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ΡΗΛΕΕΑΤΤΙΟ. 

Temporihus nostris comenire saepenumero nobis visum οταί, αἱ ad laudabile multorum 
aliorum seripiorum exemplum uno volumine etiam Platonis quae feruntur omnia critieus aliquis 

compleeteretur ας publici iuris ſaceret. Verum ea tantummodo lege hoe monumentum divino illo 

philosopho haud prorsus indignum ſore censehamus, οἱ quam maxima cura impenderetur verbis 

ipsis οκ certis criticae disciplinae legihus coustituendis, si diligentissime corrigerentur operarum 

errores, αἱ tota denique cura simplici quadam munditis atque elegantia cunctis Graecarum litte- 

rarum amatorihus semet ipsa commendaret. 

Ίαπι cum praeter muneris publici vincula sincera etiam amieitia inde a compluribus annis nos 

coniungat, hae nec iucundius neque dignius perfrui posse collegas rati sumus, quam si in illa 

velut imagine commodi simul οἱ nitidi Platonicorum scriptorum corporis exprimenda ipsi pro 

virili parte elahoraremus. 

Iustituti autem nostri haec ſere ratio οδί, ut eum quisque domi eéxaminatòo dupliei Bekkeri 

οἱ Stallhaumii apparatu, ac si quae praeterea exstant- dialogorum editiones criticae, sese satis 

praepararit, Ἰοτίς constitultis conveniamus οἱ de lectionibus vel recipiendis vel reüciendis amice 

inter nos disputemus, ita quidem, αἱ οἱ unus nostrum propriam seutentiam retineat neque collegis 

cedere satius ducat, eam in margine There proponat, reliqua omnis cura, nominatim ſormarum 

correctio, inter nos aequaliter dividatur. 

Hane vero, ut par erat, primariam nobis coustituimus legem, ut singula Platonis verba ad 

optimos quosque codices ubhique exigeremus: atque eum praccedentes eriticos saepius, vel propter 

nescio quam timiditatem νο interdum propter non satis cognitam Graecam consuetudinem, ſalsas 

Stephani lectiones contra certas auctoritates retinuisse, aliquoties etiam speciosis libhrorum infimae 

notae lectionihus deceptos esse vidissemus, in adnotationibus Platonis aliorumque locis breviter 

indicatis meliores stabilivisse salis hahuimus. 

Totum apparatum eriticum repetere οἱ aequitas οἱ totius operis eonformatio imperiose velabat: 

elsi fuerunt iam inter familiares nostros, qui magnopere propterea nos reprehenderent. Sed quis 

cum necessitate, cum iustitia puxnare audebit? Ergo in eo subsistendum erat, ut denuo ΠΟΠ sine 

fructu collata Stephaniana huius, Bekkeri, Stallhaumii cousullis Curis secundis, quae adhue Giothae 

prodierunt, Lipſiensihus vero in celeris) varietatem pracheremus, ut liceret cuique quasi historiam 

κρίσεως Platonicae inde ab anno M. D. LXXVIII. elare perspicere, praeterquam quod ubicunque 
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opus erat Bekkeri in primis codieum lectiones οἱ Critieorum coniecturas, quae nobis aliquo 

modso memnorahiles visae sunt, adiunximus. 

Noris απο quidem suhbsidiis nos carere ultro falemur; vix euim mentione dignum est, quod 

τα bhliotheea academiae Turicensis asservatur Aldinae illud ipsum exemplar, quo per totam vitam 

πας οί ορτορῖας ille lanus Cornarius, cuique omnes suas emendationes coniecturasque adseripsit. 

Quo autem commodior redderetur eurae nostrae usus, in marginibus apposuimus poëtarum 

locos ᾱ- Platone Aigniſicatos, paginas οἱ litleras R-E Stephanianas, numeros paginarum editionis 

Lugdunensis M. D. XC., qua solent uti philologi Βαϊανί, οἱ Rekkerianae; practerea capita, in 

quae nonnullis in editionihus certi dialogi dividuntur; ubi hie mos nondum invaluit, nos quoqué 

ah eo inducendo lihenter ahstinuimus. Denique necessarium visum est, ut adderentur οἱ Scholia 

denuo correeta οἱ hreye Ouomaslicon. 

Quodsi, quamquam raro, exciderunt accentus, eam quidem culpam nemo nobis tribuat, sed 

typorum tenuitati; οἱ quae huiusce generis vitia depreheudimus, ος omnia in editione minore, 

quae cum Ίο simul prodit, correeta sunt. 

NXotarum autem, quihus insigniti sunt Codices, explicatio petenda est ex Βοκκοτί Commen- 

tariis criticis, interdum ex Stallhaumii cura Lipsiensi, etsi in huius copiis admodum raro reppe- 

rimus, quae meliora essent apparalu Bekkeriano. Τρί litteris a be notavimus, prima lectionem 

ιορμαπίαπαπε, secunda Bekkerianam, tertia Stallbaumianam, quatenus illae e codicihus ductae sunt. 
Coniecturis ipſsa nomina auctorum apposuimus. 

Turieci, Kal. Nvembr. M. DCCC. XXXVM. 

BAITERUS, ORELLIVS, VNCXELMAMXNMXIS. 



ΕὗἳΥΟΥΦΡ Ω Ν. 

— ůÿIÿ„!ν 

τα ΤΟΊ AAOPOP ΠΡΟΣΘΠΗ 

ΕΥΘΥΦΡΩΝ, 

Ῥ. Βερν. 
τ 1. 

ρ. γα 

Ρ. Βεκκ. . 
ϱ.1 V.I. 
οἱ 

1. Τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς 
ἐν υκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρίβεις 
περὶ "ἦν τοῦ βασιλέως στοάν: οὐ γάρ που καὶ σοί γε δίκη 
τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ ἐμοί. 

5 Σ0. Οὔτο δὴ ᾿θηναῖοί γε, ὦ Εὐθύφρον, δίκην 
αὐτὴν καλοῖσιν, ἀλλὰ γραφήν. 

Ε7Θ. Τί φῄς; γραφήν σέ τις, ὡς ἔοικε, γέγραπται; 
Β οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσοµαι, ὡς σὺ ἕτερον: 

Σ98. Οὐ γὰρ οὖν. 
io ΕΤθΘ. ᾽αιλὰ οἳ ἄλλος; 

Σ5. Πάνυ γε. 
ΕΤθΘ. Τίς οὗτος: 
Σ9. Οὐδ' αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρον, 

τὸν ἄνδρα": νίος γάρ τίς µοι φαίνεται καὶ ἀγνώς' ὀνο- 
16 µάζουσι μέντοι αὐτόν, ὧὦφ ἐγώμαι, ἸΜέλητον. ἔστι δὲ τὸν 
δῆμον ΠἨΠιεθεύς, εἴ τιν’ ἐν νῷ ἔχεις Πιθέα Μέλητον, 

3532 οἷον τετανότριχα καὶ οὗ πάννυ εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ. 
ETO. Οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες"' ἁλλὰ δὴ τίνα γραφήν 

ὁ σε γέγραπται; 

1. γε οτι. ab. — 7. γθαφὴν σέ τις ς, -- 
σύ γε abe. — 13. πάνυ τοι a. — 
15, ἐν οι. 5. 

1. ἔμοιγε] ὡς ἴμοιγε ὃ. -- 14. δηλονότι a ubique. — 
Ῥιλτο. 

ΣΩΚΡΑΤΗ Σ. 

Σ9. ΄Ἠντεινα; οὐκ ἁγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ' τὸ γὰρ νέον 

ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦ]όν ἐστιν. ἐκεῖ- 
νος γάρ, ὥς φησιν, οἶδε, τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφθεί- 

ρονται καὶ τίνες οἱ διαφθείροντες αὐτούς. καὶ κινδυνεύει 
σοφός τις εἶναι": καὶ εν ἐμὴν ἁμαθίαν κατιδὼν ὡς 
διαφθείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρχεται κατηγορήσων 
µου, ὥσπερ πρὸς μητέρα, πρὸς τὴν πόλιν. καὶ φαίνεταί 
μοι τῶν πολιτικών μόνος ἄρχεσθαι ὀρθῶς: ὀρθῶς γάρ ἐστι 

τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, ὅπως ἔσονται ὃ τι ἄρι- 
στοι, ὥσπερ γεωφγὸν ἀγαθὸν τῶν νέων φυτῶν εἰὐκὸς πρῶ- 10 
τον ἐπιμεληθῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων": καὶ δὴ 

ϱ 

καὶ ἸΜέλητος ἴσως πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐκκαθαίρε, τοὺς ἃ 

τῶν νέων τὰς βλάσεαρ διαφθείροντας, ὦς φησιν" ἔπειτα 

μετὰ τοῦτο δῆλον ὅτι τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληθεὶς πλεί- 
στων καὶ µεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, 16 
ὥς γε τὸ εἰκὸς ξυμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένω. 

in. ΕΤθΘ. Βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλ]’ ὀῤῥωδο, 
μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς γάφ µοι δοκεῖ ἀφ᾿ ἑστίας 
ἄρχεσθαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν σέ. 

5. γὰρ) γάρ που ab, probaute Orellio. — σὐ ἄΓ ης αἱ pr. Π: 
14. Μέλιτον hie οἱ posthae ab, corrigente Bekkero in commeut. erit. ρ. 93. -- 

16. ὥς γε) ὥστε 3. 

— — 
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3 MAATANOX ΕΥΘΥΦΡΩΝ. 

καί µοι λέγε, τέ καὶ ποιοῦντώ σέ φησι διαφθείρειν τοὺς 

νέους: 
ΓΙ Σ9. "ατοπα, ὦ θαυμάσιε, ὡς οὕτω γ᾿ ἀκοῦσαι. φησὶ 

γάρ µε ποιητὴν εἶναι θεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποιοῦντα 
αΦεούς, τοὺς ὅ᾽ ἀρταίους οὐ νοµίζοντα ἐγράψατο τούτων 

αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. 
ΕΥΒ, Μανθάνω, ὦ Σώκρατες": ὅτι δὴ σὺ τὸ δαι- 

αόνιον φὴς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. ὡς οὖν παινοτο- 
μοῦντός σου περὶ τὰ θεῖα γέγραπται ταύτην τὴν γραφή», 

. τυκαὶ ὡς διαβαλών δὴ ἔρχεται εἰς τὸ δικαστήριον, εἰδὼς 
ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. καὶ ἐμοῦ 

ὁὦ γάρ τοι, ὅταν ει λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν Θείων, 

προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν ὡς µαινομένου: 

καίτοι οὐδὲν Ὁ τι οὐκ ἀληθὲς εἴρηκα ὧν προεῖπον' ἆλλ' 
16 ὅμως φθονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούεοις. ἆλλ᾽ οὐδὲν 

αὐτῶν χρὴ φροντίζειν, ὦλλ ὁμόσε ἐέναι. 
1Η. Σο. Ὦ φίλε Εὐθύφρον, ἀλλὰ τὸ μὶν καταγε- 

λασθῆναι ἴσως οὐδὶν πράγμα. ἈΑθηναίοις γάρ τοι, ὡς 

ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ σφόδρα µέλει, ἄν τινα δεινὺν οἵωνται εἶναι, 

3ο μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὐτοῦ σοφίας: ὃν d' ἂν καὶ 
Ὦ Ἅᾖἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, θυμοῦνται, εἴς οὖν 

φθόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δι᾽ ἄλλο τι. 
ΕΤΘ. Τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὶ πρὸς ἐμὲ ἔχουσιν, 

οὐ πώνυ ἐπιθυμῶ πειραθῆναι. 

3. Σ49. Ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαντὺν παφέ- 
χειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαντοῦ σοφίαν" ἐγὼ 
δὲ φοβοῦμαι, μὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας δοκῶ αὐτοῖς Ὁ τί 

περ ἔχω ἐκκεχυμένως παντὶ ὠνδφὶ λέγειν, οὐ µόνον ἄνευ 
μισθοῦ, ὦλλὰ καὶ προσειθεὶς ἂν ἡδέως, εἴ τίς µου ἐθέλοι 

30 ἀκούειν. εἰ μὲν οὖν, ὃ νῦν δὴ ἴλεγον, μέλλοιέν µου κατα- 

γελᾷν, ὥσπερ σὺ φὴς σαυτοῦ, οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδὶς παί- 
Ἐ ἕσντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ διαγαγεῖν, εἰ δὲ 

σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ ἀποβήσεται ἄδηλον πλὴν 
ἡμῖν τοῖς µάντεσιν. 

- ΕΤθ. λλ' ἴσως οὐδὲν ἔσται, ὦ Σώκρατες, πρᾶγμα, 
αλλά σύ τε κατὰ νοῦν ἀγωνιεῖ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ 
ἐρὲ τὴν ἐμήν. 

εν. ΣΩ. Ἔσει δὲ δή σοι, ὦ Εὐθύφρον, τίς ἡ 
δίκη: φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκεις; 

. ΕΤθ. οιώκα. 
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405 205, Τίνα, 

4 ΕΊΒ. Ὃν διώκων αὖ δοκώ µαίφεσθαι. 
24. Τί δαί; πετόμενόν τινα διώκεις; 

ἘΥΘ. Πολλοῦ γε δεῖ πέτεσθαι, ὃς γε τυγχάνει ὢν 
αὖ κ µάλα πρεσβύτης. 

Σ0. Τίς οὗτος; 
ETO. Ὁ ἐμὸς πατήρ. 

Σ9. Ὁ σόὀς, ὦ βέλτιστε: 
ΕΥΘ. Πάνυ μὲν οὖν, 

Σ9. Ἔσει δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος ἡ δίκη: 
ETO. Φόνου, ὦ Σώκρατες. 
Σ8, Ἡράκλεις! ᾖ που, ὦ Εὐθύφρον, ἀγνοεῖται ὑπὸ 5 

τῶν πολλῶν ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει. οὐ γὰρ οἶμαί γε τοῦ 

ἐπιτυχόντος εἶναι ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ πόῤῥω που ὮἙ 
ἤδη σοφίας ἐλαύνοντος. 

ἘΥΘ. Πόφῥω μέντοι νὴ ἵ ὦ Σώκρατες. 

24. "στι δὲ δὴ τῶν οἰχείων τις ὁ τεθνεὼς ὑπὸ τοῦ 10 

σοῦ πατρός: ἢ δῆλα δή' οὐ γὰρ ἄν πού γε ὑπὲρ ὦλλο- 
τρίου ἐπεξήεισθα φόνου αὐτῷ. 

ΕΤΘ. Γελοῖον, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὔει τι διαφέρειν, 
εἴτε ἀλλότριος εἴτε οὐκεῖος ὁ τεθνεώς, ἀλλ οὐ τοῦτο µόνον 

δεῖν φνλώττειν, εἴεε ἐν δίκη ἔκτεινεν ὁ κτείνας εἴτε µή, 15 

καὶ εἰ μὲν ἐν δίκη, ἐᾷν, εἰ δὲ µή, ἐπεξιέναι, ἐάν περ ὁ 

κτείνας συνέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεζος ᾖ. ἴσον γὰρ τὸ ο 

µίασμα γίγνεται, ἐὰν ξυνῇς τῷ τοιούτω Ευγειδώς καὶ μὴ 

ἀφοσιοῖς σεαυτόν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ δίκη ἐπεξιών. ἐπεὶ 

ὃ γε ἀποθανὼν πελάτης τις ἦν ἐμός, καὶ ὡς ἐγεωαργοῦμεν 30 
ἐν τῇ Νάξῳω, ἐθήτενεν ἐκεῖ παρ ἡμῖν. παροινήσας οὖν 
καὶ ὀργιοθεὶς τῶν οἰκετῶν τινὶ τῶν ἡμετέρων ἀποσφάττει 
αὐτόν. ὁ οὖν πατὴρ ἐννδήσας τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας 49 
αὐτοῦ, καταβαλών εἰς τώφφον τινά, πέµπει δεῦρο ἄνδρα 
πευσύµενον τοῦ ἐξηγητοῦ ὃ τι χρὴ ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ 36 

τῷ χρόνῳ τοῦ δεδεµένου ὠλιγώρει τε καὶ ἡμέλει ὧς ὦνδρο- ἢὮ 
φόνον καὶ οὐδὲν ὃν πρᾶγμα, εἰ καὶ ἀποθάνοι: ὅπερ οὖν 
καὶ ἔπαθεν. ὑπὸ γὰρ λμιοῦ καὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν 
ἀποθνήσκει πρὶν τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ ὧφι- 
κέσθαι. ταῦτα δὴ οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὃ τε πατὴρ καὶ οἱ πο 
ἄλλοι αἰκεῖοι, ὅτι ἐγὼ ὑπὶρ τοῦ ὠνδροφόνου τῷ πατρὶ 
φόνου ἐπεξέρχομαι, οὔτε ὠἀποκτείναντι, ὥς φασιν ἐκεῖνοι, 
οὔτ) εἰ ὅ τι μάλιστ ἀπέκτεινεν, ἀνδροφύνου γε ὄντος τοῦ 
ἀποθανόντος, οὐ δεῖν φροντίζειν ὑπὲρ τοῦ τοιούτον"' ὧνύ- 

σιον γὰρ εἶναι τὸ υἱὸν πατρὶ φόνου ἐπεξέναι" κακῶς 15 Ε 
εἰδότες, ὦ Σώκρατες, τὸ θεῖον ὡς ἴχει τοῦ ὁσίου τε 

πέρι καὶ τοῦ ἀνοσίου. 
Σ.. Σὺ δὶ δὴ πρὺς «ιός, ὦ Εὐθύφρον, οὗτωσὶ 

ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν Δείων, ὅπῃ ἴχει, καὶ 

τῶν ὁσίων τε καὶ ὠνοσίων, ὥςτε τούτων οὕτω πραχθέν- 0 

των, ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβεῖ δικαζόµενος τῷ πατρὶ, ὅπως 
μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πφάττων: 

ΕΊΥΘ. Οὐδὶν γὰρ ἄν µου ὄφελος εἴη, ὦ Σώκρατες, 

οὐδέ τῷ ἂν διαφέροι Εὐθύφρων τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, ὅ 

εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ὠχριβῶς εἰδείην. 1. 
V. Σ0, 0 οὖν µοι, ὦ Φαυμάσιε Εὐθύφρον, κρά- 

τιστόν ἐστι µαθητῇ σῷ γενέσθαι καὶ πρὸ τῆς γραφῆς τῆς 
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13, ἐπεξίησθα τῷ 

, 



6. ΗΠ44 ΤΟΝΟΣ ΕΥΘΤΦΡ.ΣΝ. 3 * 

πρὸς ἠΜέλητον αὐτὰ ταῦτα προκαλεῖόθαι, αὐτὸν λέγοντα, 
ὅτι ἔγωγε καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τὰ θεῖα περὶ πολ- 
λ1οῦ ἐποιούμην εἰδέναι, καὶ νῦν ἐπειδή µε ἐκεῖνος αὐτο- 
σχεδιάζοντά φησι καὶ καινοτομοῦντα περὶ τῶν Θείων ἑξα- 

ὅμαρτώνειν, µαθητὴς δὴ γέγονα σός' καὶ εἰ μὶν, ὦ Μέ- 
Β ἍΆητε, φαίην ἄν, Εὐθύφφονα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι τὰ 

τοιαῦτα καὶ ὀφθῶς νοµίζειν, καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ δυικά- 
ζου” εἰ δὲ μή, ἐκείνω τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην πρότερον 
ἢ ἐμοί, ὡς τοὺς πφεσβυτέρους διαφθείροντι, ἐμέ τε καὶ 

1 τὸν αὐτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν ὁιδάσκοντι, ἐκεῖνον δὲ νου- 
Θετοῦντί τε καὶ κολάζοντι" καὶ ἐὰν µή µοι πείθηται μηδ᾽ 

308 ἁφίη τὴς δίκης ἢ ἀντ᾽ ἐμοῦ γράφηται σέ, αὐτὰ ταῦτα 
λέγειν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἃ προὐκαλούμην αὐτόν. 

Εὖ7Θ. Nal μὰ οἱ”, ὦ Σώκφατες, εἰ ἄρα µε ἐπιχει- 
ὁ Ἰσφήσειε γράφεσθαι, εὗροιμ ἄν, ὡς οἶμαι, ὕπῃ σαθρός 

ἐστι, καὶ πρλὺ ἂν ἡμῖν πρότερον περὶ ἐκείνου λόγος γέ- 
20ἱτο ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ. 

ΣΩ. Καὶ ἐγώ τοι, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γιγνώσκων 

μαθητής ἐπιθυμῶ γενέσθαι σός, εἰδὼς ὅτι καὶ ἄλλος πού 
Ἅτις καὶ ὁ Ἰέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾷν, ἐμὲ δὲ 

οὕτως ὀξέως [ἀτεχνῶς, καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, ὥστε ἆσε- 
βείας ἐγράφατο. νῦν οὖν πρὸς «ιὸς λέγε µοι, ὃ νῦν δὴ 
σαφῶς εἰδέναι διισχυρίζον΄ ποϊόν τι τὸ εὐσεβὶς φὴς εἷ- 
ναι καὶ τὸ ἀσεβὶς καὶ περὶ φόνον καὶ περὶ τῶν ἄλλων: 

Ὁ ος ἢ οὐ ταύτόν ἐστιν ἐν πάσῃ πφάξει τὸ ὕσιον αὐτὸ αὐτῷ, 
καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίον παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ 
δὲ αὐτῷ Όμοιον καὶ ἴχον µίαν τινὰ ἰδέαν κατὰ τὴν ὧνο- 
σιότητα πῶν, ὃ τέ περ ἂν µέλλη ὠνόσιον εἶναι: 

ΕΤθΘ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 

ο VI. 29. αέε δή, τί φὴς εἶναι τὸ ὅσιον καὶ τέ 
τὸ ἀνόσιον; 

ΕΤΘ. Αέγω τοίνυν, ὅτι τὸ μὲν Οσιόν ἐστιν ὅπερ ἐγὼ 
Ὁ.Ψὺν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦνει ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ ἱερῶν κλο- 
πὰς ἤ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐξαμαρτάνοντι ἐπεξιέναι, 

36 ἑών τε πατὴρ ὧν τυγχάνη ἐάν τε µήτηρ ἐάν τε ἄλλος 
Ε ῥὀστισοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ὠνόσιον: ἐπεί, ὦ Σώκφατες, 

Θέασαι, ὡς μέγα σοι ἐρῷ τεκµήριον τοῦ νόμου ὅτι οὔ- 
τως ἔχει, ὃ καὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον, ὅτι ταῦτα ὀρθῶς ἂν 
εἴη οὕτω γιγρόµενα, μὴ ἐπιτρέπειν τῷ ἀσεβοῦνει μηδ’ ἂν 

«0 ὁστισοῦν τυγχάνῃ ὤν. αὐτοὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι τυγχά- 
νουσι ροµίζοντες τὸν Alce τῶν θεῶν ἄφιστον καὶ δικαιό- 

6 τατον, καὶ τοῦτον «ὀμολογοῦσι τὸν αὐτοῦ πατέρα δΦῆσαι, 
ὅτι τοὺς υἱεῖς κατέπινεν οὐκ ἐν δίκῃ, κώκεῖνόν γε αὖ τὸν 

αὐτοῦ πατέρα ἐκτεμεῖν δι ἕεερα τοιαῦτα" ἐμοὶ δὲ χαλε- 
αδπαίνουσιν, Ότι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὔ- 
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τως αὐτοὶ αὐτοῖς τὰ ἐναντία λέγουσι περί τε τῶν θεῶν 
καὶ περὶ ἐμοῦ. 

Σ0ϱ. αρά γε, ὦ Εὐθέφρον, τοῦτ᾽ ἐστίν, οὗ ἕνεκα 
τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ τών 
Φεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι;: δι ἃ δή, ὡς ἔοικε, 5 
φήσει τίς µε ἐξαμαρτάνειν. νῦν οὖν εἰ καὶ σοὶ ταῦτα ἕον- 

δοκεῖ τῷ εὖ εἰδόει περὶ τῶν τοιούτων, ἀνάγκη δή, ὧς Β 
ἴοικε, καὶ ἡμῖν ξυγχωφεῖν. τί γὰρ καὶ φήσοµεν, οἵ γε 360 
καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι: αλλά 
μοι εἰπὲ πρὸς Φιλίου, σὺ ὡς ἀληθῶς ἡγεῖ ταῦτα οὕτω ιο 
γεγονέναι; 

ΕΤΘ. Καὶ ἔτι γε τούτων θαυμασιώτερα, ὦ Σώκρα- 
τες, ἃ οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασι. 

ΣΩ. Καὶ πό]εμον ἄρα ἡγεῖ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

Φεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχθρας γε δεινὰς καὶ µάχας is 
καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τε ὑπὸ τῶν ποιη- 
τῶν, καὶ ὑπὸ τῶν αγαθῶν γραφέων τά τε ἄλλα ἱεὰ ϐ 
ἡμῖν καταπεποίκιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς µεγάλοις Πανα- 
Φηναίοις ὁ πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων ποωιλράτων ἀνά- 
γεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν: ταῦτ᾽ ἀληθῆ φῶμεν εἶναι, ο ἃι 
Εὐθύφρον: 

ΕΥΘ. Μὴ µόνα γε, ὦ Σώκφατερ' ἀλλ περ ἄρτι 
εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγὼ πολλὰ, ἐάνπερ βούλη, περὶ τῶν 
Φείων διηγήσοµαι, ἃ σὺ ἀκούων εὖ οἵδ' ὅτι ἐκπλαγήσει. 

να. Σ6. Οὐκ ἂν θαυμάζοιμι. ἀλλὰ ταῦτα μέν” 
μοι εἰσαῦθις ἐπὶ σχολῆς διηγήσει. νυνὶ δέ, ὅπερ ἄρτι σε 
ἠρόμην, πειφῶ σαρέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ µε, ὦ ἑταῖρε, ἩὮ 
τὸ πρύτερον Ἱκανῶς ἐδίδαξας ἐρωτήσαντα τὸ ὅσιον, ὃ τί 
ποτ᾽ εἴη, ἁλλά µοι εἶπες, Ότι τοῦτο τυγχάνει ὅσιον ὃν, 
ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν τῷ πατφί. 18 

ΕΤΘ. Καὶ ἀληθῆ γε ἴλεον, ὦ Σώκφατες. 
Σ0. Ίσως. ἁλλὰ γάρ, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ἄλλα πολλὰ 

φὴς εἶναι ὅσια. 
ΕΥΘ. Καὶ γὰρ ἴστιν. 

Σ.. ἸΜέμνησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόµην., 36 
ἕἓν τι ἢ δύο µε διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, «λλ ἐκεῖνο 
αὐτὸ τὸ εἶδος, ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὕσιά ἐστιν; ἔφησθα γάρ 
που μιᾷ ἰδέᾳ τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ ὅσια 
ὅσια" ἢ οὐ μνηµονεύεις; 

ΕΤΘ. Ἔγωγε. “0 

Σ6. Ταύτην τοίνυν µε αὐτὴν δίδαξαν τὴν ἰδέαν, Ἑ 
τίρ ποτέ ἐστιν, ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώμενος 59 
αὐτῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον ᾖ, ὧν ἂν ἢ σὺ 
ἢ ἄλλος τις πράττῃ, φῶ ὅσιον εἶναι, ὃ ὅ' ἂν μὴ τοιοῦ- 
το», μὴ φῶ. .. 

3δί 
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ΕΊΘ. λλ' εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώκρατες, καὶ οὕτω 
σοι φράσω. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν βούλομαί γε. 
ΕΊΥΘ. "Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς Θεοῖς προσφιλὲς ὅσι- 

Ἰ 5ον, τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς ἀνόσιον. 
Σ0. Παγκάλως, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐξήτου» 

369 «ἀποκρίνασθαί σε, οὕτω νῦν ἀπεκρίνω. εἰ μέντοι ἀληθῶς, 
τοῦτο οὕπω οἶδα, ἁλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεκδιδάξεις ὡς 
ἔστιν ἀληθῆ ἃ λέγεις. 

πο  ΕΤθ. Πάνυ μὲν οὖν. 

VIII. Σ0ϱ. Φέρε δή, ἐπισκεφώμεθα, τί λέγομεν. 
τὸ μὲν θεοφιλές τε καὶ ὁ θεοφιλὴς ἄνθρωπος ὅσιος, τὸ 
δὲ θεομισὶς καὶ ὁ Θεομισὴς ἀνόσιος' οὐ ταὐτὸν ὃ᾽ ἐστίν, 
αλιὰ τὸ ἐναντιώτατον τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίω' οὐχ οὕτως; 

1. ΕΤθ. Οὕτω μὲν οὖν. 
Σ0. Καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι. 

βΒ Ε1θΘ. «ἀοκῶ, ὦ Σώκρατες: εἴρηται γάρ. 
29. Οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάξουσιν οἱ Θεοί, ὦ Εὐθύ- 

φφον, καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις καὶ ἔχθρα ἐστὶν ἐν αὐτοῖς 
πο πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο εἴρηται; 

ΕΤΘ. Εἴρηται γάρ. 
Σ68. Ἔχθραν δὲ καὶ ὀργάς, ὦ ἄριστε, ἡ περὶ τίνων 

διαφοφὰ ποιεῖ; ὧδε δὲ σχοπώμεν. ἀρ ἂν εἰ διαφεροίµεθα 
ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ αἀριθμοῦ, ὁπότερα πλείω, ἡ περὶ 

αθ τούτων διαφορὰ ἐχθροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοῖ καὶ ὀργίζεσθαι 
ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλθόντες περί γε τῶν τοιούτων 

6 ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν; 
ΕΤΘ. Πάννυ γε. 
Σ4. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος εἶ 

30 διαφεροίµεθα, ἐπὶ εὸ μετρεῖν ἐλθόντες ταχὺ πανσαίμεθ᾽ 

ἂν τῆς διαφορᾶς; 
ΕΤΘ. "στι ταῦτα. 

28, Καὶ ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλθόντες, ὡς ἐγμαι, 

περὶ τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου διακριθεῖµεν ἄν; 
3 ΕΊΘ. Πῶς γὰρ οὔ; 

24. Περὶ τίνος δὲ δὴ διενεχθέντες καὶ ἐπὶ τίνα κρί- 
σιν οὐ δυνάµενοι ἀφικέσθαι ἐχθροί τε ὤν ἀλλήλοις εἶμεν 
καὶ ὀργιζοίμεθα; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοί ἐστιν, ἀλλ’ ἐμοῦ 

Ὦ έγοντος σκόπει, εἰ τάδ᾽ ἐσεὶ τό τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον 
40 καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν. ἀρ οὐ 

ταῦτά ἐστι, περὶ ὧν διενεχθέντες καὶ οὐ δυνάµενοι ἐπὶ 
Ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν ἐχθροὶ ἀλλήλοις γιγνόµεθα, 
ὅταν γιγνώµεθα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ καὶ οἳ ἄλλοι ἄνθρωποι 
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πάντες; 

ο ΕΤθΘ. Αλί ἔστιν αὕτη ἡ διαφορά, ὦ Σώκρατες, καὶ 
περὶ τούτων. 

256. Τί δέ; οἱ θεοί, ὦ Εὐθύφρον, οὐκ εἴπερ τι 
διαφέρονται, δὲ αὐτὰ ταῦτα διαφέροιντ᾽ ἄν; 

ΕΤΘ. Πολλὴ ἀνάγκη. 
ΣΩ. Καὶ τῶν θεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε Εὐθύφρον, ἄλλοι E 

ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ καλὰ καὶ 6 364 
αἰσχρὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά. οὐ γὰρ ἄν που ἐστασίαζον 
ἀλλήλοις, εἰ μὴ περὶ τούτων διεφέροντο" ἡ γάρ; 

ETO. ᾿Ορθῶς λέγεις. 
28. Οὐκοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ ἀγαθὰ 

καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσι, τὰ δὲ ἐνανεία τούτων 19 
μισοῦσιν; 

ΕΤθΘ. Πάνυ γε. 

Σ56. Ταύτὰ δέ γε, ὡς σὺ φῄς, οἱ μὲν δίκαια ἡγοῦνται, 
οἱ δὲ ἄδικα' περὶ ἃ καὶ ἀμφισβητοῦντες οτασιάζουσίτε 8 
καὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις" ἀφ' οὐχ οὕτως; Γι] 

ΕΤΘ. Οὕτως. 

28. Ταὐτὰ ἄρα, ὡς ἔοικε, μισεῖταί τε ὑπὸ τῶν 

Θιῶν καὶ φιλεῖεαι, καὶ Θεομισῆ τε καὶ Θεοφιλῆ ταῦτ᾽ 
ἂν εἴη. 

ΕΤθΘ. "ξοικεν. 3 
248. Καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ 

Εὐθύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 
Ε7ΤΘ. Κινδυνεύει. 

ΙΧ. Σ0. Οὐκ ἄρα ὃ ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ θαν- 
µάσιε. οὐ γὰρ τοῦτό γε ἠρώτων, ὃ τυγχάνει ταὐτὸν ὂν 

ὗσιόν τε καὶ ἀνόσιον' ὃ δ' ἂν Φεοφιλὲς ᾖ, καὶ θεομισές 
ἐστιν, ὡς ἔοικεν. ὥστε, ὦ Ἐὐθύφρον, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς 26 
τὸν πατέρα κολάζων, οὐδὲν Φαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν Ἡ 
τῷ μὲν Ail προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐ- 
ρανῷ ἐχθρόν, καὶ τῷ μὲν Ἡφαίσεῳ φίλον, εῇ δὲ ΗἨρᾳ 59 
ἐχθρόν’ καὶ εἴτις ἄλλος τῶν θεῶν ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται 
περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκείνοις κατὰ ταύτά. 

ΕΊΘ. Αλί’ οἶμαι, ὦ Σώκφατες, περί γε τούτου τῶν 
Φεῶν οὐδένα ἕεερον ἑτέρῳ διαφέρεσθαι, ὡς οὐ δεῖ δίκην 
Ἀφόναι ἐκεῖνον, ὃς ἂν ἀδίκως τινὼ ἀποκτείνῃ. 16 

ΣΑ. Τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ ἘΕὐθύφρον, ἤδη τινὸς 

ἤκουσας ἀμφισβητοῦντος, ὡς τὸν αδίκως ἀποκεείναντα ἢ 

ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι; 
ΕΤΘ. Οὐδὶν μὲν οὖν παύονται ταῦτ᾽ ἀμφισβητοῦντες 

καὶ ἄλμοθι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ἀδικοῦντες γὰρ 40 
πάµπολλα, πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγοντες τὴν δίκην. 

Σ0ϱ. Ἡ καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ ἘΕὐθύφρον, ἀδικεῖν, 
καὶ ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι δίκην: 

ΕΤΘ. Ονδαμῶς τοῦτό γε. 

Σ4. Οὐκ ἄρα πᾶν γε ποιοῦσι καὶ λέγονσι. τοῦτο (6 
γάρ, οἶμαι, οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδ) ἀμφιαβητεῖν, ὡς οὐχί, 

7. μέντοι ὡς ἀληθῶς α, μέντοι ἀληθές be. — 
37. ἀπαλλαγείημεν δ. — 14. διακριθείηµεν a. -- 

4. δέ) δαί b. — 11. τούτων καὶ μισοῦσιν a. 

1. ὦ Εὐθύφρον post ἀλλήλοις ροπή α. -- 
30. τίνα αα]ίτα abesse. Ἠλιτ. -- 

--1ἱ. Ταῦτα α. 

35. ποιῇ α. - 
47. τε γε be. — 27. εἴημεν 4. 

ἄλλος — 17. τε om. ᾱ. — 18. ταῦτ ᾱ. — 11. 
Φιῶν a. -- 36. δέ δαί b. -- 28. διδόναι δίκην ᾱ. -- 45. πᾶν γε πάντα Ὁ. -- 46. οὐχί οὐκ 4. 



9. το. 

5 εἴπερ ἀδικοῦσί γε, δοτέον δίκην’ ἀλλ, οἶμαι, οὔ φασιν 

ΣΩ. Οὖκ ἄρα ἁωνό — ὡς οὐ τὸν 
8 ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην" ἀλλ ἐκεῖνο ἴσως ἄάμφισβη- 

τοῦσι, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδικῶν καὶ τί ὁρῶν καὶ πὀτε. 

ΚΤΘ: Αληθῆ λέγει. 
Σ4. Οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ θεοὶ πεπόνθασιν, 

εἴπερ σεασιάζουσι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίιων, ὡρ ὁ 
10 σὸς λόγος, καὶ οἱ μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, οἱ δὲ οὔ 

φασιν; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπον, ὦ δαυµάσιε, οὐδεὶς οὔτε 
Ε δθεῶν οὔτε ἀνθρώπων τολμᾷ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε ἅδι- 

«οὔνει δυτέον δίκην. - 
ETG. Ναί, τοῦτο μὲν ἀληθὲς λέγεις, ὦ Σώκφατες, 

Ι6τὸ κεφάλαιον. 
29. λλ' ἔκαστόν γε, οἶμαι, ὦ Εὐθύφρον, τῶν 

πραχθέντων ἀμφισβητοῦσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες, καὶ ἄν- 
Όρωποι καὶ θτοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσι θεοί: πράξεώς 
τινος πέρι διαφερόµενοι οἱ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν 

η πεπρᾶχθαι, οἱ δὲ ἀδίκως ἄρ᾽ οὐχ οὕτως; 

ΕΤ7Θ. Πάνν γε. 
κ. Σᾳ. "θι νῦν, ὦ φίλε Εὐθύφρον, δίδαξον καὶ 

ϐ ἠἐμέ, ἵνα σοφώτερος γένωμαε, τί σοι τεκμήριόν ἐστιν, ὡς 

πάντες θεοὶ ἡγοῦνται ἐκεῖνον ἀδίκως τεθνάναι, ὃς ἂν 
36 θητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεθεὶς ὑπὸ τοῦ δε- 

367 οπύτου τοῦ ἀποθανόντος, φθάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ δε- 
σµά, πρὶν τὸν ξυνδήσαντα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν περὶ 

δὲ αὐτοῦ πυθέσθαι, τί χρὴ ποιεῖν, καὶ ὑπὶρ τοῦ τοιούτου 

δὴ ὀρθῶς ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσθαι φόνου τὸν 
αφ υἱὸν τῷ πατρί" ἴδι, περὶ τούτων πειρῶ τί µοι σαφὲς 

ἐνδείξασθαι, ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες Θεοὶ ἡγοῦνται 
8 ὀρθῶς ἴχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν. κἄν µοι ἱκανῶς ἐνδείξῃ, 

ἐγκωμιάζων σε ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέποτε παύσοµαι. 
ΕΤΘ. An' ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐστίν, ὦ Σώκρατες" 

1ο ἐπεὶ πάνυ γε σαφῶς ἔχοιμι ἂν ἐπιδεῖξαί σοι. 
Σ9. Μανθάνω" ὅτι σοι δοκῶ τῶν δριαστῶν ὅνσ- 

µαθέστερος εἶναι: ἐπεὶ ἐκείνοις γε ἐνδείξει δῆλον ὅτι, ὡς 
ἄδικά τέ ἐστι καὶ οἱ Θεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα μισοῦσιν. 

Ε1θ. Πάνυ γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες, ἐάν περ ὡχού- 

40 σί γέ µον λέγοντος. 

κι. Σ6. Αλ’ ἀκούσονται, ἑάνπερ εὖ δοκῆς λέγειν. 
ϱὁ τόδε δὲ σοῦ ἐνενόησα ἅμα λέγοντος, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν 

σκοπῶ-: εἰ ὃ τι µάλιστά µε Εὐθύφρων διδάξειν, ὡς οἱ 
Φεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον θάνατον ἡγοῦνται ἄδειον 

4ὔ εἶναι, τί μᾶλίον ἐγὼ µεμµάθηκα παρ Εὐθύφρονος, τί 
368 ποτ ἐστὶ τὸ ὅσιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον; θεομισὲς μὲν γὰρ 

τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἔοικεν, εἴη ἄν. ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ 

5, ταῦτά γε ταὐτὰ ᾱ. -- 
12. τὸ ἄ Π ΨΡΦΤ: τό γε αὖο, Ο Phileb. 48 6. -- 
ΧΠΨΡΕΤ: τοίνυν αὖ ο. — 38. πάντες ᾱ. — 43. 

11. ὀρώμενον Χ Ψς; ὀρώμενόν γε αἲο. 

9, στασιάξουσί τε περὶ ᾱ. -- 
19. διαφερόµενοι καὶ οἱ α. — 30. οὕτω a. — 33. νῦν 
α ᾱ, 

1. μὶν οπι. ΡΩΤ οἱ ϱτ. Χ. -- α. ἡγείσθων οὐστ. Χ. -- 15. οἱ om. 4. 

Π44ΤΟΝΟΣ ΕΤΘΥΦΡΩΝ. 5 

ἁφάνη ἄ ἄφτι ώρισμένα τὸ Όσιον καὶ µή. τὸ γὰρ Φεομισὶς 
ὃν καὶ Θεοφιλὲς ἐφάνη. ὥφτε τούτου μὶν ἀφίημί σε, ὦ 

Εὐθύφρον, καὶ εἰ βούλει, πάντες αὐτὸ ἡγείσθωσαν Θεοὶ Ὦ 
ἄδικον καὶ πάντες μισούντῶν, ἀλλ’ ἄρα τοῦτο νῦν ἐπα- 

φορθούμεῦα ἐν τῷ λόγῳ, ὡς ὃ μὲν ἂν πάντες οἱ Θεοὶ 6 
μισῶσιν, ἀνόσιόν ἐσειν, ὃ ὅ) ἂν φιλῶσιν, ὅσιον' ὃ δ' ἂν 
οἱ μὶν φιλῶσιν, οἱ δὶ μισῶσιν, οὐδέτερα ἢ ἀμφύτερα: 
ἂφ οὕτω βούλει ἡμῖν ὠρίσθαι νῦν περὶ τοῦ ὁσίου καὶ 
τοῦ ἀνοσίου; 

ΕΤΘ. Τί γὰρ κωλύε, ὦ Σώκρατες; 10 
28. Οὐδὶν ἐμέ γε, ὦ Ἐνθύφρο», ἀλλὰ σὺ δὴ τὸ 

σὺν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποθέμενος οὕτω ῥᾷστά µε διδα- 

ξεις ὃ ὑπέσχου. 
ΕΤθΘ. ᾿λλ' ἴγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι τὸ ὅσιον, ὃ E 

ἂν πάντες οἱ Θεοὶ φιλῶσι, καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν πάντες 15 
οἱ θεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον. 

24. Οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῦτο, ὦ Ἐὐθύφρον, 
εἰ καλῶς λέγεται; ἢ ἑῶμεν καὶ οὕτως ἡμῶν τε αὐτῶν 
ἀποδεχώμεθα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν µόνον φῇ τίς τι ἔχειν 
οὕτω, ἐυγχωροῦντες ἔχειν, ἢ σκεπτέον, τί λέγει ὁ λέγων; 3 

ETGO. Σκεπτέον. οἶμαι μέντοι ἴγωγε τοῦτο νυνὶ 
καλώς λέγεσθαι. 

Χι. 29. Τά, ὦ γαθέ, βέλτιον εἰσόμεθα, ἐννό- 
ησον γὰρ τὸ τοιόνδε᾽ ώρα τὸ ὅσιον, ὅτι ὕσιόν ἐσει, φι- 30 
λεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν, ἢ ὅτι φιεῖται, ὅσιόν ἐστινη 5 

ΕΥΘ. Οὐκ οἵδ' ὃ τι λέγεις, ὦ Σώκφατες. 
26. Αἱλ ἐγὼ πειράσοµαι σαφέστερον φράσαι" λέγο- 

μέν τι φερόµενον καὶ φέρον, καὶ ἀγόμενον καὶ ὤγον, 
καὶ ὀρώμενον καὶ ὁρῶν' καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα µανθά- 

φεις ὕτι ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἡ ἕτερα. 30 
ΕΊΤΘ. ᾿"Εγωγέ µοι δοκῶ µανθάνειν. 
Σ9,. Οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τί ἐστι, καὶ τούτου ἔτε- 

ϱον τὸ φιλοῦν; 

ΕΤΘ. Πῶς γὰρ οὔ: 
Σ9. 4έγε δή µοι, πύτερον τὸ φερόµενον, διότι φέ- 1ὔ Ἡ 

φεται, φερόμενόν ἐσει», ἡ δι ἄλλο τι; 
Ε1Θ. Οὔκ, ἁλλὰ διὰ τοῦτο. 

24, Καὶ τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἄγεται, καὶ τὸ ὁρω- 
µενον, διότι ὁρᾶται; 

ΕΤθΘ. Πάνυ γε. ε 0 
Σ6. Οὐκ ἄρα διότι ὁρώμενόν ἐσει, διὰ τοῦτο ὁρᾶ- 

ται, ἀλλὰ τοὐραντίον διότι ὁρᾶται, διὰ τοῦτο ὀρώμενον: 
οὐδὲ διότι ἀγόμενόν ἐσει, διὰ τοῦτο ἄγεται, ἀλλὰ διότι 
ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον' οὐδὲ διότι φερόμενον, φέ- 370 
ρέται, ἀλλὰ διότι φέρεται, φερόµενον. ἄρα κατάδηλον, κό 

ὦ Εὐθύφφον, ὃ βούλομαι λέγειν; βούλομαι δὲ τόδε, ὅτι, ϐ 
εἴ τι γίνεται ἢ εἴ τι πάσχει τι, οὐχ ὅτι γιγνόμενόν ἐστι, 

369 

10, σός ἐστι λόγος ᾱ. -- ἀδικεῖν ἀλλήλους α. -- 

— 16. οἱ om. a. — 30. τί λέγειν ᾱ. — 



6 ΠάΑΤΟΝΟΣ 

γήγνεται, «λλ' ὅτι γίγνεται, γινόμενόν ἐσειν' οὐδ ὅτι 

πάσχον ἐστί, πάσχει, ἆλλ ὅτι πάσχει, πώσχον ἐσείν' ἢ 
οὐ ἐνγχωρεῖς οὕτως; 

ΕΤΘ. Ἔγωγε. 

ὅ Σ6. Οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον ἢ γιγνόμενόν τί ἐστιν 
ἢ πάσχον τι ὑπό του; 

ΕΤθΘ. Πάνυ γε. 

Σ4,. Καὶ εοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥσπερ τὰ πρότερα” 
οὐχ ὅτι φιλούμενόν ἐστι, φιλεῖται ὑπὸ ὧν φιλεῖται, ἀλλ’ 

10 ὅτι φιλεῖται, φιλούµενον: 
ETO. ᾿νάγκη. 

Ρρ Σ0. Τί δὴ οὖν λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, ὦ Εὐθύφρον; 
ἄλλο τι φιλεῖται ὑπὸ θεών πάντων, ὡς ὁ σὸς λόγος: 

ΕΤθΘ. Ναί. 

1 28. ρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ δι ἄλλο τι; 
ΕΤΘ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 

Σ4, «Αιότι ἄρα ὅσιόν ἐστι, φιλεῖται, ἆλλ οὐχ ὅτι 
φιλεῖται, διὰ τοῦτο Όσιόν ἐστιν; 

ΕΤΘ. Ἔοικεν, 

ππιτο Σ6,. ᾽Ἁλλὰ μὲν δὴ ὅ-όει γε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, φι- 
λούμενόν ἐστι καὶ Θεοφιλὶς τὸ Θεοφιλές. 

ΕΥΘ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σ9. Οὐκ ἄρα τὸ Θεοφιλὶς ὅσιόν ἐσειν, ὦ Εὐθύφρον, 

οὐδὶ τὸ ὅσιον Βεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἆλλ᾽ ἕκερον τοῦτο 
S τούτου. 

ETO. Πῶς δή, ὦ Σώκφατες: 

Ε Σ4. "Ότι ἁμολογοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φι- 
λεῖσθαι, ὕτι ὅσιόν ἐστιν, ὦλλ οὐ διότι φιλεῖται, ὅσιον 
εἶναι: ἡ γάρ: 

πα ΕΤΘ. Ναί 

XIII. σΣ8. To δέ γε θεοφιλὲς ὅτι φιλεῖται ὑπὸ 
Φιῶν, αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖόθαι Θεοφιλὲς εἶναι, ἆλλ οὐχ 
ὅτι θεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσθαι. 

ΕΤΘ. ᾿᾽Αληθῆ λέγει. 
. Σο. Αλ’ εἴ γε ταὐτὺν ἦν, ὦ φίλε Εὐθύφρον, τὸ 

Φεοφιλὶς καὶ τὸ ὅσιον, εἰ μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι ἐφιλεῖτο 
431 ᾗτὸ ὕσιον, καὶ διὰ τὸ Θεοφιλὲς εἶναι ἐφιλεῖτο ἂν τὸ Θεο- 

φιλές' εἰ δὲ διὰ τὸ φιλεσθαι ὑπὸ θεῶν τὸ Φεοφιλὶς 
θεοφιλὶς ἦν, καὶ τὺ ὅσιον ἂν διὰ τὺ φιλεῖσθαι ὅσιον ἠν. 

αονῦν δὲ ὀρᾷς, ὅτι ἐναντίως ἴχετον, ὡς παντάπασιν ἑτέρω 
ὄντε ὠλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖεαι, ἐστὶν οἷον φι- 

379 λεῖσθαι" τὸ ὁ) ὅτι ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι, διὰ τοῦτο φιλεῖ- 
ται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐθύφρον, ἐρωτώμενος τὸ ὅσιον, 
ὃ τί ποτ ἴσει, τὴν μὲν οὐσίαν µοι αὐτοῦ οὐ βούλεσθαι 

45 δηλῶσαι, πάθος δέ τι περὶ αὐτοῦ λέγειν, ὃ τι πέπονθε 

Β τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσθαι ὑπὸ πάντων θεῶν' ὃ τι δὶ ὅν, 

ΕΤΘΥΦΡΩΝ. 11. 12. 

οὕπω εἶπες. εἰ οὖν σοι φίλον, μή µε αποκρύφη, ἁλλὰ πά- 
1ιν εἰπὲ ἐξ ἀρχῆς, τί ποτε ὃν τὺ ὅσιον εἴτε φιλεῖται ὑπὸ 
θεών, εἴτε ὀτιδὴ πάσχει. οὐ γὰρπερὶ τούτου διοισόµεθα” 
ἁλλ᾽ εἰπὶ προθύµως, τί ἐστι τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον. 

ΕΤΘ. 11’, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅπως σοι ὅ 
εἴπω ὃ νοῶ. πεφιέφχεται γάρ πως ἡμῖν ἀεὶ ὃ ἂν προθώ- 
µεθα, καὶ οὐκ ἐθέλει µένειν Όπου ἂν ἱδρυσώμεθα αὐτό. 

ΣΩ. Τοῦ ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐθύφρον, ἴοικεν 
εἶναι «αιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα. καὶ εἰ μὲν αὐτὰ . 
ἐγὼ ἔλεγον καὶ ἐτιθέμην, ἴσως ἄν µε ἐπέσχωπτες, ὡς 1ο ᾽ 
ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκείνου ἐυγγένειαν τὰ ἐν τοῖς λό- 
γοις ἔργα ἀποδιδράσχει καὶ οὐκ ἐθέλει µένεν ὅπου ἄν 
τις αὐτὰ Φῇ" νῦν δέ -- σαὶ γὰρ αἱ ὑποθέσεις εἰσίν' ᾱλ- 3Τ8 

1ου δή τινος δεῖ σκώµµατος. οὐ γὰρ ἐθέλουνσί σοι µένειν, 
ὡς καὶ αὐτῷ σοι δοκεῖ, 

ΕΤΘ. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμµα- 

τος, ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγόμενα: τὸ γὰρ περιιέ- 

μαι αὐτοῖς τοῦτο καὶ μὴ µένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐγώ εἰμε 

ὁ ἐντιθείς, ἀλλὰ σύ µοι δοκεῖς ὁ Οαίδαλος ' ἐπεὶ ἐμοῦγε Ὁ 

ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτως. * 
Σ9. Κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὺς 

δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ μὲν τὰ 
αὐτοῦ µόνα ἐποίει οὐ µένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς ἔμαν- 

τοῦ, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀἁλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό µοι τῆς 

τέχνης ἐστὶ κοµφότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ σοφός. ἐβονλό- 15 
µην γὰρ ἄν µοι τοὺς λόγους µένειν, καὶ ἀκινήτως (δρῦ- 

σθαι μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ 4αιδάλου σοφίᾳ τὰ Ταντάλου χρή- 
µατα γενέσθαι. καὶ τούτων μὲν ἄδην. Ἐπειδὴ δέ µοι Ἐ 
δοκεῖς σὺ τρυφᾷ», αὐτός σοι ξυμπροθυµήσομαι δεῖξαι, ὅπως 

ἄν µε διδάξαις περὶ τοῦ ὁσίου" καὶ μὴ προαποκόµης. ἰδὶ 3 
γὰρ εἰ οὐκ ἀναγκαῖόν σοι δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον. 

ΕΤΘ. "Ἔμοιγε. 

15 

Σ9. αρ οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκάιον ὅσιον, ἢ τὺ μὲν 374 
ὅσιον πᾶν δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, ἀλλὰ τὺ 19 

μὲν αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι καὶ ἄλλο; 35 
ΕΤθΘ. Οὐχ ἔπομαι, ὦ Σάκφατες, τοῖς λεγοµένοις. 

ΣΩ. Καὶ μὴν νεώτερός γέ µου εἶ οὐκ ἔλαττον ἢ 
ὅσῳ σοφώτερος᾽ ἀῑλ', ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου τῆς 
σοφίας. ἆλλ’, ὦ µακάριε, ξύντεινε αυτόν" καὶ γὰρ οὐδὲ 

χαλεπὺν κατανοῆσαι ὃ λέγω. λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναν.ίον ἢ 40 

ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ Αοιήσας 
Ζῆνα δὲ τόν Θ) ἔρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάν ε᾿ 

ἐφύτενσεν͵, 

Οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἵνα γὰρ δέος, ἔνθα καὶ Β 

αἰδώς. 45 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέροµαι τῷ ποιητῇ. εἴπω σοι ὕπη: 

19. ἆλλ. Ότι φ. ὑπὸ τῶν θεῶν a. -- 1ο. γε οσα. ab, - αι, τὸ θεοφιλὶς, auetore Hastio add. be. — 130. δὴ σύ, 

ὦ ᾱ. — 32. ὑπὸ τῶν θεῶν a. — 34. ταὐτόν, ὦ φίλε, ἦν Εὐθ. µ. --46. πάντων τῶν Φεῶν α. 
4. ὑπὸ τῶν θεῶν a. — 4. καὶ ἀνόσιον α. 

ππιαρςη: ὑποθώμεθα 30. 15, αἳ οτη. a. 
εἰμι αᾱ. 30. οὕτω α. 13. µόνον π. 

18. 

34. εἰ οπι. c. — 37. γέµου ΧΡΗ ΣΤ: Υ) ἐμοῦ αὖς. 

6. αεὶ ἡμῖν πο. — 6, προθώμεθα ΡΤΗ ΕΕ Ην (προθυμώμεδα 
ἐν ταὐτῷ πἩ, Εγωγέ αὐτοῖς) τούτοις ἄΓΠΗΝ. 

— 36. ἀκινήτους a b. — 30. διδόξαις επ Ἠοκκοτο 6; Ἱμντί διδάξης. -- 
— 43. Slasinus in Cypriis. 



ΕΤθΘ. ᾿Πάνυ γε. 
26. Οὐ δοκεῖ μοι εἶναι, ἵνα δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς. 

πολλοὶ γάρ µοι δοκοῦσι, καὶ νόσους καὶ πενίας καὶ ἄλλα 
πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες, δεδιέναι μέν, αἰδεῖσθαι δὲ µη- 

5 δὲν ταῦτα, ἃ δεδίασιν. οὐ καί σοὶ δοκεῖ; 

ΕΤΘ. Πάνυ γε. 
Σ4,. Αλλ’ ἵνα γε αἰδώς, ἴνθα καὶ δέος εἶναι: ἐπεὶ 

ἔστιν ὅστις αἰδούμενός τι πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος οὐ 
ϱ  πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν πονηρίας; 

1. ΕΤΘ. «έδοικε μὲν οὐν. 
Σ0. Οὐκ ἄρ ὀρθῶς ἔχει λέγειν" ἵνα γὰρ δέος, ἔν- 

Θα καὶ αἰδώς, ἆλλ' ἵνα μὲν αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος οὐ 

ῥέντος ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς, ἐπὶ πλέον γάρ, οἵ- 

μαι, δέος αἰδοῦς' µόφιον γὰρ αἰδὼς δέους, ὥσπερ ἀριθ- 
Ἡ μοῦ περιετόν, ὥστε οὐχ ἵνα περ ἀριθμός, ἔνθα καὶ πε- 

ριττόν, ἵνα δὲ περιτόν, ἔνθα καὶ ἀριθμός. ἔπει γάρ 
που νῦν γε: 

ΕΥΘ. Πάνυ γε, 

Σ0. Τὸ τοιοῦτον τοίνυν καὶ ἐκεῖ λέγων ἠρώτων, 
30 ρα ἵνα δίκαιον, ἔνθα καὶ ὅσιον, ἢ ἵνα μὲν ὅσιον, ἔνθα 

καὶ δίκαιον, ἵνα δὲ δίκαιον, οὐ πανταχοῦ ὅσιον' µόριον 
Ὦ γάρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φῶμεν, ἢ ἄλλως σοι 

δοκεῖ; 

ΕΤΘ. Οὔκ, ἀλλ’ οὕτω. φαίνει γάρ µοι ὀρθώς λέγειν. 

XIV. Σ9. "Ὄρα δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ µέρος 
τὸ ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἴοικεν, ἐξευρεῖν 
τὸ ποῖον µέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίον τὸ ὅσιον. εἰ μὲν οὖν 

σύ µε ἠρώτας τι τῶν νῦν δή, οἷον ποῖον µέρος ἐστὶν 
ἀριθμοῦ τὸ ἄρτιον καὶ τίς ὤν τυγχάνει οὗτος ὁ ἄριθ- 

Ἀ μόρ, εἶπον ἄν, ὅτι ὃς ὢν μὴ σκαληνὸς ᾖ, ὦλ1᾽ ἠσοσκελής 
ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 

ETO. "Ἔμουγε. 
Ε Σ6, Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὶ οὕτω διδάξαι, τὸ ποῖον 

3τ6 μέρς τοῦ δικαίου ὕσιόν ἐσειν, ἵνα καὶ Μελήτῳ λέγωμεν 

30 μηκίθ᾽ ἡμᾶς ἀδικεῖν μηδ᾽ ἀσεβείας γρώφισθαι, ὡς Ἱκα- 
νῶς ἤδη παρὰ σοῦ µεμαθηκότας τά τε εὐσεβῆ καὶ ὅσια 
καὶ τὰ μή. 

ΕΤΘ. Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώκφατες, τὸ 
μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε καὶ ὅσιον, τὸ περὶ 

«τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν' τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώ- 

πων τὸ 1οιπὸν εἶναι τοῦ δικαίου µέρος. 

XV. Σ0. Καὶ καλῶς γέ µοι, ὦ Εὐθύφρον, φαίνει 
43 λέγειν" αο)λὰ σμικροῦ τινὸς ἔει ἐνδεής εἰμι. τὴν γὰρ Όε- 

ραπείαν οὕπω ἑννίημε ἤντινα ὀνομάζεις. οὐ γάφ που Ἰέ- 
γεις γε, οἷαί περ καὶ αἱ περὶ τὰ ἄλλα θεραπεῖαί εἰσι, 

τοιαύτη» καὶ περὶ Θεούς. Ἰέγομεν γάρ που --- οἷον φα- 

μέν, ἵππους οὐ πᾶς ἐπίσταται Θεραπεύειν, ἆλλ᾽ ὁ ἵππι- 

κός' ἡ γάρ: 

πτο 

΄ 

ΠΑΗΤΩΝΟΣ ΕΤΘΤΦΡΩΝ. -” 

ΕΤΥΘ. Πάνο γε. 

59. Ἡ γάφ που ἱππικὴ — Φεραπεία. 
ETO. Ναί. 

' 24. Ονδέ γε κύνας πᾶς ἐπίσταται θεραπεύει», ὦλλ 
ὁ κυτηγετικός. Ε 

ἘΤΘ. Οὕτως. 

Σ48. Ἡ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν θεραπεία. 
ΕΥΘ. Ναί. β 
ΣΩ. Ἡ δὲ βσηλατικὴ βοῶν. 
ΕΤΘ. Πάνο γε. 10 
Σ58. Ἡ δὲ δὴ ὁσιότης τε καὶ εὐσέβεια θεῶν, ὦ Εὺ- 

Φύφρον; οὕτω λέγεις; 
ΕΤΘ. Ἔγωγε, 
Σ4. Οὐκοῦν Θεραπεία γε πᾶσα ταὐεὺν διαπρώττε- 

ται, οἷον τοιόνδε: ἐπ᾽ ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελείᾳ τοῦ is 
Θεραπενοµένον, ὥσπερ ὁρᾷς δή, Ότι οἱ ἵπποι ὑπὸ τῆς 
ἰππικῆς θεραπευόµενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους γίγνον. 
ται" ἢ οὐ δοκοῦσί σοι; 

Ε7Θ. Ἔμουε. ΄ 
24, Καὶ οἱ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς καὶ 3 

οἱ βόες ὑπὸ τῆο βοηλατικῆς, καὶ τἆλλα πάντα ὡσαύτως ϐϱ 
ἢ ἐπὶ βιάβῃ οἴει τοῦ Θεραπενομένου τὴν Θεραπείαν εἶναι: 

ΕΤθΘ. Μὰ Al' οὐκ ἔγωγε. 

ἃττ 

ΕΤΘ. Πῶς δ᾽ οὗ; * 
Σ8. ὮἩ οὖν καὶ ἡ ὁσιότης θεραπεία οὖσα θεῶν ὠφέ- 

λειά τέ ἐσει θεῶν καὶ βελτείους τοὺς θεοὺς ποιεῖ; καὶ σὺ 
τοῦτο ξυγχωφήσαις ἄν, ὡς ἐπειδάν τι ὅσιον ποιῇς, βε]- 
τίω τινὰ τῶν θεών ἀπεργάξει : 

ΕΤΘ. Μὰ Al' οὐκ ἔγωγε. 30 
28. Ονδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Εὐθύφρον, οἶμαί σε τοῦτο 

λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω" ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεκα καὶ ὄνη- 318 
ρόμην, τίνα ποτὲ λέγοις τὴν Θεραπείαν τῶν θεῶν, οὐχ Ὁ 
ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν. 

ΕΊΘ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ τοικύ- 15 

την λέγω. 
Σ., Εἶεν" 

ὁσιότης: 
ΕΤθ. νπερ, ὦ Σώκφατες, οἳ δοῦλοι τοὺς δεαπό- 

τας Φεραπεύονσιν. ω 
Σ4. Μαρθάνω' ὑπηρεεική τις ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη 

Φεοῖς. 
ΕΤΘ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΧΝΙ. 20. Ἔτοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἡ ἰαεροῖς ὑπηρε- 
τικὴ εὖς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχάνει οὖσα ὑπηρεεική: 45 
οὐκ εἰς ὑγιείας οἴει: 8 

ΕΤΘ. Ἔγωγε. 
Σ0. ΤΙ δέ; ἡ ναυπηγοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου 

ἀπεφγασίαν ὑπηρετική ἐστιν; 

ἀλλὰ τίς δὴ Θεών Θεραπεία εἴη ἂν ἡ 

13, μέντοι γε ἵνα γε a. — 14, αἰδὼς δέους) δέους αἰδὼς ah. — 45. γε οι, a. 
9. δέ γε ο — 

ΕΠΊ. - γι δὲ) δαί h. 
ἔσται a. — 16. ἡ om. a. — 33, λέγεις a. — 46. ὑγείας ΠΓΞΤΗΕ 
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Ε ETGO. «ῥἢλον ὅτι, ὦ Σώκρατες, εἰς πλοίου. 
Σ8. Καὶ ἡ οἰκοδόμοις γέ που εἰρ οὐκίας ; 

ΕΤθΘ. Ναί, 

Σ56. Εἰπὶ δή, ὦ ἄριστε: ἡ δὲ θεοῖς ὑπηρετικὴ εἰς 
τίνος ἴργου ἀπεργασίαν ὑπηρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον γάρ, 
δει σὺ οἶσθα, ἐπειδήπερ τά γε Θεῖα κάλλιστα φῇᾳ εἰδέ- 
ναι ἀνθρώπων. 

ΕΤΘ. Καὶ ἀληθῆ γε λέγω, ὦ Σώκρατες. 
Σ5. Εἰπὶ δὴ πρὺς Οιός, τί ποτ ἐσεὶν ἐκεῖνο τὸ 

Μπάγκαλον ἔργον, ὃ οἱ θεοὶ ἀπεφγάζονται ἡμῖν ὑπηρέταις 

χρώμενοι: 
ΕΥΘ. Πολλὰ καὶ καλά, ὦ Σώκρφατες. 

14 Σ4. Καὶ γὰρ οἱ στρατηγοί, ὦ φίλε" ἆλλ’ ὅμως τὸ 
κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως ἂν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν τῷ πο- 

1 λέμω ἀπεργάζονται' ἢ οὗ; 
ΕΤΘ. Πῶς ὅ᾽ οὔ; 

Σ6,. Πολλὰ δέ γ οἶμαι καὶ καλὰ καὶ οἱ γεωργοί" 

ἀλλ’ Όμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστὶ τῆς ἀπεργασίας ἡ ἐκ 

τῆς γῆς τροφή. 
0 Ε1θΘ. Πάνυ γε. 

Σ8. Τί δὲ δή; τῶν πολλῶν καὶ καὶῶν, ἃ οἱ θεοὶ 

ἀπεργάζονται, τί τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῆς ἀπεργασίας; 
ETG. Καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶπον, ὦ Σώκρατες, 

Ἡ ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς ταῦτα πάντα ὡς ἴχει 
35 μαθεῖν' τόδε µέντοι σοι ἁπλῶς λέγω, ὅτι ἐὰν μὲν κεχα- 

θισµένα τις ἐπίστηται τοῖς θεοῖς λέγειν τε καὶ πράττειν 
εὐχόμενός τε καὶ θύων, ταῦτ) ἴστι τὰ ὅσια, καὶ σώζει τὰ 
τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰ κοινὰ τῶν πόλεων. 

τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν κεχαρισµένων ἀσεβῆ, ἃ δὴ καὶ ὦνα- 
30 τρέπει ἅπαντα καὶ ἀπόλλυσι». 

XVII. Σ0. Ἡ πολύ µοι διὰ βραχυτέρων, ὦ Εὐ- 
θύφρον, εἶ ἐβούλον, εἶπες ἂν εὐ κεφάλαιον ὧν ἠρώτων. 

380 «ἁλλὰ γὰφ οὐ πρόθυµός µε εἶ διδάξαι' δῆλος εἷ. καὶ γὰρ 
ο νῦν ἐπειδὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἠσθα, ἀπετρώπου" ὃ εἰ ἀπεκρίνω, 
35 ἱκανῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαθήκη. νῦν 

δὲ -- ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρωτῶντα τῷ ἐρωτωμένφ «κολον- 
Φεῖν, ὅπῃ ὢν ἐκεῖνος ὑπάγῃ" τέ δὴ αὖ λέγεις τὸ ὕσιον 
εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ ἐπιστήμην τινὰ τοῦ θύειν 

τε καὶ εὔχεσθαι: . 

.. ΕΤθ. Ἔγωγε. 
Σ8. Οὐκοῦν τὸ θύειν δωρεῖσθαί ἐστι τοῖς Θεοῖς, τὸ 

δ᾽ εὔχεσθαι αἰτεῖν τοὺς θεούς; 

Ἐ7θΘ. Καὶ µάλα, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. ᾿Επιστήμη ἄρα αἰεήσεως καὶ δόσεως θεοῖς ἡ 

D οὐ ὁσιότης ἂν εἴη, ἐκ τούτου τοῦ λόγου. 
ΕΤΘ. Πάνυ καἰῶς, ὦ Σώκρατες, ξυνῆκαρ ὃ εἶπον. 

Σ9. Ἐπιθυμητὴς γάρ εἰμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς σοφίας 

3τ9 

6. καλλιοτά γεφὴς ΧΠΦΨΗΦ — 

3, εἴποις a. — 5. οὖν τό γε, οὖν οὐ τό γεὺ. -- 

17. δέ οτι, a. -- 
23. γὰρ ὡς οὐ α. — 15. Ἱκανῶρ ἴσως ab. -- 36. δέ) δὴ α. 

7. Ao τί; α. --- 

14. 15. - 

καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ' ὥστε οὐ χαμαὶ πεσεῖται ὃ 
τι ἂν εἴπης. ἀλλά µοι λέξον, τίς αὕτη ἡ ὑπηρεσία ἐστὶ 
τοῖς θεοῖς; αἰτεῖν τε φὴς αὐτοὺς καὶ διδόναι ἐκείνοις; 

ΕΤΘ. "Εγωγε. 
XVIII. Σ0. 4 οὖν οὐ τὸ ὀρθῶς αἰτεῖν ἂν εἴη, ὅ 

ὧν δεόµεθα παρ᾽ ἐκείνων, ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν; 
ΕΤΘ. ᾽αμὰ εἰ; 

28. Καὶ αὖ τὸ διδόναι ὀρθῶς, ὧν ἐκεῖνοι τυγχά- 
νουσι δεόµενοι παρ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ ἀντιδωρεῖ- Ἑ 
σθαι; οὐ γάρ που τεχνικόν γ ἂν εἴη δωροφορεῖν διδόντα 10 

τῷ ταῦτα, ὧν οὐδὲν δεῖται. 

ἘΤΘ. ᾿ληθῆ λέγεις, ὦ Σώκφατες. 

26. Ἐμπορικὴ ἄφα τις ἂν η, ὠ Ἐψθύφρον, τέχνη 
ἡ ὁσιότης θεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ ἀλλήλων, 

ΕΊ1Θ. Ἐμποφική, εἰ οὕτως ἤδιόν σοι ὀνομάξειν. 15 
24. Αλλ’ οὐδὲν ἤδιον ἔμοιε, εἰ μὴ τυγχάνει ἀληθὲς 

ὄν. φράσον δέ µαι, τίς ἡ ὠφέλεια τοῖς θεοῖς τυγχάνει 
οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ ἡμῶν λαμβάνουσιν; ἃ μὲν 
7ὰρ διδόασι, παντὶ δῆλον οὐδὲν γὰρ ἡμῖν ἐστὶν ἀγαθόν, 
ὅ τι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν' ἃ δὲ παρ ἡμῶν λαμβάνουσι, 30 15 
τί ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον αὐτῶν πλεονεκτοῦμεν κατὰ 
τὴν ἐμπορίαν, ὥστε πάντα τάγαθὰ παρ αὐτῶν λαμβά- 
γοµεν, ἐκεῖνοι δὲ παρ ἡμῶν οὐδέν; 

ΤΘ. Αλ) οἵει, ὦ Σώκρατε, τοὺς Φεοὺς ὠφελεῖ- 
σθαι ἀπὸ τούτων, ἃ παρ ἡμῶν λαμβάνουσιν; 16 

24. «λλὰ τί δήποτ’ ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Εὐθύφρον, 
τὰ παρ ἡμῶν δώρα τοῖς Φεοῖς; 

ΕΤΘ. T δ᾽ οἴει ἄλλο ἢ τιµή τε καὶ γέρα καὶ ὅπερ 385 

ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χάρις; 
328. Ἀεχαρισµένον ἄρα ἐσεν, ὦ Εὐθύφρο», τὸ Β 

ὅσιον, ἆλλ’ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς θΘεοῖς; 
ΕΤθΘ. Οἶμαι ἔγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον. 
26. Τοῦτο ἄρ ἐσεὶν αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅσιον, τὸ 

τοῖς Θεοῖς φίλον. 

ΕΥΘ. Μάλιστά γε. 36 

ΧΙΧ. 29. Θαυμάσει οὖν ταῦτα λέγων, ἐών ὁο0ι οἱ 
λόγοι φαίνωνται μὴ µένοντες, αλλὰ βαδίζοντες, καὶ ἐμὲ 
αἰτιάσει τὸν «4αίδαλον βαδίζοντας αὐτοὺς ποιεῖν, αὐτὸς 
ὢν πολύ γε τεχνικώτερος τοῦ «Φαιδάλοὺν καὶ κύκλφ περµ- 
όντας ποιῶν; ἢ οὐκ αἰσθάνει, ὅτι ὁ λόγος ἡμῖν περιελθὼν 40 
πάλιν εἰς ταὐτὸν ἥκει; µέμνησαι γάρ που, ὅτι ἓν τῷ ἓμ- 
προσθεν τό τε ὅσιον καὶ τὸ Φεοφιλὲς οὐ ταὐτὸν ἡμῖν ϐϱ 

ἐφάνη, ολλ’ ἕεερα ἀλλήλων: ἢ οὐδὲ µέμνησαι; 
ΕΥΘ. Ἔγωγε. 

28. Νῦν οὖν οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι τὸ τοῖς Θεοῖς φίλον 1ὔ 
φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δ᾽ ἄλλο τι ἢ Φεοφιλὶς γέγνεται; 

ἢ οὗ; ι 

881 

11. del Ὁ, — 23. σοι] τοι Stallbaumii typotheta. — 

16. οὐδὲ a. — 17. δὲ δή ab. — τνγ- 
xciyet om. 4. -- 19. γάρ ἐστιν ἡμῖν a. — 35. γέρας a. — 39. γε om. ab. — 59. πεφιόντα ΧΓ οἱ pr. Π, περιόντα 
Ὦ, probanie Vuekeimauno, σοἳ]. 446. — 42. πρόσθεν ab. — 46. [ῇ) b. 
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ΕΤθΘ. Πάνν γε. παρωκινδννεύειν, μὴ οὐκ ὀρθῶς αὐτὸ ποιήσοις, καὶ τοὺς 

Σ0. Οὐκοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὡὠμολογοῦμεν, ἢ εἰ ἀνθρώπους ᾖσχύνθης. νῦν δὲ εὖὐ οἵδ', ὅτι σαφῶς οἵι Ἑ 
τότε καλῶς, νῦν οὐκ ὀρθῶς τιθέµεθα. εἰδέναι τό τε ὅσιον καὶ µή. εἰπὶ οὖν, ὦ βέλτιστε Εὐθύ- 

383 ΕΤΘ. Ἔοικεν. φρον, καὶ μὴ ἀποκρύψη ὃ τι αὐτὸ ἡγεῖ. 
XX. Σ0. Εξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, ti 18. Εἰσαῦθις τοίνυν, ὦ Σώκρατες: νῦν γὰρ σπεύδω 5 

ἐστι τὸ ὅσιον: ὡς ἐγώ, πρὶν ἂν µάθω, ἑκὼν εἶναι οὐκ Ἅποι, καί µοι ὥρα ἀπιέναι. ⸗ 
Ρ ὠποδειλιάσω. ἀλλὰ µή µε ἀτιμάσης, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳω Σ9. Οἷα ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε! ἀπ᾿ ἐλπίδος µε καταβαλὼν 

προσέχων τὸν νοῦν ὅ τι μάλιστα νῦν εἰπὶ τὴν ἀλήθειαν. μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον, ὡς παρὼ σοῦ μαθὼν τά τε 
οἶσθα γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ὠφετές Όὕσια καὶ μὴ καὶ τῆς πρὸᾳ Μέ]ητον γραφῆς ἁπαλλάξομαι, 384 

10 εἶ, ὥσπερ ὁ Πρωτεύς, πρὶν ἂν εἴπῃς. εἰ γὰρ μὴ ἤδησθα ἐνδειξάμενος ἐκείνω ὅτι σοφός ἤδη παρ Εὐθύφρονος τὰ 1904 
σαφῶς τό τε ὕσιον καὶ τὸ ὠνόσιον, οὐκ ἔσειν ὅπως ἄν θεῖα γέγονα καὶ ὅτι οὐκέτι ὑπ ἀγνοίας αὐτοσχεδιάζω οὐδὶ 316 
ποτε ἐπεχείρησας ὑπὶρ ἀνδρὸς θΘητὺς ἄνδρα πρεσβύτην µκαινοτομῶ περὶ αὐτά, καὶ δὴ καὶ τὸν ἄλλον βίον ὅτι 
πατέρα διωκώθειν φόνου, αλλὰ καὶ τοὺς θεοὺς ἂν ἔδεισας ἄμεινον βιωσοίµην. ι 

- — — — — — — — —— — — — — 

6. σκεπτέον πάλιν —a. — 6. το om. a. — 5. προσχών απ. — 10. εἲ] ἂν εἴης a. — ἤδεισθα α. 
4, ποιήσεις a. — 6. που 4. 

PLATo. 2 



ΑΠΟΔΟΓΙΑ ΣΩΟΚΡΑΤΟΥΣ. 

Ρ. Stepu 
T. L. 17 

p. ωμό, 
308 

ῥ. ΒεΚΚ 
B.I.V.U. 

89 

1. Ὁ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, πεπόνθατε 
ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα": ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς 
ὑπ᾿ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην: οὕτω πιθανῶς 
ἔλεγον. καί τοι ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρή- 

ἄκασι. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν 
ἐφεύσαντο, τοῦτο, ἐν ᾧ ἔλεγον, ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖ- 

Ἡ σθαι, μὴ ὑπ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε, ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. 
τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι, ὅτι αὐτίκα ὑπ' ἐμοῦ ἐξελεγχθή- 
σονται ἔργῳ, ἐπειδὸν μηδ᾽ ὁπωσειοῦν φαίνωµαι δεινὸς 

io λέγειν, τοῦτό µοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυνεύτατον εἶναι, 

εἰ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέ- 
Ίοντα" εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε 

οὐ κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ 
λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὶν ἀληθὲς εἰρήκασιν' ἡμεῖς δ᾽ ἐμοῦ 

16 ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὐ μέντοι μὰ -ἱ”, ὦ 
90 ἄνδρες ᾽Αθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ 
ϱ τούτων, ῥήμασί τε καὶ ὀνάμασιν, οὐδὲ κεκοσµηµένους, 

ἆλλ’ ἀκούσεσθε εὐκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι: 
πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω, καὶ μηδεὶς ὑμῶν πφοσ- 

3 δοκησάτω ἄλλως. οὐδὲ γὰρ ἂν δήπον πρέποι, ὦ ἄνδρες, 
τῇδε τῇ ἡλικίᾳ, ὥσπερ µειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς 

ὑμᾶς εἰσιέναι. καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες θηναῖοι, 
τοῦτο ὑμῶν δέοµαι καὶ παρίεµαι' ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων 
ἀκούητέ µου ἀπολογουμένον, δι ώνπερ εἴωθα λέγειν καὶ 

30 ἐν ἀγορᾶ ἐπὶ τῶν τραπεζών, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ὠἀκηκόασε, 

* Εγωγ οὖν ᾱ. -- 3. ὀλίγου, δεῖν ἐμαυτοῦ a. — 

"νντον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς. 

. οὐθὲν ᾱ. — 

καὶ ἄλλοθε, µήτε Θαυμάζειν µήτε Θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. D 
ἔχει γὰρ οὕτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέ- 
βηκα, ἔτη γεγονώς ἑβδομήκοντα": ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω 

τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄνει ξένος 
ἐτύγχανον ὤν, ξυνεγιγνώσκετε δήπου ἄν µοι, εἰ ἐν ἐκείνῃ 5 

τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον, ἐν οἶσπερ ἐτεθράμμην, 18 
καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέοµαι δλιαιον, ὥς γ ἐμοὶ 

δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾷν -- ἴσωφ μὲν γὼρ 
χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη --, αὐτὸ δὲ τοῦτο σχοπεῖν 

καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω, ἢ μή" 10 
δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τώληθη λέγειν. 

II. Πρῶτον μὶν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, ὦ 
ἄνδρες ᾽θηναῖοι, πφὸς τῷ πρῶτά µου Φευδῆ κατηγορη- 
μένα καὶ τοὺς πρώτους πατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ 

ὕστερα καὶ τοὺς ὑστέρους. ᾿Ἐμοῦ γὰρ πολὶλοὶ κατήγοροι 15 Β 
γεγόνασι «πρὸς ὑμᾶς, καὶ πάλαι πολλὼ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν 
ἀληθὲς λέγοντες: οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ 

ἁλλ' ἐκεῖνοι 
δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἳ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων 

παραλαμβάνοντες ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον X 
οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἴσει τις Σωκράτης, σοφὸς ἀνήρ, τά 
τε μετέωρα φροντιστής, καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα νεζητη- 
κώς, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν. οὗτοι, ὦ ἄν- 
ὄρες ἀθηναῖοι, οἱ ταύτην τὴν φήµην κατασκεδάσαντες, ϐ 
οἱ δεινοί εἰσί µου κατήγοροι: οἳ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται Ἡ 
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19. 90. 

τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ Φεοὺς νοµίζειν. ἔπειτά εἶσιν 
οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατη- 
γοφηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς 
ἡμᾶς, ἐν ᾗ ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες, ἔνιοι 

90 ϱδ) ὑμῶν καὶ µειράκια, ἀτεχνῶς ἐφήμην κατηγοροῦντες, 
ἀπολογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων ἁλογώτατον, ὅτι 
οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν 

ϱ εἴτις κωμωδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ δια- 

βολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειδον, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι 
19 ἄλλους πείθοντες, οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν: οὐδὲ 

γὰρ ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν αὐτῶν ἐντανθοῖ οὐδ' 
ἐλέγξαι οὐδένα, ἆλλ' ἀνάγκη ἀτεχρῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν 
ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένον. 
᾿ξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω,, διετούς µον 

is τοὺς. κατηγόρους γεγονέναε, ἑτέρους μὲν τοὺς ἄρτι κατη- 
γορήσαντας, ἑτέρουρ δὲ τοὺς πάλαι, οὓς ἐγὼ λέγω. καὶ 

Ε οἰήθητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν µε ἀπολογήσασθαι" 
καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκούσατε κατηγορούντων, 
καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ὕστερον. 

ο ἍΕἶεν' ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες θηναῖοι, καὶ ἔπιχει- 
39 µρητέον ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολήν, ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ 

χθόνῳ ἔσχετε, ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίμην 
μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτω γενέσθαι, εἴ τι ἄμεινον καὶ ὑμῖν 
καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί µε ποιῆσαι ἀπολογούμενον" οἶμαι 

9845 δὲ) αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ µε λανθάνει οἷόν 
ἐστιν. ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ Θεῷ φίλον, τῷ δὲ 
»όμῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον. 

ΕΕ. ᾽Αναιάβωμεν οὖν ἐξ ἀρχῆς, τί ἡ κατηγορία 
ἐοτίν, ἐξ ἧς ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ᾗ δὴ καὶ πιστεύων 

B ao Μέλητός µε ἐγράφατο τὴν γραφὴν ταύτην». Εἶεν' τί δὴ 

λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ οὖν κατηγόρων 
τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν. Σωκράτης 
ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ 
γῆς καὶ οὐράνια, καὶ τὸν ἤττω λόγον κρείττω 

βοποιώῶν, καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων. Τοι- 
6 αύτη τίς ἐστι" ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ Αρι- 

στοφάνους κωμµφδίᾳ, Σωκράτη τενὼ ἐκεῖ περιφερόµενον, 
φώσκοντά τε ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν 

φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε µέγα οὔτε σμικρὸν πέρι 
0 ἐπαῖω. καὶ οὐχ ὡς ἀτιμάζων λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστή- 

µην, εἴ τις περὶ τῶν τοιούτων σοφός ἐστι. µή πως ἐγὼ 
ὑπὸ Πελήτου τοσαύτας δίκας φύγοιμε! ἀλλὰ γὰφ ἐμοὶ εού- 
των, ὦ ἄνδρες θηναῖοι, οὐδὲν µέτεστι. μάρτυρας ὅὃ' 

Ὦ αὐτοὺς ὑμῶν τοὺς πολλοὺς παρέχοµαι, καὶ ἀξιῶ ἡμᾶς 
84 «6 ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ φφάξεν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε 
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ἀκηκόατε διαλεγομµένου" πολλοὶ δὲ ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσε. 
φράζετε οὖν ἀλλήλοις, εἰ πώποτε ἢ σμοιρὸν ἢ μέγα ἤκουσέ 
τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων διαλεγοµένον: καὶ ἐκ 
τούτου γνώσεσθε, ὅτι τοιαῦτ) ἐστὶ καὶ τἆλλα περὶ ἐμοῦ 
ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. 6 

Εν. ᾽αλλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἔσειν,- οὐδέ γ εἴ 
τινος ἀκηκόατε, ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῷ ἀνθρώπους 
καὶ χρήµατα πράετοµαι, οὐδὲ τοῦτο αἀληθές. ἐπεὶ καὶ 
τοῦτό γέ µοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη παι- Ἐ 

δεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τε ὁ Αεονεῖνος καὶ 10 
Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκα- 
στος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστὶν ἑῶν εἰς ἑκάστην τῶν πό- 
Ίεων τοὺς »έους, οἷς ἔξεσει τῶν ἑαντῶν πολιτῶν προῖκα 

ξυνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται, τούτους πείθουσι τὰς ἐκείνων 
ξυνονσίας ἀπολιπόντας σφίσι ξυνεῖναι χρήματα διδόντας 1540 
καὶ χάριν προσειδέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ὠνήρ ἐσει Πάριος 
ἐνθάδε σοφός, ὃν ἐγὼ ἠσθόμην ἐπιδημοῦντα: ἔτυχον γὰρ 
προσελθὼν ἀνδρί, ὃς τετέλεκε χρήματα σοφισταῖς πλείω 
ἢ ἑύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλία τῷ Ἱππονίκον. τοῦτον 
οὖν ἀνηρόμην -- ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύω υἱέε -- Ὦ Καὶ-αο05 
Λία, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ μέν σον τὼ υἱές πώλω ἢ µόσχω ἐγε- 
νέσθην, εἴχομεν ἂν αὐτοῖν ἐπισεάτην λαβεῖν καὶ µισθώ- 
σασθαι, ὃς ἔμελλεν αὐτὼ καλώ τε κἀγαθὼ ποιήσεν τὴν Β 
προσήκουσαν ἀριτήν' ἦν δ᾽ ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις 
ἢ τῶν γεωφγικῶν' νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, τίνα 5 
αὐτοῖν ἐν νῷ ἴἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης 
ἀφετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης τε καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων 
ἐστίν; οἶμαι γάρ σε ἐσκέφθαι διὰ τὴν τῶν υἰέων κτῆσιν. 
ἔσει τις, ἴφην ἐγώ, ἢ οὔ; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὃς. Τίς, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ ποδαπός; καὶ πόσου διδάσκει; Ἐδηνος, ἔφη, 3ο 
ὦ Σώκφατες, Πάριος, πέντε μνῶν. Καὶ ἐγὼ τὸν Εὔη- 
φον ἐμακάρισα, εἰ ὡς ἀληθῶς ἔχει ταύτην τὴν τέχνην καὶ 
οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει. ἔγωγ οὖν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνό- 
µην τε καὶ ἡβρυνόμην ἄν, εἰ ἠπιστάμην ταῦτα: ἀλλ’ οὐ 
γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες ᾿ἀθηναῖοι. 36 

V. ᾿πολάβοι ἂν οὖν τις ὑμῶν ἴσως, Αλλ’, ὦ Σώ- 
πρατες, τὸ σὺν τί ἔσει πρᾶγμα; πόθεν αἱ διαβολαί σοι 
αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε, οὐδὲν τῶν ἅλ- 

λων περιττότερον πφαγµατενοµένου, ἔπειτα τοσαύτη φή- 
µη τε καὶ λόγος 7έγονεν, εἰ µή τι ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ οἱ 40 

πολλοί. λέγε οὖν ἡμῖν, τί ἐστιν, ἵνα μὴ ἡμεῖς περὶ σοῦ 96 
αὐτοσχεδιάζωμεν. Ταντί μοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὁ λέγων, D 
κάγὼ ὑμῖν πειρώσοµαι ἀποδεῖξαι, τέ ποτ ἴσει τοῦτο, ὃ 
ἐμοὶ πεποίηκε τό τε ὄνομα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή. 
καὶ ἴσως μὲν δόξω τισὶν ὑμῶν παίξειν, εὖ μέντοι ἴστε, 45 
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19 ΑΠΟΗΟΓΙ4 ΣΩΚΡΗΤΟΥΣ, 

πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ. ᾿Ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες 4θη- 
ναῖΐοι, δι οὐδὲν ᾱλλ᾽ ἡ διὰ σοφίαν τινά τοῦτο τὸ ὄνομα 
ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοφίαν ταύτην; ἤπερ ἐσεὶν ἴσως ἂν- 
Δρωπίνη σοφία. τῷ ὄντι γὰρ πινδυνεύω ταύτην εἶναι σο- 

δφός" οὗτοι δὲ τάχ ἄν, οὓς ἄρτει ἔλεγον, µείζω τινὼ ἢ 
E κατ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω, τί λέγω: 

οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσόταμαι, ἁλλ᾽ ὅσεις φησὶ φεύ- 
δεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ λέγει. καί µοι, ὦ ἄν- 
ὄρες ᾿θηναῖοι, μὴ Θοφυῤήσητε, μηδὶ ἂν δόξω τι ἡμῖν 

Ἰομέγα λέγειν' οὐ γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον, ὃν ἂν λέγω, 
αλλ’ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς, 
εἰ δή τίς ἐσει σοφία καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέξοµαι 

τὸν Θεὸν τὸν ἐν 4ελφοῖς. Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε που. οὗ- 
4: τος ἐμός τε ἑταῖρος ἦν ἐκ νέον, καὶ ἡμῶν τῷ πλήθει 

φΤ ιό ἑταῖρός τε καὶ ξυνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ μεθ) ὑμῶν 

κατῆϊθε. καὶ ἴστε δὴ, οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς 
ἐφ᾽ ὃ τι ὀρμήσειε. καὶ δή ποτε καὶ εἰς «εφοὺς ἐλθὼν 

ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι, -- καί, ὅπερ λέγω, μὴ 
Θοφυβεῖτε, ὦ ἄνδρες. ἤρετο γὰρ δή, εἴ τις ἐμοῦ εἴη 

3) σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία µηδένα σοφώτερον εἷ- 

ναι. καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὗτοσὶ µαρ- 
τυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετεἰεύτηκε. 

u VI. Σκέφασθε ὃλ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω" μέλλω γὰρ 
ἡμᾶς διδάξειν, ὅθεν µοι ἡ διαβολὴ γέγονε. ταῦτα γὰρ 

ας ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὗτωσί, Τί ποτε λέγει ὁ Θεός, 
καὶ τί ποτε αἰνίστεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε µέγα οὔτε σµι- 

κρὸν ἐύνοιδα ἐμαντῷ σοφὺς ὤν' τί οὖν ποτε λέγει φάσκων 

ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ δήπου φεύδεταί γε" οὐ γὰρ 
Βέμις αὐτῷ. καὶ πολὺν μὲν χρόνον ἧπόρουν, τέ ποτε λέγει, 

30 ἔπειτα µόγις πάνυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἑερα- 

πόµη». ᾖλθον ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς 

ὁ ἐνταῦθα, εἴπερπου, ἐλέγξων τὸ µαντεῖον καὶ ἀποφανῶν 
88 τῷ χρησμῷ, ὅτι Οὗτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερός ἐστι, σὺ ὃ᾽ ἐμὲ 

ἔφησθα. διασκοπῶν οὖν τοῦτον -- ὀνόματι γὰρ οὐδὲν 
3ὃ δέοµαι λέγειν, ἦν δέ τις τῶν πολιτικῶν, πρὺς ὃν ἐγὼ 

σχοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον, ὦ ἄνδρες θηναῖοι -- καὶ 
διαλεγόµενος αὐτῷ, ἔδοξέ µοι οὗτος ὁ ἀνὴρ δοκεῖν μὲν 
εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα 

ἑαντῷ, εἶναι ὃ᾽ οὗ. κἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῷ δεωνύναε, 
4ο δει οἴοιτο μὲν εἶναι σοφός, εἴη δ᾽ οὔ. ἐντεῦθεν οὖν τούτῳ 

τε ἀπηχθόμην καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων. πρὸς ἐμαντὸν 
δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην, ὅτι Τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου 

ἐγὼ σοφώτερός εἰμι' κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος 
οὐδὶν καλὸν κἀγαθὺν εἰδέναι, ἁἆλλ᾽ οὗτος μὲν οἴεταί τι 

αὐ εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ οἵ- 
οµαι. ἔοικα γοῦν τούτου γε σµικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σο- 

φώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι. ἐν- 
τεῦθεν ἐπ᾽ ἅλλον ᾗᾖα τῶν ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων 
εἶναι, καί µοι ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε' καὶ ἐνταῦθα πώκείνω E 
καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀπηχθόμην. 

VII. Μετὰ ταῦτ) οὖν ἤδη ἐφεξῆς ᾖα, αἰσθανόμενος δ 
μὲν καὶ λυπούμενος καὶ δεδιώς, ὅτι ἀπηχθανόμην», ὅμως 99 
δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει εἶναι τὸ τοῦ Φεοῦ περὶ πλείστου ποι- 
εἴσθαι" ὑτέον οὖν, σκοποῦντι τὸν χρησμὸν τί λέγει, ἐπὶ 
ἅπαντας τούς τι δοκοῦντας εἰδέναι. καὶ νἠ εὐν κύνα, 

ὦ ἄνδρες θηναῖοι, -- δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς τώληθῆ λέ-ιοφφ 
γειν — ή μὴν ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον" οἱ μὶν μάλιστα 
εὐδοκιμοῦντες ἔδοξών µοι ὀλίγον δεῖν τοῦ πλείστου ἐν- 
δεεῖς εἶναι ζητοῦντι κατὰ τὸν θεόν, ἄλλοι δὲ δοκοῦντες 
φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φφρονίµως 
ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι, ὥσπερ πό- 16 

νους τενὰς πονοῦντος, ἵνα µοι καὶ ἀνέλεγκτος ἡ μαντεία 
Ἰένοιτο. ΠΜετὰ γὰρ τοὺς πολιτικοὺς ᾗα ἐπὶ τοὺς ποιη- 
τὰρ τούς τε τῶν τραγωδιῶν καὶ τοὺς τῶν διθυράµβων 

καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἐνταῦθα ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ καταληψύ- B 

µενος ἐμαυτὸν ἁμαθέστερον ἐκείνων ὄντα. ἀναλαμβάνων πο 
οὖν αὐτῶν τὸ ποιήματα, ἅ µοι ἐδόκει μάλιστα πεπραγµα- 
τεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώεων ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἴν' ἅμα 

τι καὶ µανθάνοιµε παρ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰ- 
πεῖν, ὦ ἄνδρες, τἀληθῆ: Όμως δὲ ῥητέον. ὡς ἔπος γὰρ 

εἰπεῖν, ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρόντες ἂν βέλτιον ἔλε- 15 
γον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποιήκεσαν. ἔγνων οὖν καὶ περὶ τῶν 1009 
ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν ὢ ποιοῖν, ϐ 
ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθονσιάξοντες, ὥσπερ οἱ Φεομάντεις 
καὶ οἱ χρησμῳδοί: καὶ γὰρ οὗτοι λέγονοι μὲν πολλὰ καὶ 

καλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγονσι, τοιοῦτόν τί µοι ἐφάνη- 30 
σαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ πεπονθότες. καὶ ἅμα ἠσθόμην 
αὐτῶν διὰ τὴν ποίησιν οἰομένων καὶ τἆλλα σοφωτάτων 

εἶναι ἀρθρώπων, ἃ οὐκ ήσαν. ἁπῇα οὖν καὶ ἐντεῦθεν, 
τῷ αὐτῷ οἰόμενος περιγεγονέναι, ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. 

VIII. Τεεντῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾗα: ἐμαν- 45 

τῷ γὰρ ἔννῄδειν οὐδὲν ἐπισεαμένῳ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τού- ϐ 

τους δέ γ ᾖδειν ὅτι εὐρήσοιμι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπισταμέ- 
νους. καὶ τούτου μὲν οὐκ ἐφεύσθην, ἀλλ ἠπίσταντο ἃ 
ἐγὼ οὐκ ἠπιστάμην καί µου ταύτῃ σοφώτεροι ᾖσαν. ἀλλ, 

ὦ ἄνδρες θηναῖοι, ταὐτόν µοι ἔδοξαν ἔχειν ἁμάρτημα, 40 
ὕπερ καὶ οἱ ποιηταί, καὶ οἱ ὠγαθοὶ δημιουργοί’ διά τὸ 

τὴν τέχνην παλῶς ἐξεργάζεσθαι ἕκαστος ἠξίου καὶ τἆλλα 
τὰ μέγιστα σοφώτατος εἶναι, καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πληµµέ- 
λεια ἐκείνην τὴν σοφίαν ἀπέκρυπτεν' ὥστ᾽ ἐμὲ ἐμαντὸν 

ἀνερωτῷν ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ, πότερα δεξαίµην ἂν οὕτως 45 E 
ὥσπερ ἴχω ἔχειν, µήτε τι σοφὸς ὢν τὴν ἐκείνων σοφίαν, 194 

64 
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ea. ea. 

μήτε ἁμαθὴς τὴν ἀμαθίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχον- 
οιν ἔχειν. ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ, ὅτι 
μοι λνσιτελοῖ ὥσπερ ἴχω ἔχειν. 

Ελ. Ἐκ ταντησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες 4θη- 
948 σναῖοι, πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί µοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλε- 

πώταται καὶ βωρύταται, ὥσεε πολλὰς διαβολὰς ὧπ᾿ αὐ- 
τῶν γεγονέναι, ὄνομα δὲ τοῦτο λέγεσθαι, σοφὺς εἶναι. 
οἴονται γάρ µε ἑκάστοτε οἳ παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι 
σοφόν, ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξω" τὸ δὲ κινδυνεύει, ὦ ἄνδρες, 

τῷ ὄνει ὁ θεὸς σοφὸρ εἶναι, καὶ ἐν τῷ χφησμῷ τούτῳ 
τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία 
ἐσεὶ καὶ οὐδενός: καὶ φαίνεται τοῦτ) οὐ λέγειν τὸν Σω- 
κράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόμαει, ἐμὶ παρά- 

δειγµα ποιούµενος, ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι, ὅτι Οὗτος ὑμῶν, 
ΒΙ2ὠ ἄνθρωποι, σοφώτατός ἐστιν, Όστις ὥσπερ Σωκράτης 

ο. ἔγνωκεν, ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφία». 
ταῦτ' οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν περωὼν ζητῶ καὶ ἐρευνῶ 
κατὰ τὸν Δεόν, καὶ τῶν ἀστῶν κἀὶ τῶν ξένων ἄν τινα 

οἴωμαι σοφὀν εἶναι" καὶ ἐπειδάν µοι μὴ δοκῇ, τῷ θεῷ 

109340 βοηθών ἐνδείκνυμαι, Ότι οὐκ ἴσει σοφός. καὶ ὑπὸ ταύ- 

της τῆς ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί µοι 
σχολἠ γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, ἆλΑ᾽ ἐν πε- 
νίᾳ µυρίᾳ εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ λατρεία». 

Πω X. Πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι µοι ἐπακολουθοῦντες, 

απ οἷς μάλιστα σχολή ἐστιν, οἱ τῶν πλονσιωτάτων, αὐτόμα- 

τοι χαΐρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομένων τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμοῦνται, εἶτα ἐπιχειφοῦσιν ἄλ- 
ους ἐξετάζειν' κἄπειτα, οἶμαι, εὑρίσκονσι πολλὴν ὦφθο- 
γίαν οὐομένων μὲν εἰδέναι ει ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα 

30 ἢ οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν οἱ ὑπ αὐτῶν ἐξεταζόμενοι ἐμοὶ 

ὀργίζονται, ἀλλ’ οὐχ αὐτοῖς, κὶ λέγονσιν, ὡς Σωκράτης 
}ϱ τίς ἐστι μιαρώτατος καὶ διαφθείρει τοὺς νέους. καὶ ἔπει- 

δάν τις αὐτοὺς ἐφωτᾷ, ὃ τι ποιῶν καὶ ὃ τι διδώσκων, 

Ἔγωγε. 
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ἀχθόμενος, "4νυτος δὲ ὑπὶρ τῶν δημιονργῶν καὶ τῶν 
πολιτικῶν, Αύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόφων. ὥστε, ὅπερ ἆρ- 
χόμενος ἐγὼ ἔλεγον, Θαυμάζοιμ’ ἄν, εἰ οἷός τ’ εἴην ἐγὼ 
ἡμῶν εἴεύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσθαι ἐν οὕτως ὀλίγω χρό- 
νῳ, οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν, Ταῦτ' ἔσειν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες 

Αθηναῖοι, τάληθη, καὶ ἡμᾶς οὔτε µέγα οὔτε σμικρὸν 
ἀποκρυφάμενος ἐγὼ λέγω οὐδ' ὑποστειλάμενος. καί τοι 
οἶδα σχεδόν, ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχθάνομαι. ὃ καὶ τεκµή- 
ριον, ὅτι ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολἡ ἡ ἐμὴ 
καὶ τὰ αἴτια ταῦτά ἐστι. καὶ ἐάν τε νῦν ἑάν τε αὖθις 1ο Β 
ζητήσητε ταῦτα, οὕτως εὐρήσετε. 

ΧΙ. Περὶ μὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτὸί µου κατήγοροι 
γόρουν αὕτη ἴστω ἱκανὴ ἀπολογία πρὺς ἡμᾶς" -- 
Μέλητον τὸν ἀγαθόν τε καὶ φιλόπολιν, ὥς φησι, παὶ 
τοὺς ὑσεέρους μετὰ ταῦτα πειρήσοµαι ὡπολογεῖσθαι. αὐ- ι: 104 
θις γὰρ δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ὄντων κατηγόρων, 
λ1άβωμεν αὖ τὴν τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχει δὲ πως ώδε" 
Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ 
Θεοὺς οὓς ἡ πύλις νομίζει οὐ νοµίζοντα, ἕτερα δὲ δαι- 
µόνια καινά. τὸ μὲν δἡ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐσει' τούτου πας, 
δὲ τοῦ ἐγχλήματος ἓν ἕκαστον ἐξετάσωμεν. Φησὶ γὰφ δὴ 
τοὺς νέους ἀῑδικεῖν µε διαφθείροντα. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες 
Αθηναῖοι, ὠδωκεῖν φηµι Μέλητον, ὅτι σπουδῆ χαριεντί- 
ἕεται, ῥᾳδίωφ εἰς ἀγῶνας καθιστὰς ἀνθρώπους, περὶ 
απφαγμάτων προσποιούµενος σπουδάζει» καὶ κήδεσθαι, ὧν 15 
οὐδὲν τούτῳ πώποτε ἐμέλησεν. ὡς δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
πειράσοµαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 

XII. Κα µοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εὐπέ, "4λλο τι ἢ 
περὶ πολλοῦ ποιεῖ, ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἔσονται; Ὦ 

Ἴδι δὴ νῦν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελείους 30 
ποιεῖ; δῆλον γάρ, ὅτι οἶσθα, µέλον γέ σοι. τὸν μὲν γὰρ 
διαφθείροντα ἐξευρών, ὡς φής, ἐμὲ εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ 
κατηγορεῖᾳ' τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα [9ι εἰπὶ καὶ µή- 

ἔχουσι μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, ἆλλ’ ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶ- ννσον αὐτοῖς, τίς ἐστιν. ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, δει σιγᾷς καὶ {00 
35συν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρὀ- οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καί τοι οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ 35 

χειρα ταῦτα λέγονσιν, ὕει τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς, Ἱἱκανὸν τεκµήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν µεμέλη- 
καὶ Θεοὺς μὴ νοµίζειν, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν. κεν; ἀλλ’ εἰπέ, ὦ ᾿γαθέ, τίς αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ; Οἱ μ 
τὰ γὰρ ἀληθῆ, οἶμαι, οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν, ὅτι κατά- νόμοι. Αλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωεῶ, ὦ βέτιστε, ἀλλὰ τίς ἄν- * 
ὅηλοι γίγνονται προσποιούµενοι μὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ ΆΌφρωπος, ὅσεις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους. 

κ οὐδέν. ἅτε οὖν, οἶμαι, φιλότιμοι ὄντες καὶ σφοδφοὶ καὶ  Οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δικασταί. Πῶς λέγες, Mi- 
Ε πολλοί . καὶ ἐυντεταγµένως καὶ πιθανῶρ λέγοντες περὶ ἍΆητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι καὶ βελτίους 

108 μμοῦ, ἐμπεπλήκασιν ὑμῶν τὰ ὧτα καὶ πάλαι καὶ 6φο- ποιοῦσι; ΠΜάλισα. Πότερον ἅπαντες, ἢ οἱ μὲν αὐτῶν, 
δρῶς διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Λέλητός µοι ἐπέθετο οἱ ὅ οὔ: ΄Άπαντε. Εὺ γε νὴ τὴν ραν λέγεις, καὶ 
καὶ Ανυτος καὶ ύκων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποἰητῶν πολλὴν ἀφθονίαν τῶν ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἴδε οἱ 

1, ἀνσιτελεῖ ᾱ. — 4ν ταύτης ἤδη τῆς a. -- 8. ἄνδρες Χ ΠΡ5Τ: ἄνδρες ἀθηναῖοι αἲο. — 13. τοῦτ οὐ auetore 
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ab. — 1, εἰ εἴποι αοίοτο Slephano bet εἴποι ᾱ. — 7. ἐπιζητῶ α. — 18. τῶν ante ξένων ον, χΠΦΡ. — 
ος. — 48. τι τῶν ὠνθφώπων αᾱ. -- δὲ ἢ ὀλίγα οὖν. — σα. ἀλλ) om. ah. — οὐκ αὐτοῖς a. -- 
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Ἱκανὴ ἡ ὠπολογία a. — 14 τε om. a. — 18. ἀπολογήσασθαι ab. — 16. τούτων ἑτέρων α. — 17. ὧδέ πως α. — 
33. δέ γε, ὦ νο. — 26. πώποτε τούτῳ αᾱ. — 27. ὑποδεῖξαι ἃ. — 35. ἢ οἩ, ο, — 29. πολλοῦ] πλείστου a. — 
«3. ποιοῦσι Χ ΠΟΣΤ: ποιεῖν ας. — 44. δὲ) δαὶ νο, 

— — ο σπιτι. 
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45 «ὠκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν, ἢ οὗ; Καὶ οὗτοι. Τί δὲ οἱ 
βονλενταί; Καὶ οἱ βουλευταί. 4λλ’ ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ 
οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί, διαφΏείρουσι τοὺς 
νεωτέρους; ἢ κακεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες; Κάκεῖ- 

ὅψοι. Πάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀθηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς 

ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις; 
Πάνυ σφόδφα ταῦτα λέγω. Πολλήν γ ἐμοῦ κατέγνωκας 

δυστυχία». καί µοι ὠπόκριναι' ἡ καὶ περὶ ἵππους οὕτω 
Ὦ σοι δοκεῖ ἔχειν; οἱ μὲν βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες 

19 ὤρθρωποι εἶναι, εἷς δέ τις ὁ διαφθείρων; ἢ τοὐναντίον 
τούτου πᾶν εἷς µέν τις ὁ βελείους οἷός τ᾽ ὢν ποιεῖν ἢ 
πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί: οἳ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ ξυνῶσι καὶ 

χρῶνται ἵπποις, διαφθείρουσιν; οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Μέ- 
Ίητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ζώων: 

Ιδπάντως δή που, ἐάν τε σὺ καὶ ἄνντος οὗ φῆτε ἑών τε 
φῆτε' πολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, 

εἰ εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφθείφει, οἱ ὃ) ἄλλοι ὠφελοῦ- 
ὁ σιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι, ὅτι οὐδε- 

πώποτε ἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ σαφώς ἀποφαίνεις τὴν 

30 σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι µεµέληκε περὶ ὧν ἐμὲ 
εἰσάγεις. 

ΧΙΙ. "Ἔει δὲ ἡμῖν εἰπέ, ὦ πρὸς «4ιὸς Μέλητε, πό- 
τερον ἴστιν οἰκεῖν ἄμεινον ἐν πολίταις χρηστοῖς, ἢ πονη- 
ροῖς; ὦ τῶν, ἀπόκριναι: οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὺν ἐρωτῶ. 

35 οὐχ οἱ μὲν πονηροὶ κακόν τι ἐργάξονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυ- 
τώτω ἑαυτῶν ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθόν τι; Πάνυ γε. 

Ὦ ἍᾖἜστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν ξυνόντων βιάπτεσθαι 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι; ἀπόκριναι, ὦ ᾿Ὑαθέ: καὶ γὰρ ὁ 

»όμος κελεύει ἀποκρίνεσθαι. ἔσθ᾽ ὅστις βούλεται βλάπτε- 
4οσθαι; Οὐ δῆτα. Φέρε δή, πότερον ἐμὲ εἰσάγει δεῦρο 

ὡς διαφθείροντα τοὺς ψεἈτέρους καὶ πονηροτέρους ποι- 

107 οὔντα ἑκόντα ἢ ἄκοντα; Ἑκόντα ἔγωγε. Τί δῆτα, ὦ 
Μέλητε; τοσοῦτον σὐ ἐμοῦ σοφώτεφος εἶ τηλικούτου ὄντος 
τηλωιόόδε ὤν, ὥστε σὺ μὲν ἔγνωκας, ὅτι οἱ μὶν κακοὶ 

Ε as κακόν τι ἐργάζονται ἀἄεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον ἑαυτῶν, 

οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἀγαθόν' ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἁμαθίας 

ἥκω, ὥστε καὶ τοῦτ ἀγνοῶ, ὅτι, ἐών τινα μοχθηρὸν 
ποιήσω τῶν ξυνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν ἀπ 

αὐτοῦ, ὥστε τοῦτο τὸ τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς 
αοφᾗς σύ; ταῦτα ἐγώ σοι οὐ πείθοµαι, ὦ Μέλητε, οἶμαι 

δὶ οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα: ἆλλ’ ἢ οὐ διαφθείρω, 
46 ᾖἡἢ διαφθείρω ἄκων, ὥστε οὐ γε κατ ἀμφότερα ψεύδει. 

εἰ δὶ ὄκων διαφθείρω, τῶν τοιούτων καὶ ἀκουσίων ἁμαρ- 
τηµάτων οὐ δεῦρο νόμος εἰσάγειν ἐστίν, ἀλλ’ ἰδίᾳ ἑαβόντα 

ε; διδάσχειν καὶ νουθετεῖν' δῆλον γάρ, ὅτι, ἐὰν μάθω, 
παύσομαι ὃ γε ἄκων ποιῶ. σὺ δὲ ξυγγενέσθαι μέν µοι 
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καὶ διδάξαι ἔφυγες καὶ οὐκ ἠθέλησας, δεῦρο δὲ εἰσάγεις, 

οἱ νόμος ἐστὶν εἰσάγειν τοὺς κολἰώσεως Φδεοµένους, ἁλλ' 
οὐ µαθήσεως. 

XIV. ᾽λὰ γάρ, ὦ ἄνδρες ᾽Αθηναῖοι, τοῦτο μὲν 
δήλον ἤδη ἐσείν, ὃ ἐγὼ ἴλεγον, ὅτι Μελήτῳ τούτων οὔτε 5 
μέγα οὔτε σμικρὸν πώποτε ἐμέλησεν. ὅμως δὲ δὴ λέγε ἡμῖν, 

πῶς µε φὴς διαφθείρειν, ὦ ΓΜέλητε, τοὺς νεωτέρους; ἢ 
δῆλον δή, ὅτι κατὰ τὴν γραφήν, ἣν ἐγράφαω, θεοὺς διδά- 

σκοντα μὴ νοµίζειν οὓς i— πόλις νομίζει, ἕεερα δὲ δαιμόνια 
καινάν οὐ ταῦτα λέγεις ὅτι διδάσκων διαφθείρω; Πάνν 10 

μὶν οὖν σφόδρα ταῦτα λέγω. Πρὸς αὐτῶν τοίνυν, ὦ 
Μέλητε, τούτων τῶν θεῶν, ὧν νῦν ὁ λόγος ἐστίν, εἰπὲ 

ἔτι σαφέστερον καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἀνδράσι τοντοισί. ἐγὼ 

γὰρ οὐ δύναμαι μαθεῖν, πότερον λέγεις διδάσκειν µενοµί- ϱ 

ζειν εἶναί τινας θεούς, καὶ αὐτὸς ἄρα νομίζω εἶναι θεοὺς 15 

καὶ οὐκ εἰμὶ τὸ παράπαν ἄθεος οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ, οὐ 
μέντοι οὕσπερ γε ἡ πόλις, ἆλλ’ ἑτέρους, καὶ τοῦτ ἔστιν 
ὅ µοι ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους' ἢ παντώπασί µε φἠς οὔτε 
αὐτὸν νοµίζειν Θεοὺς τούς τε ἄλλους ταῦτα διδάσκειν. 

Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παρώπαν οὐ νομίζεις Διούς. Ὦ Θαυ- 30 

µάσιε Μέλητε, ἵνα τί ταῦτα λέγεις; οὐδὲ ἥλιον οὐδὲ σελήνην ὉὮὉ 

ἄρα νομίζω θεοὺς εἶναι, ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρφωποι; Μὰ 

44, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον λίθον φησὶν 
εἶναι, τὴν δὲ σελήνη» γῆν. ᾽Αναξαγόρου οἵει κατηγορεῖν, 

ὦ φίλε Μέλητε, καὶ οὕτω καταφρονεῖς τῶνδε καὶ οὔἴει 15 

αὐτοὺς ἀπείρους γραμμάτων εἶναι, ὥστε οὐκ εἰδέναι, ὅτι {09 
τῷ Αναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαζομενίου γέμει τούτων τῶν 

λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ ἐμοῦ µανθάνονσιν, 

ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, ὁραχμῆς ἐκ τῆς ὀρχή- Ε 

στρας πριαµένοις Σωκράτους καταγεὶᾷν, ἐὰν προσποιῆται 30 
ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα. αλ’ ο 

πρὸς ΟΙιός, οὗτωσί σοι δοκῶ οὐδένα νοµίζειν Θεὸν εἶναι; 
Οὐ μέντοι μὰ 4”, οὐδ' ὁπωστιοῦν. ᾿Απιστός } εἶ, ὦ 
Μέλητε, καὶ ταῦτα μέντοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. ἐμοὶ 

γὰρ δοκεῖ οὗτοσί, ὦ ἄνδρες ἀθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβρι- 36 

στὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην 
ὄβρει τινὶ καὶ ὠκολασία καὶ νεότητι γράψασθαι. ἔοικε 
γὰρ ὥσπερ αἴνιγμα ξυντιθέντι διαπειρωµέγω, ρα γνώ- 41 

σεται Σωκρώτης ὁ σοφὸς δὴ ἐμοῦ γαραντιζοµένου καὶ 
ἐναντί) ἐμαυτῷ λέγοντος, ἢ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς κα 
ἄλλους τοὺς ὠκούοντας; οὗτος γὰρ ἐμοὶ φαίνεται τὰ 

ἐνανεία λέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ, ὥσπερ ἂν εἰ 368 
εἴποι ᾽Αδικεῖ Σωκράτης θεοὺς οὐ νοµίζων, ἀλλὰ θεοὺς 
φοµίζω». καί τοι τοῦτό ἐσει παίζοντος. 

XV. Ευνεπισκέψασθε δή, ὦ ἄνδρες, ᾗ µοι φαίνεται «5 

ταῦτα λέγειν" σὺ δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι, ὦ Μίέλητε. ὑμεῖς δέ, 

108 

1. δὲ] δαὶ οο, — 3. alterum οἱ om. a. 2* ἀτυχίαν a. — 9. ἅπαντες ab. — 10. ὁ οπι. ᾱ. — 11. Βελείους γε οἷός 
τα. — 15. οὐ) μὴ ᾱ. -- 15. πονηροὶ αεὶ κακόν τι α. — 20. αὐτῶν a. — 31. νέους αἲ. — καὶ τούτους πονηροτέ- 
ρους a. — 35. Τί δήποτ ὦ α. — 24. ὥστε εὖ μὲν α. — 36. ἀγαθόν τι. ἐγὼ α. — 3. λαβεῖν ὑπ' αὐτοῦ α. -- 39. τὸ 
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440 Όὅπερ κατ᾿ ἀρχὰς ὑβᾶς παρητησάµην, µέμνησθέ µοι μὴ 
B θορυβεῖν, ἐὰν ἐν τῷ εἰωθότι τρόπῳ τοὺς λόγους ποιῶμαι. 

"Ἔστιν ὅσεις ἀνθρώπων, ὦ ΠΜέλητε, ἀνθρώπεια μὲν 
νομίζει πρώγµατ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ οὐ νοµίξει; ἄπο- 

δκρινέσθω, ὦ ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα καὶ ἄλλα Θορυβείτω. 
ἐσθ' ὅστις ἵππους μὲν οὐ νομίζει εἶναι, ἐππικὰ δὲ πράγ- 

µατα; ἢ αὐλητὰς μὲν οὗ νομίζει, αὐλητικὰ δὲ πράγματα; 
οὐκ ἔστιν, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν: εἰ μὴ σὺ βούλει ἀποκρίνα- 
σθαι, ἐγὼ σοὶ λέγω καὶ τοῖς ἄλλοις τοντοισί. ἀλλὰ τὸ 

C 10 ἐπὶ τούτῳ γε ἀπόκριναι. ἔσθ᾽ ὅσεις δαιμόνια μὲν νομίζει 
πράγµατ) εἶναι, δαίμονας δὲ οὐ νοµίξει; Οὐκ ἴστιν. Ὡς 
ὤνησας, ὅτι µόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόμενος. 

οὐκοῦν δαιμόνια μὶν φῄς µε καὶ νοµίζεν καὶ διδάσκει», 
εἴς οὖν καινὰ εἴτε παλαιά" ἀλλ’ οὖν δαιµόνιά γε νομίζω 

is κατὰ τὸν σὺν λόγον, καὶ ταῦτα καὶ διωµόσω ἐν τῇ ὄντι- 

γραφῇ. εἰ δὲ δαιμόνια νομίζω, καὶ δαίµονας δήπου πολλὴ 
ἀνάγκη νοµίξειν µέ ἐστιν. οὐχ οὕτως ἔχει; ἴχει δή: τίθηµι 
γάρ σε ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀποκρίνει. τοὺς δὲ δαί- 
µονας οὐχὶ ἤτοι Θεούς γε ἡγούμεθα ἢ θεῶν παῖδας: φὴς 

«ο ἢ οὔ; Πάνν γε. Οὐκοῦν εἴπερ δαίμονας ἡγοῦμαι, ὡς 
σὺ φῄς, εἰ μὲν θεοί τινὲς εἰσιν οἱ δαίµονες, τοῦτ ἂν 

εἴη ὃ ἐγώ φηµί σε αἰνίετεσθαι καὶ χαριεντίζεσθαι, θεοὺς 
οὐχ ἡγούμενον φώναι ἐμὲ θεοὺς αὖ ἡγεῖσθαι πάλιν, ἔπει- 
δήπερ γε δαίμονας ἡγοῦμαι: εἰ ὅ᾽ αὖ ol δαίµονες θεῶν 

αοπαϊδές εἶσι νόθοε τινὲς ἢ ἐκ νυμφῶν ἢ ἔκ τινων ἄλλων, 
ὧν δὴ καὶ λέγονται, τίς ἂν ἀνθρώπων Φεῶν μὲν παῖδας 
ἡγοῖτο εἶναι, θεοὺς δὲ µή; ὁμοίως γὰρ ἂν ἄτοπον εἴη, 

Ἐ ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππων μὲν παῖδας ἡγοῖτο ἢ καὶ ὄνων 
τοὺς ἡμιόνους, ἵππους δὲ καὶ ὄνους μὴ ἡγοῖτο εἶναι. 

30 αλλ’, ὦ ΠΜέλητε, οὐκ ἔσειν ὅπως σὺ ταῦτα οὐχὶ ἄποπει- 

ρώμενος ἡμῶν ἐγράψω τὴν γραφὴν ταύτην, ἢ ἀπορῶν 
ὃ τι ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληθὲς ἀδίκημα" ὅπως δλ σύ τινα 
πείθοις ἂν καὶ σμικρὸν νοῦν ἴχοντα ἀνθρώπων, ὡς οὐ 
τοῦ αὐτοῦ ἐστι καὶ δαιμόνια καὶ Θεῖα ἡγεῖσθαι, καὶ αὖ 

48» τοῦ αὐτοῦ μήτε δαίμονας μήτε θεοὺς µήτε ἥρωας, οὐδε- 

µία μηχανή ἐστιν. 
XVI. Αλλά γάῤ, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, ὡς μὲν ἐγὼ 

οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν ἸΜελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς µοι 

412 ῥδοκεῖ εἶναι ἀπολογίας, ἆλλ' ἱκανὰ καὶ ταῦτα" ὃ δὲ καὶ 
4ο ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἴλεγον, ὅτι πολλή µοι ἀπέχθεια γέγονε 

καὶ πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληθές ἐστι. καὶ τοῦτ' 
ἔστιν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, ἐάνπερ αἱρῃ, οὐ Μέλητος, οὐδὲ 
"νυτος, ἆλλ' ἡ τῶν πολλῶν διαβολή τε καὶ φθόνος. ἃ 
δὴ πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας Ίρηκεν, οἶμαι 

Ἡ οὐ δὲ καὶ αἱρήσειν' οὐδὲν δὲ δεινόν, μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ. 
σως ὅ᾽ ἂν οὖν εἴποι τις, Εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνει, ὦ Σώ- 

“1! 

. 
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κφατες, τοιοῦτον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύσας, ἐξ οὗ κινδυ- 
νεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν; Ἐγὼ δὲ τούτῳ ἂν' δίκαιον λόγον 
ἀντείποιμε, ὅτι Οὐ καλῶς λέγες, ὦ ἄνθρωπε, εἰ οἵἴει 
δεῖν κίνδυνον ὑπολογίξεσθαι τοῦ ζῇν ἢ τεθνάναι ἄνδρα, 
ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὄφελός ἐστιν, ἁλλ’ οὐκ ἐκεῖνο µόνον 5 
σκοπεῖν, ὅταν πράττῃ, πότερον δίκαια ἢ ἄδυια πράττει, 
καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἔργα ἢ κακοῦ. φαῦλοι γὰρ ἂν τῷ 
γε σῷ λόγῳ εἶεν τῶν ἡμιθέων ὕσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτή- ϐ 
κασιν, οἳ τε ἄλλοι καὶ ὁ τῆς Θέτιδος υἱός, ὃς τοσοῦτον 
τοῦ κινδύνου κατεφρόνησε παρὰ τὸ αὐσχρόν τι ὑπομεῖναι, 19 
ὥσέε ἐπειδὴ εἶπεν ἡ µήτηρ αὐτῷ προθυμουμένῳ Έκτορα 
ἀποκτεῖναι, θεὸς οὖσα, οὗτωσί πως, ὡς ἐγφμαι, Ὦ παὶ, 113 
εἰ τιµωφήσεις Παερόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φόνον καὶ 'Ἐκ- 
τορα ἀποκτενεῖς, αὐτὸς ἀποθανεῖ' αὐτίκα γάρ τοι, φησί, 
μεθ) Έκτορα πότµος Ἱτοῖμος: ὁ δὲ ταῦτ ἀκούσας τοῦ 15 
μὲν Θανάτου καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε, πολὺ δὲ μᾶλλον ’ 
δείσας τὸ ζῇν κακὸς ὢν καὶ τοῖς φίλοις μὴ τιμωρεῖν, Ὦ 
αὐτίκα, φησί, τεθναίην δίκην ἐπιθεὶς τῷ ἀδικοῦντι, ἵνα 
μὴ ἐνθάδε µένω καταγέλαστος παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, 
ἄχθος ἀρούρης. μὴ αὐτὸν οἴει φροντίσαι Θανάτου καὶ 39 
κιφδύνου; οὕτω γὰρ ἔχει, ὦ ἄνδρες θηναῖοι, τῇ ἆλη- 
Φείᾳ. οὗ ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἢ ἡγησάμενος βέλτισεον 
εἶναι ἢ ὑπ᾿ ἄρχοντος ταχθῇ, ἐνταῦθα δεῖ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
µένοντα κινδυνεύειν, μηδὲν ὑπολογιζόμενον µήτε θάνατον 
μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. 36 

XVII. Ἐγὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος, ὦ ἄν- 
δρες ᾽αθηναῖοι, εἰ, ὅτε µέν µε οἱ ἄρχοντες ἔταττον, οὓς Ἑ 
ἡμεῖςᾳ εἴλεσθε ἄφχειν µου, καὶ ἐν Ποτιδαίᾳ καὶ ἐν Αμϕι- 
πύλει καὶ ἐπὶ «ηλίῳ, τότε μὲν οὗ ἐκεῖνοι ἕταττον ἔμενον 
ὥσπερ καὶ ἄλλος τις καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ 30 
Φεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήθην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλο- 
σοφοῦντά µε δεῖν ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐμαντὸν καὶ τοὺς {14 
ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς ἢ θάνατον ἢ ἄλίο ὁτιοῦν 39 
πρᾶγμα λέποιµε τὴν τάξιν. δεινὸν μέντ' ἂν εἴη, καὶ ὡς 
ἀληθῶς τότ᾽ ἄν µε δικαίως εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον͵, 35 
ὅτι οὐ νομίζω Φεοὺς εἶναι, ἀπειθῶν τῇ μαντεία καὶ δε- 
διὼς θάνατον καὶ οἰόμενος σοφὸς εἶναι, οὐκ ὧν. τὸ γάρ 
τοι θάνατον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐσεὶν ἢ 
δοκεῖν σοφὀν εἶναι, μὴ ὄντα" δοκεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ 
οὐκ οἶδεν. οἶδε μὲν γὰρ οὐδεὶᾳ τὸν θάνατον οὐδ) εἰ τυγ- 10 
χάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων µέγιστον ὃν τῶν ἀγαθῶν, 
δεδίασι δ) ὡς εὖ εἰδότες, ὕτι µέγιστον τῶν κακῶν ἐστι. 
καὶ τοῦτο πῶς οὐκ ἁμαθία ἐστὶν αὕτη ἡ ἐπονείδιστος, ἡ Β 
τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι ἃ οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, τούτῳ 

καὶ ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ 15 384 
εἰ δή τρ σοφώτερός του φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν, ὅτι 

6. νομίζει εἶναι Χ ΓΦ Ώ: νοµίξει ahe. — 7. νομίζει] νομίζει εἶναι Slallhaumius. — 10, γε om. a. — 13. ὤκνησας" 
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35. ἡγοῖτο [ἢ/ καὶ auetore Forstero be, ἡγοῖτο  ἵππων καὶ WVinckeimannus. — 13. οὗ om. α. — 34. αὐτοῦ ΧΙΠΦΗΣ, 
αὐτοῦ [ἀνδρός! οἱ αὐτοῦ ἀνδρός a h. 
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τὴν δίκην a. — 33. ἢ απίο 
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οὐκ εἰδὼρ ἱκανῶς περὶ τῶν ἐν 'άϊδου οὕτω καὶ οἴομαι 
αὐκ εἰδέναι. τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν τῷ βελτίονι, καὶ 
διῷ αἱ ἀνθρώπῳ, ὅτι πακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. 
πρὸ οὖν τῶν κακῶν, ὧν οἶδα ὅτι κακά ἐστιν, ἃ μὴ οἶδα 

δε ἀγαθὰ ὄνεα τυγχάνει, οὐδέποτε φοβήσομαι οὐδὲ φεύ- 

6 ἔομαι. ὥστε οὐδ᾽ εἴ µε νῦν ὑμεῖς ἀφίετε, Ανύτῳ ἀπιστή- 
115 σαντες, ὃς ἴφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο εἰσελθεῖν, 

ἡ, ἐπειδὴ εἰσῆλδον, οὐχ οἷόν τε εἶναι τὸ μὴ ἀποκτεῖναί 

µε, λέγων πρὸς ὑμᾶς, ὡς, εἰ διαφενξοίµην, ἤδη ἂν ὑμῶν 
1 οἱ οἱεῖς ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωκράτης διδάσκει πάντες παν- 

τάπασι διαφθαρήσονται, -- εἴ µοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε 

Ὦ Σώκρατες, νῦν μὲν Ανύτῳ οὐ πεισόµεθα, ἀλλ’ ἀφίεμέν 
σε, ἐπὶ τούτῳ ῥέντοι, ἐφ᾽ ὧτε µηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ ζη- 
τήσει διατρίβειν μηδὲ φιλοσοφεῖν' ἐὰν δὲ ἁλῷς ἔτι τοῦτο 

Ὦ ιό πράττων, ἀποθανεῖ' εἰ οὖν µε, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις 
4 ἀφίοιτε, εἴποιμ' ὢν ὑμῖν, ὅτι Ἐγὼ ὑμᾶς, ἄνδρες 4θη- 

ναΐοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσυµαι δὲ μᾶλλον τῷ 

Φιῷ ἢ ἡμῖν, καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνίω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ 
μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελενόµενός τε καὶ 

10 ἐνδεικνύμενος ὕτῳ ἂν ἀεὶ ἐνευγχάνω ὑμῶν, λέγων οἰάπερ 
εἴωθα, ὅτι, Ὢ ἄριστε ἀνδρῶν, ᾽θηναῖος ὤν, πόλεως 
τῆς µεγίστηᾳ καὶ εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν καὶ ἐσχύν, 
χρημάτων μὲν οὐκ αἰσχύνει ἐπιμελούμενος, ὅπως σοι ἴσται 

Ε «ὡς πλεῖτα, καὶ δόξης καὶ τιµῆς, φφονήσεως δὲ καὶ ὦλη- 
40 Θείας καὶ τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς βελτίστη ἴσται, οὐκ ἔπι- 

116 µμελεῖ οὐδὲ φροντίσεις; καὶ ἐάν τις ὑμῶν ἀμφιαβητῇ καὶ 

φῆ ἐπιμελεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ' ἄπειμι, 
ὦλλ᾽ ἐρήσομαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω καὶ ὀλέγξω, καὶ ἐν 
μοι μὴ δοκῇ κεκκῆσθαι ἀρετήν, φάναι δέ, ὀνειδιῶ, ὅτι 

30 ao τὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστον ποιεῖται, τὰ δὲ φαυλό- 
τερα περὶ πλείονοᾳ. ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ πρεαβντέρῳ, 
ὕτῳ ἂν ἐντυγχάνω, ποιήσω, καὶ ξένῳ καὶ ἀσεῷ, μᾶλλον 
δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὄσφ µου ἐγγυτέρω ἐοτὲ γένει. ταῦτα γὰρ 
κελεύει ὁ Θεός, εὖ ἴστε. καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν 

18 μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ 
ὑπηρεσίαν. οὐδὲν γὰρ ἅλὶο πρώττων ἐγὼ περιέρχοµαι ἢ 
πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεαβυτέρονς µήτε σω- 

 µότων ἐπιμελεσθαι µήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω 
σφύδφα, ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς ἀρίστη ἴσται, λέγων, 

ο Ότι] οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ ἐξ ἀρετῆς 

χρήματα καὶ τἆλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα καὶ 
ἠδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ. εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω 

τοὺς νέους, ταῦτ ἂν εἴη βλαβερά. εἰ δέ τίς μέ φησιν 
ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὶν λέγε. πρὸς ταῦτα, φαίην 

πο. 54. 

ἂν, ὦ θηναῖοι, ἢ πεέθεσθε Ανύτῳ ἢ µή, καὶ ἢ ἀφίετε 18417 
ἢ μὴ ἀφώτε, ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιήσοντος ἄλλα, οὐδ εἰ 
µέλλω πολλάκις τεθνώναε. 6 

XVIII. Μὴ θορυβεῖτε, ἄνδρες θηναῖοι, ἀλλ’ ἐμ- 
µείνατέ µοι οἷς ἐδεήθην ἡμῶν, μὴ θΘοφυβεῖν ἐφ᾽ οἷς ἂν 6 
λέγω, ἆλλ ἀκούεν' καὶ γάρ, ὦᾳ ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε 
ἀκούοντες. µέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα, ἐφ᾽ 

οἷς ἴσως βοήσεσθε' ἁλλὰ μηδαμῶφ ποιεῖτε τοῦτο. Εὖ 
γὰρ ἴστε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα, οἷον ἐγὼ 
λέγω, οὐκ ἐμὲ µείζω βλάψετε ἢ ὑμᾶς αὐτούς. ἐμὲ μὲν 10 
γὰρ οὐδὲν ἂν βλώψεων οὔτε ΜΠέλητος οὔτε Ανυτοφ. οὐδὲ 
γὰρ ἂν δύνατο' οὐ γὰρ οἴομαι Θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι Ὦ 
ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλώπτεσθαι. ἀποκτείνειε μέντ ἂν 
ἴσως, ἢ ἐξειάσεων, ἢ ἀτιμάσειεν. ἀλλὰ ταῦτα οὗτος ἴσως 
οἴεται καὶ ἄλλος τίς πον μεγάλα κακά, ἐγὼ ὃ) οὐκ οἵο- 15 

μαι, ἀλλά πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὗτος νυνὶ ποιεῖ, ἄνδρα 
ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκειννύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες 4θη- 

φαΐοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲφ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς 
πι ἂν οἴοιτο, ἆλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε περὶ 

τὴν τοῦ Θεοῦ δόδιν ὑμῖν ἐμοῦ καταφηφισάµενοι. ἐὰν γὰρ 19 
ἐμὶ ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὐρήσετε, 
ἀτεχνῶς, εἰ καὶ γελοιότεφον εἰπεῖν, προσκείµενον τῇ πόλει 
ὑπὸ τοῦ Φεοῦ, ὥσπερ ἵππῳ μεγάλῳ μὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ 
μεγέθους δὲ νωθεστέρω καὶ δεοµένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ µύω- 
πός τινος" οἷον δή µοι δοκεῖ ὁ Φεὸὺς ἐμὲ τῇ πόλει προσ- 15 
τεθεικέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων 
καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκασεον οὐδὶν παύομαι τὴν ἡμέφαν 31 
ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳ- 
δίως ὑμῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, αλλ’ ἐὰν ἐμοὶ πείθησθε, 
φείσεσθέ µου. ὑμεῖς ὅ᾽ ἴσως τώχγ ἂν ὠχθόμενοι, ὥσπερ 30 

οἱ νυστάζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες ἄν µε, πειθόμενοι 
᾽Ανύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκεείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον 

καθεύδοντεο διατελοῖς᾽ ἄν, εἰ µή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑμῖν 
ἐπιπέμψειε κηδόµενος ὑμῶν». ὅτι ὃ᾽ ἐγὼ τυγχάρω ὢν τοι- 
οὗτος, οἷος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδεασ 
ἂν κατανοήσαιτε" οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν 
μὲν ἐμαντοῦ ἁπάντων ἡμεληκέναι καὶ ἀνέχεσθαι τῶν οἱ- 
κείων ἁμειουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτερον 
πράττειν ἄεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ πφροσιόντα, ὥσπερ πατέρα ἢ 
ἀδελφὸν πρεσβύτερον, πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ 40 
εἰ μέντοι τι ἀπὸ τούτων ἀπέλανον καὶ μισθύν λαμβάνων 
ταῦτα παφεκελευόµην, εἶχον ἄν εινα λόγον" νῦν δὲ ὁρᾶτε 

δὴ καὶ αὐτοί, ὅτι οἱ κατήγοροι τἆλ]α πάντα ἀναισχύντως 
οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἅπα- 
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35. 35. 

ο ναισχυντῆσαι, παρασχόµενοι μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα 

ἢ ἐπραξάμην μισθὸν ἢ ἤτησα. ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ 
παρέχοµαι τὸν μάρτυρα, ὡς ἀληθῆ λέγα, τὴν πενίαν. 

XIX. "ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ 
305 6 ἰδία μὲν ταῦτα Ευμβουλεύω περιὼν καὶ πολυπραγμονῶ, 

δηµοσία δὲ οὐ τοὶμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος τὸ ὑμέ- 
τερον ξυμβουλεύειν τῇ πύλε. Τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ 
ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι 
µοι Φεῖόν τι καὶ δαιµόνιον γίγνεται [φωνή], ὃ δὴ καὶ 

D io ἐν τῇ γραφῇ ἐποιωμῳδῶν Μέλητος ἐγράφατο. ἐμοὶ δὲ 
τοῦτ᾽ ἐσεὶν ἐκ παιδὺς ἀρξόμενο», φωνή τις γιγνοµένη, 
ἣ ὅταν γένηται, αἄεὶ ἀποτρέπει µε τούτου, ὃ ἂν µέλλω 
πράττει», προτρέπει δὲ οὕποτε' τοῦτ ἔστιν ὃ µοι ἑναν- 
τιοῦται τὰ πολιτικά πράττειν. καὶ παγκάλως γέ µοι δοκεῖ 

15 ἐνανειοῦσθαι: εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες θηναῖοι, εἰ ἐγὼ 
190 πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι 

Εξ ἂν ἀποἱώίη καὶ οὔτ' ἂν ὑμᾶς ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ ἂν 
ἡμαυτόν. καί µοι μὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθῆ: οὐ γὰρ 
ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται οὔτε ὑμῖν οὔτε ἅλλῳ 

0 πλήθει οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούμενος καὶ διακωλύων πολλὰ 
39 ᾖἄδικα καὶ παράνομα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι, ἀλλ ἄναγ- 

καϊόν ἐστι τὸν τῷ ὄντει µαχούμενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, 
καὶ εἰ μέλλει ὀλίγον χρόνον σωθήσεσθαι, ἰδιωτεύειν, ἀλλὰ 
μὴ δηµοσιεύειν. 

”. ΧΧ. Μεγάλα δ) ἔγωγε ὑμῖν τεκμήρια παρέξοµαι τού- 

των, οὐ λόγους, ἀλλ ὃ ἡμεῖς τιμᾶτε, ἔργα. ἀκούσατε 
δή µον τὰ ἐμοὶ ξυμβεβηκότα, ἵν) εἰδῆτε, ὅτι οὐδ' ἂν ἑνὶ 
ὑπεικάθοιμι παρὰ τὸ δίκαιον δείσας θάνατον, μὴ ὑπείκων 
δὲ ἅμα καὶ ἅμ' ἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ δὶ ὑμῖν φορτικὰ μὲν καὶ 

50 δικανικά, ἀληθῆ δέ. Ἐγὼ γάρ, ὦ ᾽θηναῖοι, ἄλλην μὲν 
ν ἀρὴν οὐδεμίαν πώποτε ἠρξα ἐν τῇ πόϊει, ἐβούλευσα δὲ: 

καὶ ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ ᾽Αντιοχὶς πφυτανεύουσα, ὅτε 
ἡμεῖς τοὺς δέκα σερατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνέλ]ομένους τοὺς 

ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβούλεσθε ἀθρόους κρίνειν, παρανόμως, 
as ὡς ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ἡμῖν ἔδοξε. τότ᾽ ἐγὼ µόνος 

τῶν πρυτάνεων ἠναντιώθην ὑμῖν μηδὶν ποιεῖν παρὰ τοὺς 
ρόμους, καὶ ἐναντία ἐφηφισάμην' καὶ ἑτοίμων ὄντων 
ἐνδεικνύναι µε καὶ ὠπάγειν τῶν ῥητόρων, καὶ ὑμῶν κε- 

ο λευόντων καὶ βοώντω», μετὰ τοῦ νόµου καὶ τοῦ δικαίου 
ο ὤμην μᾶλλόν µε δεῖν διακινδυνεύειν ἢ μεθ ὑμῶν γενέ- 

σθαι μὴ δίκαια βουλενοµένων, φοβηθέντα δεσμὸν ἢ Φάνα- 
τον. καὶ ταῦτα μὲν ἦν ἔτι δηµοκρατουμένης τῆς πόλεως. 
Ἐπειδὴ δὲ ὁλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ µεταπεμ- 
φάµενοί µε πέµπτον αὐτὸν εἷς τὴν Φόλον προσέταξαν 

1 

Φ. πολυπραγμονῶν ab. — 8. 
et pr. Π. 
μοι τὰ ἔυµβεβηκ κότα ᾱ. — 38. 
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ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος 4έοντα τὸν Σαλαμίνιον, ἵν ὥπο- 
Φάνοι" οἷα δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσί- 
ταττον, βονἱόμενοι ὡς π]είστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν' τότε 
μέντοι ἐγὼ οὐ λόγω, ἀλλ ἔργῳ αὖ ἐνεδεξάμην, ὅτι ἐμοὶ Ὦ 

Φανάτου μὲν µέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ' ὅ- 
ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ’ ἀνόσιον ἐργάρεσθαι, 
τούτου δὲ τὸ πᾶν µέλει. ἐμὶ γὰρ ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ 
ἐξέπληξεν οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδικόν τι ἐργάσα- 
σθαι, ἆλὶ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς Δόλου ἐξήλθομεν, οἱ μὲν τέτ- 
ταρες ᾧχοντο εἰς Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον έοντα, ἐγὼ δὲ 1ο 
ὠχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτ) ἀπέθανον, 
εἰ μὴ ἡ ἀρχὴ διὰ ταχέων κατελύθη. καὶ τούτων ὑμῖν 
ἔσονται πολλοὶ μάρτυρες. 

XXI. ΑΡ οὖν ἄν µε οἴεσθε τοσάδε ἵτη διαγενέσθαι, 
εὖ ἵπραττον τὰ δηµόσια, καὶ πράττων ἀξίως ἀνδρὸς ἀγα- ι5 
Φοῦ ἐβοήθουν τοῖς δικαίοις καί, ὥσπερ χρή, τοῦτο περὶ 

πλείστου ἐποιούμην; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἄνδρες 4θηναῖοι: 
οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος ἀνθρώπων οὐδείς. ελΙ’ ἐγὼ διὰ παν. 38 
τὸς τοῦ βίον δηµοσίᾳ τε εἴ πού τι ἔπφαξα, τοιοῦτος φα- 
φοῦμαι, καὶ ἐδίᾳ ὁ αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ πώποτε ἔνγχω- ον 
ρήσας οὐδὲν παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων 
οὐδενί, οὓς οἱ διαβάλλοντές µέ φασιν ἐμοὺς μαθητὰς 
εἶναι. ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην" 
εἰ δέ τίς µου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράετοντοφ ἐπι- 

Δυμεῖ ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ as 
πώποτε ἐφθόνησα. οὐδὲ χρήµατα μὲν ἑαμβάνων διαλέ- 

Ίομαι, μὴ λαμβάνων δ᾽ οὔ, ἀλλ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ Β 
καὶ πένητι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτῷν, καὶ ἐάν τις βού- 
Ίηται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. καὶ τούτων 
ἑγώ, εἴτε τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε µή, οὐκ ἂν δικαίως 30 
τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην μηδενὶ μηδὶν 
πώποτε µάθηµα μήτε ἐδίδαξα. εἰ δέ τίς φησι παρ ἐμοῦ 
πώποτέ τι μαθεῖν ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὃ τι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι 
πάντες, εὖ ἴστε, ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγει. 

XXII. Mà διὰ τί δή ποτε μετ ἐμοῦ χαίρουσία5 
τινες πολὺν χρόνον διατρίβοντες; ᾽Ακηκόατε, ὦ ἄνδρες G 
θηναῖοι' πᾶσαν ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον, ὅτι 
ἀκούοντες χαίφουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οὐομένοις μὲν εἶναι 

σοφοῖᾳ, οὖσι δ᾽ οὗ: ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ δὲ τοῦτο, 
ὡς ἐγώ φηµι, προσεέτακται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πράττειν καὶ 40 

ἐκ µαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ τρόπω, ῴπερ 
τίφποτε καὶ ἄλλη θεία μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προσ- 

έταξε πράττει. Ταῦτα, ὦ ἀθηναῖοι, καὶ ἀληθῆ ἐστι 

καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ ἔγωγε τῶν νέων τοὺς μὲν δια- 
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Ῥ «φθείρω, τοὺᾳ δὲ διέφθαρκα, χρῆν δήπου, εἴτε τινὲρ 
αὐτῶν πρεσβύτεροι γενόμενοι ἔγνωσαν, ὅτι νέοις οὖσιν 
αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ τι ἐυνεβούλευσα, νυνὶ αὐτοὺς 
ἀναβαίνοντας ἐμοῦ κατηγορεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι" εἰ δὲ 

"μὴ αὐτοὶ ἤθελον, τῶν οὐκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, πα- 
τέρας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἄλλους τοὺς προσήκοντας, εἴπερ 
ὑπ᾿ ἐμοῦ τι κακὺν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι, νῦν 
µεμνῆσθαι καὶ τιµωρεῖσθαι. πάντως δὲ πάρεισιν αὐτῶν 
πολλοὶ ἐντανθοῖ, οὓς ἐγὼ ὁφῶ, πρῶτον μὲν Κφίτων οὗτοσί, 

10 ἐμὸς ἠλικιώτης καὶ δηµότης, Κριτοβούλου τοῦδε πατήρ 
ἔπειτα Ανσανίας ὁ Ἀφήττιος, Αἰσχίνου τοῦδε πατήρ’ ἔτι 
᾽ντιφῶν ὁ Κηφισιεὺς οὗτοσί, Ἐπιγένους πατήρ. ἄλλοι τοί- 
νυν οὗτοι, ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ διατριβῇ γεγόνασι, 
Νικόσερατος, ὁ Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου — καὶ ὁ 

1ό μὲν Θεόδοτος τετελεύτηκεν, ὥστε οὐκ ὤν ἐκεῖνός γε αὐτοῦ 
καταδεηθείη --, καὶ Πάραλος ὅδε, ὁ 4ημοδόκου, οὗ ἦν 

34 Θιάγης ἀδε]φός: δε δὲ ᾿δείμαντος, ὁ Αρίστωνος, οὗ 
ἀδελφὺς οὐτοσὶ Πλάτων, καὶ Αἰαντόδωρος, οὗ Απολλό- 
δωρος ὅδε ἀδελφός. καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐγὼ ἔχω ὑμῖν 

3ο εἰπεῖν, ὧν τινα ἐχρῆν μάλιστα μὲν ἐν τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ 
παρασχέσθαι Μέλητον μάρτυρα" εἰ δὲ τότε ἐπελάθετο, 
νῦν παρασχέσθω, ἐγὼ παραχωρῶ , καὶ λεγέτω, εἴ τι ἴχει 
τοιοῦτον. αλἱλὰ τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε, ὦ ἄν- 
ὄρες, πάντας ἐμοὶ βοηθεῖν ἑτοίμους τῷ διαφθείροντε, τῷ 

αὐ κακά ἐργαζομένῳ τοὺς οἰχείους αὐτῶν, ὥς φασι Μέλητος 
Ἡ καὶ Άνντος. αὐτοὶ μὲν γὼρ οἱ διεφθαρµένοι τάχ ἂν 

λόγον ἔχοιν βοηθοῦντες" οἱ δὲ ἀδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι 
ἤδη ἄνδφες, οἱ τούτων πφοσήκοντες, τίνα ἄλλον ἔχουσι 

15 λόγον βοηθοῦντες ἐμοὶ ὦλλ᾽ ἢ τὸν ὀρθόν τε καὶ δίκαιον, 
30 ὅτι ἐυνίσασι ΠΜελήτῳ. μὲν φευδοµένῳ, ἐμοὶ δὲ ἁλη- 

Φεύοντι; 

ΧΧΗΙ. Εἶνν δή, ὦ ἄνδρορ: ἃ μὲν ἑγὼ ἔχοιρ ἂν 
ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν ἐστι ταῦτα καὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. 

ὁ Τάχα ὅ ἄν τι ὑμῶν ἀἁγανακτήσειεν ἀναμνησθεὶς ἕαυ- 
ατοῦ, εἰ ὁ μὲν καὶ ἐλάττω τουτουί τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα 

ἀγωνιζόμενος ἐδεήθη τε καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς μετὰ 
πολλῶν δακρύων, παιδία τε αὐτοῦ ἀναβιβασάμενος, ἵνα 
ὅ τι μάλιστα ἐλεηθείη, καὶ ἄλλους τῶν οἰχείων καὶ φίλων 
πολλούς, ἐγώ δὲ οὐδὶν ἄρα τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα 

«οχινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιµι, τὸν ἴσχατον κίνδυνον. τάχ᾿ 
οὗντις ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν πρός µε σχοίη, 
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καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις θεῖτο ἂν μετ ὀργῆς τὴν 
φῆφον. εἰ δή τις ὑμῶν οὕτως ἔχει, -- οὐκ ἀξιῶ μὲν γὼρ D 
ἔγωγε: εἰ δ᾽ οὖν, ἐπιεικὴ ἄν µοι δοκῶ πρὸς τοῦτον Λέ- 
γειν λέγων, ὅτι Ἐμοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶ μέν πού τινες καὶ 
οἰκεῖοι. καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου, οὐδ ἐγὼ 5 
ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ὠπὸ πέτρης πέφυκα, ἆλλ᾽ ἐξ ἀνθρώπων, 
ὥστε καὶ οἰκεῖοί µοί εἰσι καὶ υἱεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
τρεῖς, εἷς μὲν µειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία. ἆλλ' ὅμως 
οὐδέν' αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάμενος δεήσοµαι ὑμῶν ὧπο- 
φηφίσασθαι. Τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; Οὐκ 1 
αὐθαδιζόμενος, ὦ ᾿θηναῖοι, οὐδ’ ὑμᾶς ἀτιμάζων' ἀλλ E 
εἰ μὲν Φαῤῥαλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον ἢ µή, ἄλλος 
λόγος, πρὸς δ᾽ οὖν δόξαν καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν καὶ 61ῃ τῇ 
πύλει οὔ µοι δοκεῖ καλὺν εἶναι ἐμὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν 
καὶ τηλικόνδε ὄντα καὶ τοῦτο τοὔνομα ἴχοντα, εἴς οὖν 15 
ἀληθὲς εἴ) οὖν φεῖδος' 1 οὖν δεδογµένον γέ ἐστι τὸ 
Σωκράτη διαφέρειν τινὶ τῶν πολλῶν ὠνθρώπων. εἰ οὖν 35 
ἡμῶν ol δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε σοφίᾳ εἴτε ἀνδρίᾳ εἴεε 
ἄλλῃ ᾖτινιοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη" 
οἴονσπερ ἐγὼ πολλάκις ἑώρακά τινας, ὅταν κρίνωνται, v 

δοκοῦντας μέν τι εἶναι, Θαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὡς 
δεινόν τι οἰομένους πείσεσθαι, εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ 
ἀθανάτων ἐσομένων, ἐὰν ὑμεῖς αὐτοὺς μὴ ἀποκτείνητε" 
οἳ ἐμοὶ δοκοῦσιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥστ) 
ἄν τινα καὶ τῶν ξένων ὑπο]αβεῖν, ὅτι οἳ διαφέροντες 15 
θηναίων εἰς ἀρετήν, οὓς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἓν τε ταῖς ἆρ- Β 
χαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς προκρίνουσι», οὗτοι γυναικῶν 

οὐδὶν διαφέρουσι. ταῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες θηναῖοι, οὔτε 19 
ἡμᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ ὀτιοῦν εἶναι, οὔτ, 
ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἁλλὰ τοῦτο αὐτὸ 30 
ἐνδείκνυσθαι, Ότι πολὺ μᾶλλον καταφηφιεῖσθε τοῦ τὰ 
ἐλεεινὰ ταῦτα δράματα εἰσάγοντος καὶ καταγέλαστον τὴν 
πόλιν ποιοῦντος ἢ τοῦ ἠσυχίαν ἄγοντος. 
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XXIV. χωρὶς δὶ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν 
μοι δοκεῖ εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόµενον ὧπο-απος 
φεύγει», ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείθειν. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτω 
κάθηται ὁ δικαστής, ἐπὶ τῷ καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, 
ἆλ1) ἐπὶ τῷ κρίνειν ταῦτα" καὶ ἁμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι 
οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσει κατὰ τοὺς νόμους. 
οὕκουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς ἐθίξειν ὑμᾶς ἐπιορκεῖν, οὔθ' ὑμᾶρ αν 
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πο. 51. 

ἐθίξεσθαι" οὐδέτεροι γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν 
ἀξιοῦτέ µε, ὦ ἄνδρες ᾽θηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς 
πράττειν, ὢ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ εἶναι µήτε δίκαια µήτε 

ὮῬ ἍΌὅσια, ἄλλως τε μέντοι νὴ Alet πάντως καὶ ἀσεβείας φεύ- 
Άγοντα ὑπὸ Μελήτου τουτουζ. σαφῶς γὰρ ἄν, εἰ πείθοιµιε 
ἡμᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαζοίµην ὁμωμοκότας, θΘεοὺς ἂν 

ε XXV. Τὸ μὲν μὴ ἀγανακεεῖν, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, 
36 Ἂἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μον κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ 

τ μοι πολλὰ ξυμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν µοι γέγονε 
τὸ γεγονὸς τοῦτο, αἁλλάἁ πολὺ μᾶλλον Θαυμάζω ἕκα- 

δτέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν. οὐ γὰρ ὤμην 
Έγωγε οὕτω παρ’ ὀλίγον ἴσεσθαι, ἀλλὰ παρὰ πολύ νῦν 
δὲ, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα µόναι µετέπεσον τῶν. ψήφων, 
ἀποπεφεύγη ἄν. ἸΜέχητον μὲν οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ 
νῦν ἀποπέφευγα, καὶ οὐ µόνον ἀποπέφευγα ἀλλά παντὶ 

10 δῆλον τοῦτό γε, ὅτι, εἰ μὴ ἀνέβη ἄνυτος καὶ Πύκων 

Ἡ κατηγορήσοντες ἐμοῦ, κἂν ὠφλε χιλίας δραχμάς, οὐ µε- 
307 ταλαβὼν τὸ πέµπτον µέρος τῶν φήφων. 

XXVI. Τιμᾶται δ᾽ οὖν µοι ὁ ἀνὴρ θανάτου. Εἶεν" 
ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι, ὦ θηναῖοι; ἢ 

16 δῆλον, ὅτι τῆς ἀξίας: τί οὖν; τί ἄξιός εἰμι παθεῖν ἢ 

129 ἀποεῖσαι, ὃ τι μαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἠγον, 
ἆλλ᾽ ἀμελήσας ὠνπερ οἱ πολλοί, χρηματισμοῦ τε καὶ οἶκο- 
φοµίαρ καὶ στρατηγιῶν καὶ δημηγοφιῶν καὶ τῶν ἄλλων 
ἀρχῶν καὶ ἔυνωμοσιῶν καὶ στάσεων τῶν ἐν τῇ πόλει 

πο γιγνοµένων, ἡγησάμενος ἐμαντὸν τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον 
ϱ εἶναι ἢ ὥστε εἰς ταῦτ) ἰόντα σώζεσθαι, ἐνταῦθα μὲν οὐκ 

ζα, οἱ ἐλθὼν μήτε ὑμῖν µήτε ἐμανεῷ ἔμελλον μηδὶν 
ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν 
μεγίστην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ φηµι, ἐνταῦθα ᾖα, ἐπιχει- 

36 ρῶν ἕκαστον ὑμῶν πείθειν μὴ πρότερον μήτε τῶν ἑαντοῦ 

μηδενὸς ἐπιμεεσθαι, πρὶν ἑαντοῦ ἐπιμεληθείη, ὅπως 
ὡς βέχτιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, µήτε τῶν τῆς 

Ὁ πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως' τῶν τε ἄλλων οὕτω 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμελεῖσθαι. τί οὖν εἰμι ἄξιος 
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διδάσκοιµι μὴ ἠἡγεῖσθαι ὑμᾶς εἶνας, καὶ ἀτεχνῶς ἆπολο- 
γούμενος κατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ, ὡς θεοὺς οὐ νομίζω. 
ἁλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν: νοµίζω τε γάρ, ὦ ἄνδρες 
᾽θηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν 
ἐπιερέπω καὶ τῷ Φεῷ κρῖναι περὶ ἐμοῦ ὅπη μέλλει ἐμοί 5 
τε ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν, 
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παθεῖν τοιοῦτος ὤν; ἀγαθόν τι, ὦ ἄνδρες ᾽θηναῖοι, D 
εἰ δεῖ γε κατὰ τὴν ἀξίαν τῇ ἀληθείᾳα τιμᾶσθαι" καὶ ταῦτά 
γε ἀγαθὸν τοιοῦτον, ὃ τι ὢν πρέποι ἐμοί. τί οὖν πρέπει 
ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ, δεοµένῳ ἄγειν σχο]ὴν ἐπὶ τῇ 
ἡμετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ ἴσθ᾽ ὃ τι μᾶλλον, ὦ ἄνδρες 6 
᾿θηναῖοι, πφίπει οὕτως, ὡς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρν- 

τανείῳ σιτεῖσθαι, πολύ γε μᾶλλον ἢ εἴ τις ἡμῶν ἵππῳ ἢ 
ἔννωρίδι ἢ ξεύγει νενίκηκεν Ὀλυμπίασιν. ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς 
ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι: καὶ ὁ μὲν Ε 
τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέοµαι. εἰ οὖν δεῖ µε κατὰ 10 
τὸ δίκαιον τῆς ἀξίας τιμᾶσθαι, τούτου τιμῶμαι, ἐν 7 
πρντανείῳ σιτήσεως. 
XXVII. σως οὖν ὑμῖν καὶ ταυτὶ λέγων παραπλη- 
σίωςᾳ δοκῶ λέγειν ὥσπερ περὶ τοῦ οἴκτου καὶ τῆς ὠντι- 
βολήσεως, ἀπαυθαδιζόμενος" τὸ δὲ οὐκ ἔστιν, ὦ Αθη- 15 

φαῖοι, τοιοῦτον, ἁλλὰ τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι ἐγὼ 
ἑκών εἶναι µηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἡμᾶς τοῦτο 
οὐ πείθω" ὀλίγον 7ὰρ χθόνον ἀλλήλοις διιλέγµεθα”. ἐπεί, 
ὡς ἐγώμαι, εἰ ἦν ὑμῖν νόμος, ὥσπερ καὶ ἄλλοις ἀνθρώ- 

ποις, περὶ θανάτου μὴ µίαν ἡμέραν µόνον κρίνειν, ἀλλὰ 10 Ἡ 
πολλάς, ἐπείσθητε ἄν νῦν δ) οὐ ῥάδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ 
µεγάλας διαβολὰς ἀπολύξσθαι. πεπεισμένος δὴ ἐγὼ µη- 
δένα ἀδικεῖν πολλοῦ δέω ἐμαυτόν γε ἀδικήσειν καὶ κατ 
ἐμαντοῦ ἐρεῖν αὐτός, ὡς ἄξιός εἰμί του κακοῦ καὶ τιµή- 
σεσθαι τοιούτου τινὸς ἐμαυτῷ. τί δείσας; ἡ μὴ πάθω 

τοῦτο, οὗ Μέλητός µοι τιμᾶται, ὅ φηµι οὐκ εἰδένάι {9ί 
οὔτ' εἰ ἀγαθὸν οὔτ᾽ εἰ κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ ξλω- 
µαι ὧν εὖ οἵδ' ὅτι κακῶν ὄντων, τούτου τιµησάµενος; 
πότερον δεσμοῦ; καὶ τί µε δεῖ ζῇν ἐν δεσµωτηρίῳ, ὅου- 
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30 αΠομαΟΓΙά 

ὁ λεύσοντα τῇ ἀεὶ καθισταµένῃ ἀρχῇ, τοῖς ἔνδεκα; ἀλλὰ 
χρημάτων, καὶ δεδέσθαι ἕως ἂν ἐκτίσω; ἀλλὰ ταύτόν 
μοί ἐστιν, Όπερ νῦν δὴ ἔλεγον" οὐ γὰρ ἔστι µοι χρήματα, 
ὁπόθεν ἐκτίσω. ᾽Αλλὰ δὴ φυγῆς τιµήσωμαι; ἴσως γὰρ 

δᾶν µοι τούτου τιµήσαιτε. πολλὴ μέντ᾽ ἄν µε φιλοψυχία 
ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλύγιστός εἰμε, ὥστε μὴ δύνασθαι λογί- 
ἔεσθαι, ὅτι ἡμεῖς μὲν ὄντες πολῖταί µου οὐχ οἷοί τε 

ϱ) ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς διατριβὰς καὶ τοὺς λόγους, 
αλλ΄ ὑμῖν βαρύτερα: γεγόνασι καὶ ἐπιφθονώτεραι, ὥστε 

1ο ζητεῖτε αὐτῶν νυνὶ ἁπαλλαγῆναι" ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς 
οἴσουσι ῥᾳδίως. πολλοῦ γε δεῖ, ὦ Αθηναῖοι. καλὸς οὖν 
ἄν µοι ὁ βίος εἴη ἐξελθόντε τηλικῷδε ἀνθρώπῳ ἄλλην 
ἐξ ἄλλης πόλιν πόλεως ἀμειβομένῳ καὶ ἐξελαννομένῳ ζῆν. 

εὖ γὰρ οἵδ' ὅτι, ὅποι ἂν ἔλθω, λέγοντος ἐμοῦ ἀκροά- 
. Ἱόσονται οἱ νέοι ὥσπερ ἐνθάδε. κἂν μὲν τούτους ἀπελαύνω, 

οὗτοι ἐμὲ αὐτοὶ ἐξελῶσι, πείθοντες τοὺς πρεσβυτέρους: 

132 ἐν δὲ μὴ ἀπε]αύνω, οἱ τούτων πατέρες τε καὶ οἰκεῖοι 

Ε ὅν αὐτοὺς τούτους. 

XXVIII. "Ίσως οὖν ἄν τις εἴποι, Σιγῶν δὲ καὶ 

30 ἡσυχίαν ἄγων, ὦ Σώκρατες, οὐγ οἷός τ' ἴσει ἡμῖν ἐξελ- 

ΣΕΟΚΡ/4ΤΟΤΣ. 35. 30ο. 

θὼν ἵῃν; Τονεὶ δή ἐστι πάντων χαλεπώτατον πεῖσαί 

τινας ὑμῶν. ἐάν τε γὰρ λέγω, ὅτι τῷ θεῷ ἀπειθεῖν τοῦτ 
ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτ ἀδύνατον ἠσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσθέ 
μοι ὡς εἰρώνενομένῳ: ἐάν τ᾽ αὖ λέγω, ὅτι καὶ τυγχάνει 38 

µέγιστον ὦγαθὸν ὃν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας 6 
περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων, περὶ 
ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε διαλεγοµένον καὶ ἐμαυτὸν καὶ 

ἄλλους ἐξετάζοντος, ὁ δὲ ἀνεξέκαστος βίος οὐ βιωτὸς 

ἀνθρώπῳ, ταῦτα ὃ᾽ ἴτι ἧττον πείσεσθέ µοι λέγοντι. τὰ 
δὲ ἔχει μὲν οὕτως, ὡς ἐγώ φηµι, ὦ ἄνδρες, πείθεὶν δὲ να 

οὐ ῥάδιον. Καὶ ἐγὼ ἅμ' οὐκ εἴθισμαι ἐμαντὸν ἀξιοῦν 
κακοῦ οὐδενός, εἰ μὲν γὰρ ἦν µοι χρήματα, ἐτιμησάμην 

ἂν χρημάτων ὅσα ἔμελλον ἐκτίσειν: οὐδὲν γὰρ ἂν ἐβλάβην: Β 
νῦν δέ -- οὐ γὰρ ἴστιν, εἰ μὴ ἄφα ὅσον ἂν ἐγὼ ὄνναί- 

µην ἐκτῖσαι, τοσούτου βούλεσθέ µοι τιµῆσαι. ἴσως ὅ) ἂν 15 
δυναίµην ἐκτῖσαι ὑμῖν μνᾶν ἀργυρίον" τοσούτου οὖν τι- 
μῶμαι. Πλάτων δὲ δε, ὦ ἄνδρες θηναῖοι, καὶ Κρί- 

των καὶ Κριτόβουλος καὶ Απολλόδωρος κελεύουσί µε τφιά- {331 

κοντα μνῶν τιµήσασθαι, αὐτοὶ ὃ᾽ ὀγγνᾶσθαι' τιμῶμαι 

οὖν τοσούτου. ἐγγνηταὶ δ᾽ ὑμῖν ἔσονται τοῦ ἀργυρίου 29 
οὗτοι ἀξιόχρεῳ. [ν 

XXIX. Οὐ πολλοῦ γ΄ Ένεκα χρόνου, ὦ ἄνδρες 4θη- 
ναΐοι, ὄνομα ἔξετε καὶ αὐτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων τὴν 

308 πόλιν λοιδορεῖν, ὡς Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν΄ 
φήσουσι γὰρ δή µε σοφὀὸν εἶναι, εἰ καὶ μὴ εἰμί, οἱ 

δβουλόμενοι ἡμῖν ὀνειδίζειν. εἰ οὖν περιεµείνατε ὀλίγον 
χρύνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο" 
ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν, ὅτι πόῤῥω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου, 
Φανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ πρὸς πάντας ὑμᾶς, 

ϱ αλλά πρὸς τοὺς ἐμοῦ καταφηφισαµένους Φάνατον. «λέγω 

1 δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. Ἴσως µε οἴεσθε, 

ὦ ἄνδρες, ἁπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων, οἷς ἂν 
ἡμᾶς ἔπεισα, εἰ ὤμην δεῖν ἅπαντα ποιεν καὶ λέγειν, 

ὥστε ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ ἁπορίᾳ 
μὲν ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων, ἀλλὰ τὀλμης καὶ ἆναι- 

15 σχυντίας καὶ τοῦ ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα, οἱ 

11 ἂν ὑμῖν ἠδιστ᾽ ἦν ἀκούειν, θρηνοῦντός τέ µου καὶ ὁδυ 

ρομένου καὶ ἄλλα ποιοῦντος καὶ λέγοντος πολλὰ καὶ E 

ἀνάξια ἐμοῦ, ὡς ἐγώ φηµι' οἷα δὴ καὶ εἴθισθε ὑμεῖς 

τῶν ἄλλων ἀκούειν. ἆλλ οὔτε τότε ὠήθην δεῖν ἕνεκα 
τοῦ χινδήνον πφρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύθεφον, οὔτε νὺν οι 

µεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, αλλά πολὺ μᾶλλον αἷ- ὁ 
ροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεθνάναι ἢ ἐκείνως ζῆν" οὔτε 
γὰρ ἐν δίκη. οὔτ ἐν πολέμῳ οὔτ ἐμὲ οὔτ' ἄλλον οὐδένα 

δεῖ τοῦτο μηχανᾶσθαι, ὅπως αἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν 38 

Φάνατον. καὶ γὰρ ἐν ταῖς µάχαις πολλάκις δῆλον γέγνε- 

ταε, ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐκφύγοι καὶ Όπλα ἀφεὶς 10 
καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν εραπόµενος τῶν διωκόντων' καὶ ἄλλαι 

µηχαναὶ πολλαί εἶσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς πινδύνοις, ὥστε 
διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τοὶμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν. 
αλλὰ μὴ οὐ τοῦτ' ᾗ χαλεπύν, ὦ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυ- 
γεῖν, ἀλλά πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν’ Θᾶττον γὰρ 8α- 15 

άτου θεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἅτε βραδὺς ὧν καὶ πρεσβύτης Β 

1. [ποῖς ἔνδεκα ! b. — 2. δὴ νῦν α. -- ὁ- τιµήσωμαι Ἄ: τιµήσοµει αἲο. — 6. ἔχοι, ADS: ἴχοι, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, εἰ αἷνο, — 11. Αθηναῖοι ΧΠΦ: ἄνδρες Αθηναῖοι αὖο, — 19. ὅπη ᾱ. — 16. µε. — 19. σιγῶν τε καὶ ᾱ. 

4. αὖ] αὖθις α. — δ. ὂν οπι, a. — 2. ἠχούετεα. — 11. ῥάδια αὐ. -- 16. ὑμῖν πον μνᾶν αἲ. 

4. Σωκράτην a b. — ἀπεκτονήκατε α. -- 5. εἰ γοῦν a b. -- 6, ἐγένετο, ἐμὲ τεθνώναι: ὁρᾶτε γὰρ δὴ εἰς τὴν α. 
— 14. τοῦ μὴ ἐθέλειν ab. — οἷα - -ᾖδιστ ἂν ἦν ᾱ. 
Φρηνοῦντός µου α, θρηνοῦντός τ᾽ ἐμοῦ Αν, 

1ο, ἀποθανεῖν ῥᾷον ἄν τις Χα, probaute Οτοβίο. -- 

— 16. ὑμῖν ΧΡ ΤΙ: ὑμῖν μὲν abe, probante Haitero. — 

11. τραπόµενος  τραπεὶς ᾱ. — 132. πολλαὶ μηχαναὶ a. 



40. 41. 

ὑπὸ τοῦ βραδυτέρου ἑάλων, οἱ δ᾽ ἐμοὶ κατήγοροι ἅτε 
δεινοὶ καὶ ὀξεῖς ὄντες ὑπὸ τοῦ Φάττονος, τῆς κακίας. 
καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἄπειμι ὑφ ἡμῶν Θανάτου δίκην ὄφλων, 
οὗτοι ὃ᾽ ὑπὸ τῆς ὠληθείας ὠφληκότες μοχθήρίαν καὶ 

430 ὅ ἀδικίαν. καὶ ἐγώ τε τῷ τιµήµατι ἐμμένως καὶ οὗτοι. Ταῦτα 
μέν που ἴσως οὕτω καὶ ἴδει σχεῖν, καὶ οἶμαι αὐτὰ µε- 
τρίως ἔχειν. 

ΧΧΧ. Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρη- 

Ὁ ομῳδῆσαι, ὦ καταψηφισάμενοί μον’ καὶ γάρ εἰμι ἤδη 
ιοἐνταῦθα, ἐν ᾧ μάλισε ἄνθρωποι χρησμῳδοῦσιν, ὅτακ 

μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. φημὶ γάρ, ὦ ἄνδρες, οἳ ἐμὲ 
ἀπεκτόνατε, τιµωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς μετὰ τὸν ἐμὸν 
Φάνατον πολὺ χαλεπωτέφαν νἡ οἱ ἢ οἴαν ἐμὲ ἀπεκτό- 
νατε. νῦν γὰρ τοῦτο εἰργάσασθε οὐἰόμενοι ἁπαλλώξεσθαι 

is roõ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου. τὸ δὲ ὑμῖν πολὺ ἐναντίον 
ἀποβήσιται, ὡς ἐγώ φηµι. πλείους ἔσονται ἡμᾶς οἱ ἐλέγ- 

Ὦ χοντες, οὓς νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς δὲ οὐκ /σῦάνεσθε" 
καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται Όσῳ πνεώτεροί εἶσε, καὶ ὑμεῖς 
μᾶλλον ἀγανακτήσετε. εἰ γὰρ οἴεσθε ἀποκτείνοντες ἀνθρώ- 

Ἄνπους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ἡμῖν, ὅτι οὐκ ὀρθῶς 

ζῆτε, οὐκ ὀρθῶς διανοεῖσθε οὐ γάρ ἐσθ) αὕτη ἡ ἁπαλ- 
λαγὴ οὔτε πάνυ δννατὴ οὔτε καλή, ἀλλ ἐκείνη καὶ καλ- 
λΐστη καὶ ῥάστη, μὴ τοὺς ἄλλους κολούειν, ἆλλ᾽ ἑαυτὸν 
παρασκευάζειν, Όπως ἴσται ὡς βέλτιστο Ταὔῦτα μὶν 

απ οὖν ὑμῖν τοῖς καταψφηφισαµένοις μαντευσάµενος ἅπαλ- 

λάττοµαι. 
XXXI. Τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν ὄναλε- 

αθείην ὑπὲρ τοῦ γεγονότος τουτουὶ πράγματος, ἐν ᾧ οἱ 
ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγονσι καὶ οὕπω ἔρχομαι οἱ ἑλθόντα 

ποµε δεῖ τεθνάναι. ἀλλά µοι, ὦ ἄνδρες, παραμείνατε το- 

σοῦτον χρόνον’ οὐδὲν γὰρ κωλύει διαμυθολογῆσαι πρὺς ὦλ- 

40 λήλους, ἕως ἴξεστιν. ὑμῖν γὰρ ὡς φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι 

ἐθέλω τὸ νυνί µοι ξυμβεβηκὸς τέ ποτε νου. Tuol γάρ, 

ὦ ἄνδρες δικασταί -- ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς καλών ὀρθῶς 
16 ἂν καλοίην -- θαυμάσιόν τι γέγονεν. ἡ γὰρ εἰωθνίώ µοι 

μαντικὴ ἡ τοῦ δαιµονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ 
πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνν ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, 
εἴ τι µέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πφάξειν΄ νυνὶ δὲ ξυμβέβηκέ µοι, 
ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταντί, ἆ γε δὴ οἰηθείη ἄν τις 

«ο καὶ νοµίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι. ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι 

u ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὺ τοῦ Φεοῦ σημεῖον, οὔτε 
ἡνίκα ἀνέβαινον ἐντανθοὶ ἐπὶ τὸ δικαστήριο», οὔτ᾽ ἐν 
τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντέ τι ἐρεν' καίτο ἐν ἄλλοις 
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1όγοις πολλαχοῦ δή µε ἐπέσχε λέγοντα µεταξύ. νυνὶ δὲ 
οὐδαμοῦ περὶ αὐτὴν τὴν πφᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ 
ἐν λόγῳ ἠναντίωταί µοι. τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμ- 
βάνω; ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ · κινδυνεύει γάρ µοι τὸ ξυμβεβηκὺς 
τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ἡμεῖς ὀρθῶς 
ὑπολαμβάνομεν, Όσοι οἰόμεθα κακὸν εἶναι τὸ τεθνάναι. ὁ 

μέγα μοι τεκµήριον τούτου γέγονεν ' οὗ γὰρ ἴσθ' ὅπως οὐκ" 
ἠναντιώθη ἄν µοι τὸ εἰωθὸς σημεῖον, εἰ µή τι ἔμελλον 
ἐγὼ ἀγαθὸν πφάξειν. 

ΧΧΧ. Ἐννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε, ὡς πολλἡ ἐλπές ιο 
ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. «νοῖν γὰρ Φάτερόν ἐστι τὺ 
τεθνάναι: ἢ γὰρ οἷον μηδὶν εἶναι µηδ’ αἴσθησιν µηδε- 
μίαν μηδενὺς ἔχειν τὸν τεθνεώτα, ἢ κατὰ τὰ λεγόμενα 
µεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ µετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ 
τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. καὶ εἴτε µηδεµία 15 
αἴσθησίς ἐστιν, ἀλλ’ οἷον ὕπνος, ἐπειδάν τις καθεύδων Ὁ 
μηδ᾽ ὄναρ μηδὶν ὁρᾷ, Θαυμάσιον κέρδος ἂν εἴη ὁ θάνα- 
τος. ἐγὼ γὰρ ἂν οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξάμενον δέοι ταύτην 
τὴν νύκτα, ἐν ᾗ οὕτω κατέδαρθεν, ὥστε μηδ’ ὄναρ ἰδεῖν, 
καὶ τὰς ἄλλας νύκτας τε καὶ ἡμέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ Ἂν 
ἑαυτοῦ ἀντειπαραθέντα ταύτῃ τῇ νυκτὶ δέοι σκεφάµενον 
εἰπεῖν, πόσας ἄμεινον καὶ ἤδιον ἡμέρας καὶ νύκτας ταύ- 
της τὴς ρυκτὺς βεβίωκεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι ἂν 
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μὴ 65 δτι Ιδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν µέγαν βασιλέα εὐαριθμή- 360 
τους ἂν εὑρεῖν αὐτόν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ ο 

νύκτας. εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐἔσει, κέρδος ἔγωγε {98 
λέγω" καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω 
δὴ εἶναι ἢ µία νύξ. εἰ δ αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν ὁ 
Φάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληθῆ ἐσει τὰ 
λεγόμενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ εἶσιν ἅπαντες οἱ τεθνεῶτες, τί»20 

μεῖζον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν, ὦ ἄνδρες δικασταί; εἰ 
γάρ τις ἀφικόμενος εἰς ΄Αιδου, ἁπαλλαγεὶς τούτων τῶν 448 
φασκόντων δικαστών εἶναι, εὑρήσει τοὺς ἀληθῶς ὄνκα- 
στάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάξειν, ἸἨίνως τε καὶ 

᾿Ῥαδάμανθυς καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεµος, καὶ ἄλλοι, 15 
ὅσοι τῶν ἡμιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, 
ἄρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ὠποδημία; ἢ ἀὖ, Ὀρφεῖ ἕυγγενέ- 
σῦαι καὶ ἸἩΜουσαίῳ καὶ Ἡσιόδῳ καὶ Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσω 
ἄν τις δέξαιτ᾽͵ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω 

τεθνάναι, εἰ ταῦτ ἐσεὶν ἀληθῆ: ἐπεὶ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ 40 
Θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι, ὁπότε ἐνεύχοιμι ἩΒ 
Παλαμήδει καὶ Αἴαντι τῷ Τελαμῶνος, καὶ εἴ τις ἄλλος 
τῶν παλαιῶν διὰ κρίαιν ἄδιιον τέθνηκεν, ἀντιπαραβάλ- 

1, οἱ δέ µου κατήγοροι Αα. -- 2. νῦν δὴ θνὼ μὲν ἄπειμι ἀφ᾿ ἡμῶν ᾱ. -- δὲ ἐγώ τε cum eindotno b: ἔγωγε πο. 
— 6, μέν πουν ΧΦΗΝΤ: μὶν οὖν που να. κ.α, οἳ ἐμὲ ἀπεκτόνατεί εἴἲ µε 
4. εἰργάσασθε ΧΠΦΗΝΤ: εἴργασθε αὖς. — οἰόμενοί µε Π ΦΗΣΝΤ οι —— ρε. A, µε οὐόμενοι Vinekelmanums. 

ἀποκτενεῖτε a. -- 13. ἀπεκτείνατε 3. -- 

19, ἀποκτείναντες a. — 21. οὐ καλῶς διανοεῖσθε αὖ. — οὔ τεγάρα. — 32. αλλ αὐτὸν α. — 13. τί ποτ ἐννοεῖ ᾱ. 
— 44. λόγρ οὐδενὶ, μέλλοντι 3. 

1. νῦν δὴ ο. -- 3. αὐτὴν] ταύτην ab. — 3. 
15. τοῦ ante ἐνθένδε οιι. Stallbaumii typotheta. 
Ειθυίο Heindorſius. — 22. ὁπόσας ᾱ. -- 

αντ ἠναντιώθη µοια. -- 7, τούτου) τοῦτο ᾱ. — 14. τῆς ψυχῆς ab. -- 
- εἶτεχΠΗΡΤ, εἴγε ὢ: εἶτε δὴ abe. — 

35. ἡμέρας τε καὶ um Eusehio Heindortius. — 
21. νυκτὶ εὖ δέοι επι 

37. πλεῖον οσπι Ειλουίο 
Φ, πλέον Ἀίοναθης, πλείω ΠΩ ΝΤ, — 30. πάντες δ. — 31. ὢν om. a cum Stohato. — 33. τουτωνὶ ah. — 13. ἁλη- 
θώς ΠΦΗΦΤ οἱ pr. ἅ: ώς ἀληθῶς ας οἱ δίούασυς, probante Oeio -- 29. θέλω ΠΦΗΑΦΤ. -- κα. Παλαμήδη α. 
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οντι τὰ ἐμαντοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς ἐγὼ οἵ- 
μαι, οὐκ ἂν ἀηδὶς εἴη. καὶ δὴ τὸ µέγισον, τοὺς 
ἐκεῖ ἐξετώζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ τοὺς ἐνταῦθα διά- 

139 Ίειν, τίς αὐτῶν σοφός ἔστι καὶ τίς οἴεται μέν, ἴστι ὃ) 

δοῦ. ἐπὶ πόσῳ ὅ’ ἄν τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο 

ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα τὴν πολλὴν στρα- 
τιών, ἢ Ὀδυσσέα, ἢ Σίόνφον, ἢ ἄλλους µυρίους ἄν τις 

ὁ εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας; οἷς ἐκεῖ διαλέγεσθαι καὶ 

ξυνεῖναι καὶ ἐξετάξειν ἀμήχανον ἂν εἴη εὐδαιμονίας. 
Ιοπάντως οὐ δήπου τούτου γε ἕνεκα οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι" 

τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἶσιν οἱ ἐκεῖ τῶν ἓν- 
Φάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον ἀθάνατοί εἶσιν, εἴπερ 
γε τὰ λεγόμενα ἀληθῆ ἐστιν. 

ἈΧΧΗΗΙ. λλὰ καὶ ὑμᾶς αφή, ὦ ἄνδρες δικα- 
Ιόσταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν Δάνατον, καὶ ἓν τι 

Ὦ τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές, ὅτι οὐκ ἔσειν ἀνδρὶ ἀγαθῷ 

κακόν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἅμε- 

λεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγματα" οὐδὲ τὰ ἐμὰ 

45. 

φῦν ἀπὸ τοῦ αὐτομώτου γέγονεν, ἀλλά µοι δῆλόν ἐστι 
τοῦτο, ὅτι ἤδη τεθνάναι καὶ ἁπη]λάχθαι πραγμάτων 
βέλτιον ἦν µοι. διὼ τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεφε 
τὸ σημεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαµένοις µου καὶ 

τοῖς κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω. καίτοι οὐ ταύτῃ τῇ ὅ 
διανοίᾳ κατεφηφίξοντό µου καὶ κατηγόρου», ἆλλ᾽ οἰόμενοι 
βιάπτειν' τοῦτο αὐτοῖς ἄξιον µέμφεσθαι. Ε 

Τοσόνδε μέντοι αὐτῶν δέοµαι" τοὺς υἱεῖς µου, ἔπει- 149 
δὰν ἠβήσωσι, τιµωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα 
λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν 10 
ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἆρε- 

τῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίρετε 
αὐτοῖς, ὥσπερ ἐγὼ ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, 

καὶ οἴονταί τι εἶναι ὄντες οὐδενὸρ ἄξιοι. καὶ ἐὰν ταῦτα 

ποιῆτε, δίκαια πεπονθὼς ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός τεις48 
καὶ οἱ υἱεῖς. 

᾽λλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, 
ὑμῖν δὲ βιωσοµένοις. ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ 

ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ. 

1. ἔγώμαι αὖ. — 3. καὶ δὴ καὶ τὸ ab. — ο, τίς] τίς ἂν ΧΦΠ5Τ. -- 5. διαλέγεσθαι ἐκεῖ α. — 3. ἀμηχά- 
φου α. -- εὐδαιμονίας. πάντως οὐ ΓΦΗΦΤ: εὐδαιμονίας πάντως. οὐ αὖ ο, — 10. ἀποκτενοῦσι ᾱ. 
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ΙΓ. Τί τηνικάδε ἀφίξα, ὦ Κρίων: ἢ οὐ πρὀ 
ἐστιν: 

ΚΡ. Πάνυ μὶν οὖν. 
Σ4. Πηνίκα μάλιστα; 

5 ΚΡ. "Όρθρος βαθύς. 
Σ9. Θαυμάζω, ὅπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσµωτηρίον 

φύλαξ ὑπακοῦσαι. 
ΚΡ. ἈἘννήθης ἤδη µοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ 

πολλάκις δεῦρο φοιτᾷν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ᾿ ἐμοῦ. 

28. "άρτι δὲ ἥκες ἢ πάλαι; 
ΚΡ. Ἐπιεικῶς πάλαι. 
ΣΑ. Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς µε, αλλὰ σιγῇ 

Ἡ παρακάθησαι; 

ΚΡ. Οὐ μὰ τὸν 44’, ὦ Σώκρατες, οὐδ' ἂν αὐτὸς 
16 ἤθελον ἐν τοσαύτη τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἶναι. ἀλλὰ καὶ 

σοῦ πάλαι Φαυμάζω αἰσθανόμενος, ὡς ἠδέως καθεύδειᾳ᾽ 

καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. καὶ 

4Μ. πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ εἰὐ- 

δαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν πα- 

30 ρεστώση ξυμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πράως φέρεις. 

Σ0ϱ. Καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὶς εἴη ἀγα- 
φακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾷν. 6 

ΚΡ. Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύ- 
ταις ξυμφοραῖς ἁλίσκονται, αἆλλ’ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται 
ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχη. 5 

258. Ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρὠ ἀφίξαι: 
ΚΡ. ᾽Αγγείαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπήν, οὐ σοί, 

ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἆλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις 
πᾶσι καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, 
ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἂν ἐνέγκαιμι. 19 

24. Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Φήλου, 
οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι µε: D 

ΚΡ. Οὔ τοι δὴ ἀφῖκται, ἁλλὰ δοκεῖ μέν µοι ἤξειν 
τήµερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν Πκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου 
καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό, δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν 15 
ἀγγέλων, ὅτι ἥξει τήµερον, καὶ ἀνώγκη δὴ εἰς αὔριον 
ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτῷν. 

AI. σο αλλ, ὦ Κρίων, τύχῃ ἀγαθῃ. εἰ ταύτη 
τοῖς Θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω. σὐ μέντοι οἶμαι ἤξειν 

αὐτὸ τήµερον. 

3το 

4 
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34 Π44ΤΑΟΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ. 

1. ΚΡ. Πόθεν τοῦτο τεκµαίρει; 

Σ0. Ἐγώ σοι ἐρῶ. τῇ γάρ που ὑστερίᾳ δεῖ µε 
ἀποθνήσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον. 

ΚΡ. Φασί γέ τοι δὴ οἳ τούτων κύριοι, 
ὅ. Σα. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ 
ἤξειν, ἁλλὰ τῆς ἑτέρας. τεκµαίροµαι δὲ ἔκ τινος ἔνυ- 
πνίου, ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτόρ' καὶ 
κινδυνεύεις ἐν καιρῷ τινε οὐκ ἐγεῖραί µε. 

ΚΡ. Ἐν δὲ δὴ εί τὺ ἐνύπνιον; 
. Σ. Ἐδύκι τίς µοι γυνὴ προσελθοῦσα καλἠ καὶ 

ἩἈ κεὐεδής, Πευκὰ ἱμάτια ἴχουσα, καλέσαι µε καὶ εἰπεῖν, 
Ὦ Σώκρατες, "Ἡματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἴκοιο. 

ΚΡ. Ὡς ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, ὦ Σώκρατες. 
Σ9. Ἐναργὶς μὶν οὖν, ὥς Υ ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Κρίτων. 

16. ΕΠ. ΚΡ. Ίαν γε, ὡς ἴοικεν. αλλ, ὦ δαιµόνιε Σώ- 
κρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πείθου καὶ σώθητι: ὡς ἐμοί, 

ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ µία ξυμφαρά ἐσειν, ἀλλά χωρὶς 
μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα 
µή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἳ ἐμὲ καὶ 

3ο αἳ μὴ σαφῶς ἴσασιν, ὡς οἷός τε’ ὤν σε σώζειν, εἰ ἤθελον 
6 ὠναλίσκεν χρήματα, ἀμελῆσαι. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων 

146 εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖ- 

σθαι ἢ φίλους; οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοί, ὡς σὺ 
αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἁπιάναι ἐνθένδε, ἡμῶν προθνµου- 

39 µένων. 
Σ9ϱ. λιὰ τί ἡμῖν, ὦ µακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς 

τῶν πο]λῶν δόξης µέλει; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλ- 
1ον ἄξιον φροντίξειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχθαι, 
ὥσπερ ἂν πραχθῇ. 

ο. ΚΡ. Αλ’ ὁρᾷς δή, ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, καὶ 
D τῆς τῶν πολλών δόξης µέλειν. αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρύντα 

νυνί, ὅτι οἷοί τ εἰσὶν οἳ πολλοί οὐ τὰ δμµωιρότατα τῶν 
κακῶν ἐξεργάξεσθαι, ἁλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν 
αὐτοῖς διαβεβληµένος ᾖ. 

3. ΣΩ. Εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κφίτων, οἷοί τε εἶναι οἱ 
πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐξεργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τε ἦσαν 
αὖ καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχε. νῦν δὲ 
οὐδέτερα οἷοί τε" οὔτε γὰρ φφόνιµον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ 
ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο, ὃ τι ἂν τύχωσιν. 

ϱ. Ιν. ΚΡ. Τατ μῖν δὴ οὕτως ἐχέτω" τάδε δέ, ὦ 
κ Σώκρατες, εἰπέ'μοι. ἀρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθεῖ καὶ τῶν 

ἅλλων ἐπιτηδείων, µή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκο- 

41 «φάνται ἡμῖν πράγµατα παρέχωσιν ὡς οἳ ἐνθένδε ἐκκλέ- 
φασι, καὶ ἀναγκασθῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ὧπο- 

«ο βαλεῖν, ἢ συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις 

45. 460. 

παθεῖν; εἰ γάρ τι τοιοῦτον φοβεῖ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν" 
ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώδαντές σε κινδυνεύεν 
τοῦτον τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέη, ἔτι τούτου µείζω. 
ἁλλ’ ἐμοὶ πείθον καὶ μὴ ἄλλως ποίει, 

25, Καὶ ταῦτα προμηθοῦμαι, ὦ Κφίτων, καὶ ἄλλα 5 
πολλά. 

ΚΡ. Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ: καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ 
τάργύφιόν ἐστιν, ὃ Φέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ 
ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς συκο- 
φάντας ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ᾽ αὐτοὺς πολλοῦ 19 
ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὶν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγὼμαι, 
κανά" ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόµενος οὐκ οἴει δεῖν 

ἀναλίσκειν τάµά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἔτοιμοι ὠναλίσκειν. 
εἰς δὲ κεκόµωκεν ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἀφγύριον ἱκανόν, Σιµµίας 

ὁ Θηβαῖος: ἔτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. 16 
ὥστε, ὕπερ λέγω, µήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς 
σαντὸν σῶσαι, µήτε ὃ ἴλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές 
σοι γενίσθω, ὅτι οὐκ ἂν ἴχοις ἐξελθὼν ὃ τι χρῷο σαυτῷ. 
πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήσουσί 198 
σε" ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θκετταλίαν ἠέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ο C 
ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιῄσονται καὶ ἀσφάλειών σοι 
παρέξονται, ὥστε σε µηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν. 

V. Ἔει δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν µοι δοχεῖς 
ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι"' καὶ 
τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σεαυτὸν γενέσθαι, ὤπερ ἂν καὶ οἱ 5 
ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπενσαν σἳ διαφθεῖραι βου- 
λόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς οἱεῖς τοὺς σαυτοῦ 
ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὓς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ Ὁ 
ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλιπώ», καὶ τὸ σὸν µέρος, ὅ τι 
ἂν τύχωσι, τοῦτο πράξουσι’ τεύξονται δὲ, ὡς τὸ εἰκός, 90 
τοιούτων, οἰώπερ εἴωθε γίγνεσθαι ἐν ταῖς ἀρφανίαις περὶ 
τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας, ἢ ἕυν- 
διαταλαιπωφεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα" σὺ δέ µοι 
δοκεῖς τὰ ῥᾳθδυμότατα αἱρεῖσθαι' χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ὠνὴρ 
ὦγαθὸός καὶ ἀνδρεῖος ἔλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά 35 
Τε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὺς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι: ὡς ἔγωγε 
καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὶρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύ- Ἑ 
γομαι, μὴ δόξη ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὺ περὶ σἳ ἀνανδρίᾳ 
τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι, καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς 139 
τὸ δικαστήριον, ὡς εἰσῆλθες, ἐξὸὺν μὴ εἰσελθεῖν, καὶ 4ο 314 
αὐτὸς ὁ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον 
δὴ τουτί, ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὶ καὶ 
ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν, οἵτινέ 368 
σε οὐχὶ ἐσώσαμεν, οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τε ὃν καὶ ὃν- 
νατόν, εἴ τι καὶ σμικρὺν ἡμῶν ὄφελος ἦν. ταῦτ οὖν, ὦ 46 
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47. 48. 

Σώκφατες, ὅρα, μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσρὰ ᾗ σοΐ τε 

καὶ ἡμῖν, ἀλλὰ βουλεύου, μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι 
ἔτι ὥρα, ἀλλὰ βεβονιεῦσθα,. µία δὲ βουλή: τῆς γὰρ ἐπι- 
ούσης νυκτὸς ταῦτα πάντα δεῖ πεπρᾶχθαι. εἰ δέ τι πε- 

δριμενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ σὐκέτι οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ 

τρόπῳ, ὦ Σώκρατες, πείθου µοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως 
ποίει. 

Β νι. Σ0. Ὦ φίλε Χρίτων, ἡ προθυμία σον πολλοῦ 
ἀξία, εἰ µετά τινος ὀρθύτητος εἴη: εἰ δὲ µή, ὅσῳ µεί- 

Ἰοζων, τοσούτῳ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, 
εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή" ὡς ἐγὼ οὐ µόνον νῦν, 
ἁλλὰ καὶ ἀεὶ εοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἅλλῳ πεί- 
Φεσθαι ἢ τῷ λόγω, ὃς ἄν µοι λογιζοµένῳ βέλτισεος φαί- 
νηται. τοὺς δὲ λόγους, οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἴλεγον, οὐ 

120 15 δύναµαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή µοι δε ἡ τύχη γέγονεν, 
ἁλιὰ σχεδόν τι Όμοιοι φαίνονταί µοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς 

C  πρεσβεύω καὶ τιμῶ, οὕσπερ καὶ πρότερον’ ὧν ἐὰν μὴ 
βειτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόνει, εὖ ἴσθι, ὅτι οὐ 
μή σοι ἑυγχωρήσω, οὐδ ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ 

30 τῶν ποὶ]ῶν δύναµις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύετηται, 
δεομοὺς καὶ Φανάτους ἐπιπέμπουσα καὶ χρημάτων ἀφαι- 
ρέσειᾳ. Πῶς οὖν ἂν µετριώτατα σκοποίµεθα αὐτά; Εἰ 

πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν σὺ λέγεις 
περὶ τῶν δοξῶν, πότερον καὶῶς ἐλέγετο ἑκάστοτε ἢ οὔ, 

Deas ὅτι ταῖς μὲν δεῖ τῶν δοξῶν προσέχειν τὸν νοῦν, ταῖς 
δὲ οὗ: ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποθνήσκειν καλῶς ἐλέγετο, 
νῦν δὲ κατάδηλος ἄρα ἐγένετο, ὅτι ἄλλως ἕνεκα λόγου 
ἐλέγετο, ἦν δὲ παιδιὰ καὶ φλναρία ὧς ἀληθῶς: ἐπιθυμῶ 
ὁ᾽ ἔγωγε ἐπισκέφασθαι, ὦ Κρίτων, κοινῇ μετὰ σοῦ, εἴ 

30 τί µοι ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ ὧδε ἔχω, ἢ ὁ αὐτός, 
καὶ ἐάσομεν χαίρειν, ἢ πειαύµεθα αὐτῷ. ἐλέγετο δέ πως, 
ὡς ἐγμαι, ἑκάσεοτε ὧδε ὑπὸ τῶν οἰομένων τι λέγειν, 
ὥσπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι τῶν δοξῶν, ἃς οἱ ἄνθρωποι 

151 ῥδοξάξουσε, δίοι τὰς μὲν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, τὰς δὲ 

Εασμή. τοῦτο πρὸς θιῶν, ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοι 

ἀέγεσθαι; σὺ γάρ, ὅσα γε τάρθρώπεια, ἐκτὸς εἶ τοῦ μέλ- 
43 ειν ἀποθνήσκειν αὔριον, καὶ οὐκ ἄν σε παρακρούοι ἡ 

παφοῦσα ξυμφορά" σκόπει δή: οὐχ ἱκανῶρ δοκεῖ σοι λέγε- 
σθαι, ὅτι οὐ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων τιμᾶν, 

ο ἁλλὰ τὰς μέν, τὰς ὅ᾽ οὔ; οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μέν, 
τῶν δ᾽ οὔ: εί φῄς; ταῦτα οὐχὶ καλῶς λέγεται; 

ΚΡ. Καλώς. 

ΣΑ. Οὐκοῦν τὰς μὲν χρηστὰς τιµᾷν, τὰρ δὲ πονη- 

ρὰς μή: 
Γ] ΚΡ. Ναί. 

Σ8, ἈΧφρησεαὶ δὲ οὐχ αἱ τῶν φρονίµων, πονηφαὶ δὲ 

αἲ τῶν ἀφρόνων; 
ΚΡ. Πῶς ὅ' οὔ; 
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VII. Σ0. Φέρε δή, πῶς αὖ τὸ τοιαῦτα Εέγετο; 
γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο' πράττων πότερον παντὸς 
ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ φόγῳ καὶ δόξη τὸν νοῦν προσέχει, ἢ Ἡ 

ἑνὸς µόνον ἐκείνου, ὃς ἂν ευγχάνη ζατρὸς ἢ — ὤν: 
ΚΡ. Ενὸς µόνον. ὅ 

26. Οὐκοῦν φοβεῖσθαι χφὴ τοὺς ψόγους .ω ἀσπά- 
ἔεσθαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς τοῦ ἑνὸςρ ἐκείνυ, ἁλλὰ μὴ 
τοὺς τῶν πολλῶν. 

ΚΡ. ῥἤλα δή. 
{Σ9ϱ. Ταύτη ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυµναστέον καὶ 18 

ἐδεστέον γε καὶ ποτέον, ᾗ ἂν τῷ ἓνὶ δοκῇ τῷ ἐπιστάτῃ 
καὶ ἐπαίοντι μᾶλλον ἢ ᾗ ξύμπασι τοῖς ἄλλοις. 

ΚΡ. Ἔσει ταῦτα. 
Σ6, Εἶεν. ἀπειθήσας δὲ τῷ ἑνὶ καὶ ἀτιμάσας αὐτοῦ 6 

τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαίνους, τιµήσας δὲ τοὺς. τῶν ποἰ- 15 
λῶν λόγους καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων ἄρα οὐδὲν κακὸν πείσεται; 

ΚΡ. Πῶς γὰρ οὔ, 
Σ9. Τί δ) ἔσει τὸ κακὸν τοῦτο; καὶ ποῖ τείνει, καὶ 

εἰς τί τῶν τοῦ ἀπειθοῦντος; 
ΑΡ. «ῆλον, ὅτι εἰς τὸ σῶμα" τοῦτο γὰρ διολλίει. 3 
29. Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τὅλλα, ὦ Κρίτων, 

οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διῖωμεν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν 
δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν καὶ ὠγαθῶν 
καὶ κακών, περὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν, πότερον τῇ 
τῶν πολλῶν δόξῃ δεῖ ἡμᾶς Έπεσθαι καὶ φοβεῖσθαι αὐτήν, 1ο h 
ἢ τῇ τοῦ ἑνός, εἴ τίς ἐστιν ἐπαῖων, ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνε- 
σθαι καὶ φοβεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἐύμπαντας τοὺς ἄλλους: 
ᾧ εἰ μὴ ἀκολονθήσομεν, διαφθεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβη- 
σόµεθα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλειον ἐγίγνετο, τῷ δὲ ἀδίκω' 
ἀπώλλυτο. ἢ οὐδέν ἐσει τοῦτο; 30 

ΚΡ. Οἶμαι ἴγωγε, ὦ Σώκρατες. 
νι. Σ0. Φέρε δή, ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ μὲν 

βέλειον γιγνόµενον, ὑπὸ τοῦ νοσώδους δὲ διαφθειρόµενον 
διολέσωμεν πειθόµενοι μὴ τῇ τῶν ἐπαίόντων δόξῃ, ἄρα 
βιωτὸν ἡμῖν ἐστι, διεφθαρµένου αὐτοῦ; ἴσει δέ που 15 
τοῦτο τὸ σώμα" ἢ οὐχί; 

ΔΡ. Ναί. 

Σ9. Αρ οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστι μετὰ μοχθηροῦ καὶ 
διεφθαρµένου σώματος; 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. 40 
260. Ἁλλὰ μετ ἐκείνου ἄρα ἡμῖν βιωτὸν ὄμεφθαρ- Ε 

µένου, ᾧ τὸ ἄδικον μὲν λωβᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ὀνίνησιν: 
ἢ φανλότερον ἡγούμεθα εἶναι τοῦ σώματος ἐκεῖνο, ὃ τί 
ποτ ἐστὶ τῶν ἡμετέρων, περὶ ὃ ἤ τε ἀδικία καὶ ἡ δι- 
καιοσύνη ἐστίν; “5 

ΔΡ. Οὐδαμῶς. 

Σ4. λλὰ τιµιώτερον ; 
ΚΡ. Πολύ γε. 
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:Σ8.. Οὐκ ἄρα, ὦ βέλειστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντι- 
στέον, τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἆλλ᾽ ὃ τι ὁ ἐπαῖων περὶ 
τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς, καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια. 

{57 ὥστε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρθῶς εἰσηγεῖ, εἰσηγούμενος 
3τὰ ατῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν ἡμᾶς φροντίξεν περὶ τῶν 

δικαίων καὶ καλών καὶ ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐναντίων. ἀλλὰ 
μὲν δή, φαίη Υ ἄν τις, οἷοί τ εἰσὶν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ 

Ἡ αποχτιννύναι; 
ΚΡ. «ἠλα δὴ καὶ ταῦτα" φαίη γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες. 

ο 0. ᾿Αληδῆ λέγεις. ἀλλ, ὦ Θαυμάσιε, οὗτός τε ὁ 
λόγος, ὃν διεληλύθαμεν, ἔμοιγε δοκεῖ Όμοιος εἶναι τῷ 

μαὶ πρότερον" καὶ τόνδε αὖ σχόπει, εἰ ἔτι μένει ἡμῖν ἢ οὔ, 
ὅτι οὐ τὸ ζῇν περὶ πλείστου ποιητέον, ολλὰ τὸ εὖ ζῆν. 

ΚΡ. AMà μένει. 

15. ΣΑ. Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶφ καὶ δικαίως ὅτι ταὐτόν 

ἐστι, μένει, ἢ οὐ μένει; 
ΑΡ. Λένε, 

ΙΧ. Σ0. Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο 
σκεπτέον, πύτερον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσθαι ἐξιέναι, 

(50 μὴ ἀφιέντων Αθηναίων, ἢ οὐ δίκαιον" καὶ ἐὰν μὲν φαί- 
νηται δίκαιον, πειρώµεθα, εἰ δὲ μή, ἑῶμεν. ἃς δὲ σὺ 
λέγεις τὰς σκέψεις περί τε ἀναλώσεως χρημάτων καὶ δόξης 

καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, 
οκέµµωτα ᾖ τῶν ῥᾳδίως ἀποκειννύντων καὶ ἀναβιωσκο- 

{20 36 µένων γ) ἄν, εἰ οἷοί τε ἠσαν, οὐδενὶ ξὺν νῷ, τούτων 
τῶν πολλῶν. ἡμῖν δ᾽, ἐπειδὴ ὁ λόγος οὕτως αἱρεῖ, μὴ 
οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ᾖ ἢ ὕπερ νῦν δὴ ἐλέγομεν, πότερον 
δίκαια πράξοµεν καὶ χρήματα τελοῦντες τούτοις τοῖς ἐμὲ 

υ ῥἐνθένδε ἐξάξονσι καὶ χάριτας, καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντές τε 
30 καὶ ἐξαγόμενοι, ἢ τῇ ἀληθείᾳ ἀδικήσομεν ταῦτα πάντα 

ποιοῦντες' κἂν φαινώµεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαξόμενοι, μὴ 
εοὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ' εἰ ἀποθνήσκειν δεῖ παραµένον- 
τας καὶ ἠσυχίαν ἄγοντας, οὔτε ἄλλο ὀτιοῦν πάσχειν πρὸ 
τοῦ ἀδικεῖν. 

4. , ΚΡ. Καλῶς µέν µοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὄρα 
δὲ τί ὁρῶμεν. 

ΣΩ. Σκοπῶμεν, ὦ Ὑαθέ, κουῇ, καὶ εἴ πη ἔχεις 
ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε, καί σοι πείόοµαι’ εἰ 

Ε δὶ µή, παῦσαι ἤδη, ὦ µακάριε, πολλάκις μοι λέγων τὸν 
5) αὐτὸν λόγον, ὡς χρὴ ἐνθένδε ἀκόντων ᾽Αθηναίων ἐμὲ 

ἀπιέναι: ὡς ἐγὼ περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι πεῖσαί σὲ ταῦτα 
πράττει», ἁλλὰ μὴ ἄκοντός. ὄρα δὶ δὴ τῆς σκέψεως τὴν 
ἀρχήν, ἐών σοι ἱκανῶς λέγηται, καὶ πειρῶ ἀποκρίνεσθαι 
τὸ ἐρωτώμενον, ᾗ ἂν μάλιστα οἵῃ. 

4 ΧΡ. Αἱλὰἁ πειράσοµαι. 

Χ. Σ5. Οὐδενί ερόπῳ φαμὶν ἑκόντας ἀδικητέον 
εἶναι, ἤ τινι μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τινὶ δὲ οὗ; ἢ οὐδα- 

αν 
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μῶς τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε καλόν, ὡς πολλάκις 
ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ὡμολογήθη; ὅπερ καὶ 
ἄρτι ἐλέγετο. ἢ πᾶσαι ἡμῖν ἐκεῖναι αἱ πρόσθεν ὁμολογίαι 
ἐν ταῖσδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις ἐκκεχυμέναι εἰσί, καὶ πάλαι, 
ὦ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε γέροντες ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους ὅ 
σπουδῇ διαλεγόµενοι ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὶν Β 
διαφέροντες; ἢ παντὸς μᾶλλον οὕτως ἴχει, ὥσπερ τότε 

ἐλέγετο ἡμῖν, εἴτε φασὶν οἱ πολλοὶ εἴτε µή; καὶ εἴτε δεῖ 
ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπώτερα πάσχειν εἴτε καὶ πραότερα, 
Όμως τό γε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦνει καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν 10 
τυγχάνει ὂν παντὶ τρόπω; φαµέν, ἢ οὔ; 

ΚΡ.. Φαμέν. 
Σ0. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. 

ΚΡ. Οὐ δῆτα. 
Σ58,. Οὐδὶ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἱ πολ- 15 

λοὶ οἴονται, ἐπειδή γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν. 6 
ΚΕ. Οὐ φαίνεται. 
26. Τί δὶ δή; κακουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὗ; 
ΚΡ. Οὐ δεῖ δή που, ὦ Σώκρατες. 

Σ4. Τί δέ, ἀντικακουργεῖν κακώς πάσχοντα, ὡς οἱ 0 {07 
πολλοί φασι, δίκαιον, ἢ οὐ δίκαιον; 

ΚΡ. Ονὐδαμῶρ. ᾿ 

250. Τὸ γάρ που κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἆδι- 
κεῖν οὐδὲν διαφέρει. 

ΕΣΡ. ᾽αληθῆ λέγεις. 35 

Σ4. Οὔτε ἄρα ἀνταδικεν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν 

οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ ἂν ὁτιοῦν πόσχη ὑπ αὐτῶν. 
καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καθομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ 
δόξαν ὁμολογῆς. οἶδα γὰρ, Ότι ὀλίγοις εισὶ ταῦτα καὶ D 

δοκεῖ καὶ δόξει. οἷς οὖν οὕτω δέδοκται καὶ οἷς µή, τού- 38 
τοις οὐκ ἔσει κοινὴ βουλή, αλλ ὠνάγκη τούτους ἀλλήλων 

καταφρονεῖν, ὁρῶντας τὰ ἀλλήλων βονλεύµατα. σκόπει 
δὴ οὖν καὶ σὺ εὖ µάλα, πότερον- κοινωνεῖς καὶ ξυνδοκεὶ 
σοι’ καὶ ἀρχώμεθα ἐντεῦθεν βουλενόμενοι, ὡς οὐδέποτε 
ὀρθῶς ἴχοντος οὔτε τοῦ ὠδικεῖν οὔτε τοῦ ἀνταδικεῖν οὔτε 36 
κακώς πάσχοντα ἀμύνεσθαι ἀντιδρῶντα κακῶς' ἢ ἀφί- 
στασαι καὶ οὐ κοινωνεῖς τῆς ἀρχῆς; ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ Ἐ 
πάλαι οὕτω καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ, σοὶ δ εἴ πῃ ἄλλῃ δέδο- 

ἕκταε, λέγε καὶ δίδασκε. εἰ δὲ ἐμμένειᾳ τοῖς πφόσθεν, τὸ 
μετὰ τοῦτο ἄκονε. “0 

ΧΡ. αλλ ἐμμένω τε καὶ ξυνδοκεῖ μοι: ἁλλὰ λέγε. 
Σ4. Αέγω δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο, μᾶλλον ὃ᾽ ἐρωτῶ" 

πότερον ἃ ἄν τις ὁμολογήσῃ τῷ δίκαια ὄντα ποιητέον ἢ 
ἐξαπατητέον; 

ΚΡ. Ποιητέον. .5 
Χι. Σ0. Ἐκ τούτων δὴ ἄθρει. ἀπιόντες ἐνθένδε 

ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν πότερον κακώς τινας ποι- 50 
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οὔμεν, καὶ ταῦτα οὓς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ; καὶ ἐμμένομεν 
οἷς ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν, ἢ οὔ; 

ΚΡ. Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἀποκρίνασθαι πρὸς ὃ 
ἁμνδὸ- οὐ φὰρ ὠνοῦ, 

5 Σ0. αλ ὧδε σκόπει. εἰ µέλλονσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε 
ἀποδιδράσκειν, εἴθ) ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες 
οἱ νόμοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔφοιντο" 

Ἐϊπέ µοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι 
ἢ τούτω τῷ ἔργῳ, ᾧ ἐπιχειρεῖςᾳ, διανοεῖ τούς τε νόμους 

Β ιοἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ ξύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν µέρος; ἢ 

δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἄνα- 
τετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἳ γενόµεναι δίκαι μηδὶν ἰσχύωσιν, 
ἆλλ᾽ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκοροί τε γίγνωνται καὶ διαφθείρων- 
ται; Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοι- 

409 15 αὕτα; πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν 
313 ὑπὶρ τούτου τοῦ νόµου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς δίκας τὰς 

διιασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. ἢ ἐροῦμεν πρὸς 
ο αὐτούς, ὅτι Ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις καὶ οὐκ ὀρθῶς 

τὴν δίκην ἔκρινε; Ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; 

ο ΧΡ. Ταῦτα νὴ ὄἱ’, ὦ Σώκρατες. 

Χιπ. Σ0. Τί οὖν, ἂν εἴπωσιν οἱ νόμοι, 3 Σώ- 
κφατες, ἡ καὶ ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε καὶ σοί, ἢ ἐμμέ- 
ειν ταῖς δίκαις αἷς ἂν ἡ πόλις δικάξῃ; εἰ οὖν αὐτῶν 

Θαυμάξοιμεν λεγόντων, ἴσως ἂν εἴποιεν, ὅτι Ὢ Σώκρα- 
4ὅτες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα, ἆλλ᾽ ἀποκρίνὺν, ἐπειδὴ 

καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾷν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι. 
Ὦ (φέρε γάρ, τί ἐγκαλῶν ἡμῖν καὶ τῇ πόλει ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς 

ἀπολλύναι; οὐ πρῶτον μέν σε ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, καὶ δι 
ἡμῶν ἐλάμβανε τὴν μητέρα σου ὁ πατὴρ καὶ ἐφύτευσέ σε; 

30 Φράσον οὖν, τούτοις ἡμῶν, τοῖς νόµοις τοῖς περὶ τοὺς 

γάμους, µέμφει τι ὧς οὐ καλῶς ἔχουσιν; Οὐ µέμφομαε, 
φαίην ἄν. ᾽Αἰλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομένου τροφήν 
τε καὶ παιδείαν, ἐν ᾗ καὶ σὺ ἐπαιδεύθης; ἡ οὐ καιῶς 
προσέταττον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτοις τεταγµένοι νόμοι, πα- 

Ε 3 θαγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῇ καὶ γυµνα- 

160 στικῇ παιδεύειν; Καλῶς, φαίην ἄν. Εἶιν. ἐπειδὴ δὲ 
ἐγένου καὶ ἐξετράφης καὶ ἐπαιδεύθης, ἴχοις ἂν εἰπεῖν 
πρῶτον μέν, ὡς οὐχὶ ἡμέτερς ἦσθα καὶ ἔκγονος καὶ 
δοῦλος, αὐτός τε καὶ οἱ σοὶ πρόγονοι; καὶ εἰ τοῦ 

οὐ οὕτως ἔχει, ἂἀφ ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ 
ἡμῖν, καὶ ἄτε ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ 
ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι; ἢ πρὸς μὲν ἄρα 
σοι εὐν πατέρα οὐκ ἐξ ἴσου ἦν τὸ δίκαιον καὶ πρὸς τὸν 
δεσπότην, εἴ σοι ὤν ἐτύγχανεν, ὥστε, ἅπερ πάσχοις, 
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ταῦτα καὶ ἀντιποιεῖν, οὔτε κἀκῶρ ἀκούοντα ἀντιλέγειν 
οὔτε τυπτύµενον ἀντιεύπτειν οὔτε ἄλλα τοιαῦτα ποϊἰά:. δι 
πρὸς δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμους ἐξέσται σοι, 
ὥστε, ἐάν σε ἐπιχειρῶμεν ἡμεῖᾳ ἀπολλύναι δίκαιον ἡγού- 
µενοι εἶναι, καὶ σὺ δὲ ἡμᾶς τοὺς νόµους καὶ τὴν πατρίδα 3 
καθ’ Όσον δύνασαι ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ φήσεις 
ταῦτα ποιῶν δίκαια πράττειν, ὁ τῇ ἀληθείᾳ τῆς ἀρετῆς 
ἐπιμελόμενος: ἡ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λέληθέ σε, ὅτι 
μητρός τε καὶ πατφὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων 
ειµιώτερόν ἔσειν ἡ πατρὶς καὶ 
καὶ ἐν µείξονι µοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ ἀνθρώποις 
τοῖς νοῦν ἔχονυσι, καὶ σέβεσθωι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν ἩΒ 
καὶ Θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἡ πατέρα, καὶ ἡ Ιδί 

πείθειν, ἢ ποιεῖν ἃ ἂν πελεύῃ, καὶ πάσχειν, ἐάν τι προσ- 
τάττῃ παθεῖν, ἠσυχίαν ἄγοντα, ἐάν τε τύπτεσθαι ἐάν 15 
τε δεῖσθαι, ἐάν τε εἰς πόλεµον ἄγῃ τρωθησόµενον ἢ ὧπο- 
Δανούμενον, ποιητέον ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, 

καὶ οὐχὶ ὑπεικείον, οὐδὲ ἀναχωρητέον, οὐδὲ λειπτέον τὴν 
τάξιν, ἁλλὰ καὶ ἐν ποϊέμῳ καὶ ἐν δµιαστηρίω καὶ πανεαχοῦ 
ποιητέον ἃ ἂν κελεύῃ ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἢ πείθειν v 

αὐτὴν ᾗ τὸ δίκαιον πέφυκε, βιάζεσθαι ὃ᾽ οὐχ ὅσιον οὔτε 
μητέρα οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πα- 
τρίδα; Τί φήσοµεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων: ἀληθῆ λέγειν 

τοὺς »όµους, ἢ οὔ; 
ΚΡ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 36 
ΧΙ. ΣΩ. Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατε, φαῖεν 

ἂν ἴσως οἱ »όμοι, εἐ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι 
οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾷν ἃ νῦν ἐπιχερεῖς. ἡμεῖς 
γάρ σε γεννήσαντες, ἐκθρέφαντες, παιδεύσαντες, µετα- 
δόντες ὡπάντων ὧν οἷοί τ ἠἦμεν καλών σοὶ καὶ τοῖς 10 

ἄλλοις πᾶσι πολίεαις, ὅμως προαγορεύοµεν τῷ ἐξουσίαν - 
πεποιηκέναι Αθηναίων τῷ βονλομένῳ, ἐπειδὰν δοκιμασθῇ 
καὶ ἴδῃ τὰ ἐν τῇ πύλει πράγματα καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, 
ᾧ ἂν μὴ ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὐτοῦ 
ἀπιέναι Όποι ἂν βούληται, καὶ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν νόμων 35 
ἐμποδών ἐστιν οὐδ ἀπαγορεύει, ἐάν τέ τις βούληται ὑμῶν 
εἰς ἀποικίαν ἆναι, εἰ μὴ ἀρέσκοιμεν ἡμεῖς τε καὶ ἡ πόλις, 
ἐών τε μετοικεῖν ἄλλοσέ ποι ἐλθών, ἰέναι ἐκεῖσε, ὅποι 
ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὐτοῦ. ὃς δ᾽ ἂν ὑμῶν παραµείνη, Ἐ 
ὁρῶν ὃν τρόπον ἡμεῖς τάς τε δίκας δικάζοµεν καὶ τἆλλα 40 

τὴν πόλιν διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν τοῦτον ὠμολογηκέναι 
ἔργῳ ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωµεν ποιήσειν ταῦτα, καὶ τὸν 
μὴ πειθόµενον τριχῆ φαµεν ἀδικεν, ὅτι τε γεννήταις 
οὐσιν ἡμῖν οὐ πείθεται, καὶ ὅτι τροφεῦσι, καὶ ὅτι ὁμολο- 
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γήσας ἡμῖν πείθεσθαι οὔτε πείΏεται οὔτε πείθει ἡμᾶς, 
35 εἰ μὴ καλῶς τι ποιοῦμεν, προτιθέντων ἡμῶν καὶ οὐκ 

ἀγρίως ἐπιταττόντων ποιεῖν ὃ ἂν κεἰεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέν- 
των δυοῖν Θάτερα, ἢ πείθειν ἡμᾶς, ἢ ποιῖν, τούτων 

δοὐδέτερα ποιεῖ. 
XIV. Ταύταις δή φαµεν καὶ σὲ, ὦ Σώκρατερ, ς ταῖς 

αἰτίαις ἐνέξεσθαι, εἴπερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς, καὶ οὐχ 
ἥκιστα θηναίων σέ, ἀλλ’ ἐν τοῖς μάλιστα. Εἰ οὖν ἐγὼ 
εἴποιμε, διὰ τί δή; ἴσως ἄν µου δικαίως καθάπτοιντο, 

10 λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς μάλιστα Αθηναίων ἐγὼ αὐτοῖς ὠώμο- 
λογηκὼς τυγγάνω ταύτην τὴν ὁμολογίαν. φαῖεν γὰρ ἂν 

Ἠ ὅτι Ὢ Σώκρατε, μεγάλα ἡμῖν τούτων τεκµήριά ἐστιν, 
ὅτι σοι καὶ ἡμεῖς ἠρέόκομεν καὶ ἡ πόλις" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
τῶν ἄλλων Αθηναίων ἁπάντων διαφερόντως ἐν αὐτῇ ἔπε- 

15 δήµεις, εἰ µή σοι διαφερόντως ἤρεσκε, καὶ οὔτ ἐπὶ Θεω- 
elav πώποτε ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, [ῦτι μὴ ἅπαξ εἰς 
Ἰσθμόν,] οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσό- 
µενος, οὔτε ἄλλην ἀποδημίαν ἐποιήσω πώποτε, ὥσπερ 
οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, οὐδ᾽ ἐπιθυμία σε ἄλλης πόλεως οὐδ᾽ 

30 ἄλλων νόμων ἴλαβεν εἰδέναι, ἀλλά ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ ήμεν 
ο καὶ ἡ ἡμετέρα πόλις" οὕτω σφόδρα ἡμᾶς ἠροῦ, καὶ ὤμο- 

λόγεις καθ ἡμᾶς πολιτεύεσθαι, τά τε ἄλλα καὶ παῖδας 
274 ἐν αὐτῇ ἐποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι τῆς πόλεως. ἔτι 

τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκη ἐξῆν σοι φυγῆς τιµήσασθαι, εἰ 
35 ἐβούλου, καὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ἐπιχειρεῖς, 

τότε ἑκούσης ποιῆσαι. σὺ δὲ τότε μὲν ἐκαλλωπίζου ὡς οὐκ 
ἀγανακτῶν, εἰ δέοι τεθνάναι σε, ἀλλ’ ἠροῦ, ὡς ἔφησθα, 

πρὸ τῆς φυγῆς θάνατον’ νῦν δὲ οὔτ᾽ ἐκείνους τοὺς λόγους 
164 αἰσχύνει, οὔτε ἡμῶν τῶν νόµων ἐντρέπει, ἐπιχειρῶν δια- 
Ὦ 10 φθεῖραι, πράττεις τε ἅπερ ἂν δοῦλος φανλότατος πρά- 

ἔειεν, ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς ἐυνθήκας τε καὶ 
τὰς ὁμολογίας, καθ’ ὃς ἡμῖν ξυνέθου πολιτεύεσθαι. πρώ- 
τον μὶν οὖν ἡμῖν τοῦτ) αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγο- 
μέν, φάσκοντές σε ὠμολογηκέναι πολιτεύεσθαι καθ’ ἡμᾶς 

15 ἔργῳ, ἀλλ οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληθῆ. Τί φώμεν πρὸς ταῦτα, 
ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν: 

ΚΡ. Ανάγκη, ὦ Σώκρατες. 
Σ0. 4ἱλο τι οὖν, ἂν φαῖεν, ἢ ἔννθήκας τὰς πρὸς 

Ε ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ ὑπ᾿ ἀνάγκης 
40 ὁμολογήσας, οὐδὲ ἀπατηθείᾳ, οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόρῳ ὠναγ- 

κασθεὶς βουλεύσασθαι, αλλ ἐν ἴτεσιν ἑβδομήκοντα, ἐν 

οἷς ἑξῆν σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ ἠρέσκομεν ἡμεῖς μηδὲ δίκαιαι 
ἐφαίνοντό σοι αἱ ὁμολογίαι εἶναι. σὺ δὲ οὔτε {ακεδαίμονα 
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προῃροῦ οὔτε Ἀρήτην, ἃς δὴ ἑκάστοτε φὺς εὐνομεῖσθαι, 
οὔτε ἄλλη» οὐδεμίαν τῶν Ἑλληνίδων πόλεων οὐδὶ τῶν 

βαρβαρικῶν, αλλ’ ἑλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ ἢ οἱ γωλοί 
τε καὶ τυφ]οὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι" οὕτω σοι διαφε- 
ρόντως τῶν ἄλλων ᾽θηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ οἱ 5 
νόμοι ἡμεῖς δῆλον ὅτι: τίνι γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνευ 
νόμων; νῦν δὲ δὴ οὐκ ἐμμενεῖς τοῖς ὠμολογημένοις: ἐὰν 

ἡμῖν γε πείθη, ὦ Σώκρατες" καὶ οὐ καταγέλαστός γε 
ἔσει ἐκ τῆς πόλεως ἐξελθδών. 

XV. Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρ- ιο 
τάνων τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσει σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπι- 
τηδείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσί γέ σου Β 
οἱ ἐπιτήδειοι καὶ αὐτοὶ φεύγειν καὶ στερηθῆναι τῆς πό- 
Ίεως ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι δῆλον' αὐτὸς 
δὲ πρῶτον | μὲν ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα πόλεων ἵλθηῃς, 15 

ἢ Θήῤαζε ἢ Μέγαράδε, - εὐρομοῦνται γὰρ ἀμφότεραι -- 
πολέμιος ξεις, ὦ Ζώκρατες, τῇ τούτων πολιτείᾳ, καὶ 

ὕσοιπερ κήδονται τῶν αὐτῶν πόλεων, ὑποβλέφονταί σε 

διαφθορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων, καὶ βεβαιώσεις τοῖς 
δικασταῖς τὴν δόξαν, ὥστε δοκεῖν ὀρθῶς τὴν δίκην δικά- πο 6: 
σαι” ὅστις γὰρ νόμων διαφθορεύς ἐστι, σφόδρα που δόξειεν 
ἄν νέων χε καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφθορεὺς εἶναι. 
πότερον οὖν φεύξει τώς τε εὐνομονμένας πόλεις καὶ τῶν 

ἀνδρῶν τοὺς κοσµιωτάτους; καὶ τοῦτο ποιοῦντι ἄρα ἄξιόν 
σοι ζῆν ἔσται; ἢῆ πλησιάσεις τούτοις καὶ ἀραισχυντήσεις 15 

διαλεγόµενος -- τίνας λόγους, ὦ Σώκρατες; ἢ οὔσπερ 
ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη πλείστου ἄξιον τοῖς 
ἀνθρώποις καὶ τὰ νόµιµα καὶ οἱ νόμοι; καὶ οὐκ οἴει 
ἄσχημον ἂν φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα; οἵε- ἩὮ 
σθαί γε Ἰσή. Αλ’ ἐκ μὲν τούτων τῶν τόπων ἀπαρεῖς, 30 
ἦξεις δὲ εἰς Θετταλία» παρὰ τοὺς ξένους τοὺς Κφίεωνος" 
ἐκεῖ γὰρ δὴ πλείστη ἀταξία καὶ ἀκολασία, καὶ ἴσως ἂν 
ἡδέως σου ἀκούοιεν ὧς γελοίως ἐκ τοῦ δεσµωτηρίου ἀπε- 
δίδρασκες, οκενήν τέ τινα πεφιθέμενος, ἢ διφθέραν λα- 
βών, ἢ ἄλλα οἷα δὴ εἰώθασιν ἐνσκευάβεσθαι οἱ ὠποδι- 36 
ὁράσκοντες, καὶ εὐ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξαρ . ὅτι δὲ 

Ὑέρων ἀνὴρ σμικροῦ χρόνου τῷ βίῳ λοιποῦ ὄντος, ὡς τὸ 
εἰκός, ἐεόλμησας οὕτω γλίσχρως ἐπιθυμεῖν ζῇν, νόμους Ε 
τοὺς µεγίστους παραβάς, οὗδεὶς ὃς ἐρεῖ; ἴσως, ἂν µή 
τινα λυπῇς: εἰ δὲ µή, ἀκούσει, ὦ Σώκρατες, πολλὰ καὶ 40 
ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ βιώσει πάντας ἀρθρώ- 
ποὺς καὶ δουλεύων" τί ποιῶν ἢ εὐωχούμενος ἐν Θετταλίᾳ, 
ὥσπερ ἐπὶ δεῖπνον ἀποδεδημηκὼς εἰς Θκεεταλίαν; λόγοι 
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δὲ ἐκεῖνοι οἵ περὶ δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς 
ποῦ ἡμῖν ἔσονται; Αἱλὰ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βούλει 
ζῆν, ἵνα αὐτοὺς ἐκθρέψῃς καὶ παιδεύσῃς; τί δαί; εἰς 
Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν θρέψεις τε καὶ παιδεύσεις, 

5 ξένους ποιήσας, ἵνα καὶ τοῦτό σου ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο 
μὲν οὔ, αὐτοῦ δὲ τρεφόµενοι σοῦ ζῶντος βέλτιον Θρέ- 
φονται καὶ παιδεύσονται, μὴ ξυνόντος σοῦ αὐτοῖς; οἱ 
γὰρ ἐπιτήδειοι οἱ σοὶ ἐπιμελήσονται αὐτῶν. πότερον ἐὰν 
εἰς Θεεταλίαν ὠποδημήσῃς, ἐπιμελήσονται: ἐὰν δὲ εἰς 

10΄Αιδου ἀποδημήσῃς, οὐχὶ ἐπιμελήσονται; εἴπερ γέ τι ὄφε- 
Ἡ Ίος αὐτῶν ἐστι τῶν σοι φασκόντων ἐπιηδείων εἶναι, 

οἴεσθαί γε χρή. 
XVI. αλ, ὦ Σώκρατε, πειθόµενος ἡμῖν τοῖς 

σοῖς τροφεῦσι µήτε παϊῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ μήτε τὸ 
μοζῇν µήτε ἄλλο μηδὶν πρὸ τοῦ δικαίου, ἵνα εἰς ᾿Αϊδου 
ἐλθὼν ἔχης ταῦτα πάντα ἀπολογήσασθαι τοῖς ἐκεῖ ἄρ- 
χουσιν’ οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι φαίνεται ταῦτα πράττοντι 
ἄμεινον εἶναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσιώτερον, οὐδὲ ἅλλῳν 
τῶν σῶν οὐδενί, οὔτε ἐκεῖσε ἀφικομένφ ἄμεινον ἔσται- 

30 ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ἐὰν ἀπίῃς, οὐχ ὑφ' ἡμῶν 
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τῶν νόμων ὦλλ᾽ ὑπ ἀνθρώπων: ἐὰν δὲ ἐξέλθῃης οὕτως ϐ 
αἰσχφῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακουργήδας, τὰς σαν- 

τοῦ ὁμολογίας τε καὶ ξυνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς 
καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους, οὓς ἥκιστα ἴδει, σαυτόν 168 
τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τὲ σοι χαλε- 6 
πανοῦμεν ζῶντι, καὶ ἐκεῖ οἱ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν 4ϊδου 
»όμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες, ὅτι καὶ ἡμᾶς 315 
ἐπεχείρησας ἀπολέσαι τὸ σὺν µέροο. ἁλλὰ µή σε πείσῃ 
Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγει μᾶλλον ἡ ἡμεῖς. ϱρ 

XVII. Ταῦτα, ὦ φίλε ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἴσθι, ὅτι | 
ἐγὼ δοκῶ ἀκούεν, ὥσπερ ol κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν 
δοκοῦσιν ἀκούειν, καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἡ ἠχὴ τούτων τῶν 
λόγων βομβεῖ καὶ ποιεῖ μὴ δύνασθαι τῶν ἄλλων ἀκούειν' 
αλλὰ ἴσθι, ὅσα γε τὰ νῦν ἐμοὶ δοκοῦντα, ἐάν τι λέγης 

παρὰ ταῦτα, µάτην ἐρεῖς. ὅμως μέντοι εἴ τι οἴει πλέον 16 
ποιήσειν, λέγε. 

ΚΡ. αλλ", ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω λέγει». 

29, Ἔα τοίνυν, ὦ Κρίτων, καὶ πράττωµεν ταύτῃ, ΕἘ 
ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ θεὸς ὑφηγεῖται. 

1. τε om. a. — 2. δα] δέα. — 8. ἐὰν μὲν ες αὐ. 
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1. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνη τῇ γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐἑστεμμένη τοῦ 
ἡμέρᾳα, ἡ τὸ φάρµακον ἔπιεν ἐν ἑῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ ἅλλου πλοίου, ὃ εἰς ἁῆλον ᾿Αθηναῖοι πέµπουσιν. 
του ἤκονσας; ΕΧ. Tro δὲ δὴ τί ἐσειν; 

Φα1. Αὐτός, ὦ Ἐχέκρατες. ΦΗ]ω. Τοῦτό ἐσει τὸ πλοῖον, ὥς φασιν ᾿Αθηναῖοι, ἐν 

5 ΕΧ. Τί οὖν δή ἔσειν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὺ τοῦ ᾧὦ Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ὧᾧχετο ὅ 

Φανάτον; καὶ πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι. ἄγων καὶ ἴσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη, τῷ οὖν ᾽Απόλλωμ ᾿Β 
καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτών Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἔπι εὔξαντο, ὡς Λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους 

Ἡ χωριάξει τὰ νῦν ᾽θήναξε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται Ἰρόνου θΘεωρίαν ἀπάξειν εἰς ῆλον' ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ 
συχνοῦ ἐκεῖθεν, ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷόο τ᾽ ἦν ἐκείνου κατ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπονσιν. ἐπειδὰν οὖν 

ιο περὶ τούτων, πλήν γε δῆ ὅτι φώρμακον πιὼν ἀποθάνοι ἄρξωνται τῆς Θεωρίας, νόμος ἐσεὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ 16 

τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε φράζειν. τούτῳ καθαρεύεν τὴν πύλιν καὶ δηµοσίᾳ µηδένα ὧπο 
34 ΦαΙα. Οὐδὶ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν κτιννύναι, πρὶν ἂν εἰς «{ἠλόν τε ἀφίκηται τὸ πλοῖον καὶ 

τρόπον ἐγένετο; πάλιν δεῦρο" τοῦτο ὅ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, 
ΕΧ. Ναί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἠγγειλέ τις, καὶ ἔθαυμά- ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρχὴ δ' ἐπὶ ϐὁ 

1δζομέν γε, ὅτι, πάλαι γενομένης αὐτῆς, πολλῷ ὕστερν ᾖτῆς θεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ ᾽Απόλλωνος στέψη τὴν τὸ 
. οκ 3 . κ... . . . ο» μ. . . 

φαίνεται ἀποθανών. τί ουν ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων; πφύμναν τοῦ πλοίου’ τοῦτο ὅ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ 

4 Φα]. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συνέβη" ἔτυχε πφροτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χθόνος 

6, ὢν ἐγὼ Χ 4 οἱ το. Π: ἂν αὖς. -- ο. ἠν] ᾗ ᾱ. — 14. ἠγγελλέ α. . 
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ἐγένετο τῷ Σωκρύτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς 
δίκης τε καὶ τοῦ Φανάτον, 

II. ΕΧχ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὦ 
0. Φαίδων; τί ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, καὶ τίνες οἱ 

δπαραγενόµενοι τῶν ἐπιηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ οὐκ εἴων οἱ 
ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ’ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων; 

D Φ414. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες, καὶ πολλοί γε. 
Ελ. Ταῦτα δὴ πάντα προθυµήθητι ὡς σαφέσεατα 

ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, εἰ µή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 
1». ΦΗΙά. ᾽αλλὰ σχολάζω γε, καὶ πειράσοµαι ὑμῖν διηγή- 

σασθαι" καὶ γὰρ τὸ µεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ αὐτὸν λέ- 
γοντα καὶ ἄλλου ἀκούοντα ἴμοιγε ἀεὶ πάντων ἤδιστον. 

ΕΧ. ᾽αἱ]ὰ µήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους 
γε τοιούτους ἑτέρους ἔχεις. ἀλλὰ πειρώ ὡς ἂν δύνῃ ὄκρι- 

is βέστατα διελθεῖν πάντα. 

Ε Φ/Πω. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγενό- 
µενος. οὔτε γὰρ ὡς Φανάτω παρύντα µε ἀνδρὸς ἐπιτηδείου 
ἔλεος εἰσήει: εὐδαίμων γάρ µοι ἀνὴρ ἐφαίνεο, ὦ Ἐχέ- 

«κρατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ 

πο γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε µοι ἐκεῖνον παρίσεασθαι μηδ’ εἰς 
Adov ἰόνεα ἄνεν Δείας μοίρας ᾖέναι, ἀλλὰ κἀκεῖσε ἀφι- 

6 κόµενον εὖ πράξειν, εἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος. διὰ δὴ 

505 οὕτω οὐδὲν πάνν μοι ἐλεεινὺν εἰσήε, ὡς εἰκὸς ὧν δόξειεν 
εἶναι παρόντι πένθει' οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ 

35 ἡμῶν ὄντων, ὥσπερ εἰώθειμεν' καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί 
τινες ἦσαν: ἀλλ ἀτεχνῶς ἄτοπόν εί µοι πάθος παρῆν καί 
τι ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραµένη ὁμοῦ 
καὶ ἀπὺ τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ, ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος 
ἐμεῖλε τελευτᾷν. καὶ πάντες οἱ παρόντες σχεδόν τι οὕτω 

30 διεκείµεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, εἷς 
δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, Απολλόδωρος" οἶσθα γάρ πον 

Β τὸν ἄνδρα καὶ τὺν τρύπον αὐτοῦ. 
ΕΧ. Πῶς γὰρ οὗ; 
Φα]. Ἐκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχε, καὶ 

46 αὐτὸς ἴγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 
ΕΧ. Ἔτυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενύµενοι; 
CAIA. Οὗτός τε δὴ ὁ ᾽Απολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων 

παρῆν καὶ Κριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων, καὶ 
ἔτι Ἑρμογένης καὶ Ἐπιγένης καὶ Αἰσχένης καὶ ᾽Αντισθένης. 

ο ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι 
τινὶς τῶν ἐπιχωρίων' Πλάτων δέ, οἶμαι, ἠσθένει. 

ιν ΕΧ. Ἀένοι δέ τινες παρῆσαν; 
7 ΦαΙά. Ναί, Σιµµίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ 

Φαιδώνδης, καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερφίων. 
“5 ΕΧ. Τί δέ ᾽Αρίσειππος καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο; 
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Φα]α. Οὐ δῆεα" ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ. "Αλλος δὲ τις παρῆν; 
SAIA. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 
ΕΧ. Τί οὖν δή: τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι; 

11. Φα]. Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσοµαι ὃ 
διηγήσασθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθει- ὮὉ 
μεν φοιτᾷν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὺν Σωκράτη, 
συλλεγόμενοι ἕωθεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη 
ἐγένετο". πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσµωτηρίου. περιεμµένομεν 
οὖν ἑκάστσεε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσµωτήριον, διατρίβοντες 10 
μετ) ἀλλήλων: ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρῴ' ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, 
εἰσῆμεν παρὰ τὺν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διηµερεύομεν 
μετ) αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωϊαίεερον ἐυνελέγηµεν. τῇ 
γὰρ πφοτεραία ἡμέρα ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου 
ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα, ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ «4{ήλου ἀφιγμένον 15 Ε 

εἴη: παρηγγείλαµεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρωϊαίτατα εἰς 
τὸ εἰωθός. καὶ ἤκομεν, καὶ ἡμῖν ἐξιλθὼν ὁ Θυρωρός, 8 
ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἶπε περιµένειν καὶ μὴ πρότερον 
παριέναι, ἕως ὢν αὐτὸς κελεύσῃ' ύουσι γάρ, ἴφη, οἱ 
ἔνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλονσιν, ὅπως ὢν τῇδε τῇ 3: 
ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οὐ πολὺν ὅ’ οὖν χρόνον ἐπισχὼν ἦκε καὶ 
ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι. «εἰσελθόντες οὖν κατελαμβάνοµεν 60 
τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυµένον, τὴν δὲ Ἐανθίππην, 
γιγνώσκεις ——— τε τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ παρά- 
καθηµένην. ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ξανθίππη, ὀνευφήμησέ 5 
τε καὶ τοιαῦτ ἄττα εἶπεν, οἷα δὴ εἰώθασιν αἲ γυναῖκες, 
ὅτι Ὦ Σώκρατες, ὕστατον δή σε προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπι- 
τήδειοι καὶ σὺ τούτους. Καὶ ὁ Σωκράτης βιέψας εἰς τὸν 
Κρίτωνα, Ὦ Κρίτων, ἴφη, ἁπαγέτω τις ταύτην οὕκαδβ. 
Καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν εινες τῶν τοῦ Κρίεωνος βοώσάν 30 
τε καὶ κοπτοµένην' ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαθιζόμενος ἐπὶ Β 
τὴν κλίνην συνέκαμψφέ τε τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, 

καὶ τρίβων ἅμα Ὡς ἄτοπον, ἴφη, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι 
τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἱ ὤνθφωποι ἡδύ' ὡς θαυμασίως πέφυκε 
πρὸς τὺ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ ἀνπηρόν, τῷ ἅμα μὲν 35 
αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳω, ἐὰν δέτις ϐ 
δκώκῃ τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνη, σχεδόν τει ἀναγκάξεσθαι 
λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνηµ- 
μένω δύ' ὄντε. καί µοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ ϐ 
Αἴσωπος, μῦθον ἂν συνθεῖναι, ὡς ὁ Θεὸς βουλόμενος αὐτὰ 40 
διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο, ἔννηψφεν εἰς 
ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφάς, καὶ διὰ ταῦτα ὦ ἂν τὸ ἕτεραν 
παραγένηται ἐπακολονθεῖ ὥστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥσπερ 
οὖν καὶ. αὐτῷ µοι ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν 
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τῷ σκέλει πρότερον τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται πα- 
κολουθοῦν τὺ ἡδύ, 

1νΝ. Ὁ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν δία, ὦ Σύ- 
Ἴαρατες, ἔφη, εὖ Υ ἐποίησας ἀναμνήσας µε. περὶ γάρ τοι 

Ὦ ὅτῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐνεείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου 

λόγους καὶ τὸ εἰς τὺν ᾽Απόλλω προοίµιον καὶ ἄλλοι τινές 
µε ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Ἐὔηνος πρώην, ὃ τι ποτὶ δια- 
νοηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλθες, ἐποίησας αὐτά, πφότερον 

οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί σοι µέλει τοῦ ἔχειν ἐμὲ 
10 Εὐήνω ὀποκρίνασθαι, ὅταν µε αὖθις ἔρηται, εὖ οἶδα γὰρ 

ὅτι ἐφρήσεται, εὐπε, τί χρή µε λέγειν. «έγε τοίνυν, ἴφη, 

αὐτῷ, ὦ Κέβης, τὀληθή, ὅτι οὐκ ἐκείνρ βον]όμενος οὐδὲ 

10. τοῖς ποιήµασιν αὐτοῦ ἀντίεεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα" 

Ἐ ᾖδεην γὰρ, ὡς οὐ ῥάδιον εἴη" ἀλλ ἐνυπνίων τινῶν ὧπο- 

ιπειρώµενος, τί λέγει, καὶ ἀφοσιούμενος, εἰ ἄρα πολλάκις 
ταύτην τὴν µουσικήν µοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ἦν γὰρ δὴ ἄττα 
τοιάδε" πολλάκις µοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν τῷ 

παρεἰθόντι βίῳ, ἄλλοτ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόµενον, τὰ 
αὐτὰ δὲ λέγον, Ὦ Σώκρατες, ἴφη, µουσικὴν ποίε καὶ 

30 ἐργάζον. καὶ ἐγὼ ἴν γε τῷ πρύσθεν χρόνῳ, ὅπερ ἔπρατ- 
61 τον, τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό οι παρακελεύεσθαί τε καὶ 

ἐπικελεύειν' ὥσπερ οἱ τοῖς Θέουσι διακελευόµενοι, καὶ ἐμοὶ 
οὕτω τὸ ἠνύπνιον, ὕπερ ἴπφαττον, τοῦτο ἐπωκελεύειν, µον- 
σικὴν ποιεῖν, ας φιλοσοφίας μὲν οὔσης µεγίστης µουσικῆς, 

35 ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος. νῦν δ' ἐπειδη ἢ τε δίκη ἐγένετο 
καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ µε ἀποθνήσκειν, ἔδοξε 
χρῆναι, ε{ ἄρα πολλάκις µοι προστάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην 
τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειθῆσαι αὐτῷ, ἀλλὰ 
ποιεῖν. ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώ- 

Ῥ4ω δασθαι ποιήσαντα ποιήματα, πειθύµενον τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω 
δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν Θεὸν ἐποίησα, οὐ ἦν ἡ παροῦσα 
Φυσία: μετὰ δὲ τὸν Φεόν, ἐννοήσας, ὅτι τὸν ποιητὴν δέοι, 

{4 εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους, ἀλλ’ οὐ λόγους, 
377 καὶ αὐτὸς οὐκ ἡ μυθολογικός, διὰ ταῦτα δὴ οὓς προχεί- 

Ίδφους εἶχον καὶ ἠπιστάμην μύθους τοὺς Απώπου, τούτους 

ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτνχον. 
Ὑ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Εὐήνῳ φράζε, καὶ ἐφῥῶ- 

αθαι καί, ἂν σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχστα. ἄπειμι 

ὁ δέ, ὡς ἔοικε, τήµερον" κελεύονσι γὰρ ᾿4θηναῖοι Καὶ ὁ 

«ο Σιµµίας, Οἷον παρακελεύει, ἴφη, τοῦτο, ὦ «Σώκφατες 
Εὐήνῳ: πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντεεύχηκα τῷ ἀνδρί: σχεδὸν οὖν 
ἐξ ὧν ἐγὼ ᾖοῦημαι, οὐδ' ὁπωσειοῦν σοι ἑκὼν εἶναι πεί- 
αεται. Τί δω; ἡ & ὃς: οὐ φιλόόοφος Εὔηνος; Ἔμοιγε 
δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιµµίαρ Ἐθελήσει τοίνυν, ἔφη, καὶ Ἐθη- 

1. πρότερον 
νου -- Εὐήνῳ ἄ4ΠΦ ο [εἰ corr. ΙΙ: Ἐφηνὺς -- Εὖ 
ἐρωτᾷ 4. — 11. µε om. a. - 15. λέγοι ab. 

61. 65. 

νος καὶ πᾶς, ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος µέτεστιν. 
οὐ µέντοι γ΄ ἴσως βιάσεται αὐεόν' οὐ γάρ φασι θεμιτὸν εἶναι. 
Καὶ ἅμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ 
τὴν γῆν, καὶ καθεζόµενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγντο. D 

ριτο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης, Πῶς τοῦτὸ λέγεις, ὦ Σώ- ὅ 
κρατες, τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαντὺν βιάξεσθαι, ἐθέλειν δ' 
ἂν τῷ ἀποθνήσκοντι τὺν φιλόσοφον ἔπεσθαι; Τί δαί, ὦ 
Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιµµίας περὶ τῶν τοιού- 
των Φιλολάω συγγεγονύτες; Οὐδέν γε σαφές, ὦ Σώκρα- 
τες. ᾽Αλὰ μὴν κὠγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω" ἃ μὲν {9 
οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φθόνος οὐδεὶς λέγειν. καὶ γὰρ 
ἴσως καὶ μήλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν δια- R 

σχοπεῖν τε καὶ μνθολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, 
ποίαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεθα εἶναι" τί γὰρ ἄν εις καὶ ποιοῖ 
ἄλλο ἐν τῷ µέχρι ἡλίου ὄνσμῶν χρόνω; 15 

VI. Κατὰ εί οὖν δή ποτε οὔ φασι θεμιεὸν εἶναι 
αὐτὺν ἑαυτὺν ἀποκτιννύναι, ὦ Σώκρατες; ἤδη γὰρ ἔγω- 
γε, ὗπιφ νῦν δὴ σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤπουσα, ὅτε 
παφ ἡμῖν διῃτᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ας οὐ οὐ δέοι 

τοῦτο ποιεῖν σαφὶς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὺς πώποτε οὐδὲν 30 
ἀκήκοα. Αλλὰ προθυμεῖσθαι χρή, ἔφη: τάχα γὰρ ἂν καὶ 68 
ἀκούσαις. ἴσως μέντοι Θαυμαστόν σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο 
µόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν ἐστι καὶ οὐδέποτε τυγ- 
χάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ τἆλλα, ἴστιν ὅτε καὶ οἷς 

βέλτιον εεθνάναι ἢ ζῆν. οἷς δὲ βέ]τιον τεθνάναι, ὃαυμα- v 
στὸν ἴσως σοι φαίνεται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ 

ὅσιόν ἐστιν αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, «ἀλλ ἄλλον δεῖ πε- 
ριµένειν εὐεργέτην. Καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας, τω 
Ζεύς, ἴφη, τῇ αὐτοῦ φωνῇ εὐπών, Καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, 
ἴφη ὁ Σωκράτης, οὕτω }᾿ εἶναι ἄλογον" οὐ μέντοι ἆλλ' πο n 
ἴσως ἔχει τινὰ λόγον. ὁ μὶν οὖν ἐν ἀποῤῥήτοις ἀεγόμενος 
περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἵν τιν φρουρᾷ ἐσμεν οἱ ὤνθρωποι {3 
καὶ οὐ δεῖ δῇ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ ἀποδιδράσκειν, 
μέγας τὲ τίς µοι φαίνεται καὶ οὐ ῥάδιος διδεῖν: οὐ μέντοι 

ἁλλὰ τόδε γέ µοι δοκεῖ, ὦ Μέβης, εὖ λέγεσθαι, τὸ Θεοὺς as 
εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμε]ουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώ- 
πους Ἐν τῶν κτημάτων τοῖς Θεοῖς εἶναι. ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ 

οὕτως; Ἔμοιγε, ἴφη ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἡ ὅ’ ὃς, καὶ σὺ ϐ 
ἂν τῶν σαντοῦ κτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαντὺ ἀποκτιννύοι, 
μὴ σηµήναντός σοῦ, ὅτι βούλει αὐτὸ τεθνάναι, χαλεπαί- 10 
νοις ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινα ἴχοις τιµωρίαν, τιμωροῖο ἄν: 
Πάνυ Υ, ἔφη. Ίσως τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλογον μὴ πρύτε- 
ϱον αὐτὸν ἀποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἂν ἀνάγκην τινὰ ὁ 
Φεὺς ἐπιπέμφῃ, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν παροῦσαν ἡμῖν. 

om. ᾱ. — τὺ ἀλγεῖν, ἐκείνφ δὴ κ. -- 4: ἔφη, ὦ Σώκρατες a. --7. ἤροντο ἤδη α. -- 7 οἳ 10. Εὔη: 
ὃ abé. Conſ. Apol. 20 Ἡ. -- 10. ἀποκρίεσθαι a. 

19. δὲ οἵη, a. — 27. μοι οπη. Βία να! operae. -- 29. ε 
µιζον μὴ ἀπιέναι πρότερον πρὶν ἂν ἀφ. 4 ΠΦ4 οἱ εοετ. A. — 20. μέλλει ὃν. -- 

-- ἔρηται] 
ἶναι ἐνό- 

ΐ., ἡ] ἦν α. — δὴ οπι. a. -- 
16. τούτων αἳ, -- 37. Εὐηνῷ abe. — 38. ὧς τάχιότα Οπη. a. — 41. 43. 44. Εὐηνῷ -- Ἐθηνός - Εὐηνὸς abe. — 
43. ὁπωσειοῦν ἄν σοι a. — 44. ἴφη om. 2. 
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δὴ οὖν ποτε πο. -- 13. δὴ νῦν a. -- 11. ἀκούδαιο a. -- 37, ἐσειν om. a. -- 531. ἴσως Υ) ἔχει ᾱ- — 36, ἐπιμελομέ- 
νους b. -- 43. ταύτῃ] ταύτην ᾱ. — «3. ἂν ——⸗— auetore Heindortio be ἀνάγκην ace. -- 44. ἡμῖν παροῦσαν a. 
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VII. αλλ εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. 
ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἂν 

D ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἴοικε τοῦτο, ὦ Σώκφατες, ἀτόπῳ, 
εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἑλάγομεν εὐλόγως ἔχει, τὸ Θεόν τε εἶναι 

δεὺν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκείνου κτήματα εἶναι. 
τὸ γὰρ μὴ ἀγανακεεῖν τοὺς φφρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς 
Δεραπείαρ ἀπιόντας, ἐν ᾗ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν οἴπερ ἄρι- 

14 στοί εἶσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, θεοί, οὐκ ἴχει λόγον. οὐ 
γάρ που αὐτός γε αὐεοῦ οἴεται ἄμεινον ἐπιμείήσεσθαι, 

10 ἐλεύθερος γενόμενος" ἀλλ ἀνόητος μὲν ἄνθρωπος τώχ ἂν 

οὐηθείη ταῦτα, φευκείον εἶναι ἀπὸ τοῦ δισπύτον, καὶ 
Ἐ οὐκ ἂν Λογίζοιο, ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν͵ 

ἀλλ’ ὅ τι μάλιστα παραµένειν, διὸ ἁλογίσεωςρ ἂν φεύγοι" 
ὁ δὲ νοῦν ἴχων ἐπιθυμοῖ πον ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὖ- 

id τοῦ βελείονι. καίτοι οὕτως, ὦ Σώκφατες, τοὐναντίον εἷ- 

ται εἰὸς ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο' τοὺς μὶν ΥὰΦ Φρονίµονς 
ἀγανακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς ὁ ἄφρονας χαί- 
ρε». ᾽Ακούσας οὖν ὁ Σωκράτης ἠσθῆναί τέ µοι ἔδοξε τῇ 

τοῦ Κέβητος —— καὶ ἐπιβλέφας εἰς ἡμᾶς ᾿Αεί του, 

3ο ἔφη, ὁ Κέβης λόγους τινὰρ ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ εὐθέως 
ἐθέλει πείθεσθαι ὃ τι ἄν τις εἴπῃ. Καὶ ὁ Σιµµίας ᾽λλὰ 
μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, νῦν γε δοκεῖ τί µοι καὶ αὐτῷ 

λέγειν Κέβης᾽' εί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἄλη- 
Φώς δεσπύτας ἀμείνους αὐτῶν φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἁἆπαλ- 

15 λάττοιντο αὐτῶν; καί µοι δοκεῖ Κέβης εἰς οἳ τείνειν τὸν 

λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ 
B ἄρχοντας ὀγαθούς, ὡς αὐτὺς ὁμολογεῖς, Θεούς. «ἀίκαια, 

45 ἔφη, λέγε. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς λέγειν, ὅτι χρή µε πρὸς 

ταῦτα ἀπολογήσασθαι ὥσπερ ἐν δικαστηρίφῳ. ὨΠάνν μὲν 
πο οὖν, ἴφη ὁ Σιμμίαρ. 

VIII. Φέρε δή, ἡ δ ὃς, πειραθῶ πρὸς ὑμᾶς πιθα- 
φώτερον ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοὺς δικασεάς. ἐγὼ γάρ, 

ἔφη, ὦ Σμμία τε καὶ Κέρης, εἰ μὲν μὴ ὤμην ἦξειν πρῶ- 
τον μὲν παρὰ Θεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, 

30 ἔπειτα καὶ παρ ἀνθρώπους τετελευτηκόεας ἀμείνους τῶν 

ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ Φανάτῳ' νῦν δὲ 
6 εὖ ἴστε, ὅτι παρ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαθούᾳ" 

καὶ τοῦτο μὶν οὐκ ἂν πάνυ ὁμοχυρισαίμην" ὅτι μέντοι 
παρὰ Θεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαθοὺς ἥξειν, εὖ ὕστε, ὅτι, 

«0 εἶπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, δµσχυρισαίµην ἂν καὶ τοῦτο. 
478 Ὠὤὥστε διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἀγανακκῶ, αλά εὔελπίς εἰμι 

εἶναί τι τοῖς τετελευτηκόσι, καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγε- 
ται, πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. Τί οὖν, ἔφη 
ὁ Σιµµίας, ὦ Σώκφατες; πότερον αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν 

D ο ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κῶν ἡμῖν µεκαδοίης; κοινὸν 

4, ἔχειν Χ. — Ὁ. που] πω a. 

— αὐτὸς) αὐτὸς οὕτως 4ΠΦ 6». 
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γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεὶ καὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαθον τοῦτο. καὶ 
ἅμα σοι ἡ ἀπολογία ἔσται, ἐὰν ἅπερ λέγεις ἡμᾶς πείσῃς. 
Αλλά πειράσοµαί γε, ἴφη. πρῶτον δὲ Κρίεωνα τόνδε 
σκεφώµεθα, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί µοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν {6 

τί δέ, ὦ Σώκρφατες, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο γε ἢ πάλαι 
μοι λέγει ὁ µέλλων σοι δώσειν τὸ φάρµακον, ὅτι χρή σοι 
φφάξειν ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαε; φησὶ γὰρ θερμαίνεσθαι 
μᾶλλον τοὺς διαλεγοµένους, δεῖν δὲ οὐδὲν ποιοῦτον προσ- 
φέρειν τῷ φαρμάκῳ' εἰ δὲ µή, ἐνίοτε ἀναγκάξεσθαι καὶ ἙἘ 
δὶς καὶ τρὶς πίνει τού ει τοιοῦτον ποιοῦντας. Καὶ ὁ ιο 
Σωκράτης, Ἔα, ἔφη, Χαΐρειν αὐτόν' ἀλλὰ µόνον τὸ ἔαυ- 
τοῦ παρασκευαζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, καὶ 
τρίς. ᾽Αλλὰ σχιδὸν µέν τι ᾖδη, ἔφη ὁ Κρίτων' ἀλλά µοι 
πάλαι πράγματα παρέχει. Ἔα αὐτόν, ἔφη. 

αλλ’ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη τὺν Ἰόγον 5 
ἀποδοῦναι, ὥς µοι φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν 
φιλοσοφία διατρίφας τὸν βίον θαῤῥεῖν μάλλων ἀποθανεῖ- 
σθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσθαι ἀγαθά, ἔπει- 
δὰν τελευτήση. πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦθ' οὕτως ἔχοι, ὦ Σὶµ- 
µία τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσοµαι φράσαι. * 

ΣΧ. Κινδυνεύονσι γὰρ ὅσοι τυγχάνονσιν ὀρθῶς ἁπτό- 
µενοι φιλοσοφίας λεηθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδὲν ἄλλο 
αὐτοὶ ἐπιεηδεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάνω. εἷ 
οὖν τοῦτο ἀληθές, ἄτοπον δήπου ἂν εἴη προθυμεῖσθαι 
μὶν ἐν πανεὶ τῷ βίῳ μηδὶν ἅλιο ἢ τοῦτο, Πκοντος δὲ δὴ 15 {7 
αὐτοῦ ἀγανακεεῖν, ὃ πάλαι προεθυμοῦντό τε καὶ ἐπετή- 
δευον. Καὶ ὁ Σιµµίας γελάσας Νἡ εὖν ία, ἴφη, ὦ 
ΖΣώκφατες, οὐ πάνυ γέ µε νῦν δὴ γελασείοντα ἐποίησας ́  Β 
γελάσαι. οἶμαι γὰρ ἂν δὴ τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκού- 
σαντας δοκεῖν εὖ πάνυ εἰρῆσθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας 88 
καὶ ξυμφάναι ἂν εοὺς μὶν παρ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ 
πάνν, ὅτι τῷ ὄνει οἱ φιλοσοφοῦντες Φανατῶσι, καὶ σφᾶς 
γε οὐ λελήθασιν, ὅτι ἄξιοί εἶσι τοῦτο πάσχειν. Καὶ ἀληθῆ 
Υ ἂν λέγοιεν, ὦ Σιµµία, πλήν γε τοῦ σφᾶς μὴ λεληθέναι. 
λέληθε γὰρ αὐτοὺς ᾗ τε θανατῶσι καὶ ᾗ ἄξιοί εἶσι θανά- 35 
του καὶ οἵου θανάτου οἱ ὡς ἀληθωῶς φιλόσοφοι. εἴπωμεν 

γάρ, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαΐρειν εὐπόντες ἐκείνοις' C 
ἡγούμεθά τει τὸν θάνατον εἶναι; Πάνυ γε, ἔφη ὑπο]αβὼν 
ὁ Σιµµίας. ρα μὴ ἄλλο τι ἢᾗ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ 
σώματος ἁπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο τὺ τεθνάναι, χωρὶς 40 
μὲν ἀπὸ τῆς φυχῆς ἀπαλλαγὶν αὐτὸ καθ’ αὐτὸ τὺ σῶμα 
γεγονέναι, χαρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἁπαλλα- 
γεῖσαν αὐτὴν καθ αὐτὴν εἶναι; ἄρα μὴ ἄλλο τι ὁ 9Φά- 
νατος ἢ τοῦτο; Οὔκ, ἁλλὰ τοῦτο, ἔφη. Σκέφαι δή. 
ὦ γαθέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἅπερ καὶ ἐμοί. ἐκ γὰρ 5 {8 

ei 
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Ὦ τούτων μᾶλλον οἶμαι ἡμᾶς εἴσισθαι περὶ ὧν σχοποῦμεν. 
φαίνεταί σοι φιλοσόφου ἀνδρὺς εἶναι ἐσπονδακέναι περὶ 
τὰς ἡδονὰς καλουμένας εὰς εοιάσδε, οἷον σιτίων τε καὶ 
ποτῶν; Ἠκιοτά γε, ὦ Σώκρατες, ἴφη ὁ Σϊµμίας. ΤΠ δέ; 

δτὰς τῶν ἀφροδισίων; Οὐδαμῶς. Τί δέ; εὰς ἄλλας τὰς 
περὶ τὺ σώμα Δεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἠγεῖσθαι ὁ 

τοιοῦος; οἷον ἱματίων διαφερόντων κεήσεις καὶ ὑποδη- 
µάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σώμα 

Ε πύτερον τιμῶν σοι δοκεῖ ἢ ἀτιμάζειν, καθ’ ὅσον μὴ πολλὴ 

1 ἀνάγκη µετέχειν αὐτῶν; ᾽Ατιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὃ 
γε ὡς ἀληθῶς φιλόσοφος. Οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, 

ἡ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, ἀλλὰ 
καθ’ ὅσον δύναται ὠφεσεάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν φυχὴν 
τεεράφθαι; Ἔμοιε. 40 οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιού- 

Θ8ὔ.1δτοις δήλός ἐστιν ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὅ τι μάλιστα τὴν 
φυχὴν ἀπὺ τῆς τοῦ σώματος κοιρωνίαρ διαφερόνεως τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων; Φαίνεται. Καὶ δοκεῖ γὲπου, ὦ Σὶµ- 
µία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων 
μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον εἶνια ξῆν, ἀλλ ἐγγύς τι 

αθτείνειν τοῦ τεθνάναι ὁ μηδὶν φφοντίζων τῶν ἡδονῶν, αἳ 
19 διὰ τοῦ σώματός εἶσιν. Πάνν μὲν οὖν ἀληθῆ λέγεις. 

X. Τί δὶ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτήσιν: 
πότερον ἐμπόδιον τὸ σώμα ἢ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζη- 

n τήσει ποινωνὺν συρπαραλαµβάνῃ; οἷον τὸ τοιόνδε λέγω" 
3 ἄρα ἔχει ἀλήθειάν τινα ὄψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποιρ, 
ἢ τά γε τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θφυλοῦσιν, ὅτι 
οὔτ' ἀκούομεν ἀκριβὶς οὐδὲν οὔτε ὀρώμεν; καίτοι εἰ αὗταί 
τῶν περὶ τὸ σώμα αἰσθήσεων —5* —* εἶσι μηδὲ σα- 

φεῖς, σχολῇ αἲ γε ἄλλαι" πᾶσαι γάρ που τούτων φανλό- 
ποτεραί αίσιν. ἢ σοι οὗ δοκοῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πότε 
"οὖν, ᾖ ὅ) ὃς, ἡ ψυχὴ τῆς ὠληθείας ἅπτεται; ὅταν μὲν 
γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι οκοπεῖν, δῇλον, ὅτι 

ο τότε ἐξαπατῶται ὑπ αὐτοῦ. ᾿Αληθῆ λέγει. Αρ οὖν οὐκ 
ἐν τῷ λογίρεσθαι, εἴπερ που ἄλλοῦι, κατάδηἰον αὐτῇ 

16 γέγνεταί τι τῶν ὄντων; Ναί. ογίζται δὲ γὲ που τότε 
κάλλιστα, ὄταν μηδὲν τούτων αὐτὴν παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ 
μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μήτε τις ἡδονή, ἀλλ’ ὃ τι µάλι- 
στα αὐτὴ καθ’ αὐτὴν γίγνηται ἑῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, καὶ 
καθ ὕσον δύναται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ) ἀπτομένη 

10 ὀρέγηται τοῦ ὄντος. Ἔστι ταῦτα. Οὐκοῦν καὶ ἐνταῦθα 
ἡ τοῦ φιλοσόφου Φυχὴ μάλιστα ἀτιμάζει τὸ σώμα καὶ 
φεύγει ὧπ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ καθ’ αὐτὴν γίγνεσθαι; 

3τ9 Φαίνκαι. Τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὦ Σιµµία; φαμέν τι 
εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν:; Φαμὶν μέντοι νὴ ία. Καὶ 

15 αὖ καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν; Πῶς δ'οῦ; Ἠδη οὖν πώποτέ 
τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἡ ὅ' ὃς. 

30 
ρ 

ος. 66. 

αλλ’ ἄλλη τινὶ αὐσθήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφήφω 

αὐτῶν; λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείας, 
ἰχύος, καὶ τῶν ἄλλων ἐνὶ λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ 
τυγχάνει ἕκαστον ὄν' ἆρα διὰ τοῦ σώματος αὐτῶν τάλη- ἙἘ 
Φέσεατον θεωρεῖται, ἢ ὧδ' ἔχει: ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ὅ 

ἀκριβέστατα παρασκευάσηται αὐτὸ Έκαστον διανοηθήναι, 
περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ γνῶναι ἕκα- 
στον; Πάνυ μὶν οὖν. 0 οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο ποιήσειε 
καθαρώτατα, ὕσειᾳ ὅ ει μάλιστα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ ἴοι ἐφ᾽ 
ἕκαστον, μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέµενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι 10 

μήτε τινὰ ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων µηδεμίαν μετὰ τοῦ ϐ6 
λυγισμοῦ, ἆλλ’ αὐτῇ καθ  αὐεὴν εἰλεκρινεῖ τῇ διανοίᾳ 
χρώµενος αὐτὸ καθ) αὐεὸ εἰλικρινὲς ἕκαστον ἐπιχειροῖ Θη- 
ρεύειν τῶν ὄντων, ἁπαλλαγες ὃ τι µάλισα ὀφθαλμῶν 
τε παὶ των καί, ας ἔπος εἰπεῖν, ξύμπαντος τοῦ σώματος, 15 34 
ὡς ταράττοντος καὶ οὐκ ἑώντος τὴν φυχὴν κεήσασθαι 

ἀλήθειάν τε καὶ φρύνησιν, ὕταν κοινωνῇ; ἂφ οὐχ οὗτός 
ἐσειν, ὦ Σιµµία, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, ὁ τευξόµενος τοῦ 
ὄντος: περφνῶς, ἔφη ὁ Σιµµίας, ὡς ἁληθή λέγεις, ὦ 
Σώκρατες. 20 

ΧΙ. Οὐκοῦν ὀνάγκη, ἔφη, ἐκ πάρτων τούτων παρί- ϐ 
στασθαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσύφοις, ὥστε 
καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτ ἄττα λέγειν, ὅτι Κινδυνεύεε τοι 
ὥσπερ ἀτραπός τις ἡμᾶς ἐκφέρεν μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ 
σκέψε, ὅτι, ἕως ἂν εὐ σώμα ἔχωμεν καὶ ξυμπεφυρμένη 15 
ᾗ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὼ τοῦ τοιούτου κακοῦ, οὐ µή ποτε 
κτησώμεθβα ἱκανῶς οὗ ἐπιθυμοῦμεν' φαμὶν δὲ τοῦτο εἶναι 
τὸ ἀληθές. µυρίας μὶν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ 
σώμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφή»: ἔτι δέ, ἄν τινες νόσο ὁ 

προσπέσωσιν, ἐμποδίζονσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν. aov 
ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φύβων καὶ εἰδώλων πάντο- 
δαπῶν καὶ φλναρίας ἐμπίπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ 
λεγόμενον ὡς ὀληθῶς τῷ ὄνει ὑπ αὐτοῦ οὐδὲ φφονῆσαι 
ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ 
στάσεις παὶ µάχας οὐδὲν ἆλλο παρέχει ἢ τὸ σώμα καὶ αἲ z8 
τούτον ἐπιθυμίαι. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάν- 3 
τες οἱ πόλεμοι ἡμῖν γέγνονται, τὰ δὲ χρήµωτα ἀναγκαζό- 

µεθα κτάσθαι διὰ τὸ σώμα, δουλεύοντες τῇ τούτου Όερα- D 

πεία: καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι ὁμά 
πάντα ταῦτα. τὸ ὅ’ ἔσχατον πάντων, ὅτι, ἑάν τι ἡμῖν 40 
καὶ σχολὴ γένηται ἀπ αὐτοῦ καὶ τραπώµεθα πρὺς τὸ 
σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητήσισιν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον 
Φύρνβον παρέχει καὶ ταραχἠν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύ- 
ρασθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ καθορᾷν τἀληθές, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν 
δέδεικται, ὅτι, εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσθαι, 5 
ἁπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ Θεατέον αὐτὰ τὰ 
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Ἐ πράγματα" καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ ἐπιθυμοῦ- 
μέν τε χαί φαµεν ἐρασταὶ εἶναι, φφονήσεως, ἐπειδὰν τε- 

Ἱευτήσωμεν, ὡς ὁ λόγος σηµαίνει, ζῶσι δὲ οὔ. εἰ γάρ μὴ 
οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὶν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν 

ὕ Φότερον, ἢ οὐδαμοῦ ἴστι κτήσασθαι τὸ εἰδέναι, ἢ τελευ- 
43 τήσασι' τότε γὰρ αὐτὴ καθ αὐτὴν ἔσται ἡ φνχὴ χωρὶς 

εοῦ σώματος, πφότερο» ὃ’ οὔ. καὶ ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν, οὕτως, 
ὤᾳ ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεθα εοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅ τι μάλιστα 

93 μηδὲν ὁμιλώμεν τῷ σώµατι μηδὲ κοινωνώµεν, ὃ ει μὴ πᾶσα 
0 ἀνόγκη, μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς τούτου φύσεώς, ἀλλὰ 
καθαρεύωµεν ἀπ) αὐτοῦ, ἕωρ ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ 

ἡμᾶρ. καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ ἁπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώ- 
µατος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰχός, μετὰ τοιούτων τε ἐσόμεβα 
καὶ γνωσύµεθα δι ἡμῶν αὐτῶν πῶν τὸ εἰιαρινές' τοῦτο 

u 10 δ) ἐσεῖν ἴδως τὸ ἀληθές. μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφά- 
πτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ᾖ. Τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σϊµµία, 
ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς «λλήλονς λέγειν τε καὶ δοξάξειν πάν- 

τας τοὺς ὀρθῶς φωοµαθεῖς. ἢ σύ δοκεῖ σοι οὕτως; Παν- 

. τός γε μᾶλλον, ὦ Σώκφατες. , 

ο. ΧΙ, Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ταῦτ' ὁληθῆ, ὦ 
ἑταῖρε, πολλή ἐλπὶς ἀφίκομένφ οἱ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ 
πανῶς, εἴπερ που ὤλίοῦι, ἀεήσασθαι τοῦτο, οὗ ἔνεκα ἡ 
πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ παφελθόνει βίω γέγονεν, 

6 ὥσεε ἤ γε ὠποδημία ἡὶ νῦν ἐμοὶ προστεταγµένη μετὰ ὠγα- 
φθῆς ἐπίδος γίγνρται καὶ ἄλλῳ ὠνδρί, ὃς ἡγεῖεαί οἱ παρε- 

σκενάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρµένην. Πάνν μὲν 

οὖν, ἔφη ὁ Σιµµίας. Κάθαρσς δὲ εἶναι ἄρα οὐ τοῦτο 

ξυµβαίνει, Όπεφ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζει 
ὅ τει µάλιατα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχἠν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν 

20καθ᾽ αὐτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί τε 
94 καὶ ἀθροίδσθαι, καὶ οὐκεῖν κατὰ εὺ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ 

Ὦ νῦν παρόνει καὶ ἐν τῷ ἴπειτα µόνην καθ αὐτήν, ἐκλνο- 
µένην ὥοπερ ἐν δκομῶν ἐκ τοῦ σώματος; Πάνυ μὲν οὖν, 

ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτύ γε Φάνατος ὀνομάξεται, λύσις καὶ 

39 λώφιομὸς Φυχῆς ἀπὸ σώμωτοφ; Παντάπασί γ, ἡ ὃ' ὃς. 

Αύειν δὲ γε αὐτήν, ὤρ φαµεν, προθυμοῦνται ὧν μάλιστα 
καὶ μόφοι οἱ φιλοὔφιμοῦνεες ὀρθῶς, καὶ τὸ µελέτημα αὐτὸ 
εοὐτό ἔδτε τών φιλοσόφων, λύαις καὶ χωρισμός φυχῆς ἀπὸ 

σώμστος. ἡ οὓς Φαίνεται. Οὐκοῦν, Όπερ ἐν ἀρτῇ ἴλεγον, 

1ο γελοίο ὢν εἴη ἄνδρα παρασκενάζονθ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 

κ ὅ εν ἐγνεήτω ὄντα τυῦ τεθράναι οὕτω ζῆν, κἄπειθ, 
290 ἤκοντος αὐεῷ τούτου, ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον; Πῶς ὅ’ οὗ: 

Τῷ ὄνει ἄρα, ἔφη, ὦ Σιµµία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες 
ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι —— αὐτοῖς ciu⸗· 

5 θρώπων φοβερό». ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ γὰρ διαβέβληνται 
μὲν πανταχῆ τῷ σώµασι, αὐτὴν δὲ καθ’ αὐτὴν ἐπιθυμοῦσι 
τὴν ψυχὴν ἔχει, τούτον δὲ γιγνοµένου εἰ φοβοῖντο καὶ 

ΠΔΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΑΩΝ: 36 

ἀγαφακεοῖεν, οὗ πολλἠ ἂν ἁλογία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι 
ἐκεῖσε ἴοιεν, οἱ ἀφοιομένοις ἐλπίᾳ ἔσειν οὗ διὰ βίου ἤρων 68 
τυχεῖν' ἤρων δὲ φρονήσεως' ᾧ τε δµβέβληντο, τούτου 35 
ἀπηλλάγθαι ξυνόντος αὐτοῖς; ἡ ἀνθρωπίνων ρὲν παιδικῶν 
καὶ γυναυκῶν καὶ οἰέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες 5 
ἠθέίησαν εἰς άϊδου ἐθεῖν, ὑπὸ ταύτης «γόμενοι τῆς ἑλ- 
πίδος, τῆς τοῦ ὄψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ἔννέ- 
σεσθαι' φρονήῄσεως δὲ ἄρα τι τῷ ὄνει ἐρῶν, καὶ λαβὼν 

σφύδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύ- 
ἔεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν ΄Άϊδου, ἀγανωκτήσει τεΙο 
ἀποθνήῄσκων καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσεν αὐτόσε; οἴεσθαί γε χοή, Ἡ 
ἐὰν τῷ ὄνει Υ ᾖ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος’ σφόδρα γὰρ αὐτῷ 

ταῦτα ὄόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι κωθαρῶς ἐντεύξεσθαι φρο- 

νήσει ἀλλ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἴχει, ὅπερ ἄρτι ἔλε- 
γον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, εἰ φθβοῖτο τὸν ”..” ος 
τοιοῦτος; Πολλὴ μέντοι νὴ ία, ἡ δ' ὃς. 

ΧΙ. Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριο», ἔφη, τοῦτο ὧν- 
δρός, ὃν ἂν ἴδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, 
ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος, ἀλλά τις φιλοσώματος; ὁ αὐτὸς 

δέπου οὗτος τυγχάνει ὢν καὶ φιλοχρήµατος καὶ φιλότιμος, Χο 
τοι τὰ ἕτερα τούτων ἢἡ ἀμφότερα. Πάνν Υ, ἴφη, ἴχει 
οὕτως αἷς λέγες. Αρ οὖν, ἔφη, ὦ Σιµµία, οὐ καὶ ἡ 
ὀνομαξομένη ἀνδρία τοῖς οὕτω διακειµένοις µάλισεα προς- 38 
ήκει; Πάντως δήπον, ἴφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφφοσύνη, 
ἦν καὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάξζοῦσι σωφφοσύνην, τὸ περὶ τὼς 15 
ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι, ἀλλ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κο- 
σµίως, ἆφ οὐ τούτοις µόνοις προσήκει, τοῖς μάλιστα τοῦ 
σώματος ὀλιωροῦσί τε καὶ ἓν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; ᾽Ανώγκη, ϐ 
ἔφη. Εὺ γὰρ ἐθελήσειᾳ, ἡ δ ὃᾳ, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν 
ἄλλων ἀνδρίαν τε καὶ σωφφροούνην, δόξει σοι εἶναι ἅτο- 19 
πο. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; Οἶσθα, ἡ δ' ὃς, ὅτι τὺν 
Φάνατον ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν 
εἶναι; Καὶ µάλα, ἔφη. Οὐκοῦν φόβῳ µειζόνων κακῶν 

ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρείοι τὸν Φάνατον, ὅταν ὑπο- 
µένωσιν; Ἔσει ταῦτα. Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀγδρεῖοί 15 
εἶσι πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι. καίτοι ἄτοπόν γε δέει 

τινὰ καὶ δειλία ἀνδρεῖον εἶναι. Πάνυ μὶν οὖν. Τί δέ; Ε 
οἱ κόσµιοι αὐτῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόνθασιν; ἐἀκολασία 
τινὶ σώφρονές εἶσε; καίτοι φαμέν γέ που ἀδύνατον εἶναι, 
ἀλλ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτω Όμοιον εἶναι εὐ πάθος 0 

τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σωφροσύνην’ φοβούμενοι γὰρ 
ἑεέρων ἡἠδονῶν οτερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἅλ- 
λῶν ἀπέχονται ὑπ) ἄλλων κρατούμενοι. κπίτοι καλοῦσί γε 
ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι: ἄλλ’ ὅμως ἕνμ- 
βαίνει αὐτοῖς κρατουµένοις ὑφ᾽ ἡδονῶν κφατεῖν ἄλλων 45 
ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέετο, τῷ 
χρόπον τινὰ δι ἀκολασίαν αὐτοὺρ σεσωφρονίσθαι. Ἔοινε 
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γάρ. Ὦ µακάριε Σιµµία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ᾗ ἡ ὀρθὴ 
πρὸς ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς 

λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ µείζω 

πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ ᾖᾗ ἐκεῖνο µόνον τὸ 
Ενόμισμα ὀρθόν, ἀνθ' οὗ δεῖ ἅπαντα ταῦτα καταλλάετεσθαι, 

ἩΒ «φφρόνησις, καὶ τούτου μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτου ὠνού- 

µενά τε καὶ πιπρασκόµενα τῷ ὄντι ᾖ, καὶ ἀνδρία καὶ σω- 

φφοσύνη καὶ δικαιοσύνη, καὶ ξυλλήβδην ἀληθὴς ἀρετὴ ᾖ 
μετὰ φφονήῄσεως, καὶ προσγιγνοµέρων καὶ ἀπογιγνομένων 

ιοκαὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοι- 
ούτων: χωριζόμενα δὲ φρονήσεως καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ 

ἀλλήλων, μὴ σχιαγραφία τις ᾗ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ 

ὄντι ἀνδραποδώδης τε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ’ ἀληθὲς ἔχουσα, 

τὸ ὅ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντι ᾗ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, 
ϱ 1 καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνδρία καὶ αὐτὴ 

ἡ φρόνησις μὴ καθαραός τις ᾖ. καὶ κινδυνεύονσι καὶ οἱ 

98 τὰς εὐιτὰς ἡμῖν οὗτοι κατασεήσαντες οὐ φαῦλοί τινες 
εἶναι, ἁλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι, ὅτι ὃς ἂν ἁμύη- 
τος καὶ ἀτέλεστος εἰς Αιδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρω κείσε- 

3ὖται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσµένος ἐκεῖσε ἀφικό- 

µενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ περὶ τὰς 

τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βώκχοι δέ τε παῦροι" 

οὗτοι δ᾽ εἰσὶ πατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλο- 
Ὦ σοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ ὀυνατὸν 

15 οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προὐθυμή- 
Φην γενέσθαι. εἰ δὲ ὀρθῶς προὐθυμήθην καί τι ἠνυσά- 
µην, ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὶς εἰσόµεθα, ἐὰν θεὺς ἐθέ1ῃ, 
ὀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. 

Ταὔῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιµµία τε καὶ Κέβης, ἆπο- 
αυ λογοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐρθάδε 

δεσπύτας οὐ χαλεπώς φέρω οὐδ' ἀγανακτῶ, ἡγούμενος 

Ε κἀκεῖ οὐδὶν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαθοῖρ ἐντεύ- 
ἔεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει" εἴ 
τι οὖν ἡμῖν πιθανώτερός εἰμι ἐν τῇ ἀπολογία ἢ τοῖς 4θη- 

αφναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 
XIV. Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν 

ὁ Κέβης ἔφη: 9 Σώκρατε, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ 
καλῶς Ἰέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπισείαν 
παρέχει τοῖς ἀνθρώποις, µή, ἐπειδὰν ἁπαλλαγῇ τοῦ σώ- 

«µατος, οὐδαμοῦ ἔτι ἦν ἀλλ’ ἑκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφθείρηταί 

τε καὶ ἀπολλύηται, ᾗ ἂν ἄνθρωπος ἀποθάνῃ εὐθὺς ἆπαλ- 

Ἰαττομένη τοῦ σώματος καὶ ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἣ 

καπνὺς διασκεδασθεῖσα οἴχηται διαπτοµένη καὶ οὐδὲν ἔτι 
οὐδαμοῦ ᾖ' ἐπεί, εἴπερ εἴη που αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν ξυν- 
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πθροισµένη καὶ ἁπηλλαγμένη τούτων τῶν κακών ὧν σὺ 
νῦν δὴ διῆλθες, πολἠ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώ- 
αρατες, ὡς ἀληθῆ ἐστιν ἃ σὺ λέγεις. ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως Β 

οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίσεεως, ὡς ἴσει τε ἡ 

ψυχἠ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί εινα δύναμιν ἔχει 6 
καὶ φρόνησιν. ᾽Αληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέβης. 
ἀλλὰ τί δὴ ποιώμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει διαμν- 
Φολογῶμεν, εἴτε εὐὸς οὕτως ἔχειν εἴτε µή; ᾿ἘγΩΥ οὖν, 

ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι, ἤνεινα δόξαν ἔχεις 
περὶ αὐτῶν. Οὔκουν γ ἂν οἶμαι, ἡ d' ὃς ὁ Σωκράτης, 10 

εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ' εἰ κωμωδοποιὸς εἴη, ὡς ϐ 

ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 

εἰ οὖν δοχεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. 

XV. Σκεφώµεθα δὲ αὐτὸ τῇδέπη, εἶτε ἄρα ἐν 4ιδου 
εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων, εἴεε καὶ οὔ. 15 30 

παλαιὸς μὲν οὖν ἔσει τις λόγος, οὗ µεμνήµεθα, ὡς εἰσὶν 
ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφικνοῦνται 
καὶ γίνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων. καὶ εἰ τοῦθ οὕτως ἔχει, 
πάλιν γέγνεσθαι ἐκ τῶν ἀποθανόντων τοὺς ζώντας, ἄλλο 
τι ἢ εἶεν ἂν ἡμῶν αἵ ψυχαὶ ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν που πάλιν ο Ὦ 
ἐγίγνοντο, μὴ οὖσαι, καὶ τοῦτο ἱκανὺν τεκµήριον τοῦ ταῦτ' 
εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν γένοιτο, ὅτι οὐδαμόθεν ἄλλο- 
Θεν γίγνονται οἱ ζῶντες ἢ ἐκ τῶν τεθνεώτων. εἰ δὲ μὴ 
ἔσει τοῦτο, ἄλλου ἄν του δέοι λόγου. Πάνυ μὶν οὖν, 
ἔφη ὁ Κέρης.. Μὴ τοίνυν κατ' ἀνθρώπων, ἡ δ' ὃς, σκό- 19 
πει µόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥᾷον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ 

ζώων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ ξυλλήβδην Όσαπερ ἔχει 
γένεσιν περὶ πάντων ἴδωμεν, ἄρ οὐτωσὶ γέγνεται πάντα, 
οὐκ ἆἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ἙἘ 
ὂν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὺν τῷ αἰσχρῶ ἐναντίον που 19 
καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ µυρία οὕτως ἔχε. τοῦτο 
οὖν σκεφώμεθα, ἄρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἴσει τι ἐναντίον, 
μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ ἑναν- 
τίον. οἷον ὅταν μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη που ἐξ ἑλάτ- 
τονος ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι; Ναί. Οὐκ- 15 3ἱ 

οὔν κῶν ἔλαττον γήγνηται, ἐκ µδίζονος ὄντος πρότερον 
ὕὥστερον ἕλαττον γενήσεται; Ἔστιν, ἔφη, οὕτω. Καὶ μὴν 71 
ἐξ ἠσχυροτέρου τὸ ἀσθενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θῶτ- 
τον; Πάνυ γε. Τί δὲ; ἄν ει χεῖρον γίγνηται, οὐκ ἐξ 
ἀμείνονος, καὶ ἂν δικαιότερον, ἐξ. ἁδοιωτέρου; Πώς γὰρ 40 
οὔ; Ἱκανῶς οὖν, ἔφη, ἴἔχομεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὕτω 
γέγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ ἐνανεία πράγματα; Πάνο γε. 
Τί ὅ αὖ; ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἴαν μεταξὺ 
ἀμφοτέρων πάντων τῶν ἐναντίων ὁνοῖν ὄντοιν δύο γενέ- 
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σεις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἱτέρου ἐπὶ τὸ ἕεερον, ἀπὸ ὅ' αὖ τοῦ 
Ἡ µἱτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον; μείζονος μὲν γὰρ πράγματος 

καὶ ἐλώετονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν 
οὕτω εὐ μὲν αὐξόνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν; Ναί, ἔφη. Οὐκ- 

δοῦν καὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι 

καὶ θερµαίνεσθαι, καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώµεθα 
τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, αλλ ἔφγῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως 
ἔχειν ἀναγκαῖον, γέγνεσθαί τε αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων γένεσίν τε 
εἶναι ἐξ ἑκατέρων εἰς ἄλληλα; Πάνν Υ, ἡ δ ὃς. 

XVI. Τί οὖν; ἔφη, τῷ ἕῆν ἔσει τι ἐναντίον, ὥσπερ 
τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τίς 

39 ὨΤὺ τεθνώναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγνεται ταῦτα, 

εἴπερ ἑναντία ἐσεί, καὶ αἱ γενέσεις εἰσν αὐτοῖν μεταξὺ 

δύο δυοῖν ὄνεοιν; Πῶς γὰφ οὔ, Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν 

Ἰδσυζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἴφη, ἐρῶ, ὁ Σω- 
κράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσειᾳ' οὐ δέ µοι τὴν ἑτέραν. 
λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ 
καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι γέγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι 

D τεὐ καθεύδειν, καὶ τὰς γενέσες αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρ- 

10 θάνειν εἶναι, τὴν δὲ ἀνεγείρεσθαι. ἱκανῶς σοι, ἴφη, ἢ 

οὔ; Πάνο μὲν οὖν. Δέγε δή µοι καὶ οὐ, ἔφη, οὕτω περὶ 
ζωῆς καὶ Θανάτου. οὐκ ἐνανείον μὲν φὺς τῷ ζῆν τὸ 
τεθνάναι εἶναι; Ἔγωγε. Γίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων, Ναί. 
Ἔξ οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόµενον; Τὸ τεθνηκός, ἔφη. 

10 Τί δέ, ἡ δ’ ὃς, ἐκ εοῦ τεθνεώτος; ᾽Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμο- 
λογεῖν, ὅτι τὸ ζῶν. Ἐκ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, 

ΕἘ τὰ ζῶντά τε καὶ οἱ ζῶντες γίγνονεαι; Φαίνεται, ἔφη. 
Εἰν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν "4ιδου. Ἔοικεν. Οὐκ- 
οὖν καὶ τοῖν γενεδέοιν εὐῖν περὶ ταῦτα Ἡ Υ ἱτέρα σαφὴς 

πο σύσα τυγχάνει; τὺ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὶς δήπου, ἢ οὔ; 
33 Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ᾿Πῶς οὖν, ἡ δ' ὄᾳ, ποιήσοµεν; οὐκ 

ἀνεαποδάίουμεν τὴν ἐραντίαν γίνεσιν, ἀλλὰ ταύτῃ χαλὴ 
ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποθνήσνειν ἔναν- 
τίαν τινὰ γένεσν; Πάντως που ἔφη. Ίΐνα ταύτην; Τὸ 

38 ἀναβιώσκεσθωι. Οὐνοῦν, ἡ δ᾽ ὃς, εἴπερ ἔσει τὸ ἀναβιώ- 
18 οκεόθαι, ἐκ τῶν εεθνεώτων ἂν εἴη γένεσις ες τοὺς ζῶντας 

αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι; Πάνυ γε. Ὁμολογεῖται ἄρα ἡμῖν 
καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν 

ἧετον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων. τούτου δὲ ὄντος 
40 ἱκανόν που ἐδόκει τεκµήριον εἶναι, ὅτι ἄναγκαῖον τὰς τῶν 

τεθνεώτων Φυχὰς εἶναί πουν, Όθεν δῇ πάλιν γήνεσθαι. 

Αοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ Σώνρατε, ἐκ τῶν ὠμολογημένων 
ἀναγκαῖον οὕτως ἴχειν. 

ΧΝνΙΙ. ἸἸδὶ τοίννν οὕτως, ἴφη, ὦ Κάβης, ὅτι οὐδ' 
οὐ ἀδίκως ὠμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἂν- 

ἨἩ ταποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑέροις γινόμενα, ὠσπερεὶ κύνίῳ 

ο ο 
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περιόντα, ἀλλ’ εὐθεῖά εις εἴη ij γένεσις ἐκ toũ ἑτέρου µόνον 
εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ ἀνακάμπεοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἕεερον 
μηδὲ καμπὴν ποιοῖεο, οἶσθ᾽ ὅτι πάντα τεἰευτῶντα τὸ 
αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη καὶ τὸ αὐτὸ πώθος ὢν πάθοι καὶ 
παύσαιτο γινόμενα; Πώς λέγεις; ἴφη. Οὐδὶν χαλεπόν, ὅ 
ἡ δ' ὃς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω; ἆλλ οἷον εἰ τὸ καταδαρθάνειν 3 
μὲν εἔη, τὸ δ’ ἀνεγείρεσθαι μὴ ἀνταποδιῥοίη γιγνόμενον 
ἐκ τοῦ καθεύδοντος, οἶσθ ὅει τελευτῶντα πάντα λῆρον 

τὺν Ἐνδυμίωνα ἀποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοκο, διὰ 6 
τὸ καὶ τἆλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, καθτύ- 10 

δεν. κἂν εἰ Ευγκρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιεο δὲ µή, 

ταχὺ ἂν τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου γεγονὸς .εἴῃ, ὁμοῦ πάντα 

χφήµατα. ὠσαύτως δὲ, ὦ φίλε Κέβης, καὶ εἰ ὡποθνήσκοι 
μὲν πάντα, ὅσα τοῦ ἔῇν µεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθόνοι, 
µένοι ἓν τούτῳ τῷ οχήματι τὰ τεθφεώεα καὶ μὴ πάλιν τὸ 

ἀναβιώθκοιτο, ἂφ οὐ ποὶλὴ ανάγκη τελρυεώντα πάντα 

τεθνάναι καὶ μηδὶν ἕην: εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἅλλων τὰ D 
ζῶντα Ἰέγνοπο, τὰ ὃἳ ζῶώντα Ὀνήσκοι, εἰς μηχανή μὴ 
οὐχὶ πώντα καταναἰωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι; Οὐδὲ µία 
μοι δοκεῖ, ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρῶτς, ἀλλά µοι δοκεῖς 39 
παντάπασιν ἀληθῆ λέγν. Ἔστι γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, ἂἲς 

ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς αλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα 
οὖκ ἐξαπατώμενοι ὁμο]ογούμεν, ἁλά ἔσει τῷ ὄνει καὶ τὸ 

ἀναβιώσχεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεδεῶν. τοὺς ζώντας γέγνα- 

σθαι καὶ τὰς τῶν εεθνεώτων φυχᾶς εἶναι, καὶ ταῖς μὲν γ΄ 

ἆγαθαὶῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖρ δὲ κακαῖς κώκιον, κ 

XVIII. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ 35 
ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ Σώκφατες, εἰ ἁληθής ἐστιν, ὃν 
οὗ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ µάθησις οὐκ ἄλλο τι 
ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που 50 

ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ µεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμι- 
μ»ησκόµεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἦν που ἡμῶν ἡ 
ψυχὴ πρὶν ἐν εῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἶδει γενέσθαι" ὥσε 38 
καὶ ταύτῃ ἀθώνατόν τι ἔοικεν ἡ φυχὴ εἶναι. Αλλ', ὦ 
Κέβης, ἔφη ὁ Σιμμίας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἱ ἀπο- as 
δείξεις; ὑπόμνησόν µε' οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόνει 

µέμνηµαι. Ἐνὶ μὲν λόγω, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι 
ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ 
λέγουσι πάντα ᾗ ἔχει καίτοι εἰ μὴ ἐεύγχανεν αὐτοῖς ἐπι- 
στήµη ἐνοῦσα καὶ ὀρθὸς Ἰόγος, οὐκ ὤν οἷοί τ’ ἦσαν τοῦτο 49 
ποιήσειν. ἔπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ ἢ ἆλο Β 
τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ, ὅτι τοῦτο 
οὕτως ἴχε. Εἰ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σ]µµία, 
ὁ Σωκράτης, σχέφαι, ἂν εῇδέ πῇ σοι σκοπουµένῳ συν- 
δόξη. ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουµένη µάθησις ἀνά- {3 
νησίς ἐστιν; ᾽Απιστῶ μὲν ἔγωγε, ἡ ὅ' ὃς ὁ Σιµµίας, οὔ, 

35ο 
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360 αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, Δέοµαι παθεῖν, περὶ οὗ ὁ λόγος, 
ἀναμνησθήναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν 
ἤδη µέμνημαι καὶ πείθοµαι" οὐδὶν μέντ ἂν ἧετον ἀκού- 

6 οιμι νῦν, οὐ πῇ ἐπεχιίρησας λέγειν. Ίῇδε ἔγωγε, ἡ ὅ’ ὃς. 
δ ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου, εἴ τίς τι ἀναμνησθήσεται, δεῖν 
αὐτὺν τοῦτο πρότερόν ποτε ἐπίσεασθαι. Πάνυ γε, ἔφη. 

᾽4ρ’ οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὕταν ἐπιοτήμη παραγίγνηται 
τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δὲ τινα τρόπον 

τόνδε" ἐάν τίς τι πρότερον ἢ ἰδὼν ἢ ἀκούσας ἤ τινα ἄλλην 
10 αἴσθησιν λαβὼν μὴ µόνον ἐκεῖνο γρῶ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον 

ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπισήμη, ἀλλ ἄλλη, ἀρ οὐπὶ 
ποῦτο δικαίως λέγομεν ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἴννοιαν 

D. Haptu; Πώς λέγεις; Οἷον τὰ τοιάδε' ἄλλη που ἐπιοτήμη 
ἀνθρώπου καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οἳ; Οὐκοῦν οἶσθα, ὅτι 

αοοἱ ἐρασταί, Όταν ἴδωσι λύραν ἢ ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι, οἷς 

τὰ παιδιιὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πάσχονσι τοῦτο" ἔγνω- 

σάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδορ τοῦ 
παιδός, οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο ὅ᾽ ἐσεὶν ἀνάμνησις' ὥσπερ 
γε καὶ Σιµµίαν τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, 

Ἡτου καὶ ἄλλα που µυρία τοιαῦτ ἂν 1η. Μυρία μέντοι νὴ 
αἳ, ἴφη ὁ Σµµία. Οὐκοῦν, ἡ ὃ ὃς, τὸ τοιοῦτον 

E ἀνάμνησίς τίς ori μάλιστα ——— ὕταν τις τοῦτο πάθη 
περὶ ἐπεῖνα, ἆ ὑπὸ χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη 
ἐπελέληστο; Πάνυ μὶν οὖν, ἴφη. Τί δέ; ἡ δ᾽ ὃς. ἴστιν 

15 ἵππον γεγραμµένον ἰδόντα καὶ λύρων γεγραμµένην ἀνθρώ- 
που ὀναμνησθήναι, καὶ Σιµµίαν ἰδόντα γεγραμμένον Κέ- 
βητος ὠναμνησθήναι; Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ Σιµµίαν 
ἠδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ Σιµµίου ἀναμνησθῆναι; Ἔστι 

11 μέντοι, ἔφη. 
υ. XIX. 4 οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα ξυµβαίνει τὴν 

ἀνάμνησιν εἶναι μὶν ἀφ' ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπ ὠνο- 
µοίων; Ἐυμβαίνει. Αλλ’ ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἀναμι- 
µνήσκηταί τίς τι, ἀᾳ οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προσπάσχει», 
ἐννοεῖν, εἴεε τι ἐλλείπει τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιότητα εἴτε 

36 μὴ ἐκείνου, οὗ ἀνεμνήσθη; Ανάγκη, ἴφη. Σκόπει δή, ἡ 
ὅ) ὃς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαµέν πού τε εἶναι ἴσον, οὐ 
ξύλον λέγω ξύλρ οὐδὲ λίθον λίδῳ οὐδ) ἄλλο τι τῶν τοι- 
οὕτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι, αὐτὸ 

Ἡ τὸ ἴσον' φώμέν τι εἶναι ἢ μηδέν; Φῶμεν μέντοι νὴ 4ἱ”, 
38 ἔφη ὁ Σιµµίας, θαυμαστῶς γε. Ἡ καὶ ἐπιοτάμεθα αὐτὸ 

ὁ ἔστιν; Πάνυ γε, ἡ δ’ ὃς. Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν 

ἐπιστήμη»: ἀρ οὐκ ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ όλα ἢ 
1ΐθους ἢ ἄλλ) ἄττα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοή- 
αμεν, ἕτερον ὃν τούτων; ἢ οὐχ ἕτερόν σοε φαίνεται; σκύ- 

24. 15. 

πει δὲ καὶ τῇδε. ἀρ οὐ λίθοι μὶν ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε 
ταὐτὰ ὄντα τοτὲ μὲν ἴσα φαίνεται, τοτὲ ὃ' οὔ; Πάνν 383 

μὶν οὖν. Τί δέ; ἀὐτὰ τὰ ἴσα ἴσειν ὅτε ἄνιαά σοι ἐφάνη; 
ἢ ἡ ἰαότης ἀνισύτης: Οὐδεπώποτέ γε, ὦ Σώκρατε. Οὐ C 
ταὐτὺν ἄρ ἐστίν, ἡ ὃ᾽ ὃς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ 5 
ἴσον. Οὐδαμῶς µοι φαίνεται, ὦ Σώκφατε. ᾽Αλλὰ μὴν 

ἐκ τούτων γ’, ἔφη, τῶν ἴσων, ἱτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ 
ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιοτήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴλη- 

φας; Αηθέσεατα, ἔφη, λέγεις. Οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος 
τούτοις ἢ ἀνομοίου; Πάνυ γε. «Διαφέρει δὲ, ἡ ὅ' ὃς, 1ο 
οὐδέν. ζως γὰρ ὢν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο 
ἐννοήσῃς, εἴεε ἅμοιον εἴτε ἀρύμοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, Ὦ 
αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δὲ τόδ; 
ἡ ὅ’ ὃς. ἡ πάσχοµέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις 
τε καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν τοῖς ἴσοις; ἄρα φαίνεται ἡμῖν 10 39 
οὕτως ἴσα εἶναι, ὥσπερ αὐτὸ ὃ ἔστιν |ἴσον], ἢ ἐνδεῖ τι 
ἐκείνου τῷ μὴ τοιοῦτον εἶναι, οἷον τὸ ἴσον, ἢ οὐδέν; Καὶ 
πολύ γε, ἔφη, ἐνδε. Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι 
ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὅτι βούλεται μὲν τοῦτο, ὃ νῦν ἐγὼ ὁφρῶ, 
εἶνια οἷον ἅλλο ει τῶν ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται 0 
τοιοῦτον εἶναι, οἷον ἐκείνο, ἀλλ’ ἐσεὶ φαυλότερον, ἆναγ- ἙἘ 
χαϊόν πουν τὺν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο, 
ᾧ φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως δὲ ἔχειν: 
Ανάγκη. Τί οὖν; τοιοῦτον πεπόνθαµεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, 
περί τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὺ τὸ ἴσον; Παντάπασί γε. ᾿ναγ- αν 
καῖον ἄρα ἡμῶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρό- 
φου, ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν, ὅτι ὁρέ- 73 
γεται μὶν πάντα ταῦε εἶναι οἷον τὺ ἴσον, ἔχει δὲ ἔνδει- 
σεέρως. Ἔσει ταῦτα. ᾽Αλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, 
μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι μηδὲ δυνατὺν εἶναι ἐνναῆσαι 90 
ἁλλ' ἢ ἐκ τοῦ δεν ἢ ἄφασθαι ἢ ἕἔκ τινος ἄλλης τῶν 

αἰσθήσεων' ταὐτὸὺν δὲ πάντα ταῦτα λέγω. Ταύτὸν γὰρ 
ἔσειν, ὦ Σχόκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὁ λόγος. 
᾽Αλλὰ μὲν δὴ ἔκ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι, ὅτι πάντα 
τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐκείνον τε ὀρέγεται, τοῦ ὃ ἔσειν ο ῃ 

ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν. ἢ πῶς λέγομεν; Οὗτας. 
Πιὸ νοῦ ἅρι ἄρλωσθας ἡμᾶς ὁρᾷν καὶ ἀκούωιν ααἱ οἷελα 
αἰπθάνεσθαι τυχεῖν ἔδει πον εἰηφύτας ἐπιστήμην αὐτοῦ 
τοῦ ἴσου, ὃ τι ἔσειν, εἰ ἐμέλῖομεν τὰ ἐκ τῶν αἰφθήσεων 
ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτα 

εἶναι οἷον ἐκεῖνο, ἴστι δὲ αὐτοῦ φαυλότερα. ᾿Ανάγκη ἐκ 
τῶν προειρηµένων, ὦ Σώκφατες. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς 

ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις εἴχομεν; 
Πάνυ γε. "Ἔδει δέ γε, φαµέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ϐ 
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106. 10. 

ἐπιστήμην εἰληφέναι; Ναί. Πρὶν γενέσθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, 
ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναι. Ἔοικεν. 

XX. Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὺ τοῦ γενέ- 
σθαι ἔχοντες ἐγενόμεδα, ἠπιοτάμεθα καὶ πρὶν γενέσθαι 

δ καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ µόνον τὸ ἴσον καὶ τὸ μεῖζον καὶ 

τὸ ἔλωττον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; οὐ γὰρ περὶ 
τοῦ ἴσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ 
καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγωθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίον, καί, 

Ὦ ὅπερ λέω, περὶ ἁπάντων οἷς ἐπισφρωγιζόμεθα τοῦτο, ὃ 
10 ἔστι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ὧπο- 

4 κρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. ὥστε ἀναγκαῖον ἡμῖν εἶναι τούτων 
ἁπάντων τὰς ἐπιοτήμας προ τοῦ γενέσθαι εἰληφέναι. Ἔστι 
ταῦτα. Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες μὴ ἑκάστοτε ἐπιλελήσμεθα, 
εἰδότας ἀῑὶ γίγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι' τὺ γὰρ 

15 εἰδέναι τοῦτ) ἐστί, Ἰαβόντα του ἐπισεήμην ἴχειν καὶ μὴ 
ἀπολωλεκέναι. ἢ] οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Σιµµία, ἔπι- 

Ε΄ στήµης ἀποβολήν: Πάντως δήπου, ἴφη, ὦ Σώκρατε. Εἰ 
δέ γε, οἶμαι, Ἰαβόντες πρὶν γενέσθαι γηνόμενοι ἀπωλέ- 
σαµεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσισι χρώμενοι περὶ ταῦτα 

3ο ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ὥς ποτε καὶ πρὶν 
εἴχομεν, ἀφ οὐχ ὃ καλοῦμεν µανθάνειν οὐκείαν ἐπισεήμην 

ἀναλαμβάνειν ὢν εἴη: τοῦτο δὲ που ἀναμιμνήσκεσθαι 
λέγονεερ ὀρθῶς ἂν λέγοιµεν; Πάνυ γε. «υνατὺν γὰρ δ 

16. τοῦτό Υ ἐφάνη, αἰσθόμενόν τι ἢ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἤ 
Άδτινα ἄλλην αἴσθησιν Ἰαβόνεα ἕτερόν τει ἀπὸ τούτου ἐννοῆ- 

σαι ὃ ἐπελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὄν, ἢ ᾧ 
ὕμοιον. ὥστε, ὕπερ λέγω, δνοῖν Θάτερον, ἤτοι ἐπιστάμενοί 
τε ωὐτὰ γεγόναµεν καὶ ἐπιστέμεθα διὰ βίου πάντες, ἢ 

ὕστερον, οὔς φαµεν µανθάνεν, οὐδὲν ἆλλ' ἡ ἀναμιμνή- 
30 οκονται οὗτοι, καὶ ἡ µάθησις ἀνάμνησις ἂν εἴη. Καὶ 

40. μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ Σώκρατες. 
XXI. ᾖΓΠύτερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιµµία; ἐπισταμένους 

Ἡ ἡμᾶς γεγονέναι, ἢ ἀναμιμνήσκεσθαι ὕστερον ὧν πρότερον 
ἐπισεήμην εἰληφύτες ἦμεν; Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ 

as παρόντι ἑλέσθω. Τί δέ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῇ σοι 

δοκεῖ περὶ αὐτοῦ; ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται 
ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον, ἢ οὔ: Ποϊλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες. Ἡ καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον 
περὶ τούτων, ὧν νῦν δὴ ἐλέγμεν; Βονλοίμην μέντ ἄν, 

«ἔφη ὁ Σιµµίας' ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι, μὴ αὔριον 
τηνικάδε οὐκέτι ἡ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε τοῦτο 

6 ποιῆσαι. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί «οι ἐπίστασθαί γε, ἔφη, ὦ 
Σιµµία, πάντες αὐτά; Οὐδαμῶς. ᾽Αναμιμνήσκονται ἄρα 

ἅ ποτε ἔμαθον; Ανάγκη. Πότε λαβοῦσαι αἳ ψυχαὶ ἡμῶν 

τὴν ἐπιοτήμην αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ ἀφ οὗ γε ἄνθρωποι 
γεγόναµεν. Οὐ δῆτα. ἩΠρότερον ἄρα. Ναί. σαν ἄρα, 

ΠΗΑΑΤΩΝΟΣ ΦΗΙ4ΩΝ. 30 

ὦ Σαιµµία, αἳ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώ- 
που εἴδε, χωρὶς σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶγον. Εἰ μὴ 
ἄρα ἅμα γεγνόµενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας 
τὰς ἐπιστήμας' οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὁ χρόνος. Εἰνν, Ὁ 

ὦ ἑκαῖρε" ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν πυίῳ ἅλλφ χθόνῳ; οὐ 513 

γὰρ δὴ horré Ύε αὐτὰς γιγνόµεθα, ὡς ἄφτι ὠμολογή- 
σαµεν. ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλνμεν, ἐν ᾧπερ καὶ λαμβόνομεν: 
ἢ ἔχες ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, ὦ Σώχφατες, 

ἁλλ' ἔλαθον ἐμαντὸν οὐδὲν εἰπών. 

ΧΧΗ. αρ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιµµία: το 
εἰ μὲν ἔστιν ἃ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ 
πᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσθή- 
σεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουόαν πρότερον ἀνευρί- Ἑ 

σκοντες ἡμετέραν οὗσαν, καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάζομεν, 
ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔσειν, οὕτω καὶ τὴν 16 

ἡμετέραν ψυχἠν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμᾶς; εἰ δὲ μὴ 
ἔσει ταῦτα, ἄλλωρ ὢν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη; ἆρ 

οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνώγκη ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμε- 
τέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, 

οὐδὲ τάδε; Τπερφνῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατε, ὁ Σιµµίας, 30 
δοκεῖ µοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν γε κατα- 

φεύγει ὁ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε φυχὴν ἡμῶν 77 
πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς, καὶ τὴν οὐσίαν, ἣν οὐ νῦν λέγεις. 
οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν οὕτω µοι ἐναργὶς ὄν, ὡς τοῦτο, 
εὺ πάντα τὰ τοιαῦτα εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καλόν τεἍδ 
καὶ ἀγωθὺν καὶ τἆλλα πάντα, ἃ σὺ νῦν δῆ ἔλεγες: καὶ 34 
ἔμοιγε ἱκανῶς ἀποδέδεικται. 

Τί δὲ δὴ Κέβητι; ἔφη ὁ Σωκράτης" δεῖ γὰφ καὶ Κέβητα 
πείθει. Ἱκανῶς, ἴφη ὁ Σιµµίας, ὡς ἔγωγε οἶμαι" καίτοι 
καφτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶ πρὸς τὸ ἀπιοτεῖν τοῖς λόγοις. 90 
ὦλλ᾽ οἶμαι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσθαι αὐτόν, ὅτε, πρὶν 

γενέσθαι ἡμᾶς, ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή. J 
XXIII. Εἰ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἔτι ἔσται, 

οὐδ' αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖχθαι, ἆλλ᾽ 
ἔτι ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Νέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως 35 
μὴ ἅμα ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδάννυται ἡ 
φυχἠ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο τέλος ᾗ. τί γὰρ καλύει 
Ἰέγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ ἔννίστασθαι ἀἄλλοθέν ποθεν καὶ 
εἶναι, πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπεον σῶμα ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν 

δὲ ἀφίκηται καὶ ἁπαλλάττηται τούτου, εότε καὶ αὐτὴν 40 
τελευτῷν καὶ διαφθεέρεσθαι; Εὖ λέγεις, ἴφη, ὦ Σιµµία, ϐὁ 
ὁ Κέβης. φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμιου ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, 

ὅτι, πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς, ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή δεῖ δὲ προσ- 

αποδεῖξαι, ὅτι καὶ ἐπεδὰν ἀποθάνωμεν οὐδὶν ἠἧττον 
ἔσται ἢ πρὶν γενέσθαι, εἶ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν. 4ὔ 
᾽Αποδέδεωται μέν, ἔφη, ὦ Σιµµία τε καὶ Κέβης, ὁ Σω- 35 
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κρότης, καὶ νῦν, εἰ Θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν λόγον 

εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὠμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι 
πᾶν τὺ ζῶν ἐν τοῦ τεθνεῶτοφ. εἰ γὰρ ἴστι μὲν ἡ ψυχὴ 

D καὶ πρότερον, ἀνάγκη ὃ) αὐτῇ εἰς τὸ ζῆν ἰούσῃ τε καὶ 
δγιγνοµένη µηδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐκ θανάτου καὶ τοῦ τεθνά- 
ναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτῇ καὶ ἐπειδὰν ἀπο- 
Φάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; ὧπο- 
δέδεικται μὲν οὖν ὕπερ λέγετε καὶ νῦν. 

XXIV. "Όμως δέ µοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιµµίας ἡδέως 

10 ὂν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον ἔει μᾶλλον, 
καὶ δεδιέναι το τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὁ ἄνεμος 
αὐτὴν ἐκβωίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ καὶ διασκε- 

Ἐ δάννυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχη τις μὴ ἐν νηνεµίᾳ, 
ἀλλ’ ἐν µεγάλω τινὶ πνεύµατι ἀποθνήσκων. Καὶ ὁ Κέβης 

ιό ἐπιγελάσας Ὡς δεδιότων, ἴφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἆὧνα- 
πείθειν' μᾶλλον ὃὶ µὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ’ ἴσως ἕνι 
τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται. τοῦτον 
οὖν περώµεθα πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν Φάνατον ὥσπερ 
τὰ µορμµολύκεια. ᾽Αλλὰ χρή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπῄδειν 

13 αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξεπάσητ. Πόθεν οὖν, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τῶν τοιούτων ἀγαθὺν ἐπῳδὸν ληψό- 

µεθα, ἐπειδὴ οὐ, ἔφη, ἡμᾶς ἀπολείπεις, Πολλὴ μὲν ἡ 
Ἑλλάς, ἔφη, ὦ Κέβης, ἐν ᾗ ἕνεισί που ἀγαθοὶ ἄνδρες, 
πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη, οὓς πώντας χρὴ 

35 δμερευνᾶσθαι ζητοῦντας τοιοῦτον ἐπῳδόν, µήτε χρημάτων 
φειδοµένους µήτε πόνων, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὅ τι ἂν εὖκαι- 

ρύτερον ἀναλίσκοιτε χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς 
μετ ἀλλήλων: ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μάλλον 
ἡμῶν δυναµένονς τοῦτο ποιεῖν. 

0 λλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, ὑπάρξε, ὁ Κέβης: ὅθεν δὲ 
Β «ἀπελίπομεν ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένω ἐσείν. ᾽Αλιὰ 

μὴν ἡδομένῳ γε: πῶς γὰρ οὐ µέλη; Καλώς, ἔφη, λόγος. 
XXV. Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἡ ὅ) ὃς ὁ Σωκράτης, δεῖ 

ἡμᾶς ἀνερέσθαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει τοῦτο 

τὸ πάθος πάσχεν, τὸ διασκεδάννυσθαι, καὶ ὑπὶρ τοῦ 
ποίου τινὸς δεδιέναι, μὴ πάθῃ αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὶ 
οὔ; καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασθαι, πότερον ψυχή ἐστι, 

καὶ ἐκ τούτων Φαῤῥεῖνν ἢ δεδιέναι ὑπὶρ τῆς ἡμετέρας 
ψυχῆς; ᾽ληθῆ, ἔφη, λέγει. ᾿Α0 οὖν τῷ μὲν ἐνντεθέντι 

C ab te καὶ ξυνθέτῳ ὄντι φύσει προσήκει τοῦτο πάσχειν, διαι- 
ρεθῆναι ταύτη, ᾖπεφ ξυνετέθη" εἰ δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύν- 
Θττον, τούτῳ µόνῳ προσήχει μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ 

τῷ ἄλλω; «4οκεῖ µοι, ἔφη, οὕτως ἴχεν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν 
ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔγει, ταῦτα μάλιστα 

«6 εὐιὸς εἶναι τὰ ἀξύνθιτα, τὰ δὲ ἄλλοι ἄλλως καὶ µηδέ- 
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ποτε κατὰ ταύτά, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ξύνθετα: Ἔμουε 
δοκεῖ οὕτως. Ἴωμεν δή, ἴφη, ἐπὶ ταὐτά, ἐφ᾽ ἄπερ ἐν 
τῷ ἔμπροσθεν λόγω. αὐτὴ ἡ οὐσία, ἧς λόγον δίδοµεν τοῦ Ὦ 
εἶναι καὶ ἐρωτώντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὠσαύτως 
αεὶ ἔχει κατὰ ταύὐτά, ἢ ἄλλος ἄλλως; αὐτὸ εὺ ἴσον, αὐτὺ ὅ 
τὸ καἰόν, αὐτὸ ἕκαστον, ὃ ἔσε, το ὄν, µή ποτε µετα- 
βολὴν καὶ ἠντινοῦν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον ὃ 
ἔσει, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καθ’ αὐτό, ὠσαύτως κατὰ ταύὐτὰ 38ο 
ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἁλλοίωσιν οὐδεμίαν 
ἐνδέχεται; Ὠσαύτως, ἴφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, κατὰ ταὐτὰ 19 
ἔχειν, ὦ Σώκρατε. Τί δὲ τῶν ποὶλῶν καλῶν, οἷον ἆν- 
θρώπων ἢ ἵππων ἢ ἱματίων ἢ ἄλλων ὠντινωνοῦν τοιούτων, 
ἢ ἴσων ἢ καὶῶν ἢ πάντων τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων; ρα 
κατὰ εαὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν τοὐνανείον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ 
αὐτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς 1548 

κατὰ ταὐτά ἐστιν: Οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὁ Κέβης: 
οὐδέποτε ὠσαύτως ἔχει. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἄφαιο 39 
κἂν ἴδοις κῶν ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἴσθοιο, τῶν δὲ 

κατὰ ταὐτὰ ἐχόνεων οὐκ ἔσειν ὅτῳ ποε ὢν ἄλλῳ ἐπιλά- 
βοιο ἢ τῷ εἧς διανοίας λογιαμῷ, ἀλλ ἐσεν ἀνδῆ τὰ πο 
τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρατά; Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθὴ λέγεις. 

XXVI. Θῶμεν οὖν, εἰ βούλει, ἴφη, δύο εἴδη τῶν 
ὄντων, τὸ μὶν ὁραχόν, τὸ δὲ ἀειδέ. Θῶμεν, ἴφη. Καὶ 
τὸ μὲν ἀειδὶς αεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸὺν µηδέ- 
ποτε κατὰ ταὐτά. Καὶ τοῦτο, ἴφη, θῶώμεν. Φέρε δή, 35 

ἡ δ' ὃς, ἅλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σώμά ἐσει, τὸ δὲ 
ψυχή; Οὐδὶν ἄλλο, ἴφη. Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει 
φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέσεερον τὸ σώμα; Παντί, ἔφη, 
τοῦτό γε δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. Τί δὶ ἡ ψυχή; ὁρατόν, 
ἢ ἀειδές; Οὐγ ὑπ ἀνθρώπων γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη. ᾽Αλλὰ ο 
μὴν ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει 
ἐλέγομεν' ἢ ἄλλη τινὶ οἴε; Τῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν 
περὶ ψυχῆς λέγομεν; ὁρατὸν εἶναι, ἢ οὐχ ὁρατόν; Οὐὗχ 
ὁρατόν. ᾿Μειδὶς ἄρα: Ναι Ὁμοιότερον ἄρα ψυχἠὴ σώ- 498 
µατός ἐστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ. Πᾶσα ἀνάγκη, 36 
ὦ Σώκρατες. 6 

XXVII. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι λέγοµεν, ὅτι ἡ ψυχή, 
ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν τι ἢ διὰ τοῦ 
ὁρᾷν ἢ διὰ τοῦ ἀκούειν ἢ δι ἄλλης τινὸς αἰσθήσεως -- 
τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δι αὐσθήσεως σκο- 40 
πεῖν ει --, τότε μὲν ἔλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε 
κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ 

Δηγιᾷ ὥσπερ µεθύουσα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη; Πάνυ 
γε. Ὅταν δέ γε αὐτὴ καθ’ αὐτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται ες 
τὸ καθαρόν τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύεως 15 D 

1. ἔστιν ἡ ᾱ. — 5. θανάτου τε καὶ ἐκ τοῦ α. -- 6. αὐτὴν a. -- 7. ἐπειδὴ δεῖ a. — 3. λέγεται a. -- 30. ἐξιά- 
σηται πα. — 30. ὑπάρξει, ἴφη a. — 13. τι, ἔφη, ἡ δ' ὃς a. -- 39. ἐρέσθαι κ Π. -- 34. τοῦ διασκεδάνννσθαι Χ ΠΠ. -- 
37. οὔ auetore Ueindortio add. be. — ἡ ψυχή Χ Π. — 42. ταῦτα] τὰ αὐτὰ a. — 43. τῷ Stallhaumit typotheta. 

1. εἶναι τὰ οσα, ϱτ. ΚΠ. -- 3. ταὐτά οι Heindorüo be ταῦτα πο. — 8. ἔχει καὶ κατὰ οκ οσὰ. Aut. b. — 
5. ὡσαύτως καὶ κατὰ Ι. ο. — 10. Κέβης, καὶ κατὰ Ἑ ahb. — τὰ αὐτὰ α. — 13. ἢ ante ἴσων om. a. — 14. τὰ 
αὐτὰ ᾱ. — 31, ὁρατά A: ὁρᾶται αἲο. -- 33. εἶ ο. ab. — 34. τὰ αὐτὰ α. — 30. Ἠ ante ἡμῶν add. 4, poſt αὐ- 
τῶν ᾱ. -- 38. a. — 21. μὴν ο. Χ οί pr. Π. — τὰ δὲ µῇ Βια Ναι! typotheia. — 33. λέγομεν ο. - μὲν 
33. λέγομεν απείοτο Ηεϊπάοτβο Ὦ: ἐλέγομεν ος. 



μ
μ
 

ξ 
α
ν
 
ο
 

π
α
ν
 
ὅ
,
 

κ
.
.
.
 J
J
 

J
 

π
α
 

π
ο
 
9
 —
 

—
—
 
η
 

J
—
 
ὃ
ν
 

J
—
 

Π
ι
ν
 J
 

τ
η
]
 

F 
* 

4
2
 

—
 

Ἑλ 

—
 
—
—
 
η
 
Ε
Μ
Η
Μ
Η
Π
Η
Τ
Η
 μ
α
 

α
ς
 
μ
ι
 
Μ
Η
 

ΜΙΗΗ —
 μ
ι
 

—
—
 

μ
ὴ
 J
 
J
 

τ
ν
 η
 η
!
 —
 

ο 
ῃ
 J
 

ο 
μ
α
 

σ
α
 

1 
[ 

ο. 
J
—
 
Μ
Η
 ἰ Π
Η
Π
Π
Η
Η
Ι
 Ἡμ
 

ο 
Ε
μ
 

μ
μ
 

δή, 
ο
ς
 

Μα 
1η τς

 Ππης ΜΗ 
Η
Ρ
Η
Ι
 Μ
Μ
 
η
 i
n
n
 4
 

.
 

Ε
 

τ
Ἡ
 
*
 

* 

—— ο 
—— Φ — 

κα 

κ] 



49 ΠΗ44ΤΩΝΟΣ AIAAV. 

σα XXXI. ὠµἘνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα 
ἤθη, ὁποῖ ἄττ' ὢν καὶ μεμελετηκνῖαι τύχῶσιν ἐν τῷ βίῳ. 

Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρφατες; Οἷον τοὺς μὲν 

Υαστριμαργίας τε καὶ Όβρεις καὶ φιλοποσίας µεμελετηκότας 
δκαὶ μὴ διευλαβηµένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν 

ΝΕ ᾖτοιούτων Θηρίων εὐιὸς ἐνδύεσθαι. ἡ οὖκ οἵες Πάνο μὲν 
οὖν εὐκὸς λέγει. Τοὺς δέ γε ἀδιίας τε καὶ τυραννίδας 
καὶ ἁρπαγὰς προτετιµηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ 

Ἱερώκων καὶ ἠκτίνων γένη. ἢ ποῖ ὤν ἄλλοσε φαῖμεν τὰς 
Ιοτοιαύτας ναι; ᾽Αμέλει, ἴφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα. 

Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὃς, δήλα δὴ καὶ τἆλλα, οἱ ἂν ἑκάστη ἴοε, 
κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιύτητας τῆς μελέτης; «ῆλον δή, ἔφη" 
πῶς δ᾽ οὗ; Οὐκοῦν εὐδαιμορέστατοι, ἔφη, καὶ τούτων 
εἰαὶ καὶ ες βέλτιστον τόπον ἰόντες οἱ τὴν δηµοτικήν τε 

Β 1 καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σῶ- 
προσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ ἔθους τε καὶ μελέτης 
Σεγοννῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ; Πῆ δὲ οὗτοι εὐδαι- 
µονέστατοι; Ότι τούτους εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν 

ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν τε καὶ ἤμερον γένος, ἤ που μελιττῶν 
3ο σφηκῶν ἢ µυρµήκων, ἢ καὶ εἰ ταὐτόν γε πάλη τὸ 

20. ἀνθρώπινον γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας µε- 

τρίους. Εὐύς. 

XXXII. Εἰ δὲ γε θιῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι 

ο καὶ παντηῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἆλλ ἢ 

Ἠτῷ φιλοµαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ Ἱταῖρε Σιµµία τε 

καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τῶν κατὰ 
τὸ σώμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὗ παρα- 
διδόασιν αὐταῖς αὐτούς, οὗ τι οἰκοφθορίων τε καὶ πενίαν 

φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρήµατοι' οὐδὲ αὖ 
30 ἀτιμίαν τε καὶ ἁδοξίαν µοχθηρίας δεδώτες, ὥσπερ οἱ 

φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπίχονται αὐτῶν. Οὐ 
γὰρ ἂν πρέποι, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης Οὗ μέντοι 

Ρ μὰ ο, ἡ δ᾽ ὃς. τοιγάρτοι τούτοις μὶν ἅπασιν, ἔφη, 

ὦ Κέρης, ἐκεῖνοι, οἷς τι µέλει τῆς αὐτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ 

25 μὴ σώμά τι πλάττοντες ῥῶσι, χαΐρειν εὐπόντες οὐ κατὰ 

ταὐτὰ πορεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδύσιν ὅπη ἔρχονται, 

αὐτοὶ δὲ ἠγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν 

καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται, 

ἐκείνῃ ἑπόμενοι ᾗ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 
XXXIII. Πῶς, ὦ Σύχρατες; Εγὼ ἐρῶ, ἴφη. γηνώ- 

σκουσι γάρ, ἡ δ᾽ ὃς, οἱ φιλομαθεῖς, ὅτι παραλαβοῦσα 

αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεµένην ἐν 

τῷ σώματι καὶ προσκεκολληµένη», ἀναγκαζομένην δὶ ὥσπερ 

85. 83. 

δὲ εἰφγμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα, ἀλλὰ μὴ 

αὐτὴν δν αὐτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἁμαθίᾳ κυλινδουµένην, καὶ 
τοῦ εἱργαοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα, ὅτι δὲ ἐπιθυμίας 
ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὺς ὁ δεδεµένος ξυλλήπεωρ εἴη 
τοῦ δεδέσθαι, -- ὅπερ οὖν λέγω, γηνώσκονσιν οἱ φιλοµα- 583 
Φεῖς, ὅτι οὕτω παφαλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν 
τὴν φυχὴν ἠρέμα παραμυθεῖεαι καὶ ύειν ἐπιχειρεῖ, ἔνδει- 
ανυµένη, ὅτι ἀπάτης μὲν µεστὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκέ- 
Φις, ἁπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ τῶν ἄλλων αἰσθή- 
σεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ 1ο 
ἀνάγκη αὐτοῖς χρήσθαωι, αὐτὴν δὲ εἰς αὐτὴν ξυλλέγεσθαι 381 
καὶ ἀθροίζεσθαι παρακελευοµένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ 
ἀλλ’ ἢ αὐτὴν αὐτῇ, ὃ τι ὢν νοήσῃ αὐτὴ καθ αὐτὴν αὐτὸ 

καθ᾽ αὐτὸ τῶν ὄντων: Ὁ τι ὅ' ἂν δι ἄλλων σκοπῇ ἐν Ἀ 
ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἠγεῖσθαι ἀληθές' εἶναι δὲ τὸ μὲν 15 
τοιοῦτον αἴσθητόν τε καὶ ὁρατόν, Ὁὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν 
τε καὶ ὧειδές. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἔναν- 
τιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου φυχἠ οὕτως ἀπέ- 
Ίεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων 57 
καθ’ Όσον δύναται, λογιζομένη, ὅτι, ἐπειδάν τι σφόδρα 30 
ἠσθῇ ἢ φοβηθῇ ἢἤ λυπηθῇ ἢ ἐπιβυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον 
πακὺν ἔπαθεν ἀπ αὐτῶν, ὅσον ἄν τις οὐηδείη, οἷον ἢ 
γοσήσας ἤ τι ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ ὃ πάν ϐὉ 
των µέγιστόν τε κακὺν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει 

καὶ οὐ λογίζεται αὐτό. Τί τοῦτα, ὦ Σώκρατες; ἔφη ὁ 35 
Κέβης. Ότι Ψυχἠ παντὸς ἀγθρώπου ἀναγκάζιαι ἅμα 
τε ἠσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφόδρα ἐπί τῷ καὶ ἡγεῖσθαι, 
περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχη, τοῦτο ἐναργέστατόν τε 
εἶναι καὶ ἀληθέστατον, οὐχ οὕτως ἴχον. ταῦτα δὲ μάλιστα 

τὰ ὁρατά. ἢ οὗ; Πάνο γε. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάθει 30 
μάλιστα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; Ότι 
ἑκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἦλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν D 
πρὺς τὺ σώμα καὶ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωµατοειδῆ, δοξά- 

ζουσαν ταῦτα ἀϊηθῆ εἶναι, ἄπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα φῆ. ἐκ 
γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίΐρειν 36 
ἀναγκάζκται, οἶμαι, ὀμύτροπός τε καὶ ὁμότροφος γίγνι- 
σθαι καὶ οἵα µηδέποτε καθαρῶς εἰς ΄Αιδου ἀφικέσθαι, 
ἆλλ’ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥστε ταχὺ πάλιν 
πίπτειν ες ἄλλο σώμα καὶ ὥσπερ σπειροµένη ἐμφύεσθαι, 08 
καὶ ἐκ τούτων ἅμοιφος εἶναι τῆς τοῦ θΘείου τε καὶ καθα- 4 Ε 
ροῦ καὶ μονοειδοῦς συνουσίας. ᾿Αληθέστατα, ἴφη, λέγει, 
ὁ Χέβης, ὦ Σώκφατες. 

XXXIV. Τούεων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως 

1. εἰς τὰ τοιαῦτα a. — 3. ἄῑτ a. — 4. φιλοτησίας a. — 3. φαμὲν a, - 14. οἵ] ᾗ a. — ἕκαστα ἩΠΦί επι 

εοττ, Ε οἱ τε. Τ, prohante hernhardyo Gr. 5. Ρ. 430. -- 18. "Ὅτι) ὅτι οὐ ΠΠ οἱ pr. Χ. Fort. Οὐ - µετρίους: On. — 

10. τε οπη. ᾱ. -- τὰ, ἀλλ) ἡ) ἅλλῳ ἢ πο, Fort. ἅλλῳ ἀλλ) ἢ, αἱ 883 A. Conſfusae auem videntur in unam duae euun- 
Uatlouss, εἰς δέ γε θεῶν } μὴ φιλοσοφήσα: ντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ Θέμις ἀφικνείσθαι, οἳ εἰς δὲ γε 

Φεῶν γένος οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι αλλα! αλλ’ η τῷ — —— ———2 — ἀλλὰ µόνῳ τῷ φιλο- 

μαθεῖ. Τούεων ἕνεκα κα. -- 30. φιλόσοφοι a. -- 38. 
Π οἱ pr. Χ: σώματα ahe. 

3. καλιγδονµένην α. -- 

ὑς c. — οὔ τι] οὔτε a. -- 36. σώμά τι Orellius, σώματι 

5. τοῦ Ueindorſius: τῷ cum libris ahe. — 3. ὥτων) ἀχοών 4Φῶα. -- 1ο. ἀποχωρεῖν 
4Φῶι. -- 12. ὕσον] ὧν ΧΓα 4ΠΦΕ ΕΕ ΗΗ. -- 19. κακῶν a. — 26. ὅτι ᾗ ὑνχὴ a. — 17. ἐπὶ τῷ α. — 39. καὶ 
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φιλομαθεῖς κόσµιοί τ᾽ εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ 
Ενεκά φασιν. ἢ σὺ οἵε; Οὐ δῆτα ἔγωγε. Οὐ γὰρ ἀλλ) 
οὕτω Λογίσαιτ ἂν ψυχὴ ἀνδρὺς φιλοσόφου, καὶ οὐκ ἂν 
οὐηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι ἑαυτὴν λύειν, λνούσης 

6 δὲ ἐκείνης αὐτην παραδιδόναι ταῖς ἠδοραῖς καὶ λύπαις 
ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν, 
Πηνελόπης τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριζοµένην: ἀλλὰ 
γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ 
καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὶς καὶ εὺ θεῖον καὶ τὸ 

Β 10 ἀδόξαστον Φεωμένη καὶ ὑπ ἐκείνου τρεφοµένή, ζῆν τε 
οὕτως οἴεται δεῖν, ἕως ἂν ζῆ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, 
εἰς τὺ ξυγγενὶς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι 
τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν 
δεινὸν μὴ φοβηθῇ, ταῦτά γ) ἐπιεηδεύσασα, ὦ Σιµµία τε 

ιό καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἁπαλλαγῇ τοῦ 
σώματος ὑπὺ τῶν ἀνέμων διαφνσηθεῖσα καὶ διαπτοµένη 

οἴχηται καὶ οὐδὲν ἴτι οὐδαμοῦ ᾖ. 
XXXV. Σιὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπύντος τοῦ Σ- 

κράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὺς τῷ εἴρη- 
10 μένω λόγω ἦν ὁ Σωπράτης, ὡς ἐδεῖν ἐφαίνιτο, καὶ ἡμῶν 

οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὶ καὶ «Σιμμίας σμικρὺν πρὸς ἀλλήλω 
διελεγέσθη». καὶ ὁ Σωκράτης ἐδὼν αὐτὼ ἤρετο, Τί, ἴψη, 
ἡμῖν τὰ λεχθέντα; μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λελέχθαι; πολλὰς 
γὰρ δἡ ἔτι ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντιλαβάς, εἴ γε δή τις 

2 αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖ- 
σθον, οὐδὲν λέγω" εἰ δέ τι περὶ τούτων ὠπορείτον, μηδὶν 

Ὦ ἀποκνήσητε καὶ αὐτοὶ εὐπεν καὶ διεξιλθεῖν, εἴ πη ὑμῖν 
φαίνεται βέλτιον λεχθῆναι, καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν, 
εἴ τι μᾶλλον οἴεσθε μετ ἐμοῦ εὐπορήσειν. Καὶ ὁ Σιµµίας 

αἴφη, Καὶ μήν, ὦ Σλόκρατες, τἀληθῆ σοι ἐρῶ. πύλαι γὰρ 
ἡμῶν ἑκάτερος ἀπορῶν τὺν ἵτερον προωθεῖ καὶ κελεύει 
ἐρέσθαι διὰ τὸ ἐπιθνμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον 

παρέχειν, µή σοι ἀηδὶς ἡ διὰ τὴν παροῦσαν ἔυμφοράν. 
Καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι, Βαβαί, 

Ε3σώ Σιµµία" ᾖ που γαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους | ἀνθρώπους] 

πείσαιµε, ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν τύχη», 
ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς ὀύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φοβεσθε, μὴ 

60. δυσκολώτερόν τι νῦν διάκεµαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ" καί 
ος ἴοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φανυλύτερος ἡμῖν εἶναι τὴν 

«0 µανεικήν, οἳ, ἐπειδὰν αἴσθωνται, ὅτι δεῖ αὐτοὺς ὧποθα- 

γεν, ἄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, τύτε δὴ πλεῖστα 

καὶ μάλιστα ἄδονσι, γεγηθύτες, ὅτι μέλλουσι παρὼ τὸν 

ὦ8 

ο 
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δονται, καί φασιν αὐτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ 
λύπης ἐξῴδειν, καὶ οὐ λογίζονται, ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει, 
ὅταν πεινῆ ἢἡ ῥιγοῖ ἤ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ 
αὐτὴ ἤ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ 
λύπην Θφρηνοῦντα ᾷδειν' ἀλὶ οὔτε ταῦτά µοι φαίνεται 5 
λυπούµενα ἄδειν οὔτε οἱ κύκνοι. ἀλλ ἅτε, οἶμαι, τοῦ Β 
Απόλλωνος ὄντες µαντικοί τέ εἶσι καὶ προειδότες τὰ ἐν 
Adov ἀγαθὰ ὥδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν 
διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπρυσθεν χρόνω. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς 
ἡγοῦμαι ὁμόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων καὶ Ἱερὸς τοῦ ια 
αὐτοῦ Θεοῦ, καὶ οὐ χερον ἐκείων τὴν µαντικὴν ἔχειν 
παρὰ τοῦ δεσπύτον, οὐδὲ δυσθυµύτερον αὐτῶν τοῦ βίου 
ἀπαλλάτεεσθαι. ὁλλὰ τούτον γε Ένεκα λέγειν τε χρὴ καὶ 
ἐρωτῶν ὅ τι ἂν βούλησθε, ἕως ἂν οἳ ᾿ἀθηναίων ἑῶσιν 6 
ἄνδρες ἔνδεκα. Καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὁ Σιµμίας" καὶ ἐγώ 15 -- 
τέ σοι ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, καὶ αὖ δε, ᾗ οὐκ ἀποδέχεται τὰ . 
εἰρημένα. ἐμοὶ γαρ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν τοιούτων 
ἴσως ὥσπερ καὶ σοΐ, τὸ μὲν σαφὲς εἰδόψαι ἐν τῷ νῦν βίω 

ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγό- 
µενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν καὶ μὴ πο 
προαφίστασθαι, αρὶν ἂν πανεαχῇ σκοπών ἀπείπῃ τις, 

πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός" δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ἓν γέτε 
τούτων διαπράξασθαι, ἢ μαθεῖν ὅπῃ ἔχει ἢ εὑρεῖνν ῆν εἰ 

ταῦτα ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ὠνθρωπίνων 

λόγων λαβόντα καὶ ὄνοεξελεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχού- 5 
µενον, ὥσπερ ἐπὶ σχδίας, πινδυρεύοντα διαπλεῦσαι τὸν 
βίον, εἰ µή τις δύναιο ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον 
ἐπὶ βεβαιοτέρον ὀχήματος, λόγου θείου τινός, διαπορεν- 
Θήναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἴγωγε οὖκ ἐπαισχυνθήσομαι ἐρέ- 
σθαι, ἐπειδὴ καὶ σὐ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ ἐμαυτὸν αἰτιάσο- 30 
μαι ἐν ὑστέρῳ χρόνω, ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ. 
ἐμοὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 

τόνδε σχοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς 62 
εἰφῆσθαι. 

ΧΝΝΝΙ. Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γώφ, ἴφη, ὦ35Ε 

ἑταῖρε, ἀληθῆ σοι φαίνεται" ἀλλὰ λέγε, ὅπη δὴ οὐχ ἵκα- 
νῶς. Ταύτη ἔμοιγε, ἡ ὅ' ὃς, ᾗ δἡ καὶ περὶ ἁρμονίας ἄν 
τις καὶ ἱύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι, 

ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλόν 
τι καὶ Φεϊόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσμένη λύρα, αὐτὴ δ ἡ λύρα 4868 
καὶ αἱ χορδαὶ σώµατά τε καὶ σωματοειδῆ καὶ ξύνθετα καὶ 

γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ θνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξη 
θιὸν ὠπιέναι, οὗπερ εἰσὶ Θεράποντες. οἱ δὶ ἄνθρωποι διὰ τις τὴν λύραν ἢ διατίκη ἢ καὶ διαῤῥήξῃ τὰς χορδάς, εἲ 
τὸ αὐτῶν δέος τοῦ θανάτου καὶ τῶν κύκνων καταφεύ- τι δωσχυρίζοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκη ἔτι 
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εἶναι τὴν ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι' οὐδεμία 
γὰρ μηχανή ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔει εἶναι δαῤῥωγνιῶν 
τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὲ 

ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ Θείου τε καὶ ἀθανάτου 
Β s ὁμοφνῆ τε καὶ ἑυγγενῆ, προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπολομένην" 

ἀλλὰ φαίη ἀνάγκῃ ἔτι που εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ 
πφύτερον τὰ ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κατασαπήσεσθαι, πρίν 

τι ἐκείνην παθεῖν, — καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκφατες, οἶμαι 
ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυμῆσθαι, ὅτι τοιοῦτόν τι 

1 μάλιστα ὑπολαμβάρομεν τὴν φυχὴν εἶναι, ὥσπερ ἔντετα- 
6) µένου τοῦ σώματυς ἡμῶν καὶ ἔυνεχοµένου ὑπὸ Θερμοῦ 

καὶ Φυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, 
6 κφᾶσιν εἶναι καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, 

ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς καὶ μετρίως κραθῇ πρὸρ ἄλληλα. εἰ 
15 οὖν τυγχάνει ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῇλον ὅτι, ὄταν 
χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐππαθῇ ὑπὸ νόσων 
καὶ ὅλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς ὑπάρχει 
ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν Θειοτάτην, ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι 
ἁρμονίαι αἵ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν ὅημι- 

30 ουργῶν ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἑκάστου 
πολὺν χρόνον παραμένει», ἕως ἂν ἢ κατακανθῇ ἢ κατα- 

Ὦ σαπῇ. ὕρα οὖν πρὸς τοῦτον τὺν λόγον τί φήσοµεν, ἐάν 
τις ἀξιοὶ κφᾶσιν οὖσαν τὴν ψυχἠν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν 

τῷ καλουμένῳ Θανάτῳ πφώτην ἀπόλλυσθαι. . 
”. ΧΝΝΝΗ. «Οιαβιέφας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ 

πολλὰ εἰώθει, καὶ µειδιάσας, «ίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει 

ὁ Σιµµίας. εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ 
ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ 
λόγον. δοκεῖ μέντοι µοι χρῆναι πρὸ τῆς ἀποκρίσεως ἔτι 

Ε 9ο πρότερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγω, 
64 ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βονλευσώμεθα τί ἐροῦμεν, ἔπειτα 

ἀκούσαντας ἢ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν ει δοκῶσι πφοσῴδειν: 
ἐὰν' δὲ µή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν τοῦ λόγου. «λλ’ ἄγε, ἡ 
ὅ- ὃς, ὦ Κέβης, λέγε, τί ἦν ὃ οἱ αὖ θρᾷττον ἀπισείαν 

αόπαρέχε.: έχω δή, ἡ ὅ’ ὃς ὁ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται 
ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος εἶναι, καί, Όπερ ἐν τοῖς ἔμπρο- 

1 σθεν ἐλέγομεν, ταὐτὺν ἔγκλημα ἴχεν. ὅτι μὶν γὰρ ἦν 
ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ ἆνα- 

τίθεµαι μὴ οὐχὶ πάνυ χαριένεως καί, εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν 

ο εἰπεῖν, πάνυ Ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι: ὡς δὲ καὶ ἀποθανόν- 
των ἡμῶν ἔτι που ἴσται, οὔ µοι δοκεῖ τῇδε. ὡς μὶν οὐκ 

ἠσχυρύτερον καὶ πολυχρονιώτερον Ψυχὴ σώματος, οὐ ἔνγ- 
χωρώ τῇ Σιµµίου ἀνειλήψει: δοκεῖ γάρ µοι πᾶσι τούτοις 
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πάνυ πολὺ διαφέρειν. τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι ὧπι- 
στεῖς, ἐπειδή γε ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπουν τό γε 
ἀσθενέστερον ἔτι ὄν; τὸ δὲ ποἰνχρονιώτερον οὐ δοκεῖ σοι u 
ἀναγκαῖον εἶναι ἕει σώζεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνω; πρὸς 
δη τοῦτο τόδε ἐπίσκεφαι, εἴ τι λέγω" εὐιόνος γάρ τινος, ὅ 
ὡς ἔσιε, κἀγὼ ὥσπερ Σιµµίας δέοµαι. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ 
ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις περὶ ἀνθρώπου 65 
ὑφάνεου πφεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον τὺν λόγον, 
ὅτι οὐκ ἁπύλωλεν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἔσει που ἴσως, τεκµή- 
φιον δὲ παρέχοιτο Θοιμώειον, ὃ ἠμπείχετο αὐτὺς ὑφηνά- i0 
µενος, ὅτι ἔστι σῶν καὶ οὐκ ἁπύλωλε, καὶ εἴ τι ἀπισεοί 
αὐτῷ, ἀνερωτῴη πότερον πολυχρονιώτερόν ἐσει τὸ γένος ϐὉ 
ἀνθρώπου ἢ ἱματίου ἐν χρείᾳ τε ὄντος καὶ φορουµένον, 
ἀποκφιναμένου δέ τινος, Ότι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπον, 
οἴστο ἀποδεδεῖχθαι, ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον ὃ γε ἄνθρω- Ι5 
πος σωῶς ἐστιν, ἐπειδὴ τό γε ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπό- 
λωλε. τὸ ὅ', οἶμαι, ὦ Σιµµία, οὐχ οὕτως ἴχει: σκόπει 
γὰρ καὶ σὺ ὢ λέγω. πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι, ὅτι εὔηθες 
λέγει ὁ τοῦτο λέγων: ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτοῳ πολλὰ κατα- 
τρίψας τοιαῦτα ἱμάτια καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων μὲν ὕστερος 9 
ἀπύλωλε πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι, πφρό- 
τερος, καὶ οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἐστιν 
ἱματίου φαυλότερον οὐδ ἀσθενέσεερον. τὴν αὐτὴν δὲ 
ταύτην, οἶμαι, εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχἠ πρὸς σῶμα, καί 

τις λέγων αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν µέτρι ἄν µοι φαίνοιτο 1δ 
ἀέγεν, ὡς ἡ μὲν φυχἠ πολυχρόνιόν ἐστι, τὸ δὲ σώμα 
ἀσθενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώερον. ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη 
ἑκάστην τῶν ψυχών πολλὰ σώματα κατατρίβει», ἄλλως τε ϐ8 
καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη” εἰ γὰρ ῥέοι τὺ σῶμα καὶ ἀπολλύ- 
οιτο. ἴτι ζῶντος τοῦ ἀφθρώπον, ἀλλ) ἡ φυχὴ ἀεὶ τὸ κα- 19 K 
τατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ὢν εἴη, ὁπότε 
ἀπολλύοιτο ἡ Ψυχή, τὸ τελευταῖον ὄφασμα τυχεῖν αὐτὴν 
ἔχονσαν καὶ τούτου μόνου προτέραν ὠπόλλνόθαι: ὡπολο- 

µένης δὲ τῆς Ψνχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν φύσιν τῆς ἀσθενιας 
ἐπιδεικνύοι τὸ σώμα καὶ ταχὺ σαπὲν διοίχοιτο. ὥσεε τούτῳ 36 
τῷ λόγῳ οὕπω ἄξιον πιστεύόαντα θαῤῥείν, ὡς, ἐπειδὰν 
ἀποθάνωμεν, ἔτι που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἴσειν, εἰ γάρ τις καὶ 86 
πλέον ἔτι τῷ λέγονι ἢ ἃ οὗ λέγεις ξυγχωρήσιε, δοὺς 

αὐτῷ μὴ µόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι 
ἡμῶν τὰς ψυχάς, ἀλλά μηδὶν κωλύειν, καὶ ἐπειδὰν ὧπο- 90 
Δάνωμεν, ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἴσεσθαι καὶ πολλάκις γενή- 
σεόθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις' οὕτω γὰρ αὐτὺ φύσκ 
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δοὺς δὲ εαῦτα ἐκεῖνο µηκέτι ουγχωροῖ, μὴ σὐ πονεῖν αὐ- 
τὴν ἐν ταῖρ πολλαῖς γενέσεσι καὶ τελευτώσάν γε ἔν τινι 
τῶν Φανώτων παντώπασιν ἀπόλλνόθαι' τοῦκον δὲ τον 

Ἡ Φάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ σώματος, ἣ τῇ 
s ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, µηδένα φαίη εἰδέναι' ἀδύνατον γαρ 

67 εἶναι ὀεφοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν" εἰ δὲ τοῦρο οὕτως ἔχει, 
οὐδενὶ προσήκει θάνατον θαῤῥοῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως Θαῤ- 
ῥεῖν, ὃς ὤν μὴ ἔχη ἀποδεῖξαι, ὅτι ἔσει φυχὴ παντάπασιν 
ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον: εἰ δὲ µή, ἀνάγκην εἶναι ὧεὶ 

io τὺν μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὶρ τῆς αὐτοῦ Ψν- 
χῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ σώματος διαζεύξει παντάπασιν 

έν . 

XXXVIII. Πάντες οὖν ὠκούόαντες εἰπόνεων αὐειὸν 

6 ἀηδῶς δµτέθηµεν, ὡς ὕσεερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλήλους, 
150ει ὑπὸ τοῦ ἴμπροσθεν λόγου σφόδρα πεπεισµένους ἡμᾶς 

πάλιν ἐδόκουν ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπισείαν παταβαλεῖν 
οὐ µόνον τοῖς πφοειρηµένοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εὖς τὰ ὕσεε- 
ϱον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν χριταὶ 

ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ ἄπιστα j. 

. ΄ ΕΧ. Νὴ τοὺς Θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώµην γε ἔχω 
ἡμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν µε νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦτόν τι 

Ὢ λέγειν πρὸς ἐμαυτὸὺν ἐπέρχεται, Τίνι οὖν ἔτι πιστεύσοµεν 

Ἰόγῳ: ὡς γὰρ σφόδρα πιθανὸς ὦν, ὃν ὁ Σωκράτης ἔλεγε 
Ἰόγον, νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε. θΘαυμαστῶς γάρ 

Ἅμου ὁ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ νῦν καὶ εί, τὸ 

68 ἁρμονίαν τινὰ ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέ 
µε ῥηθείᾳ, ὅτι καὶ αὐτῷ µοι ταὔεα προὐδέδοκτο. καὶ 
πάνυ δέοµαι πάλιν, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς, ἄλλου τινὸς λόγου, 
ὃς µε πείσει, ὡς τοῦ ἀποθανόντος οὐ συναποθνήσκει ἡ 

30 φυχή. λέγε οὖν πρὀᾳ 4ιός, πῇ ὁ Σωκράτης µετῆλθε τὸν 

Ε ᾖἸόγον; καὶ πότερον κἀκείνος, ὥσπερ ἡμᾶς φῄς, ἔνδηλός 
τι ἐγένετο ἀχθόμενος ἢ οὔ, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ λόγῳ; 
καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν ἢ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελδε ὡς 
δύνασαι ἀκριβέσεατα. 

3. ΦΑΙώ. Καὶ µήν, ὦ Ἐχέκρατες, πολλάκις θαυμάσας 
Σωκράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσθην ἢ τότε παραγενό- 
µενος. τὸ μὶν οὖν ἔχειν Ὁ τι λέγοι ἐκεῖνος ἴσως οὐδὲν 
ἄτοπον' ἆλλ’ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ πρῶτον μὲν 
τοῦτο, ὡς ἠδέως καὶ εὐμενῶς καὶ ὀγαμένως τῶν νεανί- 

«0 σκων τὺν λόγον ἀπεδίξατο, ἔπειτα ἡμῶν ὡς ὀξέως ᾖσῦετο 
ὃ πεπόνθειµεν ὑπὺ τῶν λόγων, ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς ἑάσατο 
καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ ἠετημένους ἀνεκαλέσατο καὶ 
προῦτρεψε πρὸς τὺ παρέπεσθαί τε καὶ ξυοκοπεῖν τὸν λόγον. 

Ελ. Πώς δή: 
Φα1. ᾿Εγὼ ἐρῶ. ἔευχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καθή- 

1, µηκέτε ἐκεῖνο a. — συγχωροίη Γνο. -- 4, 

Ἔουκεν, ἦν ὃ’ ἐγώ, ὦ Σώκρατες. 
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atvos παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ χαμαιξήλου τινός, ὁ δὲ ἐπὶ Ἑ 
πολὺ ὑψηλοτέρον ἢ ἐγώ. καταψήσας οὖν µου τὴν κεφωλὴν 
καὶ ἑυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι τρίχας -- εἰώθει γάρ, 

ὁπότε τύχου, παίζειν µου εἰς τὰς εθίχας -- Αὔριον δή, 
ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας χόµας ἀποκερεῖ. 5 

Οὔκ, ἄν γε ἐμοὶ πείθη. 

᾽Αλλὰ τί; ἦν ὃ' ἐγώ. Τήμερον, ἴφη, κἀγὼ τὰς ἐμᾶς καὶ 
σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ ὅν- 
γώμεθα αὐτὸν ἀναβιώσασθαι. καὶ ἔγωγ ἄν, εἰ οὐ εἴην ἵμ 
καί µε διαφύγοι ὁ λόγος, ἴνορκον ὢν ποιησαίµην, ὥσπερ 0 

Αφγείοι, μὴ πρότερον κοµήσειν, πρὶν ἂν νικήσω. ἄναμα- 
Ἰόμενος τὸν Σμµίου τε καὶ .Κέβητος Ἰόγον. αλλ’, ἦν ὃ' 
ἐγώ, πρὸς δύο λέγεται οὐδ' ὁ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. 
μλλὰ καὶ ἐμέ, ἴφη, τὸν ἸΙόλεων παθακάλει, ἕως ἔτι φῶς 
ἐστιν. Παρακαλῶ τοίνυν, ἴφην, οὐχ ὧρ Ἡφακλῆς, ἆλλ 15 
ὡς Ἰόλεως τὸν Ἡρακλη. Οὐδὶν διοίσεε, ἔφη. 

XXXIX. ᾽αλλὰ πρῶτον εόλαβηθώμε | ει πάθος μὴ 
πάθαµεν. Τὸ ποῖον; ἡν δ’ ἐγώ. ΜΜ γιώμεθα,, ἡ ὁ’ 
ὃς, µισολόγοι, ὥσπερ οἱ μισάνΌφωποι ιγνόμενοι: ὡς οὐκ D 

ἴσειν, ἔφη, Ὁ τι ἄν τις μεῖζον τούτου κακὸν πάθοι ἢ 70 
λόγους µισήσας. ᾽ γίγνεται δὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου µισο- 
λογία τε καὶ µισανθρωπία. ἤ τε γὰρ µισανθρωπία ἐνδύεται 
ἐκ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἠγήσασθαι 
παντώπασί γε ἀληθῆ εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄν- 
Άφωπον, ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον. εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν 15 
τε καὶ ἄπιστον, καὶ αὖθις ἵτερον. καὶ ὅταν τοῦτο πολ- 
λάκις πάθη τις, καὶ ὑπὺ τούτων μάλιστα, οὓς ἂν ἡγή- 
σαιτο οὐκειοτάτους τε καὶ ἑταιροτάτους, τελευτῶν δὴ Φαμὰ K 
πφοσκρούω» μισεῖ τε. πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὺς οὐδὲν 

ὑγιὲς εἶναι τὸ παράπαν. ἢ οὐκ ᾖσῦησαι οὕτω τοῦτο γιγνό- 10 

µενον; Πάνυ γε, ἦν ὁ) ἐγώ. Οὐκοῦν, ἡἦ ὃ' ὃς, αἰσχρόν, 
καὶ ὅῆλον, ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τάρθρώπεια ὁ τοι- 
οὗτος χφῆσθαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνθρώποις; εἰ γάρ που 
μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἠγήσατο, τοὺς 
μὲν χφηστοὺς καὶ πονηροὺς σφόδρα ὀλίγους εἶναι ἑκατέ-.οθο 

ρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστου. Πῶς λέγεις; ἔφην ἐγώ. 
΄Ὥσπερ, ἡ δ᾽ ὃς, περὶ τῶν σφόδρα σμικρῶν καὶ μεγάλων" 
οἴει τι σπανιώτερον εἶναι ἢ σφόδρα µέγαν ἢ σφόδρα 
σμικρὸν ἐξενρεῖν ἄνθρωπον ἢ κύνα ἢ ἄλλο ὀτιοῦν; ἢ αὖ 

ταχὺν ἢ βραδύν, ἢ αἰσχρὺν ἢ καλόν, ἢ λευκὸν ἢ µέλανα; 40 
ἢ οὐκ ᾖσόθησαι, ὅτι πάντων τῶν τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα Ἱ 
τῶν ἐσχώτων σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ μεταξὺ ἄφθονα καὶ 
πολλά; Πάνυ γε, ἦν ὅ’ ἐγώ. Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, εἰ πονη- 
ρίας ἄγων απφοτεθείη, πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς B 
πρώτους φανῆναι; Εἰκός γε, ἦν ὅ' ἐγώ. Εἰιὸς γάρ, ἔφη" 55 
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ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ ὅμοιοι οἱ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν, 
ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος ἐγὼ ἐφεσπόμην, ὦλλ) ἐκείνη, 
ᾗ, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγω τινὶ ἀληθεῖ εἶναι ἄνευ τῆς 
περὶ τοὺς Ἰόγους τέχνης, κἄπειτα ὀλίγον ὕστερον αὐτῷ 

δ δύξη φευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὤν, ἐνίοτε δ’ οὐκ ὤν, καὶ 
αὖθις ἕτερος καὶ ἕτερος" καὶ μάλιστα δὴ οἱ περὶ τοὺς 

6 ὠντιλογικοὺς λόγους διατρίφαντες οἶσθ ὅτι τελευτῶντες 
οἵονται σοφώτατοι γεγονέναι τε καὶ κατανενοηκέναι μόνοι, 

ὅτι οὔτε τῶν πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὶς οὐδὲ βέ 
Ίαβαιον οὔτε τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα, ἀτεχνῶς 
ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳω, ἄνω καὶ κάτω σερέφιται καὶ χρόνον 
οὐδένα ἐν οὐδενὶ μένει, Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ, ὁληθῆ 
λέγεις. Οὐκοῦν, ὦ Φαίδων, ἴφη, οἰκερὸν ἂν εἴη τὸ 
πάθος, εἰ ὄντος δή τινος ἀληθοῦς καὶ βεβαίου λόγου καὶ 

15 δυνατοῦ κατανοῆσαι, ἴπειτα διὰ τὸ παραγίνεσθαι τοι- 

ουτοισὶ λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὶ μὲν δοκοῦσιν ὠληθέσιν 

εἶναι, τοτὶ δὲ µή, μὴ αυτόν τις αἰτιῶτο μηδὲ τὴν ἕαυ- 

τοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὺ ἀλγεῖν ἄσμενος ἐπὶ 

τοὺς λόγους ὧφ᾽ ἱαυτοῦ τὴν αὐτίαν ἀπώσαιτο, καὶ ἤδη 

αοτὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε καὶ λοιδορῶν τοὺς λόγους ὅνα- 

τελοῖ, τῶν δὶ ὄντων τῆς «ληθείας τε καὶ ἐπιστήμης οτε- 

οηθείη. ΝΗ τὸν ᾷἱα, ἦν ὅ) ἐγώ, οὐκρὸν δῆτα, 
Χι,. Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβηθῶμεν. 

Ε καὶ μὴ παρίωµεν εἰς τὴν φυχήν, ὡς τῶν λόγων κινδυ- 

αφ νεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὅτι ἡμεῖς οὕπω 

ὑγιῶς ἴχομεν, ἀλλ ἀνδριστέον καὶ προθυμητέον ὑγιῶς 

ἔχει, σοὶ μὶν οὖν καὶ τοῖς ἅἆλλοις καὶ τοῦ ἴπειτα βίου 

8: πανεὺς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεκα τοῦ θανάτου: ὡς 

κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὐ 

30 φιλοσόφως ἔχειν, Ολλ) ὥσπερ οἱ πάνυ ὠπαίδευτοι φιλο- 

νείκως. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν περί του ὠμφισβητῶσιν, 

ὕπη μὲν ἴχει περὶ ὧν ἂν ὁ λόγος ᾗ οὐ φροντίζουσιν, 
ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔθεντο ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσε, τοῦτο 

προθυμοῦνται. καὶ ἐγώ µοι δυκῶ ἐν τῷ παρόντι τοσοῦτον 

3ὔ μόνον ἐκείνων διοίσειν" οὐ γὰρ ὅπως τοῖς παροῦσιν 'ἃ 

τα ἐγὼ λέγω δόξει ἀληθῆ εἶναι προθυµηθήσοµαι, εἰ μὴ εἴη 

πάρεργον, ἀλλ) ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὃ τι μάλιστα δόξει οὕτως 

Β ἔχειν. λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε" Φέασαι ὡς πλεονεκτι- 

κῶς' εἰ μὲν τυγχάνει ἀληθῆ ὄντα ἃ ἐγὼ λέγω, καλῶς δὴ 

«χει τὸ πεισθῆναι" εἰ δὲ μηδέν ἐστι τεἰευτήσαντε, «λλ 

οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν πῳὸ τοῦ Θανάτου 

ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρόμενος. ἡ, δὲ 

ἄγνοιά µοι αὕτη οὐ ἔυνδιατελεῖ, κακὸν γὰρ ὤν ἦν, ὧλλ) 

ὀλέγον ὕστερον ἀπολεῖται. παρεσκευασµένος μὲν δή, ἔφη, 

ὦ Σιµµία τε καὶ Κέβης, οτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον. 
ἡμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ πείθησθε, σμικρὸν φροντίσαντες ὦ 
Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι 
ἡμῖν δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, ξυνοµολογήσατε, εἰ δὲ µή, παντὶ 
λόγῳ ἀντιτείνετε, εὐλαβούμενοι, ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προ- ὅ 
Θυµίας ἅμα ἑαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας ὥσπερ µέ- 
Ίιττα τὸ κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι. 

XILI. Αλί) ἰτέον, ἔφη. πρῶτόν µε ὑπομνήσατε ἃ 

ἑλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωµαι µεμνημένος. Σιµµίας μὲν γάρ, 
ὡς ἐγώμαι, ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖται, μὴ ἡ ψυχἠ ὅμως ιο 
καὶ Θειότερον καὶ κάλλιον ὃν τοῦ σώματος προαπολλύηται Ὁ 
ἐν ἁρμονίας εἶδει οὖσα" Κέβης δὲ µοι ἴδοξε τοῦτο μὲν 74 
ἐμοὶ ξυγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν γε εἶναι φυχὴν σώματος, 

ἀλλὰ τόδε ὥδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολ- 
λάκις κατατρίφασα ἡ ψυχἠ τὸ τελευταῖον σῶμα καταλι- 15 
ποῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ᾖ αὐτὸ τοῦτο Θάνατος, 
φυχῆς ὄλεθρος, ἐπεὶ σῶμά γ) ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν 
παύεται. ἄρα ἄλλ ἢ ταῦτ) ἐσείν, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, 
ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι; Ἑυνωμολογείτην δὴ ταῦτ' εἶναι R 
ἄμφω. Πότερον οὖν, ἔφη, πάντας τοὺς ἔμπροσθεν λόγους απο 
οὐκ ἀποδέχισθε, ἢ τοὺς μέν, τοὺς ὅ᾽ οὔ: Τοὺς μέν, 
ἐφώτην, τοὺς ὅ’ οὔ. Τί οὖν, ἡ δ᾽ ὃς, περὶ ἐκείνου τοῦ 

λόγου λέγετε, ἐν ὦ ἔφαμεν τὴν µάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι, 
καί, τούτου οὕτως ἴγοντος, ἀναγκαίως ἴχειν ἄλιοθί πον 

πρύτερον ἡμῶν εἶναι τὴν φυχήν, πρὶν ἓν τῷ σώματι1ϐ8 

ἐνδεθῆναι; ᾿Ἐγὼ μέν, ἔφη ὁ Κέβης, καὶ τότε θαυμαστῶς 
ὡς ἐπείσθην ὑπ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ. 
Ναὶ μήν, ἔφη ὁ Σιµµίας, καὶ αὐτὸς οὕτως ἴγω, καὶ 
πώνν ὤν θαυμάζοιμε, εἴ µοι περί γε τούτου ἄλλο ποτὲ 
δόξειεν. Καὶ ὁ Σωκράτης, Αλλ’ ἀνάγκη σοι, ἔφη, ὦ ξένε χο 
Θηβαῖε, ἄλλα δοξήσαι, ἐάνπερ µείνῃ δε ἡ οἴησις, τὸ 39ἱ 
ἁρμονίαν μὲν εἶναι ξύνθετον πρᾶγμα, ψυχὴν δὲ ὧρμο- τ5 
γίαν τινὰ ἐκ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων ἐυγκεῖσθαι. — 
οὐ γάρ που αἀποδέξει γε σαυτοῦ λέγοντος, ὡς πρότερον Β 
ἦν ἁρμονία ξυγκειµένη, πρὶν ἐκεῖνα εἶναι, ἐξ ὧν ἴδει αν 
αὐτὴν ἐυντεθῆναι. ἢ ἀποδέξει; Οὐδαμῶς, ἴφη, ὦ Σώ- 
χρατες. Αἰσθάνει οὖν, ᾗ δ᾽ ὃς, ὅτι ταῦτά σοι ξυμβαίνει 
λέγειν, ὅταν φῆς μὲν εἶναι τὴν φυχὴν πρὶν καὶ εἰς ὧν- 
θρώπον εἶδός τε καὶ σῶμα ἀφικέσθαι, εἶναι δ᾽ αὐτὴν 
ἐνγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία 89 
γέ σοι τοιοῦτόν ἐστιν, ᾧ ἀπεικάξες, ἀλλὰ πρότερον καὶ 
ἡ λύρα καὶ αἱ χσρδαὶ καὶ οἱ φθόγγοι ἔτι ὠνάρμοστοι ὄντες 
γήγνονταιε, τελευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἡ ἁρμονία καὶ C 
πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν σοι ὁ λόγος ἐκείνω πῶς 
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ἐννάσεται; Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Σιµµίας. Καὶ µήν, ἡ δ' ὅς, 
πρέπει γε εἴπερ τῷ ἄλλω λόγῳ ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ 
ἁρμονίας. Πρέπει γάρ, ἔφη ὁ Σιµµίας. Οὗτος τοίνυν, 
ἔφη, σοὶ οὐ ἔνρωδός, ἆλλ᾽ ὅρα" πότερον αἱρεῖ τῶν λόγων, 

ὄτὴν µάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι, ἢ ὑΨυχὴν ἁρμονίαν: Πολὺ 
μᾶλλον, ἔφη, ἐκεῖνον, ὦ Σώκρατες. ὕδε μὶν γάρ µοι 

ὮὉ ᾖγέγονεν ἄνευ ἀποδείξεως μετὰ εἰχότος τινὺς καὶ εὐπρε- 
76 πείας, ὅθεν καὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις: ἐγὼ δὲ 

τοῖς διὰ τῶν εὐότων τὰς ὠποδείξες ποιονµένοις λάγοις 

1ο ξύνοιδα οὖσιν ἁλαζύοι, καὶ ἄντις αὐτοὺς μὴ φυλάττηταε, 

εὖ µάλα ἐξαπατῶσι, καὶ ἐν γεωμετρία καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ἅπασιν. ὁ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσεως καὶ µαθήσεως λόγος 
δι ὑποθέσεως ἀξίας ἀποδέξασθαι εἴρηται. ἐῤῥήηθη γάρ 
που οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυγὴ καὶ πρὶν ες σώμα ὠφι- 

Ἰδκέσθαι, ὥσπερ αὐτῆς ἔστιν ἡ οὐσία ἔχουσα τὴν ἐπωνυ- 

Χ μίαν τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. ἐγὼ δὲ ταύτην, ὡς ἐμαντὸν πείθω, 

Ἱκανῶς τε καὶ ὀρθῶς ὠποδίδεγμαι. ἀνάγκη οὖν µοι, ὡς 
ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαντοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι 

λέγοντος, ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία. 

ο ΧΙ. Τί δέ, ἡ ὅ ὃς, ὦ Σιµμία, τῆδε; δοκεῖ σοι 

ἁρμονίᾳ ἢ ἄλλη τινὶ συνθέσει προσήκειν ἅλλως πως ἔχειν 
94 ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἴχη, ἐξ ὧν ἂν ἑυγκέηεαι; Οὐδαμῶς. 

Οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι, ὡς ἐγώμαι, οὐδέ τι πάσχειν ἄλλο 
παρ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιῇ ἢ πάσχη. Ἀννέφη. Οὐκ ἄρα 

10 ἡγεῖσθαί γε προσήκει ἁρμονίαν τούτων, ἐξ ὧν ἂν ξυν- 
τεθῇ, ἆλλ᾽ ἔπεσθαι. Ἐονεδόκει Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία 
γε ἁρμονία αινηθῆναι ἢ φθέγξασθαι ἤ τι ἄλλο ἐνανειω- 
Φῆναι τοῖς αὐτῆς µέρεσιν. Πολλοῦ μέντοι, ἔφη. Τί δέ; 

τη οὐχ οὕτως ἁρμονία πέφυκεν εἶναι ἑκάστη ἁρμονία, ὡς 
ο ἂν ἆρμοσθῇ; Οὐ µανθάνω, ἴφη. Ἡ οὐχ, ἡ d ὃς, ἂν 

Ἡ μὲν μᾶλλον ἆρμοσθῇ καὶ ἐπὶ πλέον, εἴπερ ἐνδέχεται εοῦτο 
Ἰήνεσθαι, μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ ὃ) 
ἠττόν τε καὶ ἐπ᾽ ἔλαττον, ἠττόν τε καὶ ἐλάττων; Πάνν γε. 
ΤΗ οὖν ἴστι τοῦτο περὶ ψυχήν, ὥστε καὶ κατὰ τὸ σµικρότα- 

ꝝ τον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ᾽ 
ἔλαττον καὶ ἧττον αὐτὸ τοῦτο εἶναι, ψυχήν; Οὐδ᾽ ὅπωσ- 
τιοῦν, ἴφη. Φέρε δή, ἔφη, πρὸς «4ιός' λέγεται ψυχἠὴ ἡ 
μὲν νοῦν τε ἔχειν καὶ ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγαθή, ἡ δὶ ἄνοιάν 

ο τεκαὶ µοχθηρίαν καὶ εἶναι κακή; καὶ ταῦτα ὠληθῶς Λέ- 

«Όγεται: Αληθῶς μέντοι. Τῶν οὖν τιθεµένων ψυχἠν ἆρμο- 
νίαν εἶναι τί τις φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι ἐν ταῖς φυχαῖς, 
τήν τε ἀριτὴν καὶ τὴν κακίαν; πότερον ἁρμονίαν αὖὐ τινα 
ἄλλην καὶ ἀναρμοσείαν; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, τὴν ἄγα- 

θήν, καὶ ἔχειν ἐν αὐτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, 
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τὴν δὶ ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἶναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὐτῇ 
ἄλληνι Οὐκ ἴχω ἔγωγε, ἔφη ὁ Σιµµίας, εἰπεῖν: δῇὶον δὲ 
ὅτι τοιαῦτ ἄττ᾽ ὤν λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑποθέμενο. Ἀλλὰ 

προωµολόγηται, ἴφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ’ ἧττον ἱτέραν b 
ἑτέρας ψυχὴν Ψψυχῆς εἶναι. τοῦτο ὅ ἔστι τὸ ὁμολόγημα, 678 
μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἐπὶ πλέον μηδὲ ἧττον μηδ᾽ ἐπ ἔλαττον 
ἑτέραν ἑτέρας ἁρπονίαν ἁρμονίας εἶναι. ἡ γάρ; Πάνυ γε. 
Τὴν δὲ γε μηδὶν μᾶλλον μηδὶ ᾖττον ἁρμονίαν οὖσαν 
μηδὲ μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἡρμόσθωι. ἔστιν οὕτως; "Ἔστιν. 
Ἡ δὲ µήτε μᾶλλον μήῦ ἦττον ἠρμοσμένη ἔσειν ὅ τι πλέον 1 
ἢ ἕλαττον ἁρμονίας μετέχει, ἢ τὸ ἴσον; Τὸ ἴσον. Οὐκοῦν 
φυχὴ ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδὲ ἠττον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ 
τοῦτο, ψυτή, ἐστίν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἤρμουται: E 
Οὕεως, Τοῦτο δέ γε πεπονθνῖα οὐδὲν πλέον ὠναρμοστίας 
οὐδὲ ἁρμονίας µετέχοι ἄνι Οὐ γὰρ οὖν. Τοῦτο ὃ αὖ 16 
πεπονθνῖα ἀρ᾽ ἄν τι πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς µετέχοι ἑτέρα 
πέρας, εἴπερ ἡ μὶν κακία ὠναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ὧρμο- 
γία εἴη; Οὐδὶν πλέον. ΛἈ[ῶλλον δέ γέ που, ὦ Σἰμμία, 
πωτὰ τὸν ὀφθὸν λόγον κακίας οὐδεμία φνχὴ μεθέξει, εἴπερ 

ἁρμονία ἐστίν. ἁρμορία γὰρ δήπου παντελῶς αὐτὺ τοῦτο 39 
οὖσα, ἁρμονία, ἀναρμοστίας οὕποτ ἂν µετάσχο. Οὐ 
μέντοι. Οὐδέ γε δήπου ψυχή, οὖσα παντελῶς ψυχή, κα- 
κίας. Πώς γὰρ ἔκ γε τῶν προειρηµένων; Ἐκ τούτου ἄρα 79 
τοῦ λόγου ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων ζώων ὁμοίως ἀγαθαὶ 
ἔσονται, εἴπερ ὁμοίως φυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο, Φν- 15 

χαΐ, εἶναι. Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σχόκρατε. Ἡ καὶ 
καλῶς δοκεῖ, ἡ ὃ᾽ ὄς, οὕτω λέγσθαι, καὶ πάσχειν ἂν 
ταῦτα ὁ λόγος, εἶ ὀρθὴ ἡ ὑπόθεσις ἦν, τὸ ψυχὴν ἆρμο- Β 
γίαν εἶναι; Οὐδ' ὁπωστιοῦν, ἴφη. 

XLAIII. Τί δέ; ἡ ὃ) ὃς: τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων 30 
σθ' ὃ τι ἄλλο λέγεις ἄφχεν ἢ Φυχήν, ἄλλως τε καὶ φρό- 
Ῥιμον; Οὖὐκ ἔγωγε. Πότερον ἐυγγωφοῦσαν τοῖς κατὰ τὺ 
σῶμα παθήµασιν, ἢ καὶ ἐναντιουμένην: λέγω δὲ τὸ τοι- 
όνδε, οἷον παύµατος ἐνόντος καὶ δίφους ἐπὶ τοὐναντίον 

Έλκειν, τὸ μὴ πίνειν, καὶ πείνης ἐνούσης, ἐπὶ τὸ μὴ 15 
ἐσθίεν": καὶ ἄλλα µυρία που ὀρῶμεν ἐναντιουμένην τὴν 
φυχἠν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα. ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκ- ϐ 
οὖν αὖ ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν μήποτ ἂν 
αὐτήν, ἁρμονίαν γε οὖσαν, ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο 
καὶ χαὶῷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ὤλλο ὀτιοῦν πάθος πάσχοι 40 

ἐκεῖνα, ἐξ ὧν τυγχάνει οὖσα, ἀλλ ἔπεσθαι ἐκείνοις καὶ 
οὔποτ ἂν ἠγεμονεύειν; Ὡμολογήσαμεν, ἴφη' πῶς γὰρ 
οὔ; Τί οὖν; νῦν οὐ πᾶν τοὐναντίον ἡμῖν φαίνεται ἐργα- 

ζομένη, ἡγεμονεύουσά τε ἐκείνων πάντων, ἐξ ὧν φήσε 80 

ρα 
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ῦ τις αὐτὴν εἶναι, καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα διὰ παν- 
τὸς τοῦ βίου καὶ δεοπόζουσα πάντας τρόπους, τὰ μὲν 

χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ μετ ἀλγηδόνων, τά τε κατὰ 
τὴν γυμναστικὴν καὶ τὴν ἑατρικήν, τὰ δὲ πραύτερον, καὶ 

δτὰ μὲν ἀπειλοῦσα τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ 
ὀργαῖς καὶ φόβοις, ὡς ἄλλη οὖσα ἅλλω πράγματι διαλε- 
γοµένη; οἷόν που καὶ Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ πεποίηκεν, 
οὗ λέγει τὸν Ὀδυσσέα, 

στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ' 

1. τέτλαθι δή, κραδίη" καὶ κύντερον ἄλλο ποτ ἔτλης. : 
κ ἂρ οἴει αὐτὺν ταῖτα ποιῆσαι διανοσύµενον ὡς ἁρμονίας 

αὐτῆς οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος 
παθηµάτων, ἀλλ) οὐχ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόζειν, 
καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ Θειοτέρου τιὺς πράγματος ἢ καθ 

Ιό ἁρμονίαν; Νἡ ία, ὦ Σώκφατες, ἔμοιγε δοκεῖ. Οὖκ 
ἄφα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν 
τινὰ φάναι εἶναι" οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἴοικεν, Ὁμήρῳ, θείο 
ποιητῇ, ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. Ἔχει οἳ- 

τως, ἴφη. 
ο. ΧΕΝν. Εἶν δή, η δ' ὃς ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν '4ρ- 

µονίας ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς κά πως, ὡς ἔοικε, μετρίως 
ΒΙ γέγονε: τί δὶ δὴ τὰ Κάδμου, ἴφη, ὦ Κέβης, πῶς Ἱλα- 

σόµεθα καὶ τίνι λόγω; Σύ µοι δοκεῖ, ἴφη ὁ Κέβης, 
ἐξευρήσειν" τουτονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς τὴν ἆρμο- 

ασνίαν θαυμασεῶς µοι εἶπες ὡς παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ 
λέγοντος, ὅτε ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἴ τι ἕξει τις 

Ἡ χρήσασθαι τῷ λόγω αὐτοῦ: πάνυ οὖν µοί ἀτόπως ἔδοξεν 
ρὐθὺς τὴν πρώτην ἴφοδον οὐ δέξασθαι τοῦ σοῦ λόγου. 

ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν θαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον 
φοε{ πάθοι Ὦ Ὑαθέ, ἔφη ὁ Σωκράτης, μὴ μέγα λέγε, 
μή τις ἡμῖν βασκανία περιτρέφῃ τὸν λόγον τὸν μέλλοντα 
λέρεσθαι. ἁλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ Φεῷ µελήσει, ἡμεῖς δὲ 
Ὁμηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες πειρώμεθα εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔσει 
δὲ δὴ τὸ κεφώλαιον ὧν ζητεῖς' ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι ἡμῶν 

C as τὴν vrrr ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀθάνατον οὖσαν, εἰ φιλό- 
σαφος ἀνὴρ µέλλων ἀποθανεῖσθαι, Φαῤῥών τε καὶ ἡγού- 

µενος ἀποθανὼν ἐκεῖ εὖὐ πράξειν διαφερόντως ἢ εἰ ἐν 
ἅλλφ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ἠλίθιον 
Φάῤῥος θαῤῥήσει. τὸ δὲ ὠποφαίνειν, ὅτι ἰσγύρόν τί ἐστιν 

«οὐ φυχἠ καὶ Φεοειδές, καὶ ὅτι ἦν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς 
ἀνθρώπους γενέσθαι, οὐδὲν κωλύεν φᾗς πάντα ταῦτα 
μήνύειν ἀθανασίαν μὲν µή, ὅτι δὲ ποζυχρόνιόν τέ ἐστι 
φυχἠ καὶ ἦν που πρότερον ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ ᾖδει 

Ὦ τε καὶ ἔπραττε πόλλ’ ἄττα: ἁλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν 
«5 ἀθάνατον, ἁλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀνθρώπου σῶμα ἐλθεῖν 
οἱ ἦν αὐτῇ ὀλέθφον, ὥσπερ νόσος" καὶ ταλαιπωρου- 
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µένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ζῴη καὶ τεευτῶσά γε ἐν τῷ 
καλουμένῳ Θανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρειν δὲ δὴ φὴς οὐ- 
δὲν εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται εἴτε πολλάκις, πρός γε 

τὸ ἕκασεον ἡμῶν φοβεῖσθαι' προσήκειν γὰρ φοβεῖσθαι, 
εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μηδ᾽ ἔχοντι λόγον διδό- 
ναι, ὡς ἀθάνατόν ἐστι. τοιαῦτ ἄττα ἐστίν, οἶμαι, ὦ Κέ- E 
βης, ἃ λέγεις' καὶ ἐξεπίεηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἵνα 
µή τι διαφύγη ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούχει, προσθῃς ἢ ἀφέλῃς. 
Καὶ ὁ Κέβης, Αλ’ οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντε, ἴφη, 
οὔτ᾽ ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖναι δέοµαι" ἴστι δὲ ταξτα ἃ λέγω. 19 

XILV. Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν καὶ 
πρὸς ἑαυτόν τει σκεφάµενος, Οὐ φαῦλον πρᾶγμα, ἴφη, 
ὦ Κέβης, ζητεῖᾳ' ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέστως καὶ φθο- 

ρᾶς τὴν αὐτίαν διαπραγµατεύσασθαι. ἐγὼ οὖν σοι δίεµι 96 
περὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά Υ ἐμὰ πάθη" ἔπειπα ἄν τί 15ος 
σοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὺς τὴν πευθὼ 
περὶ ὧν λέγεις χρήσει. ᾽λλὰ µήν, ἔφη ὁ Κέβης, βούλο- 
μαί γε. ᾿ακονε τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἐγὼ γάρ, ἴφη, ὦ Κέ- 
Bne, νέος ὧν Θαυμασεῶς ὡς ἐπεθύμησι ταύτηο τῆς σὐ-. 
φίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος 39 
γάρ µοι ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τὰς αὐτίας ἑκάστου, διὼ τί 
έγνεται ἕκαστον καὶ διὺ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ εἰ ἴσει" 
καὶ πολλάκις ἐμαντὺν ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπῶν πρῶ- Ἡἢ 
τον τὰ τοιάδε, ἄφ᾽ ἐπειδὰν τὸ Θερμὸν καὶ τὸ φυχρὸν ση: 
πεδύνα τινὰ 1άβῃ, ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῶα 15 
ξυνερέφεται; καὶ πότερον τὸ αἶμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ 
ὁ ἀήρ, ἢ τὸ πῦφ, ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δὲ ἐγκέφαλός 
ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾷν καὶ 
ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, 
ἐκ δὲ µνήµης καὶ δόξης, Ἰαβούσης τὸ ἠρεμεῖν, κατὰ 30 
ταῦτα γήνεσθαι ἐπιστήμην. καὶ αὖ τούτων τὰς φθορὰς 
σκοπῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανόν τε καὶ τὴν γῆν πάθη, C 

τεἰευτῶν οὕτως ἐμανεῷ ἴδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέφιν 
αφνὴς εἶναι, ὥς οὐδὲν χρῆμα. τεκµήριον δέ σοι ἐρῶ ἕκα- 

γόν" ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, ὥς γε 35 393 
ἐμαντῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύτης τῆς 88 
σκέψεως οὕτω σφόδρα ἐευφίώθην, ὥστε ἀπέμαθον καὶ 
ταῦτα, ἃ πρὺ τοῦ ὤμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε πολλών 
καὶ διὰ τί ἄνθρωπος αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ ὤμην πρὺ 
τοῦ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ τὺ ἐσθίειν καὶ πίνει" 48 
ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσ- Ὦ 
γένωνται, τοῖς δὲ ὁστοῖς ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐσὺν 
λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγέ- 
νηται, τότε δὴ τὸν ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον πολὺν 
γεγονέναι, καὶ οὕτω γίγνεσθαι, τὸν σμικρὺν ἄνθρωπον 46 
µέγαν. οὕτω τότε ὤμην' οὐ δοκῶ σοι μετρίως; Ἔμοιγε, 
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ἔφη ὁ Κέβης. «Σκέφωι δὴ καὶ τάδε ἔτι. ὤμην γὰρ ἔγωγε 
ἱπνανῶς ασοι ἄοκεῖν, πότε τες φαίνοιερ ἄνθρωπος παρα- 
οτὰς μέγας ᾽σμίκρῷς είζων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, καὶ 

Ε΄ ἴππος ὕπκον": καὶ ἔτι γε ευύτων ἐνάργέστερα, τὰ δέκα 

ὅ μοι ἐδόνει εν ὑνκώ πλείονα εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς 
καὶ εὖ δίπηχυ τοῦ πητναίου μεῖζον εἶναι διὰ 

τὸ ἡμίάκε δὐεοῦ ὑπερέχειν. δν δὲ δή, ἔφη ὁ Κίβης, 
τί σσ ἄθαξ περὶ αὐτῶν: Πόῤῥω που, ἔφη, νὴ «αἱ ἐμὲ 

εἶναι Ἑοῦ θὔεσθοι περὶ τούτων του τὴν αἰείων εἰδέναι, ὃς 

τόγε οὐκ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ, ὧφ, ἐπειδὰν ἑνί τις 

Βὔ5 πφροοῦῇ ἕν,  τὺ ἓν ᾧ προυετέθη δύο γέγονεν, ἢ τὸ προσ- 
97 τεθὲν καὶ ᾧὦ προσετέθη διὰ τὴν πρύσθεσιν τοῦ ἑτέρου τῷ 

ἑτέρῳ δύο ἐγένετο" Θαυμάζω γάρ, εἰ, ὅτε μὲν ἑκώτερον 

αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἦν, ἓν ἄρ' ἑκώτεφον ἦν καὶ οὐκ 
16 ἥστην τύτε, δύο, ἐπεὶ ὅ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕεη ἄρα 

αἀτία αὐτοῖς ἐγένετο δυοῖν γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ πλη- 
σίον ἀλλήλων τεθῆναι. οὐδέ γε ὡς, ζάν τις ἓν διασχίσῃ, 
δύναβαι ἔει πείθεσθαι, ὡς αὕτη αὖ αἰτία γέγονεν, ἡ 
οχίσις, τοῦ δύο γεγανέναι" ἐνανεία γὰρ γήγνεται ἢ τότε 

Β 30 αὐτία τοῦ δύο γίγνεσθαι" τότε μὲν γὰρ ὅτι ξυνήγετο πλη- 
δίον ἀλλήλων καὶ προσετίθετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ' ὅτι 
ὠπάγεται καὶ χωρίζεται ἕτερον ἄφ᾽ ἑτέρου. οὐδέ γε, δι’ ὃ 
τι ἓν γίνεται ὡς ἐπίσεαμαι, ἕει πείθω ἐμαυτόν, οὐδ' 

ἄλλο οὐδὲν νὶ λόγω δι ὃ τι γίνεται ἢ ἀπόλάνται ἢ ἔστε, 
3ὐ κατὰ τοῦτον εὖν ερόπον τῆς μεθόδου, ἀλλά ειν ἄλλον 

τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσήµαι. 

XILVI. αλλ) ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὡς 

ἔφη, Αναξαγόρου ἀναγιγνώακοντος, καὶ Ἱέγοντος, ὥς ἄρα 
νοῦς ἐσειν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ 

πυτῇ αἰεία ἤσόθην τε καὶ ἴδοξέ µοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ 
Β6 τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ) 

οὕτως ἴχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ 

Έκαστον τιθέναι ταύτη, ὅπῃ ἂν βέλεισεα ἔχῃ' εἰ οὖν τις 
βούλοιτο τὴν αὐτίαν εὐφεῖν περὶ ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ 

as ἀπόλλυται ἢ ἴσει, τοῦτο δεῖν περὶ αὐεοῦ εὑρεῖν, ὕπῃ 
βέλτισεον αὐτῷ ἐστιν ἢ εἶναι ἢ ἆἄλλο ὁτιοῦν πάσχεν ἢ 

D ποιεῖν’ ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν 
προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, 
ἆλλ᾽ ἢ τὸ ἄφιστον καὶ τὸ βέλτισεον. ἀναγκαῖον δὲ εἶναι 

4οτὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι: τὴν αὐτὴν γὰρ 
εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιζόμενος ἄσμε- 
νος εὑρηκέναι ὤμην διδάσκαλον τῆς αἰείας περὶ τῶν ὄντων 
πατὰ φοῦν ἐμαυτῷ, τὸν ᾽Αναξαγόραν, καί µοι φράσειν 
πρῶτον μὲν πύτερον ἡ γῇ πλατεῖά ἐσειν ἢ στρογγύλη, 

Ε ω ἐπειδὴ δὲ φράσεαν, ἐπεκδιηγήσεσθαι τὴν αὐίαν καὶ εὖν 
ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον κἀὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν 

προσεέναε, 
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τιαύτην εἶναι" καὶ εἰ ἐν µέσρ φαίη εἶναι αὐτήν, ἐπεκ- 
διηγήσεσθαι, ὡς ἄμεινον ἦν αὐτὴν ἐν µέσῳ εἶναι: καὶ οἵ 
μαι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσκενάσµην ὡς οὐκέτι ποθε- 
σόµενος αἰίας ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω 
παρεσκευάσµην, ὠὡσαύτως πευσόµενος, καὶ σελήνης καὶ 5 
τῶν ἄλλων ἄστρων, τάχους τε πέρι πρὸς ἄλληλα καὶ 
τροπῶν καὶ τῶν ἄλλων παθηµάτων, πῆ ποτε ταῦτ) ἄμει- 

γόν ἐστιν ἕκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάοχεν ἃ πάσχει. οὐ 
γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ὤμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ 
κεκοσµῆσθαι, ἄλλην εινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ἐπενεγκεῖν ἢ ὅτι 10 
βέλτισεον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐσείν, ὥσπερ ἔχει" ἑκάστῳ οὖν 
αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν καὶ κοινῇ πᾶσι τὸ ἑκάστῳ l 
βέλτιστον ὤμην καὶ τὸ κοινὸν πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσθαι ἀγα- 
Βόν. καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ 
πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βίβλους- ὡς τάχιστα οἷός τ᾽ ἦν 15 
ἀνεγέγνωσκον, ἴν' ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ 
χεῖρον. 

ΧΙ ΝΕ. ᾽Απὸ δὴ θαυμαστῆς, ὦ ἑταῖρε, ἐλπίδος 

ᾠιόμην φιρόµενος, ἐπειδὴ προιὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ 
ἄνδρα τῷ μὶν νῷ οὐδὲν χρώµενον οὐδέτινας αὐτίας ἐπαι- 30 
τιόµενον εὖς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, αέρας δὲ καὶ ϐὁ 
αὐθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. 
παί µοι ἔδοξεν ὁμοιόεατον πεπονθέναι ὥσπερ ἂν εἴ τις 
λέγων, ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα πράττει νῷ πράττη, 
κάπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας ἑκάστων ὧν πράτ- 115 
τω, λέγοι πρῶτον μέν, ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάθη- ΝΝ 
μαι, ὅτι ξύγκεταί µου τὸ σῶμα ἐξ ὁστῶν καὶ νεύρων, 

καὶ τὰ μὲν ὁστᾶ ἐἔσει σεερεὰ καὶ διαφυὰς ἴχει χωρὶς απ 
ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεόθαι, D 

περιαμπέχοντα τὰ: ὀστᾶ µετά τῶν σαφκῶν καὶ δέρματος, 19 
ὃ ἐυνέχει αὐτά": αἰωρουμένων οὖν τῶν ὁστῶν ἐν ταῖς 

αὐτῶν ξυμβολαῖς χαλώντα καὶ Ευντείνοντα τὰ νεῦρα 
κάμπτέσθαί που ποιεῖ οἷόν τε’ εἶναι ἐμὶ νῦν τὰ µέλη, 
καὶ διὰ ταύτην τὴν αὐτίαν Ευγκαμφθεὶς ἐνθάδε κάθηµαι- 

παὶ αὖ περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ἡμῖν ἑτέρας τοιαύτας αἰτίας 35 

λέγοι, φωνάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα µνρία 

τοιαῦτα αὐμόμενος, ἀμελήσαρ τὰς ὦς αληθῶς αἰίας 

λέγειν, ὅτι, ἐπειδὴ θηναίοις ἴδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ 

παταφηφίσασθαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέτιον αὖ 
δέδοκται ἐνθώθε καθήσθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα 40 

ὑπέχειν τὴν δίκην, ἣν ἂν κελεύσωσιν' ἐπεὶ νἠ τον κύνα, 
ὡς ἐγῴμαι, πάλαι ἂν ταῦτα τὰ νερά τε καὶ τὰ ὁσεᾷ ἢ περὶ 
Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ δόξης φερόµενα τοῦ βε]- 
τίστον, εἰ μὴ δεκαιότερον ὤμην καὶ κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ 
φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράσκει» ὑπέχειν τῇ πόλει δίκην, 15 
ἥντιν ἂν τάετῃ. «λλ) αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν 889 
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ἄταπον' εἰ δέ τιρ λέγοι, ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν 
καὶ ὁστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα ἄλλα ἴχω, οὐκ ἂν οἷός 
τ᾽ ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά µοι, ἀληθῆ ἂν λέγοι' ὡς μέντοι 
διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ, καὶ ταύτῃ νῷ πράττω, ἆλλ᾽ 

Ἡ δοὐ τῇ τοῦ βελτίστου αἱρέσει, ποὶλὴ ἂν καὶ μακρὰ ῥαθυμία 
Σἴη τοῦ λόγου. τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι οἷόν τ εἶναι, ὅτι 
ἄλλο μέν τί ἔσει τὸ αἴειον τῷ ὄντι, ἄλλο δ᾽ ἐκεῖνο, ἄνευ 
οὗ τὸ αἴειον οὐκ ἄν ποτ᾽ εἴη αἴτιον" ὃ δή µοι φαίνονται 
φηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότω, ἀλλοτρίῳ ὀνό- 

Ίοµατι προσχρώµενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. διὸ 
δὴ καὶ ὁ μέν τις ὄΐίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

µένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ πλατείᾳ 
ἑ  βάθρον τὸν «έρα ὑπεφείδει: τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλ- 

τιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτην 
10 οὔτε ζητοῦσιν οὗτε τινὰ οἴονται δαιµονίαν ἰσχὺν ἔχειν, 

ἅλλὰ ἡγοῦνται τούτου άτλαντα ἄν ποτε ἠσχυρότερον καὶ 
ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ὤπαντα ξυνέχοντα ἐξευρεῖν, 
καὶ ὡς ἀληθῶς τώγαθὸν καὶ δέον ἐυνδεῖν καὶ ἐννέχειν 
οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν οὖν τοιαύτης αὐτίας, ὅπῃ ποτὲ 

9030 ἴχει, μαθητής ὁτουοῦν Πδιατ ἂν γενοίµην’ ἐπειδὴ δὲ 
ταύτης ἑστερήθην καὶ οὔτ) αὐτὸς εὐρεῖν οὔτε παρ ἄλλον 

Ὁ μαθεῖν οἷός τε ἐγενόμην, τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν 

τῆς αἰείας ζήτησιν ᾗ πεπραγµάτευμαι, βούλει σοι, ἔφη, 
ἐπίδειξιν ποιήσωµαι, ὦ Κέβης; Ὑπερφνῶς μὲν οὖν, ἔφη, 

2 ὡς βούλομαι. 

XLVIII. "Ἔδουξε τοίνυν µοι, ἡ ὅ᾽ ὃς, μετὰ ταῦτα, 
ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σχοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆναι, μὴ 
πάθοιµε ὅπερ οἱ τὸν ἤλιον- ἐκλείποντα θκωροῦντες καὶ 
σκοπούµενοι" διαφθείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ ὄμματα, 

πο ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινι τοιούτῳ σχοπῶνται τὴν εἰκόνα 
Ε αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ δμνοήθην, καὶ ἔδεισα, μὴ 

παντάπασι τὴν φυχἠν τυφλωθείην β]έπων πρὸς τὰ πράγ- 
µατα τοῖς ὅμμασι καὶ ἑκάσεη τῶν αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν 
ἄπεεσθαι αὐτῶν. ἴδοξε δή µοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγους 

3σ καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὄντων τὴν ἁλή 
θειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εὐκάζω τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικεν' 

100 οὐ γὰρ πάνυ ξυγχωρῶ τὸν ἐν τοῖς Άόγοις σκοπούμενον 
τὰ ὄντα ἐν εὐιόσι μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὺν ἐν τοῖς ἔργοις” 
ἀλλ’ οὖν δὴ ταύτῃ 7ε ὤρμησα, καὶ ὑποθέμενος ἑκάσεοτε 

αολόγον ὃν ὢν κρίνω ἐῤῥωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν µοι 
9l δοκῇ τούτῳ ξυμφωνεῖν, τίθηµι ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ 

αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἃ δ' ἂν µή, ὡς 

οὐκ ἀληθῆ. βούλομαι δέ σοι σαιρέστερον εἰπεῖν ἃ λέγω. 

100. 101. 

οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ µανθάνειν. Οὐ μὰ τὸν ὅία, ἔφη 
ὁ Κέβης, οὐ σφόδρα. 

XLIX. αλλ, ἡ δ ὃς, ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, B 

᾿. ἄπερ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυθύτι λόγῳ 
οὐδὲν πέπαυµαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν σοι ἐπι- 8 
δείξασθαι τῆς αὐτίας τὸ εἶδος ὃ πεπραγµάτευμαι, καὶ 
εἶμι πάλιν ἐπ ἐκεῖνα τὰ πολυθρύλητα καὶ ἄρχομαι ἀπ 
ἐκείνων, ὑποθέμενος εἶναί ει καλὸν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ καὶ 
ἀγαθὸν καὶ µέγα καὶ τἆλλα πάντα" ἃ εἴ µοι δίδως τε 
καὶ Ευγχωρεῖρ εἶναι ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἐκ τούτω» τήν τε! 

αἰτίαν ἐπιδείξειν καὶ ἀνευρήσειν, ὡς ἀθάνατον ἡ ψυχή. 
Αλλὰ µήν, ἔφη ὁ Κέβης, ὧς διδόντος σοι οὐκ ἂν φθά- ὁ 
γοις περαίνων. Σκόπει δή, ἴφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνος, ἑών 

σοι ξυνδοκῇ, ὥσπερ ἐμοί. φαίνεται γάρ µοι, εἴ τί ἔστιν 
ἆλλο καλὺν πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ δι ἓν ἄλλο καλὸν 16 
εἶναι ἢ διόει μετέχει ἐκείνου τοῦ καλοῦ: καὶ πάντα δὴ 
οὕτω λέγω. τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς; Ἐνγχωφῶ, ἔφη. 
Οὐ τοίνυν, ἡ ὅ) ὃς, ἔτι µανθάνω οὐδὲ δύναµαι τὰς 
ἄλλας αὐίας τὰς σοφὰς ταύτας γιγνώσκέιν: ἀλλ ἐάν εἰς 95 
μοι λέγῃ δι ὃ ει καλόν ἐστιν ὑτιοῦν, ἢ ὅτι χρώμα εὐαν- x 
Φὶς ἴχον ἢ σχῆμα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ μὲν ἢ 
ἄλλα χαίρειν ἐῶ, ταράττοµαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, 
τοῦτο δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως καὶ ἴσως εὐήθως ἔχω παρ 
ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο ει ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ ἡ ἐκείνου 
τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοϊνωνία, εἴτε ὅπῃ δὴ καὶ 3 
ὅπως πφοαγορενοµένη” οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο δωσχυρίζοµαε, 
ἆλλ᾽ ὅτι τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ γίγνεται καλά. τοῦτο γὰρ 
μοι δοκεῖ ἀσφαλέσεατον εἶναι καὶ ἐμαντῷ ἀποκρίνασθαι 
καὶ ἄλλῳ, καὶ τούτου ἐχόμενος ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πε- 'Ε 
σεῖν, ἀλλ ἀσφαλὶς εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ ὀτωοῦν ἅλλῳ ἀπο- 30 
κρίνασθαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ γίγνεται καλά. ἢ οὐ 
καὶ σοὶ δοκεῖ; «Φοκε. Καὶ µεγέθει ἄρα τὰ μεγάλα µε- 
γάλα καὶ τὰ µείζω µείζω, καὶ σµεκρότητι τὰ ἑλάττω 
ἐλάττω; Πα. Οὐδὶ σὺ ἄρ ἂν ἀποδέχοιο, εἴ είς τινα 
φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ µείζω εἶναι, καὶ τὸν ἑλάττω 35 
τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλώττω, ἀλλὰ διαμαρτύροιο ἄν, ὅτι σὺ 31904 
μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ ὅτι τὸ μὲν μεῖζον πῶν ἕτερον 396 
ἑεέρον οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν ἐστιν ἢ µεγέθει, καὶ διὰ τοῦτο 93 
μεῖζον, διὰ τὸ μέγεθος, τὸ δὲ ἔλατεον οὐδενὶ ἄλλω ἔλατ- 
τον ἢ σµαρότητι, καὶ διὰ τοῦτο ἕλαττον, διὰ τὴν σµι- 40 
κρότητα, φοβούμενος, οἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος 
ἀπαντήσῃ, ἐὰν τῇ κεφαλῇ µείζονά τινα φῇς εἶναι καὶ 

ἐἑλάττω, πρώτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι καὶ 

3. 
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ὁ Κέβης γεἰάσας, ᾿Ἔγωγε 
6 δέκα τῶν ὀκτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν 
αὐτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήθει 
καὶ διὰ τὸ πλῆθος; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου ἡμίσει 

μεῖξον εἶναι, ἆλλ᾽ οὐ µεγέθει; ὁ αὐτὸς γάρ που φόβοφ. 
Πάνυ γε, ἔφη. Τί δέ; ἓνὶ ἑνὸς προστεθέντος τὴν πρόσ- 

Ί98εσιν αὐτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέσθαι ἢ διασχισθέντος τὴν 
Ὁ οχίσιν οὐκ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν; καὶ µέγα ἂν βοῴης, ὅτι 

οὐκ οἶσθα ἄλλως πως ἕκαστον γιγνόµενον ἢ μετασχὸν τῆς 
ἠδίας οὐσίας ἑκάστου, οὗ ἂν µετάσχῃ, καὶ ἐν τούτοις 

9! οὐκ ἔχειρ ἄλλην εινὰ αλείαν τοῦ δύο γενέσθαι αλλ ἢ τὴν 
Ιδτῆς δυάδος µετάσχεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ 
μέλλοντα δύο ἔσεσθαι, καὶ µονάδος, ὃ ἂν μέλλῃ ἓν ἔσε- 
σθαι, τὰς δὲ σχίσεις ταύτας καὶ προσθέσεις καὶ τὰς ἄλλας 

τὰς τοιαύτας κοµφείας ἑῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρί- 
Ὦ Ἅνασθαι τοῖς σεαυτοῦ σοφωτέροις" σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ 1ε- 
30 γόµενον, τὴν σαυτοῦ σχιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος 

ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑποθέσεως, οὕτως ἀποχρίναιο 
ἄν. εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαΐρειν ἔφης 
ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ' ἐκείνης ὁρμηθέντα 
σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ. ἐπειδὴ δὲ 

10 ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, 
ἄλλην αὖ ὑπόθεσιν ὑποθέμενος, ἥεις τῶν ἄνωθεν βελείσεη 

Ἐ φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ οὐκ ἂν φύ- 

3 EX. Νἡ ὅία, ὦ Φαίδων, εὐιότως γε" — —— 
γάρ µοι δοκεῖ ὡς ἑναργῶς τῷ καὶ σμειρὸν νοῦν ἴἔχοντι 
εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. 

CAIA. Πάνυ μὶν οὖν, ὦ Ἐχέκρατες, καὶ πᾶσι τοῖς 
παροῦσιν ἔδοξεν. 

... ΕΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀνούουσιν. 
ἀλλὰ είνα δὴ ἦν τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα; 

L. Φ4Ι4. Ὡς μὶν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα ἔυνε- 

αὐ µίαν ἴοχειν, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἠρώτα, Εὺ δή, ἡ δ’ ὅς, 
ταῦτα οὕτω λέγεις, ἀρ οὐχ, ὅταν Σιµµίαν Σωκράτους 

φῆς µείζω εἶναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις τός' εἶναι 

5. δνεῖν b. — 9. δὲ δαί b. -- το. σχισθέντος 

"γάρ, 
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ἐν τῷ Σιµµίᾳ ἀμφότερα, καὶ µέγεθορ. καὶ σµικρότηεα 
Ἔγωγε, ᾽Αἱλὰ γάρ, ἡ ὅ' ὃς, ὁμολογεῖς τὸ τὸν «Σιμμίαν 
ὑπερέχειν Σωκράτους οὐχ ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται, οὕτω 

καὶ τὸ ἀληθὶς ἔχειν; οὗ γάρ πον πεφυκέναι Σιµµίαν ὑπερ- 
έχειν τούτῳ τῷ Σιμµίαν εἶναι, αλλά τῷ µεγέθει ὃ τνγ- ος 
Ἰάνει ἴχων: οὐδ' αὖὐ Σωκράτους ὑπερέχειν, ὅτι Σωκράτης 

ὁ Σωκράτης ἐστίν, ἀλλ δει σµικρύτητα ἔχμ ὁ Σωκράτης 96 
πρὸς τὺ ἐκείνου μέγεθος ᾿Αληθή. Οὐδέ γε αὖ ὑπὸ Φαί- 
δωνος ὑπερέχεσθαι τῷ ὅτι Φαίδων ὁ Φαΐδων ἐστίν, ελλ' 

ὅτι μέγεθος ἔχει ὁ Φαίδων πρὺς τὴν Σιμμίου σµικρότητες; 1ο 
Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα ὁ Σιµµίας ἐπωνυμίαν ἔχει σµι- 
χρός τε καὶ μέγας εἶναι, ἐν µέσῳ ὢν ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν 
τῷ µεγέθει ὑπερέχειν τὴν σµεκρύτητα ὑπερέχων, τῷ δὶ Ὁ 

μέγεθος τῆς οµωρότητος παρέχων ὑπερέχον Καὶ ἅμα 
µειδιάσας, Ἔοικα, ἔφη, καὶ ξυγγραφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ οὖν 15 
ἔχει γέ που ὡς λέγω. Ἀυνέφη. Αΐγω δὲ τοῦδ ἔνενα, 

βουλόμενος δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὐ 
µόνον αὐτὸ τὺ μέγεθος οὐδέποτ) ἐθέλεν ἅμα μέγα καὶ 
αμικρὸν εἶναι, ἁλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε 
προσδέχεσθαι τὸ αμικρὸν οὐδ ἐθέλνιν ὑπερέχεσθαι, ἁλλὰ — 
δνοῖν εὐ ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ - 

πφοσίῃ τὸ ἑναντίον, τὸ σµικρόν, ἢ προσελθόντος ἐκείνου Ε 

ἀπολωλέναι' ὑπομένον δὲ καὶ δεξάµενον τὴν σµεκρότητα 

οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἕτερον ἢ ὅπερ ἦν' ὥσπερ ἐγὼ δεξάµενος.. 

καὶ ὑπομείνας τὴν οµικρύτητα, καὶ ἴει ὢν ὅσπερ εὐμέ, 15 
οὗτος ὁ αὐτὸς σµεκρός εἰμι" ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλµηκε µέγα 
ὂν σμικρὺν εἶναι: ὡς ὃ’ αὔτως καὶ τὺ σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν 07 
οὐκ ἐθέλει ποτὶ μέγα γίγνεσθαι οὐδὶ εἶναι, οὐδὲ ἄλλο 
οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι ὃν ὕπερ ἦν ἅμα τοὐναντίον γίγνε- 
σθαί τε καὶ εἶναι, ἀλλ ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυεαι ὂν 20803 
τούτῳ τῷ παθήµαει. Παντάπασιν, ἴφη ὁ Κέβης, οὕτω 

φαίνεταί µοι. 
LI. Κα τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας -- ὕσεις 

ὃ ἦν, οὐ σαφῶς µέμνηµαι -- Πρὸς Θεῶν, οὐκ ἐν τοῖς 
πρόσθεν ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομένων 35 
ὠμολογεῖεο, ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γίγνεσθαι καὶ ἐκ 
τοῦ μείζονος τὺ ἕλατεον, καὶ ἀτεγνῶς αὕτη εἶναι ἡ γένεσις 
τοῖς ἐναντίοις, ἐκ τῶν ἐνανείων; νῦν δέ µοι δοκεῖ λέγε- 
οὔαι, ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. Καὶ ὁ Σωκράτης 

παραβαλὼν τὴν κεφαλἠν καὶ ἀκούσας, ᾽Ανδρικῶς, ἔφη, ο 306 

ἀπεμνημόνευκας, οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ τε Β 
νῦν λεγοµένου καὶ τοῦ εύτε. τότε μὶν γὰρ ἐλέγετο ἐκ τυῦ 
ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον πφᾶγμα ε, ῦν 
δέ, ὅτι αὐτὺ τὸ ἐνανείον ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ ἄν ποτε 
γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὺ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν «5 

ὦ φίε, περὶ τῶν ἐχόντων τὰ ἐνανεία ἐλέγομεν, 

ἐπονομάζοντες αὐτὰ εῇ ἐκείνων ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ 

a. — αἱ. μεγάλα ΧΠΤ. — 44. οἰόμεθα Χ{ΠΤΦΕ. -- 
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31. δυεῖν b. -- 35 
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98 ἐκείνων αὐτῶν, ὧν ἐνόντων ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνο- 
6 μαζόµενα" αὐτὰ δ' ἐκεῖνα οὐκ ἄν ποτέ φαµεν ἐθελῆσαι 

γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι. Καὶ ἅμα βιέφας εἰς τὸν Κέ- 
βητα εἶπεν, ρα µή πον, ἔφη, ὦ Κέβης, καὶ σέ τι τού- 
ὕτων ἐτάραξεν ὧν δε εἶπεν; Οὐδ' αὖ, ἔφη ὁ Κέβης, 
οὕτως ἔχω᾽ καίτοι οὔτι λέγω, ὡς οὐ πολλά µε ταράττει. 
Ἐυνωμολογήκαμεν ἄρα, ἡ ὅ' ὃς, ἁπὶῶς τοῦτο, µηδέποτε 
ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσθαι, Παντάπασιν, ἔφη. 

LII. Ἔει δή µοι καὶ τόδε σκέψαι, ἔφη, εἰ ἄρα ἓνν- 
19 οµολογήσεις. Θερμόν τι καλεῖς καὶ φυχρόν; Εγωγε. Αρ 

Ρ ὭΌὅπερ χιόνα καὶ πῦρ; Μὰ «ἱ οὖν ἴγωγε. Αλί ἕτερόν τι 
πυρὸς τὸ Θερμὸν καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ ψυχρόν; Ναί. 

λλὰ τόδε γ΄ οἶμαι δοκεῖ σοι, οὐδέποτε χιόνα γ οὗὖσαν, 
δεξαµένην tò Θερμόν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, 

19 ἔτι ἴσεσθαι Όπερ ἦν, χιόνα καὶ θερµόν, ἀλλὰ προσιόντος 
τοῦ Φερμοῦ ἢ ὑπεκχωφήσειν αὐτῷ ἢ ἀπολεῖσθαι. Πάνν γε. 
Καὶ τὸ πῦρ γε αὖ προσιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἢ ὑπεξ- 
ναι ἢ ἀπολεῖόθαι, οὐ μέντοι ποτὲ —52 δεξάµενον 

κ τὴν ψυχρύτητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἦν, πὂρ καὶ ψυχρόν. ληθη, 
πο ἴφη, λέγει. Ἔσειν ἄρ, ἡ ὅ' ὃς, περὶ ἔνια τῶν τοιούτων, 

9 ὥστε μὴ µόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀξιοῦσθαι τοῦ ἑαυτοῦ ὀνό- 
µατος εὖς τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι, ὃ ἴστι μὲν 

ε οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει ὃὲ τὴν ἐκείνου μηρφὴν ἀεὶ Ότανπερ ᾖ. 
ἔτι ὅ᾽ ἐν τοῖσδε ἴσως ἴσται σαφέατερον ὃ λέγω. τὸ γὰρ 

ο περιετὸν ἄεί που δεῖ τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν͵, 
ὅπερ νῦν λέγομεν' ἢ οὔ: Πάνυ γε. ᾿φα µόνον τῶν ὄν- 
των, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, ἢ καὶ ἄλλο τι, ὃ ἴσει μὶν οὐχ 

101 ὭΌὅπερ τὸ περατόν, ὅμως δὲ δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ 
ὀνόματος καὶ τοῦτο καλεῖν ἀεί, διὰ τὸ οὕτω πεφυκέναι, 

39 ὥστε τοῦ περιττοῦ µηδέποτε ἀπολείπεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ 

εἶναι οἷον καὶ ἡ τριὰς πέπονθε καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει 
δὲ περὶ τῆς τριάδος" ἄρα οὐ δοκεῖ σοι τῷ τε αὐτῆς ὀνό- 
µατι ἀῑεὶ προσαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιετοῦ, ὄντος 
οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος; ἀλλ Όμως οὕτω πως πέφυκε καὶ 

4ὔ ἡ τριὰς καὶ ἡ πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, 
Β Ὠὤὥστε οὐκ ὢν ὅπερ τὸ περιτεὺν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστι 

περιττύς. καὶ αὖ τὰ δύο καὶ τὰ τέτταρα καὶ ἅπας ὁ ἔτε- 
ρος αὖ στίχος τοῦ ἀριθμοῦ οὐκ ὤν ὅπερ τὸ ἄφειον, Όμως 
ἔκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐσειν ἄεί. ξυγχωρεῖς, ἢ οὗ; Πῶς 

Ao γὰρ οὔκ: ἔφη. ΄Ὁ τοίνυν, ἔφη, βούλομαι δηλῶσαι, ὤθρει. 
104 ἔστι δὲ τόδε, ὅτι φαίνεεαι οὐ µόνον ἐκεῖνα τὰ ἑναντία 

ἄλληλα οὐ δεχόµενα, ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ ὄντα ἀλλήλοις 
ἐναντία ἔχει del τάναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχοµένοις 

1. φαῖμεν a. — 3. εἰς] πρὸς Χ Π. -- 4. ἔφη om. a. 
ἴσεσθ. om. ᾱ- -- 6, καὶ τοιοῦτό τι λέγω α. -- 8. αι — 

το, Ao οὐχ ὅπεφ χιών α. — 12. post χιόνα οπη. ᾱ. -- 
Ηοϊπάοτῆο ὃν: ὅπερ cum Ηλγίς πο. --- 37. τέσσαρα α. -- 

1. αὐτοῖς) αὐτῇ ᾱ. — 4. πρινὴ ᾱ. — 13. σχεν a. — 

δεί αὐτό τινος 1, ἐναντίου 

— 25. τὸ ἐναντίον κοπο! a sStallbaumii operae. 
et pr. ΓΞ Π: daiꝰ ἄλλυ πε, ἀλλ) ἄλλῳ b. 
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riov ἠδέα οὐδέποτε ἠξε. Οὐ δῆτα. 

ἐκείνην τὴν ἰδέαν, ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ᾗ, 
ἆλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα. ϐ 
ἢ οὐ φήσοµεν τὰ τρία καὶ ἀπολεῖσθαι πρότερον καὶ ἄλλο 
ὀειοῦν πείδεσθαι, πρὶν ὑπομεῖναι ἔτι τρία ὄντα ἄρεια 
γενέσθαι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Οὐδὲ ' μήν, — 
δ᾽ ὃς, ἐναντίον γέ ἐσει δυὰς τριάδι, Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ 
ἄρα µύνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα ᾱλ- 
1ηλα, ἁλλὰ καὶ ἄλλ' ἄττα τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπι- 
όντα. ἸἈληθέστατα, ἔφη, λέγεις. 

LIII. ΕΒούλει οὖν, ἡ δ᾽ ὃς, ἐὰν οἷοί τε ὦμεν, ὁρι- 1ο 
σώμεθα ὁποῖα ταῦτ᾽ ἐσείν; Πάνν γε. ΑΦ οὖν, ἔφη, 
ὦ Κέβης, τάδε εἴη ἄν, ἃ ὃ τι ἂν κατάσχῃ μὴ µόνον ἢ 
ἀναγκάζει τὴν αὐτοῦ ἠἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, αλλά καὶ ἐναντίου 
ἄεί τινος; Πῶς λέγεις; ΄Ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν. οἶσθα γὰρ 
δήπου, ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχη, ἀνάγκη αὐ- 15 
τοῖς οὐ µόνον τρισὶν εἶναι, ὠλλὰ καὶ περιετοῖς Πώνν 
γε. Ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δή, φαµέν, ἡ ἐναντεία ἰδέα ἐκείνῃ 
τῇ µορφῇ, ἢ ἂν τοῦτο ἀπεργάξηται, οὐδέποτ ἂν ἔλθοι. 
Οὐ γάρ. Εἰργάζετο δέ γε ἡ περετή; Ναί Ἐναντία δὲ θί 
ταύτῃ ἡ τοῦ ἀρτίον; Ναί, Ἐπὶ τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἆρ- 10 Ε 

"μοιρα δὴ τοῦ 
ἀρτίου τὰ τρία. "αμοιρα. ᾿Ανάρτιος ἄρ ἡ τριάς.. Ναί. 
Ὁ τοίνυν ἴλεγον ὀρίσασθαι, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα 
ὅμως οὐ δέχεται αὐτὺ τὸ ἐναντίον, οἷον νῦν ἡ τριὰς τῷ 
ἀρτίῳ οὐκ οὖσα ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, 5 
τὸ γὰρ ἐναντίον ἄεὶ αὐτῷ ἐπιφέρει, καὶ ἡ ὄνὰς τῷ πε- 
θιστῷ καὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ καὶ ἄλλα πάμπολλα -- ἀΔ’ 105 
ὅρα δή, εἰ οὕτως ὁρίξει, μὴ µόνον τὸ ἐναντίον τὸ ἑναν- 
τίον μὴ δέχεσθαι, αἰλὰ καὶ ἐκεῖνο, ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναν- 
τίον ἐκείνῳ, ἐφ᾽ ὃ τι ἂν αὐτὸ ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν 30 
τοῦ ἐπιφεφρομένου ἐναντιότητα µηδέποτε δέξασθαι. πάλιν 
δὶ ἀναμιμνήσκονυ' οὐ γὰρ Ἰεῖρον πολλάκις ἀκούειν. τὰ 
πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου οὐ δέξεται, οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ 
πεφιστοῦ, τὸ δὄμπλάσιον. τοῦτο μὲν οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ 
ἐναντίον, ὅμως δὲ τὴν τοῦ περιττοῦ οὐ δέξεται' οὐδὲ δὴ 1 
τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ τἆλλα τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμιον, τὴν τοῦ Β 
ὅλου, καὶ τριτηµόριον αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἴπερ {09 
ἔπει τε καὶ ξυνδοκεῖ σοι οὕτως. ΓΠάνυ σφόδρα καὶ ἕνν- 

δοκεῖ, ἔφη, καὶ ἔπομαι. ΄ 

Εν. Πάλιν δή µοι, ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ μή 49 
μοι ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ µιμούμενος ἐμέ. λέγω 39 

δὲ παρ ἦν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν, τὴν ἀσφαλῆ 
ἐκκίνην, ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ἄλλην ὁρῶν ἀσφάλειαν. 

-ϱ. —* —— τι καλεῖν ᾱ. -- 
δὲ) δὴ α. — 14. οὗπερ auctore 

: ἀεὶ ἔχει α. 
ἐναντίου αεί τινος nos: ἐναντίου αὐτῷ ἀεί τινος ΧΞΠΤ οι 

της. Ε, ἐναντίου ἀεί τινος αν Τοφς, —*— δεῖ αὐτῷ τινος 460 Ε Η1, ἐνανείον δεῖ ἀεί τινος αὐτῷ 4 
οεὶ αὐτῷ τινος σαι Βοκκοτο ο, ἐναντίαν αὐτῇ 

12. ὥρισται απείοτο Cornario a. — 34. αὐτὸ] αὐτῷ 4ε. -- [τὸ 
— 40. καί µοι μὴ ᾱ, — 44. 

» ἐναντίον 
7 δέχεσθαι auctore Cornerio ᾱ. — 

(ον b. -- 2 ἀεὶ αὐτῷ χΞΠΤ: αὐτῷ ἄεὶ αὖο. 
ὃ) ὁ ο. — ἁμὰ καάΤῶ, 
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εὖ γὰρ ἔροιό µε, ᾧ ἂν τί ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται, Θερμὸν 
6 — 

ἁμαθῆ, ὅτι ᾧ ἂν Θερμότης, ἄλλα κοµφοτέραν ἐκ τῶν 
νῦν, ὅτι ᾧ ἂν πῦρ' οὐδὶ ἂν ᾧ ἂν σώματι τέ ἐγγέ- 

ὄνηται, νοσήσει, οὐκ ἐρῶ, ὅτι ᾧ ἂν νόσος, ἀλλ’ ᾧ ἂν πν- 
ρετός' οὐδ ᾧ ἂν ἀφιθμῷ τί ἠγένηται, περιετὸς ἔσται, 
οὐκ ἐρῶ ὦ ἂν περιτότης, ἀλλ ᾧ ἂν µονάς, καὶ τἆλλα 
οὕτως, ἀλλ’ ὅρα, εἰ ἤδη Ἱκανῶς οἶσθ ὅ τι βούλομαι. 

᾽Αιλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἔφη. ᾽Αποκρίνου δή, ἡ ὃ’ ὃς, ᾧ ἂν 
19 τί ἐγγένηται σώματι, ζῶν ἔσται: Αι ἂν φυχή, ἔφη. Οὐκ- 

Ὁ. σὺν ἀεὶ τοῦτο οὕτως ἴχε; Πῶς γὰρ οὐχί; ἡ δ’ ὃν. Ἡ 
φυχἠ ἄρα ὃ τι ἂν αὐτὴ κατάσχῃ, ἀεὶ ἥκει ἐπ ἐκεῖνο φέ- 
ῥουσα ζωήν: κει μέντοι, ἔφη. Πότερον δ' ἔστι τι ζωῇ 
ἀναντίον, ἢ οὐδέν; Ἔστιν, ἔφη. Τί; Θάνατος. Οὐκοῦν 

408 15 ἡ ψυχἠ τὸ ἐναντίον ὦ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ µή ποτε δέ- 
ἔηται, ὧς ἐκ τῶν πρόσθεν ὠμολόγηται; Καὶ µάλα σφόδρα, 

ἔφη ὁ Κέβης. 
εν. Τί οὖν; τὺ μὴ δεχόµενον τὴν τοῦ ἀρτίου ἰδέαν 

τί νῦν δὴ ὠνομάζομεν; Ανάρτιον, ἔφη. Τὸ δὲ δίκαιον 
Ε39 μὴ δεχόµενον καὶ ὃ ἂν μουσικὸν μὴ δέχηται; ΄Άμουσον, 

ἔφη, εὺ δὲ ἄδιιον Ἐἶιν' ὃ δ’ ἂν θάνατον μὴ δέχηται, 
τί καλοῦμεν; Αθάνατον, ἔφη. Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται 
Φάνατον; Οὔ,- θάνατον ἄρα ἡ ψυχή; θάνατον. Εἶεν, 
ἔφη” τοῦτο μὶν δὴ ἀποδεδείχθαι φῶμεν: ἢ πῶς δοκεῖ; 

ας Καὶ µάλα γε Ἱκανῶς, ὦ Σώκρατε. Τί οὖν, ἡ ὅ' ὃς, ὦ 
Κέβης: εἰ τῷ ἀναρτίῳ ἀναγκαῖον ἦν ἀνωλέθρῳ εἶναι, 

106 ᾖἆλλο ει τὰ ερία ἢ ἀνώλεθρα ὢν ἦν; Πῶς γὰρ οὔ: Ὀύκ- 
οὖν εἰ καὶ τὸ ἄθερμον: ἀναγκαῖον ἦν ἀνώλεθρον εἶναι, 
ὁπότε τις ἐπὶ χιόνα Φερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξπει ἂν ἡ χιὼν 

30 οὖσα σῶς καὶ ἄτηκτος; οὐ γὰρ ἂν ἀπώλετό γε, οὐδ' αὖ 
ὑπομένονσα ἐδέξατ ἂν τὴν ΔΘερμύτητα. ᾿ληθη, ἴφη, 
λέγει. Ὡσαύτως, οἶμαι, κἂν εἰ τὸ ὤψυκτον ἀνώλεθρον 
ἦν, ὁπότε ἐπὶ τὸ πῦρ Φνγρόν τι ἐπήει, οὔποτ ὢν ἀπε- 

ο οὐδ) ἀπώλλντο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπιλθὺν ὧὥχιτο. 
Β 36 Ανάγκη, ἴφη. Οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ τοῦ 

104 ᾿ἀθανάτον εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, 

ἀδύνατον φυχῇ, ὅταν θάνατος ἐπ αὐτὴν ἴη, ἀπόλλυσθαι" 

Φάνατον μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν προειρηµένων οὐ δέξεται οὐδ' 
ἔσται τεθνηκνῖα, ὥσπερ τὰ ερία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρ- 

«οτιον. οὐδέ γ αὖ τὺ περατόν, οὐδέ δὴ τὸ πῦρ φυχρόν, 
σὐδέ γε ἡ ἐν τῷ πυρὶ Θερμύτης. ἀλλὰ τί κωλύει, φαίη 
ἄν τις, ἄρειον μὲν τὸ περιτὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ 

ἀρτίον, ὥσπερ ὠμολόγηται, ἀπολομένον δὲ αὐτοῦ ἀντ 
ϱὁ ἐκείνου ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοι- 

«μεν διαµάχεσθαι, ὅτι οὐκ ἀπόλλνεαι' τὸ γὰρ ἀνάρτιον 

᾿ριετὸν καὶ τὰ τρία οἴχεται ἀπιόνεα 
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οὐκ ἀνώλεθρόν ἐσειν' ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὠμολόγητο ἡμῖν, ῥᾳ- 
δίως ἂν διεµαχόµεθα, ὅτι ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίου τὸ πε- 

καὶ περὶ πυρὸς καὶ 
Φερμοῦ καὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἂν διεµαχόµεθα. ἢ οὔ: 
Πάνν μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτον, εἰ 5 
μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, Ψυχὴ ἂν εἴη 
πρὺς τῷ ἀθάνατός εἶναι καὶ ἀνώλεθρος' εἰ δὲ µή, ἄλλον ὮὉ 
ἂν δέοι λόγου. αλλ’ οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου γε ἕνεκα 
σχολῆ γὰρ ἄν τι ἄλλο φθορὰν μὴ δέχοιτο, εἴ γε τὺ ἀθά- 
γατον ἀῑδιον ὃν φθορὰν δέξεται. ’ . 

LVI. Ὁ δέ γε θεός, οἶμαι, ἴφη ὁ Σωκράτης, καὶ 
αὐτὺ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τι ἄλλο ἀθάνατόν ἐσει, 
παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηθείη µηδέποτε ἀπόλλνσθαι, Παρὰ 
πάντων μέντοι νἠ ία, ἔφη, ἀνθρώπων τε καὶ ἴει μᾶλ- 
1ον, ὡς ἠγῷμαι, παρὰ Θεῶν. Ὁπότε δὴ τὸ ἀθάνατον 15 
καὶ ἀδιάφθορόν ἐστιν, ἄλλο τι ψυχή, εἰ ἀθάνατος τυγ- L 
χάνει οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ὢν εἴη: Πολὴ ἀνάγκη. Ἔπι- 
όντος ἄρα “Θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τὺ μὲν θνητόν, 
ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ ὅ ἀθάνατον σῶν καὶ 

ἀδιάφθορον οἴχεαι ἀπιόν, ὑπεκχωρῆσαν τῷ θΘανάτῳ. 30 
Φαίνεται. Παντὸς μᾶλλον ἄρα, ἔφη, ὦ Κέβης,, ψυχὴ 

ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον, καὶ τῷ ὄντι ἴσονται ἡμῶν αἱ 801 
φυχαὶ ἐν ̓Αϊδου. Οὕκου» ἴγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἔχω 
παρὰ ταῦτα ἄλλο τι λέγειν οὐδὲ πῃ ἀπισεεῖν τοῖς λόγοις. 
ἀλλ’ εἰ δή τι Σιμμίας ὅδε ἤ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει 15 
μὴ κατασιγῆσαι' ας οὐκ οἶδα εἰς ὄντινά τις ἄλλον καιρὸν 
ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν παρόντα, περὶ τῶν τοιούτων βου- 
Ἰόμενος ἤ τι εἰπεῖν ἢ ἀνοῦσαι. .Αλλὰ µήν, ἡ ὅ᾽ ὃς ὁ Σιµ- 
µίας, οὐδ αὐτὸς ἔχω ἕει ὅπη ἀπιστῶ ἔκ γε τῶν λεγοµέ- 
φων΄ ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι εἰσί, καὶ 30 
τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμάζων, ἀναγκάζομαι ἅπι- Β 
σείαν ἔτι ἔχειν παρ ἐμαντῷ πεφὶ τῶν εἰρημένων. Οὐ μό- 1906 
νον γ΄, ἴφη, ὦ Σιµµία, ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ 
λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν 
εἶσιν, ὅμως ἐπίσκεπτέαι σαφέστερον’ καὶ ἐὰν αὐτὰς ἑκανῶς 30 
διέλητε, ὡς ἐγώμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ, καθ᾽ ὅσον 
δυνατὺν μάλιοτ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπακολουθήῆσαι" κἂν τοῦτο αὐτὸ 

—* γένηται, οὐδὲν ζητήσετε περαιτέρω. ᾿Αληθῆ, ἔφη, 
εις. 

ΕΝ. Mà τόδε γν μη ὦ ἄνδρες, δίκαιον δια- 10 

νοηθῆναι, ὅτι, εἴπερ ἡ ψυχἠ ἀθάνατος, ἐπιμελείαρ δὴ ϐ 
δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου µόνον, ἐν ᾧ καλοῦμεν 
τὸ ζην, ἀλλ ὑπὶρ τοῦ παντός, καὶ ὁ κίνόννος νῦν δὴ 
καὶ δόξειεν ἂν δεινὺς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει. εἰ μὲν 

γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἁπαλλαγή, ἔρμαιον ἂν ἦν «6 
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τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ εε σώματος ἅμα ἀπηλλάχθαι 
398 καὶ τῆς αὐτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς' νῦν δὲ ἐπειδὴ 

ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀπο- 
ϱ φυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ 

ὅ φρονιμωτάτην γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχονσα εἰς Αϊδου 
ἡ ψυχἠ ἔρτεται π]ὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς, ὢ δὴ 
καὶ μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα 
εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς 

ἄρα τελευτήσαντα ἕκαστον ὁ ἑκάστου δαίµων, ὕσπερ ζῶντα 

1 εὐήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα τόπον, οἱ δεῖ 
τοὺς ἐυλλεγέντας διαδικασαµένους εἰς ΄4ϊδου πορεύεσθαι 

Ε µμετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου, ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε 
ἐκεῖσε ποφεῦσαι. τυχόντας ὅ' ἐκεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν καὶ µεί- 
γαντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν κομέζεε 

16 ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μακφαῖς περιόδοις. ἴστι δὲ ἄρα ἡ 

408 πορεία οὐχ ὡς ὁ Αἰσχύλον Τήλεφος λέγει" ἐκεῖνος μὲν γὰρ 
ἁπλ]ῆν οἶμόν φησιν εἷς Αιδου φέφειν, ἡ ὃ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε 

µία φαίνεεαί µοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει': οὐ 
γάρ πού τις ἂν διαµάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. 

30 νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ περιόδους πολλὼς ἔχειν' ἀπὸ 

τῶν ὁσίων τε καὶ νοµίµων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόµενος λέγω. 

ἡ μὲν οὖν κοσµία τε καὶ φφόνιμος φυχὴ ἔπεταί τε καὶ 
οὐκ ὠγνοεῖ τὰ παρόντα ' ἡ δὲ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος 
ἔχουσα, ὅπερ ἐν εῷ ἔμπροσθεν εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν 

Β 35 χρόνον ἐπτοημένη καὶ περὶ τὸν ὁρατὸν τόπον, πολλὰ ἄν- 

τιτεένασα καὶ πολλὰ παθοῦσα, βίᾳ καὶ µόγις ὑπὸ τοῦ 

προστεταγµένου δαίµονος οἴχεται ἀγομένη. ἀφικομένην δὲ 

108 ὄθιπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάθαρτον καί τε πεποιηκνϊαν 
τοιοῦτον, ἢ φόνων ἀδίκων ἡμμένην ἢ ἄλλ ἄττα τοιαῦτα 

40 εἰργασμένην, ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν 
ἔργα ευγχάνει ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὧπεκ- 
ερέπεται καὶ οὔτε ξυνέµπορος οὔτε ἡγεμὼν ἐθέλει γίγνε- 

ο σθαι, αὐτὴ δὲ πἱανᾶται ἐν πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως 
ἂν δή τινες χρόνοι γένωνται, ὧν ἐξελθόντων ὑπ) ἀνάγκης 

as φέριται εἰς τὴν αὐτῇ πρέπουσαν οἴκησιν' ἡ δὲ καθαρῶς 
τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξελθοῦσα, καὶ ξυνεµπόρων καὶ 

ἡγεμόνων θεῶν τυχοῦσα, ὤκησε τὸν αὐτῇ ἑκάσεη τόπον 
πφοσήκοντα. εἰσὶ δὲ πολλοὶ καὶ θαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, 

καὶ αὐτὴ οὔτε οἵα οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς 
«ο εἰωθότων λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. 

η] LVIII. Καὶ ὁ Σιµµίας, Πῶς ταῦτα, ἴφη, λέγεις, 
ή 2ύκρατερ; περὶ γάρ τοι τῆς γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ 
ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα, ἃ σἳ πείθει. ἡδέως ἂν οὖν 

ἀκούσειμι. ᾽αλλὰ μέντοι, ὦ Σιµµία, οὐχ ἡ Γλαύκον τέχνη 
«ὐγέ µοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἅ α ἐστίν' ὦρ μέντοι 
ἀληθῆ, — μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν Γλαύκου 
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τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσωρ οὐδ’ ἂν οἷός τε εἴην, ἅμα 
δέ, εἰ καὶ ἠπισεάμην, ὁ βίος µοι δοκεῖ ὁ ἐμός, ὦ Σιµµία, 
τῷ µήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖν. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς 
γῆς, οἴαν πέπεισµαι εἶναι, καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν ἙἘ 

µε κωλύεί λέγειν. λλ', ἴφη ὁ Σιμμίας, καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. ὅ 
Πέπεισμαι τοίνυν, ἡ ὅ᾽ ὃς, ἐγώ, ὡς πρώτον μέν, εἰ 

ἔστιν ἐν µέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὶν αὐτῇ 
δεῖν μήτε ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεν µήτε ἄλλης ἀνάγκης 
μηδεμιᾶς τοιαύτης, ἀλλὰ Ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν 

ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ αὐεοῦ ἑαυτῷ πάντη καὶ τῆς γῆς 1ὸ 
αὐτῆς τὴν ἠσοῤῥοπίαν: ἠῬόῤῥοπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸφ 
ἐν µέσῳ τεθὶν οὐχ ἕξει μᾶλλον οὐδ' ἧετον οὐδαμόσε κλι- 
Φῆναι, ὁμοίως ὅ᾽ ἔχον ἀκλινὶς μενεῖ. πρῶτον μέν, ἡ ὅ' 
ὃς, τοῦτο πέπεισµαι. Καὶ ὀρθῶς γε, ἔφη ὁ Σιµµέας. 
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Ἔει τοίνυν, ἔφη, πάμµεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν 15 
τοὺς µέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι ἩΒ 

µορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλµα µύρμηκας ἢ βατράχους, περὶ 
τὴν Φάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν 
πολλοῖς τοιούτοις εύποις οὐκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῇ περὶ 
τὴν γῆν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἐδέας καὶ τὰ 10 

μεγέθη, εἰς ἃ ξυνεῤῥνηκέναι τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὀμέχλην 
καὶ τὸν ἀέρα" αὐτὴν δὲ τὴν γῆν καθαρὰν ἐν καθαρῷ 110 
κείσθαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧπερ ἐστὶ τὰ ἄσερα, ὃν δὴ αὐθέρα 
ὀνομάζξειν τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰωθύτων ϐ 
λέγειν: οὗ δὴ ὑποστάθμην ταῦτα εἶναι καὶ Ευῤῥεῖν ἀεὶ 15 
εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. ἡμᾶς οὖν οὐκοῦντας ἐν τοῖς κοίλοις 
αὐτῆς λεληθέναι καὶ οἴκσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν, ὥσπερ 

ἂν εἴ τις ἐν µέσῳ τῷ πνθµένι τοῦ πελάγους οὐκῶν οἴοιτό 
τε ἐπὶ τῆς θαλάττης οὐκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὺν 

ἦλιον καὶ τὰ ἄλία ἄσερα τὴν Θάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν 39 
εἶναι, διὰ δὲ βραδυκῆτά τε καὶ ἀσθένειαν µηδεπώποτε ἐπὶ 

τὰ ἄκφα τῆς Θαλάττης ἀφιγμένος μηδὲ ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺς Ὦ 
καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς Θαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, 
ὅσῳ καθαρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὢν τοῦ παρὰ σφίσε, 
μηδὲ ἅλ]ου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ἑωφακότος, ταὐτὸν δὴ τοῦτο 15 
καὶ ἡμᾶς πεπονθέναι: οἰκοῦντας γὰρ ἕν εινι κοίλῳ τῆς 
γῆς οἴεσθαι ἐπάνω αὐτῆς οὐκεῖν, καὶ τὺν ἀέρα οὐρανὸν 
καλεῖν, ος διὰ τούτου οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄσερα χωροῦντα. 
τὸ δὲ. εἶναι ταύεόν, ὑπ ἀσθενείας καὶ βραδυτῆτος οὗς E 
οἵονς τε εἶναι ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ ἔσχατον τὸν αέρα". ἐπεί, 48 

εἴ τις αὐτοῦ ἐπ) ἄκρα ἔλθοι ἢ πτηνὺς γενόμενος ἀνάπτοιεο, 
κατιδεῖν ἂν ἀνακύψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θα- 144 
λάτεης ἠχθύες ἀνακύπεονεες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἄν 
τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν, καὶ εἰ ἡ φύσις Ἱκανὴ εἴη ἀνί- 399 

χεσθαι θΦεωροῦσα, γνῶναι ἄν, ὄει ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθῶς ε6 
οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθῶς φώς καὶ ἡ ὡς ἀληθδῶς γή. δε 
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μὶν γὰρ ἡ γῆ καὶ οἱ λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε 
διεφθαρµένα ἐσεὶ καὶ καταβεβρωµένα, ὥσπερ τὰ ἐν τῇ 
Φαλάττῃ ὑπὸ τῆς ἄλμηᾳ' καὶ οὔτε φύεται οὐδὶν ἄξιον 
λόγου ἐν τῇ θαχάτεῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν 

δέσει, σήραγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρ- 
βοροί εἶσιν, ὅπου ἂν καὶ γῇ ᾖ, καὶ πρὸς τὰ παρ ἡμῖν 
αάλλη αρίνεσθαι οὐδ) ὁπωστιοῦν ἄξια. ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν 

ἩΒ παρ ἡμῖν πολὺ ὢν ἕει πλέον φανεί διαφέρει». εἰ γὰρ 
δεῖ καὶ μῦθον λέγειν καλόν, ἄξιον ἀκοῦσαε, ὦ Σιµµία, 

10 οἷα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὺ τῷ οὐρανῷ ὄντα. ᾽Αλλὰ 

μήν, ἔφη ὁ Σιµµίας, ὦ Σώκρατες,. ἡμεῖς γε τούτου τοῦ 
μύθου ἡδέως ὢν ἀκούσαιμεν. 

LIX. Ἀέγεαι τοίνυν, ἔφη, ὦ ἱταῖρε, πρώτον μὲν 
εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἠδεῖν,. εἴ τις ἄνωθεν Θεῷτο, 

16 ὥσπερ αἳ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασι δεει- 
ληµµένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώματα ὥσπερ δείγματα, 
οἷς δὴ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται. ἐκεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν 
ἐκ τοισύτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων καὶ κα- 

Δαρωτέρων ἢ τούτων" τὴν μὶν γὰρ ἁλουργὴ εἶναι καὶ 

30 Φαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ ὅση λευκὴ 
γύψον ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων 
Ευγκειμένην ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ 
ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὐ- 
τῆς, ὑδατός τε καὶ ἀέρος ἕκπλεα ὄντα,. χρώματός τι εἶδος 

Ρα παρέχεσθαι στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρωμάτων ποεκιλίᾳ, 

ὥστε ἓν τι αὐτῆς εἶδοςρ ξυνεχὲς ποικίλον φαντάζεσθαι. ἐν 
δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ λόγον τὰ φυύµενα φύεσθαι, 
δένδρα τε καὶ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούς καὶ αὖ τὰ ὄφη 

ὠσαύτως καὶ τοὺς λίθους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγαν τήν 
40 τε λειότητα καὶ τὴν διαφάνειαν καὶ τὰ χρώματα καλλίω" 

ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε λιθίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα 
Ε µόρια, σάρδιά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ σµαράγδους καὶ πάντα 

τὰ τοιαῦτα" ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὃ τι οὐ τοιοῦεον εἶναι καὶ ἔτι 
τούτων καλλίω. τὸ ὃ’ αἴειον τούτου εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ 

3δ λήθοι εἰσὶ καθαροὶ καὶ οὐ κατεδηδεσµένοι οὐδὲ διεφθαρ- 
4143 µένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἄλμης ὑπὸ τῶν 

δεῦρο ἐυνεῤῥνηκύτων, ἃ καὶ λέθοις καὶ γῇ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ξώοις τε καὶ φυτοῖρ αἴσχη τε καὶ νόσους παρέχει. τὴν δὲ 

γῆν αὐτὴν κεκοσμῆσθαι εούτοις τε ἅπασι καὶ ἔει χρυσῷ 

111 Ότε καὶ ἀργύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ 

γὰρ αὐτὰ πεφυκέναι, ὄνεα πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα καὶ 
πανταχοῦ τῆς γῆς, ὥσεε αὐτὴν ἠδεῖν εἶναι θέαμα εὐδαι- 
µόνων Φεατῶν. ζῶα ὅ' ἐπ αὐτῆς εἶναι ἄλλα τε πολλὰ 

καὶ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἐν µεσογαίᾳ οὐίοῦντας, τοὺς δὲ 
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περὶ τὸν «έρα, ὥσπερ ἡμεῖς περὶ την θάλατταν, τοὺς δὲ 
ἐν νήσοιᾳ, ἂς περιῤῥεῖν εὖν ἀέρα, πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας" 
καὶ ἑνὶ λόγω, ὅπερ ἡμῖν τὸ ὕδωρ καὶ ἡ. θάλαετά ἐστι 
πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἡμῖν Ἑ 
ὁ ἆήρ, ἐκείνος τὸν αὐθέρα. τὰς δὲ ὥφας αὐτοῖς κφᾶσιν ὕ 

ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον τε 

ζῆν πολὺ π]είω τῶν ἐνθάδε καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ ὀσφφήσει 
καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεσεάναι τῇ αὐτῇ ἆπο- 
σεάσεε, περ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέσεηκε καὶ αἰθὴρ ἀέρος 

πρὸς καθαρότητα. καὶ δὴ καὶ θεών ἔδη τε καὶ ἱερὰ αὐ- Ι0 
τοῖς εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄνει οἰκητὰς θεοὺς εἶναι, καὶ φήμας 

τε καὶ µαντείας καὶ αὐθήσεις τῶν θεών καὶ τοιαύτας ἕνν- 

ουσίας γήγνεσθαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούᾳ" καὶ τόὀν γε ἥλιον 
καὶ σελήνην καὶ ἄσερα ὁρᾶσθαι ὑπ αὐεῶν οἷα τυγχάνει 
ὄντα, καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν τούτων ἀκόλουθον εἶναι. 15 

LX. Καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυκέναι καὶ 
τὰ περὶ εὖν γῆν" τόπους ὅ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ ἔγκοιλα 
αὐτῆς κύκλῳ περὶ ὕλην πολλούς, τοὺς μὲν βαθντέρους καὶ 
ἀναπεπταμένους μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ 
βαθνεέρους ὄντας τὸ χάσμα αὐτοὺς ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ 30 
ἡμῖν τόπου, ἔσει δ’ οὓς καὶ βραχυτέρους τῷ βάθει τοῦ D 
ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέρους. τούτους δὲ πάντας ὑπὸ 
γῆν εἰς ἀλλήλους συντεερῆσθαί τε πολλαχῇ, καὶ κατὰ στε- 
νότερα καὶ εὐρύτερα, καὶ διβόδους ἔχειν, ᾗ πολὺ μὲν 

ὕδωρ φῥεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρατήρας, 3 
καὶ ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὺ τὴν γῆν καὶ 
Φερμῶν ὑδάτων καὶ φυχρῶν, ποὶὺ δὲ πῦρ καὶ πορὸς 
μεγάλους ποταμούς, πολλοὺς δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καθα- 

θωτέρου καὶ βορβοφωδεστέρον, ὥσπερ ἐν Σικε]ία οἳ πρὺ E 
τοῦ ῥύακορ πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ῥύαξ: ὧν 10 
δὴ καὶ ἑκάστους εοὺς τόπους πληροῦσθαι, ὧν ἂν ἑκάστοις 
τύχῃ ἑκάσεστε ἡ περιῤῥοὴ γιγνοµένη. ταῦτα δὲ πάντα 
πινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰώραν εινὰ ἐνοῦσαν ἐν τῇ 
γΠ. ἔσει δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώφα διὰ φύσιν τοιάνδε τινά. 
ἓν τι τῶν χασµάτων τῆς γῆς ἄλλως τε µέγιστον τυγχάνει 36 
ὃν καὶ διαμπερὶς τετρηµένον δι Όλης τῆς γῆς, τοῦτο ὕπερ 813 

ὴ 
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τῆλε µάλ’, ἦχε βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐσει βέρεθρον᾿ 
ὃ καὶ ἄλλοθι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητών 
Τάφεαρον κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο εὸ χάσμα ουῤῥέουσί αν 
τε πάντες οἱ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν ἐκρέουσι' γί- 

Ίνονται δὲ ἕκαστοι τοιοῦτοι, δι οἵας ὢν καὶ τῆς γῆς ῥίω- 

αν. ἡ ὅ αἀία ἐσεὶ τοῦ ἐκρεῖν εε ἐντεῦθεν καὶ εἰσρεῖν 
πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυθμένα οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ Β 
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ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ κυµαίνει ἄνω καὶ κάτω, 
καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ τανὐτὺν ποιεῖ: 
ξυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εὖς τὸ ἐπ᾽ ἐκεῖνα εῆς γῆς 
ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰ τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ ὥσπερ τῶν ἀνα- 

400 ὁ πνεόντων ἀεὶ ἐκπνεῖ τε καὶ ἀναπνεῖ ῥέον τὸ πνεῦμα, οὕτω 
καὶ ἐκεῖ ἐυναιωρούμενον τῷ ὑγρῷ εὖ πνεῦμα δεινούς τινας 

{16 ἀνέμους καὶ ἀμητάνους παφέχεται καὶ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. 
5 ὅταν τε οὖν ὀρμῆσαν ὑποχωφήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὺν τόπον 

τὸν δὴ κάτω καλούμενον, τοῖς κατ ἐκεῖνα εὰ ῥεύματα 
Ιοδιὰ τῆς γῆς εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἔπαν- 

τλοῦντες: ὅταν τε αὖ ἐκεῖθεν μὲν ἀπολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρ- 
µήσῃ, τὰ ἐνθάδε πληροῖ αὖθις, τὰ δὲ πἱηρωθέντα δεῖ 
διὰ τῶν ὀγιτῶν καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ εἰς τοὺς τόπους 
ἕκαστα ἀφικνούμενα, εἰς οὓς ἑκάστους ὁδοποιεῖται, ὃα- 

Ἰδλάττας τε καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ. 
Ὦ ὀντεῦθεν δὲ πάλιν ὄνόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μῖν µακρο- 

τέρους τόπους περιελθόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάετους 

καὶ βραχυτέρους, πάλιν εἰς τὸν Ὑάρταρον ἐμβάλλει, τὰ 
μὲν πολὺ κατωτέρω ἢ ἐπηντλετο, τὰ δὲ ὀλίγον' πάντα 

30 δὲ ὑποκότω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταντικρὺ 
ᾗ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ µέρος" ἔσει δὲ 
ἃ παντάπασι κύχλῳ περιελθύντα, ἢ ἅπαξ ἢ καὶ πλεονάκις 
περιελιγθέντα περὶ τὴν γῆν ὥσπερ οἱ ὄφεις, εἰς τὸ ὄυνα- 
τὸν κάτω καθέντα πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν δ᾽ ἐστὶν ἕκα- 

Κ.3Ι τέρωσε µέχρι τοῦ μέσου καθιέναι͵ πέρα ὅ) οὗ. ἄναντες 
γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς ὀεύμασι τὸ ἑκατέρωθεν γίνεται µέρος. 
LXI. Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ Μεγάλα 

καὶ παντοδαπὰ ῥεύματά ἐσει' τυγχάνει ὅ' ἄρα ὄντα ἐν 

Η7 τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ) ἄττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν 
30 µέγιατον καὶ ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ ὁ καλούμενος Ὠκε- 

ανός ἐσει, τούτου δὲ κατανταφρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων ᾽Αγέ- 
ρων, ὃς δι ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ 

4413 γῆν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν ᾿Αχερουσιάδα, οὗ 
αἱ τῶν τετελευτηκότω» ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικφοῦνεαι 

as καί τινας εἱμαρμένους χρόνους µείνασαι, αἱ μὲν µακροτέ- 
ρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν 

ζώων γενέσεις. ερίεος δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον ἐκ- 
βάλλει, καὶ ἐργὺς τῆς ἐκβολῆς ἐκπίπτει εἰς τόπον µέγαν 

πυρὶ πολλῷ καιόµενον, καὶ λίμνην ποιεῖ µείζω τῆς παρ 
«ο ἡμῖν θαλάττης, ζέουσαν ὥδατος καὶ πηλοῦ” ἐντεῦθεν δὲ 

B µτχωρεῖ κύκλῳ Φολερὺς καὶ πηλώδης, περιελατόµενος δὲ 
ἄλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ παρ ἔσχατα τῆς ᾽χερουσιάδος 

λίμνης, οὐ ξυμμιγνύμενος τῷ ὕδατι' περιελιχθεὶᾳ δὲ πολ- 
λάκιρ ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρον. οὗτος 
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δ’ ἐσεὶν ὃν ἐπονομάξουσι Πυριφλεγέθοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες 
ἀποσπάσματα ἀναφνσῶσιν, ὅπῃ ἂν τύχωσι τῆς γῆς. τού- 
του ὃ' αὖ καταντικρὺ ὁ τέταρτος ἐππίπτει εἰς τόπον πφῶ- 
τον δειρόν τε καὶ ἄγριον, ας Ἰέγεται, χρῶμα δὲ ἔχοντα 
ὅλον olov ὁ κυανός, ὃν δὴ ἐπονομάξουσι Σεύγιον, καὶ σς 
τὴν λίμνην, ἣν ποιὲ ὁ ποταμὸς ἐμβάλλων, Σεύγα. ὁ ὅ 118 
ἐμπεσὼν ἐνταῦθα καὶ δεινὰς δυνάµεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, 
δὺς κατὰ τῆς γῆς, περιελιστόµενος χωρεῖ ἐνανείως τῷ 

Πυριφλεγέθοντι καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ ᾽χερουσιάδι λίμνῃ ἐξ 
ἐναντίας" καὶ οὐδὲ τὸ τούτον ὕδωρ οὐδενὶ µέγνυται, ἀλλὰ 19 
καὶ οὗτος κύκλῳ περιεθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον 
ἐναντίως τῷ Πυριφλεγέθοντι" ὄνομα δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς 
οἱ ποιηταὶ λέγονσι, Κωκυτός. ⸗ 

LXII. Τούων δὲ οὕτω πιφυκότω», ἐπεδὰν ἀφύιων- Ὁ 

ται οἱ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἱ ὁ δαίµων ἕκασεον 16 
κοµίζει, πρῶτον μὲν διεδαιώσαντο οἳ τε καλῶς καὶ ὁσίως 
βιώσαντες καὶ οἱ µή. καὶ οἳ μὲν ἂν δόξωσι µέσως βεβιω- 
κέναι, πορευθέντες ἐπὶ τὸν Αχέροντα, ἀναβάντες ἃ δὴ 
αὐτοῖς ὀγήματά ἐἔσειν, ἐπὶ εούεων ἀφικνοῦνται εἰς τὴν 
ἀίμνην, καὶ ἐκεῖ οὐκνοθαί τε καὶ καθαιρόµενοι τῶν τε ὧδι- Ἡν 
κηµάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκε, 
τῶν τε εὐεργεσιῶν τιιὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστοιρ: E 
οἳ ὁ) ἂν δόξωσιν ὠνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη τῶν ἆμαρ- 
τηµάτων, ἢ Ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ µεγάλας ἢ φόνους «δί- 
κους καὶ παραρόµους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, ἢ ἄλλα ὅσα ας 
τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσήχουσα µοῖρα {119 
ῥέπτει εἰς τὺν Τάρταρο», Όθεν οὕποτε ἐκβαίνουσιν. οἳ δ᾽ 
ὢν ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν ἡμαρτηκέναι ἁμαρτή- 
µατα, οἷον πρὸς πατέρα ἢ μητέρα ὑπ' ὀργὴς βίαιόν τι 
πράξαντες, καὶ µεταμέλον αὐτοῖς τὸν ἄλλον βίον βιῶσιν, 9ὺ 114 
ἢ ἀνδροφύνοι τοιούτῳ τιὶ ἅλλῳ τρόπῳ γένωνται, τού- 
τους δὲ ἐμπεσεν μὲν εἰς εὺν Τάρταρον ἀνάγκη, ἐμπιε- 
αύντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενοµένους ἐκβάλλει 
τὺ κὔμα, τοὺς μὲν ὠνδροφόνους κατὰ τὸν Κωκυτόν, τοὺς 

δὲ πατραλοίας καὶ µητραλοίας κατὰ τὸν Πνριφλεγέθοντα: 45 
ἐπειδὰν δὲ φερόµενοι γένωνται κατὰ τὴν λίµνην τὴν Axe · 
ρουσιάδα, ἐνταῦθα βοώσί τε καὶ καλοῦσιν, οἱ μὶν οὓς 
ἀπέκεειναν, οἱ δὲ οὓς ὕβρισαν, καλέσαντες ὅ᾽ Ἰκεεεύουσι 
καὶ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίμνην καὶ δέξα- Ἡ 
σθαι, καὶ ἐὰν μὶν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί τε καὶ λήγουσι 0 
τῶν κακῶν, εἰ δὲ µή, φίρονται αὖθις εἰς τὸν Τάρταρον 
κώκεῖθεν πάλιν εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα πάσχοντες 

οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν πείσωσιν οὓς ἠδίκησαν" 
αὕτη γὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς ἐεάχθη. οἳ 

3. αὐτὸ auctore Ἠείπάοτβο be: αὐτὸν cum lihris ᾱ, 
.. — 14. δὲ καὶ ἃ {Γ6)} Ρο. 

τὴν γῆν Γ6, δὲ τῇ γῇ cum celeris αὖ ο. 

-- 4. ὀρμῆσαν οπι. 4ΕΠΗΙΗ, οἱ ϱτ. Χ Π. 
— 39, Χαμφθέντα 
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— 441. δὲ Théodoretus οἱ Ruschii Ms. Oxon.: δὲ 
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δὶ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόνεως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, 

οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ γῇ ἐἔλευ- 

Φερούμενοί τε καὶ ἁπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσµωτηρίων, 

C ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι καὶ ἐπὶ 

τῆς γῆς οἰὐκιζόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ Ἱκανῶς 

καθηράµενοι ἄνεν τε σωμάτων ζῶσι εὐὺ παράπαν εἰς τὸν 

ἔπειτα χρόνον, καὶ εἰς οἰκήσεις ἔει τούτων καλλίους ἀφι- 

ανοῦνται, ἃς οὔτε ῥάδιον δηλῶσαι οὔτε ὁ χφόνος Ἱκανὸς 

ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ εούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύ- 

ιοθαµεν, ὦ Σιµµία, πᾶν ποιεῖν, ὥσεε ἀρετῆς καὶ φρονή- 
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404 σιως ἐν τῷ βίῳ μετασχεῖν' καλὸν γὰρ τὸ ἆθλον καὶ ἡ 
ἐλπὶς µεγάλη. 

Ρ ὁ ΕΧΗΙ. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα δωσχυρίσαόθαι οὕτως 

ἴχεν, ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί: 

6 ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ ἐσεὶν ἢ τοιαῦτ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀθάνατόν γε ἡ ψυχἠ φαί- 

γεται οὖσα, εοῦτο καὶ πρέπειν µοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυ- 

νεῦσαι οὐομένῳ οὕτως ἔχειν' καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος, καὶ 

χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπάδειν ἑαυτῷ, διὸ δὴ ἔγωγε καὶ 

3 πάλαι µηκύνω τὸν μῦθον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα θαῤῥεῖν 

χφὴ περὶ τῇ ἑαντοῦ φυχῇ ἄνδρα, ὅσεις ἐν τῷ βίῳ τὰς 

Ε μὶν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσµονς 
491 εἴασε χαίΐρειν, ὡς ἀλλοερίους τε ὄντας καὶ πλέον Θάτερον 

ἡγησάμενος ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ περὶ τὸ µανθάνειν ἑσπού- 

35 δασέ τε καὶ κοσµήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀἁλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ 
αὐτῆς κόσµῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρίᾳ 

115 καὶ ἐλενθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς Αιδου 

πορεία», ὧς πορενούµενος ὅταν ἡ εἴβαρμένη καἰῇ. ὑμεῖ 
μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σιµµία τε καὶ Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰσ- 

40 αὖθις ἔν τινι χρόνῳ ἕκαστοι πορεύσεσθε: ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη 

καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἡ εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν 
τί µοι ὥρα εραπέσθαι πρὸς τὸ Λουτρόν’ δοκεῖ γὰρ δη 
βέλειον εἶναι λουσάµενον πιεῖν τὸ φάρµακον καὶ μὴ πράγ- 
µατα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν. 

“5. ΕΧΙΝ. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ ὁ Κρίτων, Εἶεν, 
ϱ ἔφη, ὦ Σώκρατες' τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἢ περὶ 

τῶν παίδων ἢ περὶ ἄλλον του, ὃ τι ἄν σοι ποιοῦντες ἡμεῖς 
ἐν χάριτι μάλιστα ποιοῖμεν; Απερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, ὦ Κρί- 
των, οὐδὲν καινότερον΄ ὅτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι 

ο ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάρεει 
ποιήσετε ἄτε ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε: ἐὰν 
δὲ ὑμῶν μὶν αὐτῶν ἀμελῆτε, καὶ μὴ θέλητε ὥσπερ κατ’ 
ἴχνη κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημέψε καὶ τὰ νψ ἔμπροσθεν 

. ο 
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αθόνω ζῆν, οὐδ' ἐὰν πολἰὶὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ παρόνει { 
καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον πονήσεε. Ταῦτα μὲν τοίνυν 
προθυµηθησόµεθα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν' Φάπτωμεν δέ σε 
τίνα τρόπον; Ὅπως ἄν, ἔφη, βούλησθε, ἐάνπερ γε λάβητέ 
µε καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. Γελάσας δὲ ἅμα ἠσυχῇ καὶ πρὸς 3 

ἡμᾶς ἀποβλέφας εἶπεν, Οὐ πείθω, ἔφη, ὦ ἄνδρες, Κφί- 
χωνα, ες ἐγώ εὐμ οὗτος ὁ Ῥωκράτης, ὁ νυνὶ διαλεγόµενος 
καὶ διωτάττων ἕναστον τῶν λεγομένων, ἀλλ) οἴεαί µε 
ἐκεῖνον εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ 
δή, πῶς µε θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε-ιὸ 
ποίηµαι, ὧς, ἐπειδὰν πίω εὖ φάρµακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς µακάρων δή τινας 
εὐδαιμονίας, ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄίλως λέγειν, παρα- 
μυθούµενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα ὅ᾽ ἐμαντόν. ἐγγνήσασθε 

οὖν µε πρὸς Ἀρίωνα, ἔφη, τὴν ὀνανείαν ἐγγύην ἢ ἢ ἣν 15 
οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠηγνᾶτοβ οὗ οὗτος μὲν γὰρ ἡ μὴν 
παφαμενεῖν' ὑμεῖς δὲ ή μὴν μὴ παραμενεῖν ἐγγνήσασθε, 
ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἵνα Χρίτων 

ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁφρῶν µου τὸ σῶμα ἢ καιόµενον ἢ 
κατορυττόµενον ἀγανακεῇ ὑπὲρ ἐμοῦ, ὡς δεινὰ πάσχοντος, 39 
μηδὲ λέγη ἐν τῇ ταφῇ, ὡς ἢ προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει 
ἢ κατορύττει. εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ δ' ὃς, ὦ ἄριστε Κρίτων, 
τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ µόνον εἰ αὐτὺ τοῦτο πλημµελές, 
ἀλλὰ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαῤῥεῖν τε 

αρὴ καὶ φάναι εοὐμὸν σώμα θάπεειν, καὶ θάπτειν οὕτως, 5 
ὅπως ἄν σοι φίλον ᾗ καὶ µάλιοτα ἡγῇ νόµιμον εἶναι. 

Χν. Τωῦν εἰκὼν ἐκοῖνος μὲν οἴκημά 
τι ας λονόόµενος, καὶ ὁ Κρίτων εἴπετο αὐτῷ, ἡμᾶς ὅ) 

ἐκέλευε περιµένειν. περιεµένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 
διαλεγόµενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ 40 

δ' αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξιόντες, ὕση ἡμῖν γεγονυῖα 
εἴη, ἀτεχνῶς ἠγούμενοι, ὥσπερ πατρὸρ στερηθένεες, διά- 
ἔειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπεια βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ Β 
ἠνέχθη παρ αὐτὸν τὰ παιδία -- δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς 
ομικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ µέγας -- καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες 15 
ἀφίκοντο, ἐκείναις ἐνανείον τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε 
καὶ ἐπισεείλας ἄττα ἐβού]ετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ 
παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἦκε παρ ἡμᾶς. καὶ 

ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν' χρόνον γὰρ πολὺν διέεριψεν 
ἔνδον. ἐλθὼν δ ἐκαθέξεεο λεἰουμένος, καὶ οὐ πόλλ’ ἄττα ϕι 
μεεὰ ταῦτα διειέχθη, καὶ ἦκεν ὁ τῶν ἔνδεκα ὑπηρέτης 

καὶ σεὰς παρ αὐτόν, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσο- 
µαί γε σοῦ Όπερ τών ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλε- 
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παίνουσι καὶ καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖ; παραγγέλλω 
πίνειν τὸ φάρµακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ ὅ” 
ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
καὶ πραότατον καὶ ἄριατον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο 

6 ἀφικομένω», καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἵδ' ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλε- 

— γιγνάσκεις γὰρ τοὺς αἀίους, ἆλλ᾽ ἐκείνοις. νῶν 
:. οἶσθα γὰρ ἃ ᾖλθον ἀγγέλλων, χαϊρέ τε καὶ πειρῶ 

υ. ὡς α φίρειν τὰ ἀναγκαῖα. Καὶ ἅμα δακρύσας µετα- 

στρεφόµενος ἁπῄει. Καὶ ὁ Ἀωκράτης ἀφαβλέψας πθὸς 
ιο αὐτόν, Καὶ σύ, ἴφω, χαΐρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσοµεν. 

Καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, Ὡς ἀστεῖος, ἴφη, ὁ ἄνθρωπος" καὶ 
παρὰ πάντα μοι τὺν χρόνον προσῄει καὶ δµλέγετο ἐνίοτε 
καὶ ἦν ἀνδρῶν λῷστος, καὶ νῦν ὡς γενναίως µε ἀποδα- 

ἀλλ’ ἄγε δή, ὤ Κρίων, πειθώµεθα αὐεῷ, καὶ κρύει. 
16 ἐνεγκάτω τις τὸ φάρµακον, εἰ τέτριται" εἰ δὲ µή, τρι- 

Κ φότω ὁ ἄνθρωπος. Αα ὁ Κρίτων, αἱ’ οἶμαι, ἔφη, 
ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄφεσι καὶ 
οὕπω δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα καὶ ἄλλους πάνν ὀψὲ 

125 πίνοντας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε 
403 30 καὶ πιόντας εὖ µάλα, καὶ ξυγγενοµένους γ΄ ἐνίους ὧν ἂν 

εύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγον: ἔτι γὰρ ἐγχω- 
ρε. Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰκότως γ’, ἔφη, ὦ Κρίτων, ἐκεῖνοί 
τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὓς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ κερδανεῖν 
ταῦτα ποιῄόαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰχότως οὐ πονήσω" 

11130 οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδανεῖν ὀλίγον ὕστερον πιὼν ἄλλο γε 

ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος τοῦ ζῆν καὶ 
φειδόµενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. ἆλλ' ἴδι, ἔφη, πείθου 
καὶ μὴ ἄλλως πούει. 

LXVI. Καὶ ὁ Κρίεων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πλη- 

αὐ σίον ἑστῶει. καὶ ὁ παῖς ἐξελθών καὶ συγνὸν χρόνον ὅδια- 
τρίφας ἦκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρµακον, ἐν 
κύλικι φέροντα τετριµµένον. ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν 
ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, οὐ γὰρ τούτων ἐπι- 
στήµων, εί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὶν ἄλλο, ἴφη, ἢ πιόντα πε- 

n αὁριέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα 
πατακεῖσθαι' καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσε. Καὶ ἅμα ὤὥρεξε 
τὴν αύλοια τῷ Σακράτει. καὶ ὃς λαβὼν καὶ µάλα Ώκως, 
ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ. 
χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ’, ὥσπερ εἰώθει, ταν- 

196 «0 ρηδὸν ὑποβλέψας απρὺς τὺν ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, 

. περὶ τοῦδε τοῦ Πόματος πρὺς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; ἔξεστιν, 

ἢ οὗ; Τοσοῦτυν, ἔφη, ὦ Σώκφατες, τρίβοµεν, Ὅσον οἵό- 

5. τῷ οπ. ᾱ.--- δ. Ἰαλεπωνεῖς Γ6]νο. -- 7. οὖν ο. ΧΓΤς οἱ 
— 14. — — ἐπὶ] ἐν α, — 20. ἂν om. ASV οἱ pr. ΓΡ — — 

112. 119. 

µεθα µέτριον εἶναι πιεῖν. ἸΜανθάνω, ἡ ὅ’ ὃς: ἆλλ εὔχε- 
σθαί γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεσεί τε καὶ χρή, τὴν µετοίκηιν ϐ 
τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐενχῆῇ γενέσθαι: ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί 
τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. Καὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπιοχόμενος 
καὶ µάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ 6 
τέως μὲν ἐπιικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν, 

ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, οὐκέτι, ἀλλ’ ἐμοῦ 
γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀσεακτὶ ἐχώρει τὰ Φάκρυα, ὥστε ἔγκα- 
λυφάµενος ἀπέκλαιον ἐμαντόν' οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, 
ἁλλὰ τὴν ἐμαντοῦ τύχην, οἵου ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερη- 1ο D 

μένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ 
οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. ᾽Απολλόδωρος 
δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακφύωμβ 
καὶ δὴ καὶ εύτε ἀναβρυχησάμενος, κλαίων καὶ ἀγανακτῶν 
οὐδένα ὄντινα οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ 6 
Σωκράτους. ἐκεῖνορ δὲ, Οἵα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ Θανμάσιοι. 
ἐγὼ μέντοι οὐγ ἥκιστα τούτου ἔνεκα τὰς γυναῖκας ὧπέ- 
πεμφα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, 

ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ ἠσυχίαν τε ἄγεε καὶ Ε 
καρτερεῖτε. Καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ᾖσοχύνθημέν τε καὶ ἐπέ- Ἂν 
σχοµεν τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἳ βαρύνε- 

σθαι ἴφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὄπειος' οὕτω γὰρ ἐκέχευεν 
ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἅμα ἐφαπεόμετος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς 
τὸ φάρµακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ 
τὰ οκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἤρετο, 15 
εἰ αἰσθάνοιτο: ὁ ὅᾱ οὐκ ἔφη. καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς 

πνήµας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο, ὅτι φύχοιτό 

τε καὶ πήγνυτο. καὶ αὐτὸς ἧπτετο καὶ εἶπεν, ὅτι, ἐπειδὰν 
πρὺς τῇ καρδίᾳ γένηται ὦ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν 
σχεδόν τι αὐτοῦ ἦν τὰ πεφὶ τὸ ἠτρον φυχόµενα, καὶ ἕκκα- ν ἱ 
λυψάµενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον Ν 
ἐφθέγξεαο, Ὦ Ἀρίτων, ἴφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκερνόνα. ἀλλ’ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾽Αλλὰ ταῦτα, 
ἔφη, ἔσται, ὁ ρίτων: ἆλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέγεις. Ταῦτα 
ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, ἀλλ’ ὀλέγον χθόνον 45 
διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄμθρωπος ἐξεκάλυψφεν αὐτόν, 
καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἵστησεν: ἠδὼν δὲ ὁ Κρίτων μαφς 128 

στόμα τε καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. 
LXVII. Ἠδε ἡ τελεντή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 

1.τ 

εἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν εόεε ὧν ἐν 
ἐπειράθημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιµωτάτου καὶ δι- 
παιοτάτον. 

.. ab. -- δ. ὁᾷστα) ἄριστα Χ Π. 
ο... εἰκότως ταῦτα α. -- 
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ΘΟΕΑΓΡΓΗΣ 

. ο... 

τα ΤΟΤ 4ΙΠ44ΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΑΕΓΗ Σ. 

1. Ὦ Σώκρατες, ἐδεόμην ἄτεα σοι ἰδιολογήσασθαι, 
εἰ σχολή. κἂν ᾖ ἀσχολία δὲ μὴ πάνυ τις µεγάλη, ὅμως 
ἐμοῦ ἕνεκεν ποίησαι σχολήν: 

ΣΑ. ᾽Αλλὰ καὶ ἄλλως ευγχάνω σχολάζων, καὶ δὴ σοῦ 
ὄγε ἕνεκα καὶ πάνν. ἀλλ’ εἴ τι βούλει λέγειν, ἴξεστιν. 

4Η. Βούλει οὖν δεῦρο εἰς τὴν τοῦ «ἄιὸς τοῦ ἐλευθε- 

ρίου οτοὰν ἐκποδὼν ἀποχωφρήσωμεν; 
Σ9,. Εἰ σοὶ δονεῖ. 

Β 4Η. Ἴωμεν δή, ὦ Σώκρατε. Πάντα τὰ φυτὰ κιν- 
Ἱ0 δυνεύει τὸν αὐτὺν τρόπον ἴχειν, καὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς φνό- 

µενα καὶ τὰ ζῶα, τά τε ἄλλα καὶ ἄνθρωπος. καὶ γὰρ ἐν 

τοῖρ φυτοῖρ ῥᾷσον ἡμῖν τοῦτο γίγνεται, ὅσοι τὴν γῆν 
γεωφργοῦμεν, τὸ παφασκευάσασθαι πάντα τὰ πρὸ τοῦ φν- 

. τεύειν καὶ αὐτὸ τὸ φυτεῦσαι' ἐπειδὰν δὲ τὸ φυτευθὲν βιῷ, 
900") Μτὰ τοῦτο Θεραπεία τοῦ φύντος καὶ πολ]ὴ καὶ χαἰεπὴ 

παὶ δύσκολος γέγνεται" οὕτω δὲ ἔχειν ἔοικε καὶ τὺ περὶ 
ο τῶν ἀνθρώπων' ἀπὸ τῶν ἐμαντοῦ ἐγὼ πραγμάτων τεκµαί- 

ροµαι καὶ ἐς τἆλλα. καὶ γὰρ ἐμοὶ ἡ τοῦ υἶέος τουτουῖ, 
εἴτε φυτείαν εἴτε παιδοποιίαν δεῖ αὐτὴν ὀνομάβειν, πάν- 

των ῥᾷστη γέγονεν, ἡ δὲ εροφὴ δύσκολός τε καὶ ἄεὶ ἐν 
φόβῳ περὶ αὐτοῦ διδιόει. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ποὶλὰ ἂν εἴη 

. 

λέγειν, ἡ δὲ νῦν παροῦσα ἐπιθυμία τούεῳ πάνυ µε φοβεῖ. 
ἔσει μὶν γὰρ οὐκ ἁγεννής, σφαλερὰ δέ. ἐπιθυμεῖ γαρ δὴ 
οὗτος ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, ὥς φησι, σοφὸς γενέσθαι. δοκῶ Ὦ 
γάρ µοι, τῶν ἡλικιωτῶν τινες αὐτοῦ καὶ δημοτῶν, εἰς τὸ 
ἄστυ καταβαίνοντες, λόγους τινὰς ἀπομνημονεύοντες δια- 3 
ταράττουσιν αὐτόν" οὓς ἐξήλωκε καὶ πάλαι µοι πράγματα 
παρέχει, ἀξιῶν ἐπιμεληθῆναί µε ἑαυτοῦ καὶ χρήματα τε- 
λέσαι τινὶ τῶν σοφιστῶν, ὅστις αὐτὸν σοφὸν ποιήσει"' ἐμοὶ 
δὲ τῶν μὲν χρημάτων καὶ ἔλαττον µέλει, ἡγοῦμαι δὲ τοῦ- 

τον οὐκ εὖς σμικρὺν κίνδυνον ἐέναι οἵ σπεύδει. τέως μὲν κ 8 
οὖν αὐτὸν κατεῖχον παραμνθούµενος: ἐπειδὴ δὲ οὐκέτι 
οἷός τέ εἰμι, ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι πείθεσθαι αὐτῷ, 
ἵνα μἡ πολλάκις ἄνευ ἐμοῦ συγγενόμενύς τῷ διαφθαρῇ- 
νῦν οὖν ἥκω ἐπ᾽ αὐτὰ ταῦτα, ἵνα τῷ τούτων τῶν σοφι- 364 
στῶν δοκούντων εἶναι συστήσω τουτονί. σὺ οὖν ἡμῖν εἰς ιδ 

καλὸν παρεφάνης, ὦ ἂν ἐγὼ μάλισε᾽ ἐβου]όμην περὶ τῶν 
τοιούτων µέλλων πράξειν συμβονλεύσασθωι. ἆλλ) εἴ τι ἔχεις 
συμβουλεύειν ἐξ ὧν ἐμοῦ ἀκήκοας, ἔξεστί τε καὶ χρή. Β 

"Η. 29. ᾽Αλλὰ μὶν δή, ὦ «ημόδοκε, καὶ ἀέγεταί γε 

συμβουλὴ Ἱερὸν χρῆμα εἶναι. εἴπερ οὖν καὶ ἄλλη ἠτισοῦν 30 
ἐσεὶν Ἱερά, καὶ αὕτη ἂν εἴη, περὶ ἧς σὺ νῦν συμβουλεύει. 

1. ᾖ] εἰ ο. -- 3. ἕνεα ᾱ. -- 18. εἰς τὰ ἄλλα 4. 
10, μεκρὸν ο. — 51. αὕτη] αὐτὴ ᾱ. — συμβουλεύῃ α. 

— 



ου ΘΕΑΓΗΣ. , , 

οὐ γὰρ ἔσει περὶ ὅτου Θειοτέρου ἂν ἄνθρωπος βουλεύσαιτο 
ἢ περὶ παιδείας καὶ αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ οἰκείων. πρῶ- 
τον μὲν οὖν ἐγώ τε καὶ σὺ συνοµολογήσωμεν, τί ποτε 
οἰόμεθα τοῦτ' εἶναι, περὶ οὗ βουλευόμεθα. μὴ γὰρ πολ- 

ϱ ολάκις ἐγὼ μὲν ἅλίο τι αὐτὸ ὑπολαμβάνω, σὺ δλ ἄλλο, 
κᾶπειτα πόῤῥω που τῆς συνονσίας αἰσθώμεθα γελοῖοι 
ὄντες, ἐγώ τε ὁ συμβον]εύων καὶ σὺ ὁ συμβονλενόμενος, 
μηδὲν τῶν αὐτῶν 

24Η. ᾽Αἱλά µοι δοκεῖς ὀρθῶς λέγειν, 
ιο καὶ ποιεῖν χρὴ οὕτως. 

29. Καὶ λέγω γε ὀρθῶς, οὐ µέντοι παντάπασί γε" 

σμικρὸν γάρ τι µετατίθεµαι. ἐννοῶ γάρ, μὴ καὶ ὁ µειρα- 
02 µκίσκος οὗτος οὐ τούτου ἐπιθυμῇ, οὗ ἡμεῖς αὐτὸν οἰόμεθα 

Ὁ. ἐπιθυμεῖν, ἆλλ) ἱτέρου, εἶτ' αὖ ἡμεῖς ἔτι ἀτοπώτεροι ώμεν 
is περὶ ἄλλου του βουλευόμενοι. ὀρθότατον οὖν µοι δοκεῖ 

εἶναι ἀπ αὐτοῦ τούτου ἄρχεσθαι, διαπυνθανοµένους, ὅ 
τι καὶ ἴστιν οὗ ἐπιθυμεῖ. 

4Η. Κινδυνεύει γοῦν οὕτω βέλειστον εἶναι ὡς σὺ λέγεις. 
μα. M. Εἰπὶ δή µαι, τί πο ὄορν τῷ νεανίσκῳ; 

Αντί αὐτὸν προσαγορεύαµεν; 

4Η. Θιάγης ὄνομα τούτῳ, ὦ Σώκρατες. 
29.. Καλόν γε, ὦ Φημόδοκε, τῷ υἱεῖ τὸ ὄνομα ἔθου 

Κ καὶ Ἱεροπρεπές. ἘΕὐπὶὲ δὴ ἡμῖν, ὦ Θέαγες, ἐπιθυμεῖν φῇς 
σοφὸς γενέσθαι, καὶ ἀξιοῖς σου τὸν πατέρα τόνδε ἐξευρεῖν 

13 ἀνβρός τινος συνουσίαν τοιούτου, ὅσειᾷ σε σοφὸν ποιήσει; 
ΘΕ. Ναί. 

Σ0. Σοφοὺς δὲ καἰεῖς πότερον τοὺς ἐπιστήμονας, 
περὶ ὕτου ὤν ἐπιστήμονες ὧσιν, ἢ τοὺς μή; 

ΘΕ. Τοὺς ἐπιστήμονας ἔγωγε. 
«Σο. Τί οὖν; οὐκ ἐδιδάξατό σε ὁ πατὴρ καὶ ἐπαί- 

ὄευσεν ἅπερ ἐνθάδε οἱ ἄλλοι πεπαίδευνται, οἱ τῶν καλῶν 
καἀγαθῶν πατέρων υἱεῖς, οἷον γράμματά τε καὶ κιθαρίζειν 
καὶ παλαίειν καὶ τὴν ἄλλην ἀγωνίαν; 

ΘΕ. Ἐμέ γε. 
24. Ἔτι οὖν οἴει τινὸς ἐπιστήμης ἐλλείπει, ἧς προσ- 

κει ὑπὲρ σοῦ τὸν πατέρα ἐπιμεληθῆναι: 
ΘΕ. Ἔγωγε. 
Σ5. Τίς ἐσειν αὕτη; εἰπὶ καὶ ἡμῖν, ἵνα σοι χαρι- 

ὦ Σώκρατες, 

σα 
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σώμεθα. 
0. ΘΕ. Οἶδε καὶ οὗτο, ὦ Σώκρατες: ἐπεὶ πολλάκις 
γγὼ αὐτῷ εἴρηκα: ἁλλὰ ταῦτα ἐξεπίτηδες πρὸς οἳ λέει, 
ὡς δὴ οὐκ εἰδὼς οὗ ἐγὼ ἐπιθυμῶ. τοιαῦτα γὰρ ἴει καὶ 
ἕτερα καὶ πρὸς ἐμὲ µάχεταί τε καὶ οὐκ ἐθέλει µε οὐδενὶ 
συστῆσαι, 

«ὁ Σ9. αιλὰ τὰ μὶν ἔμπροσθέν σοι ἦν πρὸς τοῦτον 
Ἡ µῥηθέντα ὥσπερ ἄνευ μαρτύρων λεγόμενα" "υνὶ δὲ ἐμὲ ποίη- 

σαι μάρτυρα, παὶ ἐναντίον ἐμοῦ κάτειπε, τίς ἐστιν αὕτη 
ἡ σοφία, ἡς ἐπιθυμεῖς. φέρε γάρ, εἰ ἐπεθύμεις ταύτης, 
ᾗ οἱ ἄνθρωποι τὰ πλοῖα κυβερνῶσι, καὶ ἐγώ σε ἐτύγχανον 

155. 

ἀνερωτῶν, Ὦ Θέαγες, τίνος ἐνδεὴς ὢν σοφίας µέμφει τῷ 
πατρέ, ὅτι οὐκ ἐθέλει σε συνιστάναι παρ ὧν ἂν σὺ σοφὸς 
γένοιο: τί ἄν µοι ἀπεκρίνω; τίνα αὐτὴν εἶναι: ἀρ οὐ 

κνβερνηεικήν: 
ΘΕ. Ναί. 5 

25. Εἰ δὲ ἐπιθυμῶν ταύτην τὴν σοφίαν — 6 
ᾗ τὰ ἅρματα κυβερνῶσιν, εἶτ ἐμέμφου τῷ πατρί, ἐμοῦ 
αὖ ἐρωτῶντος τίς ἐστιν αὕτη ἡ σοφία, τίν᾿ ἂν ἀπεκρίνω 

αὐτὴν εἶναι; ἄρ οὐχὶ ἡνιοχικήν: 
ΘΕ. Ναί. 

2. ἛἩς δὲ δὴ νῦν τυγχάνεις ἐπιθυμῶν, πύτερον ὠἀνώ- 
νυµός τίς ἔστιν, ἢ ἔχει ὄνομα: 

ΘΕ. :Οἶμαι ἔγωγε ἔχειν. 
τν. Σο, Πότιρον οὖν αὐτὴν μὲν οἶσθα, οὐ μέντοι 

τό γε ὄνομα, ἢ καὶ τὸ ὄνομα; 15 
ΘΕ. Καὶ τὸ ὄνομα ἔγωγε. 
Σ9ϱ. Τί οὖν ἔσειν; εἰπέ. 
ΘΕ. Τί δὲ ἄλιο, ὦ Σώκρατες, αὐτῇ ὄνομά τις φαίη Ὦ 

ἂν εἶναι ἀλλ’ ἢ σοφίαν; 
Σ8. Οὐκοῦν καὶ ἡ ἠνιοχεία σοφία ἐσείν; ἢ ἁμαθία το 

δοκεῖ σοι εἶναι; 
ΘΕ. Οὖὐκ ἔμοιε. 
ΣΩ. ᾽Αἰλὰ σοφία: 
ΘΕ. Ναί. 
Σ9. Ἡι τί χρώµεθα; οὐχ ᾗ ἵππων ἐπιστάμεθα ζεύ- 3: 

Τους ἄρχειν: 
ΘΕ. Ναί. 

29. Οὐκοῦν καὶ ἡ κυβερνητικὴ σοφία ἐσείν; 
ΘΕ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ0. 4 οὐχ αὕτη, ᾗ πλοίων ἐπισεάμεθα ἄρχειν: 3 
ΘΕ. αὕτη μὶν οὖν. 
Σ.. Ἡς δὶ δὴ σὺ ἐπιθυμεῖς, ἡ σοφία τίς ἐστιν; ᾗ 

τίνος ἐπιστάμεθα ἄρχειν: Ε 
ΘΕ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ᾗ τῶν ἀνθρώπων. 
ΣΩ. Μῶν ᾗ τῶν καµνόντων; 
ΘΕ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Ἰατρικὴ γὰρ αὕτη ἐσείν. ἡ γάρ; 
ΘΕ. Ναί. | 
Σ0, Αλ’ ᾗ τῶν ἀδόνεων ἐπιστάμεθα ἐν τοῖς χοροῖς 

ἄρχειν η 
Θ.. Οὔ. 

29. Μονσικὴ γὰρ αὕτη γε. 
ΘΕ.; Πάνν γε. 9 
Σο. αι ᾗ τῶν γυμναξομµένων ἐπισεάμεθα ἄρχειν: 
ΘΕ. οΟὔὗ. ο 

Σ9. Γυμναστικὴ γὰρ αὕτη γε. 
ΘΕ. Ναί. 

28. αλλ ᾗ τῶν εί ποιούντων: προθυμοῦ εἰπεῖν, 
ὥσπερ ἐγὼ σοὶ τὰ ἔμπροσθεν. 

109684 
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124 ΘΕ. Ἡι τῶν ἐν τῇ πόλει, ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν τῇ πόλν καὶ καὶ οἱ κάρνοντερ; 
ΘΕ. Ναί, ἆλλ' οὐ τούτων λέγω µόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν ἐν τῇ πόλει. 
5 Σ8. Αρά γε µανθάνω ἣν Ἰέγεις τέχνην; δὀχεῖς γάρ 
μοι λέγειν οὐχ ᾗ τῶν Φεριζόντων ἐπισεάμεθά ἄρχειν καὶ 
τρυγώντων καὶ τῶν φυτευόντων καὶ σπειρόντων καὶ ἆλο- 

ώνεων' αὕτη μὶν γὰρ γεωργική, ᾗ τούτων ἄρχόμεν. ἡ γάφ; 
6Ε. ἨΝαί. 

Σ9. Obot γε οἶμαι ᾗ τῶν πριζόντων καὶ τρυπώντων 
καὶ ξεόντων καὶ τορνευόντων ξυμπάνεων ἐπισεάμεθα ἄρ- 

χειν, οὐ ταύτην λέγειᾳ' αὕτη, μὲν γὰρ οὐ τεκτονική: 
ΘΕ. Ναί. 

20. αλλ ἴσως ᾗ τούτων τε πάντων καὶ αὐτῶν τῶν 
15 γεωργῶν καὶ τῶν τεκεόνων καὶ τῶν δήμιουργῶν ἁπάντων 

καὶ τῶν ἱδιωτῶν καὶ τῶν γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, ταύτην 

ἴσως λέγει τὴν σοφίαν. 

ΘΕ. Ταύτην πάλαι, ὦ Σώκρατες, βούλομαι λέγειν. 

η ν. Σ4. Ἔχει οὖν εἰκεῖν, Αἴγισθος ὁ Αγαμέμνονα 
30 ἀποκτείνας ἐν "άργει ἄρα τούτων ἦρχεν ὧν οὐ λέγεις, τῶν 
τε δημιουργῶν καὶ ἰδιωτῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικών 
ξυμπάντων», ἢ ἄλλων τινῶν; 

ΘΕ. Οὔκ, ἀλλὰ τούτων. 

:Σρ. Τί δὶ δή; Πηλεὺς ὁ Αἰκκοῦ ἐν Φθίᾳ οὐ τῶν 
19 αὐτῶν τούτων ἠρχεν: 

ΘΕ. Ναί. 

Σ0. Περίανδρον δὲ τὸν Κυφέλου ἄρχοντα ἐν Κοφίνθῳ 
ἤδη ἀκήκοας γενέσθαι; 

ΘΕ. Ἔγωγε. 

ο. Σ9. Οὐ τῶν αὐτῶν τούτών ἄρχοντα ἐν εῇ αὐτοῦ πόλει; 
D 6Ε. Ναί. 

207 ΣΩ. Τί δὲ; ᾿Αρχέίαυν τὺν Περδίκκου, τὸν νεωσεὶ 
ἄρχοντα ἓν Μακεδονίᾳ, οὐ τῶν αὐτῶν ἡγεῖ τούτων ἄρχειν; 

ΘΕ. Ἔγωγε. 
. ΣΑ, ἹἩπίαν δὶ τὸν Πωσιεράτου ἐν εἶδε εὔ πόϊω 

ἄρξαντα τίνων οὔν ἄρξαι; οὐ τούτων; 
ΘΕ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σ9. Εῖποις ἂν οὖν µοι είνα ἐπωνυμίαν ἔχει Βάκις 

τε καὶ Σίβυλλα καὶ ὁ ἡμεδαπὸς ᾽Αμϕίλντος; 

.. ΘΕ. Τίνα γὰρ ἄλλην, ὦ Σώκρατε, πλήν γε χρη- 
σμῳδοί; 

Ε 25. Ὀρθῶς λέγεᾳ. ἁλλὰ καὶ τούσδε µοι οὕτω πειρῶ 
ἀποκρίνασθαι, τν ἐπωνυμίαν ἔχει Ἠππίας καὶ Περίανδρος 

διὰ τὴν αὐτὴν ἀρχήν; 
““. ϐΘΕ. Οἶμαι μὲν τύραννοι" εί γὰρ ἄλλο; 

5 Σ8. Οὐκοῦν ὅσεις ἐπιθνμεῖ τῶν ἀνθρώπων τι 

206 
ΓΕ 

ΘΕ4ΓΗΣ. οι 

τῇ πόλει ξυμµπάντων ἄρχειν, τῆς αὐτῆς ἀρχῆς τούτοις 
ἐπιθυμεῖ, ευραννικῆς, καὶ τύραννος εἶναι; 

Θ6Ε. Φαίνεεαι. 
Σ9. Οὐκοῦν ταύτης ἐπιθνμεῖν οὗ φῄς; 
ΘΕ. ᾿"Εοικέ γε ἐξ ὧν ἐγὼ εἶπον. ὅ 
24. Ἰ µιαρέ, τυραννεῖν ἄρα ἡμῶν ἐπιθυμῶν πάλαι 

ἐμέμφου τῷ πατρί, ὅτι σε οὐκ ἔπεμπεν εἰς διδασκάἰον 35 
τυραννοδιδασκάλου τινός; Καὶ σύ, ὦ «ημόδοκε, οὐκ αἰ- 368 
σχύνει πάλαι εἰδὼς οὗ ἐπωθυμεῖ οὗτος; καὶ ἔχων ὅθι πέµψως 
αὐτὸν δημιουργὺν ἂν ᾿ἐποίησας τῆς σοφίαφ ἧς ἐπιθυμεῖ, 10 
Έπειτα φθονεῖς τε αὐτῷ καὶ οὐκ ἐθέλεις πέµπειν; ἀλλὰ 
ρῦν -- ὁρᾷς; -- ἐπειδὴ ἐναντίον ἐμοῦ κατείρηκέ σου, κοινῇ 
βουλευώμεθα ἐγώ τε καὶ σύ, ἐς τίνος ἂν αὐτὸν πέµποιµεν 
καὶ διὰ τὴν τίνος συνουσίαν σοφὸς ἂν γένοιτο τύραννος: 

2Η. Ναὶ μὰ ἀία, ὦ Σώκρατες, βσυλευώμεθα δῆτα, 16 Β 
ὡς δοκεῖ γέ µοι βουλῆς δεῖν περὶ τούτου οὐ φαύλης. 

«ΝΕ. M. Ἔασο, ὦ ᾿γωθέ. διαπνθώμεῦα αὐτοῦ 
πρῶτον Ἱκανῶς. 

2Η. Πννθάνου δή. 
ΣΩ, Τί οὖν ἄν, εἰ Εὐριπίδῃ τι προσχρησαίµεθα, ὦ πι 

Θέαγες; Εὐριπίδης γάρ πού φησι 
σοφοὶ τύραννοι εῶν σοφῶν συνουσία. 

εἰ οὖν ἔροιτό τις τὸν Εὐριπίδην, Ὦ Εὐριπίδη, τῶν τί 
σοφῶν συνουσίᾳ φὴς σοφοὺρ εἶναι τοὺς τυράννους; ὥσπερ ϐ 
ὢν εἰ εἰπόντα ο] 

σοφοὶ γεωφγοὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳ 
ἠρόμεθα τῶν τί σοφῶν, τεί ἂν οἴει αὐτὸν ἀποκρίνασθαι; 
ἀφ ὤν ἄλλο ει ἢ τῶν τὰ γεωργικά; 

ΘΕ. Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. 

Σ0. Τί δέ; εἰ εἶπε 30 
σοφοὶ µάγειροι τῶν —— σννονσίᾳ, 269 

εἰ ἠρόμεθα τῶν τί σοφῶν, τί ἂν ἡμῖν ἀπεκρίνατο; οὐχ 
δει τῶν μαγειρικῶν; 

ΘΕ. Ναί. 

Σα. Τί δ’, εἰ 38 
σοφο) παλαισταὶ τῶν σοφῶν συνουσία 

εἶπεν, εἰ ἠρύμεθα τῶν τί σοφῶν, ἄφ οὖκ ἂν τῶν πα- 
λαίεν ἔφη: η] 

ΘΕ. Ναί. 

ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ εἶπε — 
σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσία, 

ἡμῶν ἐρωτώνεων, Τῶν τί σοφῶν λέγεις, ὦ Εὐριπίδη; τί 
ἂν φαίη; ποῖα ὤν εἶναι ταῦτα; 

ΘΕ. ᾽αλλὰ μὰ Οἱ) οὐκ οἵδ ἔγωγε. 

Σ4, ᾽Αλλὰ βούλει ἐγώ σοι εἴπω: 1“. 
ΘΕ. Εἰ σὺ βούλει. 

7. * χθι: εῶν ερυγώντων 
- ᾱᾱ. om. a. - 24. δὲ] δαὶ b. -- 30. 
—— - 44, αὐτὴν] Μαι αὐτῶν. Barr. 

abe. -- ἁλοώντων A ἀλοώντων αὖς. -- 19. γε οἷμαι ᾗ Χ 5: γε ᾗ αὐο. 
αὐτοβ) αὐτῇ α. — 33. δέ) δαί b. — νεωστὶ Stephanus: νεωστὶ τούτων 

Ἰ ὅποι Beikerus. — 19. ἐᾳ τίνος οσπι Βεκκοτο οἱ ἐς τίνα οοτε, Τ, ἴσειν οἵ cum celeris libris α, — 
37. 4* αὐτὸν ἀποκρίνασθαι. ε εἰ γρ. ATCu εω Εἰοίπο: ἡμῖν ἀπεκρίνατο abe. -- 30: δέ; δαί b. — 13. τί ἂν 
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26. Ταῦς ἐστὶν ἅπερ ἔφη ᾽Ανακρέων τὴν Καλλικρή- 
την ἐπίσεασθαι. ἢ οὐκ οἶσθα τὺ ἆσμα; 

ΘΕ. Ἔγωγε. 
258. Τί οὖν; τοιαύτης τινὸς καὶ σὺ συνουσίας ἐπι- 

Ἐ σθυμεῖς ἀνδρός, ὕσεις τυγχάνει ὁμότεχνος ὢν Καλλικρήτῃ 
τῇ Κυάνης καὶ ἐπίσταται τυραννικά, ὥσπερ ἐκείνην ἔφη 
ὁ ποιηεής, ἵνα καὶ σὺ ἡμῖν εύραννος γένῃ καὶ τῇ πόλει; 

ΘΕ. Πάλαι, ὦ Σώκρατες, σκώπτεις καὶ παίζεις πρός µε. 
2τ0 Σ., Τί δαί; οὐ ταύτης φὴς τῆς σοφίας ἐπιθυμεῖν, 

1 ᾗ πάντων ἂν τῶν πολιτῶν ἄρχοις; τοῦτο δὲ ποιῶν ἄλλο 

ει ἢ τύραννος ἂν εἴης; 
ΘΕ. Εὐξαίμην μὶν ἄν, οἶμαι, ἔγωγε εύραννος γενέ- 

136 Ἅοδαι, μάλιστα μὲν πάντων ἀνθρώπων, εἰ δὲ µή, ὡς πλεί- 

στων: καὶ σύ γ΄ ἄν, οἶμαι, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι" 
is ἔτι δέ γε ἴσως μᾶλλον Θεὸς γενέσθαι" ἆλλ' σὺ τούτου ἔλε- 

γον ἐπιθυμεῖν. 

ΣΩ. ᾽αἱλὰ τί δὴ ἴσει ποτέ, οὗ ἐπιθυμεῖ. οὐ τῶν 
πολιτῶν φὴς ἄρχειν ἐπιθυμεῖν; . 

ΘΕ. Οὐ βίᾳ γε οὐδ ὥσπερ οἳ τύραννοι, ἀλλ ἑκόν- 
Άοτων, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐν τῇ πόλει ἑλλόγιμοι ἄνδρες. 

Σ0. ᾿αρά Ύε λέγεις ὥσπερ Θεμιστοκλῆς καὶ Περικλῆς 
καὶ Κίμων καὶ ὅσοι τὰ πολιεικὰ δεινοὶ γεγόνασιν; 

ΘΕ. Νἠ ἀἄία τούτους λέγω. 

να. Σο. Τί οὖν; εἰ τὰ ππικὰ ἐεύγχανες ἐπιθν- 

n 10 μῶν σοφὸς γενέσθαι, παρὰ τίνας ἂν ἀφικόμενος ᾠήθης 
δεινὸς ἴσιαθαι Ἱππεύς; ἦ παρ ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς 
Ἰππικούς; 

ΘΕ. Μὰ «ἱ" οὐκ ἔγωγε. 

10 Σ0, ᾽Αλὰ παρ αὐτοὺς αὖ τοὺς δεινοὺς ὄντας ταῦτα, 
ao acel οἷς εἰσί τε ἵπποι καὶ χρῶνται ἑκάστοτε καὶ οὐκείοις 

καὶ «λλοτρίοις πολλοῖς; 

ΘΕ. Meo- ὄνι 
21 Σ0. Τί δὲ; εἰ τὰ ἀκοντιστικὰ σοφὺς ἐβούλου γενέ- 

σθαι, οὐ παρὰ τοὺς ἀκοντισεικοὺς ᾧου ἂν ἐλθὼν σοφὸς 
35 ἔσεσθαι, τούτους οἷς ἔστι τε ἀκόντια καὶ πολλοῖς καὶ 

6 ἀλλοερίοις καὶ οἰκείοις ἑκάστοτε χρῶνται ἀκοντίοις; 
ΘΕ. "Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ9. Αέγε δή µοι' ἐπεὶ δὲ δὴ τὸ πολιτικὰ βούλει 

σοφὸς γενέσθαι, οἴει παρ ἄλλους τινὰς ἀφικόμενος σοφος 

«ο ἴσεσθαι ἢ τοὺς πολιτικοὺς τούτους, τοὺς αὐτούς τε δεινοὺς 

ὄντας τὰ πολιεικὰ καὶ χρωµένους ἑκάστοτε τῇ τε αὐτῶν 

πύλει καὶ ἄλλαις πολλαῖς, καὶ Ἑλληνίοι προσομιλοῦντας 

πόλεσι καὶ βαρβάροις: ἢ δοκεῖς ἄλλοις τιοὶ συγγερόµενος 

σοφὺς ἔσεσθαι ταῦτα, ἅπερ οὗτοι, ἀλλ’ οὐκ αὐτοῖς τούτοις; 
ΘΕ. ᾿Ακήκοα γάρ, ὦ Σώκφατες, οὓς σὲ φασι λέγειν 

τοὺς Ἰόγουφ, ὅτι τούτων τῶν πολιεικῶν ἀνδρῶν οἱ νἱεῖς 
D 46 

196. 151, 

οὐδὲν βελτίους εἰσὶν ἢ οἱ τῶν σκυτοτόµων" καί µοι δοκεῖς 
ἀληθέσεατα λέγειν ἐξ ὧν ἐγὼ δύναμαι αἰσθέσθαι. ἀνόητος 
ἂν οὖν εἴην, εἰ οἰοίμην τινὰ τούτων ἐμοὶ μὲν ἂν παρα- 
δοῦναι τὴν αὐτοῦ σοφίαν, εὖν δὲ υἱὸν εὐν αὐτοῦ μηδὴν 
ὠφελῆσαι, εἴ ει οἷός ε᾿ ἦν εἰς ταῦτα ὠφελεῖν ἄλλον ὁν- 6 
τιναοῦν ἀνθῥώπων. 

να. ΣΩ. Τί οὖν ἄν, ὦ ε ἀνδρῶν, χφήθαιο 
παντῷ, εἲ σοι ἐπειδὴ ένοχο vlos τοιαῦτα πράγματα πα- 373 
ρέχοι, καὶ φαίη μὶν ἂν ἐπιθυμεῖν ἀγαθὸς γενέσθαι ζω- ἙἘ 
γράφος, καὶ µέμφοιτο σοὶ τῷ παερί, ὅτι οὐκ ἐθέλεις ἆνα- 19 
λΐσκεεν εἰς αὐτὸν τούτων αὐτῶν ἕνεκα ἀργύριον, τοὺς δὲ 
δημιουργοὺς αὐτοῦ τούτου τοὺς ζωγράφους ἀτιμάζοι τε 
καὶ μὴ βούλοιτο παρ αὐτῶν µανθάνειν; ἢ τοὺς αὐλητάς, 

βουλόμενος αὐλητὴς γενέσθαι, ἢ τοὺς κωθαριστάς; ἔχοις 
ἂν αὐτῷ ὃ τι χρῷο καὶ ὅποι πέµποις ἄλλοσε μὴ ἐθέλοντα 15 
παρὰ τούτων µανθάνειν; 

ΘΕ. Μὰ Ο4ἱ” οὐκ ἔγωγε. 
Σ0. Νῦν οὖν ταὐτὰ ταῦτα αὐτὺς πρὸς τὸν πατέρα 191 

ποιῶν Θαυμάζεις καὶ µέμφεε, εἰ ἀποφεῖ, ὃ τί σοι χρήσηται 
καὶ ὕποι πέµπῃ; ἐπεὶ ᾽Αθηναίων γε τῶν καλῶν κἀγαθῶν 30 
τὰ πολιεικὰ ὕτῳ ἂν βούλῃ συσεήσομέν σε, ὃς σοι προῖκα 
ουνέσται' καὶ ἅμα μὶν ἀργύριον οὐκ ἀναλώσεις, ἅμα δὲ 
πολὺ μάλλον εὐδοκιμήσεις παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις 

ἢ ἄλλῳ τῳ συνών. ' 
ΘΕ, Τί οὖν, ὦ Σώκρατε; οὐ καὶ σὺ τῶν καλῶν 15 

κάγωθῶν εἶ ἀνδρῶν; εἰ γὰρ σύ µοι ἐθέλοι συνεῖναι, 
ἐξαρκεῖ καὶ οὐδένα ἄλλον ζητῶ. 

Σ5. Τί τοῦτο λέγεις, Θέαγες; Β 

ΣΧ. «Η. ὮὮ Σώκρατες, οὐ μέντοι κακῶς λέγει, καὶ 

ἅμα μὲν ἐμοὶ χαρωῖ. ὡς ἐγὼ οὐκ ἴσθ ὃ τι τούτου μεῖζον 30 
ἂν ἕρμαιον ἡγησαίμην, ἢ εἰ οὗτός τε ἀρέσχοιτο τῇ οῇ ουν- «313 
ουσίᾳ καὶ σὺ ἐθέλοις τούτῳ συνεῖναι. καὶ μέντοι καὶ 

αἰσχύνομαι λέγειν ὡς σφόδρα βούλομαι. ἆλλ ἐγὼ ἆμφο- 

τέρων ὑμῶν δέοµαι, σέ τ ἐθέλειν τούτῳ συνεῖναι καὶ οἳ 
μὴ ζητεῖν ἄλλῳ μηδενὶ συγγενέσθαι ἢ Σωκφάτει' καί µε 
πολλῶν καὶ φοβερῶν ἁπαλλάξετε φροντίδων' ὡς νῦν πάνυ 

φοβοῦμαι ὑπὲρ τούτου, µή ἑνι ὅλλῳ ἐνεύχῃ οἵῳω τοῦτον ϐὉ 
διαφθεῖραι. 

ΘΕ. Μηκέε νῦν, ὦ πάτερ, ὑπέρ Υ ἐμοῦ φοβοῦ, 
εἴπερ οἷός τ᾽ εἶ πεῖσαι τοῦτον τὴν ἐμὴν συνουσίαν προθ- 40 
δέξασθαι. . 

4Η. Πάνυ καλῶς λέγει. Ὦ Σύκρατες, πρὸς οἱ ὃ᾽ ἂν 
ἤδη εἴη ὁ μετὰ τοῦτο λόγος. ἐγὼ γάρ σοι ἔτοιμός εἰὖμε, 
ὡς διὰ βραχέων εἰπεῖν, καὶ ἐμὶ καὶ τὰ ἐμὰ ας οἷόν τε 

οὐκειότατα παρέχειν, ὅτου ἂν δέη ἔμβραχν, ἐὰν Θεάγη 46 
τουτονὶ ἀσπάζη τε καὶ εὐεργετῇς ὃ τι ἂν οἷός τε ᾖ. " Ὁ 

α. Καλλικρίτην α, probante Βοτρκίο de Απαοτ. Rel. ρ. 3604. -- 6. Κυανῆς a b. — 9. δαί) δέ α. — 17. δὴ] δαὶ b. 
--30. οἱ απίο ἐν οπι. a. — 16. τίνος ἄ Σ(Εε οἱ pr. Teum schpliasta. — 30. οἷς εἰσί τε ἵπποι ε ahe: οἳ εἰσί τε 
Ἱππικοὶ Πε (ρτασίοτ ε) oinnes. — 33. δέ δαί Γι . 
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Χ. 20. Ὦ Οηµόδοκε, τὸ μὲν ἐσπουδακέναι σε οὐ 
Δαυμάζω, εἴπερ οἴει ὑπ ἐμοῦ μµάλισε ἄν σοι τοῦτον ώφε- 
ληθῆναι: οὐ γὰρ οἶδα ὑπὲρ ὅτου ἄν τις νοῦν ἔχων μᾶλλον 
σπουδάζοι ἢ ὑπὲρ vlioe αὐτοῦ, ὅπως ὡς βέλτιστος ἔσται: 

8 πόθεν δὲ ἔδοξέ σοι τοῦτο, ὥς ἐγὼ ἂν μᾶλλον τὸν σὺν 

υἱὸν οἷός τε ἦν ὠφελῆσαι πρὸς τὸ πολίτη» ἀγαθὸν γενέ- 
374 σθαι ἢ σὺ αὐτός, καὶ ὁπόθεν οὗτος φήθη ἐμὲ μᾶλλον ἢ 

οἳ αὐτὸν ὠφελήσειν, τοῦτο πάνυ Φαυμάζω. σὺ γὰρ πρῶ- 
Κ τον μὲν πρεσβύτερος εἶ ἐμοῦ, ἔπεια πολλὰς ἤδη ἀρχὰς 
ιο καὶ τὰς µεγίστας ᾿θηναίοις ἠρξας, καὶ τιμᾷ ὑπὺ ᾿να- 

γυφασίων τε τῶν δημοτῶν πολὺ μάλιστα καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης 
πόλεως οὐδενὸς ἠττον" ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἐνοφᾷ οὐδέ- 
τερος ὑμῶν. ἔπειτα εἰ ἄρα τῆς μὶν τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν 

συνουσίας Θεάγης ὅδε καταφρονεῖ, ἄλλους δέ τινας ζητεῖ, 

15οἳ παιδεύειν ἐπαγγέλλονται οἷοί τε εἶναι νέους ἀνθρώ- 
πους, ἔστιν ἐνταῦθα καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Γοργίας 

148 ὁ ἠεοντῖνος καὶ Πώλος ὁ ᾽Ακραγαντῖνος καὶ ἄλλοι πολλοί, 
οἳ οὕτω σοφοί εἰσιν, ὥστε εἰς τὰς πόλεις ἐύντες πείθονσι 

τῶν νέων τοὺς γενναιοτάτους τε καὶ πλουσιωτάτους, οἷς 

3ο ἔξεστι τῶν πολιτῶν ᾧ ἂν βούλωνται προῖκα συνεῖναι, τού- 
τους πείθουσιν ἀπολείποντας τὰς ἐκείνων συνουσίας αὐτοῖς 
συνεῖναι, προσκατατιθέντας ἀργύφιον πάνυ πολὺ µισθόν, 
καὶ χάριν πρὺς τούτοις εἰδέναι. τούτων τινὰς εὐιὸς ἦν 
πφοαιρεῖσθαι καὶ τὸν υἱόν σου καὶ αὐτὸν σὲ, ἐμὲ ὅ) οὐκ 

n Ἡ εὐιός' οὐδὶν γὰρ τούτων ἐπίσταμαι τῶν µακαρίων τε καὶ 
καλῶν µαθηµάτων, ἐπεὶ ἐβουλόμην ἄν' ἀλλὰ καὶ λέγω 
δήπου ἀεί, ὄτι ἐγὼ τυγχάνω, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν ἐπι- 
στάµενος πλήν γε σμικροῦ τινος µαθήµατος, τῶν ἔρωτι- 

ὤν. τοῦτο μέντοι τὸ µάθηµα παρ ὀνεινοῦν ποιοῦμαι 
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κων. 

10 δεινὺς εἶναι καὶ τῶν προγεγονόεων ἀνθρώπων καὶ τῶν νῦν. 
ΘΕ. Ὁρᾶς, ὦ πάτερ, ὕτι Σωκρήτης οὐ πάνυ µοι΄ 

δοκεῖ τε ἐθέλειν ἐμοὶ σννδιατρίβειν; ἐπεὶ τό γ ἐμὸν ἔτοι- 
ο μον, ἐὰν οὗτος ἐθέλῃ: ἀλλὰ ταῦτα παίζων πρὸς ἡμᾶς 

λέγει. ἐπεὶ ἐγὼ οἶδα τῶν ἐμῶν ἡλικιωτῶν καὶ ὀλίγω πρε- 
as αβυτέρων οἳ πρὶν μὲν τούτῳ συνεῖναι οὐδενὸς ἄξιοι ἠσαν, 

ἐπειδὴ δὲ συνεγένοντο τούτῳ, ἐν πάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ πάν- 
των βελτίους φαίνονται ὧν πρότερον χείρους. 

ΣΩ. Οἴἶσθα οὖν οἷον τοῦτό ἐστιν, ὦ παῖ Δημοδύκου: 

1“ ΘΕ. Ναὶ μὰ «ἱ” ἔγωγε, ὅτι ἐὰν σὺ βούλῃ, καὶ ἐγὼ 
40 οἷός τ᾽ ἴσομαι. τοιοῦτος γενέσθαι, οἴοίπερ καὶ ἐκεῖνοι. 

[] ΧΙ. ΣΩ. Οὔκ, ὦ Ἰγαθέ, ἀλλά σε λέληθεν, οἷον τοῦτ' 
ἔσειν, ἐγὼ δὲ σοι φράσω. ἴσει γάρ τι Βείᾳ µοίρᾳ παρε- 
πόµενον ἐμοὶ ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον δαιµόνιον. ἔσει δὲ 
τοῦτο φωνή, ἢ ὅταν γένηται, ἄεί µοι σηµαίνει, ὃ ἂν 

10 μέλλω πράττειν, τούτου ἀποτροπήν, προτρέπει δὲ οὐδέ- 
ποτε. καὶ ἐάν τίς µοι τῶν φίλων ἀνακοινῶται καὶ γένηται 
ᾗ φωνή, ταὐτὺν τοῦτο ἀποτρέπει καὶ οὐκ ἐᾷ πράττειν. 
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Καὶ τούτων ὑμῖν µάντυρας παρέξοµαι. Χαρμίδην γὰρ του- 
τονὶ γιγνώσκετε τὸν καλὸν γενόμενον, τὸν Γλαύκωνος. 
οὗτός ποτε ἐτύγχανεν ἐμοὶ ὠνακοινούμενος µέλλων ἀσκή- 
σειν στάδιον εἰς Νεμέαν" καὶ εὐθὺς αὐτοῦ ἀργομένου λέγειν 
ὅτι μέλλοι ὠσχεῖν, ἐγένιτο ἡ φωνή. καὶ ἐγὼ διεκώλυόν τε 5 
αὐτὸν καὶ εἶπον, ὅτι ἐγοντός σου μεταξὺ γέγονέ µοι ἡ 
φωνὴ ἡ τοῦ δαιµονίου' ἀλλὰ μὴ ἄσκει. Ἴσως, ἴφη, ση: 
µαίνει σοι, ὅτι οὐ φικήσω" ἐγὼ δὲ κἂν μὴ μέλλω νικᾷν, 
γυμνασάµενός γε τοῦτον τὸν χρόνον ὠφεληθήσομαι. ταῦτα 
εἰπὼν ἤσκε. ἄξιον οὖν πυθίσθαι αὐτοῦ, ἃ αὐτῷ ξονέβη 1ο 
ἀπὸ ταύτης τῆς ἀσκήσεως. Εἰ δὲ βούλεσθε τὸν Τιμάρχου 139 
ἀδελφὸν Κλειτόμαχον ἐρέσθαι, τί εἶπεν αὐτῷ Τίμάρχος 
ἡνίκ' ἀποθανούμενος ᾖει εὐθὺ τοῦ δαιµονίου, ἐκεῖνός τε 

καὶ Εὔαθλος ὁ σταδιοδρομῶν, ὃς Τίμαρχον ὑπεδέξατο 
φεύγοντα" ἐρεῖ γὰρ ἡμῖν, ὅτι εἶπεν αὐτῷ ταῦτα. "6 

6Ε. Τί, 

Σ9, Q Κλετόμαχε, ἔφη, ἐγὼ μέντοι ἔρχομαι ἅπο- 
Θανούμενος νυνί, διότι Σωκράτη οὖκ ἤθελον πείθεσθαι. 
Τί δὴ οὖν ποτε τοῦτο εἶπεν ὁ Τίμαρχος: ἐγὼ φράσω. 
ὅτε ἀνίστατο ἐκ τοῦ συμποσίου ὁ Τέμαρχος καὶ Φιλήμων 10 Β 
ὁ Φιλημονίδου ἀποκτενοῦντες Νεκίαν τὸν Ἡροσκαμάνδρον, 

ἠπιστάσθην μὲν αὐτὼ µόνω τὴν ἐπιβουλήν, ὁ δὲ Τίμαρχος 

ἀνιστάμενος πρὸς ἐμὶ εἶπε, Τί λέγεις, ἴφη, ὦ Σώκρατες; 
ἡμεῖς μὲν πίνετε, ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆναι: ἤξω δὲ ὀλέγον 
ὕστερον, ἐὰν τύχω. καί µοι ἐγένετο ἡ φωνή, καὶ εἶπον 15 

πρὸς αὐτόν, Μηδαμῶς, ἔφην, ἀναστῆς 7έγονε γάρ µοι 
τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. καὶ ὃς ἐπέσχε. καὶ διαλι- 
πὼν χρύνον αὖθις ὠρμᾶτο ἴέναι, καὶ ἴφη, Εἶμι δή, Σώ- ϐ 
κρατες. αὖθις ἐγένετο ἡ φωνή: αὖθις οὖν αὐτὸν ἠνάγκασα 
ἐπισχεῖν. τὸ τρίτον, βουλόμενός µε λαθεῖν, ἀνέστη οὐκέτι 30 
εἰπώδ µοι οὐδέν, ἁλιὰ λαθών, ἐπιτηρήσας ἄλλοσε τὸν 
νοῦν ἔχονεα" καὶ οὕτως ὧχε ἀπιὼν καὶ διεπράξατο ἐξ 
ὧν Πει ἀποθανούμενος, ὅθεν δὴ τοῦτ' εἶπε πρὺς τὺν ἀδελ- 
φὸν ὅπερ νῦν ἡμῖν ἐγώ, ὅτι ἴοι ἀποθανούμενος διὰ τὸ 
ἐμοὶ ἀπιστῆσαι. Ἔτι τοίνυν περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ πολλών 35 
ἀκούσεσθον, ἃ ἐγὼ ἔλεγον περὶ τῆς διαφθορᾶς τοῦ σερα- ἩὮ 
τοπέδου. Καὶ τὰ μὲν παρεληλυθότα τῶν εἰδύτων ἔστιν 

ἀχοῦσαι" πεῖραν δ' ἔξεσει νυνὶ λαβεῖν τοῦ σημείου, εἰ ἄρα 
τι λέγει. ἐπὶ γὰρ τῇ ἐπὶ σερατείαν ἐξορμῆ «Σαννίωνος τοῦ 
καλοῦ ἐγένετό µοι τὸ σημεῖον, οἴχεται δὲ νῦν μετὰ Θρα-40 

σύλλου σερατευσύµενος εὐθὺ ᾿Ἐφέσου καὶ Ἰωνίας. ἐγὼ οὖν 
οἶομαι ἐκεῖνον ἢ ἀποθανεῖσθαι ἢ ὁμοῦ τει τούτῳ ἐλᾷν, 
καὶ περί γε τῆς πραγµατείας τῆς ἄλλης πάνυ φοβοῦμαι. 

Χι. Ταῦτα δὴ πάντα εἴρηκά σοι, ὅτι ἡ δύναµις 
αὕτη τοῦ δαιµονίου τούτου καὶ εἰς τὰς ουνουσίας τῶν 15 
μετ᾽ ἐμοῦ συνδιατριβόντων τὸ ἅπαν δύναται. πολλοῖς μὲν 
γὰρ ἐναντιοῦται, καὶ οὐκ ἴστι τούτοις ὠφεληθῆναι μετ 

M 
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ἐμοῦ διατρίβουσιν, ὥστε οὐχ οἷόν τέ µοι τούτοις συνδια- 
τρίβειν΄ πολλοῖς δὲ συνεῖναι μὲν οὐ διακωλύει, ὠφελοῦντμι 

δὲ οὐδὶν συνόντες. οἷς ὅ’ ἂν συλλάβηται τῆς συνονσίας 
ἡ τοῦ δαιµονίου δύναμες, οὗτοί εἶσιν ὧν καὶ σὺ ᾖσθησαι" 

δταχὺ γὰρ παραχρῆμα ἐπιδιδόασι. καὶ τούτων αὖ τῶν ἐπι- 
130 ῥδιδόντων οἱ μὲν καὶ βέβαιον ἔχονσι καὶ παραμόνιμον τὴν 

ὠφέλειαν: πολλοὶ δὲ ὅσον ἂν μετ᾽ ἐμοῦ χρόνον ὧσι, Θαν- 
µάσιον ἐπιδιδόασιν, ἐπειδὰν δὲ µου ἀπόσχωνται, πάλιν 
οὐδὲν διαφέρουσιν ὀτονοῦν. εοὔεό ποτε ἔπωθεν Αριστείδης 

ιοό 4νσιμάχου υἱὸς τοῦ ᾿Αριστείδου. διατρίβων γὰρ με) 
ἐμοῦ πάμπολυ ἐπεδεδώκει ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ: ἔπειτα αὐτῷ 
οτρατεία τις ἐγένετο καὶ ὥχετο ἐκπλέων. ἥκων δὲ κατε- 
λάμβανε µετ ἐμοῦ διαερίβοντα Θουκυδίδην τὸν Μελησίου 

ΕΝ υἱὸν τοῦ Θουκεδίδον. ὁ δὲ Θουκυδίδης τῇ προτεφαία µοι 
μδύ ἀπεχθείας ἐν λόγοις τισὶν ἐγεγόνει. ἰδὼν οὖν µε ὁ 

᾽ριστείδης, ἐπειδὴ ἠοπάσατό τε καὶ τἆλλα δμλέχθη, Θου- 

κυδίδην δέ, ἔφη, ἀκούω, ὦ Σώκφατες, εμνύνεσθαι ἄτεα 
τι πρὸς οἳ καὶ χαλεπαίνειν ὥς τι ὄντα. Ἔσει γάρ, ἔφην 

ἐγώ, οὕτως. Τί δαί; οὐκ οἶδεν, ἔφη, πρὶν σοὶ συγγενέ- 
πνσθαι, οἷον ἦν τὺ ἀνδράποδον; Οὐκ ἴοικέ γε, ἔφην ἐγώ, 

νἡ τοὺς Θεούς. ᾽αἱλὰ μὴν καὶ αὐτόᾳ γε, ἔφη, καταγε- 
ϱ  Ἰάστως ἴχω, οὗ Σχόκρατε. Τί μάλιστα; ἔφην ἐγώ. "Ότι, 

ἔφη, πρὶν μὲν ἐκπλεῖν, ὀτφοῦν ἀνθρώπῳ οἷός ε᾿ ἦν δια- 
λέγεσθαι καὶ μηδενὺς χείρων φαίνεσθαι ἐν τοῖς λόγοις, 

αὐ ὥστε καὶ ἐδίωκον τὰς συνονσίας τῶν χαρισεάτων ἀνθρώ- 
πων΄ νυνὶ δὲ τοὐναντίον φεύγω, ἄν τινα καὶ αἰσθάνωμαι 

πεπαιδευµένον' οὕτως αἰσχύνομαι ἐπὶ εῇ ἐμαντοῦ φανλό- 
τητι. Πότερον δέ, ἦν ὃ' ἐγώ, ἐξαίφνης σε προὔλιπεν 
αὕτη ἡ δύναμις ἢ κατὰ σµικρόν; Κατὰ σµικρόν, ἡ δ’ ὃς. 

150, 151. 

Ἠνίκα δέ σοι παρεγένετο, ἦν ὅ ἐγώ, πότερον µαθόντι ἢὮ 
παρ ἐμοῦ τι παρεγένεο, ἤ εινι ἅλ]ῳ ερόπῳ; Ἐγώ σοι 

ἐρῶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄπιστον μὲν νὴ τοὺς θεούς, 
ἀληθὶς δέ ἐγὼ γὰρ ἔμαθον μὲν παρὰ σοῦ οὐδὲν πώποχε, 
ὡς αὐτὸς οἶσθα": ἐπκδίδουν δέ, ὁπόεε σοι συνείην, κῶν 5 

εἰ ἐν τῇ αὐτῇ µόνον οἰκίᾳ εἴην, μὴ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ οὐιή- 
ματι" μᾶλλον δὲ ὁπότε ἐν εῷ αὐτῷ οἐκήματι' καὶ ἔμοιγε 
ἐδόκουν πολὺ μᾶλλον ὁπύτε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι ὦν 13 
λἐγοντόρ-σου βλέποιμι πρὸς σέ, μᾶλλον ἢ ὁπότε ἄλλοσς E 
ὀρφην. πολὺ δὲ µάλοτα καὶ πλεῖστον ἐπεδίδουν, ὁπότε ο 380 
παρ’ αὐτόν σε καθοίµην ἐχόμενός σου καὶ ἁπτόμενος. νῦν 
δέ, ἡ ὁ’ ὃς, πᾶσα ἐκείνη ἡ ἕξι, ἐξεῤῥύηκεν, 

ΧΙΙ. Ἔστιν οὖν, ὦ Θέαγες, τοιαύτη ἡ ἡμετέρα ουν- 

ουσία" ἐὰν μὲν τῷ θεῷ φίλον ᾖ, πάνυ πολὺ ἐπιδώσεις 

καὶ ταχύ, εἰ δὲ µή, οὔ. ὅρα οὖν μή σοι ἀσφαλέστερον ᾗ 16 
παρ ἐκείνων τινὶ παιδεύεσθαι, οἳ εἴφ «ὐτοί εἰσι 

τῆς ὠφελείάᾳ ἣν ὠφελοῦσι τοὺς ἀνθρώπους, μᾶλλον ἢ παρ’ 
ἐμοῦ ὃ τι ἂν τύχη, τοῦτο πρᾶξαι. 

ΘΕ. Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἡμᾶς οὐ- 18 
τωσὶ ποιῆσαι, ὠἀποπειραθῆναι τοῦ δαιµονίου τούτου συν- w 
όντας ἀλλήλοις. καὶ ἐὰν μὲν παρείκῃ ἡμῖν, ταῦτα βέλτι- 

στα" εἰ δὲ µή, τότε ἤδη παραχρῆμα βουἱευσόμεθα ὃ τι 
δράσοµεν, εἴτε ἅλλφ συνεσύµεθα, εἴτε καὶ αὐτὸ τὸ Φεῖον 
τὺ σοὶ γιγνόµενον πειρασόµεθα παραμυθείσθαι εὐχαῖσί τε 
καὶ Θυσίαις καὶ ἄλλῳ ὕτῳ ἂν οἱ μάντεις ἐξηγῶνται. * 

4Η. Mmire πρὸς ταῦτα ἀντείπης, ὦ Σώκρωτες, τῷ 

μειρακίῳ: εὖ γὰρ λέγει Θεάγης. 

Σ0. αἱ) εἰ δοκε χρῆναι οὕτω ποιεν, οὕτω 
ποιῶμεν. ς 
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p. δεκκ, 

V. iũ. 

I. Εἰς «ιονυσίου τοῦ γραμματιστοῦ εἰσῆλθον, καὶ 
εἶδον αὐτόθι τῶν τε νέων τοὺς ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας 
εἶναι τὴν ἰδέαν καὶ πατέρων εὐδοκίμων, καὶ τούτων ἐρα- 
οτάς. ἐτυγχανίτην οὖν δύο τῶν µειρακίων ἐρίδοντε, περὶ 

αὕτου δέ, οὐ σφόδρα κατήκονον’ ἐφαινέσθην μέντοι ἢ περὶ 
᾽ναξαγόρου ἢ περὶ Οὐνοπίδου ἐρίξειν: κύκλους γοῦν γρά- 

ἩΒ Ἅφοντες ἐφαινέόθην καὶ ἐγκλίσες τινὰς ἐμιμοῦντο τοῖν 

τεροῖν ἐπικλένοντε καὶ μάλ’ ἐσπουδακύτε. κἀγώ -- καθήµην 
γὰρ παρὰ τὸν ἐραστὴν τοῦ ἑεέρου αὐτοῖν -- κινήσας οὖν 

id αὐτὸν τῷ ἀγκῶνι ἠρόμην, ὃ τί ποῦ᾽ οὕτως ἐσπουδακότε 
τὼ µειρακίω εἴτην, καὶ εἶπον: Ἡ που µέγα τι καὶ καλόν 
ἐστι, περὶ ὕτου τοσαύτην σπουδὴν πεποιηµένω ἐστόν. Ὁ δ᾽ 

εἶπε, Ποῖον, ἴφη, µέγα καὶ καλόν; ἀδολεσχοῦσι μὲν οὖν 
οὗτοι περὶ τῶν μετεώρων καὶ φλυαροῦσι φιλοσοφοῦντες. 

616 Καὶ ἐγὼ θαυμάσας αὐτοῦ τὴν ἀπόκφισιν εἶπον' 9 νεανία, 
9 αἰοχρὸν δοχεῖ σοι εἶναι τὸ φιλοσοφεῖν; ἢ τί οὕτω χαλεπῶς 

λέγεις; Καὶ ὁ ἕτερος -- πλησίον γὰρ καθήµενος ἐτύγχανεν 
αὐτοῦ, ἀντεραστὴς ὤν -- ἀκούσας ἐμοῦ τε ἐρομένου κά- 
χείνου ἀποκρινομένου, Οὐ πρὸς σοῦ γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

30 ποιεῖς τὸ καὶ ἀνερέσθαι τοῦτον, εἰ αἰσχρὺν ἡγεῖται φιλο- 
σοφίαν εἶναι. ἢ οὐκ οἶσθα αὐτύν, ὅτι τραχηλιζόµενος καὶ 
ἐμπιπλάμενος καὶ καθεύδων πάντα τὸν βίον διατετέλεκεν; 

ὮῬ ὥστε σὺ τί αὐτὸν ᾧου ἀποκρινεῖόθαι ἆλλ᾽ ἢ ὅτι αἰσχρόν 
ἐστι φιλοσοφία; Ἡν δὲ οὗτος μὲν τοῖν ἐφασταῖν περὶ µου- 

3ὐ σικὴν διατετριφώς, ὁ ὅ᾽ ἕτερος, ὃν ἐλοιδύρει, περὶ γυμνα- 
σοτικήν. καί µοι ἴδοξε χρῆναι τὸν μὲν ἕτερον ἀφιέναι, 

τὸν ἐρωτώμενον, ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς προσεποιεῖτο περὶ λόγων 
ἔμπειρος εἶναι, ἁλλὰ περὶ ἔργων, τὸν δὲ σοφώτερον προς- 
ποιούµενον εἶναι διερωτῆσαι, ἵνα καὶ εἴ τι δυναίµην, παρ 
αὐτοῦ ὠφιληθείην. εἶπον οὖν ὅτι Εἰρ κοινὸν μὲν τὸ ἐρώ- 
τηµα ἠρόμην: εἰ δὲ σὺ οὔε τοῦδε κάλλιον ἀποκρινεῖσθαι, 
οἳ ἐρωτῶ τὸ αὐτὸ, Όπερ καὶ τοῦτον, εἰ δοκεῖ σοι τὸ 5 
φιλοσοφεῖν καλὸν εἶναι ἢ οὔ. 

II. Σχεδὺν οὖν ταῦτα λεγόντων ἡμῶν .., 
τὼ µειρακίω ἐσιγησάτην, καὶ αὐτὼ παυσαµένω τῆς ἔριδος 
ἡμῶν ἀκροαταὶ ἐγενέσθην. καὶ ὃ τι μὲν οἱ ἐρασταὶ ἵπα- ιυ 380 
8ον, οὐκ οἶδα, αὐτὸς ὅ᾽ οὖν ἐξεπ]άγην: ἀεὶ γάρ ποτε 
ὑπὸ τῶν νέων τε καὶ καλῶν ἐκπλήττομαι. ἐδόκει μέντοι 
μοι καὶ ὁ ἕτερος οὐχ ἧττον ἐμοῦ ἀγωνιῶν: οὐ μὴν ἆλλ 
ἀπεκρίνατό γέ µοι καὶ µάλα φιλοτίµως. Ὁπότε γάρ τοι, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναι, 15 h 
οὐδ) ὢν ἄνθρωπον νοµίσαιμε ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ' ἄλλον 
τὸν οὕτω διακείµενον, ἐνδεικνύμενος εἰς τὸν ἀντεραστήν, 
καὶ λέγων μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ἵν αὐτοῦ κατακούοι τὰ 
παιδικά. Κάγὼ εἶπον, Καλὸν ἄρα δοκεῖ σοι τὸ φιλοσο- 
φεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί οὖν; ἐγὼ ἔφην" ἡᾖ δοκεῖ Ἂν 
σοι οἷόν τε εἶναι εἰδέναι πρᾶγμα ὀτιοῦν εἴτε καλὺν εἴτε 
αἰσχρόν ἐστιν, ὃ μὴ εἰδείᾳ τι τὴν ἀρχὴν ὃ τι ἔστιν: 
Οὐκ ἔφη. Οἶσθ) ἄρα, ἦν F ἐγώ, Ὁ τι ἔστι τὸ φιλο- 
σοφεῖν; Καὶ μώλ’, ἴφη. Τί οὖν ἔσειν; ἴφην γώ. Τί δ 
ἄλλο γε, ἢ κατὰ τὸ Σόλωνος; Σόλων γάρ που εἶπε .. 

γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόµενος- 

οαμματικοῦ a. ⸗ 6. γράφειν " χΘΠ. - 7. ἐφαίνεσθον 4, — 11. 
13. —— οὖν οὗτοί γε περὶ ᾱ. -- 20. ἀνέρεσθαι, ἄν ubique. — αι 

ο πως. 13. ὅτου] ὃ ᾱ. — 
ε φιλοσοφίαν ᾱ, -- ἢ) ἡ απ. -- αὐτὸν) 

τοῦτον ο. -- 33, ὥστε τί σοι οἵει αὐτὸν ἀποκρίνεσθαι ἄλλο, ἢ 4, 
1. ἐρωτώμενον] ἐρόμενον ᾱ. -- 2. σοφώτατον ο. -- 5. κάλλιον ἂν ἀποκρίνεσθαι a. — 1, δη] γ ̓ΧΘΠ. -- αἰὶ α. 
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66 ΕΡΑΣΤΗΙ. 
καὶ ἐμρὶ δοκεῖ οὕτως ἀεὶ χρῆναι ἓν γέ τι µανθάνειν τὸν 
μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καὶ νεώτερον ὄνεα καὶ πρεσβύ- 
τερον, ἵν ὡς πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ µάθῃ. Καί μοι τὸ μὶν 
πρῶτον ἴδοξέ τι εὐπεῖν, ἔπεπά πως ἐννοήσας ἠρόμην 

ο-μ δ αὐτόν, εἰ τὴν «φιλοσοφίαν πολυµάθειαν ἡγοῖτο εἶνει. 
Κώκεῖνος, ΓΠάνυ, ἔφη. Ἠγεῖ δὲ δὴ καλὸν εἶναι µόνον 
τὴν. φιλοσοφίαν ἢ καὶ ἀγαθόν; ἦν δ᾽ ἐγώ. Καὶ ἀγαθόν, 
ἔφη, πάνυ.. Πότερον οὖν ἐν φιλοσοφίᾳ τ τοῦτο ἴδιον 
ἐνορᾶς, ἢ καὶ ἓν τοῖς ἄλλοιᾳ οὕτω σαι δοκεῖ ἔχειν; οἷον 

Ιοφιλογυµναστίαν οὐ µόνον ἡγεῖ καλὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ 

τάγάθόν; ἢ οὗ, Ὁ δὲ καὶ µάλα εἰρωνικῶξ εἶπε δύο" Πρὸς 
: μὲν τόνδε µοι εἰρήσθω, ὅτι οὐδέτερα" πρὸς μέντοι σέ, 

Ε ὦ Σώκρατε, ὁμολογῶ καὶ καλὸν εἶναι καὶ ἀγαθόν. ᾽4ρ' 
οὖν καὶ ἐν τοῖς γυµνασίοις τὴν πολυπονίαν φιλογυµνα- 

15 οτίαν ἡγεῖ εἶναι; Κάκεῖνυς ἔφη, Πάνυ γε, ὥσπερ γε καὶ 
ἐν τῷ φιλοσοφεῖν τὴν πολυµάθειαν. φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι 
εἶναι. Κάγὼ εἶπον, Ἡγεῖ δὲ δὴ τοὺς φιλογυμναστοῦντας 
ἅλίου του ἐπιθυμεῖν ἢ τούτου, ὅ τι ποιήσε αὐτοὺς εὖ 
ἔχειν τὸ σῶμα: Τούτον, ἔφη. Ἡ οὖν οἱ πολλοὶ πόνοι - 

134 20τὸ σῶμα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ποιοῦσιν εὖ ἔχειν; Πῶς γὰρ ἄνν 
ἔφη, ἀπό γ ὀλίγων πόνων τὸ σῶμά τις εὖ ἔχοι; Κα 
μοι ἴδοξεν ἤδη ἐνταῦθα κινητέος εἶναι ὁ φιλογυμµναστής, 
ἵνα µοι βοηθήσειε διὰ τὴν ἐμπεηρίαν τῆς γυμναστικῆς. 

Ὁ κὄπειτα ἠρόμην αὐτόν, Σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷς ἡμῖν, ὦ λῷστε, 
15τούτου ταῦτα Ἱέγοντος; ἢ καὶ σοὶ δοκοῦαιν οἱ ἄνθρωποι 

387 εὖ τὰ σώματα ἔχειν ὠπὸ τῶν πολλῶν πόνων, ἢ ἀπὸ τῶν 

µετρίων; Ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ὤμην τὸ λεγό- 
Ἡ µενον δὴ τοῦτο καὶ νῦν γνῶναι, ὅτι οἱ μέτριοι πόνοι 

εὖ ποιοῦσιν ἴγειν τὰ σώματα. πόθεν δή; οὐχὶ ἄνδρα γε 
30 ἄγρυπνόν τε καὶ ἄσιτον καὶ ἀτριβὴ τὺν τρόχηλον ἔχοντα 

καὶ λεπτὺν ὑπὸ μεριμνῶν. Καὶ αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντος 
Πσθη τὰ µειράκια καὶ ἐπεγέλασεν, ὁ ὃ' Έεερος ἠρυθρίασε. 
Καὶ ἐγὼ εἶπον, Τί οὖν: σὺ ἤδη ἔνγχωρεῖς µήτε πολλοὺς 
μήτε ὀλίγοὺς πόνους εὖ ποιεῖν ἴχεν τὰ σώματα τοὺς 

as ἀνθρώπους, ἀλλὰ τοὺς µετρίους; ἢ διαµάχει δυοῖν ὄντουν 
ο) νῷν περὶ τοῦ λόγον; Κάκεῖνος, Πρὸς μὲν τοῦτον, ἔφη, 

Ὁ κἂν πάνν ἡδέως διαγωνισαίµην, καὶ εὖ οἵδ' ὅτι Ἱκανὺς 
-ἂν γενοίµην βοηθῆσαι τῇ ὑποθέσει, ἣν ὑπεθέμην, καὶ εἰ 
ταύτης ἔτι φανλοτέραν ὑπεθέμην: οὐδὲν γάρ ἐστι: πρὸς 

4ο μέντοι αἳ οὐδὶν δέοµαι παρὰ δύξαν 'φιλονεικεῖν, ἀλλ 
:ὁμολογῶ μὴ τὰ πολλά, ἀλλὰ τὰ µέτρια γυμνάσια τὴν 
εὐεξίαν ἐμποιεῖν τοῖς ἀμθρώποι.. Τί δὲ τὰ αιτία; τὰ 

1584. 135. 

μέτρια ἢ τὰ πολλά; ἔφην ἐγώ. Καὶ τὰ οιτία ὠμολόγει. 
Ἔτι δὲ κἀγὼ προσηνάγκαζον αὐτὸν ὁμολογεῖν καὶ τἆλλα ὮὉ 
πάντα τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ µέτρα μάλιστα ὠφελεῖν, 

ἁλλὰ μὴ τὰ πολλὰ μηδὲ τὰ ὀλίγα" καί µοι ὠμολόγει τὰ 
µέτρια. Τί δέ, ἔφην, τὰ περὶ τὴν ψυχήν; τὰ μέτρια 6 

ὠφελεῖ ἢ τὰ ἄμετρα τῶν προσφεροµένων; Τὰ μέτρια, 
ἔφη. Οὐκοῦν Ἑν τῶν προσφεροµένων Φυχῇ. ἐστι καὶ τὰ 
µαθήµατα; Ὡμολόγει Καὶ τούτων ἄρα τὰ µέτρια ὠφελεῖ, 
ἆλλ) οὐ τὰ πολλά; Συνέφη. μα. ς ) 
«11Η. Τίνα οὖν ἐρόμενοι ἂν δικαίως ἐροίμεθα, ὁποῖοι 10 Ε 

μέτριοι πόνοι καὶ σιτία πρὺς τὸ σώμά ἐστιν; Ὡμολογοῦ- 
µεν τρεῖς ὄντες, Ὅτι ἰαερὸν ἢ παιδοτρίβην: Τίνα, ὃ᾽ ἂν 
περὶ οπερμάτων σπορᾶᾳ, ὁπόσον µέτριον; Καὶ τούτον 
τὸν γεωργὸν ὠβολογοῦμεν. Τΐνα δὲ περὶ µαθηµάτων εἰς 
φυχὴν φυτεύσεώὀ τε καὶ σπορᾶς ἐρωτῶντες δικαίως ἂν 16 
ἐροίμεθα, ὁπόσα καὶ ὁποῖα μέτρια: Τοὐντεῦθεν ἤδη 
ἀπορίας μεστοὶ ἦμεν ἅπαντες. κάγὼ προσπαίζων αὐτοὺς 335 
ἠρόμην, Βούλεσθε, ἔφην, ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν, 
ἐρώμεθα ταυτὶ τὰ µειράκια; ἢ ἴσως αἰσχυνόμεθα, ὥσπερ 
ἔφη τοὺς μνηστήρας ΄Ὅμηρος, μὴ ἀξιοῦντας εἶναί τινα 
ἄλλον, ὅστις ἐντενεῖ τὺ τόξον; ι ᾿ 

Ἐπειδὴ οὖν µοι ἐδόκουν ἀθυμεῖν πρὸς τὸν ἀόγον, 
ἄλλῃ ἐπειρώμην σκοπεῖν, καὶ εἶπον, Ποῖα δὲ µάλιστ ἄττα 
τοπάζοµεν εἶναι τῶν µαθηµάτων, ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα 
µανθάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα. οὐδὲ πολλά; πολαβὼν 1 389 
Ἰοῦν ὁ σοφώτερος εἶπεν, ὅτι κάλλιστα ταῦτ εἴη τῶν µα- Β 
Φημάτων καὶ προσήκοντα, ἀφ ὧν ἂν πλείστην δόξαν 
ἔχοι τις εἰς φιλοσοφίαν" πλείστην δ ἂν ἔχοι δύξαν, εἰ 
δοκοίη τῶν τεχνῶν ἔμπείρος εἶναι πασῶν, εἰ δὲ µή, ὡς 

π]είστων γε καὶ µήλιστα τῶν ἀξιολύγων, μαθὼν αὐτῶν 306 
ταῦτα, ἃ προσήκει τοῖς ἐλευθέροις μαθεῖν, ὅσα ξυνέσεως 

ἔχεται, μὴ ὕσα χειρουργίας. 40 οὖν ὁὕτω λέγεις, ἔφην 
ἐγών ὥσπερ ἐν τῇ τεκτονιαῇ, καὶ γὰρ ἐκεῖ εέκεονα μὶν 
ἂν πρίαιο πέντε ἡ Ἐξ μνῶν ἄκρον, ἀργιεέκεονα δὲ οὐδ ϐ 
ἂν µυρίων δραχμῶν" ὀλίγοι γε μὴν καὶ ἐν πᾶσι τοῖς Ἕλλησι 15 
γέγνονται. ἄρα μή τι τοιοῦτον λέγεις; Xal ὃς ἐκούσας 
µου ξυνεχώρει καὶ αὐτὺς λέγειν τοιοῦτον. 

IV. Ἠρόμην δ' αὐτόν, εἰ οὖκ ἀδύνατον εἴη δύο 
αόνας τέχνας οὕτω μαθεῖν τὸν αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὰς καὶ 
µεγάλας. Ὁ δέ, Μὴ οὕτως µου, ἔφη, ὑπολάβης, ὦ Σώ- 1ο 
κρατες, ὡς λέγοντος, ὅτι δεῖ ἑκάστην τῶν τεχνῶν τὸν 

φιλοσοφοῦντα ἐπίστασθαι ἀκριβῶς, ὥσπερ αὐτὺν τὰν τὴν Ὦ 

4. ἀεὶ οὕτω a. — 9. εἶτά a. — 5. εἶναι οπι. α. — 6. δὴ οπι, ᾱ. — ο. ὁρᾷς α. -- τοῖς om. ᾱ. -- 10. φιλογυµνα- 
σίαν α. -- καλὸν ἡγῇ α. -- 41. εἶπει ἔφη ΧΘΠ. -- 13. καὶ καλὸν κάγαθὀν ὁμολογῶ εἶναι ᾱ. — 19. φιλογυμνασίαν a. 
. γε ame καὶ οι. a. — 17. δὴ οι. ο. — 19. ἔχειν εὖ α. — Τοῦτο ᾱ. — 31. ἀπ' λίγων γεα. -- 32. βοηθήσηι 
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τέχνην ἔχοντα, ἀλλ’ ὡς τν ἄνδρα ἐλεύθερόν τε καὶ πε- 
ο παιδευµένον, ἐπακολουθῆσαί τε τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ 

δημιουργοῦ οἷόν τ᾽ εἶναι διαφερόντως τῶν παρόντων, καὶ 

90 αὐτὸν ἔυμβάλ]εσθαι γνώµην, ὥστε δοκεῖν ᾿χαριέστατον 
6 εἶναι καὶ σοφώτατον τῶν ἀεὶ παρόντων ἐν τοῖς λεγοµένοις 

τε καὶ πραττοµένοις περὶ τὼς τέχνας.. Κώγώ, ἔτι γὰρ αὐ- 
τοῦ ἠμφεγνόουν τὸν λόγον ὃ τι ἐβούλετο, 40 ἐννοῦ, 

Ε ἔφην, οἷον Ἄθγεις τὸν φιλόσοφον ἄνδρα; δοκεῖς γάρ µοι 
λέγειν οἷον ἐν τῇ ἀγωνίᾳ εἰαὶν οἱ πένταθλοι πρὸς τοὺς 

1ο δρομέας ἢ — παλαιστάς. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τούτων μὲν 

λείπονται κατὰ τὰ τούτων ἆθλα καὶ δεύτεροί εἶσι πρὸς 

τούτους, τῶν δὲ ἄλλων ὠθλητῶν πφῶτοι καὶ Ῥυκῶσιν αὖὐ- 

τούς. τάχ ἂν ἴσως τοιοῦτόν τι λέγοις καὶ τὸ φιλοσοφεῖν 
ἀπεργάξεσθαι, τοὺς ἐπιτηδεύοντας τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα" 

1365 τῶν μὶν πρώτων εἰς ἐένεσιν περὶ τὰς τέχνας ἐλλείπεσθαι, 

τὰ δευτερεῖα ὅ᾽ ἔχοντας τῶν ἄλλων περιεῖναι, καὶ οὕτως 

γίγνεσθαι περὶ πάντα ὕπακρόν τινα ἄνδρα τὸν πεφιλοσο- 

φηκότα. τοιοῦτόν τινά µοι δοκεῖς ἐνδείκνυσθαι. Καλῶς 

γέ µοι, ἴφη, ὦ Σώκρατίς, φαίνει ὑπολαμβάνειν τὰ περὶ: 

φατοῦ φιλοσόφου, ἀπεικάσας αὐτὺν τῷ πεντάθλφ. ἴσει γὰρ 

ἀτεχνῶς τοιοῦτος, dlos μὴ δουλεύεν μηδενὶ πράγματι 

μηδ’ εἰς τὴν ἀκρίβειαν μηδὶν ᾿διαπεπονηκέναι, ὥστε διὰ 

2: τὴν τοῦ ἐνὰρ τούτου ἐπιμέλειαν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀπο- 

Β λεεῖφθαι, ὥσπερ οἱ δημιουργοί, ἀλλὰ πάντων μετρίως 

30 ἐφῆφθαι. 
V. Merà ταύτην δὴ ̓ τὴν ἀπόκρισιν ἐγὼ πφοθυµού- 

µενος σαφῶς εἰδέναι ὃ τι λέγοι, ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τοὺς 

ἀγαθούς, πότερον χρησίµους ἢ ἀχρήστους εἶναι ὑπολαμ- 
βάνος Χφησίμους δήπου, ὦ Σώκρατες, ἔφη. 40 οὖν, 

4ο εἴπερ οἱ ἀγαθοὶ χρήσιμοι, οἱ πονηροὶ ἄχρηστοι; Ὡμολόγει. 
Τί δέ; τοὺς φιλοσόφους ἄνδρας Ἰρησίµους ἡγεῖ ἢ οὔ; 

Ὁ δὲ ὠμολόγει χρησίµους, καὶ πρός γε ἔφη χρησιμωτάτους 
ὁ εἶναι ἡγείσθαι, Φέρε δὴ Ῥνώμεν, εἰ 5* 2έγεις, ποῦ 

καὶ χρήσιμοι ἡμῖν εἶσιν οἱ ὕπακροι : ὅῆλον γάρ, ὅτι 
36 ἑκάστου γε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων ——— ἐστιν ὁ 

φιλόσοφος. Ἡμολόγει. Φέρε δὴ οὐ, ἦν ὃ' ἐγώ, εἰ τύχοις 
ἡ αὐτὸς ἀσθενήσας ἢ τῶν φίλων τις τῶν σῶν, περὶ οὗ 

σὺ σπονδὴν μεγάλην ἔχεις, πότερον ὑγίειαν βουλόμενος 
κεήσασθαι τὸν ὕπακρον ἐκεῖνον τὸν. φιλόσοφον εἰσάγοις 

Ῥ ω ἂν ες τὴν οὐκίαν ἢ τὸν ἀωτρὸν ἂν λάβοις; ᾽Αμϕοτέρονς 

ἔγωγ ἄν, ἴφη. Μή μοι, εἶπον ἐγώ, ἀμφοτέρους λέγε, 
ἀλλ) ὁπότερον μᾶλλόν τε καὶ πρότερον. Οὐδεὶς ἄν, ἔφη, 

᾿Φημί, ἡ δ’ ὃς. 
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roðto γε ἁμφιοβητήσιίεν, ὡς οὐχὶ τὸν ἑατρὺν καὶ μᾶλλον 
καὶ πρότερον. Τί δ᾽; ἐν νηῖ χειμαξομένῃ ποτέρῳ ἂν μᾶλ- 

1ον ἐπιτρέποις — τε καὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ 

ἢ τῷ φιλοσόφω; Τῷ κυβερνήτῃ ἔγωγε. Οὐκοῦν καὶ τἆιλα 399 

πάνθ᾽ οὕτως, ἕως ἄν τις δημιουργὸς ἡ, οὐ χρήσιμός ἐστιν 5 
ὁ φιλόσυφος; Φαίνεται, ἴφη. Οὐκοῦν νῦν ἄχρηστός τι; Ε 
ἡμῖν ἐστιν ὁ Φιλόσοφος! εἰσὶ γὰρ ἡμῖν δήπου δημιουργοί: 
ὠμολογήσαμεν δὲ τοὺς μὲν ὠγαθοὺς χρησίµους εἶναι, τοὺς 

δὲ μοχθηροὺς ἀχρήστους. . Ἠναγκάξετο ὁμολογεῖν, 
ν]. «Τί οὖν μετὰ τοῦτο ἔρωμαί σε; ἢ ἀγροικότερόν 18 

ἐστιν ἐρέσθαι; Ἐροῦ ὃ τι βούλει. Οὐδὶν δή, ἔφην ἐγώ, 
ζητῶν ἄλλο ἢ ὠνομολογήσασθαι τὰ εἰρημένα. ἴχει δὲ πως 
ὥδί. ὠμολογήσαμεν καλὸν εἶναι τὴν Φιλοσοφίαν καὶ αὐτοὶ 
φιλόσσφοι εἶναι, τοὺς δὲ φιλοσόφους ἀγαθούς, τοὺς δὲ 
ἀγαθοὺς χρησήίους, τοὺς δὲ πονηροὺᾳ ἀχρήστους. αὖθις 15 

1.” 

[δ᾽ αὖ τοὺς φιλοσόφους ὠμολογήσαμεν, ἕως ἂν δημιουργοὶ 
ὥσιν, ἀχρήστανς εἶναι, δηαιουργοὺς δὲ ἀεὶ εἶναι. οὐ γὰρ 
ταῦτα ὡμολόγηται; Πάνυ γε, ἡ δ ὃς. Ὡμολογοῦμεν ἄρα, 
ὧς ἔοικε, κατά γε τὸν σὺν λόγον, εἴπερ τὸ φιλοσοφεῖν 
ἐσεὶ περὶ εὰς τέχνας ἐπιστήμονας εἶναι ὃν σὺ λέγεις τὸν 30 
τρόπον, πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ ἀχρήστους, ἕως ἂν ἐν 
ἀνθρώποις τέχναι ὧσιν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὕτως, ὦ φίλμ, Β 
ἔχωσι, μηδ’ ᾖ τοῦτο φιλοσοφεῖν, περὶ τὰς τέχνας ἐόπου- 
δακέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα κυπτάζοντα ζῇν, οὐδὲ 
πολυμµαθοῦντα, ἀλλ’ ἄλλο τι, ἐπεὶ ἐγὼ ὤμην καὶ ὄνειδος 153933 
εἶναι τοῦτο καὶ βαναύσους καλεῖσθαι τοὺς περὶ τὰς τέχνας 

ἐσπουδακότας. 

VII. Ὃδε δὲ σαφέστρον εἰσόμεθα, εἰ ἄρ' ἀληθῆ 
λέγω, ἐὰν τοῦτο ἀποκρίνῃ. τίνες ἵππους ἐπίστανται κολά- 
ἔειν ὀφθῶς; πύτερον οἵπερ βελτίους ποιοῦσιν ἢ ἄλλοι;.ο C 

Οἴπερ βελτίους. Τί δέ; κύνας οὐχ οἳ βελτίους ἐπίστανται 

ποιεῖν, οὗτοι καὶ κολάζει» ὀρθῶς ἐπίσεανται; Να. Ἡ 
αὐτὴ ἄρα τέχνη βετίρυς τε ποιεῖ καὶ κολάζε ὀρθῶς; 

Τί δαί; πότερον ἥπερ βελτίους τε ποιεῖ 
καὶ κολάζει ὀρθῶς, ἡ αὐτὴ καὶ γινώσκει τοὺς χρηστοὺς 35 
καὶ τοὺς μοχθηρούς, ἢ ἑτέρα ει; Ἡ αὐτή, ἴφη. Ἔδε- 

Ἰήσεις οὖν καὶ κατ ἀνθρώπους τοῦθ) ὁμολογεῖν, ἥπερ 
βελτίους ἀνθφώ ποιεῖ, . ταύτην εἶναι καὶ τὴν κολά- 
ζουσαν ὀρθῶς καὶ διάγιγνώσκουσαν τοὺς χρησεούς τε καὶ D 

τοὺς μοχθηρούς; Πάνυ γε, ἴφη. Οὐκοῦν ἥτις ἕνα, καὶ ad 
ποὶλούς, καὶ ἥτις πολλούς, καὶ ἕνα; Ναί Καὶ καθ 
Ίππων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὕτως; Φημί. Τίς 

5. τῶν ει] eiel τῶν a. -- 7. ἠμφιγνόουν a. -- "ρα 
δοκεῖς a b. -- ὑποι 

ᾱ, -- 19. αελεαστάς α- — 16. οὕτω a b. 
ὑπολαβεῖν αν. — 54, δέ) δαί b. — 33. ει οὐ ἀληθῆ α 

— 14. φαίνει] 
ab. — πο] πῶς a. -- 36. δὴ] δὲ α. -- 37. οὗ] 

ὧν ο, -- 34. ἔχοις Stephanus. -- ὁγοίαν πεῴφανθι βονἱόμινομ α. - 39. σοφὸν ἄ ΘΠ. - 40, αμ κν. 
— 4. a. — 4, τε 

ο ο κ a. -- 1. ἡμῖν ὁ φιλόσοφός ἐσειν; εἰσὶ γὰρ δήπου α. -- 3, μοχθηροὺςο φιλόσοφος 
ΧθΙ: πονηροὺς abe. — ἀχρείους a. — 19. Τί οὖνι τὸ μετὰ τοῦτο Stephauuc. Μαϊΐπι Τὸ Ὃ κό. τοῦτο. Etiam 
⸗upra ρ. 1393 C. Ubrarii tantum non omnes pro τὸ ποτρεετυπί τέ γοῖ τι, art. 

ἂν οἱ δημιουργοὶ α. --19. Πάνυ γε, ἡ ὅ᾽ ὃς] Πάνυ, 
ὁμολογοῦμεν αἲ ο. — 10. ὃν] ὡς α. -- 39. ἔχονσι, μὴ δὴ τοῦτο .. — 35 ἐκ 

a. — 15. ἡ αὖ 

12. εἶναι καλὸν ᾱ. -- 10. 

au. Οἴπεφ βελείστους a. — δέ] δαί b. — 33. βετίστους 

— 13. Π: ζητῷ abe. — 

| αὕτη ah. -- 36. καὶ µοχὶ 
Ἠ τα, -- 28. βελτίσους a. — 39. καὶ τοὺς μοχθηρούς] καὶ πονηραύς α.΄ -- 41. καὶ εἴ τις΄ χθπες ο. ή ᾱ .. 
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7. οὖν ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, ῆτις τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀκολα- 
σταίνοντας καὶ παρανομοῦντας ὀρθῶς κολάξει; οὐχ ἡ δικα- 
στική; Ναι Ἡ ἄλλην οὖν τινα καλεῖς δικαιοσύνην ἢ 

204 ταύτην; Οὔκ, ἀλλὰ ταύτην. Οὐκοῦν ἧπερ κολάξουσιν 
Ε σὀρθῶς, ταύτῃ καὶ γεγνώσκονσι τοὺς χρηοτοὺς καὶ τοὺς 

μοχθηφούς; Ταύτῃ. "Όσεις δὲ ἕνα γιγνώσκει, καὶ πολλοὺς 
γρώσεται; Ναί. Καὶ ὅσεις γε πολλοὺς ἀγνοεῖ, καὶ ἕνα: 
Φημί. Εἰ ἄρα ἵππος ὢν ἀγνοοὶ τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς 
πονηροὺς ἵππους, κῶν αὐτὸν ὠγνοοῖ, ποῖός τίς ἐστιν; 

1ο Φημί. Καὶ εἰ βοῦς ὢν ἀγνοοὶ τοὺς πονηροὺς καὶ τοὺς 
χφηστοὺς βοῦς, κἂν αὐτὸν ἀγνοοὶ, ποϊός τίς ἐστιν; Ναί, 
ἔφη. Οὕτω δὴ καὶ εἰ κύων; Ὡμολόγε. Τί ὅ; ἐπειδὰν 
ἀνθρωπός τις ὢν ἀγνοῇ τοὺς χρηστοὺς καὶ μοχθηροὺς ἆν- 
Δρώπους, ἀρ οὐχ ἑαυτὸν ἀγνοε, πύτερον χρηστός ἐστιν 

15 ἢ πονηρός, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἄνθρωπός ἐστιν; Ἐννεχώρει. 
Τὺ ὅ’ ἑαντὸν ἀγνοεῖν σωφρονεῖν ἐστιν ἢ μὴ σωφφονεῖν; 
Μἠ σωφφονεῖν. Τὸ ἑαυτὸν ἄρα γιγνώσκειν ἐσεὶ σωφρονεῖν; 

Φημί, ἔφη. Τοῦτ ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ ἐν Φελφοῖς γράμμα 
παρακελεύεται, σωφροσύνην ἀσκεῖν καὶ δικαιοσύνη». Ἔοι- 

0 κεν. Τῇ αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ κολάξειν ὀρθῶς ἐπιστάμεθα; 
Φημί. Οὐκοῦν ᾗ μὲν κολάζειν ὀρθῶς ἐπιστάμεθα, δυκαιο- 

Β σύνη αὕτη ἐστίν, ᾗ δὲ διαγιγνώσκειν καὶ ἑαυτὸν καὶ ἅλ- 
λους, σωφροσύνη; Ἔοικεν, ἴφη. Ταὐτὺν ἂρ ἐσεὶ καὶ 

ε. δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη; Φαίνεται. 

5. ΥΙ. Καὶ μὴν οὕτω γε καὶ αἳ πόλεις εὖ οὐκοῦνται, 
ὅταν οἱ ἀδικοῦντες δίκην διδῶσιν. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. 
Καὶ πολιτικὴ ἄρα ἡ αὐτή ἐστιν. Ἀννεδόκει. Τί δέ; ὅταν 

εἴς ἀνὴρ ὀρθῶς πόλιν διοικῇ, ὄνομά γε τούτῳ οὐ τύραννός 
τε καὶ βασιλεύς; Φημί. Οὐκοῦν βασιλικῇ τε καὶ τυραννικῇ 

υτέχνῃ διοικεῖ; Οὕτως. Καὶ αὗται ἄρ αἱ αὐταὶ τέχναι 
C  εἰαὶν ἐκείναις; Φαίνονέαι. Τί δέ; ὅταν εἷς ὤν ὠνὴρ οὐκίαν 
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158, 139. 

διοικῇ ὀρθῶς, τί ὄνομα τούτῳ ἐσείν; οὐκ οἰκονόμος τε 
καὶ δεσπότης; Ναί Πότερον οὖν καὶ οὗτος δικαιοσύνη 
εὖ ἂν τὴν οἰκίαν διοικοὶ ἢ ἄλλῃ τινὶ τέχνη; «ικαιοσύνῃ. 
Ἔστιν ἄρα ταύτό, ὡς ἔοικε, βασιλεύς, τύραννος, πολιτι- 
κός, οἰκονόμος, δεοπότης, σώφρω», δίκαιος. καὶ µία 5 

τέχνη ἐστὶ βασιλική, τυραννική, πολιτική, δεσποτική, οὖκο- 
νοµική, δικαιοσύνη, σωφροσύνη. Φαίνεται, ἴφη, οὕτως. 

ΣΧ. Πότερον οὖν τῷ φιλούόφῳ, ὅταν μὶν ἀαρὺς Ὁ 
περὶ τῶν καμνόντων τι λέγη, αἰσχρὺν μήθ᾽ ἔπεσθαι τοῖς 
λεγοµένοις δύνασθαι μήτε ξυμβάλλεσθαι μηδὶν περὶ τῶν 1ο 
λεγομένων ἢ πραττοµένων, καὶ ὁπόταν ἄλλος τις τῶν 

δημιουργῶν, ὡσαύτως" ὕταν δὲ δικαστὴς ἢ βασιλεὺς ἢ 
ἄλλος τις ὧν νῦν δὴ διεληλύθαμεν, οὐκ αἰσχρὸν περὶ 
τούτων μήθ) ἔπεσθαι δύνασθαι µήτε συμβάλλεσθαι περὶ 
αὐτῶν; Πῶς ὅ' οὐκ αἰσχρόν, ὦ Σώκρατες, περί γε τοσού- 15 
των πραγμάτων μηδὶν ἴχειν συμβάλλεσθαι; Πότερον οὖν 396 
καὶ περὶ ταῦτα Ἰέγωμεν, ἔφην, πένταθλον αὐτὸν δεν Ε 
εἶναι καὶ ὕπακρον, τὰ δευτερεῖα ἔχοντα πάντων τὸν φι- 
λἸόσοφον, καὶ ἀχρεῖον εἶναι, ἕως ἂν τούτων τις ᾗ, ἢ πρῶτον 
μὲν τὴν αὐτοῦ οἐκίαν οὐκ ἄλλῳ ἐπιερεπτέον οὐδὲ τὰ δευ- 0 
τερεῖα ἐν τούτῳ ὀκτέον, αλλ) αὐτὸν κολαστέον δικάζοντα 
ὀρθῶς, εἰ μέλλει εὖ οἰκεῖσθαι αὐτοῦ ἡ οἰκία; Ἀυνεχώρει 
δή µοι. Ἔπειτά γε ὅήπου ἑάν τε οἱ φίλοι αὐτῷ διαίτας 
ἐπιτρέπωσιν, ἐάν τε ἡ πόλις τι προοτάτεῃ διακρίνειν ἢ 
δικάζειν, αἰσχρὸν ἐν τούτοις, ὦ ἱταῖρε, δεύτερον φαίνε- 15139 
σθαι ἢ τρίτον καὶ μὴ οὐχ ἡγεῖσθαι; «4οκεῖ µοι. Πολλοῦ 
ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν πολυµάθειά τε 
εἶναι καὶ η) περὶ τὰς τέχνας πφαγµατεία. 

Εἰπόντος ὃ᾽ ἐμοῦ ταῦτα ὁ μὲν σοφὸᾳ αἰσχυνθείς τοῖς 
πφοειρηµένοις ἐσίγησεν, ὁ δὲ ἁμαθὴς ἔφη ἐκείνως εἶναι. 10 
καὶ ol ἄλλοι ἐπῄνεσαν τὰ εἰρημένα. 

1. καλεῖς καὶ δικαιοσύνην ς. -- 4. Οὔκ, ἀλλὰ ταύτην) Οὐκ ἄλλην αἲν, -- 5. — ον μωρο 
-- 8. ἀγνοε τοὺς πονηροὺς καὶ τοὺς χρηστούς α. - 3, ἵππους η. a. — 10. ἠγνοεῖ a. ⸗ καὶ 
44. χρηστοὺς βοῦς cum Bebkero ο: χρηστοὺς cum libris a. ⸗ ποῖύς ἐστι Ναὶ a. — 19. ὧν τις ἃ. 

ο ε: παὶ αἲνο, -- 

- μοχθηροὺς 
Χθ ΠΠ: πονηροὺρ abe. Μαϊΐπι τοὺς —— Βλιτ. — 16. σωφρονεῖν ἢ οὐ σωφφρονεῖν ἐστιν; Οὐ σωφρονεῖν ᾱ. — 
18. τὸ ΧΘ ΠΠ: καὶ τὸ αὖ ο. — 31. Φημί ναί ἆθ. -- 13. a. — 3. ἐστι καὶ ἄθΠΣζωψε οἱ το He ἐσεὶ abe. 
--ᾱᾱ. αἱ οι. a. - 27. ἡ «αὐτή] αὕτη α. — δέ) δαί ὃ. — 38. γε om. a. — 31. ἐκείναις 7* a. 

7, 8. Φαίνεται. Τί οὖν, τῷ φ. Δ. 
19. δὴ Οπι, Δ. -- διιληλύθαμεν ΧΘΠ: διήλθο 

- 8. μὲν ὁ ἰατρὸς a. — 10. περὶ τῶν Άεγ 
αὖ ο, — 14. τὰ] καὶ ταύτης μὲν τὰ χθπ. - —— —3 

ρων om. a. — 

--ᾱ9, ἂν οπι. a. — ἢ οτι, ο. — 37. φιλοµάθειά a. -- 33. δὲ µου a- 



ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. 

τη ΤΟΤ «Ι44ΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ΤΕΡΨΊΙΩΝ, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΛΙΤΗΤΟΣ. 

"αρτι, ὦ Τερψίων, ἢ πάλαι ἐξ ἀγροῦ; 
ΤΕΡ, Ἐπιεικῶς πάλαι. καὶ σέ γε ἐξήτουν κατ ἆγσ- 

ρᾶν καὶ ἐθαύμαζο», ὅτι οὐχ οἷός τ ᾗ εὑρεῖν. 
ΕΥ. Οὐ γὰρ ἦ κατὰ πόλιν. 

δ  ΤΕΡ Ποῦ μήν; 

ΕΤ. Εἰς λιμένα καταβαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φε- 

ρομένω ἐκ Κορίνθου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ᾿θήναξε. 
ΤΕΡ. Ζῶνει ἢ τετελευτηκότι; 

Β ΕΤ. Ζῶντι καὶ µάλα μόλις' χαλεπῶς μὲν γὰρ ἔχει 
0 καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν, μᾶλλον μὴν αὐτὸν αἱρεῖ τὺ 

γεγονὸς νόσημα ἐν τῷ σερατεύµατι. 
ΤΕΡ. Μῶν ἡ δυσεντερία; 
ΕΤ. Ναί. 

ΤΕΡ. Olovr ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι. 
15 ΕΤ. Καλόν τε καὶ ἀγαθόν, ὦ Τερψίων, ἐπεί τοι καὶ 

νῦν ἠκονόν τινων µάλα ἐγκωμιαζόντων αὐτὸν περὶ τὴν 

μαχη». 
176 ΤΕΡ. Καὶ οὐδέν γ ἄχοπον, ἀλλὰ πολὺ Φαυμαστό- 

ϱ τερον εἰ μὴ τοιοῦος ἦν. ἀτὰρ πῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροῖ 

30 κατέλνεν ;. ' 
΄ : — 

ΕΤ. ᾿Ἠπείγετο οἴκαδε' ἐπεὶ ἔγωγ ἐδεόμην καὶ συνε- 
βούλευον, ἀλλ οὐκ ἠθελε. καὶ δῆτα προπέµφας αὐτόν, 
ἀπιὼν πάλιν ἀνεμνήσθην καὶ ἐθαύμασα Σωκράτους, ὡς 
μαντικῶς ἄλλα τε δὴ εἶπε καὶ περὶ τούτου. δοκεῖ γάρ 
μοι ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ µειρακίῳ ὄντι, 
καὶ συγγενόµενός τε καὶ διαλεχθεὶς πάνυ ἀγασθῆναι αὐτοῦ 
τὴν φύσιν. καί µοι ἐλθόντι ᾿θήναξε τούς τε λόγους οὓς 
διελέχθη αὐτῷ διηγήσατο, καὶ µάλα ἀξίους ἀκοῆς, εἶπὲ Ὁ 
τε ὅτι πᾶσα ἀνάγκη εἴη τοῦτον ἑλλόγιμον γενέσθαι, εἴπερ 
εἰς ἡλικίαν ἵλθοι. 10 

ΤΕΡ. Καὶ ἀἰηθῆ γε, ὡς ἔοικεν, εἶπεν. ἀτὰρ τίνες 
ἦσαν οἱ λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασθαι; ε 

ΕΤ. Οὐ μὰ τὸν ἄία, οὕκουν οὕτω γε ἀπὸ στόματος" 
ἆλλ ἐγραφάμην μὲν τόὀτ εὐθὺς οἴκαδ' ἐλθὼν ὑπομνή- 143 

µατα, ὕστερον δὲ κατὰ σχολὴν ἀναμιμνησκόμενος ἔγραφον, 15 
καὶ ὁσάκις ᾿θήναζε ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτη 

ὃ μὴ ἐμεμνήμη», καὶ δεῦρο ἐϊθὼν ἐπηνωρθούμην: ὥστε 
μοι σχεδόν ει πῶς ὁ λόγος γέγραπται. 

ο ΤΕΡ. ληθῆ: ἠκουσά σου καὶ πρότερον, καὶ μέντοι 
ἀεὶ µέλλων κελεύσειν ἐπιδεῖξαι διατἐτρίφα δεβρο. ἁλλὰ τία0 {7 

ων 

4 οἱ. ἡ ] ἦν ac. -- 9. µόγις b. ' μ 
11. Καὶ -- εἶπεν Ruclidi iribuit a. — 10. μὲν οτι. ᾱ 4Π. — 16, Σωκράτην Ὁ. — 19. ΑλΛ’ ἤδη ἤκουσα ΗεϊπάοτΏυ». 
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κωλύει κῦν ἡμᾶς διελθεῖν; πάντως ἔγωγε καὶ ἀναπαύσα- 
σθαι δέοµαι, ὡς ἐξ ἀγροῦ ἥκων. 

Β ΕΤ. ᾽αμὰ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς µέχρι Ἐρινεοῦ Θεαίτητον 
προὔπεμψα, ὥστε οὐκ ἂν ἀηδῶς ἀναπανοίμην. ἀλλ ἴωμεν, 

σκαὶ ἡμῖν ἅμα ἀναπανομένοις ὁ παῖς ἀναγνώσεται. 
ΤΕΡ. Ὀφθῶς λέγεις. . 
ΕΤ. - Τὸ μὲν δὴ βιβλίον, ώ 7 τουεί:. ἐγρα- 

φάµην δὲ δὴ οὐτῶσὶ τὸν λόγο», οὐκ ἐμοὶ Σωκράτη ὅτη: 
γούμενον ὡς διηγεῖτο, ἀλλὰ διαλεγόμενον οἷς ἔφη δια]ε- 

ΣΩ. Εἰ μὶν τῶν ἐν Κυρήνη μᾶλλον ἐκηδόμην, ὦ Θεό- 
Ὦ δωρε, τὰ ἐκεῖ ἄν σε καὶ περὶ ἐκείνων ἀνηρώτων, εἴ τινες 

178 αὐτόθι περὶ γεωμετρίαν ἤ τινα ἄλλην φιλοσυφίαν εἰσὶ 
τῶν νέων ἐπιμέλειαν ποιούµενοι: νῦν δέ --ἧττον γὰρ ἑκεί- 

ὄνους ἢ τούσδε φιλῶ, καὶ μᾶλλον ἐπιθυμῶ εἰδέναι τίνες 
ἡμῖν τῶν νέων ἐπίδοξοι Υενέσθαι ἐπιεικεῖς' ταῦτα δὴ 

αὐτός τε σκοπῶ καθ’ ὕσον δύναµαι, καὶ τοὺς «ἄλλους 

ἐρωτῶ οἷς ὢν ὁρῶ τοὺς νέους ἐθέλοντας ξυγγίγνεσθαι. 
sol δὴ οὐκ ὀλέγιστοι πλησιάζουσι, καὶ δικαίως: ἄξιος γὰρ 

Έ ιο τά τε ἅλλα καὶ γεωμετρίας ἕνεκα. εἰ δὴ οὖν τινι ἑνέτυχες 

1485 ἀξίῳ λόγου, ἡδέως ἂν αυθοίµην. 
ΘΕΟ. Καὶ μή», ὦ Σώκρατες, ἐμοί τε εἰπεῖν καὶ σοὶ 

ἀκοῦσαι πάνυ ἄξιον, σἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν βειρακίῳ ἔντε- 
τύχηκα. καὶ εἰ μὶν ἦν καλός, ἐφόβούμην ἂν σφόδρα λέγειν, 

Ιό μὴ καί τῷ δύξω ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ εἶναι: νῦν δέ, καὶ. 

μή µοι ἄχθον, οὐκ ἴσει καλός, προσίοικε δὲ σοὶ τήν τε 
σιµότητα καὶ τὸ ἔξω τῶν ὀμμάσων" ἧττον δὲ ἢ σὺ ταῦτ' 

1141 ἴχι. ἀδεῶς δὴ λέγω. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι ὧν δὴ πώποτε 
ἐνέτυχον, καὶ πάνυ πολλοῖρ πεπλησίακα, οὐδένα πω {σθό- 

Ἄο μην οὕτω θαυμαστῶς εὖ πεφυκότα. τὸ γὰρ εὐμαθῆ ὄντα, 

ὦρ ἄλλῳ χαλεπόν, πρᾷον αὖ εἶναι διαφερόντως, καὶ ἐπὶ 

εούτοις ενδρεῖον παρ ὀντινοῦν, ἐγὼ μὲν οὔτ' ἂν φόμην 
γενέσθαι οὔτε ὁρῶ γιγνομµένους" ἀλλ’ οἳ τε ὀξεῖς ὥσπερ 

179 οὗτος καὶ ἀγχίνοι καὶ µνήµονες ὥς τὰ πολλὰ- καὶ πρὸς, τὰς 
30 ὀργὰς ὀξύῤῥοποί εἶσι, καὶ ἄττοντες. φέρονται ὥσπερ τὰ 

Β ἀνερμάτιστα πλοῖα, καὶ μανικώτεροι ἡ ἀνδρειότεροι φύ- 

Ὅονται, οἵ τε αὖ ἐμβριθέστεροι νωθροί πως ἀπαντῶσι πρὸς 
τὰς µαθήσειό καὶ λήθης 7έμοντες. ὁ δὲ οὕτω λείως τε 
παλ ἁπταίστως καὶ ἀνυσίαως ἔρχεται ἐπὶ τὰς µαθήσεις τε 

30 καὶ ζητήσεις μετὰ ποὶλῆς πραύτητος, οἷον ἐλαίου δεύμα 
ἀφοφητὶ ῥέοντος, ὥστε Θαυμάσαι τὸ τηλικοῦτον ὄντα 
οὕτω ταῦτα διαπφάττεσθαι. 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. 141. 145. 

αθῆναι. ἴφη δὲ τῷ τε γιωµέτςῃ Θιοδώρῳ καὶ τῷ Θεαιτήεῳ. 
ἵνα οὖν ἐν τῇ γθαφῇ μὴ παρέτοιεν πράγµατα αἱ μιταξὺ ϐ 
τῶν λόγων διηγήσεις περὶ αὐτοῦ τε ὁπύτε λέγοι ὁ Σωκρά- 
της, οἷον, Κάγὼ ἔφην ἢ Καὶ ἐγὼ εἶπον, ἢ αὖ περὶ τοῦ 
ἀποκρινομένου, ὅτι Συνέφη ἢ Οὐχ ὠμαλόγει, τούτων ὅ 
Ένεκα ὧφ αὐτὸν αὐτοῖς διαλεγόµενον ἴἔγραψα, ἐξελὼν τὰ 

τοιαῦτα. 
ΤΈΡ. Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου, ὦ Εὐκλείδη: 
ΕΤ. αλλά, παῖ, λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ λέγε. 

20. Εὖ ἀγγέλλεις. τίνος δὲ καὶ ἔστι τῶν πολιτῶν; 
ΘΕΟ. ᾽Ακήκοα μὲν τοὔνομα, ανηµονεύω δὲ οὔ. ἄλλα 

Υάρ ἐστι τῶνδε τῶν προσόντων ὁ ἐν τῷ µέσῳ. ἄφτι γὰρ ιν 

ἐν ο ἔξω δρόµῳ ἠλείφοντο ἑταῖροί τέ τινες οὗτοι αὐτοῦ 

καὶ αὐτός, νῦν δὲ µοι δοκοῦσιν ἀλειψάμενοι δεῦρο ζέναι. 5 
ἁλλὰ σκόπει εἰ γεγνώσκεις αὐτόν. ι 

Σ0, Γιρώσκω" ὁ τοῦ Σουνιέως Εὐφρονίου ἐσεί, καὶ 
πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὺς οἷον καὶ οὐ τοῦτον ὀσῃεῖ, καὶ 

ἅλλως εὐδοκίμου, καὶ μέντοι καὶ οὐσίαν µάλα πολλὴν κα» . 
τέλιπε. τὸ ὅ” ὄνομα οὐκ οἶδα τοῦ µειρακίου. υ] 

ΘΕΟ. Θκαίητος, ὦ Σύχρατες, τό γε ὄνομα: τὴν µέν- Ὦ 
τοι οὐσίαν ᾿δοκοῦσί µοι ἐπίτροποί τινες διεφθαρκέναι. 
— ὅμως καὶ πρὸς τὴν τῶν χφηµάτων ἐλευθεριότητα Θαυ- 

µαστός, ὦ Σώκρατε. - 
Σ8, Γεννικὸὺν λέγεις τὸν ἄνδρα. καί µοι κέλευε αὐτὸν 15 
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ἐνθάδε παρακαθίζεσθαι. 
ΘΕΟ. Ἔσται ταῦτα. Θεαίτητε, δεῦρο ππρὰ Σωκράτη. 
Σ0. Πάνο μὲν. οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἵνα κἀγὼ ἐμαντὸν 

ἀνασκέψωμαι, ποϊόν τι ἔχω τὸ πρόσωπον. φησὶ γὰρ Θεό- 
ὅωρος ἔχειν µε σοὶ ὅμοιον. ἀτὰρ εἰ νῶν ἐχόντοιν ἕκα- 19 Ε 
τέρου Ἱύραν έφη αὐτὰς ἡρμόσθαι ὁμοίως, πότεφον εὐθὺς 
ὢν ἐπιστεύομεν ἢ ἐπεσκεψάμεθ' ἃ ἂν εἰ μουσικὸς ὢν λέγε 

ΘΕΗΙ. Ἐπεσκεφάμεῦ) ἄν. 
Σ4. Οὐκοῦν τοιοῦτον μὲν εὐρόντες ἐπειθόμεθ’ ἄν, 

ἄμονσον δέ  ἠπιστοῦμεν; "5 

ΘΕΗΙ. ᾽αληθῆ. ι 
Σ., «Νῦν δὲ γ οἶμαι, εἴ τι μέλει ἡμῖν τῆς τῶν 

προσώπων ὁμοιότητος, σχεπείον εἰ γραφικὸς ὧν λέγει ἡ οὔ. 3456 
ΘΕ 11. «αοκεῖ μοι. 

ΣΩ. Ἡ οὖν ζωγραφικὺς Θεόδωρος; 30 
GEAI. Οὔχ, ὗσον γ΄ ἐμὶ εἰδέναι. 
Σ0. 40 οὐδὲ γεωμετρικύς; 

δὲ ἐρείνου Χ4Ξ ΣΤ οἱ corr. T, ἐφεῖν οὗ 4Η, — F, ἐρεινειοῦ παρ. Η, Ἐρινοῦ ,Bekkerus. 

3. αὐτοῦ ————— αὐτοῦ αὖς. — 8. ἄπο ας. 

} δὲ α. — 16. µου Siallbaumii operae. — 24. ἀγῖνοι νο. — 30. πολλῆς τῆς ποθότητορ α. — . ἁλέον 4, 
Ὃ ο ο πο... ἔσει 4 Π. -- 51. γέ µε α. : 
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ΘΕ4Ι. Πάντως δή που, ὦ Σώκρατες. 

181 Σο, Ἡ καὶ ἀστρονομικὸς καὶ λογισεικός τε καὶ μὲν. 
σικὸς καὶ ὅσα. παιδείας ἔχεται; 

GEAI. Ἔμουε δοκεῖ. 
5 Σ0,. Εἰ μὲν ἄρα ἡμᾶς τοῦ σώματός τι ὁμοίους φησὶν 
εἶναι ἐπαινῶν πη ἢ ψέγων, οὐ πάνυ αὐτῷ ἄξιον τὸν νοῦν 
πφοσέχειν. 

ΘΕΑΙ. σως οὔ. 

Β Σ0,. Τί δ, εἰ ποτέρου τὴν ψυχὴν ἐπαινοῖ πρὸς ἀρι- 
ιοτήν τε καὶ σοφία», ἀφ οὐκ ἄξιον τῷ μὶν ἀκούσανει προ- 

Φυμεῖσθαι ἀνασκέφασθαι τὸν ἐπαινεθέντα, τῷ δὲ προθύ- 
µως ἑαυτὸν ἐπιδενύναι j 

GEAI. Πάνυ μὶν οὖν, ὦ Σώκρατες. 
Σ0. Ώρα τοίνυν, ὦ φίλε Θεαίτητε, σοὶ μὲν ἐπιδει- 

is κνύναι, ἐμοὶ δὲ σκοπεῖσθαι: ὡς εὖ ἴσθι ὅτι Θεόδωρος 
πολλοὺς δὴ πρός με ἐπαίνέσας ξένου τε καὶ ἀστοὺς 
οὐδένα πω ἐπήνεσεν ὡς σὲ νῦν δή. 

ΘΕΗΙ. Εὖ ἂν ἴχοι, ὦ Σόκρατες" ἀλλ’ δρα μὴ κα. 
ὁ  ζων ἔλεγεν. 

ο» Σᾳ. ᾿Οὐχ οὗτος ὁ τρόπος Θεοδώρου. ἁλλὰ μὴ ἆνα-. 

δύον τὰ ὠμολογημένα σκηπτόµενος παίζοντα ἀέγειν τόνδε, 
ἵνα μὴ καὶ ἀναγκασθῇ μαρτυρεῖν' πάντως γὰρ οὐδεὶς 
ἐπισκήψει αὐτῷ. ἀλλὰ θαῤῥῶν ἔμμενε τῇ ὁμολογίᾳ. 

ΘΕΑΙ. ᾽αλλὰ χρὴ ταῦτα ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ. 
1893 ἍΣ0. 4έγε δή μοι" 

γτωµετρίας ἄττα; 
ΘΕΗΙ. Ἔγωγε. ' 

ρ Σ9, Καὶ τῶν περὶ ἀστρονομίαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ 

λογιομούς: 
3 ΘΕΗΙ. Προθυμοῦμαί Τε δή. 

5.9, Καὶ γὰρ ἐγώ, ὦ παϊι παρά τε τούτου καὶ παρ. 

ἄλλων, οὓς ἂν οἵωμαί τι τούτων ἐπαῖειν. ἀλλ ὅμως τὰ 
μὲν ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως, σμικρὺν δέ τι ἀπορῶι 
ὃ μετὰ σοῦ.τε καὶ τῶνδε σκεπτέον. καί µοι λέγε" ἂρ οὐ 

ab r µανθάνειν ἐστὶ τὸ — — περὶ ὃ µαν- 
Θώνει τις 

GEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 

«28. «Σοφίᾳ δέ Υ᾽ οἶμαι σοφοὶ οἱ σοφοί. 
Ἴθεαί Να. 

Κι Σ9. Τοῦτ δὲ μῶν — τι ἐκισεήμης: 
G6EAI. Τὸ ποῖὀν; 

Σ5. Ἡ σοφία. ἢ οὐχ ἅπερ ἑαρτήρονεν, — καὶ 
σοφοί; 

GEAI. Τί μήνη : 

ΣΩ. Ταυτὺν ἄρα ἐπιοτήμη καὶ —* 
GEAI. Ναί 

ΣΩ, Τοῦτ αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ὃ ἀπορῶ καὶ οὐ 

µανθάνεις πον παρὰ Θεοδώρου ̓  

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. πι 

ναμαι λαβεῖν κανῶς παρ ἐμαντῷ, ἐπιοτήμη ὃ τί ποτε, 
τυγχάνει ὄν. ἆρ' οὖν δὴ ἔχομεν λέγειν αὐτό; τί φατέ; 
τίς ἂν ἡμῶν πρῶτος εἴποι; ὁ δὲ ἁμαρτών, καὶ ὃς ἂν ἀεὶ 
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 ἁμαρτάνῃ, καθεδείται, ὥσπερ φασὶν οἱ παῖδες οἱ σφαιρί- - 

οντες, ὄνος: ὃς ὅ' ἂν περιγένηται ἀναμάρτητος, βασιλεύσει ὅ 
ἡμῶν καὶ ἐπιάξει ὃ τι ἂν : βούληται ἀποκρίνεσθαι. τί 
σιγᾶτει οὔ τίπου, ὦ Θεόδωρε, ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἀγροι- 
κίζοµαε, Αφοθυμούμενος ἡμᾶς ποιῆσαι διαλέγεσθαι ᾿ καὶ 

φίλους τε καὶ πφοσηγόρονς ἀλλήλοις γίγνεσθαι; 
ΘΕΟ. "Ἠκιστα μέν, ὦ Σῶκρατες, τὸ τοιοῦτον. ἂν εἴη 1ο Β΄ 

ἄγροιχο», ἀλλὰ τῶν µειρακίων τι κἐλευέ σοι ἀποκρίνε- 
σθαι. ἐγὼ μὲν γὰρ ὠήθης τῆς τοιαύτης διαλέκτου, καὶ 
οὐδ' αὖ συνεθίξεοθαι ἡλικίαν ἔχω" τοῖσδε δὲ πρέποι τε 

ἂν τοῦτο καὶ πολὺ πλεῖον ἐπιδιδοῖεν' τῷ γὰρ ὄνει ἡ νεό- 
τηο εἰς πῶν ἐπίδοσιν ἔχει. ἀλλ’, ὥσπερ ἤρξω, μὴ ἀφίεσο 15 
τοῦ Θεαιτήτου, ολλ ἐρώτα. 

29. ᾿Ακούεις δή, ὦ Θεαίητε, 

416. 

ἃ λέγε Θεόδωρος, 
Ἰᾧ ἀπιστεῖν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὔτε σὺ ἐθελήσεις, οὔτε Φέµις ὁ 
περὶ τὰ τοιαῦτα ἀνδρὶ σοφῷ ἐπιτάττοντι «νεώτερον ἀπει- 
Φεῖν. αλλ εὖ καὶ γενναίως εἰπέ: τί σοὶ δοκεῖ . εἶναι ὁο - 

ἐπιστήμη: 
ΘΕΑΙ. Αλλὰ χρή, ὦ Σώκφατες, ἐπειδήπερ ὑμεῖς κε- 

ἀεύετε. πάντως γάρ, ἄν τι καὶ ἁμάρτω, ἐπανορθώσετε. 
5. Πάνυ μὲν οὖν, ἄν πέρ ο οἷοί τε ὤμεν: 
ΘΕΗΙ. «οκεῖ τοίνυν µοι καὶ ἃ παρὰ Θιοδώρον ἄν 15 

τις µάθοι ἐπιστῆμαι εἶναι, γιωμνερία τε καὶ ὥς νῦν δὴ . 

οὗ. ὄνῆλθες, καὶ αὖ σκητοτοµική τε καὶ αἱ τῶν ἄλλων ὅη- Ὦ 
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: μιονργῶν τέχναι, πᾶσαί τε καὶ ἑκάστη τούτων, οὐκ ἆλο 
τι ἢ ἐπισεήμη εἶναι. 

Σ0: Γενναίως γε καὶ φιλοδώρως, ὦ φᾶν, ἓν αἰτη- 30 
Φεὶς πολλὰ δίδως καὶ ποικίλα ἀνθ ἁπὶοῦ. 

Θ ΕΙ. Πῶς τί τοῦτο λέγει, ὦ Σώκρατες; . 
Σ0. Ἴσως μὲν οὐδέν' ὃ μέντοι οἶμαι, φθάσω. ὅτων 

αέγῃς σκυεικήν, μῄ τε ἅλλο φράζεις ἢ δν» ὕποδη- 
µάτων ἐργασίας; ' ὔ 

ΘΕ1. Οὐδέν. . 3 
58, . Τί ὅ᾽, ὅταν τεκτονικήν; μή τι ἄλλο ἢ ρω Ε 

τῆς τῶν ξυλίνων σκενῶν ἐργασίας; 
GEAI. Οὐδὲὶ τοῦτο. 

248. Οὐκοῦν ἐν ἀμφοῖν, οὗ ἑκατέρα —— τοῦτο ao 
oöo⸗doiteis 

6EAI. Να 

A. Τὸ δ ἐπερωτηθέν, ὦ Θκαίτητε, — 
rivco ἡ ἐπιστήμη, οὐδὲ ὁπόσαι τινές. οὐ γὰρ ἀριθμῆσαι {85 
αντὰς βουλόμενοί ἠρόμεθα, — αὐτὺαῦ 
ὃ τί ποτ ἐσείν. ἢ οὐδὲν λέγω; ι 

6EAl. Πώνυ. μὲν οὖν ὀρθῶς. 

φησὶν ὁμοίους ab. 
ubdri a. -- 43, ρα αἲ. — σοφία καὶ ἐπιστήμη a b 

8. ὑύμᾶς a. — 10. μέν οα, a. — 14. τε] εινὰ ἃς, -- 
ο, a. — 0. γε] µοι α. — 93. Τὸ δέ γε ἐπερωτηθέν (ΓΕ οἱ πμ. Β) λα, 

— 1. αὐτὸν 4. — 19. οὖν ον — a1. τε cumn Εἰείπο post Heindoruum be: γε eum 

ἀποκρίφασθαι a. — 17. λέγε ὁ Θεόδωρος ᾱ. — 14. γε 
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147 ΣΩ. «Σκέφαι δὴ καὶ τόδε. εἴ τι ἡμᾶς τῶν φαύλων 

τι καὶ προχείρων ἔροιτο, οἷον περὶ πηλοῦ, ὃ τί ποτ᾽ ἐσείν, 

εὖ ἀποκριναίμεθα αὐτῷ πηλὸς ὁ τῶν χντρέων καὶ πηλὸς 
ὁ εῶν ἐπνοπλαθῶν καὶ πηλος ὁ τῶν πλινθουργῶν, οὐκ 

ϱ ἂν γελοῖοι εἶμεν: 
ΘΕ4Ι. Ίσως. 

Σβ. Πρῶτον μέν γέ που οὐόμενοι συνιέναι ἐκ τῆς 

ἡμετέρας ὠποκρίσεως τὸν ἐρωτῶντα, ὅταν εἴπωμεν πηλός, 
 Ἡ εἴεε ὁ τῶν κοροπλαθῶν προσθέντες εἴτε ἄλλων ὠντινων- 

πο οῦν δημιουργών. ἢ οἵε, τίς τι συνίησί τινος ὄνομα, ὃ 
μὴ οἷδε τί ἔσειν ; 

GEAI. Οὐδαμῶς. ᾿ 

Σ9. Οὐδ' ἄρα ἐπιστήμην ὑποδημάτων συνίησιν ὁ 

ἐπιοτήμην μὴ εἰδώς. 
6 ΘΕΗΙ. Οὐ γάρ. 

ΣΩ. Σκυτικὴν ἄρα οὗ συνίησν ὃς ἂν ἐπισήμην 
ὠγνοῇ, οὐδέ τινα ἄλλην τέχνην. 

ΘΕαΙ. Ἔστιν οὕτως. 

Σ9, Γελοία ἄρα ἡ ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηθέντι ἐπι- 

«3 οτήµη τί ἐστιν, Όταν ἀποκρίνηται τέχνης τινὸς ὄνομα. 
"ο εινὸς γὰρ ἐπιστήμην ἀποκρίνεται, οὗ τοῦτ᾽ ἐρωτηθείς. 

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 
Σ4, ἜἘπειτά γέ που ἐξὸν φαύλως καὶ βραχέως ἅπο- 

κρίνασθαι περιέρχεται ἀπέραντον ὁδόν. οἷον καὶ ἐν τῇ τοῦ 
ας πηλοῦ ἐρωτήσει φαῦλόν που καὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν Ότι γῆ 

ὑγρῷ φυραθεῖσα πηλὸς ἂν εἴη, τὸ ὃ᾽ ὅτου ἐῶν χαίρειν. 

ΘΕΑΙ. ἹῬάδιον, ὦ Σώκφατες, νῦν γε οὕτω φαίνεται" 
ο ἀτὰρ κινδυνεύεις ἐρωτᾷν οἷον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἕναγχος 

Ρ εἰσηλγε διαλεγοµένοις, ἐμοί τε καὶ τῷ σῷ ὁμωνύμῳ τούτῳ 

1 Σωκράτει. 

Σ8,. Τὸ ποῖον δή, ὦ Θεαίτητε: 

ΘΚΗΙ. Περὶ δυνάμεών ει ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφε, 
τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος, ἀποφαίνων ὅτι 

µήκει οὐ ξύμμετροι τῇ ποδιαία, καὶ οὕτω κατὰ µίαν ἕκά- 
δ στην προαιρούµενος µέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάποδος: ἐν δὲ 

ταύτῃ πως ἐφέσχετο. ἡμῖν οὖν εἰσῆλθέτι τοιοῦτον, ἐπειδὴ 
ἄπειφοι τὸ πλήθος αἶ δυνάµεις ἐφαίνοντο, πειραθῆναι 

Ε ἔνλαβεῖν εἰς ἕν, ὅτῳ πάσας ταύτας προδαγορεύσοµεν τὰς 

δυνάμεις. 

ϱ  Σ0, Ἡ καὶ εὔρετέ τι τοιοῦτον; 

ΘΕΑΙΙ. Euotyt δοκοῦμεν. σκόπει δὲ καὶ σύ. 

Σ9. Αέγε. 
GEAI. Thvu ἀριθμὸν πάντα δίχα διελάβοµεν. τὸν μὲν 

δυνόµενον ἴσον ὑσάκις γίγνεσθαι τῷ τετρα)ώνῳ τὺ σχῆμα 
15 ἀπεικάσαντες τετράγωνόν τε καὶ ἰσόπλευρον προσείποµεν. 

ΣΩ, Καὶ εὖ γε. 
ΘΕΗΙ. ΊΤὸν τοίνυν μεταξὺ τούτον, ὧν καὶ τὰ τρία 
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καὶ τὰ πέντε καὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἐσάκις γενέσθαι, 3148 

ἀλλ ἢ πλείων ἑλαττονάκις ἢ ἐλάττων πλεονάκις γέγνεταε, 
μείζων δὲ καὶ ἑλάττων αεὶ π]ευρὰ αὐτὸν περιλαμβάνει, 
τῷ προµήκει αὖ οχήµαει ἀπεικάσαντες προµήκη ἀριθμὸν 

ἐκαλέσαμεν. ; 5 

Σ9. Κάλλιστα. ἁλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; 
ΘΕΗΙ. "Όσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰἠσόπ]ευρον καὶ ἐπί- 

πεδον ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι, µῆκος ὡρισάμεθα, ὅσαι 

δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις, ὡς µήκει μὶν οὐ ξυµµέτρους 
ἐκείναις, τοῖς ὅ) ἐπιπέδοι ἃ δύνανται. καὶ περὶ τὰ 108 

στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον. 

Σϱ. ᾿Αριστά Υ ἀνθρώπων, ὦ παῖδες' ὥστε µοι δοκεῖ 
ὁ Θεόδωρος οὐκ ἔνοχος τοῖς ψενδοµαρτυρίοις ἔσεσθαι. 

ΘΚάΙ. Καὶ µήν, ὦ Σώκρατες, ὃ γε ἐρωτᾷς περὶ 
ἐπιστήμης, οὐκ ὢν δυναίµην ἀποκρίνασθαι, ὥσπερ περὶ 15 185 
τοῦ μήκους καὶ τῆς δυνάµεως. καίτοι σύ γέ µοι δοκεῖς 
τοιοῦτόν ει ζητεῖν' ὥστε πάλιν αὖ φαίνεται ψευδὴς ὁ 
Θεόδωρος. 

Σ.. Τί δαί; εἴ σε πρὸς ὄρόμον ἐπαινῶν μηδενὶ οὕτω G 
δρομικῷ ἔφη τῶν νέων ἐνεετυχηκέναι, εἶα διαθέων τοῦ» 
ἀκμάζοντος καὶ ταχίστου ἠττήθης, ἠττόν τι ἂν οἴει ἀληθῆ 
τόνδ᾽ ἐπαινέσαι; 

GEAI. Οὐκ ἴγωγε. 

Σ4, ᾽Αλιὰ τὴν ἐπιστήμην, ὥσπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, 
σµικρόν τι οἵἴει εἶναι ἐξευρεῖν καὶ οὐ τῶν πάντῃ ἀκριῤῶν: 15 

«ΘΕΑΙ. Νἡ τὸν 4ὔ ἔγωγε καὶ µάλα γε τῶν ἀκροτάτων. 
Σ0, θΘάῤῥει τοίνυν περὶ σαυτῷ καί τι οἵου Θεόδωφον 

λέγειν, προθυµήθητι δὲ παντὶ τρόπῳ τῶν τε ἄλλων πέρι Ἡ 

καὶ ἐπιστήμης λαβεῖν λόγον, εί ποτε τυγχάνει ὄν. 
ΘΕΙ. Προθυμίας μὲν ἕνεκεν, ὦ Σώκρατες, φανεῖται. 30 
Σ0. Ἴδι δή" καλώς γὰρ ἄφει ὑφηγήσω" πειρῶ µι- 141 | 

µούμενος τὴν περὶ τῶν δυνάµεων ἀπόκφισιν, ὥσπερ τιύ- 
τας πολλὰς οὔσας ἑνὶ εἴδε περιέλαβε, οὕτω καὶ τὰς 

πολλὰς ἐπιστήμας ἓνὶ λόγω προσειπεῖν. 149 

ΘΕΗ1. M εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες, πολλάκις δὴ αὐτὸ ες 
ἐπεχείρησα σκέφασθαι, ἀκούων τὰς παρὰ σοῦ ἄποφερο- 5. 
µένας ἑρωτήσεις' ἁλλὰ γὰρ οὔτ αὐτὸς δύναμαι πεῖσαι 

ἐμαυτὸν ὡς ἑκανῶς τι λέγω, οὔτ᾽ ἄλλου ἀκοῦσαι λέγοντος 
οὕτως ὡς σὺ διακελεύει: οὗ μὲν δὴ αὖ οὐδ' ἁπαλλαγῆναι 
τοῦ μέλειν. 0 

ΣΩ. ἈὨδίνει γάρ, ὦ φίλε Θκαίτητε, διὰ τὸ μὴ κενὸς 
ἆλ1᾽ ἐγκύμων εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Οὐκ οἶδα, ὦ Σώκρφατες ὃ μέντοι πέπονθα 
λέω. ἳ 

Σᾳ. Εἶτα, ὦ καταγέλαστε, οὐκ ἀκήκοας, ὡς ἐγώ 140 

εἰμι υἱὸς µαίας µάλα γενναίας τε καὶ βλοσυρᾶς, Όαι: 

ναρέτης: 

4, κοροπλάθων πα. — 8- ὤμεν a. — 19. οὕτω πο. — 38. προδαγορεύσωµεν a. — 43. τὸν μὲν] τὸ μὲν ο. — 
7. ών a. 

1, ἐσώκις ἴσορ a. -- 1 μήκους τε καὶ a. — 20. ἴφη post δρύμον poönunt ab. — 51. ἀληθώς a. — 15. ἀκριβῶν 
Χα ΠΠ: ἄκφων αἴναι v. Wiuchkeim. ad Euihyd. p. 106, — οὐ. αέλειν ἅ ο ΠΑΝ: εὗρεῖν γρ. 86 Ε, μέλλειν cutu ceteris libris αυ ο. 



ΘΕΗΙ. "Ηδη τοῦτό γε ἤκουσα. 

29. ρα καὶ, ὅτι ἐπιτηδείω τὴν αὐτὴν τέχνην, 
ἀκήκοας: 

θΕαΙ. Οὐδαμῶς. 
ᾱ- 50. Αλ’ εὖ ἴσθ' ὅτι" μὴ μέντοι μου κατείπῃςο πρὸς 

τοὺς ἄλλους. λέληθα γάρ, ὦ ἑταῖρε, Σαὐτήν ἔχων τὴν 

τέχνην’ οἱ δὲ, ἅτε οὐκ ἠἰδόεις, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι περὶ 
ἐμοῦ, ὅει δὲ ἀτοπώτατός εἰμι καὶ ποιῶ τοὺς ἀνθρώπους 

ἀπορεῖν. ἡ καὶ τοῦτο ἀκήκοας; 
Ῥιο  ΘΕΗΙ. Ἔγωγε. 

Σ9. Εἴπω οὖν σοι τὸ αἴτιον; 
150 ΘΕΗΑΙ. Πάνο μὲν οὖν. ᾿ 

Σ9, Ἐννόησον δὴ τὸ περὶ τὰς µαίας ἅπαν ὡς ἴχει, 
καὶ ῥᾷον µαθήσει ὃ βούλομαι. οἶσθα γάρ πον ὡς οὐδεμία 

14 αὐτῶν ἔτι αὐτὴ κυϊσκομµένη τε καὶ τίκτουσα ἄλλας µαμύ- -. 
κται, ὦλλ᾽ αἳ ἤδη ἀδύνατόι τίκετιν. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὶν οὖν. 
Σ0. Αἰπίαν δέ γε τούτου φασὶν εἶναι τὴν Αφτέμιν, 

ὔτι ἄλοτος οὖσα. τὴν λοχείαν anrt στερίφαις μὲν οὖν 

6η ἄρα οὐκ ἔδωκε µαιεύεσθαε, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀσθι- 
φγεστέρα ἢ λαβεῖν τέχνην ὧν ἂν ᾖ ἄπειρος" ταῖς δὲ δί 
ἡλικίαν ἀτόκοις πφοσέταξε, ειμῶσα τὴν αὐτῆς ὁμοιότητα. 

ΘΕΑΙ. Εδλιός. 

Σ9. Οὐκοῦν καὶ τόδε εἰκός τε καὶ ἀναγκαῖον, τὰς 

αὐ κυούσας καὶ μὴ γιγρώσκεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν μαιῶν ἢ 
τῶν ἄλλων; 

ΘΕΗΙ. Πάνυ γε. ᾽ 

ΣΏ. Καὶ μὴν καὶ διδοῦσαί γε αἱ µαῖαι φαρμάκια καὶ 

Ὦ ἠἐπάδουσαι δύνάνται ἐγείρειν τε τὰς ὠδῖνας καὶ µαλθακω- 

αυτέρας, ἂν βούλωνται, ποιῖν, καὶ τίκτειν τε δὴ τὰς δυστο- 
κούσας, καὶ ἐὰν νέον ὃν ὅδξῃ ἀμβλιίσκειν, ἀμβλίσχούσιν: 

ΘΕΗ1. Ἔσει ταῦτα. 

191 ΣΩ, Αρ οὖν ἔτι καὶ τόδε αὐτῶν ἤσθησαι, ὅτι καὶ 
προμνήστριαί εἶσι δεινόταται, ὡς πάασοφοι οὖσαι περὶ 

as roũ γνώναι ποίαν χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦσαν ὡς ἀρίστους 
παϊῖδας τίκτειν; 

ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ τοῦτο οἶδα, 
Σ.. αλλ’ ἴσθ' ὅτι ἐπὶ τούτῳ μείζον —— 7 ἐπὶ 

κ. τῇ ὀμφαλητομίᾳ. ἐννόει γάρ: τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης οἴει τέχνης 
40 εἶναι θεραπείαν τε καὶ ξυγκομιδὴν τῶν ἐκ γῆς καρπῶν 

καὶ αὖ τὸ γιγνώσκειν εἰς παίαµ γῆν ποῖον φυτόν τε καὶ 

σπέρμα καταβλητέον: 
ΘΕΑΙ. Οὔκ, ὀλλὰ τῆς αὐτῆς. 
Σ0, Εἰς γυναῖνα δέ, ὦ φίλε, ἄλλην μὶν οἴει τοῦ 

α τοιούτου, ἄλλην δὲ Ευγκοµιδῆς: 

ΘΕΑΙ. Οὔκουν εὐιός γε. 

— ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. τα 

Σα. Οὐ γάρ. ἀλλὰ διὰ τὴν ἄδικόν τε καὶ ἄτεχνον 15ο 

ξυναγωγἠν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ᾗ δὴ προαγωγεία ὄνομα, 
φεύγσυσι καὶ τὴν προμνηστικὴν ἅτε σεμναὶ οὗὖσαι αἱ µαῖαι, 

φοβούμεναι μὴ εἰς ἐκείνην τὴν αὐτίαν διὰ ταύτην ἐμπέ- 
σωσιν' ἐπεὶ ταῖς γε ὄντως µαίαις µόναις που προσήκει 

καὶ προµνήσασθαι ὀρθῶς. 
ΘΕΑΗΙ. Φαίνεται. 

Σ9. Τὸ μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν τοσοῦτον, ἕλαττον δὲ 
τοῦ ἐμοῦ ὁράματος. οὐ γὰρ πρόσεστι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν 190 
εἴδωλα τίκτειν, ἔστι ὃ᾽ ὅτε ἀληθινά, τοῦτο δὲ μὴ ῥάδιον 10 Β 
εἶναι διαγνῶναι. εἰ γὰρ προσῆν, µέγισεόν τε καὶ κάλλιστον 
ἔργον ἦν ἂν ταῖς µαίαις τὸ κφίνειν τὸ ἀληθές τε καὶ μή. 

α 

| ᾗ οὐκ οὔει; 
ΘΕ11. ᾿Ἔγωγε. 

50. Τῃ δὲ γ ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσέως τὰ μὲν ἄλλα α5 
ὑπάρχει Όσα ἐκείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε ὤνδρας ἁλιὰ μὴ 
γυναϊΐκας µαιεύεσθαι καὶ τῷ τὰς φυχὰς αὐτῶν τικτούσας 
ἐπισκοπεῖν ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. µέγιστον δὲ τοῦτ ἔνι 
τῇ ἡμετέρα τἐχνῃ, βασανίζειν δυνατὺν εἶναι παντὶ τρόπω ϱ 

πότερον εἴδωλον καὶ ψεῦδος ὠποτύχτει τοῦ νέου ἡ διάνοια Ἡν 
ἢ γόνιμόν τε παὶ ἀληθές. ἐπεὶ τόδε γε καὶ ἐμοὶ ὑπάρχει, 
ὅπερ ταῖς µαίαις ἄγονός εἰμι σοφίας, καὶ ὅπεφ ἤδη πολ- 
λ1οέ µοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ 

οὐδὲν ὠποκρίνομαι περὶ οὐδενὺς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν, 
ἀληθὶς ὀνειδίζουσι. τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε' µαιεύεσθαία: 
µε ὁ Φεὺς ἀναγκάζει, γεννᾷν δὲ ἀπεκώλνοεν. εἰμὶ δὴ οὖν 

: αὐτὸς μὲν οὐ πάνυ τι σοφός, οὐδέ τί µοι ἴσειν εὕρημα 

τοιοῦτο, 7εγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἔκγονον" οἳ ὅ᾽ ἐμοὶ ξυγ- ἩὮ 
γιγ»όµενοι τὸ. μὲν πρῶτον φαίνονται ἔνιοι μὲν καὶ πάνν {99 

ἁμαθεῖς, πάντες δὲ προιούσης τῆς ξυνουσίας, οἶσπερ ὢν n 
ὁ θεὺς παφρείκῃ, Θαυμαστὸν ὅσον ἐπιδιδόντες, ὡς αὐτοῖς 

τε καὶ τοῖς ἄλλοις δοκοῦσι' καὶ τοῦτο ἑναργές, ὕτι παρ 
ἐμοῦ οὐδὲν πώποτε µαθόντες, ολλ αὐτοὶ παρ αὐτῶν 

πολλὰ καὶ καλὰ εὑρόντες τε καὶ κατέχοντες. τῆς μέντοι 
µαμίας ὁ θεός τε καὶ ἐγὼ αἴτιος. ὧδε δὲ δήλον" πολλοί ας 
ἤδη τοῦτο ἀγναήσαντες καὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ Ε 
δὲ καταφρονήσαντες, ἢ αὐτοὶ ἢ ὑπ ἄλλων πεισθέντες, 
ἀπῆλθον πρωϊαίτερον τοῦ δέοντος, ἀπελθόντες δὲ τά τε 
λοιπὰ ἐξήμβίωσαν διὰ πονηρὰν ξυνουσίαν καὶ τὰ ὑπ᾿ ἐμοῦ 
μαιενθέντα κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν, φευδῆ καὶ εἴδωλα Μι 
περὶ πλείονος ποιησάµενοι τοῦ ἀληθοῦς, τελευτῶντες ὃ᾽ 
αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἴδοξαν ἁμαθεῖς εἶναι. ὧν εἰς 
γέγονεν Αριστείδης ὁ Απσιμάχου καὶ ἄλλοι πάνν πολλοί. 
οἷς, ὄταν πάλιν ἔλθωσιν δεόµενοι τῆς ἐμῆς ἐυνουσίας καὶ 
Φαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόµερόν µοι ὅαι- 45 
µόνιον ἀποκωλύει ξυνεῖναι, ἐνίοις δὲ ἐᾷ: καὶ πάλεν οὗτοι - ΗΝ 
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74 ΠάΑΤΟΝΟΣ OEAITBATOM. 

ἐπιδιδόασι. πάσχουσι δὲ δὴ οἱ ἐμοὶ ξυγγιγνόµενοι καὶ τοῦτο 
ταὐτὸν ταῖς τικεούσαις' ὠδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπί- 
πλανται νύκτας τε καὶ ἡμέρας πολὺ μᾶλίον ἢ ἐκεῖναι. 
ταύτην δὲ τὴν ὠδίνα ἐγείρεν τε καὶ ἀποπαύειν ἡ ἐμὴ 

Ἡ στέχνη δύναται. καὶ οὗτοι μὲν δὴ οὕτως. ἐνίοτε δέ, ὦ 
Θεαίτητε, οἳ ἄν µοι μὴ δόξωσί πως ἐγκύμονες εἶναι, γνοὺς 
ὅτι οὐδὲν ἐμοῦ δίσνται, πάνυ εὐμενῶς προμνῶμαι, ναὶ 
ξὺν Φεῷ εἰπεῖν, πάνυ Ἱκανῶς τοπάζω οἷς ὤν ξυγγενόµενοι 
ὄναιντο. ὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα Προδίκῳ, πολλοὺς 

10 δὲ ἄλλοις σοφοῖς τε καὶ Θεσπεσίοις ἀνδράσ. Ταῦτα δή 

σοι, ὦ ἄριστε, ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα, ὑποπτεύων σε, ὥσ- 
περ καὶ αὐτὸς οἵει, ὠδίνειν τι κυοῦντα ἔνδον. προσφέρου 

ϐ οὖν πρὀς µε ὡς πρὸς µαίας υἱὸν καὶ αὐτὸν µαιευτικόν, 
καὶ ὢ ἂν ἐρωτῶ, προθυμοῦ ὅπως οἷός τ᾽ εἶ, οὕτως ἆὧπο- 

is κρίνασθαι. καὶ ἐὰν ἄρα σκοπούμενός τι ὧν ἂν λές, 
ἡγήσωμαι εἴδωλον καὶ μὴ ἀληθές, εἶτα ὑπεξαιρῶμαι καὶ 
ἀποβάλλω, μὴ ἁγρίαινε ὥσπερ αἱ πφρωτοτύκοι περὶ τὰ 
παιδία. πολλοὶ γὰρ ἤδη, ὦ θΘαυμάσιε, πρός µε οὕτω 
ὀμτέθησαν, ὥστε ἀτεχνῶς δάκνειν ἔτοιμοι εἶναι, ἐπειδάν 

Ἄπτινα λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι, καὶ οὐκ οἴονεαι εὐνοίᾳ 
τοῦτο ποιεῖν, πόῤῥω ὄντες τοῦ εἰδέναι ὅτι οὐδεὶς Φεὸς 

Ρ δύσνους ἀνθρώποις, σὐδ' ἐγὼ δνονοίᾳ τοιοῦτον οὐδὲν ὁρῶ, 
195. ἀλλά µοι ψεῦδός τε ἑυγχωρῆσαι καὶ ἀληθὶς ἀφανίσαι 

οὐδαμῶς Θέμις. Πάλιν δὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς, ὦ Θεαίτητε, 
ας ὃ τί ποτ ἐστὶν ἐπιστήμη, πειρώ λέγειν" ὡς δ᾽ οὐχ οἷός 

τ᾽ εἶ, μηδέποτ᾽ εἴπῃο. ἐὰν γὰρ Θεὺς ἐθέλῃ καὶ ὠνδρίη, 
οἷός τ ἴσει. 

ΘΕ4Ι. ᾽Αλλὰ μέντοι, ὦ Σώκρατες, σοῦ γε οὕτω πα- 
ρακελενομένου αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ τρόπῳ προθυμεῖσθαι 

Ε ου ὃ τίτις ἔχει λέγειν. δοκεῖ οὖν µοι ὁ ἐπισεάμενός τι αἶσθά- 

εσθαι τοῦτο ὃ ἐπίσταται, καὶ ὡς γε νυνὶ φαίνεται, οὐκ 
ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσθησις. 

Σ9. Εὖ γε καὶ γενναίως, ὦ παὶ" χρὴ γὰρ οὕτως ἄπο- 
φαινόμενο» λέγειν. ἀλλὰ φέρε δὴ αὐτὺ κοινῇ σκεψώμεθα, 

as γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν. αἴσθησις, φῄς, ἐπιστήμη: 
ΘΕ4Ι. Ναί. 

22. Κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι 
155 περὶ ἐπισεήμης, ἆλλ’ ὃν ἴλεγε καὶ Πρωταγόρας. τρόπον 

δέτινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που πάν- 
4υτων χρημάτων µέτρον ἄνθρωπον εἶναι, τῶν μὲν ὄντων, 

ὡς ἴσει, τῶν δὲ μὴ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν. ἀνέγνωκας 

γάρ που; 
GERAI. ᾽Ανέγνωκα καὶ πολλάκις. 
Σ9, Οὐκοῦν οὕτω πως λέγει, ὡς οἷα μὲν ἵκαστα 

196 4 ἐμοὶ φαίνεται, τοιαῦτα μέν ἐστιν ἐμοί, οἷα δὲ σοΐ, τοι- 

αὕτα δὲ αὖ σοί' ἄνθρωπος δὲ σύ τε κὠγώ; 

194 

GEAI. µέγει γὰρ οὖν οὕτως. 
Σ9. Εἰκὸς μέντοι σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν' ἐπακο- 6B 

λουθήσωµεν οὖν αὐτῷ. ἂφ οὐκ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμον 
τοῦ αὐτοῦ ὁ μὲν ἡμῶν ῥιγοῖ, ὁ δ᾽ οὗ: καὶ ὁ μὲν ἠρέμα, 
ὁ δὲ σφόδφα; 5 

ΘΕΗΙ. Καὶ µάλα. 
ΣΩ. Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτὺ τὸ πνεύμα 

ψυτρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν; ἢ πεισόµεθα τῷ Πρωταγόρα 
ὅτι τῷ μὲν ῥιγοῦντι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ οὔ: 

ΘΕΗΙ. Ἔοικεν. : 10 
20, Οὐκοῦν καὶ φαίνεται οὕτως ἑκατέρῳ: 
OEAI. ἨΝαί. 

24. Τὸ δέ γε φαίνεται αἰσθάνισθαί ἐστιν; 

ΘΚΗΙ. "Ἔστι γάρ. 
ΣΏ. Φαντασία ἄρα καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἔν τε θερ- is 

μοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τοισύτοις. οἷα γὰρ αἰσθάνεται ἵκαστος, 

τοιαῦτα ἑκάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι. 
ΘΕΗΙ. Ἔουκεν. 

Σ9, Αἴσθησις ἄρα τοῦ ὄντος ἄεί ἐσει καὶ ἀφευδές, 
ὡς ἐπιατήμη οὖσα. 39 

ΘΕ 41. Φαίνεται. 

ΣΩ. Αρ’ οὖν πρὸς Χαρίτων πάοσοφός τις ἦν ὁ Πρω- 9 
ταγόρας, καὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν ᾖνίξατο τῷ ποἰὶῷ συρφετῶ, 
τοῖς δὲ μαθηταῖς ἐν ἀποῤῥήτῳ τὴν ἀλήθειαν ἔλεγε; 

ΘΕΗΙ. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες, τοῦτο λέγεις: 
Σ0. Ἐγώ ἐρῶ καὶ µάλ οὐ φαῦλον λόγον: ὡς ἄρα 

Ἑν μὲν αὐτὸ καθ’ αὐτὺ οὐδέν ἐστιν, οὐδ᾽ ἄν ει προσείποις 
ὀρθῶς οὐδ' ὁποιονοῦν τι, ἀλλ’, ἐὰν ὡς μέγα προσαγο- 
ρεύῃς, καὶ σμωιρὸν φανεῖται, καὶ ἐὰν βαρύ, κοῦφον, 

ἑύμπαντά τε οὕτως, ὡς μηδενὸς ὄντος ἑνὸς μήτε τινός 88 
μήτε ὁποιονοῦν' ἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ 
κράσεως πρὸς ἄλληλα γίνεται πάντα, ἃ δή φαµεν εἶναι, 

οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύοντες' ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ οὐδέν, 
ἀεὶ δὲ γέγνεται. καὶ περὶ τούτου πάντες ἕξης οἱ σοφοί Ἐ 
π]ὴν Παφμενίδου ξυμφέρεσθον, Πρωταγόρας τε καὶ 15 
Ἡρώκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι 

τῆς ποιήσεως ἑκατέρας" κωμῳδίας μέν, Ἐπίχαρμος, τρα- 
γωδίας δέ, Ὅμηρος, ὃς εἰπὼν 

ἘὨκεανόν τε θεῶν γένεσιν παὶ μητέρα Τηθύν 
πάντα εἴρηκεν ἔκγονα ῥνῆν τε καὶ κινήσεως. ἢ οὐ δοκεῖ 
τοῦτο λέγειν; 

ΘΕΗΙ. Ἔμοιε, 

Σ0. Τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοσοῦτον σερατόπεδον 155 

καὶ στρατηγὺὸν ΄Ὅμηρον δύναιτο ἀμφιοβητήσας μὴ οὐ κα- 98 
ταγέλαστος γενέσθαι; .. 

GEAI. Οὐ ῥᾷδιον, ὦ Σώκρατες. 
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Σ9. Οὐ γάρ, ὦ Θεαίτητε. ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγῳ 

σημεῖα ἵἱκανά, ὅτι τὸ μὲν εἶναι δοκοῦν καὶ τὸ γίγνεσθαι 
κίνησις παρέχει, τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀπόλλυσθαι ἠσυχία" 
τὸ γὰρ Θερμόν τε καὶ πῦρ, ὃ δὴ καὶ τἆλλα γεννῷ καὶ 

8 ἐπιτροπεύει, αὐτὸ γεννᾶται ἐκ φοφᾶς καὶ τρίψεως' τούτω 
δὲ κινήσεις. J οὐχ αὗται ενέσεις πυρός; 

u GEAI. ἀὗται μὲν οὖν. 
ΣΩ. Καὶ μὴν τό γε τῶν ζώων γένος ἐκ τῶν αὐτῶν 

τούτων φύεται. 
ο. ΘΕΡΗΙ. Πῶς δ) οὗ: 

29. Τί δέ; ἡ τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἠσυχίας 
μὲν καὶ ἀργίας διόλλνται, ὑπὸ γυµνασίων δὲ καὶ κινήσεων 
ὡς ἐπὶ εὺ πολὺ σώζεται; 

GEAI. Ναί. 

1 Σ0,. Ἡ δ' ἐν τῇ φυχῇ ἕξις οὐχ ὑπὸ µαθήσεως μὲν 
καὶ µελέτης, κινήσεων ὕντων, κτᾶταί τε µαθήµατα καὶ 
σώζεται καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ ὅ᾽ ἠσνχίας, ἀὠμελετη- 

419 σίας τε καὶ ἁμαθίας οὔσης, οὔτε τι µανθάνει ἅ τε ἂν 
ὁ  µάθῃ ἐπιλανθάνεται; 
* GEAI. Καὶ µάλα. 

ΣΩ. Τὸ μὲν ἄρα ὦγαθὺν κίνησις κατά τε ψυχἠν καὶ 

κατὰ σῶμα, τὸ δὲ τοὐναντίον: 
ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 
Σ0. Ἔτι οὖν σοι λέγω νηνεµίας τε καὶ γαλήνας καὶ 

30 ὅσα τοιαῦτα, ὅτι αἱ μὶν ἠσυχίαι σήπουσι καὶ ἀπολλύασι, 
τὰ ὅδ) ἕτερα σώζει; καὶ ἐπὶ τούτοις εὺν πολοφώνα ἀναγ- 
κάξω προσβιβάζων, τὴν χρυσῆν σειρὰν ὡς οὐδὶν ἄλλο ἢ 

Ὦ τὸν ἥλιον Ὅμηρος λέγει, καὶ δηλοῖ ὅτι ἕως μὶν ἂν ἡ 

περιφορὰ ᾖ κινουµένη καὶ ὁ ἥλιος, πάντα ἔοτι καὶ σώ- 
1ο ἔεται τὰ ἐν θιοῖς τε καὶ ἀνθρώποις" εἰ δὲ σταίη τοῦτο 

ὥσπερ δεθέν, πάντα αρήματ' ἂν διαφθαρείη καὶ γένουτ᾽ 

ἂν τὸ λεγόµενον ἄνω κάτω πάντα; 
GEAI. Αλ) ἴμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ταῦτα δη- 

λοῦν, ἅπερ λέγεις. 

1 8. Ὑπόλαβε τοίνυν, ὦ ἄριστε, οὐτωσί. κατὰ τὰ ὃμ- 
µατα πρῶτον, ὃ δὴ καλεῖς χρώμα λευκόν, μὴ εἶναι αὐτὸ 
ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμώτων μηδ᾽ ἐν τοῖς ὄμμασι: 

Εξ μηδέ τιν αὐτῷ χώρων ἀποτάξης' ἤδη γὰρ ἂν εἴη τε ὂν 
που ἐν τάξει καὶ µένοι καὶ οὐκ ἂν ἐν γενέσει γέγνοιτο. 

ω ΘξαΙ. Αλλὰ πῶς: 

ΣΩ. Ἐπώμεθα τῷ ἄρτι λόγφ, μηδὲν αὐτὸ καθ’ αὐτὸ 
200 ὃν ὃν τιθέντες". καὶ ἡμῖν οὕτω μέλαν τε καὶ λευκὸν καὶ 

ὁτιοῦν ἄλλο χρώμα ἐκ τῆς προσβολῆς τῶν ὀμμάτων πρὸς 

τὴν προσήκουσαν φορὰν φανεῖται γεγενηµένον, καὶ ὃ δὴ 

9 
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Έκαστον εἶναί φαμεν χρῶμα, οὔτε τὸ πφοσβάλλον οὔτε τὸ 
προσβαλλόµενον ἔσται, ἀλλὰ µεταξύ τι ἑκάστῳ ἴδιον γε- 
γονόᾳ' ἢ σὺ δισχυρίσαιο ἂν ὡς οἷον σοὶ φαίνεται ἴκα- 
στον χρῶμα, τοιοῦτον καὶ κυνὶ καὶ ὁτωοῦν ζώω: 

ΘΕΗΙ. Mà «ἱ οὐκ ἔγωγε. ὅ 
Σ9. Τέ δὲ; ἅλλῳ ἀνθρώπῳ ἀρ' ἅμοιον καὶ σοὶ φαέ 

νεται ὁτιοῦν; ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς, ἢ. πολὺ μάλλον, ὅτι 

οὐδὲ σοὶ αὐτῷ ταὐτὸν διὰ τὸ — ὁμοίως αὐτὸν 
σεαντῷ ἔχειν; 

GEAI. Τοῦτο μάλλόν μοί δοκαῖ ἢ ἐκεῖνο. 19 
Σ0, Οὐκοῦ» εἰ μὶν ὃ παραμετρούμεθα ἢ οὗ ἐφα- 

πτύµεθα, µέγα ῆλ λευκὸν ἢ θερμὸν ἦνν οὐκ ἄν ποτε ἄλίῳ Β 
προσπεσὺν ἄλλο ἂν ἠγεγόνεεν αὐτό γε μηδὲν μµεταβάὰ 
ον᾽ εἰ δὶ αὖ τὸ παθαμετρούμενον ῆ ἐφαπεόμενον ἕκαστον 
ἦν τούτων, οὐκ ἂν αὖ ἄλλου προσελθόντος ἢ τι παθόν- 15 
τος αὐτὺ μηδὶν παθὺν ἄλλο ἂν ἐγένετο. ἐπεὶ νῦν γε, ὦ 
φίλε, Θαυμαστά τε καὶ γελοῖα εὐχερῶς πως ἀναγκαζόμεθα 
λέγειν, ὡς φαίη ὤν Πρωταγόρας τε καὶ πᾶς ὁ τὸ αὐτὰ 
ἐκείνῳ ἐπιχειρών λέγειν. 

GEAI. Πῶς δὴ καὶ ποῖα λέγεις: 3 

Σ. Σμικρὺν λαβὶ παράδειγµα, καὶ πάντα εἶσει ἃ 

βούλομαι. ἀστραγάλους γάρ που ἔξ, ἂν μὲν τέταρας 
αὐτοῖρ προσενέγκης, πλείους φαμὲν εἶναι τῶν τεττάρων 
παὶ ἡμιολίους, ἐὰν δὲ δώδεκα, ἐλάττους καὶ ἡμίσεις: καὶ 
οὐδὲ ὠνεκτὺν ἄλλως λέγειν. ἢ σὐ ἀνέξει; * 

GEAI. Οὐκ ἔγωγε- 

20. Τί οὖν; ἄν σε Πρωταγόρας ἔρηται ἤ τις ἄλλος, 
Ὦ Θκαίτητε, ἔσθ᾽ ὅπως τι μεῖζον ἢ πλέον γίνεται ἄλλως 
ἢ αὐξηθέν; τί ἀποκρινεῖ; 

ΘΕΗΙ. Ἐὰν µέν, ὦ Σώκρατες, τὸ δοκοῦν πρὸς τὴν 19 
νῦν ἐρώτησιν ἀποκρίνωμαι, ὅτι οὐκ ἴστιν' ἐὰν δὲ πρὸς Ὁ 
τὴν προτέραν, φυλάττων μὴ ἐναντία εἴπω, ὅτι ἴστιν. 

Σῷ. Εὖ γε νὴ τὴν Ἠραν, ὦ φίλε, καὶ Φείως. ἀτάρ, 
ὡς ἔοικεν, ἐὰν ἀποκρίνῃ ὅτι ἔσειν, Εὐριπίδειόν τι ἕνμ- 
βήσεται' ἡ μὶν γὰρ γλὠετα ἀνέλεγκεος ἡμῖν ἴσται, ἡ δὲ as 
φρὴν οὐκ ἀνέλεγκτος. 

ΘΕΑ. ἰηθῆ. 
Σ50. Οὐκοῦν εἰ μὲν δεινοὶ καὶ σοφοὶ ἐγώ τε καὶ σὺ 

ἦμεν, πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἑξητακότες, ἤδη ἂν τὺ λοι- 
πὸν ἐκ περιουσίας ἀλλήλων ἀποπειρώμενοί, ἔνγελθόντες 40 

σοφιστικῶς εἷς µάχην τοιαύτην, ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς 
ἀόγοις ἐκρούομεν' νῦν δὲ ἅτε ἰδιῶται πρῶτον βουλησό- 
µεθα Φεάσασθαι αὐτὰ πρὸς αὗτά, τί ποτ᾽ ἐσεὶν ἃ διανο- 
ούμεθα, πύτερον ἡμῖν ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ οὐδ' ὁπωσειοῦν. 
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Θ 41. Πάνυ μὶν οὖν ἔγωγε τοῦτ' ἂν βουλοίμην. 
ΣΩ. Καὶ μὴν ἐγώ. ὅτε ὃ οὕτως ἴχει, ἄλλο τι ἢ 

ἠρέμα, ὡς πάνυ πολλὴν σχολὴν ἄγοντες, πάλιν ἔπανα- 
195 οκεφόμεθα, οὐ δυσκολαίνοντες, ἀλλά τῷ ὄνει ἡμᾶς αὐτοὺς 

4 ἐξετάζοντες, ἄττα ποτ ἐστὶ ταῦτα τὰ φάσματα ἐν ἡμῖν; 
ὧν πρῶτον ἐπισκοποῦντες φήσοµεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, µηδέ- 
ποτε μηδὲν ἂν μεῖζον μηδὲ ἕλαττον γενέσθαι μήτε ὄγκῳ 

μήτε ὁριθμῷ, ἕως ἴσον εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ. οὐχ οὕτως; 
ΘΕΗΙ. Ναί 

ΣΩ, «εύτερν δέγε, ὦ μήτε προσείθοιτο µήτε ἀφαι- 
ροΐτο, τοῦτο μήτε αὐξάνεσθαί ποτε μήτε φθίνειν, ἀεὶ 
δὲ ἴπον εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Κομιδῆ μῖν οὖν. 

β Σα. Αρ οὖν οὐ καὶ τρίτον, ὃ μὴ πρότερον ἦν, ἀλλὰ 
15 ὕστερον τοῦτο εἶναι ἄνευ τοῦ γενέσθαι καὶ γίγνεσθαι 
ἀδύνατον: 

ΘΕΑΙ. «Δοκεῖ γε δή. 
Σα, ὙΤαῦτα δή, οἶμαι, ὁμολογήματα τρία μάχεται 

343 αὐτὰ αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ψυχῇ, ὅταν τὰ περὶ τῶν 

3 ὀστραγόλων λέγωμεν, ἢ ὕταν φῶμιν ἐμὶ τηλικόνδε ὄντα, 
μήτε αὐξηθέντα μήτε τούναντίον παθόντα, ἐν ἐνιαυτῷ 
σοῦ τοῦ νέου νῦν μὲν µείζω εἶναι, ὕστερον δὲ ἑλάττω, 
μηδὲν τοῦ ἐμοῦ ὄγκου ἀφαιρεθέντος ἀλλὰ σοῦ αὐξηθέντος. 

ο εἰμὶ γὰρ δὴ ὕστερον ὃ πρότερον οὐκ ἦν οὐ γενόμενος: 
απ ἄνεν γὰρ τοῦ γίγνεσθαι γενίσθαι ἀδύνατον, μηδὶν δὲ 

ἀπολλὺς τοῦ ὄγκου οὐκ ἄν ποτε ἐγιγνόμην ἐλάττων. καὶ 
ἄλλα «δὴ µυρία ἐπὶ µυρίοις οὕτως ἔχει, εἴπερ καὶ ταῦτα 

παραδεξύµεθα. ἴἔπει γάρ που, ὦ Θεαίτητε: δοκεῖς γοῦν 
μοι οὐκ ἄπειρος τῶν τοιούτων εἶναι. 

“ο. ΘΕ4Ι. Καὶ νὴ τοὺς θεούς γε, ὦ Σώκρατες, ύπερ- 

φυῶς ὡς Φαυμάζω τί ποτ) ἐστὶ ταῦτα, καὶ ἑνίοτε ὡς -- 

Φώς βἰέπων εἰς αὐτὰ σκοτοδινιῶ. 

Ώ 24, Θεόδωρος γάρ, ὦ φίλε, φαίνεται οὐ κακῶς το- 

πάζειν περὶ τῆς φύσεώς σου. µάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο 

αὐτὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν' οὐ γὰρ ἄλλη ἀργὴ φιλοσοφίας 
ἢ αὕτη, καὶ ἔοικεν ὁ τὴν Ἶριν Θαύμαντος ἔκγονον φήσας 
οὐ κακῶς γενεαλογεῖν. ἁλλὼ πότερον µανθάνεις ἤδη δι ὃ 
ταῦτα τοιαῦτ᾽ ἐσεὶν ἐξ ὧν τὸν Πρωταγόφαν φαμὲν λέγειν, 

10 ἢ οὕπω; 
α. ΘΕΑΙ. Οὕπω µοι δοκῶ. 

3Η Σ0,. Χάριν οὖν µοι εἶσει, ἐάν σοι ἀνδρός, μᾶλλον δὲ 
Ε «ὠνδρῶν ὀνομαστῶν τῆς διανοίας τὴν ἀλήθειαν ἀποκε- 

κρυμµένην συνεξερευνήσωµαι αὐτῶν: 
ΘΕΗ1. Πώς γὰρ οὐκ εἴσομαι, καὶ πάνυ γε πολλήν: 

155. 156. 

ΣΩ. "αθρει δὴ περισκοπῶν, µή τις τῶν ἀμνήτων 
ἐπακούῃ. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ οὐδὶν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ 
ἂν δύνωνται ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν Ἰαβέσθαι, πράξεις δὲ καὶ 
ενέσεις καὶ πῶν τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδεχόμενοι ὡς ἐν 
οὐσίας μέρει. δ 

GEAI. Καὶ μὶν δή, ὦ Σώκρατες, σκληρούς γε λέγεις 

καὶ ἀντιτύπορυς ἀνθρώπους. 
Σᾳ, Εἰὶ γάρ, ὦ παῖ, μάλ εὖ ἄμουσοι: ἄλλοι δὲ 

πολὺ κομφότεροι, ὧν μίλλω σοι τὰ μυστήρια λέγειν. 
ἀρχὴ δὲ, ἐξ ἧς καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγμεν πάντα ἤρτηται, 1 
ᾖδε αὐτῶν, ὡς τὸ πᾶν κίνησις ἦν καὶ ἄλλο παρὰ τοῦτο 
οὐδέν, τῆς δὲ κινήσεως δύο εἴδη, πλήθει μὲν ἄπειρον 
ἑκάτερον, δύναμιν δὲ τὸ μὶν ποιεῖν ἴχον, τὸ δὲ πάσχειν. 

ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁμιλίας τε καὶ τρίφεως πρὺς ὄλληλα 
γίνεται ἴκγονα πλήθει μὲν ἄπειρα, δίδυµα δὲ, τὸ μὲν ι5Ἡ 
αἰσθητόν, τὸ δὲ αἴσθησις, ἀεὶ συνεκπίπτονσα καὶ γεννω- 
µένη μετὰ τοῦ αἰσθητοῦ. αἱ μὲν οὖν αἰσθήσεις τὰ τοιάδε 
ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόματα, ὄψεις τε καὶ ἀκοαὶ καὶ, ὀσφρήσεις 

παὶ Ψύξεις τε καὶ καύσεις καὶ ἡδοναί γε δὴ καὶ λῦπαι 
καὶ ἐπιθυμίαι καὶ φόβοι κεκληµέναι 
μὲν αἶ ἀνώνυμοι, παμπληθεῖς δὲ αἲ ὠνομασμέναι' τὸ ὃ᾽ 
αὖ αἰσθητὸν γένος τούτων ἑκάσταις ὀμόγονον, ὄψεσι μὲν 
χρώματα παντοδαπαῖς παντυδαπά, ἀκοαῖς δὲ ὠσαύτως ὁ 
φωναί, καὶ ταῖς ἅλλαις αἰσθήσεσι τὰ ἄλλα αἰσθητὰ ξνγ- 
Σενῆ γινόμενα. Τί δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται οὗτος ὁ μῦθος, 50 
ὦ Θεαίτητε, πρὸᾳ τὰ πρύτερα: ἄρα ἐννοεῖς : 

ΘΕ41Ι. Οὐ πάνυ, ὦ Σώκρατες. 
Σ9. Αλλ' ἄθφει ἐάν πως ἀποτελεσθῃ. βούλεται γὰρ 

δὴ λέγειν ὡς ταῦτα πάντα μέν, ὥσπερ λέγομεν, κιγεῖται, 
τάχος δὲ καὶ βραδυτὴς ἕνι τῇ κινήσει αὐτῶν. Όσον μὲν 30 
οὖν βραδύ, ἐν τῷ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ πλησιάζοντα τὴν 
κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω δὴ γεννᾷν τὰ δὲ γενῥώμενα οὕτω Ὁ 

δή [βραδύτερά ἐστιν' Όσον δὲ αὖ ταχύ, πρὸς τὰ πόφῥω- 
Δεν τὴν κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω γεννᾷ, τὰ δὲ χεόνώμενα 
οἵτω δὴ᾽ Θάττω ἐοτί. φέρεται γὰρ καὶ ἐν φορῷ αὐτῶν ἡ 35 

κίνησις πέφυκεν. ἐπειδόν οὖν ὄμμα καὶ ἄλλο τι τῶν τούτῳ 
ἑυμμέτρων πλησιάσαν γεννήσῃ τὴν λευκότητά τε καὶ αἲ- 
σθησο; αὐτῇ ἐύμφντον, ἃ οὐκ ὤν ποτε ἐγένετο ἑκατέρου 
ἐκείνων πρὸς ἄλλο ἐλθόντος, τότε δὴ μεταξὺ φεροµένων 

τῆς μὲν ὄψεως πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν, τῆς δὲ λευκότητος 40 
πρὸς τοῦ συναποτίκεοντος τὸ χφῶμα, ὁ μὲν ὀφθαλμὺς Ε 
ἄρα ὄψεως ἔμπλεως ἐγένετο καὶ ὁρᾷ δὴ τότε καὶ ἐγένετο 
οὔ τι ὄψις ἁλλὰ ὀφθαλμὸς ὁρῶν, τὸ δὲ ξυγγεννῆσαν τὸ 
χρῶμα λευκότητος περιεπλήσθη καὶ ἐγένεο οὐ Λευκύτης 
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αὖ ἀλλὰ λευκόν, εἴτε ξύλον εἴεε λίθος εἴτε ὀτουοῦν ξυνέβη 
χρῆμα χρωσθῆναι τῷ τοιούτῳ χρώµατι. καὶ τἆλλα δὴ 
οὕτω, σκληρὸν καὶ θερμὸν καὶ πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον 
ἡὑποληπτέον, αὐτὸ μὲν καθ αὐτὸ μηδὲν εἶναι, ὃ δὴ καὶ 

151 ο τότε ἐλέγομεν, ἐν δὲ τῇ πρὸς ἄλληλα ὁμιλία πάντα γήνε- 
σθαι καὶ παντοῖα ἀπὸ τῆς ινήσεως, ἐπεὶ καὶ τὸ ποιοῦν 
εἶναί τι καὶ τὸ πάσχον αὖ τι ἐπὶ ἑνὸς νοῆσαι, ὥς φασιν, 
οὐκ εἶναι παγίως. οὔτε γὰρ ποιοῦν ἐστί τι, πρὶν ἂν τῷ 
πάσχοντι ξυνίλθη, οὔτε πάσχον, πρὶν ἂν τῷ ποιοῦντι" 

Ιοτό te εἶνι ξυνελθὺν καὶ ποιοῦν ἄλλω αὖ προσπεσὸν πά- 
σχον ἀνεφάνη. ὥστε ἐξ ἁπάντων τούτων, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς 
ἐλέγομεν, οὐδὶν εἶναι ἓν αὐτὸ καθ’ αὐτό, ἀλλά τινι ἄεὶ 

Ἡ γήνεσθαι, τὸ δ' εἶναι πανταχόθεν ἐξαιρετέον, οὐχ ὅτι 
ἡμεῖς πολλὰ καὶ ἄρτι ἠναγκάσμεθαω ὑπὸ συνηθείας καὶ - 

947 15 ἀνεπιστημοσύνης χρῆσθαι αὐτῷ. τὸ ὅ᾽ οὐ δεῖ, ὡς ὁ τῶν 
σοφῶν Ἰόγος, οὔτε τι. Ευγχωρεῖν οὔτε του οὔτ ἐμοῦ 
οὔτε τόδε οὔτ ἐκεῖνο οὔτε «ἄλλο οὐδὲν ὄφομα Ὁ τι ἂν. 
Ἱστῇ, ἀλλὰ κατὰ φύσιν φθέγγεσόθαι γιγνόµενα καὶ ποιού-. 
µενα καὶ ἀπολλύμενα καὶ ἀλλοιούμενα: ὡς ἐάν τί τις 

Ἀστήσῃ τῷ λόγῳ, εὐέλεγκτος ὁ τοῦτο ποιῶν. δεῖ δὲ καὶ 
κατὰ µέρος οὕτω λέγειν καὶ περὶ πολλῶν ἀθροιοθέντων, 

6 ᾧ δὴ ἀθροίσματι ἄνθρωπόν τε τίθενται καὶ λίθου καὶ 

Έκαστον ζῶόν τε καὶ εἶδος, Ταῦτα δή, ὦ Θεαίτητε, ἀρὶ 

ἡδέα δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ γεύοιο ἂν αὐτῶν ὡς ἀρεσκόντων; 

ο. ΘΕΗΙ. Οὐκ οἶδα ἔγωγε, ὦ Σώκρφατες: καὶ γὰρ οὐδὲ 
περὶ σρῦ δύναµαι κατανοῆσαι, πύτερα δοκοῦντά σοι λέγεις 

αὐτὰ ἢ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ. ' 
Σ0. οὐ μνημονεύειᾳ, ὦ φίλε, ὅτι νὼ μὲν οὔτ΄ οἶδα 

οὔτε ποιοῦμαι τῶν τοιούτων οὐδὶν ἐμόν, ἀλλ᾽ εἰμὶ αὐτῶν 

πι ἄγονος, σἳ δὲ µαιεύομµαι καὶ τούτου ἕνεκα ἐπάδω τε καὶ 

παρατίθηµι ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύσασθαι, ἕως ἂν 
Ρ εἰς φῶς τὸ σὺν δόγμα ξυνεξαγάγω" ἐξαχθέντος δέ, τότ) 

ἤδη σκέψοµαι εἴτ ἀνεμιαῖον εἴτε γόνιμον ἀναφανήσεται. 

ἁλλὰ Φαῤῥῶν καὶ καρτερῶν εὖ καὶ ἀνδρείως ἀποκρίνον ἃ 
15 ἂν φαίνηταί σαι περὶ ὧν ἂν ἐρωτῶ. 

ΘΕΗΙ. Ἐφώτα δή. 
ΣΩ. µέγε τοίνυν πόλιν, εἴ σοι ἀρέσκει τὸ µή τι εἶραι 

ἁλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ ἀγαθὸν καὶ καλὺν καὶ πάντα ὢ ἄρτι 
διζµεν. 

-α- ΘΚΗΙ. Αλ’ ἔμοιγε, ἐπειδὴ σοῦ ἀκούω οὕτω ὑμεξιόν- 
τος, Θαυμασίως φαίνεται ὡς ἔχειν λόγον καὶ ὑποληπτέον 

ἧπερ δαλήλυδας. 
Ε Σ4. Μὴ τοίνυν ἀπολίπωμεν ὅσον ἐλλεῖπον αὐτοῦ. 

λείπεται δὲ ἐνυπνίων τε πέρι καὶ νόσων, τῶν τε ἄλλων 
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καὶ μανίας, ὅσα τε παφακούειν ἢ παρορᾷν ἤ τι ἄλλο πα- 
ραισθάνεσθαι λέγεται. οἶσθα γάρ που ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις 
ὁμολογουμένως ἐλέγχεσθαι δοκεῖ ὃν ἄρει διημεν λόγον, 
ὡς παντὸς μᾶλλον ἡμῖν ψευδεῖς αἰσθήσεις ἐν αὐτοῖς γι- 
γγομένας, καὶ πολλοῦ δεῖ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ ταῦτα ὅ 

καὶ εἶναι, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον οὐδὲν ὧν φαίνεται εἶναι. 
ΘΕΗΙ. ἸΑληθέσεατα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
Σά, Τίς δὴ οὖν, ὦ παῖ, λεπεται λόγος τῷ τὴν 

αἴσθησιν ἐπιστήμην τιθεµένῳ καὶ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ 
ταῦτα καὶ εἶναι τούτῳ ὦ φαίνεται; 19 

ΘΕ1Ι. Ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, ὀκνώ εἰπεῖν ὅτι οὐκ 
ἔχω τί έχω, διότι µοι νῦν δὴ ἐπέπληξας εἰπόντι αὐτό. 
ἐπεὶ ὡς ἀληθῶς γε οὐκ ἂν δυναίµην ἀμφισβητῆσαι ὡς 
οἱ μαινόµενοι ἢ οἳ ὀνειρώττονεες οὐ ψευδῆ δοξάζουσιν, 
ὅταν οἱ μὲν θεοὶ αὐτῶν οἴωνται εἶναι, οἱ δὲ πτηνοί τε, 15 
καὶ ὡς πετόµενοι ἐν τῷ ὕπνῳρ διανοῶνται. 

Σϱ, Αρ οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἀμφισβήτημα ἐννοεῖς 
περὶ αὐτῶν, μάλιστα ὃὶ περὶ τοῦ ὄναρ τε καὶ ὕπαρ: 

ΘΕΑΙ. Τὸ παῖον; ι 

Σ40. Ὁ πολλάκις σε οἶμαι ἀκηκοέναι ἐρωτώντων τία 
ἂν τις ἔχοι τεκµήριον ὠποδεῖξαι, εἴτις ἴροιτο νῦν οὕτως 
ἐν τῷ παρόντι, πότερον καθεύδοµεν καὶ πάντα ἃ διανο- 
ούμεθα ὀνειρώττομεν, ἢ ἐγφηγόραμέν τε καὶ ὕπαρ λβην 
διαλεγόµεθα. ιν 

ΘΕΑ. Καὶ μήν, ὦ Σάκρατες, ἄπορόν γε ὕτῳ χρὴ 15 

ἐπιδεῖξαι τεκµηρίῳ. πάντα γὰρ ὥσπερ ἀντίσεροφα τὰ 

αὐτὰ παρακολουθεῖ. ἅ τε γὰρ νυνὶ διειλέγµεθα, οὐδὲν 
κωλύει καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ δοκεῖν ἀλλήλοις διαλέγεσθαι: καὶ 
ὕταν δὴ ὄναρ ὀνείρατα δυκῶμεν διηγεῖσθαι, ἄτοπος ἡ 
ὁμοιότης τούτων ἐκείνοις. 30 

Σ6. Ὁρᾶς οὖν ὅτι τό γε τἀμφισβητῆσαι οὐ κ, 

ὅτε καὶ πύτερόν ἐστιν ὕπαρ ἢ ὄναρ ἀμφισβητεῖται, καὶ 
δὴ ἴσου ὄντος τοῦ χρόνου ὃν καθεύδοµεν ᾧ ἐγρηγόραμεν, Ὦ 
ἐν ἑκατέρω διαµάχεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ τὰ ὧεὶ παρόντα 
δόγματα παντὸς μᾶλλον εἶναι ἀληθῆ, ὥστε ἴσον μὲν χρό- 15 910 
νον τάδε φαμὲν ὄντα εἶναι, ἴσον δὲ ἐκεῖνα, καὶ ὁμοίως 

ἐφ᾽ ἑκατέροις δισχυριζόµεθα. 
GEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. 3 

Σ4. Οὐκοῦν καὶ περὶ νόσων τε καὶ μανιῶν ὁ αὐτὸς 

λόγος, ἆ ἦν τοῦ χρόνου, ὅτι οὐχὶ ἴσοςι . 
Θ Ὀρθῶς. 

20." Ἡ οὖνι πλήθει χρόνου καὶ ολιγότητι τὸ ἀληθὲς 
ὁρισθήσει : . 

ΘΕ4Π  Γελοῖον μέντ' ἂν εἴη πολλαχη. Ε 
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Σ0. Αλλά τι ἄλλο ἔχει σαφὶς ἐνδείξασθαι, ὁποῖα 
τούτων τῶν δοξασµάτων ἀληθῆ:; 

GEAI. Οὔ µοι δοκῶ. 
Σ9. ᾿Εμοῦ τοίνυν ἄκονε οἷα περὶ αὐτῶν ἂν λέγοιεν 

οἱ τὰ ἀεὶ δοκοῦντα ὁριζόμενοι τῷ δοκοῦνει εἶναι ἀληθῆ. 

λέγονσι δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὕτως ἐρωτῶντες, Ὦ Θεαίτητε, 
ὃ ἂν ἕτερον ἡ παντάπασι, µή πῄ τινα δύναμιν τὴν αὐτὴν 
Έξει τῷ ἑτέρω; καὶ μὴ ὑπολάβωμεν τῇ μὲν ταὐτὸν εἶναι 
ὃ ἐρωτῶμεν, τῇ δὲ ἕτερον, ἆλλ ὅλως ἕτερον. 

1. ΘΚΗΙ. ᾿Αδύνατον τοίνυν ταὐτόν τι ἔχειν ἢ ἐν δυνά- 
159 µει ἢ ἐν ἅλλῳ ὀτῳοῦν, ὅταν ᾖ κομιδῇ ἕτερον. 

ΣΑ. Αρ οὖν οὐ καὶ ἀνόμοιον ἀναγκαῖον τὸ τοιοῦ- 
τον ὑμολογεῖν; 

ΒΕΠ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ0. Εἰ ὥρα τι ἑυμβαίνει Ὁμοιόν τῳ γίγνεσθαι ἢ 

ἀνόμοιον, εἴτε ἑαυτώ εἴτε ἄλλῳ, ὁμοιούμενον μὲν ταὐτὸν 
φήσοµεν γήνεσθαι, ἀνομοιούμενον δὲ ἕτερον; 

ΘΕ 11. Ανάγκη. 
Σ4. Οὐκοῦν πρόσθεν ἐλέγομεν ὡς πολλὰ μὲν εἴη τὰ 

Ἀιποιοῦντα καὶ ἄπειφα, ὡσαύτως δέ γε τὰ πάσχοντα; 
GEAI. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν ὅτι γε ἄλλο ἅλίῳ συμμιγνύμενον καὶ 
ἆλλῳ. οὐ ταὐτὰ ἆλλ᾽ ἕτερα γεννήσει; 

Β GEAI. Πάνυ μὶν οὖν. 

15. 39. έγωμεν δὴ ἐμέ τε καὶ οἳ καὶ τζλλ ἤδη κατὰ 
τὸν αὐτὸν λόγον, Σωκράτη ὑγιαίνοντα καὶ Σωκράτη αὖ 
ἀσθενοῦντα. πότερον Όμοιον τοῦτ ἐκείνῳ ἢ ἀνόμοιον 

φήσοµεν; 
ΘΕΗΙ. άρα τὺν ὠσθενοῦντα Σωκράτη, Όλον τοῦτο 

30 λέγεις Όλῳ ἐκείνω, τῷ ὑγιαίνονει Σωκράτει; 
Σ48. Κάλλιοτα ὑπέλαβες' αὐτὸ τοῦτο λέγω. 
ΘΕΑΙ. ᾿Ανόμοιον δή πον. 
Σ0, Καὶ ἕτερον ἄρα οὕτως ὥσπερ ἀνόμοιον: 
θΕ141. Ανέγη. 

3. «Σ8. Καὶ καθεύδοντα δὴ [καὶ ἐγρηγορότα] κά πάντα 
ὁ ἃ νῦν διήλθομεν, ὠσαύτως φήσεις; 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 
ΣΏ. Έκαστον δὴ τῶν πεφυκόεων τι ποιεῖν ἄλλο τι, 

ὅταν μὶν λάβη ὑγιαίνοντα Σωκράτη, ὡς ἱτέρῳ µοι χρή- 
αὔσεται, ὕταν δὲ ἀσθενοῦντα, ὡς ἑτέρῳ: 

ΘΕαΙ. Τί δ' οὐ μέλλει; 
Σ0. Καὶ ἕτερα δὴ ἐφ᾽ ἑκατέρου γεννήσοµεν ἐγώ τε 

ὁ πάσχων καὶ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν; 
GEAI. Ti µήν; 

ΣΩ. Όταν δὴ οἶνον πίνω ὑγίαίνων, ἡδύς µοι φαί- 
γεται καὶ γλυκύς; 

ΘΕ 41. Ναί, 

98110 
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Σ4. Ἐγέννησε γὰρ δὴ ἐκ τῶν προωμολογηµένων τό 
τε ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον γλυκύτητά τε καὶ αἴσθησιν, ἅμα Ὁ 
φερόµενα ἀμφότερα, καὶ ἡ μὲν αἴσθησις πρὸς τοῦ πά- 
σχοντος οὖσα αἰσθανομένην τὴν γλῶσσαν ἀπειργάσατο, ἡ 
δὲ γλυκύτης πρὸς τοῦ οἴνου περὶ αὐτὸν φεροµένη γλυκὺν 5 
τὸν οἶνον τῇ ὑγιαινούσῃ γλώττῃ ἐποίησε καὶ εἶναι καὶ 
φαίνεσθαι. 

ΘΕ11. Πάνυ μὲν οὖν τὰ πρότερα ἡμῖν οὕτως ὠμο- 
λόγητο. 

Σ4, Όταν δὲ ἀσθενοῦντα, ἄλλο τι πρῶτον μὲν τῇ ιο 
ἀληθδείᾳ οὐ τὸν αὐτὸν ἔλαβεν; ἀνομοίῳ γὰρ δὴ προσήλθεν. 

ΘΕΗΙ. ἵΝαί. 

Σο. Ἕτερα δὴ αὖ ἐγεννησάτην ὃ τε τοιοῦτος Σω- Ε 
κρώτης καὶ ἡ τοῦ οἴνου πύσις, πεφὶ μὲν τὴν γλῶτταν 
αἴσθησιν πικρότητος, περὶ δὲ τὸν οἶνον γιγνοµένην καὶ is 213 

φεροµένην πικρότητα, καὶ τὸν μὲν οὐ πικρότητα ἁλλὰ 
πικρό», ἐμὲ δὲ οὐκ αἴσθησιν ἀλλ αἰσθανόμενον: 

ΘΕΗΙ. ἈΚομιδῇ μὲν οὖν. 
Σ0,. Οὐκοῦν ἐγώ τε οὐδὲν ἄλλο ποτὶ γενήσοµαι οὕτως 

αἰσθανόμενος' τοῦ γὰρ ἄλλου ἄλλη αἴσθησις, καὶ ἀλλοῖον 3) 
καὶ ἄλλο ποιεῖ τὸν αἰσθανόμενον' οὔτ᾽ ἐκεῖνο τὺ ποιοῦν 360 

ἐμὲ μήποτ ἅἆλλῳ συνε]θὺὸν ταὐτὸν γεννῆσαν τοιοῦτον 
γένηται" ἀπὸ γὰρ ἄλλου ἄλλο γεννῆσαν «λλοῖον γενήσεται. 

ΘΕΗΙ. Ἔσει ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐδὶ μὴν ἔγωγε ἐμαυτῷ τοιοῦτος, ἐκεῖνό τεἸ 
ἑαυτῷ τοιοῦτον γενήσεται. 

ΘΕΗΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 

Σ0. Ανάγκη δέ γε ἐμέ τε τινὺς γίγνεσθαι, ὅταν 
αἰσθανόμενος γίγνωµαι. αἰσθανόμενον γάρ, μηδενὸς δὲ 

ἀδύνατον γίγνεσθαι: ἐκεῖνό τε τινὶ γέγνε- 0 
σθαι, ὅταν γλυκὺ ἢ πικρὸν ἤ τι τοιοῦον γίγνηται: γλυκὺ Ἡ 
γάρ, μηδενὶ δὲ γλυκὺ ἀδύνατον γίγνεσθαι. 

ΘΕΗΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
Σ9. Πείπεαι δή, οἶμαι, ἡμῖν ἀλλήίοις, εἴε ἐσμέν, 

εἶναι, εἴτε γηγόµεθα, γίγνεσθαι, ἐπείπερ ἡμῶν ἡ ἀνάγκη 15 
τὴν οὐσίαν συνδεῖ μέν, ουνδεῖ δὲ οὐδενὶ τῶν ἄλλων, οὐδ' 
αὖ ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλήλοις δὴ λείπεται ουνδεδέσθαι. ὥστε 
εἴτε τις εἶναί τι ὀνομάξει, τινὶ εἶναι ἢ τινὸς ἢ πρός τι 
ῥητέον αὐτῷ, εἴεε γίγνεσθαι" αὐτὸ δὲ ἐφ᾽ αὐτοῦ τι ἢ ὂν 
ἢ γρόµενον οὔτε αὐτῷ λεκτέον οὔτ' ἄλλου λέγοντος ὧπο- 496 
δεκτέον, ὡς ὁ λόγος ὃν διεληλύθαμεν σηµαίνει. 

ΘΚΗΙ. Πανεώπασι μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες. 
Σ0. Οὐκοῦν ὅτε δὴ τὸ ἐμὲ ποιοῦν ἐμοί ἐστι καὶ οὐκ 

ἄλλῳ, ἐγὼ καὶ αἰσθάνομαι αὐτοῦ, ἄλλος ὅ᾽ οὔ; 
GEAI. Πῶς γὰρ οὔ: αὖ 

ΣΩ. Αληθὴς ἄρα ἐμοὶ ἡ ἐμὴ αἴσθησις' τῆς Τὰφ ἐμῆς 
οὐσίας ὧεί ἔσει. καὶ ἐγὼ κριτὴς κατὰ τὸν Πρωταγόραν 
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161. 165. 

τῶν τε ὄντων ἐμοί, ὡς ἔστι, καὶ τῶν μὴ ὄντων, ὡς οὐκ 
ἔσειν. 

ΘΕ 41. Ἔνοικεν. 

ρ Σ9. Πῶς ἂν οὖν ἀφενδὴς ὢν καὶ μὴ πταίων τῇ 
5 διανοίᾳ περὶ τὰ ὄντα ἢ γινόμενα οὐκ ἐπιστήμων ἂν εἴην 
ώνπερ αἰσθητής: 

ΘΕ 41. Οὐδαμῶς ὅ ὅπως οὔ. 
Σ0, Παγκάλως ἄρα σοι εἴφηται ὅ ὅτι ἐπιστήμη οὐκ ἄλλο 

τί ἐστιν ἢ αἴσθησις, καὶ εἰς ταὐτὺν συµπέπτωκε, κατὰ 
10 μὲν Ὅμηρον καὶ ᾿Ηράκλειτον καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον φῦλον 

οἷον ῥεύματα κινείσθαι τὰ πάντα, κατὰ δὲ Πρωταγόραν 
τὸν σοφώτατον πάντων χρηµότων ἄνθρωπον µέτρον εἶναι, 

κ κατὰ δὲ Θεαίτητον τούτων οὕτως ἐχόντων αἴσθησιν ἐπι- 
στήµην γίγνεσθαι. ἡ γάρ, ὦ Θεαίητε: φῶμεν τοῦτο σὺν 

16 μὲν εἶναι οἷον νεογενὶς παιδίον, ἐμὸν δὲ µαίευµα; ἢ πῶς 

λέγεις; 
ΘΕΗΙ. Οὕτως ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Τοῦτο μὶν δή, ὡς ἔοικε, μόλις ποτὲ ἐγεννή- 

σαμεν, ὃ τι δή ποτε καὶ τυγχάνει ὄν. μετὰ δὲ τὸν τόκον 
αυ τὰ ἀμφιδρόμια αὐτοῦ ὡς ἀληθῶς ἐν κύκίῳ περιθρεκτέον 

τῷ λόγῳ, σκοπουµένους μὴ λάθῃ ἡμᾶς οὐκ ἄξιον ὃν τρο- 
161 µκφῆς τὸ γιγνόµενον, ἀλλὰ ἀνεμιαῖόν τε καὶ Ψεῦδος. ἢ σὺ 

οἵει πάντως δεῖν τό γε σὸν τρέφειν καὶ μὴ ἀποτιθέναι; 
ἢ καὶ ἀνέξει ἐλεγχόμενον ὁρῶν, καὶ οὐ σφόδρα Ίαλεπα- 

απ νεῖς, ἐάν τις σοῦ ὡς πρωτοτόκου αὐτὸ ὑφαιρῆ; 
ΘΕΟ. ᾿Ανέξεται, ὦ Σώκρατες, Θεαίτητος" οὐδαμώς 

γὰρ δύσκολος. ἁλλὰ πρὺς θεῶν εὐπέ, ἡ αὖ οὐχ οὕτως ἔχει; 
ΣΩ. Φιλο]όγος Υ εἶ ἀτεχνῶς καὶ χρηστός, ὦ Θεό- 

δωφε, ὅτι µε οἵει λόγων τινὰ εἶναι θύλακον καὶ ῥᾳδίως 
Β 30 ἐξελόντα ἐρεῖν ὡς οὐκ αὖ ἔχει οὕτω ταῦτα" τὸ δὲ γιγνό- 

946 µενον οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι οὐδεὶς τῶν λόγων ἐξέρχεται παρ 
ἐμοῦ ἀλλ ἀεὶ παρὰ τοῦ ἐμοὶ προσδιαλεγοµένου, ἐγὼ δὲ 
οὐδὲν ἐπίσεαμαι πλέον πλὴν βραχέος, ὅσον λόγον παρ᾽ 
ἑτέρου σοφοῦ λαβεῖν καὶ ἀποδέξασθαι µετρίως. καὶ νῦν 

πα τοῦτο παρὰ τοῦδε πειράσοµαι, οὔ τι αὐτὸς εἰπεῖν. 
ΘΕΟ. Σὺ κάλλιον, ὦ Σώκρατες, λέγεις' καὶ ποίει 

οὕτως. 
Σ0. Οἶσθ' οὖν, ὦ Θεόδωρε, ὃ θαυμάζω τοῦ ἱταίρου 

σου Πρωταγόρου: 
ΘΕΟ. Τὸ ποῖον: 

ΣΦ. Τὰ μὶν ἄλλα µοι πάνυ ἠδέως εἴρηκεν, ὡς τὺ 
δοκοῦν ἑκάστω τοῦτο καὶ ἔστι' τὴν ὅ᾽ ἀρχὴν τοῦ λόγου 
τεθαύμακα, : ὅτι οὐκ εἶπεν ἀρχόμενος τῆς ἀληθείας ὅτι 
πάντων χρημάτων µέτρον ἐστὶν ὑς ἢ κυνοχέφαλος ἤ τι 

1ὔ ἆλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόντων αἴσθησιν, ἵνα µεγαλοπρε- 
πῶς καὶ πάνυ καταφρονητικῶς ἤρξατο ἡμῖν λέγειν, ἐἓν- 
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dtixvvueros ὅτι ἡμεῖς μὲν αὐτὸν ὥσπερ θεὸν ἐθαγμάξομεν 
ἐπὶ σοφία, ὁ δ’ ἄρα ἐεύγχανεν ὢν εἰς φρόνησιν οὐδὲν 
βελτίων βατράχου γυρίνου, μὴ ὅτι ἄλλου του ἀνθρώπων. ἢὉ 
ἤ πῶς Ἰέχωμεν, ὦ Θεόδωρε; εἰ γὰρ δὴ ἑκάστῳ ἀληθὶς 
ἔσται ὃ ἂν δι αἰσθήσεως δοξάζη, καὶ μήτε τὸ ἄλλον πά- ο 
Φος ἄλλος βέλτιον διακρινεῖ, μήτε τὴν δόξαν κυριώτερος 
ἴσται ἐπισχέφασθαι ἕτερος τὴν ἱτέρου, ὀρθὴ ἢ ψευδής, 
ἆλλ’ ὃ πολλάκις εἴρηται, αὐτὸς τὸ αὐτοῦ ἕκαστος µόνος 
δοξάσει, ταῦτα δὲ πάντα ὀρθὰ καὶ ἀληθῆ, τί δή ποτε, 

ὦ ἑταῖρε, Πρωταγόρας μὲν σοφός, ὥστε καὶ ἄλλων διδά. 19 
σχαλος ἀξιοῦσθαι δικαίως μεεὰ μεγάλων μισθών, ἡμεῖς Ἐ 

δὲ ἀμαθέστεροί τε καὶ φοιτητέον ἡμῖν ἦν παφ ἐκεῖνον, 

µέτρῳ ὄνει αὐτῷ ἑκάστω τῆς αὐτοῦ σοφίας; παῦτα πῶς 
μὴ φώμεν δηµούμενον λέγειν τὸν Πρωταγόραν: τὸ δὶ δὴ 

ἐμόν τε καὶ τῆς ἐμῆς τέχνης τῆς μάθευτικῆς σιῶ, ὅσον 6 
γέλωτα ὀφλισκάνομεν' οἶμαι δὲ καὶ ξύμπασα ἡ τοῦ δια- 
λέγεσθαι πραγματεία. τὸ γὰρ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐλέγχειν τὸς 

ἀλλήλων φαντασίας τε καὶ δόξας, ὀρθὰς ἑκάστου οὔσας, 
οὐ μακρὰ μὲν καὶ διωλύγιος φλυαρία, εἰ ἀληθὴς ἡ ἁλή- 

Φεια Πρωταγόρου, ἁλλά µὴ παίζουσα ἐκ τοῦ ἀδύτου τῆς 80 
βίβλου ἐφθέγξατο; 

ΘΕΟ. Ὦ Σώκρατες, φίλος ἀνήρ, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ 
εἶπες. οὐκ ἂν οὖν δεξαίµην δι ἐμοῦ ὁμολογοῦντος ἐλέγχε- 
σθαι Πρωταγόραν, οὐδ αὖ σοὶ παρὰ δόξαν ἀντιτείνειν. 
τὸν οὖν Θεαίτητον πάλιν λαβέ: πάντως καὶ νῦν δὴ μάλ η5 
ἐμμελῶς σοι ἐφαίνετο ὑπακούειν. 

249, "άρα κῶν εἰς Ιακεδαίμονα ἐλθών, ὦ Θεόδωρε, 3918 
πρὸς τὰς παλαίσερας ἀξιοῖς ἂν ἄλλους Θεώμενος γυμνούς, Β 
ἐνίους φαύλους, αὐτὸς μὴ ἀντεπιδεικνύναι τὸ εἶδος πα- 

Ῥαποδυόμενος: 40 
ΘΕΟ. ᾽αλὰ τί μὴν δοκεῖς, εἴπερ μέλλοιέν µοι ἐπι- 

τρέψειν καὶ πείσεσθαι; ὥσπερ νῦν οἶμαι ὑμᾶς πείσειν ἐμὲ 
μὶν ἐῷν θεᾶσθαι καὶ μὴ ἕλκειν πρὸς τὸ γυμνάσιον σκλη- 
ρὸν ἤδη ὄντα, τῷ δὲ δὴ νεωτέρῳ τε καὶ ὑγροτέρῳ ὄντι 
προσπαλαίειν. 45 

ΣΩ. Αλ’ εἰ οὕτως, ὦ Θεόδωρε, σοὶ φίλον, οὐδ' 

ἐμοὶ ἐχθρόν, φασὶν οἱ παροιμιαξόµενοι. πάλιν δὴ οὖν ϐ 
ἐπὶ τὸν σοφὸν Θεαίτητον ἐτέον. «4έγε δή, ὦ Θεαίτητε, 
πρῶτον μὲν ἃ νῦν δὴ διήλθοµεν, ἄρα οὐ συνθαυμάξεις 
εἰ ἐξαίφνης οὕτως ἀναφανήσει μηδὲν χείρων εἰς σοφίαν ο 
ὁτουοῦν ἀνθρώπω» ἢ καὶ Φεῶν; ἢ ἧττόν τι οὔει τὸ Πρω- 
ταγόρειον µέτρον εἰς θεοὺς ἢ εἰς ἀνθρώπους λέγεσθαι; 

ΘΕΗΙ. Μὰ «4 οὐκ ἔγωγε. καὶ ὕπερ γε ἐρωτᾷς, πάνυ 
Φαυμάζω. ἠἡνίκα γὰρ διῇμεν ὃν τρόπον λέγοιεν τὸ δοκοῦν 
ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τῷ δοκοῦνει, πάνυ µοι εὖ ἐφαί- {5 D 
γετο λέγεσθαι" νῦν δὲ τοὐναντίον τάχα µεταπέπτωκεν. 

4, ἂν οπι. a. — 7. ὁπωσοῦν a. -- 13. µέτρον ἄνθρωπον a. — 15. µόγις h. — 35. ἐκειθέναι a. — 37. ἠ] εἰ ᾱ. 
— 426. ΘΕΟ. auetore Cornario be: Θ ΕΠ. a. — 17. οὕτω a. 

4. λέγωμεν ο εἰ pr. ΧΠ: λέγομεν αὖς. -- 6. διακρίνῃ α. — . µόνον a. — 13. ταῦτα) καὶ ταῦτα α. — 17. καὶ 
ἐπιχειρεῖν ἐλέγχειν. ας. -- 20. ἐκ τοῦ ἀδύτου - :ἐφθέγξατο] KRurip. Androm. 1147. — 31. βύβλου πι κύκλου 4 οἱ 

«ρε. Π. -- 11. ἁνήρ eum Βοκκετο ο: ἀνὴρ επι Γκ — 345. λάβε πάντως" καὶ δὴ νῦν 4. -- ὐ. δὲ αὖ τοὐναντίον α. 
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29. Νέος γὰρ εἴ, ὦ φίλε παῖ' τῆς οὖν δηµηγορίας 
ὀξέως ὑπακούεις καὶ πείθει. πρὸς γὰφ ταῦτα ἐρεῖ Πρω- 
ταγόρας ἤ τις ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ, Ὦ γενναῖοι παϊδές τε 
καὶ γέροντες, δημηγοφεῖεε ξυγκαθεζόµενοι, θεούς τε εἰς 

δτὸ µέσον ἄγοντες, οὓς ἐγὼ ἔκ τε τοῦ λέγειν καὶ τοῦ γρά- 
φειν περὶ αὐτῶν, ὡς εἰσὶν η ὡς οὐκ εἰσίν, ἐξαιρῶ, καὶ ἃ 
οἱ πολλοὶ ἂν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, λέγετε ταῦτα, ὧς 
δεινὸν εἰ μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων 
βοσκήµατος ὁτουοῦν' ἀπόδειξιν δὲ καὶ ἀνάγκην οὐδ' ἡἦν- 

ιο τινοῦν λέγετε, ἀλλὰ τῷ εὐιόει χρῆσθε, ὦ εἰ ἐθέλοι Θεό- 
ὄωφος ἡ ἄλλος τις τῶν γεωμετρῶν χρώμενος γεωμεερεῖν, 

ἄξιος οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου ἂν εἴη. σκοπεῖτε οὖν σύ τε καὶ Θεό- 

165 δωρος εἰ ἀποδέξεσθε πιθανολογίᾳ τε καὶ εἰκόσι περὶ τού: 
των Λεγομένους λόγους. 

1 ΘΕΑΙ. αἱ) οὐ δίκαιον, ὦ Σώκρατες, οὔτε σὺ οὖτε 

ἂν ἠμεῖς φαϊμεν. 
Σ0. ᾿Αἱλῃ δὴ σκεπτέον, ὡς ἴοικεν, ὡς ὃ τε σὺς καὶ 

ὁ Θιοδώρου λόγος. 
OEAI. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ. 

δὲ. Τῇδε δη σκοπῶμεν, εἰ ἄρα ἐσεὶν ἐπιστήμη τε 

0 

1.9 

338) καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτό που πῶς ὁ 
λόγος ἡμῖν ἔτεινε, καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα 
ταῦτα ἐκινήσαμεν. οὐ γάρ; 

ΘΕ1. Πανεάπασι μὲν οὖν. : 
πο Σο. Ἡ οὖν ὁμολογήσομεν, ἃ τῷ ὁρᾷν αἰσθανόμεθα 

ἣ τῷ ἀκούειν, πάντα ταῦτα ἅμα καὶ ἐπίσεασθαι; οἷον 
τῶν βαρβάρων πρὶν μαθεῖν τὴν φωνὴν πύτερον οὐ φἠή- 
σοµεν ἀκούειν, ὅταν φθέγγωνται, ἢ ἀκούειν τε καὶ ἐπί- 
στασθαι ἃ λέγονσει καὶ αὖ γράµµατα μὴ ἐπισεάμενοι, βλέ- 

Ίμπαντες εἰ αὐτὰ πύτερον οὐχ ὁρᾷν ἢ ἐπίστασθαι, εἶπερ 

ὁρῶμεν, δαᾳσχυριούμεθα: 
ΘΕΗΙ. αὐτό γε, ὦ Σώκρατες, τοῦτο αὐτῶν, ὅπερ 

ὀρῶμέν τε καὶ ἀκούομεν, ἐπίστασθαι φήσοµεν' τῶν μὲν 
γὰρ τὸ σχῆµα καὶ τὸ χρῶμα ὁρᾷν τε καὶ ἐπίστασθαι, τῶν 

Cas δὲ τὴν ὀξύτητα καὶ βαρύτητα ἀκούειν τε ἅμα καὶ εἰδέναι" 
ἃ δὲ οἵ τε γραμματισταὶ περὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἑρμηνεῖς δι- 
δάσκουσιν, οὔτε αἰσθάνεσθαι τῷ ὁρᾷν ἢ ἀκούεν οὔτε 
ἐπίστασθει. 

ΣΩ, Αριοτώ Υ, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐκ ἄξιόν σοι πρὸς 
αοταῦτα ἀμφισβητῆσαι, ἵνα καὶ αὐξάνῃ. «ἀλλ ὅρα δῆ καὶ 

τόδε ἄλλο προδιόν, καὶ σκόπει πῇ αὐτὸ διωσόμεθα. 

ΘΕΗΙ. Τὸ ποῖον δή: 
ΣΩ. Τὸ τοιόνδε' εἴ τις ἴροιτο, ἆρα δυνατόν, ὅτου 

τις ἐπιστήμων γένοπό ποτε, ἔτι ἔχοντα µνήµην αὐτοῦ 

τούτου καὶ σωξόμενον, εύτε ὅτε µέμνηται μὴ ἐπίστμσθαι 
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"εἰ δὲ µή, οἴχεται. " 

αὐτὸ τοῦτο ὃ µέμνηται. μακρολογώ δὲ, ὥς ἴοικε, βουλό- 
µενος ἐρέσθαι, εἰ µαθών τίς τι µεμνημένος μὴ οἵδε. 

GEAI. Καὶ πῶς, ὦ Σώκρωτες; τέρας γὰρ ἂν εἴη ὃ 
λέγεις. 

Σ.. Μἡὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ; σκόπει δέ. ἄρα τὸ ὁρᾷν οὐκ 5 
αἰσθάνεσθαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσθησιν; 

ΘΕΗΙ. Ἔτωγε. 

Σ9. Οὐκοῦν ὁ ἰδών τι ἐπιστήμων ἐκείνου γέγονεν 
ὃ εἶδε κατὰ τὸν ἄρτι λόγον: 

ΘΕαΙ. Ναί: ' ι 1ο 
Σ0. Τί δὲ; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι; κε 
Θ ΕΙ. Ναί, ' 

ΣΩ. Πύτερον οὐδενὺς ἢ τινός: 
ΘΕ 41. Τινὺς δή που. 

Σ.. Οὐκοῦν ὧν ἔμαθε καὶ ὧν ᾖσθιτο, τοιουτωνί 5 
τινων: 

ΘΕΗΙ Τί μήν: 
Σ9. Ὢ δὴ εἶδέ τι, µέμνηταί που ἐνίοτε; 
ΘΡ 41. Μέμνηται. 

Σο. Ἡ καὶ µύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐπελάθετο; * 
ΘΕΑΙ. ᾽Αιλὰ δεινόν, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε φάναι. 

ΣΩ, ο γε μέντοι, εἰ σώόαιμεν τὺν πρόσθε λόγον" * 
X 

ΘΕΗΙ. Καὶ ἐγώ, νὴ τὸν ία, ὑποπτείω, οὐ μὴν 
Ἱκανῶς γε συννοῶ: ἁλλ εἰπὲ πῄ. 35 

Σ09. Τῇῆδε' ὁ μὲν ὁρῶν ἐπιστήμων, φαµέν, τούτου 

γέγονεν οὗπερ ὁρῶν' ὄψις γὰρ καὶ αἴσθησις καὶ ἐπιστήμη 
ταὐτὸν ὠμολόγηται, 

ΘΕΗΙ. Πάνυ γε. . 

ΣΩ. Ὁ δέ γε ὁρῶν καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ ἑώρα, 10 

ἐὰν µύσῃ, µέμνηται µέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό: ἡ γάρ: 
Θ ΕΙ. MNai. : 

Σ8, Τὸ δὲ γε οὐχ ὁρᾷ οὐκ ἐπίσεαταί ἐστίν, εἴπε Β 
καὶ τὸ ὁρᾷ ἐπίσεαται. ι 

ΘΕαΙ. ᾽Αληθῆ. 5 
Σ0. Συμβαίνει ἄρα, οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι 

μεμνημένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασθαι, ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾷ: ὃ 
τέρας ἔφαμερ ἂν εἶναι εἰ γίγνοιτο. 

ΘΕ 11. ᾿Αληθέσεατα λέγεις. 

Σ5. Τῶν ἀδυνώτων δή τι ξυµβαίνειν φαίνεται, ἐών 4 
τις ἐπισεήμην καὶ αἴσθησιν. ταὐτὺν φῆῇ εἶναι. 

Θ ΚΙ. "Ἔοικεν. 
Σ., 4ἱλο ἄρα ἑκάτερον φατέον. : 
ΘΕ 41. Κινδυνεύει. 
20. Τί οὖν δῆτ ἂν εἴη ἐπιστήμη, πάλιν ἐξ ἀρχῆς, ιό ὁ 

τα. 
σὺς 
3 
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298 ὡς ἔοικε, λεκτέον. Καίΐτοι τί ποτε μέλλομεν, ὦ Θεαίτητε, 

δρῷν; 
ΘΚ41. Tuos πέρι; 

Σ9. Φαινόμεθά µοι ἀλεκτρυόνος ὀγεννοῦς δίκην, πρὶν 

— ἀποπηδήσαντες ἀπὸ τοῦ λόγου ἄδειν. 

Θ ΚΙ. Πώς δή; ' 

Σ9. ᾽Αντιλογικῶς ἐοίκαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων 
ὁμολογίας ἀνομολογησάμενοι καὶ τοιούτῳ τινὶ περιγενόµενοι 

τοῦ λόγου ἀγαπῶν, καὶ οὗ φάσκοντες ἀγωνισταὶ ἀλλὰ 
Ώ 10 φιλόσοφοι εἶναι λανθάνομεν ταὐτὰ ἐκείνοιᾳ τοῖς δεινοῖς 

ἀνδράσι ποιοῦντες. 
ΘΕΗΙ. Οὕπω µανθάνω ὅπως λέγεις. 
Σ:5. Αλ’ ἐγὼ πειράσοµαι δηλῶσαι περὶ αὐτῶν ὃ γε 

δή νοῦ. ἠρύμεθα γὰρ δὴ εἰ μαθὼν καὶ µεμνηµένος τίς τι 

is μὴ ἐπίσταται, καὶ τὸν ἠδόντα καὶ µύσανεα µεμνηµένον, 

ὀρῶντα δὶ οὔ, ἀποδείξαντες, οὐκ εἰδότα ἀπεδείξαμεν καὶ 
ἅμα μεμνημένον τοῦτο ὅ᾽ εἶναι ἀδύνατον. καὶ οὕτω δὴ 
μῦθος ἀπώλιτο ὁ Πρωταγόφειος, καὶ ὁ οὓς ἅμα ὁ τῆς 

ἐκιστήμης καὶ αὐσθήσεως, ὅτι ταὐτύν ἐστι. 
ΘΕΗΙ. Φαίνεται. 

29. Οὔ τι ἄν, οἶμαι, ὦ φίλε, εἴπερ γε ὁ πατὴρ τοῦ 
9} Ἱτέρου μύθου ἴζη, ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἥμυνε: νῦν δὲ ὀρφανὸν 

αὐτὸν ἡμεῖς προπηλακίζοµε». καὶ γὰρ οὐδ οἱ ἐπίεροποι 
οὓς Πρωταγόρας κατέλµπε, βοηθεῖν ἐθέλουσιν, ὧν Θεό- 

Ὢ ἄωρος εἷς ὅδε. ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ κινδυγεύσοµεν τοῦ δικαίον 
Ενεκ) αὐτῷ βοηθεῖν. 

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ ἐγώ, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ μᾶλλον Καλ- 
λίας ὁ Ἱππονίκου τῶν ἐκείνου ἐπίτροπος ἡμεῖς δὲ πως 

Βήετον ἐκ τῶν φιλῶν λόγων πρὸς εἦν γεωµετρίαν ἀπενεύ- 
19 σαμεν. χάριν γε μέντοι ἔξομεν, ἐὰν αὐτῷ βοηθῇῃς. 

Σ0. Καλῶς λέγεις, ὦ Θεόδωρε. σκέφαι οὖν τήν Υ' 
ἐμὴν βοήθειαν. τῶν γὰρ ἄρτι δεινάτερα ἄν τις ὁμολογή- 
σειε μὴ προσέχων τοῖς ῥήμασι τὸν νοῦν, ἡᾗ τὸ πολὺ εὐθί- 

134 σμεθα φάναι τεκαὶ ἀπαρνεῖσθαι. σοὶ λέγω ὅπη, ἢ Θεαιτήτῳ: 
ΘΕΟ. Εὺὰ τὺ κοινὸν μὲν οὖν, ἀποκρινέσθω δὲ ὁ νεώ- 

n τερος" σφαλεὶς γὰρ ἧττον ἀσχήμονήσει. 

E Ἱ 

τος 

24. «έχω δὴ τὸ δεινότατον ἐρώτημα. ἔσει δὲ οἶμαι 
τοιόνδε τε' ἄρα οἷόν τε τὸν αὐτὸν εἰδότα τι τοῦτο ὃ 
οἶδε μὴ εἰδέναι: 

.. ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν ἀποκριούμεθα, ὦ Θκαίτητε: 

ΘΕ 11. ᾽αδύνατόν που, οἶμαι ἔγωγε. | 

Σ.. Οὔκ, εἰ τὸ ὁρῷν γε ἐπίσεασθαι Φήσεις. τί γὰρ 
χρήσει ἀφύκτῳ ἐρωτήματι, τὸ Λεγόμενον ἐν φρέατι συνε- 

225 αχόµενος, ὅταν ἐρωτᾷ ἀνέκπληκτος ἀνήρ, καταλαβὼν τῇ 

«ὁχειρὶ σοῦ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν, εἰ ὁρᾷς τὸ ἱμάτιον τῷ 
ὁ  κατεληµμένῳ; 
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ΘΚάΙ. Οὐ φήσω, οἶμαι, τούτῳ γε, τῷ μέντοι ἑτέρῳ. 
Σ0. Οὐκοῦν ὁρᾷς τε καὶ οὐγ ὁρᾷς ἅμα ταύτόν: 

ΘΕΗΙ. Οὕτω γέπως. 
Σ9. Οὐδὲν ἐώ, φήσει, τοῦτο οὔτε τάττω οὔτ᾽ ἠρό- 

µην τὺ ὅπως, ἀλλ εἰ, ὃ ἐπίσασαι, τοῦτο καὶ οὐκ ἐπί. 3 
στασαι. νῦν ὅ' ὃ οὐχ ὁρᾶς, ὁρῶν φαίνε. ὠμολογηκῶς δὲ 
ενγχάνεις τὸ ὁρᾷν ἐπίστασθαι καὶ τὸ μὴ ὁρᾷν μὴ ἐπίατα- 
σδαι. ἐξ οὖν τούτων λογίζου τί σοι ἀνμβαίνει. 

ΘΕΗΙ. Αλλά λογίζοµαι ὅτι τάναντία οἷς ὑπεθέμην. ϱ 
ΣΩ. "σως δὲ γ, ὦ θαυμάσιε, πλείω ἂν τοιαῦτ' ἔπα- 10 

θες, εἴ τίς σε προσηρώτα εἰ ἐπίστασθαι ἔστι μὲν οξὺ 

ἔσει δὲ ἀμβλό, καὶ ἐγγύθεν υὲν ὀπίογυσθαι, πὀῤῥωσεν 

δὲ µή, καὶ σφόδρα καὶ ἠρέμα τὸ αὐεό, 
ἆ ἐλλοχῶν ἂν πελτασεικὺς ἀνὴρ µιοθοφύρης ἓν λόγος ἐρό 

µενος, ἡνίκ ἐπιστήμην καὶ αἴσθησιν φαὐτάν, ἔθον, ἔμβα- 16 

λὼν ἂν εἰς τὸ ἀκούειν καὶ ὀσᾳρσίνεσθας πα] εὰς τοική- 

τας αἰσθήσεις, Πλεγχεν ἂν ἐπίχων 

Φαυμάσας τὴν πολνάρατον σοφίαν Εννεποδίοθης υπ΄ αὐ- 

τοῦ, οὗ δή σε χειρωσάμενός τε καὶ ξυνδήσας ἤδη ἂν τότε 
ἐλύτρου χρημάτων ὅσων ool τε κεκείνῳ ἐδόκε. Ἐν οὖν πι 
δὴ ὁ Πρωταγόρας, φαίης ἂν ἴσως, λόγον ἐπίκουρον τοῖς 

αὐτοῦ ἐρεῖ; ἄλλο τι πειρώµεθα λέγειν 
GERAI. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Ταῦτά τε δὴ πάντα ὅσα ἡμεῖς ἐπιαύνοντες αὐτῶ 

λέγομεν, καὶ ὀμόσε, οἶμαι, χωφήσεται, καταφρονῶν ἡμῶνα.806 
καὶ λέγων, Οὗτος δὴ ὁ Σωκράτης ὁ χρηατός, ἐπειδὴ αὐτώ 

παιδίον τι. ἐρωτηθὶν ἴδεισεν, εἰ οἷόν τε τὸν αὐτὸν τὸ 

αὐτὸ µεανῆσθαι ἅμα καὶ μὴ εὐδέναι, καὶ δεῖσεν ἀπέφησε 

διὰ τὸ μὴ δύνασθαι προοθῶν, γέλωτα δὴ τὺν ἐμὲ ἐν τοῖς 

λόγοις ἀπέδειξε. τὸ δὲ, ὦ ῥᾳθυμότατε Σώκρατες, τῇδ' 10 

ἴχει. ὅταν τι τῶν ἐμῶν δι ἐρωτήσεως σκοπῇς, ἐὰν μὲν 
ὁ ἐρωτηθεὶς οἰάπερ ἂν ἐγὼ ἀποκριναίμην ἀποκφινάμενος 
σφάλληεαι, ἐγὼ ἐλέγχομαι, εἰ δὲ ἀλλοῖα, αὐεῦς ὁ έρωτη- Β 

θείς. αὐτίια γὰρ δοκεῖς τινά ὅοι ξυγχωφήσεσθαι µνήκην 

παρεῖναί τῷ ὧν ἔπαθε τοιοῦτόν ει οὖσαν πάθος, αἶον 45 

ὅτε ἔπασχε, µηκέτι πάσχοντι; πολλοῦ γε δεῖ. ἢ αὖ ὧπο- 

κνήσειν ὁμολογεῖν οἷόν «᾿ εἶναι εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι τὸν 
αὐτὸν τὸ αὐτό; ἢ ἐάνπερ τοῦτο δείση, δώσειν ποτὲ τὸν 
αὐτὸν εἶναι τὸν ἀφομοιούμενον τῷ πρὶν ἀνομοιοῦσθαι ὄντι; 
μᾶλλον δὲ τὸν εἶναί τινα, ἀλλ οὐχὶ τούς, καὶ τούεους γι- 1 

γνοµένους ἀπείρους, ἐάνπερ ἀνομοίωσιᾳ γίγνηται, εὖ δή 

ὀνομάτων γε δεήσει Θηφεύσεις διευλαβεῖσθαι ἀλλήϊων: ολ, ὁ 
ὦ µακάριε, φήσει, γενραιοτέρως ἐπ) αὐτὸ ἐλθὼν ὃ λέγω, 
εἰ δύνασαι, ἐξέλεγξον ὡς οὐχὶ ἴδιαι αἰσθήσεις ἑκάστω ἡμῶν 
γέγνονταε, ἢ ὡς ἰδίων γιγροµένων οὐδέν τι ἂν μᾶλλον τὸ {5 
φαινόµενον µόνω ἐκείνω γίγνοιτο, ἢ εἰ εἶναι δεῖ ὀνομά- 

νο ἅλλα πυμία, 

καὶ οὐκ αομίς, πο K 

ος 

19. φιλόσοφοι] σοφοὶ ᾱ. — 13. ἁπλῶσαι Χ 4 Π. -- 30. μέντοι: Ἅ ὅ Π. μέντοι σοι 49ο, -- 35. προσχὼν a. — 
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Ριλτο. 14 



85 Πά4ΑΤΩΝΟΣ ΘΕΗ4ΙΤΗΤΟΣ 

ἔειν, εἴη, ᾧπερ φαίνεται. ὃς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφάλους 
λέγων οὐ µόνον αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούοντας 
τοῦτο ὁρᾷν εἰς τὰ συγγράμματά µου ἀναπείθεις, οὐ κα- 

Ῥ λῶς ποιῶν. ἐγὼ γὰρ φημὶ μὲν τὴν ἀλήθειαν ἔχειν ὡς γέ- 
δγραφα” µέτρον γὰρ ἕκαστον ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ 

μή”. µυρίον μέντοι διαφέρει ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ, 
δει τῷ μὲν ἄλλα ἔσει τε καὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα. καὶ 
σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, 
ἀλλ) αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, ὃς ἄν τινι ἡμῶν ᾧ 

14 φαίνεται καὶ ἔστι κακά, μεταβάλλων ποιήσῃ ἀγαθὰ φαί- 
338 νεσθαί τε καὶ εἶναι. τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῷ ῥήματί µου 
Ε δίωκε, ἀλλ ὧδε ἔτι σαφἑστερον μάθε τί λέγω. οἷον γὰρ 

ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγετο ἀναμνήσθητι, ὅτι τῷ μὶν ἀσθε- 
νοῦντι πικρὰ φαίνεται ἃ ἐσθίει, καὶ ἔστι, τῷ δὲ ὑγι- 

6 αίνοντι τάναντία ἴστι καὶ φαίνεται" σοφώτερον μὲν οὖν 
τούτων οὐδέτερον δεῖ ποιῆσαι' οὐδὲ γὰρ δυνατόν. οὐδὲ 

167 κατηγορητέον ὡς ὁ μὶν κάµνων ἁμαθής, ὅτι τοιαῦτα δο- 
ἑάξει, ὁ δὲ ὑγιαίνων σοφός, ὅτι ἀλλοῖα" µεταβλητέον δ᾽ 
ἐπὶ Θάτερα: ἀμείνων γὰρ ἡ ἑέρα ἕξις. οὕτω δὲ καὶ ἐν 

αοτῇ παιδείᾳ ἀπὸ ἑτέρας ἔξεως ἐπὶ τὴν ἀμείνω µεταβλητέον. 

ἀλλ’ ὁ μὲν ἑατρὸς φαρµάκοις μεταβάλλει, ὁ δὲ σοφιστὴς 
λόγοις. ἐπεὶ οὔ τί γε ψευδῆ δοξάζοντά είς τινα ὕστερον 
ἀληθῆ ἐποίησε δοξάξειν. οὔτε γὰρ τὰ μὴ ὄντα δυνατὺν 
δοξάσαι, οὔτε ἄλλα παρ ἃ ὢν πάσχη" ταῦτα δὲ ἀεὶ ἆλη- 

Ἠ πα θῆ. ἀλλ) οἶμαι, πονηρᾷ Ψυχῆς ἕξει δοξάζοντα συγγενῆ 
αὐτῆς χρηστὴ ἐποίησε δοξάσαι ἕτερα τοιαῦτα, ἃ δή τινες 
τὰ φαντάόµατα ὑπὸ ἀπειρίας ἀληθῆ καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ 
βε]τίω μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων, ἀληθέστερα δὲ οὐδέν. 
καὶ τοὺς σοφούς, ὦ φίλε Σώκρατες, πολλοῦ δέω βατρά- 

ao xovs λέγειν, ἀλλὰ κατὰ μὶν σώματα ἰατροὺς λέγω, κατὰ 
309 δὲ φυτὰ γεωργούς. φημὶ γὰρ καὶ τούτους τοῖ φυτοῖς 

ἀντὶ πονηρῶν αἰφθήσεων, ὅταν ει αὐτῶν ἀσθενῇ, χρηστὼς 
ὁ καὶ ὑγιινὰς αἰσθήσεις τε καὶ ἀληθείας ἐμποιεῖν, τοὺς δέ 

γε σοφούς τε καὶ ἀγαθοὺς ῥήτορας ταῖς πόλεσι τὰ χρη- 
αδοτὰ ἀντὶ τῶν πονηρών δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν. ἐπεὶ 

οἷά γ ἂν ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ, ταῦτα καὶ 
εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν αὐτὰ νοµίη: ἀλλ ὁ σοφὸς ἀνεὶ πο- 

135 νηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑκάστων χρηστὰ ἐποίησεν εἶναι καὶ 
δοκεῖν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὁ σοφιστής τοὺς 

«0 παιδευοµένους οὕτω δυνάµενος παιδαγωγεῖν σοφύς τε καὶ 

Ὦ. ἄξιος πολλῶν χρημάτων» τοῖς παιδευθεῖσι' καὶ οὕτω σο- 
φώτεροί τέ εἶσιν ἕεεφοι ἑτέρων καὶ οὐδεὶς Ψευδῆ δοξάζει, 

καὶ σοί, ἐάν τε βούλη ἐάν τε μήν ἀνεκεέον ὄντι µέτρῳ" 
σώζεται γάρ ἐν τούτοις ὁ λόγος οὗτος. ᾧ σὺ εἰ μὲν ἔχει 

«6 ἐξ ἀρχῆς ἀμφισβητεῖν, ἀμφισβήτει, λόγῳ ἀντιδωξελθών, 
εἰ δὲ δι’ ἐρωτήσεων βούλει, δὲ ἐρωτήσεων. οὐδὲ γὰρ τοῦτο 
φευκτέον ἀλλὰ πάντων μάλιστα διωκτέον τῷ νοῦν ἔχοντι. 

1. δὴ οι. a. -- roöl τῷ 

101. 168. 

ποίει μέντοι οὗτωσί: μὴ ἀδίκει ἐν τῷ ἐρωτᾷν. καὶ γὰρ Ἐ 
πολλὴ ἁλογία ἀρετῆς φάσκοντα ἐπιμελεῖσθαι μηδὶν ἀλλ 
ἢ ἁδικοῦντα ἐν λόγοις διατελεῖν. ἀδωιεῖν d' ἐστν ἐν τῷ 
τοιούτῳ, ὅταν τις μὴ χωρὶς μὲν ὡς ἀγωνιζόμενος τὰς δια- 
τριβὰς ποιῆται, χωρὶς δὲ διαλεγόµενος, καὶ ἐν μὲν τῷ 5 
παίζῃ τε καὶ σφάλλῃ καθ’ ὅσον ἂν δύνηται, ἐν δὲ τῷ 
διαλέγεσθαι σπουδάζη τε καὶ ἐπανορθοῖ τὸν πφοσδιαλεγό- 
µενον, ἐκεῖνα μόνα αὐτῷ ἐνδεικνύμενος τὰ σφάλματα, 
ἃ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαντοῦ καὶ τῶν προτέρων συνονσιῶν παρε- 
Χέκρουστο. ἂν μὶν γὰρ οὕτω ποιῇς, ἑαυτοὺς αἰτιάσονται 19 
οἱ προσδιατρίβοντές σοι τῆς αὐτῶν ταραχῆς καὶ ἁπορίας, 
ἀλλ) οὐ σὲ, καὶ οἳ μὲν διώξονται καὶ φιλήσουσιν, αὐτοὺς 
δὲ µισήσουσι, καὶ φεύξονεαι ἀφ᾿ ἑαυτῶν εἰς φιλοσοφίαν, 
ἵν' ἄλλοι γενύμενοι ἐπαλλαγῶσι τῶν οἳ πρότερον ἦσαν: ἐὰν 
δὲ τάναντία τούτων ὅρᾷς ὥσπερ οἱ πολλοί, τώναντία ἕυμ- 16 
βήσεταί σοι καὶ τοὺς ξυνόντας ὠντὶ φιλοσόφων μισοῦντας 
τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀποφανεῖς, ἐπειδὰν πρεσβύτερο γένων- Β 
ται. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείθῃ, ὃ καὶ πρότερον ἐῤῥέθη, οὐ ὄνα- 
μενῶς οὐδὲ μαχητικῶς, ἀλλ’ Τμῳ τῇ διανοίᾳ συγκαθεὶς 
ὥς ἀληθῶς σκέψει τί ποτε λέγοµεν, κινεῖσθαί τε ὠποφαι- 30 
όμενοι τὰ πάντα τό τε δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι 
ἐδιώτῃ τε καὶ πόλει. καὶ ἐκ τούτων ἐπισκέψει εἴτε ταὐτὸν 
εἴκε καὶ ἄλλο ἐπισεήμη καὶ αἴσθησις, ἆλλ' οὐχ, ὥσπερ 
ἄρτι, ἐκ συνηθείας ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων, ἃ οἱ ποὶ- ϱ 
λοὶ ὅπῃ ἂν τύχωσιν ἕλκοντες ἀπορίας ἀλλήλοις παντοδα- 15 334 
πὰς παφέχονοι. Ταῦτα, ὦ Θεόδωρε, τῷ ἑκαίρῳ σου εἰς 

βοήθειαν αροσηρξάµην κατ ἐμὴν δύναμιν, σμικρὰ ἀπὸ 
σμικρῶν: εἰ ὃ) αὐτὸς ἔξη, μεγαλειότερον ἂν τοῖς αὐτοῦ 
— 2 

ΘΕΟ. Παίζει, ὦ Σώκρατες' πάνν γὰρ νεανικῶς τῷ 10 
ὠνδρὶ βεβοήθηκαρ. 

ΣΩ. Εὖ λέεις, ὦ ἑταῖρε καὶ µοι εἰπέ ἐνενόησάς 
που λέγοντος ἄρτι τοῦ Πρωταγύρου καὶ ὀνειδίζοντος ἡμῖν 
ὅτι πρὸς παιδίον τοὺς λόγους ποιούµενοι τῷ τοῦ παιδὸς Ὦ 
φόβῳ ἀγωνιζόμεθα εἰς τὰ ἑαυτοῦ, καὶ χαριεντισµόν τινα 18 
ἀποκαλῶν, ἀποσεμνύνων δὲ τὸ πάντων µέτρον, σπουδά- 
σαι ἡμᾶς διεκελεύσατο περὶ τὸν αὐτοῦ λόγον: 

ΘΕΟ. Πώς γὰρ οὐκ ἐνενόησα, ὦ Σώκρατες; 
28. Τί οὖν: κελεύεις πείθεσθαι αὐτῷ; 
ΘΕΟ. Σφόδρα γε. 1ο 
ΣΩ. Ὁρῷς οὖν ὅτι τάδε πάντα πλὴν σοῦ παιδία 

ἐστίν; εἰ οὖν πεισόµεθα τῷ ὠνδρί, ἐμὶ καὶ σἳ δεῖ ἔρω- 
τῶντάς τε καὶ ἀποκρινομένους ἀλλήλοις οπονδάσαι αὐ- ἙἘ 
τοῦ περὶ τὸν λόγον, ἵνα μή τοι τοῦτό γε ἔχῃ ἐγκαλεῖν, 
ας παίζοντες πρὸς µειράκια διεσκεφάμεθ’ αὖ τοῦτον τὸν 5 
λόγον. 

ΘΕΟ. Τί δ; οὐ πολλῶν τοι Θεαίτητος μεγάλους πώ- 
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339 ἍΊωνας ἐχόντων ἄμεινον ἂν ἐπακολουθήσειε λόγῳ διερευ- 

ρωμένως 
Σβ. Αλλ’ οὔ τι σοῦ γε, ὦ Θεόδωρε, ἄμεινον. μὴ 

οὖν οἵον ἐμὲ μὲν τῷ σῷ ἑταίρῳ τετελευτηκότι δεῖν παντὶ 
169 στρόπῳ ἐπαμύνειν, οἳ δὲ µηδενί, ἀλλ’ δι, ὦ ἄριστε, ὀλί- 

γον ἐπίσπου, µέχρι τούτου αὐτοῦ ἕως ὢν εἰδῶμεν εἴτε 
ἄρα σὶ δεῖ διαγραμμάτων πέρι μέτρο» εἶναι, εἴεε πάντες 
ὁμοίως σοὶ ἵκανοὶ ἑαντοῖς εἴς τε ἀστρονομίαν καὶ τἆλλα 
ὧν δὴ οὐ πέρι αἰτίαν ἔχεις διαφέρειν. 
ΘΕΟ. Οὐ ῥᾷδιον, ὦ Σώκφατες, σοὶ παρακαθήµενον 
μὴ διδόναι λόγον, ἀλλ ἐγὼ ἄρτι παρελήρησα φάσκων σε 
ἐπιερέψειν µοι μὴ ἀποδύεσθαι, καὶ οὐχὶ ἀναγκάσειν καθά- 
περ Δακεδαιμόνιοι: σὺ δέ µοι δοχεῖς πρὸς τὸν Σκείρωνα 

Ὦ μᾶλλον τείνειν. 4ακεδαιμόνιοι μὶν γὰρ ἀπιέναι ἢ ἀποδύ- 
1δεσθαι κελεύουσι, σὺ δὲ κατ ᾽Ανταϊόν τί µοι μᾶλλον ὅο- 

κεῖς εὺ δράμα δρᾷν" τὸν γὰρ προσε)θόντα οὐκ ἀνίης πρὶν 

ἂν ἀναγκάσης ἀποδύσας ἐν τοῖς λόγοις προσπαλαῖσαι. 
ΣΩ. "αριοτά γε, ὦ Θεόδωρε, τὴν νόσον µου ἀπείκα- 

σας" ἐσχυρικώτερος μέντοι ἐγὼ ἐκείνων. µυρίοι. γὰρ ἤδη 
40 μοι Ἡφακλέες τε καὶ Θησέες ἐντυγχάνοντες καρτεροὶ πρὸς 

333 τὸ λέγειν μάλ εὖ ξυγκεκόφασι, ἀλλ ἐγὼ οὐδέν τι μᾶλ- 
6 1ον ἀφίσταμαι' οὕτω τι ἔρως δεινὸς ἐνδέδυκε τῆς περὶ 

ταῦτα γυμνασίας. μὴ οὖν μηδὲ σὺ φθονῄσῃς πφοσανα- 
τριψάµενος σαντόν τε ἅμα καὶ ἐμὲ ὀνῆσαι. 

15. ΘΕΟ. Οὐδὶν ἔτι ἀντιλέγω, ἀλλ ἄγε ὅπῃ ἐθέλειᾳ: 
πάντως τὴν ἀερὶ ταῦτα εἱμαρμένην, ἣν ἂν σὺ ἐπικλώσῃς, 
δεῖ ἀνατλῆναι ἐλεγχόμενον. οὐ μέντοι περαιτέρω γε ὧν 
προτίθεσαι οἷός τ᾽ ἔσομαι παρασχεῖν ἐμαυτόν σοι. 

Σ9, Αλ) ἀρχεῖ καὶ µέχρι τούτων. καί µοι πάνυ τή- 
Ίθφει τὺ τοιόνδε, µή που παιδικόν τι λάθωµεν εἶδος τῶν 

D ἍᾖἈλόγων ποιούµενοι, καί τις πάλιν ἡμῖν αὐτὸ ὀνειδίσῃ. 
ΘΕΟ. ᾽Αλλὰ δὴ πειράσοµαί γε καθ’ ὅσον ἂν δύνωµαι. 
ΣΩ. Τοῦδε τοίνυν πρῶτον πάλιν ἀντιλαβώμεθα οὗ- 

περ τὸ πρότερο», καὶ ἴδωμεν, ὀρθῶς ἢ οὐὖκ ὀρθῶς ἐδυσ- 

as χεραίνοµεν ἐπιτιμῶντες εῷ λόγῳ, ὅτι αὐτάρκη ἕκαστον 
εἰς φρόνησιν ἐποίει, καὶ ἡμῖν ξυνεχώρησεν ὁ Πρωεαγόρας, 
περί τε τοῦ ἀμείνονος καὶ χείρονος διαφέρειν τινάς, οὓς 
δὴ καὶ εἶναι σοφούς. αὐχί; 

ΘΕΟ. Ναί. 

ϱ 250. Εἰ μὲν τοίνυν αὐτὸς παρὼν ὠμολόγει, ἀλλὰ μὴ 
Ε ἡμεῖς βοηθοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ ξυνεχωρήσαµεν, οὐδὶν ἂν 

3Η πάλιν ἔδει ἐπαναλαβόντας βεβαιοῦσθαι΄ νῦν δὲ τάγ ἄν 
τις ἡμᾶς ἀκύρους τυθείη τῆς ὑπὲρ ἐκείνου ὁμολογίαρ. διὸ 
καλλιόνως ἔχει σαφέσεερον΄ περὶ τούτου αὐτοῦ διοµολογή- 

46σασθαι”.οὐ γάρ τι σμικρὸν παφαλλάττει οὕτως ἔχον ἢ ἄλλως. 
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ΘΕΟ. Αέγεις ἀληθή. 136 
ΣΏ. Μὴ τοίνυν δι ἄλλων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ ἐκείνου λόγου 

αἷς διὰ βραχυτάτων λάβωμεν τὴν ὁμολογίαν. 11ο 
ΘΕΟ. Πῶς: 

ΣΩ. Οὗτωσί. Τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναί ὅ 
φησί που ᾧ δσκεῖ; 

ΘΕΟ. Φηαὶ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ Πρωταγόρα, καὶ ἡμεῖς ἀνθρώπον, 

μᾶλλον δὲ πάντων ἀνθρώπων δόξας Λέγοµεν, καὶ φαμὲν 
οὐδένα ὂν τινα οὐ τὰ μὲν αὐτὸν ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων σο- 19 
φώτερον, τὰ δὲ ἄλλους ἑαντοῦ, καὶ ἕν γε τοῖς µεγίστοις 
κινδύνοις, ὅταν ἐν στρατείαις ἢ νόσοις ἢ ἐν θαλάττη χει- 
µάξωνται, ὥσπερ πρὸς Θεοὺς ἔχειν τοὺς ἓν ἑκάστοις ἄρ- 
χοντας, σωτῆρας σφῶν προσδοκῶντας, οὐκ ἄλλω τῳ δια- Β 
φέροντας ἢ τῷ εἰδέναι. καὶ πάντα που μεστὰ τἀρθρώπινα 15 
ξητούντων διδασκάλους τε καὶ ἄρχοντας ἑαυτῶν τε καὶ 
τῶν ἄλλων ζώων τῶν τε ἐργασιῶν, οἰομένων τε αὖ ἵκα- 
νών μὲν διδάσκειν, ἱκανῶν δὲ ἄρχειν εἶναι. καὶ ἐν τού- 

τοις ἅπασι τί ἄλλο φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους 3315 
ἡγεῖσθαι σοφίαν καὶ ἁμαθίαν εἶναι παρὰ αφίσιν: * 

ΘΕΟ. Οὐδὲν ἄλλο. 
20, Οὐκοῦν τὴν μὲν σοφίαν ἀληθῆ διάνοιαν ἡγοῦν- 

ται, τὴν δὲ ἁμαθίαν φευδῆ ἁόξαν; 
ΘΕΟ. Τί μήν; ο 
ΣΩ. Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, Ἰρησόµεθα τῷ λΙόγῳ: 15 

πότερον ἀληθῆ φῶμεν ἀεὶ τοὺς ἀνθρώπους δοξάξειν, ἢ 
ποτὲ μὲν ἀληθῆ, ποτὶ δὲ ψευδῆ; ἐξ ἀμφοτέρων γώρ που 
ἐυμβαίνει μὴ ἀεὶ ἀληθῆ ἀλλ’ ἀἁμφότερα αὐτοὺς δοξάζειν. 
σκόπει γάρ, ὦ Θεόδωρε, εἰ ἐθέλοι ἄν τις τῶν ἀμφὶ Πρω- 
ταγόραν ἢ σὺ αὐτὸς διαµάχεσθαι ὡς οὐδεὶς ἡγεῖαι ἔτε- 30 
eos ἕτερον ἁμαθῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ δοξάζειν. 

ΘΕΟ. Αλ ἄπιατον, ὦ Σώκφατες. 
ο Σ9. Καὶ μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ὁ λόγος ἥχει ὁ Ὦ 
πάντων χρημάτων µέτρον ἄνθρωπον λέγων. 

ΘΕΟ. Πῶς δή: 35 
ΣΩ. "Όταν σὺ κρίνας τε σαυτῷ πρός µε ἆπο- 

φαίνη περί τινος δόξαν, σοὶ μὲν δὴ τοῦτο κατὰ τὸν ἐκεί- 
2ου λόγον ἀληθὲς ἔστω, ἡμῖν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις περὶ τῆς 
σῆς κρίσεως πότερον οὐκ ἔστι κριταῖς γενέσθαι, ἢ ἀεί σε 
κρίνοµεν ἀληθῆ δοξάζειν; ἢ µυρίοι ἑκάστοτέ σοι µάχον- 40 3936 
ται ἀντιδοξάζοντες, ἡγούμενοι φευδῆ κρίνειν τε καὶ οἵ- 
εσθαι; . 

ΘΕΟ. Νὴ εὖν ία, ὦ Σώκρατες, µάλα µυρίοι δῆτα, Ε 
φησὶν Όμηρος, οἵ γέ µοι τὰ ἐξ ἀνθρώπων πράγματα πα- 
ρέχονδιν, “5 

4α. διερευνώμενοι 
-α7. ἂν ἀναγκάσης Ἠείπάογβιαε: ἀναγκά. 
τεροὶ a. — 35. ἀλλὰ λέγε ΧοΠ. -- 16. 

ς Η. -- 4. τι] τοι  Β. — 14. Σκείρωνα εοττ. Χ ΠΠ: σκίρωµα ΓΕ, κλήρωνα «ϱ, Σκίῤῥωνα αὖς. 
" ς eum libris abe. — 19. ἠχυρότερος ᾱ. — 30. 

οπι, a. — 39. πᾶν ὑπήρει τὸ 4, πᾶν ὑπήρειτο Χ. -- 34. εἰδῶμεν Χά, 
ερ ah. — κρα- 

Ῥτολαπίο Vinekelmanno. -- 37. καὶ τοῦ χείρονος a. — 35. οὐχί] οὐχὶ δή; a. -- 40, ὁμολόγει ᾱ. -- 44. καλλιόνως] μή η ος 4. — αὐτοὺς Ηεϊμάοτβας. -- 45. ἔχων ᾱ. 
1ο. ὃν τινα οὗ) εναοῦν ᾱ. -- 13. περ οπι. ᾱ. — 15. μεστὰ] µετα ᾱ. -- 16. ὦ] τῷ Χ 4 οἱ ϱτ. Π. -- 16 οἱ 54. αὐὶ ας. 

— 37. δὲ καὶ ψευδῆ a. -- 33. Θέλοι α. — 36. µε ΚάΠ: ἐμὲ abe. — 39. σὲ : εἰ ᾱ, -- 4. Ὅμηρος]) Odyss. απ, 194. 
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ΣΏ. Τί οὖν; βούλει λέγωμεν ὡς σὺ τότε σαυτῷ μὲν 
ἀληδῆ δοξάζεις, τοῖς δὲ µνρίοις ψευδῆ; 

ΘΕΟ. Ἔοικεν ἔκ γε τοῦ λόγου ἀνάγκη εἶναι. 
Σ0, Τί δὲ αὐτῷ Πρωταγόρα; ἀφ οὐχὶ ἀνάγκη, εἰ 

βμὲν μηδὲ αὐτὸς ᾧετο μέτρο» εἶναι ἄνθρωπον μηδὲ οἱ 
πολλοί, ὥσπερ οὐδὲ οἴονταε, μηδενὶ δὴ εἶναι ταύτην τὴν 
ἀλήθειαν ἣν ἐκεῖνος ἔγραψεν; εἰ δὲ αὐτὸς μὲν Ftto, τὸ 
δὲ πλῆθος μὴ συνοίεται, οἶσθ) ὅτι πρῶτον μὲν Όσω πλεί- 
ους οἷς μὴ δοκεῖ ἢ οἷς δοκεῖ, — μᾶλλον οὐκ ἔστιν 

το ῇ ἴστιν. 
ΘΕΟ. Ανάγκη, εἴπερ γε καθ’ ἑκάστην: δόξαν ἔσται 

καὶ οὐκ ἔσται. 
Σ8, "Επειτώ γε τοῦτ ἔχει κομφύτατον΄ ἐκεῖνος μὲν 

αερὶ τῆς αὐτοῦ οὐήσεως τὴν τῶν ἀντιδοξαζόντων οἴησιν, 
J ἐκεῖνον ἡγοῦνται ψεύδεσθαε, ξυγχωφεῖ που αληθή εἶναι 
ὁ υῶν τὰ ὄνεα δοξάξειν ἅπαντας. 

ΘΕΟ. Πάνυ μὲν οὖν. 
907 Σ8. Οὐκοῦν τὴν αὐτοῦ ὤν ψευδῆ ἔυγχωροῖ, εἰ τὴν 

Ἡ τῶν ἡγουμένων αὐτὸν φεύδεσθαι ὁμολογεὶ ἀληθη εἶναι; 

».. ΘΕΟ. Ανάγκη. 
Σ0. Οἱ δέ Υ ἄλλοι οὐ ξυγχωροῦσιν ἑαυτοὺς ψεύ- 

δεσθαε; 

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν. 

τ Σ0. Ὁ δὲ γ αὖ ὁμολογεῖ καὶ “μεσο 

μ5 δόξαν ἐξ ὧν γέγραφεν. 
ΘΕΟ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Ἐξ ἁπάντων ἄρα ἀπὺ Πρωταγόρου ἀρξαμένων 
ἀμφισβητήσεται, μᾶλλον δὲ ὑπό γε ἐκείνον ὁμολογήσεται, 

ὅταν τῷ τώναντία λέγοντι ξυγχωρῇ ἀληθῆ αὐτὸν δοξά- 
20 ζειν, τότε καὶ ὁ Πρωταγόρας αὐτὸς ξυγχωφήσεται μήτε 

1... 

κύνα μήτε τὸν ἐπιτυχόντα ἄνθρωπον µέτρον εἶναι μηδὲ ̓  
περὶ ἑνὺς οὗ ἂν μὴ µάθῃ. οὐχ οὕτως: 

ΘΕΟ. Οὕτως. 

ΣΑ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖται ὑπὸ πάντων, οὐ- 

αὐ δενὶ ἂν εἴη ἡ Πρωταγόρου ἀλήθεια ἀληθής, οὔ τέ τινι 

ἅλλῳ οὔτ) αὐτῷ ἐκείνω. 
ΘΕΟ. Ἴγαν, ὦ Σὔκρατες, τὸν ἑταῖρόν µου κατα- 

Φέομε». 
Σ0. ᾿λλά τοι, ὦ φίλε, ἄδηλον εἰ καὶ παραθέοµεν 

βαυτὸ ὁὀρθόν. εἰκός γε ἄρα ἐκεῖνον πρεσβύεερον ὄντα σοφώ- 
Β τερον ἡμῶν εἶναι. καὶ εἰ αὐτίκα ἐντεῦθεν ἀνακύψειε 

µέχρι τοῦ αὐχένος, πολλὰ ἂν ἐμέ τε ἐλέγξας ληροῦντα, 

ὡς τὸ εἰκός, καὶ σἳ ὁμολογοῦντα, καταδὺς ἂν οἴχοιτο 

ἀποτρέχων. ἀλλ ἡμῖν ἀνάγκη, οἶμαι, χρῆδθαι ἡμῖν αὖ- 

αὐ τοῖς, ὁποῖοί εινές ἐσμεν, καὶ τὰ δοκοῦντα «εὶ ταῦτα λέ- 

γειν. καὶ δῆτα καὶ νῦν ἄλλο τι φῶμεν ὁμολογεῖν ἂν τοῦτό 

γε ὀντινοῦν, τὸ εἶναι σοφώτερον ἕτερον ἑτέρου, εἶναι δὲ 

καὶ ἁμαθέστερον: ᾿ 

ΠάάΤΟΝΟΣ ΘΕΑ4ΙΤΗΤΟΣ. 1... 118. 

ΘΕΟ, ᾿Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 
Σ6,. Ἡ καὶ ταύτῃ ἂν μάλιστα ἴστασθαι τὸν λόγον, 

ᾗ ἡμεῖς ὑπεγράψαμεν βοηθοῦντες Πρωταγόρα, ὡς τὰ μὲν ἙἘ 
πολλὰ ᾗ δοκεῖ ταύτῃ καὶ ἴσειν ἑκάσιῳῳ, θερμά, ξηρά, 
γλυκέα, πάντα ὅσα τοῦ τύπου τούτον’ εἰὖ δέ που ἴν τισι ὅ 

ξυγχωρήσεται διαφἑρειν ἄλλον ἄλλου, περὶ τὰ ὑγιεινὰ καὶ 
φοσώδη ἐθελῆσαι ἂν φάναι μὴ πᾶν γύναιον καὶ παιδίον 
καὶ Φηρίον δὲ Ἱκανὸν εἶναι ἐᾶσθαι αὐτὸ γεγνώσκο» ἑαυτῷ 
τὸ ὑγιενόν, ἀλλὰ ἐνταῦθα δὴ ἄλλον ἄλλου διαφέρειν, 
εἴπερ που; υ] 

ΘΕΟ. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. , 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ περὶ πολιτικών, καλὰ μὲν καὶ αἰ- 

σχρὰ καὶ δίκαια καὶ ἄδικα καὶ ὅσια καὶ μή, οἷα ὢν ἑκάστη 
πόλις οἰηθεῖσα θῆται νόμιμα ἑαυτῇ, ταῦτα καὶ εἶναι τῇ 3398 
ἀληθείᾳ ἑκάστῃ, καὶ ἐν τούτοις μὲν οὐδὶν σοφώτερον οὔτε is 
ἐδιώτην ἰδιώτου οὔτε πόλιν πόλεως εἶναι" ἐν δὲ τῷ ξυμφέ- 
ροντα ἑαυτῇ ἢ μὴ ξυµφέροντα τίθεσθαι, ἐνταῦθ', εἴπερ 
πον, αὖ ὑὁμολογήσει ξύμβονλόν τε ξυμβούλου διαφέρειν 
καὶ πόλεως δόξαν ἑτέραν ἑτέρας πρὸς ἀλήθειαν, καὶ οὖκ 

ὢν πάνυ εολµήσειε φῆσαι, ἃ ἂν θῆται πόλις ξυμφέροντα ο Β 
οὐμθεῖσα αὑτῇ, παντὸς μᾶλλον ταῦτα καὶ ξυνοίσεν. ὦλλ' 
ἐκεῖ οὗ λέγω, ἐν τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίκοις καὶ ὁσίοις καὶ 
ἀνοσίοις, ἐθέλονσιν ἰσχνρίζεσθαι ας οὐκ ἔστι φύσει αὐτῶν 
οὐδὲν οὗδίαν ἑαντοῦ ἔχον, ἁλιὰ τὸ ποινῇ ὁόβαν τοῦτο {31 
γέγνεται ἀληθὶς τότε Όταν δόξη καὶ ὅσον ἂν δοκῇ χρόνον. 5 
καὶ ὅσοι γε δὴ μὴ παντάπασι τὸν Πρωταγόρον λόγον λέ- 
Ίονσιν, ὧδέ πως τὴν σοφίαν ἄγονσι. Αόγος δὲ ἡμᾶς, ὦ 
Θεόδωρει ἐκ λόγου, µείζων ἐξ ἐλάττονος, καταλαμβάνει, C 

«ΘΕΟ. Οὐκοῦν σχολὴν ἄγομεν, ὦ Σώκρατες; 
Σ0. Φαινόμεθα. καὶ πολλώκις μὲν γε δή, ὦ δαι-19 

µόνιε, καὶ ἄλλοτε κατενύησα, ἀτὰρ καὶ νῦν, ὡς εἰκότως 
οἱ ἐν ταῖς φιλοσοφίαις πολὺν χρόνον διατρίφαντες εἰς τὸ 

δικαστήρια ἰύντες γελοῖοι φαίνονται ῥήτορες. 
ΘΕΟ. Πῶς δὴ οὖν λέγεις: 
54. Κινδυνεύονσιν οἱ ἐν δικασεηρίοις καὶ τοῖς τοι- 36 349 

οὗτοις ἐκ νέων κυλινδούμενοι πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίά καὶ Ἱ 
τῇ τοιᾷδε διατριβῇ τεθραμµένους ὡς οἰκέται πρὺς ἔλευ- Ὦ | 
θέρους τεθράφθαι. . 

ΘΕΟ. Πῇ δή; 

Σ4. Ἡι τοῖς μέν, τοῦτο ὃ σὺ εἶπες, ἀεὶ πάρεστι αυ 
σχολή παὶ τοὺς λόγους ἐν εἰφήνῃ ἐπὶ σχολῆς ποιοῦντ, 

ὥσπερ ἡμεῖ νυνὶ τρίτον ἤδη λόγον ἐκ λόγον µεταλαμβή- 
Ῥ0µεν, οὕτω κώκεῖνοι, ἐὰν αὐτοὺς ὁ ἐπελθὼν τοῦ προ- 

κειµένου μᾶλλον, καθάπερ ἡμᾶς, ἀρέσῃ' καὶ διὰ μικρῶν 
ἢ βραχέων µέλει οὐδὲν λέγειν, ἂν µόνον τύχωσι τοῦ ὄντος. as 
οἱ δὲ ἐν ἀσχολίᾳ τε ἀεὶ λέγουσι: κἀτεπείγει γὰρ ὕδωφρ ῥέο», 
καὶ οὐκ ἐγχωρεῖ περὶ οὗ ἂν ἐπιθυμήσωσι τοὺς λόγους ποι- 
εἴσθωι, ὦλλ) ἀνάγκην ἔχων ὁ ἀφείδικος ἐφέστηκε καὶ ὑπο- Ἑ 

172 

4. δδ) δαὶ b. — 24. ἑαυτοὺς σαι ΒΗΠΙΠΙΦΩΠΟ (οἱ cott. Π) bet ἑαντοῖς a. — 36. Φαίνεται ου. A⸗. -- 27. Et 
neindorus⸗ Ὑφ'. Couſ. iamen hernhardy 8. er. p. 228. — 19. τῷ οσα. a. — 40. γε ἄρα] γὰρ ᾱ. — 45. ταυτὰ ᾱ. 

13. καὶ ante δίκαια οτο, a. — 36. λέγωσιν ᾱ. — 36. καλιρδούμενοι . — 38. τετράφθαι Χ Γ.4 οἱ ρτ. Π. 



1418. 111. 115. 

γραφὴν παραναγινωσκοµένην, ὧν ἐκτὸς οὐ ῥητέον: (ἣν 
αἰνεωμοσίαν καλοῦσιν"; οἱ δὶ λόγοι ἀεὶ περὶ ὁμοδούλου 
πρὺς δεσπότην καθήµενον, ἐν χειρὶ τὴν δίκην ἴἔχοντα, 
καὶ οἳ ἀγῶνες οὐδέποτε τὴν ἄλλως ἆλλ’ ἀεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ: 

Επολλάκις δὲ καὶ περὶ φυχῆς ὁ δρόμος: ὥστ' ἐξ ἁπόντων 
τούτων ἔντονοι καὶ δριμεῖς γέγνονται, ἐπισεάμενοι τὸν ὅε- 
σπύτην λόγω τε θωπεῦσαι καὶ ἔργῳ χαρίσασθαι, σμικροὶ 
δὲ καὶ οὐκ ὀρθοὶ τὰς Φνχάς. τὴν γάρ αὔξην καὶ τὸ εὐθύ 
τε καὶ τὺ ἐλεύθερον ἡ ἐκ νέων δουλεία ἀφήρηται, ὤναγ- 

1ο κάζουσα πράττει» σκολιά, µεγάίους κινδύνους καὶ φόβους 

ει ἁπαλαῖς ψὐχαῖς ἐπιβάλίουσα, οὓς οὐ δυνάµενοι μετὰ 
τοῦ δικαίου καὶ ἀληθοῦς ὑποφέρειν, εὐθὺς ἐπὶ τὺ ψεῦδός 
τε καὶ τὸ ἀλλήλους ἀνταδικεῖν τρεπόµενοι πολλά κάµπτον- 

ΗΒ. ται καὶ συγκλῶνται, ὥσῦ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἴχοντες τῆς ὅτα- 

σνοίας εἰς ἄνδρας ἐκ µειρακίων τελευτῶσι. δεινοί τε καὶ 

σοφοἱ γεγονότες, ὡς οἴονται. Καὶ οὗτοι μὲν δὴ τοιοῦτοε, 

ὦ Θεόδωρε' τοὺς δὶ τοῦ ἡμετέρον χοροῦ πύτερον βούλει 

διελθόντες ἢ ἑάσαντες πάλιν ἐπὶ τὸν λόγον τρεπώµεθα, 

ἵνα ῥὴ καὶ, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, λίαν ποϊὺ τῇ — 

3ο καὶ µεταλήψει τῶν λόγων καταχρώµεθα: 

Θεο. Μηδαμῶς, ὦ Σώκφατες, ἀλλὰ λωφθνως. πάνν 

ὃ γὰρ εὖ τοῦτο εἴφηκας, ὅτι οὐχ ἡμεῖς οἱ ἐν τῷ τοιῷδε χο- 

ρεύοντες τῶν λόγων ὑπηρέτία, ἀλλ’ οἳ λόγοι οἱ ἡμέτεροι 

ὥσπερ οἰκέται, καὶ ἕκαστος αὐτῶν περιμένει ἀποτελεσθῆ- 

Ἄσγπι ὅταν ἡμῖν δοκῇ: οὔτε γὰρ δικαστῆς οὔτε Φεατής, ὤσ- 
περ ποιηταῖς, ἐπιτιμήσων τε καὶ ἄρξων ἐπιστατεῖ --ὖ 

ἡμῖν. 

ΣΩ. έγωμεν δή, ὡς ἔοικεν, ἐπεὶ σοί γε δοκεξ, περὶ 

τῶν κορυφαίων’ τί γάρ ἄν τις τούς γε φαύλως δνατφί- 

Φηβοντας ἐν φιλοσοφία λέγοι; Οὗτοι δὲ που ἐκ νέων πρῶ- 
τον μὲν εἰς ἀγορὰν οὐκ ἴσασι τὴν ὁδόν, οὐδὲ Όπου ὄνκα- 

D οστήριον ἢ βουλευτήριον ἤ τι καινὸν ἄλλο τῆς πόλεως ουν- 

ἐδριον: φόμους δὲ καὶ φηφίσµατα λεγόμενά ἡ γεγραμµένα 
οὔτε ὀρῶσιν οὔτε ἀκούουσι. σπουδαὶ δὲ ἑταιφειῶν ἐπ᾽ ὦφ- 

ααχὰς καὶ σύνοὺοι καὶ δείπνα καὶ σὐν αὐλητρίσι πῶμοι, 

οὐδὲ ἄναρ πράττειν πφροσίσταται αὐτοῖς. εὖ δὲ ἢ κακῶς 
τις γέγονεν ἐν πύλει, ἢ τί τω κακόν ἐστιν ἐκ προγόνων 
εονὸς ἢ πρὺς ἀνδρῶν ἢ γυναικών, μᾶλλον αὐτὸν λέτη- 
εν ἡ οἱ τῆς θαλάττης λεγόμενοι χόες. καὶ ταῦτα πάντ 

Ε μούδ᾽ ὅτι οὐκ οἶδεν. οἶδεν: οὐδὲ γὰρ αὐτῶν ὠπέχεται τοῦ 
εὐδοκιμεῖν χάριν, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὸ σῶμα µόνον ἐν τῇ πύ- 
λει κεῖτοι αὐτοῦ καὶ ἐπιδημεῖ, ή δὲ ὀνάνοια, ταῦτα πάντα 
ἠγησαμένη σμικρὰ καὶ οὐδέν, ἀτιμάσασα πανταχῇ φέρε- 
ται κατῷὼ Πένδαρον, τά τε γῶς ὑπένερθε καὶ τὰ ἐπίπιδα 

καὶ πᾶῶσαν 
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α;7Εωμετροῦσα, οὐρανοῦ τε Όπερ «στρονοκοῦσα. 
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πάντη φύσιν ἐρευνωμένη τῶν ὄντων ἑκάστου Όλου, εἰς Επ 
τῶν ἐγγὺς οὐδὲν αὐτὴν συγκαθιεῖσα. 

ΘΕΟ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. "Ὥσπερ καὶ Θαλῆν ἀτρονομοῦνεα, ὦ Θεόδωρε, 

καὶ ἄνω βλέποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, Θρᾷττά τις ἐμ- 6 
µελὴς καὶ χαρίεσσα Θεραπαωὶς ἀποσκῶψαι λέγεται, ὡς 
τὰ μὲν ἐν οὐρανῷ προθυμοῖτο εἰδέναι, τὰ δ᾽ ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ καὶ παφὰ πόδας λαρθάνοι αὐτόν. ταὐτὸν δὲ ὠρκεῖ 
σκῶμμα ἐπὶ πάντας ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ διάγουσι. τῷ γὰρ u 
ὄντι τὸν τοιοῦτον ὁ μὲν πλησίον καὶ ὁ γείτων λέληθεν, 1ο 
οὐ µόνον ὃ τι πράττει, ἀλλ’ ὀλίγου καὶ εἰ ἄνθρωπός ἐστιν 
ἤ τι ἄλλο θρέµµα" τί δέ ποτ ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ τί τῇ 
τοιαύτῃ φύσει προσήκει διάφορον τῶν ἄλλων ποιεῖν ἢ 
πάσχειν, ζητεῖ τε καὶ πράγµατ) ἔχει διερεὐνώμενος. µων- 
Φάνεις γάρ που, ὦ Θεόδωρε. ἢ οὔ; "5 

ΘΕΟ. Ἔγωγε" καὶ ἀληθῆ λέγεις. 
34. ἍΤοιγάρτοι, ὦ φίλε, ἐδίᾳ τε συγγιγνόµενος ὁ 

τοιοῦτος ἑκάστῳ καὶ δηµοσίᾳ, ὕπερ ἀρχόμενος ἔλεγον, C 
ὕταν ἐν δικαστηρίω ἤ που ἄλλοθι ἀναγκασθῇ περὶ τῶν 
παρὰ πύδας καὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς διαλέγεσθαι, γέλωτα 3) 
παρέχει οὐ µόνον Θφήτταις ἀλλὰ καὶ τῷ ἄλλῳ ὄχλῳ, εἰς 
φφέατά τε καὶ πάσαν ἀπορίαν ἐμπίπτων ὑπὺ ἀπειρίας, 
καὶ ἡ ἀσγημοσύνη δεινή, δόξαων ἀβελτερίας παρεχοµένη. 
ἔν τε }ὰρ ταῖς λοιδορίαις ἴδιον ἔχει οὐδὲν οὐδένα λοιδο- 

ρεῖν, ἄε᾽ οὐκ εἰδὼς κακὸν οὐδὲν οὐδενὺς ἐκ τοῦ μὴ µεμε- 1; 
λετηκέναι" ἀπορῶν. οὖν γελοῖος φαίνεται" ἕν τε τοῖς ἐπαί- 

νοις καὶ ταῖς τῶν ἄλλων μεγαλαυχίαις, οὐ προσποιήτως, 

ἀλλὰ τῷ ὄντι γελῶν. ἔνδηλος γηνόµενος ληρώδης δοκεῖ 
εἶναι. εύραννόν τε γὰρ ἡ βασιλέα ἐγκωμιαζόμενον ἕνα τῶν 

νομµέων, οἷον συβώτην, ἢ ποιμένα, ἤ τινα βονκό]ον ἡγεῖ- u 
ται ἀκούειν εὐδαιμονιζύμενον πολὺ βδάλλοντα: δνοκολώ- 
τερον δὲ ἐκείων ζῶον καὶ ἐπιβονλότερον ποιµαίνεν τε 
κιὰ βδώλλειν νομίζει αὐτούς: ἄγρουον δὲ καὶ ἀπαίδευτον 
ὑπὸ ἀσχολίας οὐδὲν ἧττον τῶν νοµέων τὸν τοιοῦτον ναγ- 
καῖον γίγνεσθαι, ἁηκὺν ἐν ὄφει τὸ τείχος περιβηβλημένον.  Ε 
ris δὲ ὅταν µυρία πλέθρα ἢ ἔτι πλείω ἀκούσῃ ὥς τις 
ἄρα κεκκηµένος θαυμαστά πλήθει κέκτηται, πάνσµικρα 

δοκεῖ ἀκούειν εἰς ἅπασαν εἰωθὼς τὴν γῆν βλέπειν. τὰ δὲ 
δὴ γένη ὑμνούνεων, ὡς γενναῖός τις ἑπτὰ πάαπους πλου- 
σίους ἔχων ἀποφῆναι, παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ ἐπὶ σμικρὸν añ 
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ὀρώντων ἠγεῖται τὸν ἔπαινον, ὑπὺ ἀπαιδευσίας οὐ ὄυνα- 173 
µένων εἰς τὺ πᾶν ὧεὶ βλέπειν οὐδὲ λογίζεσθαι ὅτι πάπ- 
πων καὶ προγύνων µνριάδες ἑκάστρ γεγόνασιν ἀναρίθμη- 39410 
τοι, ἐν αἷς πλούσιοι καὶ πτωχοὶ καὶ βασιλεῖς καὶ δοῦλοι 
βήρβαροί τε καὶ "Έλληνες πολλάκις µνρίοι γεγόνασιν ότω- 46 
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οὔν, ἆλλ᾽ ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι καταλόγῳ προγόνων σεµνυ- 
φοµένων καὶ ἀναφερόντων εἰς Ἡρακλέα τὸν ᾽Αμϕιτρύωνος 
ἄτοπα αὐτῷ καταφαίνεται τῆς ομικρολογίας, ὅτι δὲ ὁ 

Ἡ ἀπ ᾽Αμϕιερύωνος εἰς τὸ ἄνω πεντεκαιεικοστὸς τοιοῦτος 
δ ήν, οἵα συνέβαινεν αὐτῷ τύχη, καὶ ὁ πεντηκοσεὸς ἀπ αὐ- 
τοῦ, γε]ᾷ οὐ δνναμένων λογίζεσθαί τε καὶ χαυνότητα ὦνο- 
ἥτου ψυχῆς ἁπαλλάττειν. ἐν ἅπασι δὴ τούτοις ὁ τοιοῦ- 
πος ὑπὸ τῶν πολλῶν καταγελᾶται, τὰ μὲν ὑπερηφάνως 
ἔχων, ὡς δοκεὶ, τὰ ὃ) ἐν ποσὶν ἀγνοῶν τε καὶ ἐν ἑκά- 

Ί0στοις ἀποφῶν. 

ΘΕΟ. Παντάπασι τὰ γιγνόµενα λέγει, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. "Ὅταν δέ γέ τινα αὐτός, ὦ φίλε, ἑλκύσῃ ὄνω, 

ὁ καὶ ἐθελήσῃ τις αὐτῷ ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Τί ἐγὼ σἳ ἀδικώ ἢ 
οὗ ἐμέ; εἰς σκέφιν αὐτῆς δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας, τί 

1ότε ἑκάτερον αὐτοῖν καὶ τί τῶν πάντων ἢ ἀλλήλων διαφέ- 
ρετον; ἢ ἐκ τοῦ Εἰ βασιλεὺς εὐδαίμων κεκεηµένος τ᾽ αὖ 
πολὺ χφυσίον, βασιλείας πέρε καὶ ἀνθρωπίνης ὅλως εὐ- 

936 δαιµονίας καὶ ἀθλιότητος ἐπὶ σκέψιν, ποίω τέτινε ἐστὺν 
καὶ τίνα τρόπον ἀνθρώπου φύσει προσήκει τὸ μὲν κτή- 

αοσασθαι αὐτοῖν, τὸ δὲ ἀποφυγεῖν, — περὶ τούτων ἁπάν- 
Ὦ των ὅταν αὖ δέῃ λόγον διδόναι τὸν σμικρὸν ἐκεῖνον τὴν 

φυχὺν καὶ δριμὺν καὶ δικανικόν, πάλιν αὖ τὰ ἀντίότροφα 
ἀποδίδωσιν' (λιγγιῶν τε ἀφ' ὑψηλοῦ κρεμασθεὶς καὶ βιέ- 
πων µετέωρος ἄνωθεν ὑπὸ ἀηθείας ἀδημονῶν τε καὶ 

4” ἀπορῶν καὶ βαρβαρίζων γέλωτα Θράτταις μὲν οὗ παρέχει 
οὐδ) ἅλλῳ ὠπαιδεύτῳ οὐδενί, οὐ γὰρ αἰσθάνονται, τοῖς 
δ᾽ ἐνανείως ἢ ὡς ἀνδραπόδοις τραφεῖσιν ἅπασιν. Οὗτος 
δὴ ἑκατέρου τρόπος, ὦ Θεόδωφε, ὁ Ίων τῷ ὄντι ἐν ἐλευ- 

Ε θερίᾳ τε καὶ σχοὶῇ τεθραμµένου, ὃν δὴ φιλόσοφον καλεῖς, 
3ο ᾧ ἀνεμέσητον εὐήθει δοκεῖν καὶ οὐδενὶ εἶναι, ὅταν εἲς 

δουλικὰ ἐμπέσῃ διακονήµατα, οἷον στρωματόδεσμο» μὴ 
ἐπισταμένου σνσκενάσασθαι μηδὶ ὄψον ἡδῦναι ἢ θῶπας 
λόγους: ὁ δ᾽ αὖ τὰ μὲν τοιαῦτα πάντα δυναµένου τορῶς 
τε καὶ ὀξέως διακονεῖν, ἀναβάλλεσθαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου 

416 as ἐπιδέξια ἐλευθέρως οὐδέ γ ἁρμονίαν λόγων Ἰαβόντος ὁφ- 
Φῶς ὑμνῆσαι θεών τε καὶ ἀνδρῶν εὐδαιμόνων βίον ἀληθῆ. 

ΘΕΟ. Εἰ πάντας, ὦ Σώκρατες, πείθοις ἃ λέγεις ὥσ- 

περ ἐμέ, πλείων ἂν εἰρήνη καὶ κακὰ ἐλάττω κατ᾿ ἀνθρώ- 
πους εἴη. 

Σο. Αλ οὔτ ὠπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὦ Θεό- 
ὅωφε" ὑπενανείον γάρ τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη" 
οὔτ) ἐν θεοῖς αὐτὰ ἱἹδρύσθαι, τὴν δὲ θνητὴν φύσιν καὶ 
τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης. διὺ καὶ πειρᾶσθαι 

Ἡ χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν ὃ τι τάχιστα. φυγἠ δὲ ὁμοίωσις 
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Φεῷ κατὰ τὸ δυνατόν ὁμοίωσιο δὲ δέκαιον καὶ ὅσιον 
μετὰ φρονήσεως γενέσθαι. ἁλλὰ γάρ, ὦ ἄριστε, οὐ πάνυ 
ῥάδιον πεῖσαι εξ ἄρα οὐχ ὧν ἕνεκα οἱ πολλοί φασι 
δεῖν πονηρίαν μὲν φεύγεν͵, ἀρετὴν δὲ διώκειν, τούτων 
χάριν τὸ μὶν ἐπιτηδευτέον, τὸ ὅ’ οὔ, ἵνα δὴ μὴ κακὸς 5 
καὶ ἵνα ἀγαθὺς δοκῇ εἶναι. ταῦτα γάρ ἔστειν ὁ λεγόμενος 
γραῶν Όθ]ος, ὡς ἐμοὶ φαίνεται. τὸ δὲ ἀληθὶς ὧδε λέ- 
Ίωμεν. θεὸς οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἄδικος, ἀλλ’ ὡς οἷόν τεδι- Ὁ 
καιότατος, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὶν ἢ ὃφ ἂν 
ἡμῶν αὖ γένηται ὃ τι δικαιότατος. περὶ τούτου καὶ ἡ ὡς 10 
ἀληθῶς δεινότης ἀνδρὸς καὶ οὐδενία τε καὶ ἀνανδρία. 

ἡ μὲν γὰρ τούτον γνῶσις σοφία καὶ ἀριτὴ ἀληθινή, ἡ 
δὲ ἄγνοια ἁμαθία καὶ κακία ἐναργής' αἱ ὅ’ ἄλλαι δεινό- 24898 
τητές τε δοκοῦσαι καὶ σοφίαι ἐν μὲν πολεικαῖς δυναστεί- J 
αις γιγνόµεναι φορτικαί, ἐν δὲ τέχναις βάναυσοι. τῷ οὖν 16 
ἀδικοῦνει καὶ ἀνύσια λέγοντι ἢ πράτεονει μακρῷ ἄρισε ἢὉ 
ἔχει τὸ μὴ συγχωρεῖν δεινῷ ὑπὸ πανουργίας εἶναι. ἀγάλ- 
Ίονται γὰρ τῷ ὀνείδει, καὶ οἴονται ἀκούειν ὅτι οὐ λῆροι 
εἰσί, γῆς ἄλλως ἄχθη, ὦλλ ἄνδρες οἵους δεῖ ἐν πόλει τοὺς 
σωθησοµένους. λεκτέον οὖν τώληθές, ὅτι τοὔούτῳ μᾶλλόν 39 
εἶσιν οἷοι οὐκ οἴονταε, ὄει οὐχὶ οὔννται' ἀγνοοῦσι γὰρ ξη- 
µίαν ἀδικίας, ὃ δεῖ ἥκιστα ἀγνοεῖν. οὐ γάρ ἐστιν ἣν δο- 
κοῦσι, πληγαί τε καὶ θάνατοι, ὧν ἐνίοτε πάσχουσιν οὐδὲν 
ἀδικοῦντες, ἀλλὰ ἣν ἀδύνατον ἐκφυγεῖν. Ε 

ΘΕΟ, Τίνα δὴ λέγεις; 35 
ΣΩ. Παραδειγµάτων, ὦ φίλε, ἐν τῷ ὄντι ἑστώτων, 

τοῦ μὲν θείου εὐδαιμονεστάτου, τοῦ δὲ ἀθέου ἀθλιωτά- 
του, οὐχ ὁρῶντες ὅτι οὕτως ἔχει, ὑπὸ ἡἠλιθιότητός τε καὶ 
τῆς ἐσχάτης ἀνοίαρ λανθάνονσι τῷ μὲν ὁμοιούμενοι διὰ 
τὰς. ἀδίκους πράξεις, τῷ δὲ ἀνομοιούμενοι. οὗ δὴ τίνουσι ο 811 

δίκην ζώντες τὸν εἰχότα βίον ᾧ ὁμοιοῦνται. ἐὰν ὅ' εἴπω- 
μεν ὅτι, ἂν μὴ ἁπαλλαγῶσι τῆς δεινύτητος, καὶ τελευτή- 348 
σαντας αὐτοὺς ἐκεῖνορ μὲν ὁ τῶν καχῶν καθαρὸς τόπος 

οὐ δέξιται, ἐνθάδε δὲ τὴν αὐτοῖς ὁμοιότητα τῆς διαγω- 
γῆς ciel ἔξουσι, κακοὶ κακοῖς συνόντες, ταῦτα δὴ καὶ 35 

παντάπασιν ὡς δεινοὶ æel πονοῦφγοι ἀνοῄταν τινῶν ἁκού- 
σονται. 

ΘΕΟ. Καὶ µάϊία δή, ὦ Σώκρατες. 

Σ0,. Οἶδά τοι, ὦ ἑταῖρε. Ἑν μέντοι τι αὐτοῖς συµ- Β 
βέβηκεν, ὅτι ἂν ἰδίᾳ λόγον δέῃ δοῦναί τε καὶ δέξασθαι 40 
περὶ ὧν Φέγονσι, καὶ ἐθελήσωσιν ἀνδρικῶς πολὺν χρόνον 
ὑπομεῖναι καὶ μὴ ὠνάνδρως φεύγειν, τότε ἀτόπως, ὦ 
δαιμόνιε, τελεντῶντες οὐκ ἀρέσκουσιν αὐτοὶ αὐτοῖς περὶ 

ὧν λέγχουσι, καὶ ἡ ῥητορικὴ ἐκείνη πως ἀπομαραίνεται, 
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ὥστε παίδων μηδὲν δοκεῖν διαφέρει. Περὶ μὲν οὖν τού- 
των, ἐπειδὴ καὶ πάρεργα τυγχάνει λεγόμενα, ἀποστῶμεν" 

6 εἰ δὲ µή, πλείω ἀεὶ ἐπιῤῥέονεα καταχώσει ἡμῶν τὸν ἐξ 
ἀρχῆς λόγον’ ἐπὶ δὲ τὰ ἔμπροσθεν ἴωμεν, εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ. 

5. ΘΕΟ. Ἐμοὶ μὲν τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἁη- 
δέστερα ἀκούειν" ῥᾷω γὰρ τηλικῷδε ὄντι ἐπακολουθεῖν" 
εἰ μέντοι δοκεῖ, πάλιν ἐπανίωμεν. 

Σ0, Οὐκοῦν ἐνταῦθά που ἡμιν τοῦ Ἰόγου, ἓν ὁ 
2.) ἴἔφαμεν τοὺς τὴν φεροµένην οὐσίαν λέγοντας, καὶ τὸ ὧεὶ 

10 δοκοῦν ἑκάστω τοῦτο καὶ εἶναι τούτω ᾧ δοκεῖ, ἐν μὲν 
τοῖς ἄλλοις ἐθέλειν δισχυρίζεσθαι, καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ 

Ὦ τὰ δίκαια, ὡς παντὺς μᾶλλον, ἃ ἂν θῆται πόλις δόξαντα 
αὐτῇ, ταῦτα καὶ ἔστι δίκαια τῇ Θεμένη, ἕωσπερ ἂν κέη- 
ται" περὶ δὲ τἀγαθοῦ οὐδένα ἀνδρεῖον ἔθ᾽ οὕτως εἶναι, 

16 ὥστε τολμᾷν διαµάχεσθαι ὄει καὶ ἃ ὢν ὠφέλιμα οὗηθεῖσα 
πόλις ἑαυτῇ Θῆται, καὶ ἔστι τοσοῦτον χρόνον Όσον ἂν 
χέηται ὠφέλιμα, πλὴν εἴ τις τὸ ὄνομα λέγοι' τοῦτο δέ 
που σκῶμμ' ἂν εἴη πρὺς ὃ λέγομεν. οὐχί; 

ΘΕΟ. Πάνυ γε. 

Σα. Μὴ λεγέτω τὸ ὄνομα, ἐμὰ τὸ πρᾶγωα ὃ ὀνο- 

μµαζόμενον θεωρεῖται. 
ΘΕΟ. Μἠ γάρ. 
Σ9. αἱλ' ὃ ἂν τοῦτο ὀνομάζῃ, τούτου δή που στο- 

χάζεται νοµοθετουµένη, καὶ πάντας τοὺς νόμους, καθ’ 

3 σον οἴεταί τε καὶ δύναται, ὡς ὠφελιμωτάτους ἑαυτῇ τί- 
θεται. ἢ πρὸς ἄλλο ει βλέπονσα νομοῦετεῖται; 

ΘΕΟ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. ΤΗ οὖν καὶ τυγχάνει ἀεί, ἢ πολλὰ καὶ διαμαρ- 

τάνει ἑκάσεη: 

“ΘΕΟ.  Οἶμαι ἔγωγε καὶ διαµαρτάνειν. 

Σω, "Ἔει τοίνυν ἐνθένδε ὢν μᾶλλον πᾶς τις ὁμολο- 

Υήσειε ταὐτὰ ταῦτα, εἰ περὶ παντός τις τοῦ εἴδους ἐρω- 

τώη, ἐν ᾧ καὶ τὺ ὠφέλιμον' ̓τογχάνει ὄν. ἔσει δὲ που καὶ 

περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον. ὅταν γὰρ »ομοθετώμεθα, ὡς 

as ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέµεθα εἰς τὸν ἔπειτα 

χρόνον. τοῦτο δὲ μέλλον ὀρθῶς ἂν λέγοιµεν. 

β ΘΕΟ. Πάνν γε. 

Σ0ϱ. Ἴδι δή, οὑτωσὶ ἐρωτῶμεν Πρωταγόραν ἢ ἄλλον 

τινὰ τῶν ἐν. τὰ αὐτὰ λεγόντων, Πάντων µέτρον ἄν- 

«0 θρωπός ἐστιν, ὧς φατέ, ὦ Πρωταγόρα, λευκῶν, βαρίων, 
κούφων, οὐδενὸς ὅτον οὐ τῶν τοιούτων. ἴχων γὰρ αὖὐ- 

τῶν τὺ κριτήριον ἐν αὐτῷ, οἷα πάσχει τοιαῦτα οἰόμενος, 

ἀληθῆ τε οἴεται αὐτῷ καὶ ὄνπα. οὐχ οὕτως; 
ΘΕΟ. Οὕτας. 
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Σ0. ΤἩ καὶ τῶν με]λόνεων ἴάεσθαι, φήσοµεν, ὦ Πρω- 
ταγόρα, ἔχει τὺ κριτήριον ἐν αὐτῷ, καὶ οἷα ἂν οὐηθῇ ϐ 
ἔσεσθαι, ταῦτα καὶ γίγνεαι ἐκείνῳ τῷ οὐηθέντι; οἷον 
Φερμά, ἄρ ὅταν τις οἱηθῇ ἰδιώτης αὐτὸν πυρετὸν λήψε- 
σῦαι καὶ ἔσεσθαι ταύτην τὴν Φερµότητα, καὶ ἕεερος, 
ἑατρὸς δέ, ἀντοιηθῇ, κατὰ τὴν ποτέρου δόξαν φῶμεν 
τὸ μέλλον ἀποβήσεσθαι, ἢ κατὰ τὴν ἀμφοτέρων, καὶ τῷ 
μὲν ερ οὐ Θερμὸς οὐδὲ πυρέττων γενήσεται, ἑαυτῷ δὲ 
ἀμφότερα: 

ΘΕΟ. Γελοῖον μέν τ ἂν εἴη. 
ΣΩ. Αλ, οἶμαι, περὶ οἴνου γλυκύτητος καὶ αὐστη- 

ρότητος μελλούσης ἔσεσθαι ἡ τοῦ γεωργοῦ δόξα, ἀλλ οὐχ Ὦ 
ἡ τοῦ κιθαριστοῦ, κυρία. 

ΘΕΟ. Τί μήν: 
58. Οὐδ' ὢν αὖ περὶ ἀναρμύστου τε καὶ εὐαρμόστου 15 

ἐσομένου παιδοερίβης ἂν βέλτιον δοξώσειε μονσικοῦ, ὃ καὶ 
ἔπειτα αὐτῷ τῷ παιδοτρίβη δόξει εὐάρμοστον εἶναι. 

ΘΕΟ. Οὐδαμῶς, 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τοῦ μέλλοντος ἑστιάσεσθαι μὴ µαγει- 
ρικοῦ ὄντος, σκεναζοµένης Δοίνης, ἀὠκυροτέρα ἡ κρίσις 30 
τῆς τοῦ ὀψοποιοῦ περὶ τῆς ἐσομένης ἡδονῆς. περὶ μὲν ᾿ 
γὰρ τοῦ ἤδη ὄντος ἑκάστῳ ἡδέορ ἢ γεγονότος μηδέν πω Ἑ 
τῷ λόγω διαμαχώµεθα, ἁλλὰ περὶ τοῦ μέλλοντος ἑκάστῳ 
καὶ δόξειν καὶ ἔσεσθαι πότερον αὐτὸς αὐτῷ ἄριστος κριτής, 
ἢ σύ, ὦ Πρωταγόρα, τό γε περὶ λόγους πιθανὸν ἑκάστῳ 3ὐ 
ἡμῶν ἐσόμενον εἰς δικασεήριον βέλτιον ἂν προδοξάσαις ἢ 
τῶν ἰδιωτῶν ὀστισοῦν; 

ΘΕΟ. Καὶ µάλα, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε σφόδρα 
ὑπιοχνεῖτο πάνεων διαφἑρειν αὐτός. 

20. Νὴ ία, ὦ µέλε" ἢ οὐδείς γ ἂν αὐτῷ διελέγετο ο 
διδοὺς πολὺ ἀργύριον, εἴ πηῃ τοὺς συνόντας ἔπειθεν ὅτι 3819 

καὶ τὸ μέλλον ἴσεσθαί τε καὶ δόξειν οὔτε μάντεις οὕτετις 39093 
ἄλλος ἄμεινον κρίνεεν ὢν ἢ αὐτὸς αὐτῷ. 

ΘΕΟ. ᾽αληθέστατα. 
250. Οὐκοῦν καὶ αἱ νοµοθεσίαι καὶ τὸ ὠφέλιμον περὶ 15 

19ος 

rò μέλλον ἐστί, καὶ πᾶς ἂν ὁμολογοῖ νομοθετουμένην πόλιν 
πολλάκις ἀνάγκην εἶναι τοῦ ὠφελιμωτάτου ἀποτυγχάνειν: 
ΣΘΕΟ. Μάλα γε. 
Σ0, Meroicoe ἄρα ἡμῖν πρὺς τὸν ἀιδάσκαλόν σου 

εἰρήσεται, ὅτι ἀνάγκη πύεῷ ὁμολογεῖν σοφώτερόν τε ἄλλον 4) Ἡ 
ἄλλου εἶναι καὶ τὸν μὲν τοιοῦτον μέτρο» εἶναι, ἐμοὶ δὲ 
τῷ Ὃ ως, μηδὲ ὁπωσειοῦν ἀνάγκην εἶναι µέτρῳ 
Ἰήνεσθαι, ὡς ἄρτι µε ἠνάγκαζεν ὁ ὑπὲρ ἐκείνου λόγος, 
εἴς) ἐβουλόμην εἴεε µή, τοιοῦτον εἶναι. 430 

9. αὐὶ ο. - 14. τὰ om. Χ 4 οἱ ϱγ. Π. -- 15. δίκαια, τιθεµένη π. — 44. τοῦ ἀγαθοῦ a. — 41. λέγει α. -- 
19. ἐλέγομεν α. — 20. μὴ γὰρ λεγέτω πα ΠΠ. kort. μὴ ἄρα λεγέτω. νοκ. — 31. θεωρείται. μὴ γάρ. ἀλλ) ὃ -- -νο- 

μοθετείται contiuuantur Socrati in a. -- 
dorſio ος 
Coruarius. — οἱ. ἑαυτῷ αὖ. 

3. ἑαυτῷ ab. — 

νε: εἰ μὴ ο libris a. 

14. ἢ καὶ πολλά ᾱ. 
μάλλον Χ 4 Π, μέλλει μᾶλλον ΓΕ, μέλλον μᾶλλον cum celeris libris a. — 

1. ταῦτα, τοιαῦτα οὐπα Ηοϊπάοτῆο b. 
τοῦ ὃν, -- 15. ἂν οσα. ᾱ, --33. γὰρ δὴ τοῦ α. — 35, διαμαχόμεθα a. 

— 30. ἁμαρτάνειν 4 Π. -- 36. μέλλον ουσ Hein- 
40. λευκῶν) λευκῶν, µελάνων 

— — αὐτὸν Τ: αὐτὸν ahe. — 13. οὐχὶ τοῦ α, οὐχὶ ἡ 
— 35. γε τε ᾱ, — 31. εἴ πῃ οὔπι Ηείπάοτῇβο 
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ΘΕΟ. ᾿Ἐκείνῃ µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, μάλιστα ἁλί- 
σκεσθαι ὁ λόγος, ἁλιοκόμενος καὶ ταύτῃ, ᾗ τὰς τῶν ἄλλων 
δόξας κυρίας ποιεῖ, αὗται δὲ ἐφάνησαν τοὺς ἐκείνου λόγους 
οὐδαμῇ ἀληθεῖς ἡγούμεναι. 

Σ0. Πολλαχῇ, ὦ Θεόδωφε, καὶ ἄλλῃ ἂν τό γε τοι- 
οὔτον ἁλοίη, μὴ πᾶσαν παντὸς ἁληθῆ δόξαν εἶναι. περὶ 
δὲ τὸ παρὺν ἑκάστῳω πάθος, ἐξ ὧν αἱ αἰσθήσεις καὶ αἳ 

90 κατὰ ταύτας δύξαι γίγνονται, χαλεπώτερον ἐλεῖν αἷς οὐκ 
ἀληθεῖς. ἴσως δὲ οὐδὶν λέγω" ἀνάλωτοι γάρ, εἰ ἔτυχον, 

10 εἰσέ, καὶ ol φάσκοντες αὐεὰς ἐναργεῖς τε εἶναι καὶ ἔπι- 
στήµας τάχα ἂν ὄντα λέγομν, καὶ Θεαίτητος ὅδε οὐκ 
ἀπὸ σκοποῦ εἴρηκεν αἴσθησιν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν δέ- 

Ὦ µενος. προσιτέον οὖν ἐγγυτέρω, ὡς ὁ ὑπὶρ Πρωταγόρου 
λόγος ἐπέεαττε, καὶ σκεπτέον τὴν φερομένην ταύτην οὐσίαν 

16 διακρούοντα, εἶτε ὑγιὲς εἴτε σαθρὺν φθέγγεται. μάχη ὃ᾽ 
οὖν περὶ αὐτῆς οὗ φαύλη οὐδ' ὀλέροις γέγονεν. 

ΘΕΟ. Πολλοῦ καὶ δεῖ φαύλη εἶναι, ἀλλὰ περὶ μὲν 

τὴν Ἰωγίαν καὶ ἐπιδίδωσι πόμπολν. οἱ γὰρ τοῦ Ἡρακλεί- 
του ἑταῖροι χορηγοῦσε τούτου τοῦ λόγου µάλα ἐῤῥωμένως, 

ν΄ «ΣΑ. Τῷ τοι ὦ φίλε Θεύδωρε, μᾶλλον σκεπτέον ἐξ 

Ε ἀρχῆς, ὥσπερ αὐτοὶ ὑποτείνονται. 
ΘΕΟ, Παντάπασι μὲν οὖν. καὶ γάρ, ὦ Σώκρωτες, 

περὶ τούτων τῶν Πρακλειεείων, ἢ ὥσπερ σὺ λέγεις Ὅμη- 
ρείων, κιὰ ἔτι παλαιοτέρων, αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ τὴν 

3 Ἔφεσον, ὅσοι προσποιοῦνται ἔμπειροι εἶναι, οὐδὲν μᾶλλον 
οἷόν τε διαλεχῦήναι ἡ τοῖς οὐσερῶσιν. ἀτεχνῶς γὰρ κατὰ 

τὰ συγγράμματα φέρονται, τὸ ὅ) ἐπιμεῖνωι ἐπὶ λόγω καὶ 
ἐρωτήματι καὶ ἠσυχίως ἐν μέρει ἀποκρίνασθαι καὶ ἐρέσθαι 
ἧττον αὐτοῖς  ἕνι ἢ τὺ μηδέν: μᾶλλον δὲ ὑπεφβάλλει τὸ 

40 οὐδ' οὐδὶν πρὸς τὺ μηδὲ σμικρὺν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδράσιν 

ἠσυχίας' «ἀλλ ἂν τινά τι ἴρῃ, ὥσπερ ἐκ φαρέερας ῥημα- 
τίσκια αἰιγματώδη ὠνασπῶντες ἀποτοξεύονσι, κἂν τούτου 
ζητῇῆς λόγον λαβεῖν, τί εἴρηκεν, ἑτέρῳ πεπλήξει καινῶς 

μετωνομασμένῳ, περανεῖς δὲ οὐδέποτε οὐδὲν πρὸς οὐδένα 
45 αὐτῶν: οὐδέ γε ἐκεῖνοι αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους, ἆλλ᾽ εὖ πάνυ 

Ἡ φυλάττουσι τὺ μηδὲν βέβαιον ἐᾷν εἶναι µήτ ἐν λόγῳ μήτ) 
ἐν ταῖς αὐτῶν ψνχαῖς, ἡγούμεροι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, αὐτὸ 
στώσιµον εἶναι" τούτῳ ὁὲ πάνυ πολεμοῦσι, καὶ καθ ὅσον 

δύνανται πανταχόθεν ἐκβάλλουσιν. 
μ Σ8. Ἴσως, ὦ Θεύδωρε, τοὺς ἄνδρας µαχομένους ἑώ- 

ραχας, εἰρηνεύονοι δὲ οὐ ουγγέγονας. οὐ γάρ σοι ἑταῖροί 
εἶσιν. ἀλλ’, οἶμαι, τὰ τοιαῦτα τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ σχολῆς 
φράζουσιν, οὓς ἂν βούλωνται ὁμοίους αὐτοῖς ποιῆσαι. 

ΘΕΟ. Ποίοις μαθηταῖς, ὦ δαιµόνιε; οὐδὲ γίγνεται 
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τῶν τοιούτων ἕεερος ἑτέρου μαθητής, ἆλλ᾽ αὐτάματοι ἄνα- ϐ 
"φύονται, ὁπύόθεν ἂν τύχη ἕκαστου αὐτῶν ἐνθονσιάσας, 
καὶ τὺν ἕτερον ὁ ἕτερος οὐδὶν ἡγείται εἰδέναι. παρὰ μὲν 

οὖν τούτων, ὕπερ ᾗα ἐρῶν, οὐκ ἄν ποτε λάβοις λόγον 
οὔτε ἑκόντων οὔτε ἁπόντων" αὐτοὺς δὲ δεῖ παραλαβόνεας 5 
ὥσπερ πρόβλημα ἐπισκοπείσθαι. 

Σ9. Καὶ µετρίως γε λέγεις. τό γε δὴ πρόβλημα ἄλλο 
τι παρειλήφαµεν παρὰ. μὲν τῶν ἀρχαίων, μετὰ ποιήσεως 

ἐπικρυπτομένων τοὺς πολλούς, ὡς ἡ γένεας τῶν ἄλλων Ὦ 
πάντων Ὠκεανός τε καὶ Τηθὺς ῥεύματα τυγχάνει καὶ ιο 
οὐδὲν ἕστηκε, παρὰ δὲ τῶν ὑστέρων, ὅτε σοφωτέρων, 
ἀναφανδὸν ἀποδεικρυμένων, ἵνα καὶ οἱ σκνεοτόµοι αὐτῶν 
τὴν σοφίαν µάθωσιν ἀκούσάντες καὶ παύσωνξεαι ἠλιθίως 
οὐύμενοι τὰ μὲν ἑστάναι, τὰ δὲ κινεῖσθαι τῶν ὕντων, µα- 
Φόντες ὃ) ὅτι πάντα πιφεῖται τιμῶσιν αὐτούς: ὀλίγου δὲ ι56 
ἐπελ]αθόμην, ὦ Θεόδωρε, ὅτι ἄλλοι αὖ εὐνανεία τούτοις 
ἀπεφήναντο, οἷον ἀκίνητον τελέθειν ᾧ πάντ᾽ ὄνομ᾽ εἶναι, Ἐ 
καὶ ἄλλα ὅσα ΑΠέλισσοί τε καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι 
πᾶσι τούτοις δισχυρίζονται,. ὡς ἓν τε πάντα ἐσεὶ καὶ 
Έστηκεν αὐτὸ ἐν αὐτῷ, οὐὖκ ἴχον χώραν ἐν ᾗ κινείται. κι 
Τούτοις οὖν, ὦ ἑταῖρε, πᾶσι τέ χρησόµεθα; κατὰ ὁμικρὸν 
γὰρ προϊόντες λελήθαµεν ἀμφοεέρων εἰς τὸ μέσον πεπτω- 

κότες, καὶ ἂν μή πῃ ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν, δίκην δ- 384 
σοµεν ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς παλαίσεραις διὰ γραμµῆς παίξοντες, 257 

ὅταν ὑπ ἀμφοτέρων ληφθέντες ἔλκωνται εἰς τάνανεία. αι 
δοκεῖ οὖν µοι τοὺς ἑτέρους πρότερον σχεπτέον, ἐφ᾽ οὔσπερ 
ὠρμήσαμεν, τοὺς ῥίοντας. καὶ ἐὰν μέν τι φαίρωνται λέ- 
Ύοντες, συνέλξοµεν μετ αὐτῶν ἡμᾶς αὐτούς, τοὺς ἑτέ- 
ρους ἐκφυγεῖν πειρώµενοι. ἐὰν δὲ οἳ τοῦ ὅἱου στασιῶται 

ἀληθέότερα λέγειν δοκῶσε, φευξόµεθα παφ αὐτοὺς ἀπ µν 

αὖ τῶν' τὰ ἀκίνητα κεφούντω». ἀμφύτεροι ὃ' ἂν φα- Ἡ 
Σῶσι μηδὲν µέτριον Λέγοντες, γελοῖοι ἐσῤμεθα ἠγούμενοι 
ἡμᾶς μὲν τι λέγειν φαύλους ὄντας, παμπαλαίους δὲ καὶ 
πασσύφους ἄνδρας ἀποδεδοκιμακότες. ὅρα οὖν, ὦ Θεό- 

ὅωρε, εἰ λυσιτελεῖ εἰς τοσοῦτον προ:έναι κένδυνον. 36 

ΘΕΟ. Οὐδὲν μὲν οὖν ἀνεκτόν, ὦ Σώκρωτες, μὴ οὗ 

διασκέψασθαι τί λέρουσιρ ἕκάτεροι τῶν ὠνδφῶν. 

Σ48. Σκεπτίον ὧν εἴη σοῦ γε οὕτω προθτμουμένου. 
οοκεῖ οὖν µοι ἀρχὴ εἶναι τὴς σκέψεως κινήσεως πέρε, 
ποϊὀν τέ ποτε ἄρα έχοντες φασὶ τὰ πάντα κιψεῖσθαι. ο 6 
βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιώνδε' πύτερον ἓν τι εἶδος αὐτῆς 
λέγουσιν ἢ ὥσπερ ἐμοὶ φαίνεται, δύο; μὴ μέντοι µόφον 

ἐμοὶ δοκείτω, ἁλλὰ αυμµέτεχε καὶ σύ, ἵνα κοινῇ πάσχω- 
μεν, ἄν τι καὶ δέῃ. καί µοι λέγε: ρα κινεῖσθαι καλεῖς, * 

13. ἄπο ο. -- 19. ἀκούοντα Χ 4 οἱ pr. Π. — 20. ἐξ] καὶ ἐξ Χο, — 15. εἶναιοιι. ATANMBCH. Εοτί. προσ- 
ποιοῦνται ἐμπειρίαν, οὐδὲν. eſt. Protas. 333 B. Οµ. — 16. κατὰ] καὶ ᾱ. — 31. τι) τις ᾱ. 

4. εύχοι ᾱ. -- 7. ΥΕ Ρον μετρίως οι. ΣΤΕ οἱ ϱτ. ᾱ. -- Ν. παρελήφαμεν ἢ παρὰ 4. -- -1Τ. οἷον ἀκίνητον 
ὀπελέδειν ὦ πάνε) cum Ἠπίπηππηο {ο Parmenidi- versu Αρ. δρίίο, in Aristoi. Phys. p. 19 et 84: Οὖλον ὠπίνητόν τ' 
ἔμενει, τῷ πάντ᾽ ὄνομ᾽ ἐοτίν.] ὥνοι οἷον ἀκίνητον τελέθει τῷ παντὶ cuin libris a. Fori. ὅλον latet ἐν οἷον. ἨΝδοκ. -- 
21. χρησώµεθα π. -- 30. παρ αὐτοὺς ἀπ αὖ τῶν Ἠοϊπάοτῆιν ad Sophist. 102,1 παρ αὐτοὺς ὧπ' αὐτῶν οπαι σίς 
Γρταρίος ἆ 4 ΠΠ) ας, ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν παρ αὐτοὺς Χ 4 ΠΠ, παρ αὐτοὺς αὖ ἀπὸ τῶν Ῥοκκοτυε, παρ αὐτοὺς ἀπὸ τούτων 
τῶν Slallhaumius. — 81. τὰ Κά Πι καὶ τὰ ας, — 30. μέν τι; μέντοι α. — 34. πανσύφους ας. 



ὅταν τι χώραν ἐκ χώρας µεταβάλλῃ ἢ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 

στρέφηται. 
ΘΕΟ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τοῦτο μὶν τοίνυν ἓν ἔσεω εἶδος. ὅταν δὲ ᾖ μὲν 

D οἐν τῷ αὐτῷ, γηράσκῃ δέ, ἢ μέλαν ἐκ λενκοῦ ἢ σκληρὸν 
434 ἐκ μαλακοῦ γίγνηται, ἤ τινα ἄλλην ἀλλοίωσιν ἀλλοιῶται, 

ἆρα οὐκ ἄξιον ἕτερον εἶδος φάναι κινήσεως; 
ΘΕΟ. Ἔμουε δοκεῖ. 
Σ0. ᾿Αναγκαῖον μὲν οὖν. δύο δὴ Ἱέγω τούτω εἴδη 

ιο κινήσεως, ἀλλοίωσιν, τὴν δὲ περιφοράν. 
ΘΕΟ. Ὀρθῶς γε λέγων. 
Σᾳ. Τοῦτο τοίνυν οὕτω διελόμενοι διαλεγώμεθα ἤδη 

τοῖς τὰ πάντα φάσκονσι κιφεῖσθαι καὶ ἐρωτῶμεν' πότερον 

Ε πᾶν φατε ἀμφοτέρως κινεῖόθαι, φερόμενόν τε καὶ ἆλλοι- 

υδσύµενον, ἢ τὸ μέν ει ἀμφοτέρως, τὸ ὃ’ ἑτέρως; 
ΘΕΟ. ᾽αἰιὰ μὰ οἱ ἴγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν οἶμαι ὅ᾽ 

ἂν φάναι ἀμφοτέρως. 
Σ9. Εὺ δέ γε µή, ὦ ἱταῖρε, κινούµενά τε αὐτοῖς καὶ 

ἐσεῶτα φανεῖται, καὶ οὐδὶν μᾶλλον ὀρθῶς ἕξει εἰπεῖν 

30 ὅτι κινεῖται τὰ πάντα ἢ ὅτι ἕστηκεν. 
: ΘΕΟ. ᾽Αληθέστατα λέγει. 

Σ9. Οὐκοῦν ἐπειδὴ κινεῖσθαι αὐτὰ δεῖ, τὸ δὲ μὴ 

κινεῖσθαι μὴ ἐνεῖναι µηδενέ, πάντα δὴ πᾶσαν κίνησιν εὶ 

κιφεῖσαι. 

αν. ΘΕΟ. Ανάγκη. 
Σ9, Σκόπε δή µοι τόδε αὐτῶν" τῆς Θερμότητος ἢ 

λευκότητος ἢ ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ οὕτω πως ἐλέγομεν φά- 

ναι αὐτούς, φέρεσθαι ἕκαστον τούτων ἅμα αἰσθήσει με- 

ταξὺ τοῦ ποιοῦντόρ τε καὶ πάσχοντος, καὶ τὸ μὲν πάσχον 

30 αἰσθητὸν ἀλλ’ οὐκ αἴσθησιν ἔτι γίγνεσθαι, τὸ δὲ ποιοῦν 

ποιόν τι ἀλλ οὐ ποιότητα; ἴσως οὖν ἡ ποιότης ἅμα 

ἀλλόκοτόν τε φαίνεται ὄνομα καὶ οὐ µανθάνεις ἀθρύον 

Β Ἅᾖλεγόμενον" κατὰ µέρη οὖν ἄκουε. τὸ γάρ ποιοῦν οὔτε 

Βερµότης οὔτε Ἱευκύτης, θΘερμὸν δὲ καὶ λευκὸν γέγνεταε, 

as καὶ τἆλλα οὕτω. µέμνησαι γάρ που ἐν τοῖ πρόσθεν 

ὅτι οὕτως ἐλέγομεν, ἓν μηδὶν αὐτὸ καθ’ αὐτὸ εἶναι, μηδ᾽ 

αὖ τὺ ποιοῦν ἢ πάσχον, ἀλλ’ ἐξ ἀμφοτέρων πρὸς ἄλληϊλα 

συγγιγνοµένων τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰ αἰσθητὰ ἀποτίκεοντα 

τὰ μὶν ποιὰ ἄττα γίγνεσθαι, τὰ δὲ αἰσθανύμενα, 

“0. ΘΕΟ. ΠΜέμνημαι' πῶς ὃ’ οὗ; 

ο ΣΩ. Τὰ μὶν τοίνυν ἄλλα χαίΐρειν ἑάσωμεν, εἴτε ἄλλως 

εἴεε οὕτως λέγονσιν' οὗ ὃ ἕνεκα λέγοµεν, τοῦτο µόνον φυ- 

2.8 
1... 

λάτεωµεν, ἐρωτῶντες' Κινεῖαι καὶ ῥεῖ, ὡς φατέ, τὰ 

πάντα; ἡ γάρ; 
2001 ΘΕΟ. Ναί 
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ΘΕΟ. Πῶς & οὔ; αἳ οὖν ἵα δὴ αάως πινήσεται. 
Σ0, Εἰ μὲν τοίνυν ἐφέρετο µόνον, ἠλλοιοῦτο δὲ µή, 

εἴχομεν ἄν που εἰπεῖν, οἷα ἄττα ῥεῖ τὰ φερόµενα" ἢ πῶς 

λέγωμεν; 
ΘΕΟ. Οὕτως. 

20. Ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο μένει, τὺ λευκὸν ῥεῖν τὸ Ὦ 
δέον, ἀλλὰ μεταβάλλει, ὥστε καὶ αὐτοῦ τούτου εἶναι ῥοήν, 

τῆς λευκότητος, καὶ μεταβολὴν εἰς ἄλλην χρόαν, ἵνα μὴ 1ο 
ἁλῷ ταύτῃ µένον’ ἀρά ποτε οἷόν τέ τι προσειπεῖν χρῶμα, 
ὥστε καὶ ὀρθῶς προσαγορεύει»; 

ΘΕΟ. Καὶ τίς μηχανή, ὦ Σώκρατες; ἢ ἄλλο γέ τι 
τῶν τοιούτων, εἴπερ ἀεὶ λέγοντος ὑπεξέφχεται, ἅτε δὴ ῥέον: 

Σ0. Τί δὲ περὶ αἰσθήσεωςρ ἐροῦμεν ὁποιασοῦν, οἷον 16 
τῆς τοῦ ὁρᾷν ἢ ἀκούευν; µένειν ποεὶ ἐν αὐτῷ τῷ ὁρᾷν ἢ Ε 
ἀκούεωνς 
{ ΘΕΟ. Οὕκουν δεῖ γε, εἴπερ πάντα κινεῖται. 

29. Οὔτε ἄρα ὁρᾷν πφροσρητέον τι μᾶλλον ἢ μὴ 
ὁρῷν, οὐδέ τιν ἄλλην αἴσθησιν μᾶλλον ἢ µή, πάντων γεν 
πάντως κινουμένων. 

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν. ορµ 

Σο, Καὶ μὴν αἴοθηαίς γο ἐπισήμη, ὡς ἔφαμεν ἐγώ 
τε καὶ Θεαίτητος. 

ΘΕΟ. Ἐν ταῦτα. 35 

29. Οὐδὶν ἄρα ἐπισεήμην μᾶλλον ἢ μὴ ἐπιοτήμην 
ἀπεκρινάμεθα ἐρωεώμενοι ὃ τί ἐσειν ἐπιστήμη. 

ΘΕΟ. ᾿Κοίκατε. 

20. Καλὸν ἂν ἡμῖν συµβαίνοι τὸ ἐπανόρθωμα τῆς 
ἀποκρίσεως, προθυμηθεῖσιν ἀποδεῖξαι ὄει πάντα κινεῖται, 30 

ἵνα δὴ ἐκείνη ἡ ἀπόκρισις ὀρθὴ φανῇ. τὸ δ᾽, ὡς ἔοικεν, 
ἐφάνη, εἰ πάντα κινεῖται, πᾶσα ἀπόκρισις, περὶ ὕτου ἄν 
τις ἀποκρίνηεαι, ὁμοίως ὀρθὴ εἶναι, οὕτω τ᾽ ἴχειν φάναι 
καὶ μὴ οὕτω, εἰ δὲ βούλει, γίγνεσθαι, ἵνα μὴ στήσωµεν 
αὐτοὺς τῷ λόγῳ. 36 

ΘΕΟ. ᾿Ορθῶς λέγει. 
2. Πλήν γε, ὦ Θεόδωρε, ὅτι οὕτω τε — 

οὐχ οὕτω. δεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο τὸ οὕτω λέγειν" οὐδὲ γὰρ ὢν 
ἔτι κινοῖτο εὺ οὕτω" οὐδ' αὖ μὴ οὕτω: οὐδὶ γὰρ τοῦτο Β 
κένησις ἀλλά ειν’ ἄλλην φωνὴν Θετέον τοῖς τὸν λόγον τοῦ- 40 
τον ᾖέγουσιν, ὡς νῦν γε πρὸς τὴν αὐτῶν ὑπόθεσιν οὐκ 
ἔχουσι ῥήματα, εἰ μὴ ἄρα τὸ οὐδ᾽ ὅπως. μάλιστα δ' οὔ- 
τως ἂν αὐτοῖς ἁρμόττοι, ἄπειρον λεγόµενον. 

ΘΕΟ. Οὐκκοτάτη γοῦν διάλεκτος αὕτη αὐτοῖρ. 
Σϱ. Οὐκοῦν, ὦ Θεόδωρε, τοῦ τε σοῦ ἑταίρου ἀπηλ- «6 

20ο 
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Ῥιατο. 
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λάγμεθα, καὶ οὕπω συγχωροῦμεν αὐτῷ πάντ᾽ ἄνδρα πάν- 

ο των χρημάτων µέτρον εἶναι, ἂν μὴ φρόνιμός τις ᾖ' ἐπι 
στήµην τε αἴσθησιν οὐ συγγωφησόµεθα κατά γε τὴν τοῦ 
πάντα κινεῖσθιι µέθοδον. εἰ µή τί πως ἄλλως Θεαίτητος 

σὖδε λέγει. 
ΘΕΟ. ᾿αριοτ εἴρηκας, ὦ Σώκρατες' τούτων γὰρ 

περανθέντων καὶ ἐμὲ δεῖ ἀπηλλάχθαι σοι ἀποκρινόμενον 
κατὰ τὰς συνθήκας, ἐπειδὴ τὸ περὶ τοῦ Πρωταγύρου λό- 

Ίσυ τέλος σχοίη. 
d ΘΕΗΙ. Μὴ πρίν Υ ἄν, ὦ Θεόδωρε, Σωκράτης τε 

Ὦ καὶ σὺ τοὺς φώσκοντας αὖ τὸ πᾶν ἰστάναι δμέλθητε, ὥσ- 
περ ἄρτι προὔθεσθε. 

ΘΕΟ. Νέος ὤν, ὦ Θεαίτητε, τοὺς πρεσβυτέρους ἀδι- 
κεῖν διδάσκεις ὁμολογίας παραβαίνοντας; ἀλλὰ παρασκευ- 

15 ἄζου ὅπως τῶν ἐπιλοίπων Σωκράτει δώσεις λόγον. 
ΘΕΗΙ. ᾿ἘΕάνπερ γε βούληται. ἤδιστα μέντ ἂν ἤκουσα 

περὶ ὧν λέγω. 
ΘΕΟ. ὙἹππέας εἰς πεδίον προκαλεῖ Σωκράτη εἰς λό- 

γους προκαλούµενος: ἐρώτα οὖν καὶ ἀκούσει. 
Σ9, Αλλά µοι δυκῶ, ὦ Θεόδωφε, περί γε ὧν κελεύει 

Θκαίτητος, οὐ πείσεσθαι αὐτῷ. 

Ε ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν οὐ πείσεσθαι; 
ΣΩ. ἨΜέλισσον μὶν καὶ τοὺς ἄλλους οἳ ἓν ἑστὸς 

λέγονσι τὸ πᾶν, αἰσχυνόμενος μὴ φορτικῶς σκοπώμεν, 

35 ἧττον αἰσχύνομαι ἢ ἕνα ὄντα Παρμενίδην. Παρμενίδης 

δέ µοι φαίνεται, τὸ τοῦ Ὁμήρον, αἰδοῖός τε μοι εἶναι 
ἅμα δεινός τε. συμπροσέµιξα γὰρ δὴ τῷ ἀνδρὶ πάνυ νέος 

πάνυ πρεσβύτῃ, καί µοι ἐφάνη βάθος τι ἔχειν παντώπασι 

194 ᾖγενναῖον. φοβοῦμαι οὖν μὴ οὔτε τὰ λεγόμενα ξυνιῶμεν, 

40 τί τε διανοούμενος εἶπε πολὺ πλέον ληπώµεθα, καὶ τὸ 

µέγιστον, οὗ ἕνεκα ὁ λόγος ὥρμηται, ἐπιστήμης πέρι, τί 

ποτ ἐστίν, ἄδκεπτον γένηται ὑπὸ τῶν ἐπεισκωμαζόντων 

λόγων. εἴ τις αὐτοῖς πείσεται" ἄλλως τε καί, ὃν νῦν ἐγεί- 

ροµεν πλήθει ἀμήχανον, εἴ τέ τις ἐν παρέργω σκέψεταε, 

16 ὠἀνάξέ ἂν πάθοι, εἴεε Ἱκανῶς, μηκυνόµενος τὺ τῆς ἔπι- 

Β οστήµης ἀφανιεῖ. δεῖ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ Θεαίτητον ὧν κνεῖ 

περὶ ἐπιστήμης πειρᾶσθαι ἡμᾶς τῇ µαιεντικῇ τέχνη ἀπολῦσαι. 

ΘΕΟ. ᾽Αλλὰ χοή, εἰ δοκεῖ, οὕτω ποιεῖν. 
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264 Σ9. Ἔτι τοίνυν, ὦ Θκαίτητε, τοσόνδε περὶ τῶν εἰρη- 

«ο µένων ἐπίσκεψαι. αἴσθησιν γὰρ δὴ ἐπιστήμην ἀπεκρίνω. 

ἡ γάρ 
ΘΕ ΛΙ. Ναί. 

Σ0,. Εἰ οὖν τίς σε ὧδ' ἐρωτώη" τῷ τὰ λευκὰ καὶ 

µέλανα ὁρᾷ ἄνθρωπος καὶ τῷ τὰ ὀξέα καὶ βαρέα ἀκούει; 

ο εἶποις ἄν, οἶμαι, ὄμμασί τε καὶ ὠσίν. 

184. 1496. 

GEAI. Ἔγωγε. 
Σ5. Τὸ δὲ εὐχερς τῶν ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων 

καὶ μὴ δι ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν πολλὰ οὐκ ὧγεν- C 
νέᾳ, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντείον ἀνελεύθερον, ἴστι 
δὲ ὅτε ἀναγκαῖον, οἷον καὶ νῦν ἀνάγκη ἐπιλαβέσθαι τῆς 56 
ἀποκρίσεως ἣν ἀποκρίνει, ᾗ οὐκ ὀρθή. σκόπει γάρ, ἀπό- 
κρισις ποτέρα ὀρθοτέρα, ᾧ ὀρῶμεν, τοῦτο εἶναι ὀφθαλ- 

µούς, ἢ δύ οὗ ὁρῶμεν, καὶ ᾧ ̓ ἀκούομεν, τα, ἢ δύ οὗ 
ἀκούομεν; 

ΘΕΗΙ. οἱ) ὧν ἕκασα αἰθανόμεθα, ἴμοιγε δοκεῖ, 10 
ὦ Σώκρατες, μᾶλλον ἢ οἷς. 

29. «εινὸν γάρ που, ὦ παῖ, εἰ πολλαί τινες ἐν ἡμῖν, Ὦ 
ὥσπερ ἐν δουρείοις ἵπποις, αἰσθήσεις ἐγκάθηνται, ἁλλὰ 
μὴ εἰς µίαν τινὰ ἰδέαν, εἶτε φυχὴν εἴτε ὃ τι δεῖ παλεῖν, 
πάντα ταῦτα ἔυντείνε, ᾗ διὰ τούτων οἷον ὀργάνων αἰ- 15 

σθανόµεθα ὅσα αἰσθητά. 

ΘΕΗΙ. Αλλά µοι δοκεῖ οὕτω μᾶλλον ἢ — 2 
. Toũ δὲ τοι ἕνεκα αὐτά σοι διακριβοῦμαι, εἴ τινι 

ἡμῶν αὐτῶν τῷ αὐτῷ διὰ μὲν ὀφθαλμῶν ἐφικνούμεθα 
λευκῶν τε καὶ µελάνων, διὰ δὲ τῶν ἄλλων ἑτέρων αὖ Ἆι 
τινῶν, καὶ ἕξεις ἐρωτώμενος πάντα τὰ τοιαῦτα ες τὸ Ε 
σώμα ἀναφέρειν; ἴσως δὲ βέλτιον οἳ λέγειν αὐτὰ ἄποκρι- 
ρόμενον μζλλον ἢ ἐμὶ ὑπὶρ σοῦ πολυπραγμονεῖν. καί µοι 
λέγε". Θερμὰ καὶ σκληρὰ καὶ κοῦφα καὶ γλυκέα δὲ ὧν 
αἰσθάνει, ἄρα οὐ τοῦ σώματος ἕκαστα τίθης; ἢ ἄλλου 5 

Οὐδενὸς ἄλλου. 
Σϱ. Ἡ καὶ ἐθελήσιις ὁμολογεῖν, ἃ δι ἑτέρας δυνά- 

µεαως αἰσθάνει, ἀδύνατον εἶναι δί ἄλλης ταῦτ αἰσθέ- 

σθαι, οἷον ὃ δὲ ἀκοῆς, δὲ ὄψεως, ἢ ἃ δὲ ὄψεως, δι ἀκοῆς ; 30 
ΘΚΗΙ. Πῶς γὰρ οὖκ ἐθελήσω: 
Σ., Εἴτι ἄρα περὶ ἀμφοεέρων διανοεῖ, οὐκ ὢν διά 

γε τοῦ ἱτέρου ὀργάνου, οὐδ αὖ διὰ τοῦ ἑτέρου περὶ ἁμ- 
φοτέρων αἰσθάνοι ἄν. 

ΘΕ11. Οὐ γὰρ οὖν. Ε] 

Σ5, Περὶ δὴ φωνῆς καὶ περὶ χρύας πρῶτον μὲν αὐτὸ 

τοῦτο περὶ ἀμφοτέρων ἡ διωνοεῖ, ὅτι ἀμφοτέρω ἐστόν: 
ΘΕ4Ι. Ἔγωγε. 
28. Οὐκοῦν καὶ ὅτι ἑκάτερον ἑκατέρου μὲν ἕτερο, 380 

ἑαυτῷ δὲ ταὐτόν: 1.0 
ΘΕΗ1. Τί μήν; Β 
Σ8. Καὶ ὅτι ἀμφοτέρω δύο, ἑκάτερον δὲ ἓνι 
GEAI. Καὶ τοῦτο. 

359. Οὐκοῦν καὶ εἴτε ἀνομοίω εἴτε ἁμοίω ἀλλήλοιν, 
δυνατὸς εἶ ἐπισκέφασθαι; 15 

1, οὕπω] οὕτω α. — 4- εἰ eum Ἐῑείπο post Ποἰπάογβωπα be: η εἰὐ eum libris a. — 15. » 
.. — 16. * Σωκράτη 
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οσα ceteris Ubris a. Οἱ. Πεἰπάοσβας ad ſophist. p. 300. 



156. 151. 

ΘΕΗΙ. Ἴσως. 

Σ0ϱ. Ταῦτα δὴ πάντα διὰ τίνος περὶ αὐτοῖν διανοεῖ; 

οὔτε γὰρ δι ἁκοῆς οὔτε δὲ ὄψεως οἷόν τε τὸ κοινὸν 
λαμβάνειν περὶ αὐτῶν. ἔτι δὲ καὶ τόδε τεκµήριον περὶ 

5 οὗ λέγομεν" εἰ γὰφ δυνατὸν εἴη ἀμφοτέρω σκέφασθαι, ἀρ' 
ἐστὸν ὠλμυρὼ ἢ οὔ, οἶσθ' ὅτι ἕξεις εἰπεῖν ᾧ ἐπισκέψει, 

ϱ καὶ τοῦτο οὔτε ὄψις οὔτε ἀκοὴ φαίνεται, ἀλλά ει ἄλλο. 

ΘΚ11Ι. Τί δ᾽ οὐ μέλλει, ἤ γε διὰ τῆς γλώττης δύναµις; 
Σ0. Καλώς λέγει. ἡ δὲ δὴ διὰ είνος δύναµις τό τ) 

10 ἐπὶ πᾶσι κοινὺν καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις δηλοῖ σοι, ὦ τὸ ἔστιν 

ἐπονομάζεις καὶ τὸ οὐκ ἔστι καὶ ἃ νῦν δὴ ἠρωτῶμεν 
περὶ αὐτῶν: Ἐούτοις πᾶσι ποῖα ἀποδώσεις ὄργανα, δὲ 
ὧν αὐσθάνεται ἡμῶν τὸ αἰσθανόμενον ἕκαστα: 

GEAI. Οὐσίαν λέγεις καὶ τὸ μὴ εἶναι, καὶ ὁμοιώτητα 

10 καὶ ὠἀνομοιότητα, καὶ τὸ ταὐτόν τε καὶ τὸ ἕτερον, ἔτι 

ϱ οδὶ ἓν τε καὶ τὸν ἆλλον ἀριθμὸν περὶ αὐτῶν. δήλον δὲ 

τι καὶ ἄρτιύν τε καὶ περιτὸν ἐρωτᾷς, καὶ τἆλλα ὅσα 

τούτοις ἔπεταε, διὰ τίνος ποτὶ τῶν τοῦ σώματος τῇ ψυχῇ 

αἰσθανόμεθα. 
-.. «Σ0, Ὑπέρυ, ὦ Θεαίητε, ἀκολουθεῖς, καὶ ἔστιν ἃ 

ἐρωτῶ αὐτὰ ταῦτα. 
ΘΕ1Ι. ᾽αιλὰ μὰ ία, ὦ Σώκρατες, ἔνωγε οὐκ ἂν 

ἔχοιμι εὐτεῖν, πλήν Υ ὅει µοι δοκεῖ τὴν ἀρχῆν οὐδ' εἶναι 

τοιοῦτον οὐδὲν τούτοις ὄργανον ἴδιον ὥσπερ ἐκείνοις, ἆλλ᾽ 

Ε 3ύ αὐτὴ δι αὐτῆς ἡ Ψυχἠ τὰ κοινά µοι φαίνεται περὶ πάν- 

τῶν ἐπισκοπεῖν. 
Σ0. Καλὸς γὰρ εἶ, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐχ, ες ἕλεγε 

Θεόδωρος. αἰοχρός: ὁ γὰρ καλῶς λέγων καλός τε κὠγαθός. 

πρὸς δὲ τῷ καλῷ εὖ ἐποίησάς µε µάλα συχνοῦ λόγου 
30 ἁπαλλάξας, εἰ φαίνεταί σοι τὰ μὲν αὐτὴ δὲ αὐτῆς ἡ 

φυχἠ ἐπισκοπεῖν, τὰ δὲ διὰ τῶν τοῦ σώματος δυνάμεων. 

τοῦτο γὰρ ἦν ὃ καὶ αὐτῷ µοι ἐδόκει, ἐβουλόμην δὲ καὶ 
σοἱ δόξαι. 

ΘΕ4Ι. ᾽αλλὰ μὴν φαίνεταί γε. 

1. Σ9. Ποτέρων οὖν τίθης τὴν οὐσίαν; τοῦτο γὰρ µά- 
Άνστα ἐπὶ πάντων παρέπεται. 

GEAI. Ἐγὼ μὲν ὧν αὐτὴ ἡ Ψυγἠ καθ) αὐτὴν ἐπο- 
ρέγεται. 

Σ. Ἡ καὶ τὸ Όμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον, καὶ τὸ ταὐ- 
αοτὸν καὶ ἕτερον: 

ΘΕ41Ι. Ναί. 

Σ0. Τί δὲ καλὸν καὶ αἰσχρόν, καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν; 
ΘΕΗΙ. Καὶ τούτων µοι δοκεῖ ἐν τοῖς μάλιστα πρὸς 

ἄλληλα σκοπεῖσθαι τὴν οὐσίαν, ἀναλογιζομένη ἐν ἑαντῇ 

Ἡ r γεγονότα καὶ τὰ παρόντα πρὸς τὰ μέλλοντα. 

ΣΩ. Ἔχε δή: ἄλλσ τι τοῦ μὲν σκληροῦ τὴν σκληρό- 
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τητα διὰ τῆς ἐπαφῆς αἰσθήσεται, καὶ εοῦ μαλακοῦ τὴν 
µαλακότητα ὡσαύτως: 

GERAI. Ναί. 
ΣΩ. Τὴν δέ γε οὐσίαν καὶ ὃ τε ἐσιὸν καὶ τὴν ἐνων- 

τιότητα πρὸς ἀλλήλω καὶ τὴν οὐσίαν αὖὐ τῆς ἐνανειότητος 6 
αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐπανιοῦσα καὶ συμβάλλουσα πρὺς ἄλληλα 
κρίνει πειρᾶται ἡμὲν. 

GEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ6. Οὐκοῦν τὰ μὲν εὐθὺς γενοµένοιᾳ πάρεστι φύσει 

αἰσθάνεσθαι ἀνθρώποις τε καὶ Φηρίοις, ὅσα διὰ τοῦ σώ- 1ος 

µατος παθήµατα ἐπὶ τὴν φυχὴν τείνει: τὰ δὲ περὶ τού- 
των ἀναλογίσματα πρός τε οὐσίαν καὶ ὠφέλειαν µόγις 
καὶ ἐν χρόνῳ διὰ πολλῶν πραγμάτων καὶ παιδείας παρα- 309 
γήγνεται οἷς ἂν καὶ παραγίγνηται, 

ΘΕΑΗΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. ' 15 
249. Οἷόν τε οὖν ἀληθείας τυχεῖν, ᾧ μηδὲ οὐσίας; 
GEAI. ᾽αδύνατον. 
Σ0. Οὗ δὶ ἀληθείας τις ἀτυχήσει, ποτὶ τούτου ἐπι- 

στήµων ἔσταιι 
ΘξαΙ. Καὶ πῶς ἄν, ὦ Σώκρατες: 

249, Ἐν μὲν ἄρα τοῖς παθήµασιν οὐκ ἕἔνι ἐπιστήμη, 
ἐν δὲ τῷ περὶ ἐκείνων συλλογισμῷ: οὐσίας γὰρ καὶ ἆλη- 
θείας ἐνταῦθα μέν, ὡς ἔοικε, δυνατὸν ἄφασθαι, ἐκεῖ δὲ 
ἀδύνατον. 

ΘΕΗΙ. Φαίνεται, 35 
29. Ἡ οὖν ταὐτὸν ἐκεῖνό τε καὶ τοῦτο καλεῖς, το- 

σαύτας διαφορὰς ἔχοντε; 
6EAI. Οὔκον» δὴ δύκαιόν γε. 
Σ5. Τί οὖν δὴ ἐκείνῳ ἀποδίδως ὄνομα, τῷ ὁρᾷν, 

ἀκούειν, ὀσφραίνεσθαι, φύχεσθαι, Φερμαίνεσθαι: 30 
GEAI. αἰσθάνεσθαι ἔγωγε" τί γὰρ ἄλλο: [ὰ 
24. Ἑύμπαν ἄρ αὐτὸ καλεῖρ αἴσθησιν; ᾿ 

BGEAI. Ανάγκη. 

Σ9. Ἶπι γε, φαµέν, οὐ μέτεστιν ἀληθείας ἄφασθαι" 

οὐδὲ γὰρ οὐσίας. as 
EAI. Οὐ γὰρ οὖν. 

Σ9. Οὐδ' ἄρ ἐπιοτήμης. 
OKAI. Οὐ γάρ. 
Σ0. Οὐκ ἄρ Qu εἴη ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἴσθησίς τε 

καὶ ἐπιστήμη ταὐτόν. Γ] 
ΘΕ 41. Οὐ φαίνεαι, ὦ Σώκρατες. καὶ μάλιοτά γε 

»ῦν καταφανέστατον γέγονεν ἄλλο ὃν αἰσθήσεως ἐπιστήμη. 
28. M οὔ τι μὶν δὴ τούτου γε ἕνεκα ἠρχόμεθα 

διαλεγόµενοι, ἵνα εὕρωμεν τί ποτ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἐπιστήμη, ἀλλὰ 
τί ἔστιν. ὅμως δὲ τοσοῦτόν γε προβεβήκαμεν, ὥστε μὴ 15 
ξητεῖν αὐτὴν ἐν αἰσθήσει τὺ παράπαν, ἆλλ' ἐν ἐκείνω τῷ 
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υπ] 

4, πὲρὶ οπι, a. — 8. 
δὴ πρώτωι μὶν Χ 4 οἱ Ρε. Π. -- 14. δὲ] δαὶ b. 

16. ᾧ] οὗ Heindoruus. — 36. 
δὴ ab. Sed in Comment. erit. — 

erau tribuunt ας. 

δὴ om. a. — 11. ἔσει καὶ ἃ cum corr. Π οἱ leindorſio be: ἔστιν, ἃ 

ἡ οὖν] ἢ οὐ Χα οἱ pr. Π. --- τοῦτο] ταυτὸν Χ 4 οἱ ρε. Π. -- 
«ἂν οπή ἱοπά υπο cumn Κιν -- 

GEAI. Ἔγωγε Ficinus οἱ το, F. - 33. Σύμπαν ᾱ. -- 34. 10 τε a. — . 41. Verha καὶ μάλιστα - 

ἃ a. — δὴ ἠρωτῶμεν] 

Οὔκουν ἂν 
0, 34, θερμαίνεσθαι; μῶν — 

επς ἐπιστήμη 5ο- 
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ὀνόματι, ὃ τε ποτ᾽ ἔχει ἡ ψυχή, ὅταν αὐτὴ καθ’ αὐτὴν 
πφραγµατεύηται περὶ τὰ ὄντα. 

ΘΕάΑΙ. ᾽αλλὰ μὴν τοῦτό γε καλεῖται, ὦ Σχόκρατες, 
ὡς ἐγώμαι, δοξάζει». 

5. Σ0. Ὀρθῶς γὰρ οἴει, ὦ φίλε. καὶ ὅρα δὴ νῦν πάλιν 
Ἡ ἐξ ἀρχῆς, πάντα τὰ πρόσθεν ἐξαλείψας, εἴ τι μᾶλλον 

καθορᾷς, ἐπειδὴ ἐνταῦθα προελήλνθας. καὶ λέγε αὖθις 
τέ ποτ ἐστὶν ἐπιστήμη. 

GEAI. «όξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἀδύ- 
Ἀννατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι δόξα” κινδυνεύει δὲ ἡ ἆλη- 
Θὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι, καί µοι τοῦτο ἀποκεκρίσθω. 
ἐὰν γὰρ μὴ φανῇ προϊοῦσιν, ὥσπερ τὺ νῦν, ἄλλο τι πει- 
ρασόμεθα λέγειν. 

Σ9. Οὕτω μέντοι αφή, ὦ Θεαίτητε, λέγειν προθύµως 
16 μάλλον, ἢ ὡς τὸ πρῶτον ὖκνς ἀποκρίνεσθαι, ἐὰν γὰρ 

οὕτω δρώμεν, δνοῖν θάτερα, ἡ εὐφήσομεν ἐφ᾽ ὃ ἐριό- 
ϱ µεθδα, ἢ ἦττον οἰησόμεθα εἰδέναι ὃ μηδαμῇ κα. καὶ 

τοι οὐκ ὢν εἴη μεματὺς μισθὺς ὁ τοιοῦτος. καὶ δὴ καὶ 
νῦν εἰ φῄε; δνοῖν ὄντοιν αἰδέοιν δόξης, τοῦ μὲν ἁλη- 

30 θινοῦ, ψευδοῦς δὲ τοῦ ἑτέρου, τὴν ἀληθῆ δόξαν ἐπιοτήμην 

ὀρίζει; 
ΘΕΑΙ. Ἔγωγε- τοῦτο γὰρ αὖ νῦν µοι φαίνεται. 
29. 40 οὖν ἔτ' ἄξιον περὶ δόξης ἀναλαβεῖν πάλιν: 
GEAI. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 

3. 24. Θράτει µέπως νῦν τε καὶ ἄλλοτε δὴ πολλάκις, 
ϱ ὧὥσε ἐν ἀπορίᾳ πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς ἄλλον γεγο- 

νέναι, οὐκ ἔχοντα εἰπεῖν τί ποτ ἐστὶ τοῦτο τὺ πάθος 
παρ ἡμῖν καὶ τίνα τρόπον ἐγγιγνόμενον. 

ΘΚάΙ. Τὸ ποῖον δή; 
ο. Σ4. Τὸ δοξάξζεν τινὰ ψευδῇ. σκοπῶ δὴ καὶ νῦν ἔτι 

διστάζων, πότερον ἐάσωμεν αὐτὸ ἢ ἐπισχεφώμεθα ἄλλον 
τρόπον ἢ ὀλίγον πρότερον. 

ΘΕΗ4Ι. Τί μήν, ὦ Σώκρατες, εἴ πέρ γε καὶ ὁπῃοῦν 
φαίνεται δεῖν; ἄρει γὰρ οὐ κακῶς γε σὺ καὶ Θεόδωρος 

9730 45 ἐλέγετε σχολῆς πέρι, ας οὐδὲν ἐν τοῖς τοιοῖσδε κατεπείγει. 

Ε Σο. ᾿ὈΟρθῶς ὑπέμνησαρ. ἴσως γὰρ. οὐκ ἀπὸ καιροῦ 
πάλιν ὥσπερ ἴχνος μετελθεῖν. κφεῖττον γάρ που σμικρὸν 

εὖ ἢ πολὺ μὴ Ἱκανῶς περᾶναι. 
GEAI. Τί µήν; 

ο. Σ4. Πῶς οὖν; τί δὴ καὶ λέγοµεν; Φευδῆ φαμὶν ἕκά- 

στοτε εἶναι δόξαν, καί τινα ἡμῶν δηξάξειν ψευδῆ, τὺν ὃ᾽ 
αὖ ἀληθῆ, ὡς φύσει οὕτως ἐχόντων; 

ΘΕΗΙ. Δαμὲν γὰρ δή. 
Σο. Οὐκοῦν τόδε γ΄ ἴσθ ἡμῖν περὶ πάντα καὶ καθ’ 

«6 ἕκαστον, ἤτοι εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι; µανθάνειν γὰρ καὶ 

»τι 

16. δνεῖν Ὁ. 
libri omnes. — 30. δὴ] δὲ Butimannus. — 31. 
ὁ Θεόδωρος ἃο. -- 36. ἄπο ασ. 

19. ἀγνοεῖ Χ4Π: ἀγνοεῖ οὖν 4ΕΕ, ἀγνοεῖ αὖ a he. — 10, ἐσεὶ ab. — 18. ὁ post ἢ om. a. 
— 26. πάντ ij] πάντη Χά οἱ ϱτ. Π. Χα οἱ ϱτ. Π. -- 33, τις οη. 8, 

Όταν γε μὴ ἀληθῆ οἵηται οἰόύμενος. ἢ πῶς ἐροῦμεν: 

ἐπιλανθάνεσθαι μεταξὺ τούτων ὥς ὄντα ζαΐρειν λέγω ἐν 

τῷ παρόνει: νῦν γὰρ ἡμῖν πρὸς λόγον ἐστὶν οὐδέν. 
GEAI. ᾽Αλιὰ µήν, ὦ Σώκρατες, ἄλλο γ οὐδὲν λεί- 

πεται περὶ ἕκαστον πλὴν εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἤδη ἀνάγκη τὸν δοξάζοντα δοξάζειν ἢ ὅ 

ὧν τι οἶδεν ñ μὴ οἶδεν; 
ΘΕΗΙ. Ανάγκη. 
24. Καὶ μὴν εἰδότα γε μὴ εἰδέναι τὸ αὐτὸ ἢ μὴ 

εἰδότα εἰδέναι ἀδύνατον. u 
ΘΕΗΙ. πῶς δ᾽ οὔν 10 , 

Σ9. αρ οὖν ὁ τὰ ψενδῇ δοξάζων, ἃ οἶδε, ταῦτα 3τὰ 
οἴεται οὐ ταῦτα εἶναι ἀλλὰ ἕτερα ἄττα ὧν οἶδε, καὶ ἆμ- 

φότερα εἰδὼς ὠγνοεῖ ἀμφύτερα; 
ΘΕΑΙ. M ἀδύνατον, ὦ Σώκρατες. 

Σ0. Αλλ' ἆρα, ὢ μὴ οἶδεν, ἡγεῖεαι αὐτὰ εἶναι ἕτερα 15 
ἄττα ὧν μὴ οἶδε, καὶ τοῦτ' ἔστι τῷ µήτε Θεαίτηςον µήτε 
Σωκράτη εἰδόει εἰς τὴν διάνοιαν λαβεῖν ὡς ὁ Σωκράτης 

Θκαίητος ἢ ὁ Θκαίτητος Σωκράτης: 
GEAI. Καὶ πῶς ἄν: [ιν 

24. Αλλ’ οὐ µήν, ἅ γέ τις οἶδεν, οἴεταί που ἃ μὴ πο 
οἶδεν αὐτὰ εἶναι, οὐδ' αὖ ὃ μὴ οἶδεν, ὢ οἶδε. 

ΘΕ4Ι. Τέρας γὰρ ἴσεαι. 
29. Πῶς οὖν ἄν τις ἔει φευδῆ δοξάσειεν; ἐκτὸς γὰρ 

τούτων ἀδύνατόν που δοξάξειν, ἐπείπερ πάντ ἢ ἴσμεν 
ἡ οὐκ ἴσμεν, ἐν δὲ τούτοις οὐδαμοῦ φαίνεται δυνατὸν 1: 

Γφευδῆ δοξάσαι. 
ΘΕΛΙ. ᾽Αληθστατα. 
29. 40 οὖν οὐ ταύτῃ σκεπτίον ὃ ζητοῦμεν, κατὰ 

τὸ  εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ εὖ εἶναι 

καὶ μή: 
ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις; 
Σ9. Μὴ ἁπλοῦν ἡ ὅτι ὁ τὰ μὴ ὄντα περὶ ὀτονοῦν 

δοξάζων οὐκ {σθ ὡς οὐ φευδῆ δοξάσε, κἂν ὁπωσοῦν Ότὶ 
ἄλλας τὰ τῆς διανοίας ἔχη. 

ΘΕΑΙ. Εἰκός γ αὖ, ὦ Σώκρατες. 35 
28. Πῶς οὖν; τί ἐροῦμεν, ὦ Θεαίτητε, ἐάν εις ἡμᾶς 

ἀνακρίνῃ᾽ «4υνατὸν δὲ ὁεωοῦν ὃ λέγετε, καί τις ὀνθρώ- 
πων τὸ μὴ ὃν δοξάσει, εἶτε περὶ τῶν ὄντων του εἴτε αὐτὸ 
καθ) αὐτό; Καὶ ἡμεῖς δή, ὡς ἴοικε, πρὸς ταῦτα φήσοµεν 

3υῦ 
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ΘΕΑΙ. Οὕτως. 

20. Ἡ οὖν καὶ ἄλλοθί που τὸ τοιοῦτόν ἐστιν: 
ΘΕάΙ. Τὺ ποῖον; 

Σ5. Εἴ τις ὁρᾷ μέν τι, ὁρᾷ δὲ οὐδέν. 
ΘΕΗΙ. Καὶ πῶς; ἴ 5 

— Φάτερον ahb. Couſ. Ἠποκεῖπι, ad Επίηγά, p. 122. — 19. δυεῖν Ὁ. — εἰδέον] ἰδέαιν Βεκκοτί 
άσομεν π. -- ἐπισκεφό, µεθα α. — 33. ὅπηι γοῦν Χ 4 Π. — 149. καὶ 

— 31, ἃ οἷδε οτι. 
ἑητοῦμεν] ἐξητοῦμεν ΧωΠ. -- --. 18. 

39. εἶναι] εἰδέναι Χ 4ΠΣΤΒΕΡΗ οἱ ſoriase S -- 27. δὲ) δὴ Ηοϊπάοσίαν. -- λέγετε auetore Batimauno ντ Λέγεται 
οὐπο libris ας. — 40. μὴ ἀληθῆ Χα Π: ἀληθῆ μὴ abe. — ον Οὕτω a. — 44. ΕΕ) Ἡ Ueiudorttus. 



256. ᾽αἰλὰ μὴν εἰ ἓν γὲ τι ὁρᾷ, τῶν ὄντων τι ὁρᾷ. 
ἢ σὺ οἴει ποτὲ τὸ ἓν ἐν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι; 

GEAI. Οὐκ ἔγωγε. 
ΣΑ. Ὁ ἄρα ἓν γέ τι ὁρῶν ὄν τι ὁρᾷ. 

5 ΘξΗΙ. Φαίνεται. 
Σ0. Καὶ ὁ ἄρα τι ἀκούων ἓν γέ τι ἀκούει καὶ ὃν 

ακούει. 

Θ ΕΙ. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ ὁ ἁπτόμενος δή του, ἑνός γέτου ὥπτεται 

io καὶ ὄντος, εἴπερ ἑνός: 
ΘΕΑΙ. Καὶ τοῦτο. 
ΣΏ. Ὁ δὲ δὴ δοξάζων οὐχ ἓν τι δοξάδει; 

ΘΕ11. Ανάγκη. 
Σ0, O ὃ' ἓν τι δοξάζων οὐκ ὃν τι; 

1 ΘΕ4Ι. Ἐυγχωρῦ. 

Σ0, Ὁ ἄρα μὴ ὃν δοξάζων οὐδὲν δοξάζει. 

GEAI. Οὐ φαίνεται. 

Σ0. ᾽Αιλὰ μὴν ὅ γε μηδὶν. δοξάζων τὸ 

οὐδὲ δοξάξει. 
΄ ΘΕάΙ -2ον, ὡς ἴοριν. 

u Σ0. Ouu ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὃν δοβάζειν, οὔτε περὶ 

τῶν ὄντων οὔτε αὐτὸ καθ αὐτό. 
ΘΕ41Ι. Οὐ φαίνεται. 

ΣΑ. 4λλο τι ἄρ ἐστὶ τὸ ψευδῆ δοξάξειν τοῦ τὰ μὴ 

πτο 

παράπαν 

30 ὄντα δοξάζειν. 
ΘΕΠ. 4ο ἔοινν. . 

ΣΩ. Οὔτ' ἄρ οὕτως οὔτε ὡς ὀλίγον πρότερον — 

μεν, ψενδής ἔσει δόξα ἐν ἡμῖν. 
GERAI. Οὐ γὰρ οὖν δή. 

| Σ0. 1’ ἆρα ὧδε γιγνόµενον τοῦτο προσαγορεύοµεν; 
ΘΕ41. Πῶς: 
Σο. ᾽Αλ]οδοξίαν τινὰ οὖσαν ψευδῆ φαμὲν εἶναι δόξαν, 

ὅταν εἰς τι τῶν ὄντων ἄλλο αὖ τῶν ὄντων, ἀνταλλαξάμενος 
τῇ διανοίᾳ, φῆ εἶναι. οὕτω γὰρ ὃν μὲν ἀῑεὶ δοξάζει, ἕτερον 

as δὲ ἀνθ) ἑτέρου, καὶ ἁμαρτάνων οὗ ἐσκόπει δικαίως ἂν κα- 

«λοῖτο ψευδῆ δοξάζων. 
GEAI. Ὀρθότατά µοι νῦν δοκεῖς εἰφηκέναι. Όταν γάρ 

τις ἀντὶ καλοῦ αἰσχρὸν ἢ ἀντὶ αἰσχροῦ καλὸν δοξάζη, τότε 
ὡς ἀληθώς δοξάζει ψευδή. 

ο 28. ἁῆλος εἶ, ὦ Θεαίτητε, καταφρονῶν µου καὶ οὐ 

δεδιώς. 

ΘΕΑΙ. Τί μάλιστα; 
Σο. Οὐκ ἄν, οἶμαι, σοὶ δοκῶ τοῦ ἀληθώς ψεύδους 

ϱ. ἀντιλαβίσθαι, ἐρόμενος εἰ οἷόν τε ταχὺ βραδέως ἢ κοῦ- 
«6 φον βαρέως ἢ ἄλλο τι ἐναντίον μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν 

ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἐναντίου γέγνεσθαι ἑαυτῷ ἐναντίως. 
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τοῦτο μὲν οὖν, ἵνα μὴ µάτην θαῤῥήοης, ἀφίημι. ἀρέσκει 
δὲ, ὡς φῄς, τὸ τὰ ψευδῆ δοξάζειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι; 

GRAI. ᾿"Έμοιγε. 

25. Ἔσειν ἄρα κατὰ τὴν σἡν δόξαν ἕτερόν τι ὡς 
ἕτερον καὶ μὴ ὡς ἐκεῖνο τῇ διανοίᾳ τἰθεσθαι. ο 5 

GEAI. Ἔσει μέντοι. 

Σ., Όταν οὖν τοῦῦ’ ἡ διάνοιά του δρᾷ, οὐ καὶ 
ἀνάγκη αὐτὴν ἤτοι ἀμφότιρα ἢ ἢ τὸ ἕτερον διανοεῖσθαι: Ε 

ΘΕΗΙ. Ανάγκη μὲν, οὖν. 
δω, "Ἠτοι ἅμα γε ἢ ἐν μέρει; 
GEAI. Κάλλιστα. 

Σ9. Τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἆφ ὃ περ ἐγὼ καλεῖς; 
G6EAl. Τί καῶν: 
29. Αόγον. ὃν αὐτὴ απρὺς αὐτὴν ἡ φυχἠ διεξέρχεται 

περὶ ὧν ὤν σκυπῇ. ὥς γε μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομάὶ. 15 
τοῦτο γάρ µοι ἠδάλλεται. διανοουµένη, οὐκ ἄλλο τι ἢ 
διαλέγεσθαιν αὐτὴ ἑαυκὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποκρινομένη, καὶ 

καὶ οὐ φάσκουσα. Όταν δὲ ὀρίσασα, εἴκε βρα- 
δύτερον εἴτε καὶ ὀξύτερον ἐπαῖξασα, τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ 
καὶ μὴ διστάζη, δόξαν ταύτην τίθεµεν αὐτῆς. ὥσε᾽ ἔγωγε το 
τὸ δοξάδειν λέγειν καλώ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰφημένον, 
οὐ μέντοι πρὺς ἄλλον οὐδὲ φωνῇ, ἁλλὰ σιγῇ πρὸς αὐτόν. 
σὺ δὲ εἰ; 

GEAL. Κὠώ. 
28. ΄Ὅταν ἄρα τις τὸ ἕτερον ἕτερον δοξάξῃ, καὶ Ἡ5 

φησίν, ας ἔοικε, τὸ ἕτεφον ἕτερον εἶναι πρὸς ἑαυτόν. 
ΘΕαΙ. Τί µήν; Β 
ΣΩ. ᾿Αναμιμνήσχου δὴ εἰ πώποτ) εἶπες πρὸς σεαυτὺν 

ὅτι παντὸς μᾶλλον τό τοι καλὸν αἰσχρόν ἐστιν ἢ τὺ ἄδικον 
δίκαιον, ἢ καί, τὸ πάντων κεφάλαιον, σκόπει εἴ ποτ᾽ ἐπε- 30 
χείρησας σεαυτὺν πείθειν ὥς παντὸς μᾶλλον τὸ ἕτερον 
Ἑτερόν ἐστιν, ἢ πᾶν τοὐνανείον οὐδ' ἐν ὕπνῳ πώποτε 378 
ἐτόλμησας εἰπεῖν πρὸς σεαυτὸν ὡς παντώπασιν ἄρα τὰ 
περιετὰ ἄφτιά ἐστιν ἤ ει ἄλλο τοιοῦτον. 

ΘΕΑ. ᾽Αϊηθῆ λέγει. 10 
ΣΩ. αλλον δέ τινα οἴε ὑγιαίνοντα ἢ µαινόµενν ϐ 

τολμῆσαι σπουδῇ πρὺς ἑαυτὸν εἰπεῖν, ἀναπείθοντα αὐτόν, 
ὡς ἀνάγκη τὸν βοῦν ἵππού εἶναι ἢ τὰ δύο ἕνι 

GEAI. Μά Alꝰ οὐκ ἔγωγε. 
2. Οὐκοῦν εἰ τὸ λέγειν πρὸς ἑαυτὸν δοξάξειν ἐστίν, 

οὐδεὶς ἀμφότερά γε λέγων καὶ δοξάζων καὶ ἐφαπτόμενος 
ἀμφοῖν τῇ ψυχῇ εἴποι ἂν καὶ δοξάσειεν ὡς τὸ Έτερον 
ἕτερόν ἐστιν. ἑατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα περὶ τοῦ ἑτέρου. 
λέγω γὰρ αὐτὸ τῇδε, µηδένα δοξάρειν ὡς τὸ αἰσχρὺν κα- 
λὸὺν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. 

ΘΕΗΙ. ΑΜ’, ὦ Σώκρατες, ἑῶ τε καί µοι δοκεῖ ας λέγεις. 

10 27 

4, ὄν) ἓν Χ 4. -- 6 οἱ 9. yi] Bekkerus τέ. -- 3. δή του) ὅ 
ἄφὶ αποἰοτο Ηεικάίο νο: οὐ γὰρ cum bris α. -- 39. οὐν] οὐ 
του το, Ε; ceteri om. 

7 που b. — 10. ὄντος] ὄντος ἄπτεται a. 22. Οὐτ 
4 εἰ ρτ, Π. -- 30. τοῦτο γιγνόμενον ᾱ. -- 33. τε] 

11, Καὶ μάλιστα eusædius. - 19. καὶ om. a. — 19. τος malim aboase. κοκ, — 30. ποτ] τ᾽ Χα οἱ pr. ΠΠ. -- 
36. οἴει ἢ ὑγιαίνοντα 
45. ῥῆμα] ζλμα ἐνὶ τὸν ὃν μέρει, ἐπειδὴ τὸ ῥῆμα 

μαινόµενον Εἰσίπυν, ον ἢ σον χ Ueindorllus. — 39. ἵππον βοῦν a. — 41. γε om. a. — 
τῷ ἑτέρῳ κατὰ ῥῆμα ταύὐτόν ἐστι ΧΓάΠ οἱ κ. Σ86, 
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Σ9. "άμφω μὲν ἄρα δοξώζοντα ἀδύνατον τὸ ἕτερον 
ἕτερον δοξάζειν. 

GEAI. ᾿Κοικεν. 

29. ᾽Ηλ]ὰ μὴν τὸ ἵτερόν γε µόνον δοξάξων, τὸ δὲ 
s ἕτερον µηδαμῆ, οὐδέποτε δοξάσει τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι. 

GEAI. ᾿ληθῆ λέγεις" ἀναγκάζοιτο γὰρ ἂν ἐφάπτε- 
σθαι καὶ οὗ μὴ δοξάζει. 

279 Σα. Obt ἄρ ἀμφύτερα οὔτε τὺ ἕτερον δοξάζοντι 
Ε ὄχωρεῖ ἀλλοδοξεῖν. ὥσε εἴτις ὁριεῖται δόξαν εἶναι φενδῆ 

10 τὸ ἑτεροδοξεῖν, οὐδὲν ὢν λέγοι" οὔτε γὰρ ταύτῃ οὔτε κατὰ 
τὰ πρύτερα φαίνεται ψευδὴς ἐν ἡμῖν οὖσα δόξα. 

Θ 11. Οὗκ ἔοικεν. 

ΣΩ. ᾽λλὰ μέντοι, ὦ Θεαίτητε, εἰ τοῦτο μὴ φατή- 
σεται ὄν, πολλὰ ἀναγκασθησόμεῦα ὁμολογεῖν καὶ ἄτοπα. 

1 ΘΕΗΙ. Τὰ ποῖα δή: 

Σα. Οὖκ ἐρῶ σοι πρὶν ἂν πανταχῇ πειραθῶ σκοπῶν. 

αἰσχυροίμην γὰρ ὢν ὑπὲρ ἡμῶν, ἐν ὦ ἀποροῦμεν, ἄναγ- 
191 µκαζομένων ὁμολογεῖν οἷα λέγω. ἀλλ ἐὰν εὕρωμεν καὶ 

ἐλεύθεροι γενώµεθα, τότ ἤδη περὶ τῶν ἄλλων ἐροῦμεν 
4ο ὡς πασχόντω», αὐτοὶ ἐκτὸς τοῦ γελοίου ἑστῶτες"' ἐὰν δὲ 

πάντη ἀπορήσωμε», ταπεινωθέντες, οἶμαι, τῷ λόγῳ πα- 
ρέξοµεν οἷς ναυτιῶντες πατεῖν τε καὶ χρῆσθαι ὃ τι ἂν 
βούληται. ᾗ οὖν ἔτι πύρον τοὰ εὑρίσκω τοῦ ζητήματος 
ἡμῖν, ἄκονε. 

3. ΘΕΗΙ. Ιέγε μόνον. 

28. Οὐ φήσω ἡμᾶς ὀρθῶς ὁμολογῆσαι, ἡρίκα ὠὦμο- 
λογήσαµεν, ἅ τις οἶδεν, ἀδύνατον δοξάσαι ἅ μὴ οἶδεν εἷ- 

Ἡ ναι αὐτά, καὶ φευσθῆναι" ἀλλά πη δυνατόν. 
80 GEAI. ρα λέγις ὃ καὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα ἠνίκ) 

40 αὐτὸ ἔφαμεν, τοιοῦτον εἶναι, ὅτι ἐνίατ ἐγὼ γιγνώσκων 
Σωκράτη, πόφῥωθεν δὲ ὁρῶν ἅλλον ὃν οὐ γιγνώσχω, οή- 
Φην εἶναι Σωκράτη ὃν οἶδα; γέγνεται γὰρ δὴ ἐν τῷ τοι- 

οὕτῳ οἷον λέγεις. ' | 

ΣΩ. Ονκοῦν ἀπέστημεν αὐτοῦ, ὅτι ἃ ἴσμεν, ἐποίει 
4 ἡμᾶς εἰδότας κὴ εἰδέραις 

GEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σ0. Μὴ γὰρ οὕτω τιθῶμεν, ἀλλ ὧδε ἴσως πῃ 
ἡμῖν συγχωρήσεται, ἴσως δὲ ὠνειτενεῖ. ἀλλὰ γὰρ ἐν τοι- 

6 οὗτῳ ἐχόμεθα, ἐν ᾧ ἀνάγκη πάντα µεταστρέφοντα λόγον 
«οβασανίζειν. σκόπει οὖν εἴ τι λέγω. ἆρα ἔσει μὴ εἰδότα 

τι πρότερον ὕστερον μαθεῖν; 

1.0 

ΘΕΗΙ. Ἔστι μέντοι. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ αὖθις ἵεερον καὶ Έτερον : 

ΘΕ41. Τί δ) οὔ; 

101. τος. 

Σ0. Θἱἰς δή µοι Ἰόγου ἕνεκα ἐν ταῖς φυχαῖς ἡμῶν 
ἐνὸν κήρινον ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖζον, τῶ ὅ’ ἔλαττον, καὶ 
τῷ μὲν καθαρωτέρον κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου, καὶ σκλη- 

ροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου, ἔστι ὃ οἷς μετρίως ἔχοντος. Ὦ 
Θα. Τίΐθημι. 5 

Σ9, «ῶὥρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν Μου- 
σῶν μητρὺς Μνημοσύνης, καὶ ἐς τοῦτο, ὃ τι ἂν βουληθώ- 38 
μεν μγημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ ἀκούσωμεν ἡ] αὐτοὶ ἐν- 
οήῄσωμεν, ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ἐννοίαις, 

ἀποτνποῦσθαι, ὥσπερ δακτυλίων σηµεία ἐρσημαινομένους. 10 

καὶ ὃ μὶν ὢν ἐκμαγῇ, μγημµονεύειν τε καὶ ἐπίστασθαι, ἕως 

ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ: ὃ ὅ) ὢν ἐξαλειφθῇ ἢ μὴ οἷόν 
τε γένηται ἐκμαγῆνα, ἐπιλελῆσθαί τε καὶ μὴ ἐπίστασθαι. L 

ΘΕΑΙ. Ἔσεω οὕτως. 

Σ9. Ὁ τοίνυν ἠπιστάμενος μὲν ἀὐτά, σχοπῶν δέ τι 5 
ὧν ὁρᾷ ἢ ἀχούει, ἄθρει εἰ ἄρα τοιῶδε τρόπω ψευδῆ ἂν 
δοξάσαι. ι 

GOEAI. Ποίῳ δή τινες 
Σ.. A οἶδεν, οὐηθεὶς εἶναι τοτὶ μὲν ἃ οἶδε, τοτὶ δὲ 

ἃ μή. ταῦτα γὰφ ἐν τοῖς πρόσθεν οὐ καλῶς ὠμολογήσα- 39 
μεν ὁμολογοῦντες «δύνατα. 

GEAI. Νῦν δὲ πῶς λέγεις: 
ΣΏ. αἲ ὧδε λέγεσθαι περὶ αὐτῶν, ἐξ ἀρχῆς διορι- 

ζοµένους, ὅτι ὃ μέν τις οἶδεν ἴχων αὐτοῦ μνημεῖον ἐν 
τῇ ψυγῇ, αἰσθάνεται δὲ αὐτὸ µή, τοῦτο οὐηθῆναι ἕτερόν 35 
τι ὧν οἶδεν, ἴχοντα καὶ ἐκείνου τύπον, αἰσθανόμενον δὲ 
μή, ἀδύνατον. καὶ ὃ γε οἶδεν αὖ, οὐηδῆναι εἶναι ὃ μὴ 
οἷδε μηδ᾽ ἔχει αὐτοῦ σφραγίδα".καὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ μὴ 3Ν9 
οἶδεν αὖ' καὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ οἶδε' καὶ ὃ αἰσθάνεταί γε, 

ξτερόν τι ὧν αἰσθάνεται, οἱηθῆναι εἶναι" καὶ ὃ αἰσθάνε- 30 
ται, ὧν τι μὴ αἰσθάνεται' καὶ ὃ μὴ αἰσθάνεται, ὧν μὴ Β 
αἰσθώνεται: καὶ ὃ μὴ αἰσθάνεται, ὧν αἰσθάνεται. καὶ ἔτι 
γε αὖ ὧν οἶδε καὶ αἰοθάνεται καὶ ἔχει τὸ σημεῖον κατὰ 
τὴν αἴσθῃσιν, οὐηθῆναι αὖ ἕεερόν τε ὧν οἷδε καὶ αἰσθά- 

φεται καὶ ἴχει αὐ καὶ ἐκείνου τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσθη- as 
σιν, ἀδηναεώτερον ἔτι ἐκείνων, εἰ οἷόν τε. καὶ ὃ οἷδε 
καὶ ὃ αἰσθόνεται ἴχων τὺ μνημεῖον ὀρθῶς, ὃ οἶδεν οἵη- 
Φήναι ἀδύνατον" καὶ ὃ οἷδε καὶ αἰσθάνεται ἔχων κατὰ 
ταύτά, ὃ αἰσθάνεται" καὶ ὃ αὖ μὴ οἷδε μηδὶ αἰσθάνεται, 
ὃ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσθάνεται: καὶ ὃ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσθά- 4060 
γίται, ὃ μὴ οἶδε' καὶ ὃ μὴ οἶδε μηδὲ αἰσθάνεται, ὃ μὴ 
αἰσθάνεται. πάντα ταῦτα ὑπερβάλλε ἀδυναμίᾳ τοῦ ἐν 
αὐτοῖς φευδῆ τινὰ δοξάσαι. λείπεται δὴ ἐν τοῖς τοιοῖσδε, 
εἴ πέρ που ἄλλοθε, τὸ τοιοῦτον γενέσθαι. 

1. τὸ; τό τε ἅ 4 Π. -- 6-5. λέγεις. 59. ᾽Αναγκάζοιτο - «δοξάζει, οὗτ] α. -- 30. πασχόντων, αὐτοὶ ἐκτὸς ο Εἰοϊπο Hein - 
dorſlus: πασχόντων, ἐκτὸς ΣΤΕ Κ οἱ ϱτ. Ἐ, πασχόντων αὐτά, ἐκτὺς οππα οριοτίς a be. — 31. παρέξοµεν -- πατεῖν] 
Βορ]ι, Αίας. 1140, — 17. ἴσωρ 4 οἱ pr. Π: καὶ ἴσως abe. — 38 — 

— τοιούτο Χα ΠΠ: τῷ τοιούτῳ abe. — 9. ἐν φ] νῷ 4 οἱ κ Π. 
-- 8. εἰδώμεν Χ1Π. -- ακούωμεν. γα ΡΟΗ « et ρε ΠΕ, — Ε οἱ corr. F. — 9. ὑπέ- 

Εἰείπο Rultmamnnus. 
2. ἐνὸν] ἓν ᾱ. 

συγχωρήσει τις ο ſScholiasta οἱ 

Ίοντας 4 46Η οἳ -. Π: ὑπέχοντες abe. — 15. ὃ ὃ) ὢν εοετ. ΠΠ οἱ οἱ ὅταν Χ οἱ pr. ΠΠ, ὄταν δὲ ομπι οοἰογῖκ a bh. 
-- 14, σχὼν Χ.ά οἱ ϱτ. 1 
ρεται) ὃ αἰσθάνεται α. — 39. μηδὶ] μὴ α. 

. -- Ἡδ. τοῦτο om. a. — 38. ἔχειν εοετ. ΠΠ, ἔχηι A. - 346, «άχείνου ΓΗ. — 38. αὐθά- 
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ΘΕΑΙ. Ἐν τίσι δή: ἐὰν ἄρα ἐξ αὐτῶν τι μᾶλλον 
μάθω” νῦν μὲν γὰρ οὐχ ἔπομαι, 

Σ09, Ἐν οἷς οἶδεν, οὐηθῆναι αὐτὰ ἔτερ' ἅττα εἶναι 
24 ὧν οἶδε καὶ αἰσθάνεται" ἢ ὧν μὴ οἶδεν, αἰσθάνεται δέ: 

D σῇ ὧν οἶδε καὶ αἰσθάνεται, ὧν οἶδεν αὖ καὶ αἰσθάνεται. 
GEAI. Νὲν πολὺ πλεον ἀπελείφθην ἢ τότε. 
Σ9. Ὥδε δὴ ἀνάπαλιν ἄκους. ἐγὼ εἰδὼς Θεόδωρο» 

καὶ ἐν ἐμαντῷ µεμνημένος οἷός ἐσει, καὶ Θεαίκητον κατὰ 

ταύτά, ἄλλο τε ἐνίοτε μὲν ὁρῶ αὐτούς, ἐνίοτε δὲ οὔ, παὶ 
19 ἅπτομαί ποτ) αὐτῶν, τοτὶ δ᾽ οὗ, καὶ ἀκούω ἤ τινα ἅλ- 

1ην αἴσθησιν αἰσθάνομαι, τοτὲ δ᾽ αἴσθησιν μὲν οὐδεμίαν 
ἔχω περὶ ὑμῶν, µέμνημαι δὲ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον καὶ ἐπί- 
σταµαι αὐτὸς ἐν ἐμαντῶι 

[ ΘΕΗΙ. Πάνυ μὶν οὖν. 
15 ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν πρῶτον μαθὶ ὧν βούλομαι δηλῶ- 

σαι, ὡς ἴστι μὲν ἃ οἷδε μὴ αἰσθάνεσθαι, ἔστι δὲ αἰσθά- 
γεσθαι. 

ΘΕΑΙ. Αληθῆ. 
ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ἃ μὴ οἶδε, πολλώκις μὲν ἔστι μηδὲ 

0 αἰσθάνεσθαι, πολλάκις δὲ αἰφθάνεσθαι — 
GEAI. Ἔστι καὶ τοῦσο. 
Σο. Ἰδὲ δὴ ἐάν τι μᾶλλον νῦν ἑαίαπη, Σωκράτης 

405 ῥἐπιγιγνώσκει Θεόδωρον καὶ Θεαίτητον, ὁρᾷ δὲ μηδέτερον, 

μηδὶ ἄλλη αἴέθησις αὐτῷ πάρεστι περὶ αὐτῶν: οὐκ ἄν 
Ἅποτε ἐν ἑαυτῷ δοξάσειεν ὡς ὁ Θεαίητος ἐσεὶ Θεόδωρος. 

λέγω τι ἡ οὐδέν; 

ΘΕΗΙ. Ναί, ἀληθῆ γε. 
Σµ,. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐκείνων πρῶτον ἦν ὧν ἔλερον. 
ΘΕΗ1Ι. ν γάρ. 

πο. ΣΩ. «εύτερον τοίνυν, ὅτι τὺν μὲν γηνώσκων ὑμῶν, 
τὸν δὲ μὴ γιγνώσκων, αἰσθανόμενος δὲ µηδέτερον, οὐκ 
ἄν ποτε αὖ οὐηθείην, ὃν οἶδα, εἶναι ὃν μὴ οἶδα. 

ΘΕΗΙ. Ὀρθῶς. 
u Σ0, Τρίτον δὲ, µήδίτερον γιγνώσκων μηδὶ αἶσθα- 

1ὔ νόµενος οὐκ ἂν οἰηδείην, ὃν μὴ οἶδα, ἕτερόν τιν εἶναι 
ὧν μὴ οἶδα. καὶ τἆλλα τὰ πρότερα πώνθ' ἕξης γόμιζε 

πάλιν ἀχηκοέναι, ἐν οἷς οὐδέποτ) ἐγὼ περὶ σοῦ καὶ Έκο- 

430 δώρου τὰ Ψενδῇ δοξώσω, οὔτε γιηνώσκωρ οὔτε ἀγνοῶν 
ἄμφω, οὔτε τὸν μέν, τὸν δ’ οὐ γινώσκων. καὶ περὶ αὖ- 

«ο σθήσεων κατὰ ταύτά, εἰ ἄρα ἔπει. 
ΘΕΗΙ. Ἔπομαι, 

Σ0. . είπεαι τοίνυν τὰ φινδή δοξάσαι ἐν τῷδε, 

ὗταν — σἳ καὶ Θεόδωφον, καὶ ἔχων ἐν ἐκείνῳ τῷ 
ϱ  κηρίνῳ ὥσπερ δακτυλίων σφῷν ἀμφοῖν τὰ σηµεῖα, διὰ 
αὔ μακροῦ καὶ μὴ Ἱκανῶς ὁρῶν ἄμφω προθυμηθῶ, τὸ οὐ 
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κεῖον ἑκατέρου σημεῖον ἀποδοὺς τῇ οὐκείᾳ ὄψει, ἐμβιβάσας 
προσαρµόσαι εἰς τὸ ἑαυτῆς ἴχνος, ἵνα γένηται ἀναγνώρι- 
σις, εἶτα τούτων ἀποτυχὼν καὶ ὥσπερ οἱ ἔμπαλιν ὑπο- 
δούμενοι παραλλάξας προσβάλω τὴν ἑκατέρου ὄψιν πρὺς 

τὺ ὦλλόεριον σημεῖον, ἢ καὶ οἷα τὰ ἐν τοῖς κατόπεροις ὅ 

τῆς ὄψεως πάθη, δεξμὶ εἰς ἀριστερᾶ µεταῤῥεούσης, ταύ- 
τὺν παθὼν διαµάρτω" τύτε δὴ συμβαίνει ἡ ἑτεροδοξία ἢΡ 
καὶ τὸ Ψευδῆ δοξάώζειν. 

ΘΕΗΙ. Ἔοικεγάρ, ὦ Σώκρατες" Φαυμασίως ὡς λέγεις 
τὺ τῆς δόξης πάθος. 18 

24. "Ετι τοίνυν καὶ ὅταν ἀμφοτέρους γιγνώσκων τὸν 
μὲν πρὺς τῷ γιγνώσκειν αἰσθάνωμαι, τὸν δὲ µή, τὴν δὲ” 
γνῶσιν τοῦ ἑτέρου μὴ κατὰ τὴν αἴσθησιν ἴχω, ὃ ἐν τοῖς 
πρόσθεν οὕτως ἔλεγον καί µου τότε οὐκ ἐμάνθανες. 

ΘΕΗΗ. Οὐ γὰρ οὖν. "5 

ΣΏ. Τοῦτο μὴν ἔλεγον, ὅτι γιγνώσκων τὸν ἕτερον 
καὶ αἰσθανόμενος, καὶ τὴν γνῶσιν κατὰ τὴν. αἴσθησιν Ε 
αὐτοῦ ἔχων, οὐδέποτε οὐήσεται εἶναι αὐτὸν ἕτερόν τινα 
ὤν γενώσκει τε καὶ αἰσθάνεται καὶ τὴν γνῶσιν αὐ καὶ 
ἐκείνου ἴχει κατὰ τὴν αἴσθησιν. ἦν γὰρ τοῦτο; * 

EAI. Ναί 

W. — δέ γέ που τὸ νῦν λεγόµενον, ἐν ᾧ 

δὴ φαμὲν τὴν ψενδῆ δόξαν γέγνεσθαι τὸ ἄμφω γιγνώ- 
σκοντα καὶ ἄμφω ὁρῶντα ἤ τινα ἄλίην αἴσθησιν ἔχονα 194 

ἀμφοῖν τὼ σηµείω μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ «ἴσθησιν ἑκάτερον 3 9860 
ἔχειν, ἆλλ᾽ οἷον τοξύτην φαῦλον Ἱέντα παραλλάξαι τοῦ 
σκοποῦ καὶ ἁμαρτεῖν, ὃ δὴ καὶ φεῦδος ἄρα ὠνόμασται. 

GERAI. Εἰκότως γε. 

ΣΩ. Καὶ ὅταν τοίνυν τῷ μὶν παρῇ αἴσθησις τῶν ση- 
µείων, τῷ ὁὲ µή, τὸ δὶ τῆς ἀπούσης αἰσθήσεως τῇ πα- 30 

ρούση προσαρµόσῃ, πάντη ταύτῃ ψεύδιται ἡ διάνοια. καὶ 
ἓνὶ λόγω, περὶ ὧν μὲν μὴ οἵδέ τις μηδὲ Πσθετο πώποτε, 
οὐκ ἔσειν, ὡς ἔσικεν, οὔτε ψεύδεσθαι οὔτε ψευδής δόξα, Β 
εἴττι νῦν ἡμεῖς ὑγιὶς λέγοµεν' περὶ δὶ ὧν ἴσμεν τε καὶ 
αἰσθανόμεθα, ἓν αὐτοῖς τούτοις στρέφεται καὶ ἑλίτεται 15 

ἡ δόξα φευδὴς καὶ ἀληθὴς γιγνοµένη, καταντικρὺ μὲν 
καὶ κατὰ τὸ εὐθὺ τὰ οὐκεῖα συνάγουσα ἀποτυπώματα καὶ 
τύπους ἀληθής, εἰς πἱάγια δὲ καὶ σκολιὰ ψευδής. 

ΘΕ11. Οὐκοῦν καἰλῶς, ὦ Σώκρατες, λέγεται; 

Σ.9. Ἔτι τοίνυν καὶ τάδε ἀκούσας μᾶλλον αὐτὺ ἐρεῖς. {ο 
τὸ μὲν γὰρ τάληθὶς δοξώζει καλόν, τὸ δὲ φεύδεσθαι 
αἰσγρόν. — 

RAI. Πῶς ὅ' οὔ: 

Σ.. Ταῦτα τοίνυν φασὶν ἐνθένδε γίγνεσθαι. ὅταν 
. 

μὲν ὁ κηρός του ἐν τῇ ψυχῆ βαθύς τε καὶ πολὺς καὶ 15 

τ. δὴ) δὲ δὴ A. 
αὐτοῖν Χ4Π. 

— ἀνάπαλιν] αὖ πάλιν a. — 19. ἐν 01, a. — 15. µάθεα. — 44. δακτυλίῳ α. — ἀμφοῖν] 

6, — ,VUntimannus, μεταιρούσης Raiterus, μεταστρεφούσης Vineboelmannus. Conl. Soph. 366 —F Tim. 
46Λ. 
--ᾱἲἲ, ὃν ΧαΠ. -- 14. αἴσθησιν αἰσθανόμενον, 

 Ὁν πάς lucem aceipit Pherecratis fragm. 140 J. 44 λα. Ῥ. 64 Runkel. - 3. ὥς AN οἱ pr. Ἐ: abe. 
ἔχοντα ἀμφοῖν lleu⸗dius⸗, αἴσθησην ἔχοντα ὠμφοῖν, καὶ ἔχοντα 

ἀμφοῖν Rutimanntis. — 45. τὼ σηµείω Δπείοτο Ηουκήίο ber τῷ σηµείῳ a, τὸ σημεῖον Χ 1 οἱ ϱτ. Π. -- 160. ἴχηι 
ΧαΠ. -- 3. ᾖσθετο; ἐπείθιτο 4 οἱ pr. ΠΠ, ἐπῄσθετο corr. A. — 38. τυποῦσα 4. 
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9Α7 ᾖλεῖος καὶ μετρίως ὠργασμένος ᾖ, τὰ ἰόντα διὰ τῶν αἷ- 
σθήσεων, ἐνσημαινόμενα εἰς τοῦτο τὸ τῆς ψυχῆς κέαρ, 
ὃ ἔφη "Όμηρος αὐνιτεόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιότητα, 

Ρ εύτε μὶν καὶ τούτοις καθαρὰ τὰ σημεῖα ἐγγιγνόμενα καὶ 
α ἱκανῶς τοῦ βάθους ἔχοντα πολυχρόνιά τε γέγνεται καὶ εἰ- 
οἷν ol τοιοῦτοι πρῶτον μὲν εὐμαθεῖς, ἔπειτα µνήµονες, 
εἶτα οὐ παραλλάττουσι τῶν αἰσθήσεων τὰ σημεῖα ἀλλὰ 
δοξάζουσιν ἀληθῆ. σαφῆ γὰρ καὶ ἐν εὐρυχωρία ὄντα ταχὺ 
διανέµουσιν ἐπὶ τὰ αὐτῶν ἕκαστα ἐκμαγεα, ἃ δὴ ὄντα 

10 καλεῖται. καὶ σοφοὶ δὴ οὗτοι καλοῦνται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 
ΘΕΑΙ. Ὑπερφνῶς μὲν οὖν. 

Ε ΣΏ. "Όταν τοίνυν λάσιόν του τὸ κέαρ ᾖ, ὃ δὴ ἐπῄ- 
νεσεν ὁ πάντα σοφὺς ποιητής, ἢ ὅταν κοπρῶδες καὶ μὴ 

καθαροῦ τοῦ κηροῦ, ἢ ὑγρὸν σφόδρα ἢ σκληρόν, ὧν μὶν 
16 ὐγρόν, εὐμαθεῖς μέν, ἐπιλήσμονες δὲ έγνονται, ὧν δὲ 

σκληρόν, τὀναντία. οἱ δὲ δὴ λάσιον καὶ τραχὺ λιδῶδές 

τε ἢ γῆς ἢ κόπρου συµμµιγείσης ἔμπλεων ἔχοντες ἀσαφῆ 
τὰ ἐκμαγεῖα ἴσχουσιν. ἀσαφῆ δὲ καὶ οἳ τὰ σκληρά: βά- 
Θος γὰρ οὐκ ἴνι. ἀἁσαφῆ δὲ καὶ οἱ τὰ ὑγρά: ὑπὸ γὰρ 

1.5 * * ο} β - 
9Η Ἄ τοῦ συγχεῖσθαι ταχὺ γίγνεται ἀμνδρά, ἐὼν δὲ πρὺς πᾶσι 

τούτοις ἐπ᾽ ἀλλήλων συμπεπτωκάτα ᾗ ὑπὸ στενοχωφρίας, 
ἐάν του σμικρὸν ᾖ τὺ ψυχάριον, ἔτι ἀσαφέστερα ἐκείνων. 
πάντες οὖν οὗτοι γίνονται οἷοι δοξάζειν ψευδῆ. ὅταν 
γάρ τι ὁρῶσιν ἢ ἀκούωσι» ἢ ἐπινοῶσιν, ἕκαστα ἀπονέμειν 

αδταχὺ ἑκάστοις οὐ δυνάµενοι βραδεῖς τέ εἰσι κἀὶ ἀλλοτριο- 
φομοῦντες παρορῶσί τε καὶ παρακούουσι καὶ παρανοοῦσι 
πλεῖστα, καὶ καλοῦνται αὖ οὗτοι ἑφευσμένοι τε δὴ τῶν 
ὕντων καὶ ἁμαθεῖς. ΄ 

Β ΘΕΗΙ. Ὀρθότατα ἀνθρώπων λέγει, ὦ Σώκφατες. 
“ο. Σ0, Φῶμεν ἄρα ἐν ἡμῖν φευδεῖς δόξας εἶναι; 

ΘΕΗΙ. Σφόδρα γε. 
Σ6, Καὶ ἀληθεῖς δή; 
ΘΕάΙ. Καὶ ἀληθεῖς. 
Σ0. "Ἠδη οὖν οὐόμεθα ἱκανῶς ὡμολογῆσθαι ὄτι παν- 

35 τὸς μᾶλλον ἐστὸν ἀμφοτέφα τούτω τὼ δόξα; 
ΘΕΑΙ. Ὑπερφυῶς μὲν οὖν. 
ΣΩ. «Οεινόν τε, ὦ Θκαίτητε, ὡς ἀληθῶς κινδυνεύει 

καὶ ὠηδὲς εἶναι ἀνὴρ ἀδολέσχης. 
GEAI. Τί δέ; πρὺς τί τοῦτ) εἶπες; 

Σα. Τὴν ἐμαντοῦ δνσμαθίαν δυσχεράνας καὶ ὡς 
ἀληθῶς ἀδολεσχίαν. τέ γὰρ ἄν τι ἄλλο Θεῖτο ὄνομα, 

ὅταν ἄνω κάτω τοὺς λόγους ἕλκῃ τις ὑπὸ νωθείας οὐ 
δυνάµενος πεισθῆναι, καὶ ij δυσαπάλλακτος ἀφ᾿ ἑκάστου 

λόγου; 

σα 

195. 196, 

ΘΕ41. Σὺ δὶ δὴ εί δυσχεραίνεις; 
Σ50. Οὐ δυσχεραίνω µόνον, ἀλλὰ καὶ δέδοικα ὃ τι 

ἀποκρινοῦμαι, ἄν τις ἔρηταί µε" 8 Σώκρατες, εὕρηκας 
δὴ Ψευδῆ δόξαν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς αἰσθήσεσίν ἐστι πρὸς 
ἀλλήλας οὔτ᾽ ἐν ταῖς διανοίαις, ἀλλ’ ἐν τῇ συνάψει αἰ- 6 D 
οθήῄσεως πρὺς διάνοια»; Φήσω δὲ ἐγώ, οἶμαι, χαλλωπει- 
ἑόμενος ὥς τι εὑρηκότων ἡμῶν καλόν. 437 

ΘΕΗΙ. "Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχρὸν εἷ- : 
φαι τὸ νῦν ἀποδεδειγμένον. 

Σ0. Οὐκοῦν, φήσει, λέγεις ὅτι αὖ τὸν ἄνθρωπον ὃν ο 
διανοούµεθα µόνον, ὁρῶμεν δ’ οὔ, ἵππον οὐκ ἄν ποτε 
οὐηθείημεν εἶναι, ὃν αὖ οὔτε ὀφῶμεν οὔτε ἁπτόμεθα, 
διανοούµεθα δὲ µόνον καὶ ἄλλ' οὐδὶν αἰφθανόμεθα περὶ 
αὐτοῦ; Ταῦτα, οἶμαι, φήσω λέγειν. 

GEAI. Καὶ ὀρθῶς γε. 15 
ΣΩ. Τί οὖν, φήσει, τὰ ἔνδεκα, ἃ μηδὶν ἄλλο ἢ δια- Ε 

φοεῖταί τις, ἄλλο τι ἐκ τούτου τοῦ Λόγου οὐκ ἄν ποτε 
οἰηθείηῃ δώδεκα εἶναι, ἃ µόνον αὖ διανοεῖεαι; ἴθι οὖν 
δή, οὐ ἀποκρίνου. 

GERAI. αλ) ἀποκρινοῦμαι, ὅτι ὁρῶν μὲν ἄν τις ἢ ο 998 
ἐφαπτόμενος οὐμθείη τὰ ἔνδεκα δώδεκα εἶναι, ἃ μέντοι 
ἐν τῇ διανοίᾳ ἔχει, οὐκ ἄν ποτε περὶ αὐτῶν ταῦτα δοξά- 
σειεν οὕτωμ. 

50. Τί οὖν; οἵε τινὰ πώποτε αὐτὸν ἐν αὐτῷ πέντε 
καὶ ἑπτά, λέγω δὶ μὴ ἀνθρώπους ἑπτὰ καὶ πέντε προθέ-15196 
µενον σχοπεῖν μηδ᾽ ἄλλο τοιοῦτόν, «λλ᾽ αὐτὰ τὰ πέντε καὶ 
Ἱπτά, ἅ φαμεν ἐκεῖ μνημεῖα ἐν τῷ ἐκμαγείῳ εἶναι καὶ 
Ψευδῆ ἐν αὐτοῖς οὐκ εἶναι δοξάσαι, ταῦτα αὐτὰ εἴ τις 
ἀνθρώπων ἤδη πώποτε ἐσκέφατο λέγων πρὸς αὐτὸν καὶ 
ἐρωτῶν πόσα ποτ ἐστί, καὶ ὁ μὲν τις εἶπεν οἰηθεὶς ἔνδεκα 30 
αὐτὰ εἶναι, ὁ δὲ δώδεκα, ἢ πάντες λέγονσί τε καὶ οἴονται 
δώδεκα αὐτὰ εἶναι; 

ΘΕάΙ. Οὐ μὰ τὸν δία, ἀλλὰ ποὶλοὶ δὴ καὶ ἔνδικα" 
ἐὰν δέ γε ἐν πλείονι ἀριθμῷ τις σκοπῆεαι, μᾶλλον σφάλ- Β 
λεται. οἶμαι γάρ σε περὶ παντὸς μᾶλλον ἀριθμοῦ λέγειν. 5 

25. ὈΟρθῶς γὰρ οἵε. καὶ ἐνθυμοῦ µή τι τότε γίγνε- 
ται ἆλλο ἢ αὐτὰ τὰ δώδεκα τὰ ἐν τῷ ἐκμαγείῳ ἔνδεκα 
οὐηθῆναι. 

GEAI. ᾿Εοικέ γε. 

Σ9. Οὐκοῦν εἷς τοὺς — πάλιν ἀγήκει Ἰόγους; 4ο 
ὁ γὰρ τοῦτο παθών, ὃ οἶδεν, ἕτερον αὐτὸ οἴεται εἶναι 
ὧν αὖ οἶδεν. ὃ ἴφαμεν ἀδύνατον, καὶ τούτῳ αὐτῷ ἠναγ- 394 
κάζοµεν μὴ εἶναι ψευδῆ δόξαν, ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ ὁ αὐτὺς 
ἀναγκίζοιεο εἰδὼς μὴ εἰδέναι ἅμα. 
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193, 198. ΠΑάΑΤΟΩΝΟΣ 

GEAI. ᾽Αληθέστατα. 
29, Οὐκοῦν ἅλὶ ὀτιοῦν δεῖ ἀποφαίνειν τὸ τὰ φευδῆ 

δοξάζειν ἢ διανοίας πρὸς αἴσθησιν παραλλαγήν. εἰ γὰρ 
τοῦτ' ἦν, οὐκ ἄν ποτε ἐν αὐτοῖς τοῖς διανοήµασιν ἐψευ- 

δδόμεθα. νῦν δὲ ἦτοι οὐκ ἴστι φενδὴς δόξα, ἢ ἆ τις οἶδεν, 
οἷόν τε μὴ εἰδέναι. καὶ τούτων πότερα αἱρεῖ; 

ΘΕΑΙ. αποφον αἴρεσιν προτίθης, ὦ Σώκρατες. 
Γι] ΣΩ, ᾽αλλὰ μέντοι ἀμφύτερά. γε κινδυνεύει ὁ λόγος 

οὐκ ἐάσειν. ὅμως δέ, πάντα γὰρ τολµητέον, τέ εἰ ἔπιχει- 
10 ρήσαιμεν ἀναισχυντεῖν; 

GEAI. Πᾶῶς; 

Σ0,. Ἐθελήσαντες εἰπεῖν ποῖόν τί 

στασθαιε, 

ΘΕ 41. Καὶ εί τοῦτο ἀραίσχνντον: 

1ο. ΣΩ. Ἔοικας οὐκ ἐννοεν, ὅτι πᾶς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὁ 

Ἰόγος ζήτησις γέγονεν ἐπισεήμης, ὡς οὐκ εἰδόσι τί ποτ᾽ 
ἐσείν. 

GEAI. Ἐννοῦ μὲν οὖν. 
Σ9. "Έπειτ οὐκ ἀναιδὶς δοκεῖ, μὴ εἰδότας ἐπιστήμην 

30 ἀποφαίνεσθαι τὸ ἐπίστασθαι οἷόν ἐστιν; ἀλλὰ γάρ, ὦ 
Θκεαίτητε, πάλαι ἐσμὶν ἀνάπλερ τοῦ μὴ καθαρῶς διαλέ- 

γεσθαι. µυριάκις γὰρ εἰρήκαμεν τὸ γιγνώσκομεν «καὶ οὐ 
γεγνώσκοµεν, καὶ ἐπιστάμεθα καὶ οὐκ ἐπισεάμεθα, ὥς τι 
συνιέντες ἀλλήλων ἐν ᾧ ἴτι ἐπιτήμην ἀγνοοῦμεν. εἰ δὲ 

ποτ ἐσεὶ τὸ ἐπί- 

3 βούλει, καὶ νῦν ἐν τῷ παρόντι κεχρήµεθ᾽ αὖ τῷ ἀγνοεῖν, 
τε καὶ ουνιέναι͵ ὡς προσῆκον αὐτοῖς χρῆσθαι, εἴπερ στε- 

ρόμεθα ἐπισεήμης. - 
ΘΕΑΙ. ᾽αιλὰ τίνα τρόπον διαλέξει, ὦ Σώκρατες, τού- 

των ἀπεχόμενος: 
ΣΩ. Οὐδένα ὤν γε ὃς εἰμί: εἰ μέντοι ἦν ἀντιλο- 

γικός, οἷος ἀνὴρ εἰ καὶ νῦν παρῆν, τούτων τ’ ἂν ἴφη 
ἀπέχεσθαι καὶ ἡμῖν σφόδρ ἂν ἃ ἐγὼ λέγω ἐπέπληττεν. 
ἐπειδὴ οὖν ἰσμὲν φαῦλοι, βούλει τολµήσω εἰκεῖν οἷόν ἴστι 
τὸ ἐπίστασθαε; φαίνεται γάρ µοι προὔργου τι ἂν γενέσθαι. 

1 ΘΕΗΙ. Τόλμα τοίνυν νὴ ία. τούτων δὶ μὴ ἄπεχο- 

µένῳ σοι ἔσται πολλὴ συγγνώμη. 
28. ᾿Ακήκοας οὖν ὃ νῦν λέγουσι τὸ ἐπίστασθαι; 
GEAI. Ἴσως' οὐ μέντοι ἔν γε τῷ παρόνει μνημονεύω. 

Β 20. Ἐπιστήμης που ἕξιν φασὶν αὐτὸ εἶναι, 
ω ΘξΗΙ. Αιηθῆ. 

29. Ἡμεῖς τοίνυν σμικρὸν µεταθώµεθα καὶ εἴπωμεν 
ἐπισεήμης κτῆσιν. 

GEAI. Τί οὖν δὴ φήσεις τοῦτο ἐκείνου διαφέρει»; 
5: Ἴσως μὶν οὐδέν' ὃ ὃ) οὖν δοκεῖ, ἀκούσας συν- 

αὖ δοκίμαζε. 

ΘΕΑ4ΙΤΗΤΟΣ. 

ΘΕΑΙ. Ἐάν πέφ γε οἷός τ’ ὤ. 
ΣΩ. Οὐ τοίνυν µοι ταὐτὸν φαίνεται τῷ κεκτῆσθαι 

τὸ ἔχειν. οἷον εἰ ἱμάτιον πριάµενός τις καὶ ἐγκρατὴς ὢν 
μὴ φοροῖ, ἔχειν μὲν οὐκ ἂν αὐτὸν αὐτό, κεκτῆσθαι δέ γε 
φαῖμεν. 5 5 

ΘΚάΙ. Ὀρθῶς γε. 
29. ὍὌρα δὴ καὶ ἐπιστήμην εἰ δυνατὸν οὕτω κέκτη- ϐ 

µένον μὴ ἔχειν, ἀλλ ὥσπερ εἴ τις ὄρνιθας ἀγρίας, περι- 
στερὰς ἤ τι ἄλλο, θηρεύσας οἴκοι κατασκευασάµενος πεφι- 

στερεῶνα τρέφοι. τρόπον μὶν γὰρ ἄν πού τινα φαῖμεν 19 
αὐτὺν αὐτὰς ἀεὶ ἔχειν, ὅτι δὴ κέκτηται. ἡ γάρ; 

GEAI. Ναί. 

Σ4, Τρόπον δέ Υ ἄλλον οὐύδεμίαν ἔχειν, ἀλλὰ δύνα- 
μιν μὶν αὐτῷ περὶ αὐτὰς παραγεγονέναι, ἐπειδὴ ἐν οἰκείῳ. 
περιβόλῳ ὑποχειρίους ἐποιήσατο, λαβεῖν καὶ ἴσχειν, ἐπειδὰν 15 
βούληται, Θηρευσαμένῳ ἣν ἂν ἂεὶ ἐθέλῃ, καὶ πάλιν ὧφι- Ὦ 
έναι'. καὶ τοῦτο ἐξεῖναι πομῖν, ὁποσάκις ἂν δοκῇ αὐτῷ. 

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Πάλιν δή, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσθεν κήρινόν τι 
ἐν ταῖς φυχαῖς κατεσκενάζοµεν οὐκ οἵδ' ὅ τι πλάσμα, νῦν 0 394 
αὖ ἐν ἑκάσεῃ Ψυχῇ ποιήσωµεν περιστερεῶνά τινα παντο- 
δαπῶν ὀρνίθων, τὰς μὶν κατ ἀγέλας οὔσας χωρὶς τῶν 
ἄλλων, τὰς δὲ κατ ὀλίγας, ἐνίας δὶ µόνας διὰ πασῶν 
ὅπη ἂν τύχωσι πετοµένας. 

GEAI. Πεποιήσθω δή. ἀλλὰ εί τοὐντεῦθεν; 35 
Σᾳ. Παιδίων μὲν ὄντων, φάναι χρή, εἶναι τοῦτο τὸ . 

«γγεῖον κενόν, ἀντὶ δὲ τῶν ὀρνίθων ἐπιστήμας ψοῆσαι" 

ἣν δ' ἂν ἐπιοτήμην κτησάµενος καθείρξῃ ες τὸν περί- 
βολον, φάναι αὐτὸν µεμαθηκέναι ἢ εὑρηκέναι τὸ πφᾶγμα ᾿ 

οὗ ἦν αὕτη ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἐπίστασθαι τοῦτ εἶναι. 30 
GEAI. Ἔστω. 

ΣΩ. Tõ τοίνυν πάλιν ἣν ἂν βούληται τῶν ἐπιστημῶν 398 
Φηρεύειν καὶ Ἰαβόντα ἴσχειν καὶ αὖθις ἀφιέναι, σχόπει 138 
τίνων δεῖται ὀνομάτων, εἴτε τῶν αὐτῶν ὧν τὸ πρῶτον, 
ὅτε ἐκεᾶτο, εἴτε ἱτέρων. µαθήσει ὃ ἐντεῦθεν σαφέστερον 13 

τί,λέγω. ἀριθμηεικὴν μὲν γὰρ λέγεις τέχνην: 
GEAI. Ναί. 

ΣΩ. Ταύτην δὴ ὑπόλαβε θήραν ἐπισεημῶν ἀρτίου 
τε καὶ περιττοῦ παντός. 

ΘΕ4Ι. Ἱπολαμβάνω, 
Σ8. Ταύτῃ δή, οἶμαι, τῇ τέχνῃ αὐτός τε ὑποχει- 

ρίους τὰς ἐπιστήμας τῶν ἀριθμῶν ἔχει καὶ ἆλλῳ παρα- 
δίδωσιν ὁ παφαδιδούς. 

" ΘΕαΙ. Ναί. 
Σ3ὲ. Καὶ καἰοῦμέν γε παραδιδόντα μὲν διδάσκειν, 5 

97 

290 
Β 

3. ἅλλό τι οὖν α. -- 6. φενδὴς ἡ δόξα Χ 4 Π. -- 6. ποτέραν Χάό οἱ pr. Π. — 30. ἠν) ἡ 4). 
3. τῷ κεκτῆσθαι τὸ ἔχειν Χ4Π: τὸ κεκτῆσθαι τῷ ἔχειν αὖο. -- 3. εἰοπ. ΧΓά4ΞΣΤΕ οἱ ρε. — - 

ὁ » 
4. φορῶι A. Ἐοτί, οἷον ἱμάτιον - - - φορῶν. vid. Praeſ. ad Euihyd. p. ΧΙΥ. Ἠποκ. -- δέ γε] γε δὴ Χ4Π, γε Ε, γε 
ΓΞΣΤΗΟΕ. -- 6. Ὀρθῶς Χ4Π: Καὶ ὀρθῶς abe. — 11. ὅτι δὲ δὴ 4Π, ὅντι δὴ α. -- 15. ἴσ χειν Winckel 
mannus: ἔχειν α, σχεῖν ο. Couſ. 4198 Α et Ὀ. — 14. αετωµένας a. — 35. καθείρξει ᾱ. — 35. ἐντεῦθεν 4 Π: 
ἐνθένδε abe. 

Ριλτο. 43 



98 

παραλαμβάνοντα δὲ µανθάνειν, ἔχοντα δὲ δὴ τῷ κεκτῆ- 
σθαι ἐν τῷ περιστερεῶνι ἐκείνῳ ἐπίστασθαι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὶν οὖν. 
ΣΩ, Τῷ δὲ δὴ ἐντεῦθεν ἤδη πρόσοχες τὸν νοῦν. ἀρι- 

δθμητικὸς γὰρ ὤν τελέως ἄλλο τι πάρτας ἀριθμοὺς ἐπί- 

σταται; πάντων γὰρ ἀριθμῶν εἰσν αὐτῷ ἐν τῇ φυχῇ 

ἐπιστῆμαε, ' 

ΘΕΑΙ. Τί µήν: 

η ΣΩ, Ἡ οὖν ὁ τοιοῦτος ἀριθμοῖ ἄν ποτέ τι η αὐτὸς 

ι0 πρὺς αὐτὸν αὐτὰ ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχει ἀριθμόν: 
GEAI. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΣΩ. Τὸ δὲ ὠριθμεῖν γε οὐκ ἄλλο τι Θήόομεν τοῦ 

σκοπεῖσθαι πόσος τις ἀριθμὸς τυγχάνει ὤν. 
ΘΕΗΙ. Οὕτω. 
Σ0. ὉὍ ρα ἐπίσεαται, σκοπούµενος φαίνεται ὡς 

οὐκ εἰδώς, ὃν ὠμολογήκαμεν ἅπαντα ἀριθμὸν λα. 

ἀκούεις γάρ που τὰς τοιαύταρ ἀμφισβητήσεις. 
6KAMI. ΕΥωΩΥΕ. 

Π] ΣΩ. Οὐκοῦν ἡμεῖς ἀπεικάζοντες τῇ τῶν περιστερῶν 
996 30 κτήσει τε καὶ θήρα ἐροῦμεν, ὅτι διετὴ ἦν ἡ θήρα, ἡ μὲν 

πρὶν πεκτῆσθαι τοῦ κεκτῆσθαι Ένεκα: ἡ δὲ κεκτηµένῳ τοῦ 
λαβεῖν καὶ ἔχειν ἐν ταῖς χεραὶν ἃ πάλαι ἐκέκτητο. οὕτω 
δὲ καὶ ὧν πάλαι ἐπιότὴμαι ἦσαν αὐτῷ µαθόντι, ᾗ ἠπί- 
στατο αὐτά, πάϊων ἔστι καταµανθάνειν ταὐτὰ ταῦτα ὧνα- 

τμ λαμβάνοντα τὴν ἐπισεήμην ἑκάστου καὶ ἴσχονεα, ἣν ἐκέ- 

. ατητο μὲν πάλαι, πρόχειρον δ᾽ οὐκ εἶχε τῇ διανοία: 
GEA. Anon. 

Ε Σ0ϱ. Τοῦτο δὴ ἄρτι ἠρώων, ὅπως χρὴ τοῖς ὀνόμασι 

χθώμενον λέγειν περὶ αὐτῶν, ὅταν ἀριθμήσων ἴῃ ὁ ἀρι- 

30 θμητικὺς ἤ τι ἀναγνωσύμενος ὁ γραμματικός. ὥς ἐπιοτά- 

µενος ἄρα ἐν τῷ τοιούτῳ πάλιν ἴρχεται µαθησύµενος παρ 

ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσεαται: 
ΘΕάΙ. Αλ’ ἄτοπον, ὦ Σώκρατες. 
Σ0, Αλ ὃ οὐκ ἐπίσταται φῶμεν αὐτὸν ἀναγνώ- 

πσεσθαι καὶ ἀριθμήσειν, δεδωκύτες αὐτῷ πάντα μὲν γράµ- 

10996 µατα, πάντα δὲ ἀριθμὸν ἐπίστασθαι; : 

ΘΕΗΙ.  ᾽Αλλὰ καὶ τοῦτ ἄλογον. 
ΣΩ, Βούλει οὖν λέχωµεν ὅτι τῶν ἂὶν ὀνομότων οὐδὲν 

ἡμῖν µέλει, ὅπῃ τις χαίρει Έἶκων τὸ ἐπίστασθαι καὶ µαν- 

ο θάνειν, ἐπειδὴ δὲ ώρισάμεθα ἵτερον μέν τι τὸ κεκτῆσθαι 

τὴν ἐπιοτήμη», ἕτερον δὲ τὸ ἔχειν, ὃ μὲν τις κέκτηται μὴ 
πεκεῆσθαι ἀδύνατόν φαμεν εἶναι, ὥστε οὐδέποτε συμβαίνει 
ὅ τις οἶδε μἡ εἰδένα, Ψευδῆ μέντοι δόξαν οἷόν τ’ εἶναι 

Β περὶ αὐτοῦ λαβεῖν; μὴ γὰρ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην τούτου " 

«ό οἷόν τε, «λλ' ἑτέραν ὠντ᾽ ἐκείνης, ὕταν θηρεύων τινὰ ἀπὶ 
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αὐτοῦ ἐπιστήμην διαπεεοµένων ἀἆνθ ἑτέρας ἑτέραν ἁμαρ- 
τὼν λάῤη, ὕτε ἄρα τὰ ἔνδεκα δώδεκα ᾠήθη εἶναι, τὴν 
τῶν ἔνδεκα ἐπισεήμην ἀντὶ τῆς τῶν δώδεκα λαβών, τὴν 
ἐν ἑαντῷ οἷον φάτταν ἀντὶ περιστερᾶς. 

GEAI. Ἔχει γὰρ οὖν λόγον, 8 
Σ0. Όταν δέ γε ἣν ἐπιχειρεῖ λαβεῖν λάβη, ἀφενυδεῖν 

τε καὶ τὰ ὄντα δοξάζειν τότε, καὶ οὕτω δἠ εἶναι ἀληθῆ 
τε καὶ ψευδῆ δόξαν, καὶ ὧν ἐν τοῖς πρόσθεν ἐδναχεραί- G 
νοµεν οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσθαι; ἴσως οὖν µοι συµφήσεις. 
ἡ πῶς ποιήσεις; 

GERAI. Οὕτως. 
ΣΑ, Καὶ γὰρ τοῦ μὲν ἃ ἐπίσταται μὴ ἐπίστασθαι 

ἁπηλλάγμεθα: ἃ γὰρ κεκτήµεθα μὴ κεκτῆσθαι οὐδαμοῦ 
ἔτι συμβαίνει, οὔτε φενσθεῖσί τινος οὔτε μή. δεινότερον 
μέντοι πάθος ἄλλο παραφαίνεσθαί µοι δοκεῖ. 

GEAI. Τὸ ποῖον; 

Σ9. Εἰ ἡ τῶν ἐπιστημῶν μεταλλαγὴ φενδὴς γενήσεταί 

ποτε δόξα. 

GEAI. Πῶς δή: 

Σ09, :Πρῶτον μὲν τύ τινος ἔχοντα ἐπιοτήμην τοῦτο) Ώ 

αὐτὸ ἀγνοεῖν, μὴ ἀγνωμοσύνῃ ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ ἐπιστήμη . 
ἔπειτα ἕτερον αὖ τοῦτο δοξάζειν, τὸ ὅ᾽ ἕτερον τοῦτο, πῶς 

οὐ πολλὴ ἁλογία, ἐπιοτήμης παραγενοµένης γγώναι μὲν 
τὴν φυχὴν μηδέν, ἀγνοῆσαι δὲ πάντα; ἐκ γὰρ τούτου τοῦ 
1όγου κωλύει οὐδὲν καὶ ἄγνοιαν παραγενοµένην γνώναί τε 0 
ποιῆσαι καὶ τυφλότητα ἐδεῖν, εἶπερ καὶ ἐπιστήμη ἀγνούσωί 
ποτέ τινα ποιήσει. 

ΘΕΗΙ. Ἴσως γάρ, ὦ Σλύκρατες, οὗ καλῶς τὰς ὄρνι Ε 

θας ἐτίθεμεν ἐπιστήμας µύνον τιθέντες, ἴδει δὲ καὶ ὧνε- 

πιστημοσύνας τιθέναι ὁμοῦ συνδιαπετοµένας ἐν τῇ ψυχῇ, 3ο 
καὶ τὸν Φηρεύοντα τοτὶ -μὲν ἐπιοτήμην ἑαμῤῥάνοντα, τοτὶ 

ὁ ἀφεπιστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι φευδῆ μὶν δοξάζειν 
τῇ ἀνεπιστημοσύνῃ, ἁληθῇ δὲ τῇ ἐπιστήμη. 

Σ0. Οὐ ῥᾷδιόν γε, ὦ Θκαίτητε, μὴ ἐπαινεῖν σε. ὃ 
μέντοι εἶπες, πάλιν ἐπίσκεψαι. ἴστω μὲν γὰρ ὡς λέγεις' 15 

ὁ δὲ δὴ εὖν ἀνεπιστημοαύνην λαβὼν Φευδῆ μέν, φῄς, 
δοξάσει. ἡ γάρ: 

ΘΕ11. Nui. 

Σο. Οὐ δή που καὶ ἠγήσεταί γε ψευδῆ δοξώζειν. 
GEAI. Πῶς γάρ; 

59. αλ ἀληθη γε, καὶ ὡς εἰδὼς διακείσεται περὶ 
ὧν ἔψευσται. 

GEAI. Τί μήν; Ι 

Σ9. ᾿Ἐπιοτήμην ἄρα οὐήσεται τεθηρευκὼς ἔχειν, ολλ 
οὐκ ἀνεπιστημοσύνην. 
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ΘΕΑΙ. Anlov. 
Σῷ. Οὐκοῦν μακρὰν περιλθόντες ας ἐπὶ τὴν πρώ- 

την πάρεόµεν ἀποφίαν. ὁ γὰρ ἐλεγκτικὸς ἐκεῖνος γελάσας 

Γ —— Πότερον, ὦ βέλτιστοι, ἀμφοτέρας τες εἰδώς, ἔπι- 

ὅ στήµην τε καὶ ἀνεπιστημοσύνην, ἣν οἶδεν, Ἱτέραν 

οἴεταί τινα εἶναι ὧν οἶδεν; ἢ οὐδετέραν αὐτοῖν εἰδώς, ἣν 

μὴ οἶδε, δοξάζει ἑτέραν ὧν οὐκ οἶδενι ἢ τὴν μὲν εἰδώφ, 
τὴν ὅ οὔ, ἣν οἶδεν, ἣν μὴ οἶδεν, ἢ ἣν μὴ οἵδεν, ἣν 

Ὁ οἶδεν ἡγεῖται: ἢ πάλιν αὖ µοι ἐφεῖτε ὅτι τῶν ἐπισεημῶν 

1ο καὶ ἀνεπιστημοσννῶν εἰσὶν αὖ ἐπιστῆμαι, ἃς ὁ κεκτηµένος 

ἐν ἑτέροις τισὶ γελοίοις περιστερεώσιν ἢ κηρίνοις πλάσµασι 

καθείρξέας, ἕως περ ἂν κεκτῆται, ἐπίσταται, καὶ ἐὰν μὴ 

προχείρους ἔχῃ ἐν τῇ φυχῇ: καὶ οὕτω δὴ ἀναγκασθήσεσθε 

εἰς ταὐεὺν περιτρέχειν μυριόκις οὐδὲν πλέον ποιοῦντες; 

15 Τί πρὸς ταῦτα, ὦ Θναίητε, ἀποκρινούμεθα: 
ΘΕΑΙ. ᾽αἱιὰ μὰ ία, ὦ Σώκφατες, ἔγωγε οὐκ ἔχω 

τί χρὴ λέγειν. 

300 ΣΩ. αρ’ οὖν ἡμῖν, ὦ παῖ, καλῶς ὁ λόγος ἐπωπλήττει, 

καὶ ἐνδείκνυται ὅτι οὐκ ὀρθῶς ψευδῆ δόξαν προτέραν 

Ρ390 ζητοῦμεν ἐπιοτήμης, ἐκείνην ἀφέντες; τὸ δ᾽ ἐσεῖν ἀδύνατον 

γνῶναε, πρὶν ἄν τις ἐπιστήμην Ἱκανῶς λάβη τί ποτ ἐστέν. 

GEAI. Ανάγκη, ὦ Σώκφατε, ἐν τῷ παρόνε ὡς 

λέγεις οἴεσθαι. 
Σο, Τί οὖν τις ἐρεῖ πάλιν ἐξ ἀρτῆς ἐπιστήμην: οὐ 

35 7άρ πω ἀπεροῦμέν γέ πω. 
ΘΚαΙ. ΄Ἠκιστα, ἑάν περ μὴ αὐ γε ἀπαγοφεύῃς. 
Σ9. 4ΐγε δή, τί ἂν αὐτὸ μάλιστα εἰπόντες ἠκιοτ᾽ 

ἂν ἡμῖν αὐτοῖς ἐνανειωθεῖμεν; 
E ΘΕΗΙ. Ὅπερ ἐπεχειροῦμεν, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ πρό- 

30 σθεν: οὐ γὰρ ἴχω ἔγωγε ἄλλο οὐδέν. 
Σω. Τὸ ποῖον; 

ΘΕΑΙ. Τὴν ἀληθῆ δόξαν ἐπιοτήμην εἶναι. ἀναμάρ- 
τητόν γέ πού ἐσει τὸ δοξάζειν ἀληθῆ, καὶ τὰ ὑπ αὐτοῦ 
γιγνόµενα πάντα καλὰ καὶ ἀγαθὰ γίγνεται, 

3. 28. Ὅ τὺν ποταμὸν καθηγούµενος, ὦ Θεαίτητε, 

ἔφη ἄρα δείξειν αὐτό: καὶ τοῦτο ἐὰν ἑώντερ ἐρευνῶμεν, 
τάχ ἂν ἐμπόδιον Ὑενόμενον αὐτὸ φήνειε τὸ ζητούμενον, 

µένουσι δὲ ὅῆλον οὐδέν. 

304 ΘΕΑΙ. ὈΟρθῶς λέγει ἆλλ ἴωμέν γε καὶ σχοπώμεν. 

τμ «29. Οὐκοῦν τοῦτό γε βραχείας σχέψεωφ; τέχνη γάρ 
σοί ὅλη σηµαίνει μὴ εἶναι ἐπιστήμην αὐτό. 

ΘΕάΙ. Πῶς δή; καὶ τίς αὕτη; 
Σ0. Ἡ τῶν µεγίσεων εἰς σοφίαν, οὓς δὴ καλοῦσι 

ῥήτοράς τε καὶ δικανικούᾳ. οὗτοι γάρ που τῇ ἑαυτῶν τέχνη 
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πείθουσιν οὐ διδάσκοντες, ἀλλὰ δοξάξειν ποιοῦντες ἃ ἂν 

βούλωνται. ἢ σὐ. οἴε δεινούρ τινα οὕτω διδασκώλους 
εἶναι, ὥστε οἷς μὴ παρεγένοντό τινες ἀποστερουμένοις χοφή- Β 
µατα ἢ τι ἄλλο βιαζοµένοις, τούτους δύνασθαι πρὸς ὕδωρ 
σμικρὺν διδάξαι ἱκανῶς τῶν γενομένων τὴν ἀλήθειαν: 8 

GEAI. Οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ πεῖσαι μέν. 
Σ9. Τὺ πεῖσαι ὅ) οὐχὶ δοξάσαι λέγεις ποιῆσαι; 
ΘΕΗΙ. Τί μήν: 
Σα, Οὐκοῦν Όταν δικαίως πεισθῶσι δικασταὶ περὶ 

ὧν ἰδόντι µόνον ἔσειν εἰδίναι, ἄλλως δὲ µή, ταῦτα τότε 10 
ἐξ ἀκοῆς κρίνοντες, ἀληθῆ δόξαν λαβόντες, ἄνευ ἐπιοτή. ϐ 
µης ἴκριναν, ὀρθὰ πεισθέντες, εἴπερ εὖ ἐδίκασαν; 

ΘΕΗΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
5. Οὐκ ἄν, ὦ φίλε, εἴ γε ταὐτὸν ἦν δόξα τε ὠλη- 

Φὴς [καὶ δικαστήρια] καὶ ἐπιστήμη, ὀρθά ποτ ἂν δικα- 15 302 
στὴς ἄκρος ἐδόξαξεν ἄνευ ἐπιστήμης' νῦν. δὲ ἴοικεν ἄλλο 
τι ἑκώτερον εἶναι. 

GEAI. Ὁ γε ἐγώ, ὦ Σώκρατες, εἰπόντος του ἀκούσας 
ἐπελελήσμην, νῦν ὃ) ἐννοῦ. ἴφη δὲ τὴν μὶν μετὰ λόγου 

ἀληθῆ δύξαν ἐπιστήμην. εἶναι, τὴν δὲ ἄλογον ἐκτὸς ἐπι- 19 Ὦ 
στήµης' καὶ ὧν μὲν Μή ἐσει λόγος, οὐκ ἐπιστητά εἶναι, 
οὐτωσὶ καὶ ὀνομάζων, ἃ ὃ᾽ ἔχει, ἐπισεητά. 

Σ0. ἨἩ καλῶς λέγες. τὰ δὲ δὴ ἐπιστητὰ ταῦτα καὶ 
μὴ πῆ διψρει, λέγε, εἰ ἄρα κατὰ ταὐτὰ σὐ τε κὀγὼ 

ἀκηκόαμεν. 15 
GEAI. αλλ οὐκ οἶδα εἰ ἐξευρήσω" Λέγοντος μέντ 

ἂν ἑτέρον, ὡς ἐγῴμαι, ἀκολουθήσαιμι. 
ΣΑ, ᾿ακουε δὴ ὄναρ ὠντὶ ὀνείρατος. ἐγὼ γὰρ αὖ 

ἐδύκουν ὠκούειν τινῶν ὅτι τὰ μὲν πρῶτα οἰονπερεὶ στοι- Ε 
χεῖά, ἐξ ὧν ἡμεῖς τε συγκἐίµεθα καὶ τἆλλα, λόγον σὺν 38 
ἔχοι. ανεὺ γὰρ καθ αὐτὸ ἕκαστον ὀνομάσαι µόνον εἴη, 

᾿προσειπεῖν δὶ οὐδὶν ἄλλο δυνατόν, οὔθ' ὡς ἴστιν, οὔθ) 
ὡς οὐκ ἔσειν' ἤδη γὰρ ἂν οὐσίαν ἢ μὴ οὐσίαν αὐτῷ πρου- 3403 
τίθεσθαι, δεῖν δὲ οὐδὲν προσφέρειν, εἴπερ αὐτὸ ἐκεῖνο 
µόνον τις ἐρεῖ. ἐπεὶ οὐδὲ τὸ αὐτὸ οὐδὲ τὸ ἐκεῖνο οὐδὲ τὺ 15 

Έκαστον οὐδὲ τὸ µόνον οὐδὲ τὸ τοῦτο προσοιστίον, οὐδ᾽ 
ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα. ταῦτα μὲν γὰρ περιτρέχοντα πάσι 

προσφέρεσθαι, ἕτερα ὄνεα ἐκείνων οἷς προστίθεται, δεῖν 
δέ, εἴπερ ἦν δυνατὺν αὐτὸ λέγεσθαι καὶ εἶχεν οὐκεῖον 
αὐτοῦ λόγον, ἄνευ τῶν ἄλλων ἁπάντων Ἰέγεσθαι. νῦν 40 
δὲ ἀδύνατον εἶναι ὁτιοῦν τῶν πρώτων ῥηθῆναι λόγω: οὐ ἩΒ 
γὰρ εἶναι αὐτῷ ἆλλ ἡ ὀνομάζεσθαι µόνον ὄνομα γὰρ 
µόνον ἔχειν: τὰ δὲ ἐκ τούτων ἤδη συγκείµενα, ὥσπερ 
αὐτὰ πέπλεκται, οὕτω καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν συμπλακέντα 
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Ἰόγον γεγονέναι' ὀνομάτων γὰρ συμπλοκὴν εἶναι λόγου 
οὐσίαν. οὕτω δὴ τὰ μὲν στοιχεῖα ἄλογα καὶ ἄγνωστα 

J εἶναι, αἰσθητὰ δὲ" τὰς δὲ σνλλαβὰς γνωστάς τε καὶ ῥητὰς 
καὶ ἀληθεῖ δόξῃ δοξαστάς. ὕταν μὲν οὖν ἄνευ λόγου τὴν 

5 ώληθῆ δόξαν τινός τις λάβῃ, ἀληθεύειν μὲν αὐτοῦ τὴν 

6 φυχὴν περὶ αὐτό, γηνώσκειν δ) οὗ: τὸν γὰρ μὴ δυνά- 
µενον δοῦναί τε καὶ δέξασθαι λόγον ἀνεπιστήμονα εἶναι 
περὶ τούτου" προσλαβόντα δὲ λόγον ὄννατόν τε ταῦτα 
πάντα γεγονέναι καὶ τελείως πρὸς ἐπιοτήμην ἔχειν. Οὕτως 

ιο σὺ τὸ ἐνύπνιον ἢ ἅλ]ως ἀκήκοας; 
ΘΕΗΙ. Οὕτω μὲν οὖν παντάπασιν. 
ΣΏ. ᾿Αρέσοκει οὖν σε καὶ τίθεσαι ταύτῃ, δόξαν ἀληθῆ 

μετὰ λόγου ἐπιστήμην εἶναι; 
ΘΕΗΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
Σ0. ρ', ὦ Θεαίτητε, νῦν οὕτω τῇδε τῇ ἡμέρᾳ εἰλή- 

φαμεν ὃ πάλαι καὶ πολλοὶ τῶν σοφῶν ζητοῦντες πρὶν 
εὑρεῖν κατεγήρασαν: 

ΘΕΑΙ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, καλῶς λέγε- 
σθαι τὸ νῦν ῥηθέν. 

υ.  Σ8. Καὶ εἰκός γε αὖ τοῦτο οὕτως ἴχειν' τίς γὰρ ἂν 

καὶ ἔτι ἐπιστήμη εἴη χωρὶς τοῦ λόγου τε καὶ ὀρθῆς δόξης; 
Ἐν μέντοι τί µε τῶν ῥηθέντων ἀπαρέσχει. 

GEAI. Tò ποῖον δή; 
ΣΩ. Ὢ καὶ δοκεῖ Λέγεσθαι κοµφότατα, ὡς τὸ μὲν 

Ε ος στοιχεῖα ἄγνῶστα, τὸ δὲ τῶν συλλαβῶν γένος γνωστύν. 
ΘΕΗΙ. Οὐκοῦν ὀρθῶς; 

Σ9. ὈἸστίον δή: ὥσπερ γὰρ ὀμήρους ἴχομεν τοῦ λόγον 
τὰ παραδείγµατα, οἷς χφώμενος εἶπε πάντα ταῦτα. 

ΘΕΗΙ. Ποῖα δή: 

πι 20. Τὰ τῶν γραμμάτων στοιχεῖά τε καὶ σνλλαβάς. 
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ἢ οἵει ἄλλοσέ ποι. β]έποντα ταῦτα εἰπεῖν τὸν εὐπόντα ἃ 
λέγοµεν; 

GEAI. Οὔκ, ὦλὶ εἷς ταῦτα. 

405 -. Σο. Βαδανίζωμεν δὴ αὐτὰ ἀναλαμβάνοντες, μᾶλλον 
35 δὲ ἡμᾶς αὐτούς, οὕτως ἡἢ) οὐχ οὕτως γράμματα ἐμάθομεν. 

φέφε πρῶτον: ἆρ αἱ μὲν συλλαβαὶ λόγον ἔχουσι, τὰ δὲ 
στοιχεῖα ἄλογα: 

GEAI. Ἴσως. 
ΣΩ. Πάνυ μὶν οὖν καὶ ἐμοὶ φαίνεται. Σωκράτους 

«ο }οῦν εἴ τις ἔροιτο τὴν πρώτην συλλαβὴν οὐτωσί, Ὦ Θεαί- 
τητε, λέγε τί ἐστι σω, τί ἀποκρινεῖς 

ΘΚΗΙ. "Ότι οἴγμα καὶ ὤ, 
Σ90. Οὐκοῦν τοῦτον ἔχεις λόγον τῆς συλλαβῆς: ι 

ΘΕ41. Ἔγωγε. 

105 

5. λάβη τὶς a. — ὃ. γεγονέαι ο lihris ντ 

ΠΑ4ΤΟΝΟΣ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. 

29, Ἴθι δή, οὕτως εἰπὶ καὶ τὸν τοῦ σἴγμα λόγον. Β 
ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς τοῦ στοιχείου τις ἐρεῖ στοιχεῖα; καὶ 

γὰρ δή, ὦ Σώκρατες, τό τε αἴγμα τῶν ἀφώνων ἐστί, 
ψόφος τις µόνον, οἷον συριττούσης τῆς γλώττης" τοῦ δ’ αὖ 
βῆτα οὔτε φωνὴ οὔτε Ῥόφος, οὐδὲ τῶν πλείστων στοι- 6 
χείων. ὥστε πάνυ εὖ ἔχει τὸ λέγσθαι αὐτὰ ἄλογα, ὧν 
γε τὰ ἐναργέστατα αὐτὰ τὰ ἑπτὰ φωνην µόνον ἔχει, 
λόγον δὲ οὐδ' ὀντινοῦν. 

Σ9. Τουτὶ μὶν ἄρα, ὦ ἱταῖρε, κατωρθώκαµεν περὶ . 
ἐπιστήμης. 19 

ΘΕΑΙ. Φαιόμεθα, 
Σ0. Τί δὶ δή; τὸ μὴ γνωστὸν εἶναι τὸ στοιχεῖον, C 

ἀλλὰ τὴν συλλαβὴν ἀρ ὀρθῶς ἀποδεδείγμεθα; 
BGBEAI. Εἰκός γε. 
ΣΩ. Φέρε δή, τὴν συλλαβὴν πτερον ἐόομιν. τὰ ἆἅμ- 15 306 

φότερα στοιχεῖα, καὶ ἐὰν πλείω ᾖ ἢ δύ9, τὰ πάντα, ἢ 
μίαν τινὰ ἰδέαν γεγονυῖαν συντεθέντων αὐτῶν; 

ΘΕΑΙ. Τὰ ἅπανεα ἔμοιγε δοκοῦμεν. 
Σ8, "ὌΌρα δὴ ἐπὶ δυοῖν, οἴγμα καὶ ὦ. ἀμφότερά ἐστιν 

ἡ πρώτη συλλαβὴ τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος. ἄλλο τι ὁ γιγνώσκων 90 
αὐτὴν τὰ ἀμφύτερα γιγνώσκει; 

GEAI. Τί μήν; ϱ 
ΣΩ, Τὸ αἴγμα καὶ τὸ ὦ ἄρα γιγνώσκει. 
ΘΕ4Ι. Ναί. ' 

Σ90,. Τί δέ; ἑκάτερον ἄφ ἀγνοεῖ, καὶ οὐδέτερον εἰδὼς 15 
ἀμφύτερα γυνώσχεε; 

ΘΕΑΙ. ᾽Αλλὰ δεινὸν καὶ ἄλογον, ὦ Σώκρατες. 
Σ9, Αλλά μέντοι εἴ γε ἀνάγκη ἑκάτερον γιγνώσχειν, 

εἴπερ ἀμφότερά τις γνώσεται, προγιγνώσκειν τὰ στοιχεῖα 
ἅπασα ἀνάγκη τῷ μὲλλοντί ποτε γνώσεσθαι συλλαβήν, καὶ νὲ 
οὕτως ἡμῖν ὁ καλὸς λύγος ἀποδεδρακὼς οἰχήσεται. 

ΘΕΗΙ. Καὶ µάλα γε ἐξαίφνης. 

ΣΩ. Οὐ γὰρ καλῶς αὐτὸν φυλάετομεν. χρῆν γὰρ. Ε 
ἴσως τὴν συλλαβὴν τίθεσθαι μὴ τὰ στὀιχεῖα, ἆλλ᾽ ἐξ ἐκεί- 
νων ἓν τι γεγονὸς εἶδος, ἰδέαν µίαν αὐτὸ αὐτοῦ ἔχον, 15 
ἕτερον δὲ τῶν στοιχείων. 

GEAI. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ τάχα } ὤν μᾶλλον οὕτως 
ἢ ἐκείνως ἴχοι. 

Σ, Σκεπτέον, καὶ οὐ προδοεέον οὕτως ἀνάνδρως 307 
µέγαν τε καὶ σεμνὸν λόγον. . 

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 

Σ0. Ἐπίω δὴ, ὡς νῦν φαµέν, µία ἰδία ἐξ ἑκάστων 
τῶν συναρµοττόντων στοιχείων γιγνοµένη ἡ συλλαβή, ὁμοίως 
ἓν τε γράµµασι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. 
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ΘΕΗΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ5. Οὐκοῦν µέρη αὐτῆς οὐ δεῖ εἶναι. : 
ΘΕα1. Τί δή; 
ΣΩ. Ότι οὗ ἂν ᾖ µέρη, τὸ ὅλον ἀνάγκη τὰ πάντα 

δµέρη εἶναι. ἢ καὶ τὸ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν λέγει γεγονὸς 
ἓν τι εἶδος ἕτερον τῶν πάντων μερῶν; ' 

ΘΕάΙ. Ἔγωγε. 
Σ0. τὸ ἂν δὲ ὧᾶν καὶ οὐ ὅλον Φέσιηον οκὐοέν 

Β καλεῖς ἢ ἕεερον ἑκάτερον; 
. ΘΕΗΙ. Ἔχω μὶν οὐδὲν σαφές, ὅτι δὲ κελεύεις προ- 

᾿Φύμως ἀποκρίρασθαι, παρακινδυνεύων λέγω ὅτι ἕτερον. 
Σ0. Ἡ μὶν προθυμία, ὦ Θεαίτητε, ὀρθή' εἰ δὲ καὶ 

ἡ ἀπόκρισις, σκεπτέον. 
ΘΕΗΙ. «εἴ γε δή. 

ΣΑ. Οὐκοῦν διαφέροι ἂν τὸ ὅλον τοῦ παντός, ὡς 

ὁ νῦν λόγος; 
ΘΕ41. Ναί. 

Σ0,. Τί δὲ δή: τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν ἔσθ᾽ ὃ τι δια- 

φέρει; οἷον ἐπειδὰν λέγωαμεν ἕν, δύο, τρία, τέταρα, 

ο βοπέντε, ζξ, καὶ ἐὰν δὶς ερία ἢ τρὶς δύο ἢ τέτταρά τε καὶ 
δύο ἢ τρία καὶ δύο καὶ ἓν [ἢ πέντε καὶ Ἐν], πότερον ἐν 
πᾶσι τούτοις τὸ αὐτὸ ἢ ἕτερον λέγομεν; 

GEAI. Ταύτόν. 
ΣΩ. 40 ἄλλο τι ἢ Εξι 

15 GEAI. Οὐδέν, 

Σ0. Οὐκοῦν ἐφ᾽ ἑκάστης λέξεως πᾶν τὰ Ἐξ εἰρή- 

καμεν; 
ΘΕ41. Ναί 

Σα. Πάώϊν δ' οὐδὲν λέγομεν τὰ πάντα λέγοντες; 
αυ ΘΚΗΙ. Ανάγκη. 

ΣΩ. Ἡ ἄλλο τι ῆ τὰ ἕξι 
GEAI. Οὐδέν. 

ϱ ΄ «Σ0. Ταὐτὸν ἄρα ἕν-γο τοῖς ὅσα ἐξ ἀριθμοῦ ἐσεί, 
ο τό τε πᾶν προσαγορεύοµεν καὶ τὰ ἅπαντα; 
aß ΘΕΗΙ. Φαίνεται. 

Σ0ϱ. δε δὴ περὶ αὐτῶν λέγομεν. ὁ τοῦ πλέθρου 
ἀριθμὸς καὶ τὺ πλέθρον ταὐτόν: ἡ γάρ: 
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Σ0. "Όσα ἄρα ἴχει µέρη, ἐκ μερῶν ἂν εἴη; 
ΘΕ4Ι. Φαίνεται. 

29. Τὰ δέ γε πάντα µέρη τὸ πᾶν εἶναι ὁμολογεῖ- 
ται, εἴπερ καὶ ὁ πᾶς ἀριθμὸς τὸ πᾷν ἴσται. | 

ΘΕΗΙ. Οὕτως. 6 
Σ0,. Τὸ ὅλον ἄρ οὐκ ἔσειν ἐκ μερῶν. πᾶν γὰρ ἂν 

εἴη, τῷ πάντα ὃν µέρη. . 
GEAI. Οὐκ ἔοικεν. 

Σ9. Μέρος ὃ’ ἔσθ ὕτου ἄλλου ἐστὶν ὅπερ ἐσεὶν ἢ 
τοῦ ὅλου: 10 

GEAI. Τοῦ παντός γε. 
25. ᾿Ανδρικῶς γε, ὦ Θεαίτητε, µάχει. τὸ πᾶν δὲ 305 

οὐὲ θεών μηδὸν ἀπῇ, αὐτὸ τοῦνο οὸ.πᾶν ἁρμο; 
ΘΕΑΙ. Ανάγκη. 
ΣΩ. "Όλον δὲ οὐ ταύτὸν τοῦτο ἴσται, οὗ ἂν μηδαμῆ ιο 

μηδὶν ὠποστατῇ: οὗ ὁ’ ἂν ἀποσεατῇ, οὔτε ὅλον οὔτε πῶν, 
ἅμα γενόµενον ἐκ τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτό; 

ΘΕΑΙ. «οκεῖ µοι νῦν οὐδὲν διαφέφειν πᾶν τε καὶ 310 
ζλον. 

29. Οὐκοῦν ἐλέγομεν ὅτι οὗ ὢν µέρη ᾖ, τὸ ὅλον τε 
καὶ πᾶν τὰ πάντα µέρη ἴσται; 

Θεά. Πάνὺ γε. 
Σ., Πάλιν δή, ὅπερ ἄφει ἐπεχείρουν, οὐκ, εἴπερ ἡ 

συλλαβὴ μὴ τὰ στοιχεῖά ἐστιν, ἀνάγκη αὐτὴν μὴ ὡς µέρη u 
ἔχειν ἑαυτῆς τὰ στοιχεῖα, ἢ ταὐτὸὺν οὖσαν αὐτοῖς ὁμοίως 15 
ἐκείνοις γνωστὴν εἶναι; 

ΘΕΗΙ. Οὕτως. 

Σ0. Οὐκοῦν τοῦτο ἵνα μὴ γένηται, ἕεερον αὐτῶν 141 
αὐτὴν ἐθέμεδα; 

GEAI. Ναί 30 
2, Τί δ᾽; εἰ μὴ τὰ στοιχεῖα συλλαβῆς µέρη ἐσείν, 

ἔχεις ἅλλ᾽ ἄττα εἰπεῖν, ἃ µέρη μέν ἐστι συλλαβῆς, οὐ µέν- 
τοι στοιχεῖά Υ ἐκείνης: 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. εἰ γάρ, ὦ Σώκρατες, µόρια ταύ- 
της συγχωροίην, γελοῖόν που τὰ στοιχεία ἀφέντα ἐπ᾽ ἄλλα 35 
ἰέναι. 

Σ0. Παντάπασι δή, ὦ Θεαίτητε, κατὰ τὸν νῦν λ- ϐ 
Θ ΕΙ. Ναί : ον µία τις ἰδέα ἀμέριστος συλλαβὴ ὢν εἴη. 

Σ0. Καὶ ὁ τοῦ σταδίου δὴ ὡσαύτως. GEAI. Ἔοικεν. 
ω ΘΕΗΙ. Ναί 20. ᾖΜέμνησαι οὖν, ὦ φίλε, ὅτι ὀλίγον ἐν τῷ πρό- 10 

309 ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ ὁ τοῦ στρατοπέδου γε καὶ τὸ στρα- σθεν ἀπεδεχύμεθα ἠγουμενοι εὖ Λέγεσθαι ὅτι τῶν πρώτων 34 
τόπεδον, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ὁμοίως; ὁ γὰρ ἀριθμὸς οὐκ εἴη λόγος, ἐξ ὧν τὰ ἄλλα σύγκεικαι, διότι αὐτὸ καθ 
πῶς τὺ ὂν πᾶν ἕκαστον' αὐτῶν ἐστίν. αὐτὸ ἕκαστον εἴη ἀσύνθιτον, καὶ οὐδὲ τὸ εἶναι περὶ αὐτοῦ 

ΘΕΗΙ. Ναί. ὀρθῶς ἴχοι προσφέροντα εἰπεῖν, οὐδὲ τὸ τοῦτο, ὡς ἕτερα 

Κω Σ0. Ὁ δὲ ἐκάστων ἀριθμὸς μῶν ἄλλο τι ἢ µέρη ἐστίν καὶ ἀλλότρια λεγόμενα, καὶ αὕτη δὴ ἡ αἰτία ἄλογόν τε 5 
ΘΕΗΙ. Οὐδέν, καὶ ἄγνωστον αὐτὸ ποιοῖ; . 

14, γε πποίοτο UHeindorſio ο: δέ εκει Ubris ab. — 15. δὲ] δαὶ ὃν — 21. Verba ἢ πέντε καὶ ἓν Γ ζοτηατίο 
ευρρ]σία dum libris otnnihus om. b. — 26. πῶν τὰ nos: πάντα τὰ επι libris αἷνο, πᾶν τι τὰ lieindorſjus. — εὑρήκαμεν ἃ. 
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πάντα ἢ Neiudot us. — 36ν λέγωμεν a b. — 37. τὸ om. a. — 41. καὶ ante ὁ οἱ. a. — 42. ὂν πᾶν] πᾶν ὃν Ηεϊπάσγβανς, 
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GEAI. ΠΜέμνημαι. 

ρ ΣΩ. Ἡ οὖν ἄλλη τις ἢ αὕτη ἡ αἰτία τοῦ µονοειδές 
τι καὶ ἁμέριστον αὐτὸ εἶναι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ὁρῶ 

ἄλλην. 
5 ΘΕΗΙ. Οὐ γὰρ οὖν δὴ φαίνεται. 

Σ9. Οὐκοῦν εἰς ταὐτὸν ἐμπέπτωκεν ἡ συλλαβὴ εἶδος 
ἐκείνων, εἴπερ µέρη τε μὴ ἴχει καὶ µία ἐστὶν ἐδία; 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὶν οὖν. 

Σ8,  Εἰ μὲν ἄρα πολλὰ στοιχεῖα ἡ συλλαβή ἐστι καὶ 
10 ζλον τι, µέρη δ᾽ αὐτῆς ταῦτα, ὁμοίως αἲ τε συὶλαβαὶ 

γρωσταὶ καὶ ῥηταὶ καὶ τὰ στοιχεῖα, ἐπείπερ τὰ πάντα 
µέρη τῷ ὕλῳ ταὐτὸν ἐφάνη. 

Ε ΘΕΗΙ. Καὶ µάια. 
Σ0. Εἰ δέ γε ἓν τε καὶ ἁμερές, ὁμοίως μὶν συλλαβή, 

16 ᾠσαύτως δὲ οτοιχεῖον ἆλογόν τε καὶ ἄγνωστον' ἡ γὰρ αὐτὴ 
αἰτία ποιήσει αὐτὰ τοιαῦτα. 

ΘΕ4Ι. Οὐκ ἔχω ἄλλως εἰπεῖν. 

ΣΩ. Τοῦτο μὶν ἄρα μὴ ἀποδετώμεθα, ὃς ἂν λέγῃ 
συλλαβὴν μὲν γνωστὸν καὶ ῥητόν, στοιχεῖον δὲ τοὐναντίον. 

.. ΘΕΗΙ. Μἠ γάρ, εἴπερ τῷ λόγῳ πειθόµεθα. 

Σ0. Τί δ᾽ αὖ; τοὐναντίον λέγοντος ἀρ οὐ μᾶλλον 
ἂν ὠποδέξαιο ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισθα σαυτῷ ἐν τῇ τῶν 

γραμμάτων µαθήσεε; 
ΘΕΗΙ. Τὸ ποῖον; 

“. Σ0. Ὡς οὐδὲν ἄλλο µανθάνων διετέλεσας ἢ τὰ στοι- 

χεῖα ἕν τε τῇ ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος καὶ ἐν τῇ 
ἀκοῇ αὐτὸ καθ αὐτὸ ἕκαστον, ἵνα μὴ ἡ θέσις σε τα- 
ράττοι λεγομένων τε καὶ γραφομένῶν. 

ΘΕΗΙ. ᾽Αληθέστατα λέγεις. 

30 Σ. Ἐν δὲ κιθαριστοῦ τελέως μεμαθηκέναι μῶν au⸗ 
n τι ἦν ἢ τὸ τῷ φθόγγῳ ἑκάστῳ δύνασθαι ἐπακολουθεῖν, 

ποίας χορδῆς εἴη" ἃ δὴ στοιχεῖα πῶς ὢν ὁμολογήσειε µου- 

σικῆς λέγεσθαι: 
GEAI. Οὐδὲν ἄλλο. 

1. 09. Ὃν μὶν ἄρ αὐτοὶ ἔμπειροί ἐσμεν στοιχείων καὶ 
συλλαβῶν, εἰ δεῖ ἀπὸ τούτων τεκµαίρεσθαι καὶ εἰς τὰ 

ἄλλα, πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος ἐναργεστέραν τε τὴν 
γνῶσιν ἔχειν φήσομεν καὶ κυριωτέραν τῆς συλλαβῆς πρὸς 
τὸ λαβεῖν τελέως ἕκαστον µάθηµα, καὶ ἐάν εις φῇ συλλα- 

«ο βὴν μὲν γνωστόν, ἄγνωστον δὲ πεφυκέναι στοιχεῖον, ἑκόντα 
ἢ ἄκοντα παίξειν ἡγησόμεθ) αὐτόν. 

ΘΕ41Π. Χομιδῇ μὲν οὖν. 
Σ9, ᾽Λλλὰ δὴ τούτου μὶν ἔτι κἂν ἄλλαι φανεῖεν ἄπο- 

δείξεις, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ' τὸ δὲ προκείµενον μὴ ἐπιλαθώμεθα 
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δὲ αὐτὰ ἰδεῖν, ὃ ει δή ποτε καὶ λέγεται τὸ μετὰ δόξης 
ἀληθοῦς λάγον προσγενόµενον τὴν τελεωτάτην ἐπιοτήμην 
γεγονέναι. 

GERAI. Οὐκοῦν χφὴ ὁρᾷν. —* ὁρᾷν. 
29. Φέρε δή, τί ποτὲ βούλεται τὸν λόγον ἡμῖν ση- ὅ 

µαίνειν; τριῶν γὰρ ἓν τί µοι δοκεῖ λέγειν. 
GRAI. Τίνων δή: 
ΣΩ. Τὸ μὲν πρῶτον εἴη ἂν τὸ τὴν αὐτοῦ διάνοιαν ϐΒ 

ἐμφανῇ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων, 
ὥσπερ εἰς κάτοπτρον ἢ ὕδωρ τὴν δόξαν ἐκτυπούμενον εἰς 
τήν διὰ τοῦ σεόµατος ῥοήν. ἢ οὐ δοκεῖ σος τὺ τοιοῦτον 
λόγος εἶναι; 

Θ ΕΙ. "Έμοιγε. τὸν γοῦν αὐτὸ ὁρῶντα λέγειν φαμέν. 
ΣΩ, Οὐκοῦν τοῦτό γε πᾶς ποιεῖν δυρατὸς Φῶττον 

ἢ σχολαίτεφον, τὸ ἐνδείξασθαι τί δοχεῖ περὶ ἑκάστου αὐτῷ, 15 
ὁ μὴ ἑνεὸς ἢ κωφὺς ἀπ᾿ ἀρχῆς: καὶ οὕτως ὅσοι τι ὀρθὸν 
δοξάζονσε, πάντες αὐτὸ µετά λόγου φανοῦνται ἔχοντες, 
καὶ οὐδαμοῦ ἔει ὀρθὴ δόξα χωρὶς ἐπιστήμης }ενήσεται. 

ΘΕαΙ. αληθή. 
ΣΑ. Μἡἠ τοίνυν ῥᾳδίως καταγεγρώσκωµεν τὸ μηδὲν αι 

εἰρηκέναι τὸν ἀποφηνάμενον ἐπιστήμην ὃ νῦν σκοποῦμεν. 
ἴσως γὰρ ὁ λέγων οὐ τοῦτο ἔλεγεν, ἀλλὰ τὸ ἐφωτηθέντα 
τί ἕκαστον δυνατὺν εἶναι τὴν ἀπόκρισιν διὰ τῶν στοιχείων 
ἀποδοῦναι τῷ ἐφομένω. ι 

ΘΕ 41. Οἷον εἰ ἀέγεις, ὦ Σώκφατες; 35 
Σ6. Οἷον καὶ ᾿Ησίοδος περὶ ἁμάξης λέγει τὸ ἑκατὸν 

Ε 
14 

01 

ς δέτε δούραθ᾽ ἁμάξης. ὃ ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν δυναίµην εἰπεῖν, 
οἶμαι δὲ οὐδὶ οὐ" ἀλλ ἀγαπῶμεν ὢν ἐρωτηθέντες ὃ τί 
ἐστιν ἅμαξα, εἰ ἔχοιμεν εἰπεῖν τροχοί, ἄξων, ὑπερτερία, 
ἄντυγες, ζυγόν. υ] 

ΘΕΗΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

20. Ὁ δέ γε ἴσως οἴοιτ ἂν ἡμᾶς, ὥσπερ ἂν τὺ 
σὺν ὄνομα ἐρωτηθέντας καὶ ἀποκρινομένους κατὰ συλλα- 
βήν, γελοίους εἶναι, ὀρθῶς μὲν δοξάξοντας καὶ λέγοντας Β 
ἃ λέγοµεν, οἰομένους δὲ γραμματικοὺς εἶναι καὶ ἔχειν τεα» 
καὶ λέγειν γραμματικῶς τὸν τοῦ Θεααήτου ὀνόματος λό- 
Ίων. τὸ ὅ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιστημόνως οὐδὶν λέγειν, πρὶν ἂν 
διὰ τῶν στοιχείων μετὰ τῆς ἀληθοῦς δόξης ἕκαστον πε- 345 
ραἱνῃ τις, ὅπερ καὶ ἐν τοῖς πρόσθε πον ἐῤῥήθη, 

ΘΕΗΙ. Ἐθῥηὂη γάρ. ., 

ΣΩ. Οτο τοίνον παὶ περὶ ἀμάϊηε ἡμᾶς ρὶν ἀᾳδὴν 
ἔχειν δόξα», τὸν δὲ διὰ τῶν ἑκατὸν ἐκείνων ὀυνάμενον 
διεὶθεῖν αὐτῆς τὴν οὐσίαν, προσλαβόντα τοῦτο, λόγον τε ϐ 
προσειληφέναι τῇ ἀληθεῖ δύξῃ καὶ ἀντὶ δοξασεικοῦ τεχνικόν 

χα Π. -- δὲ om. a. — 20. πεισύµεθα 4. — 26. τε οι. a. -- 27. ταράετῃ ᾱ. -- 2. αὐτὴ ᾱ. -- 19. 
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τε καὶ ἐπιστήμονα περὶ ἁμάξης οὐσίας γεγονέναι, διὰ στοι- 
χείων τὸ ὅλον περάναντα. 

ΘΕΗΙ. Οὐκοῦν εὖ δοπεῖ σοι, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Εἰ σοί, ὦ ἱταῖφε, δοκεῖ, καὶ ἀποδέχει τὴν διὰ 

Π στοιχείου διέξοδον περὶ ἑκάστου λόγον εἶναι, τὴν δὲξ 
κατὰ συλλαβὰς ἢ καὶ κατὰ μεῖξον ἔέι ἀλογίαν, τοῦεό µοι 

ϱ. λέγε, ἵν) αὐτὸ ἐπισκοπώμεν. 
142 GEAI. ᾽Αιλὰ πάνυ ἀποδέχομαι. 

ΣΩ, Πότερον ἡγούμενος ἐπισεήμορα εἶναι ὀνεινοῦν 

10 ὁτονοῦν, Όταν τὸ αὐτὸ ὁτὲ μὲν τοῦ αὐτοῦ δοκῇ αὐτῷ 
εἶναι, τοτὶ δὲ ἑτέρου, ἢἡ καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ τοτὲ μὲν 
ἵτερον, τοτε δὲ ἕτερον δοξάζη: 

ΑΘ ΚΙ. Mà Al' οὐκ ἴγωγε. 
Σ0, Εἶτα ἀμνημονεῖς ἐν τῇ τῶν γραμμάτων µαθήσει 

1 κατ΄ ἀρχὰς σαυτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους δρώντας αὐτά; 

16 ΘΕΗΙ. ρα Ίέγεις τῆς αὐτῆς συλλαβῆς τοτὲ μὲν ἔτε- 

Ε ον, τοτὶ δὲ ἕτερον ἡγουμένους γράμμα, καὶ τὸ αὐτὸ τοτὲ 

μὲν εἰς τὴν προσήκουσαν, τοτὶ δὲ εἰ ἄλλην τιΒέντας 
συλλαβήνς 

Ἂ 59 Ταῦτα λέγω. 
ΘΕΗΙ. Μὰ οἱ οὐ τοίνυν ἀμνημονῶ, οὐδέ γέπω 

ἠγοῦμαι ἐπίστασθαι τοὺς οὕτως ἔχοντας. 

50. Τί οὖν; ὅταν ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ Θεαίτητον 
γράφων τις θῆτα καὶ εἶ οἵηταί τε δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ, 

40810 καὶ αὖ Θεόδωρον. ἐπιχειρῶν γρώφειν ταῦ καὶ εἶ οἵηταί τε 
δεῖν γράφειν καὶ γράφη, ἆρ ἐπίστασθαι φήσομεν αὐτὸν 
τὴν. πρώτην τῶν ὑμετέρων ὀρομάτων συλλαβήν: 

ΘΕ11. αλλ ἄρει ὠμολογήσαμεν τὸν οὕτως ἴχοντα 
µήπω εἰδέναι. 

ου. Σ8,. Κωλύε οὖν τι καὶ περὶ τὴν δευτέραν συλλαβὴν 
καὶ τρίτην καὶ τετάρεην οὕτως ἔχειν τὺν αὐτόν: 

ΘΕΗΙ. Ονὐδέν γε. 
ΣΩ. 40 οὖν τότε τὴν διὰ στοιχείου διέξοδον ἔχων 

7ράψει Θεαίτητον μιτὰ ὀρθῆς δόξης, ὅταν ἑξῆς γράφῃ: 

5. ΘΕΑΙ αᾗλον δή. 
β Σ8. Οὐκοῦν ἴτι ἀνεπιστήμων ὤν, ὀρθὰ δὲ δοξάζων, 

ὡς φαμέν; ' 
ΘΕΗΙ. Ναί. 

317 ΣΩ, «όγον γε ἔχων μετὰ ὀρθῆς δόξης. τὴν γὰφ διὰ 
αὐτοῦ στοιχείου ὁδὸν ἴχων ἔγραφεν, ἣν δὴ λόγον ὠμολο- 

γήσαµεν. 
GEA. ληθῆ. 
ΣΩ. Ἔστιν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, μετὰ λόγου ὀρθὴ δόξα, 

ἣν οὕπω δεῖ ἐπιστήμην καλεῖν. 

“5. ΘΕΗΙ. Χιδυνεύει. 

ΣΩ. "ὌΌναρ δή, ὡς ἔοικεν, ἐπλοντήσαμεν οὐηθέντες 
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ἔχειν τὸν ὀληθέστατον ἐπιστήμης λόγον. ἢ µήπω χατη- 
γορώμεν; ἴσως γὰρ οὐ τοῦτό τις αὐτὸν ὀρμῖται, ἀλλὰ τὸ ϐ 
λοιπόν εἶδος τῶν τριῶν, ὧν ἕν γέ τι ἔφαμεν λόγον Φήσε- 
σθαι τὸν ἐπισεήμην ὁριζόμενον δύξων εἶναι ὀρθὴν μετὰ 
λόγον. 3 

ΘΕ41. ᾿Ὀρθῶς ὑπέμνησας: ἔτι γὰρ ἓν λοιπόν. τὸ 
μὶν γὰρ ἦν διανοίας ἐν φωνῇ ὥσπερ εἴδωλον, τὸ ὅ) ἄρει 
λεγθὲν διὰ στοιχείου ὁδὺς ἐπὶ τὸ ὅλον: εὺ δὲ δὴ τρίτον 
τέ λέγεις: 

Σ.. "Ο περ ἂν οἵ πολλοὶ εἴποιεν, τὸ ἔχειν τι σημεῖον 19. 
εὐπεῖν ᾧ τῶν ἀπάντων διαφέρει εὺ ἐρωτηθέν. 

OEAI. Οἶον τίνα είνος ἴχεις µοι λόγον εἰπεῖν: 

Σ8. Οἶον, εἰ βούλει, ἡλίου πέρι ἱκανὺν οἶμαί σοι Ἑ 
εἶναι ἀποδέξασθαι, Ότι τὸ λαμπρότατόν ἐστι τῶν κατὰ 318 
τὸν οὐρανὺν ἐόνεων περὶ γῆν. 5 

ΘΕΗΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

28, ααβὶ δὴ οὗ χάριν εἴφηται. ἔστι δὲ Όπερ ἄρτι 
ἐλέγομεν, ὥς ἄρα τὴν διαφορὰν ἑκάστου ἂν λαμβάνῃς 
ᾗ τῶν ἄλλων διαφέρει, λόγον, ὥς φασί τινες, λήψει' 
ἕως ὃ᾽ ὧν ποινοῦ τινὺς ἐφάπτῃ, ἐκείνων πέρι σοι ἴσται 

ὁ λόγος ὧν ἂν ἡ κοινότης ᾖ. 
GEAI. Μανθάνω" καί µοι δοκεῖ καλῶρ ἴχειν λόγυν Ε 

τὸ τοιοῦεον καλεῖν, 

20, Ὃς δ) ἂν μετ ὀρθῆς δύξης περὶ ὁτονοῦν τῶν 
ὄντων τὴν διαφαρὰν τῶν ἄλλων προσλάρῃ, αὐτοῦ ἐπι- 15 
στήµων γεγονὼς ἴσται οὗ πρότερον ἦν δοξασεής. 

ΘΕ11. Φαμέν γε μὴν οὕτως. 

Σ0. Νν δῆτα, ὦ Θεαίτητε, πανεώπασιν ἔγωγε ἐπειδὴ ᾿ 
ἐγγὺς ὥσπερ σκιαγραφήµατος γέγονα τοῦ ἠεγομένου, ἕυνί- 
ηβι οὐδὲ σµικρόν" ἕως δὲ ἀφεστήκη πὐῤῥωθεν, ἐφωαίνετό 0 
τί µοι λέγεσθαι. 

GEAI. Πώς τί τοῦτο; 

28. Φράσω, ἐὰν οἷός τε γένωμαι. ὀρθὴν ἔγωγε ἴχων 909 
δόξαν περὶ σοῦ, ἐὰν μὲν προλάβω τὸν σὺν λόγον, γι- 

}»ώσκω δή σε, εἰ δὲ µή, δοξάζω µόνον. 5 
GEAI. Ναι 

Σ9. Αύγος δέ γε ἦν ἡ τῆς σῆς διαφορότητος ἑρμηνεία. 9 
ΘΕΑΙ. Οὕτως. 

Σ.. ᾿νῖκ) οὖν ἐδόξαζον µόνον, ἄλλο τι ᾧ τῶν ἄλλων 
διαφέρεις, τούτων οὐδενὺς ἧπτόμην τῇ διανοίᾳ; η 

GEAI. Οὐκ ἔοικεν. 

Σ0. Τῶν κοιῶν τι ἄρα διενοούµην, ὧν οὐδὶν σὺ 
μᾶλλον ἤ τις ἄλλος ἔχει. 

GEAI. Ανάγκη. Β 
ΣΩ. Ρέρε δὴ πρὺς οιός' πῶς ποτὶ ἐν τῷ τοιούτῳ σἳ «5 

μᾶλλον ἐδόξαζον ἡ ἄλλον ὀντινοῦν; Φὲς γάρ µε διανοού- 
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µενον ὡς ἔστιν οὗτος Θεαίτητος, ὃς ἂν ᾗ τε ἄνθρωπος 
καὶ ἔχῃ ίνα καὶ ὀφθα]μοὺς καὶ στόµα καὶ οὕτω δὴ Ἂν 
Έκαστον τῶν μελῶν. αὕτη οὖν ἡ διάνοια ἔσθ᾽ ὃ τι μᾶλλον 
ποιήσει µε Θεαίτητον ἢ Θεόδωρον διανοεῖσθαι, ἢ τὸ 1ε- 

Αγόμενον, Μυσῶν τὸν -- 
ΘΕΑΙ. Τί γάρ; 
Σ0. Αλ’ ἐὰν δὴ μὴ µόνον τὸν ἔχοντα ῥῖνα καὶ ὀφ- 

ϱὁ Θαλμοὺς διανοηθῶ, ἀλλὰ καὶ τὸν σιµόν τε καὶ ἐξόφθαλ- 

μον, µή τι οἳ αὖ μᾶλλον δοξάσω ἢ ἐμαυτὸν ἢ ὅσοι τοιοῦτοι; 
ιο  ΘξΗΠ. Οὐδέν. 

Σ9. αἱ] οὐ πρότερόν γε, οἶμαι, Θεκίτητος ἐν ἐμοὶ 
390. δοξασθήσεται, πρὶν ἂν ἡ σιµύτης αὕτη τῶν ἄλλων σιµο- 

τήτων ὧν ἐγὼ ἑώρακα διάφορόν τι μνημεῖον παρ ἐμοὶ 
ἐνσημηναμένη κατάθηται, καὶ τἆλλα οὕτως ἐξ ὧν εἴσει 

15 σὺ ἐμέ, καὶ ἐμέ, ἐὰν αὔριον ἀπαντήσω, ἀναμνήσει καὶ 

ποιήσει ὀρθὰ δοξάξειν περὶ σοῦ. 

GEAI. ᾿Ακηθέστατα. 

ο Σ06. Περὶ τὴν διαφορότητα ἄρα καὶ ἡ ὀφθὴ δόξα 

ἂν εἴη ἑκάστου πέρι. 

ὦ. ΘΚΑΙ. Φαΐνεταί γε. 
Σα. Τὸ οὖν προσλαβεῖν Ἰόγον τῇ ὀρθῇ δόξῃ τί ἂν 

ἔτι εἴηι εἰ μὶν γὰρ προσδοξάσαι λέγει ᾗ διαφέφει τι τῶν 
ἄλλων, πάνυ γελοία γίγνεται ἡ ἐπίταξις. 

ΘΕΗΙ. Πῶς; 
-.  Σ9. ὋὩν ὀρθὴν δόξαν ἴχομεν ᾗ τῶν ἄλλων διαφέρει, 

τούτων προσ]αβεῖν κελεύει ἡμᾶς ὀρθὴν δόξαν ᾗ τῶν ἄλλων 
διαφέρει. καὶ οὕτως ἡ μὲν σκυτάλης ἢ ὑπέρου ἢ ὅτου δῆ 

Ε Λέγεται περιροπὴ πρὸς ταύτην τὴν ἐπίταξιν οὐδὶν ἂν 
λέγοι, τυφλοῦ δὲ παρακέλευσις ἂν καλοῖτο δικαιότερον" 

φοτὸ γάρ, ἃ ἴχομεν, ταῦτα προσλαβεῖν κελεύειν, ἵνα µάθω- 

443 µεν ὃ δοξώζοµεν, πάνυ γενναίως ἔοικεν ἐσκοτωμένῳ. 

ΘΚ11. Εἰπὶ δή, τί νῦν δὴ ὡς ἐρῶν ἐπύθου ; 

οἱ ΣΩ. Εἰ τὸ λόγον, ὦ παῖ, προσλαβεῖν γνῶναι κελεύει, 
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ἁλλὰ μὴ δοξάσαι τὴν διαφορότητα, ἡδὺ χρμ᾽ ἂν εἴη τοῦ 
καλλίστου τῶν περὶ ἐπιστήμης λόγου. τὸ γὰρ γνῶναι ἐπι- 

στήµην που λαβεῖν ἐσείν. ἡ γάρ; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 

Σα, Οὐκοῦν ἐρωτηθείς, ὡς ἴοικε, τί ἔσειν ἐπιστήμη, 5 
ἀποκρινεῖται ὅτι δόξα ὀφθὴ μετὰ ἐπιστήμης διαφορότητος. 
λόγον γὰρ πρόσληψις τοῦτ᾽ ἂν εἴη κατ ἐκεῖνον. 

ΘΕΗΙ. Ἔοικεν. 
20, Καὶ παντάπασί γε εὔηθες, ζητούντων ἡμῶν ἔπι- 

στήµη», δόξαν φάναι ὀρθὴν εἶναι μετ ἐπιστήμης εἶτε wo 
διαφορότητος εἶτε ὀτονοῦν. οὔτε ἄι ἄρα αἴσθησις, ὦ Θκαί- 

τητε, οὔτε δόξα ἀληθὴς οὔτε μετ᾽ — δόξης λόγος 
προσγιγ»όµενος ἐπιστήμη ἂν εἴη. 

GEAI. Οὐκ ἔοεκεν. 

ΣΩ. Ἡ οὖν ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠδίνομεν, ὦ φῖλε, 15 
περὶ ἐπιστήμης, ἢ πάντα ἐκτετόκαμεν: 
G6EAI. Καὶ ναὶ μὰ ἆἱ” ἔγωγε πλείω ἢ ὅσα εἶχον ἐν 

ἐμαυτῷ διὰ σἳ εἴρηκα. 
29. Οὐκοῦν ταῦτα μὲν πάντα ἡ μαιευτικὴ ἡμῖν 

τέχνη ἀνεμιαῖά φησι γεγενῆσθαι καὶ οὐκ ἄξια τροφῆς; 3 
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
Σ0. ᾿ὰν τοίνυν ἅλλων μετὰ ταῦτα ἐγκύμων ἐπιχειρῆς 

γέγνεσθαι, ὦ Θκεαίτητε, ἐάν τε γίγνῃ, βελτιόνων ἔσει π]ή- ϐὉ 
ρης διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν, ἐάν τε κενὺὸς ᾖς, ἧττον ἴσει 39 
βαρὺς τοῖς συνοῦσι καὶ ἡμερώτερος, σωφρόνως οὐκ οὐό- 5 
µενος εἰδέναι ἅ μὴ οἶσθα. τοσοῦτον γὰρ µόνον ἡ ἐμὴ 
τέχνη δύναται, πλέον δὲ οὐδέν, οὐδέ τι οἶδα ὧν οἱ ἄλλοι, 
ὅσοι μεγάλοι καὶ Φαυμάσιοι ἄνδρες εἰσί τε καὶ γεγόνασι. 
τὴν δὲ µαιείαν ταύτην ἐγώ τε καὶ ἡ µήτηρ ἐκ Θεοῦ ἐλά- 
Ίομεν, ἡ μὲν τῶν γυναικῶν, ἐγὼ δὲ τῶν ψέων τε καὶ αυ 
γενναίων καὶ Όσοι καλοί. νῦν μὲν οὖν ἁπαντητέον µοι Ὦ 
εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν ἸΜΠελήτου γραφήν, ἤν µε 
γέγραπται’ ἕωθεν δέ, ὦ Θεόδωρε, δεῦρο πάλιν ἀπαντώμεν. 
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1250 · 
Κατὰ τὴν χθὶς ὁμολογίαν, ὦ Σώκρατες, ἥκομεν αὐτοί 

τε κοσµίως καὶ τόνδε τινά ξένον ἄγομεν, τὸ μὲν γένος ἐξ 
Ἐλέας, ἕταῖρον δὲ τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα, 
µάλα δὲ ἄνδρα φιλόσοφον. 

5 Σ0, 4 οὖν, ὦ Θεόδωρε, οὐ ξένο» ἀλλά τινα Φεὸν 
ἄγων κατὰ τὸν Ὁμήρου λόγον λέλήθας; Ὅς φησιν ἄλλους 

Ἡ τε θιοὺς τοῖς ἀνθρώποις, ὁπόσοι µετέχουσιν αἰδοῦς δι- 
χαίας, καὶ δὴ καὶ τὸν ξένιον οὐχ ἥκιστα Φεὸν συνοπαδὸν 

γιγγόµενον ὕβρεις τε καὶ εὐνομίας τῶν ἀνθρώπων καθο- 
ιορᾷν. τάχ᾽ οὖν ἂν καὶ σοέ τις οὗτος τῶν κρειττόνων συνέ- 
ποπο, φαύλους ἡμᾶς ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ἐποφόμενός τε 
καὶ ἐλέγξων, Φεὸς ὤν τις ἐλεγκτικός. 

ΘΕΟ. Οὐχ οὗτος ἆ τρόπος, ὦ Σώκρατες, τοῦ ξένου, 
ἁλλὰ μετριώτερος τῶν περὶ τὰς ἔριδας ἐσπουδακότων. καί 

4396 16 μοι δοκεῖ Θεὸὺς μὲν ἁνὴρ οὐδαμῶς εἶναι, Φεῖος µήν' πών- 
ὃ τας γὰρ ἐγὼ τοὺς φιλοσόφους τοιούτους προσαγορεύω. 

Σο. Καλῶς Υε, ὦ φίλε. τοῦτο μέντοι κινδυνεύει 
τὸ γένος οὐ πολύ τι ῥᾷον, ὡς ἴπος εἰπεῖν, εἶναι διακρί- 

ειν ἢ τὸ τοῦ Θεοῦ" πάνυ γὰρ ἄνδρες οὗτοι παντοῖοι 

φανταζόμενοι διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἄγνοιαν ἐπισερωφῶσι 
πό]ηας, οἱ μὴ πλασεῶς ἆλλ' ὄντως φιλόσοφοι, καθορῶντες ᾽ 
ἐψόθεν τὸν τῶν κάτω βίον, καὶ τοῖς μὲν δοκοῦσιν εἶναι 

τοῦ μηδενὸς τίµιοι, τοῖς ὅ' ἄξιοι τοῦ παντός" καὶ τοτὶ 
μὲν πολιτικοὶ φαντάζονται, τοτὲ δὲ σοφισταί, τοτὶ ὅ᾽ ἴστιν 5Ώ 
οἷς δόξαν παράσχοιντ' ἂν ὡς παντάπασιν ἔχοντες μανικῶς. 

τοῦ μέντοι ξένου ἡμῖν ἡδέως ὢν πυνθανοίµη», εἰ φίλον 

αὐτῷ, τί ταῦθ οἱ περὶ τὸν ἐκεῖ τόπον ἡγοῦντο καὶ 311 
ὠνόμαζον. 

ΘΕΟ. Τὰ ποῖα δή: η 

20, Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσοφον. 
ΘΕΟ. Ti δὲ μάλιστα καὶ τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῶν 

διαποφηθεὶς ἐρέσθαι δινοήθης; 
Σ5,. Τόδε' πότερον ἓν πάντα ταῦτα ἐνόμιζον ἢ ἢ δύο, 

ἢ καθάπερ τὰ ὀνόματα τρία, τρία καὶ γένη διαιφούµενοι 1 

καθ’ Ἑν ὄνομα γένος ἱκάστῳ προσῆπτον: 
ΘΕΟ. αλλ) οὐδείς, ὡς ὀόμας, φθόνος αὐτῷ διελθεῖν 

αὐτά. Ἡ πῶς, ώ ξένε, λέγωμεν; 

ΞΕ. Οὕτως, ὦ Θεόδωρε. φθόνος μὲν γὰρ οὐδες Ἡ 

149 

127 

3. ἑταῖρον] όσα 
εν 3τ0, ϱ, 4 αᾳ. ΌΓ ροῖ, Η. 384 Ὦ, --- 15, ἁνὴρ ο Ἠεκοτο ο: 
— 18. ἄνδρες Βοκκοναν, 

15. καὶ τὰ γένη ᾱ. — 18. λέγομεν ο. 

ΡΙΑΤΟ. 

-- Ζήνωνα ἨειπάοτΏικ: Ζήνωνα ἑταίρων α, Ζήνωνα [ἑταίρων] Όο, — 6. Ὁμήρου) Ody-s. 
ἀνὴρ ᾱ. - 47. Καλῶς ΚάΠ: Καὶ καλώς αἲνοι 
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οὐδὲ χαλεπὸὺν εἰπεῖν ὅτι γε τρία ἠἡγοῦντο" καθ ἕκαστον 
μὴν διορίσασθαι σαφῶς, τί ποτ ἔσειν, οὐ σμικρὺν οὐδὲ 

ῥάδιον ἔργον. 
ΘΕΟ. Καὶ μὲν δὴ κατὰ τύχην γε, ὦ Σώκρατες, λύ- 

ὄγων ἐπελάβου παραπλησίων ὧν καὶ πρὶν ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἐθεῖν 
διερωτῶντερ αὐτὸν ἐτυγχάνομεν. ὁ δὲ ταῦτα, ἅπερ πρὸς 
οἳ νῦν, καὶ τότε ἐσκήπτετο πρὸς ἡμᾶς; ἐπεὶ διωκηκοέναι 
γέ φησιν Ἱκανῶς καὶ οὖκ ἀμνημονεῖν. 

6 20. Μὴ τοίνυν, ὦ ξένε, ἡμῶν τήν γε πρώτην αἰτη- 
10 σάντων χάριν ἀπαρνηθεὶς γένη. τοσόνδε δ᾽ ἡμῖν φράζε: 

πότερον εἴωθας ἤδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ μακρῷ λόγῳ διεξ- 
εέναι λέγων τοῦτο, ὃ ἂν ἐνδείξασθαίτῳ βονληθῇς, ἢ δι 
ἐρωτήσεων, οἷόν ποτε καὶ Παρμενίδῃ χρωμµένῳ καὶ διεξ- 
τόντι λόγους παγκάλονο παρεγενόµην ἐγὼ νέος ὤν, ἐκεί- 

is νου µάλα δὴ τότε ὄντος πρεσβύτου: 
ΞΕ. Τῷ µέν, ὦ Σώκρατες, ἁλύπως τε * tunvicos 

D προσδιαλεγοµένώ ῥᾷον οὕτω, τὸ πρὸς ἄλλον: εἰ δὲ µή, 
τὸ καθ’ αὐτόν. 

128 Σᾳ. Ἔξεσι τοίνυν τῶν παρόντων ὃν ἂν βονλήθῇς 

30 ἐκλέξασθαι" πάντες γὰρ ὑπακούσονταί σοι πράως. συμ- 

βούλῳ μὴν ἐμοὶ χρώµενος τῶν νέων τινὰ αἱρήσε, Θεαί- 

τητον τόνδε, ἢ καὶ τών ἄλλων εἴ τίς σοι κατὰ νοῦν.͵ 
ΞΕ. Ὦ Σώκρατες, αἰδώς τίς μ᾿ ἴχει τὸ νῦν πρῶτον 

συγγενόµενον ἡμῖν μὴ κατὰ σμεκρὸν ἔπος πρὺς ἔπος ποι- 

35 εἶσθαι τὴν συνονσίαν͵, ἆλλ᾽ ἐκεείναντα ἀπομηκύνειν λόγον 

E ουχνὺν κατ’ ἐμαυτόν, εἴτε καὶ πρὸς ἕτερρν, οἷον ἐπίδειξιν 

ποιούµενον" τῷ γὰρ ὄντι τὸ νῦν ῥηθὶν οὐχ ὅσον ὧδε 
ἐρωτηθὶν ἐλπίσειεν ἂν αὐτὸ εἶναί τις, ἀλλὰ τυγχάνει λόγου 

παµµήκους ὂν. τὸ δὲ αὖ σοὶ μὴ χαρίζεσθαι καὶ τοῖσδε, 

30 ἄλλως τε καὶ σοῦ λέξαντος ὡς εἶπες, ἄξενόν τι παταφαί- 

315 µγιταί µοι καὶ ἄγριον. ἐπεὶ Θεαίητόν γε τὸν προσδιαλεγό- 
µενον εἶναι δέχοµαι παντάπασιν ἐξ ὧν αὐτός τε πρότερον 
διείλεγμαι καὶ σὺ τὰ νῦν µοι διακελεύει. 

ΘΕΑ. ρα τοίνυν, ὦ ξένε, οὕτω καὶ καθάπερ εἶπε 
3δ Σωκράτης πᾶσι κεχαρισµένος ἴσει; 

ΞΕ. Κιδυνεύει πρὸς μὲν ταῦτα οὐδὲν ἔτι λεκτέον 

εἶναι, Θκαίτηεε" πρὸς δὲ οἳ ἤδη τὸ μετὰ τοῦτο, ὥς ἔοικε, 

199 γήνοις ἂν ὁ λόγος. ἂν δ᾽ ἄρα τι τῷ μήκει πονῶν ἄχθῃ, 

μὴ ἐμὲ αἰειᾶσθαι τούτων, ἀλλὰ τούσδε τοὺς σοὺς ἑταίρους. 

Βι ΘΕΗΙ. Αλ’ οἶμαι μὶν δὴ νῦν οὕτως οὐκ ἀπερεῖν' ὢν 

δ’ ἄρα τι τοιοῦτον Ἰΐγνηται, καὶ τόνδε'παραληφόμεθα 

Σωκράτη, τὸν Σωκράτους μὲν ὁμώνυμον, ἐμὸν δὲ ἥλι- 

κιώτην καὶ συγχυµναστήν, ᾧ συνδιαπονεῖν μετ ἐμοῦ τὰ 
πολλὰ οὐκ ἄηθες. 

ο ΣΕ, Εὖ λέεις, καὶ ταῦτα μὲν ἐδία βουλεύσει προϊόν- 

ΠΗΑΑΤΩΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 18. 1ο. 

τος τοῦ λόγου ' κοινῇ δὲ μετ ἐμοῦ σοι συσχεπτέον ἆρχο- 
µένῳ πρῶτον, ας ἐμοὶ φαίνεται, νῦν ἀπὸ τοῦ σοφιστοῦ, 
ξητοῦντι καὶ ἐμφανίζοντι λόγω τέ ποτ᾽. ἴστι. νῦν γὰρ δὴ 

σύ τε καγὼ τούτου πρι τοὔνομα µόνον ἔχομεν κοινῇ" τὸ ϐ 
δὲ ἔργον, ἐφ᾽ ᾧ καλοῦμεν, ἑκάτερος τάχ ἂν ἰδίᾳ παρ ὅ 
ἡμῖν αὐτοῖς ἔχοιμεν' δεῖ δὲ ἀεὶ παντὸς δημ τὸ πρᾶγμα 
αὐτὸ μᾶλλον διὰ λόγων ἢ τοὔνομα µόνον συνοµολογήσασθαι 
χωρὶς λόγον. τὸ δὲ φῦλον, ὃ νῦν ἐπινοοῦμεν ζητεῖν, οὐ 
πάντων ῥᾷστον συλλαβεῖν εί ποτ ἔσειν, ὁ σοφιστής. ὅσα 
δ) αὖ τῶν μεγάλων δεῖ διαπονεῖσθαι καλῶς, περὶ τῶν τοι- 10 

οὕτων δέδοκται πᾶσι καὶ πάλαι τὸ πρότερον ἐν σμικροῖς 

καὶ ῥᾷοσιν αὐτὰ δεῖν μελετᾷν, πρὶν ἐν αὐτοῖς τοῖς µεγί- Ὦ 
στοις. νῦν οὖν, ὦ Θκαίτητε, ἔγώγε καὶ νῶν οὕτω συµ- 130 
βονλεύω, χαλεπὸν καὶ δνσθήρευτον ἡγησαμένοις εἶναι τὸ 
τοῦ σοφιστοῦ γένος πρότερον ἐν ἆλλῳ ῥᾷονι τὴν µέθοδον 16 
αὐτοῦ προμελετᾶν, εἰ «μὴ σὐ ποθεν ᾿εὐπετεστέραν  ἴχεις 
εἰπεῖν ἄλλην ὁδόν. 

ΘΕΗΙ. αλλ οὐκ ἴχω, 

ΞΕ. Βούλε δῆτα περί τινος τῶν φαύλων µετιόντες 
πειραθῶώμεν παράδειγµα αὐτὸ Θέσθαι τοῦ μείζονος; 40 

ΘΕ11. Ναί. Ε 

ΞΕ. Τί δῆτα πφροταξαίμεθ) ἂν εὔγνωσεον μὲν καὶ 
σµικρόν, λόγο» δὲ μηδενὸς ἐλάτεονα ἔχον τῶν µειζόνων; 

οἷον ἁσπαλιστής: ἀρ οὐ πᾶσί τε γνώριμο» καὶ σπουδής 
οὐ πάνο τι πολλῆς τινὸς ἐπάξιον: 35 

ΘΕΗΙ. Οὕτως. 
ΞΕ. Μέθοδον μὴν αὐτὸν ἐλπίζω καὶ λόγον οὐκ ἀνι 319 

πιτήδειον ἡμῖν ἴχειν πρὸς ὃ βουλόμεθα, 
ΘΚΗΙ. Καλῶς ἂν ἴχοι. 

ΞΕ. Φέρε δή, τῇδε ἀρχώμεθα αὐτοῦ. καί µοι λέγε" 19 
πότεφον ὡς τεχνίτην αὐτὸν ἤ τινα ἄτεχνον, ἄλλην δὲ δύ- 
ναμιν ἔχοντα Θήσομεν: - | 

ΘΕ 41. "Ἠκιστά γε ἄτεχνον. 
ἘΕ. Αλλὰ μὴν τῶν γε τεχνῶν πασῶν σχιδὸν εἴδη 

δύο. ι 35 
ΘΕΗΙ. Πῶς; ν 1.4 

ΞΕ. Γεωργία μὲν καὶ ὅση περὶ τὸ Θνητὸν πᾶν σώμα 
Δεραπεία, τό τε αὖ περὶ τὸ ξύνθετον καὶ πλαστόν, ὃ δὴ 
σκεύος ὠνομάκαμεν, ἢ τε μιμηεική, ἐύμπαντα ταῦτα ὅι- Β 
καιότατα ἓνὶ πφοσαγορεύοις ἂν ὀνόματι, 40 

ΘΕΗΙ. πῶς καὶ τίνε; 

ΞΕ. Πᾶν ὅπερ ἂν μὴ πρότερόν τις ὃν ὕστερον εἰς 
οὐσίαν ἄγη, τὸν μὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὺ δὲ ἀγόμενον ποι- 
εἴσθαί πού φαμεν. 

GEAI. Ὀρθῶς. .. 

6, ταύτὰ Ηοἰπάοτβα», Sed εἰ. 6. F. Hermannus Spec. comment. erit. ad Plut. de superst. p. 41. — ἄπερ καὶ 
πρὸς α. — 9. ἡμῶν, ὦ Εένεα. — 19. ὃ lerr. tzpogr. ο. — 33: χαρίσασθαι π. — 16. μὲν ΟΠ. a. 

ἃς σύ τε κάἀγὼ ου ἨοίπάοτΠο (σι Flor. 4) ο: σὐ κἀγὼ 
ιν κ. — 14. ὅνο ἠρατον 4. — 26. Οὕτω 4. — 23. ἂν ποπ: τοίνυν ὢν αν, -- 33- Τε 13. πρὶν ἂν ἐν ᾱ. — 19. 9 

a b. — 7. συνομολογεῖσθαι a, συνω αι ε. — 

ο. ἄ 4 οἱ ρε. Π. — 4ο, ἐνὶ προσαγορεύοιτ᾽ ὃν A Εἶοτ. ἑ εἰ Stohaeus: ἂν ἑνὶ προσαγορεύοιτ᾽ αἲς. rort. ὢν ἑνὶ 

απφοσαγορεύοιτ’ ἂν. κιν. -- 45. ἄγοι ἃ, 



ΞΕ. “ δέ γε νῦν δὴ διήλθοµεν ἅπαντα, εἶπεν εἰς 
τοῦτο τὴν αὐτῶν δύναμιν. 

GEAI. Εἶπε γὰρ οὖν. 
SE. Ποιητικὴν τοίνυν αὐτὰ συγκεφαλαιωσάµενοι προσ- 

δ εἴπωμεν. 

6 ΘΕΗΙ. Ἔστω. 

ΞΕ. Τὸ δὴ µαθηµαεικον αὖ μετὰ τοῦτο εἶδος ὅλον 
καὶ τὸ τῆς γνωφρίσεως τό τε χρηματιστικὸν καὶ ἀγωνισεικὸν 
καὶ Θηρευτικόν, ἐπειδὴ δημιουργεῖ μὲν οὐδὲν τούτων, τὰ 

10 δὲ ὄντα καὶ γεγονότα τὰ μὶν χειροῦται Ἰόγοις καὶ πράξεσι, 
τὰ δὲ τοῖς χειρουµένοις οὐκ ἐπιρέπει, µάλιστ ἄν που 
διὰ ταῦτα ἑυνάπαντα τὰ µέρη τέχνη τις κτητικἡ λεχθεῖσα 
ὢν διαπρέψειεν. 

1.9 ΘΕΗΙ. Ναί: πρέποι γὰρ ἄν. 
ϱ1 ἍἘΕ. Ντητικῆς δὴ καὶ ποιητικῆς ξυμπασῶν οὐσῶν τῶν 

450 τεχνῶν ἐν ποτέρᾳ τὴν ἀσπαλευτικήν, ὦ Θκαίτητε, τι- 
Φθῶμεν; 

ΘΕΑΙ. Ἐν κεητικῇ πον δῆλον. 
ἘΕ.  Κτητικῆς δὲ ἀφ οὐ δύο εἴδη; τὸ μὲν ἑκόντων 

30 πρὸς ἑκόντας μεταβλητικὸν ὃν διά τε δωρεῶν καὶ µισθώ- 
σεων καὶ ἀγοράσεων; τὸ δὲ λοιπὸν ἢ κατ ἔργα ἢ κατὰ 
λόγους χειρούμενον ξύμπαν χειρωτικὸν ἂν εἴη: 

ΘΕΗΙ. Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν εἰρημένων. 
ΞΕ. Τί δέ; τὴν χειφωτικὴν ἀρ᾽ οὗ διχῇ τµητέον: 

35 GEFAI. Πῆ, 

κ ΞΕ. Τὸ μὶν ἀναφανδὸν ὅλον ἀγωνιστικὸν θΘέντες, 
τὸ δὲ κρυφαῖον αὐτῆς πᾶν θηρευτικόν. 

GEAI. Ναί. 

ΠΕ. ᾿Τὴν δὲ γε μὴν θηριντωὴν ἄῑσγον τὸ κ οὐ 
αρτέµνειν διχΠ. 

ΘΕ41. Atyt ὅ ὅπη. 
ΞΕ. Τὺ μὲν ἀφύχου γένους διελοµένους, τὸ δ᾽ ἐμ- 

θεα. «Τί μήν: εἴπερ ἔστον γε ἄμφω. 
ΞΕ. Πῶς δὶ οὐκ ἴστον; καὶ δεῖ γε ἡμᾶς τὸ μὲν τῶν 

ἀφύχων, ἀνώνυμον ὃν πλὴν κατ ἔνια τῆς κολυμβηεικῆς 
433 Ὦἄττα µέρη καὶ τοιαῦτ᾽ ἅλα βραχέα, χαίρειν ἐἑᾶσαι, τὸ δέ, 

τῶν ἐμφύχων ζώων οὖσαν Φήραν, προσειπεῖν ζωοθηρικήν, 
ΘΕ4Ι. Ἔστω. 

ο. ΞΕ. Ζωοθηρικῆς δὲ ἀφ οὐ διπλοῦν εἶδος ἂν λέγοιτο 
ἐν δίκη, τὸ μὲν πεζοῦ γένους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ ὀνόμασε 
διηφηµένον, πεζοθηρικόν, τὸ ὅ᾽ ἕτερον νευστικοῦ ζώου 

πᾶν ἐνυγροθηρικόν; 
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GEAI. Πάνν γε. 
ΣΕ. Νευστικρῦ μὴν τὸ μὶν πτηνὸν φῦλον ὀρῶμεν, k 

τὸ δὲ ἔνυδρον; 
ΘΕΗΙ. Πώς & οὔ: 

ΞΕ. Καὶ τοῦ πτηνοῦ μὴν γένους πᾶσα ἡμῖν ἡ θήρα 5 
λέγεταί πού τις ὀρνιθευτική. 

ΘΕΗΙ. έγεται γὰρ οὖν. 

ΞΕ. Τοῦ δὲ ἐνύδρου σχιδὸν τὸ σύνολον ἁλιεντική. 
GEAI. Ναί 

ΞΕ. Τί δέ; ταύτην αὖ τήν Θήραν ἀφ οὐκ ἂν κατὰ 10 

μέγιστα µέρη δύο διλοίµην: 
ΘΕΑΙ. Κατὰ ποῖα; 

ΞΕ. Καθ ἃ τὸ μὲν ἔρκεσιν αὐτόθι πουδεαι τὴν 
Φήραν, τὸ δὲ πληγῇ. 

ΘΕΗ1. Πῶς λέγεις, καὶ πῇ διαιρούμενος — 15 

SE. Τὸ μέν, ὅτι πᾶν ὅσον ὢν ἕνεκα κωλύσεως εἴργῃ ϐ 

τι περιέχον, ἔρκος εἰκὺς ὀνομάζειν. 
ΘΕΗΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Κύρτους δὴ καὶ δίχτνα καὶ βρόχους καὶ πόρκους 

καὶ τὰ τοιαῦτα μῶν ἄλλο τι πλὴν Έρκη χρὴ προσαγορεύειν; 59 
ΘΕΗΙΠ. Ονδέν. 

ΞΕ. Τοῦτο μὶν ἄρα ἑρκοθηρικὸν τῆς ἄγραρ τὸ µέρος 
φήσοµεν, ἤ τι τοιοῦτον, 

ΘΕΑ. Ναί. 

ΞΕ. Τὸ δὶ ἁγκίσεροις καὶ τριόδουσι πληγῇ γιγνόμενον 15 
Έεερον μὲν ἐκείνου, πληκτικὴν δέ τινα Φήραν ἡμᾶς προσ- 
ειπεῖν ἑνὶ λόγῳ νῦν χρεών. ἢ τί τις ἄν, Θκαίτητε, εἴποι Ὦ 
κάλλιονς 

ΘΕΗΙ. ᾽Αμε]ῶμεν τοῦ ὀνόματος: ἀρκεῖ γὰρ καὶ εοῦτο. 

ΞΕ. Τῆς τοίνυν πληκτικῆς τὸ μὲν νυκτερινόν, οἶμαι, 39 

πρὸς πυρὸς φῶς γιγνόµενον ὑπ αὐτῶν τῶν περὶ τὴν θή- 
— πνρινεικὴν ῥηθῆναι σνµβίβηκαν. 

ΘΕΗΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε µεθηµερινόν, ὥς ἐχόντων ἐν ἄκροις 
ἄγκιστρα καὶ τῶν εριοδόντων, πᾶν ἁγκιστρευτικόν. 16 

Θξα]. Αέγεται γὰρ οὖν. 

ΞΕ. Τοῦ τοίνυν ἀγκισερεντικοῦ τῆς —— τὸ μὲν L 
ἄνωθεν εἰς τὸ κάτω γιγνόμενον διὰ τὸ τοῖς εριόδουσιν {35 

οὕτω μάλιστα χρῆσθαι τριοδοντία τις, οἶμαι, κέκληται. 
GEAI. Φασὶ γοῦν τινές. .ω 

ΞΕ. Τὸ δέ γε λοιπόν ἐστιν ἓν ἔτι µόνον, ὡς εἰπεῖν, 
εἶδος. ι 

ΘΕάΙ. Τὸ ποῖον; 

14 
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ΞΕ. Τὸ τῆς ἐναντίας ταύτῃ πληγῆς, ἀγκίσερω τε 
251 µγιγνόµένον καὶ τῶν ἠἠθύων οὐχ ᾗ τις ἂν τύχη τοῦ σώµα- 

τος, ὥσπερ τοῖς τριόδονσι», Κλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ 

τὸ στύµα τοῦ Φηρευθένεος ἑκώσεοτε, καὶ κάτωθεν εἰς 

στοὐναντίον ἄνω ῥάβδοις καὶ καλάµοις ἀνασπώμενον' οὗ 
τί φήσοµεν, ὦ Θεαίτητε, δεῖν τοὔνομα λέγεσθαι; 

ΘΕΑΙ. «οκῶ μέν, ὅπερ ἄρτι προὐθέμεθα δεῖν ἐξευ- 
ρεῖν, τοῦτ) αὐτὸ νῦν ἀποτετελέσθαι. 

ΞΕ. Νῦν ἄρα τῆς ἀἁσπαλιευτικῆς πέρι σύ τε κάγὼ 
Ἡ ιο συνωμολογήκαμεν οὐ µόνον τοὔνομα, ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον 

περὶ αὐτὺ τούργον εἰλήφαμεν ἱκανῶς. ξυµπάσης γὰρ τέχνης 

τὸ μὲν ἥμισν µέρος κτητικὸν ἦν, κεητικοῦ δὲ χειρωτικάν, 
χειρωτικοῦ δὲ Θηρεντικόν, τοῦ δὲ Θηρευτικοῦ ζωοθηρικόν, 

ζωοθηρικοῦ δὲ ἐνυγροθηρικόν, ἐνυγροθηρικοῦ δὲ τὸ κάτω- 
15 εν τμῆµα ὅλον ἁλιευτικόν, ἁλιευτικῆς δὲ πληκεικόν, πλη- 
κεικῆς δὲ ἂγκιστρευτικόν · τούτου δὲ τὸ περὶ τὴν κάτωθεν 
ἄνω πληγὴν ἀνασπωμένην, ἀπ αὐτῆς τῆς πράξεως ἆφο- 

ϐ  μοιωθὲν τοὔνομα, ἡ νῦν ἀσπαλιευτικὴ ζητηθεῖσα ἐπίκλην 

γέγονεν. 
. ΘΕΗΙ. Παντάπασι μὲν οὖν τοῦτό γε ἱκανῶς ὀεδήλωται. 

SE. Φέρε δή, κατὰ τοῦτο τὸ παράδειγµα καὶ τὸν 

σοφισατὴν ἐπιχειρῶώμεν εὐρεῖν, ὅ ὃ εί ποτ) ἔστιν: 
ΘΕΑΙ. Κομιδῆ μὶν οὖν. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἐκεῖνό γ΄ ἦν τὸ ζήτημα πρῶτον, πότερον 
30 ἐδιώτην ἢ τινα τέχνην ἔχοντα Θετέον εἶναι τὸν ἀσπαλιευτήν. 

GEAI. ΔΝαί. 

ἘΕ. ᾿ Καὶ νῦν δὴ τοῦτον ἐδιώτην Φήσομεν, ὦ Θεαί- 
D τητε, ἢ παντώπασιν ὡς ἀληθῶς σοφιότήν; 

ΘΕΑΙ. Οὐἐδαμῶς ἰδιώτην' µανθάνω γὰρ ὃ λέγεις, ὡς 
πα παντὸς δεῖ τοιοῦεος εἶναι τό γε ὄνομα τοῦτο ἔχων., 

ΞΕ. λλάτινα τέχνην αὐτὺν ἡμῖν ἔχοντα, ὡς ἔοικε, Θετέον. 
ΘΕΑΙ. Τίνα ποτ οὖν δὴ ταύτην: 
ΞΕ. Αρ ὦ' πρὺς θεῶν ἠγνοήκαμεν τάνδρὺς τὸν ἄν- 

ὅρα ὄντα ξυγγενῆ; ; 
40 ΘΕµ1. Τίνα τοῦ; 

ΞΕ. Τὸν ἀσπαλιευτὴν τοῦ σοφιστοῦ. 
GEAI. ΠΠ 

137 ΞΕ. Onoturq rert καταφαίνεσθον ἄμφω µοι. 

Ε ΘΚΗ1. Τίνος θήρας ἅτερος;: τὸν μὲν γὰρ ἕερον εἴπομεν. 
ο. ΞΕ. Οία που νῦν διείλοµεν τὴν ἄγραν πᾶσαν, νευ- 

στικοῦ µέρους, τὸ δὲ πεζοῦ τέµνοντες. 

ΘΕΗΙ. Ναί 

ἘΕ. Καὶ τὸ μὲν διήλθομεν, Όσον περὶ τὰ νευστικὰ 

τῶν ἐνύδρων: τὺ δὲ πεζὺν εἰάσαμεν ἄσχιστον, εἰπόντες 

as ὅτι πολυειδὲς εἴη. 

1936 
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GERAI. Πάνν γε. τες 
ΞΕ, Μέχρι μὲν τοίνυν ἐνταῦθα ὁ σοφιστής τε καὶ ὁ 

ἀσπαλιευτὴς ἅμα ἀπὸ τῆς κτητικῆς τέχνης πορεύεσθον. 
GEAI. ᾿Ἐοίκατον γοῦν. 
ΞΕ. Ἐκτρέπεσθον δέ γε ἀπὸ τῆς ζωοθηρικῆς, ὁ μὲν 6 

ἐπὶ Φάλαττάν που καὶ ποταμοὺς καὶ λίµνας, τν τούτοις 

ζώα Φηρενούμενος. : 
GEAI. Τί µήν: 
ΞΕ. O δέ γε ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποταμοὺς ἱτέρους αὖ 

τινάς, πλούτου καὶ νεύτητος οἷον ἁειμῶνας ἀφθόνους, τῶν 0 
τούτοις θρέµματα χειρωσόμενος. 

ΘΕΗΙ. Πῶς λέγειςι Β 

ΞΕ. Τῆς πεζῆς θήρας γίγνεσθον δύο΄ "Μα. τινὲ 

μέφη. 
ΘΕΑΙ. Ποῦον ἑκάτερον: is 

ΞΕ. Τὸ μὶν τῶν ἡμέρων, τὺ δὲ τῶν ἀγρίων. 198 
ΘΕ41. Εἶτ ἔστι τις θήρα τῶν ἡμέρων; 
ΞΕ. Εἴ πέρ γέ ἐστιν ἄνθρωπος ἥμερον ζῶον. δὲς δὲ 151 

ὅπη χαίΐρεις, εἴτε μηδὶν τυθεὶς ἥμερον, εἴεε ἅλλο μὲν ἥμε- 
ρόν τι, εὺν δὲ ἄνθρωπον ἄγριον, εἴεε ἥμερον μὲν λέγεις 39 
αὖ τὸν ἄνθρωπον, ἀνθρώπων δὲ µηδεμίαν ἡγεῖ θήραν. 
τούτων ὁπότερ ἂν ἡγῇ φίλον εἰρῆσθαί σοι, τοῦτο ἡμῖν 
διόρισον. 

ο ΘξαΙ. αλλ) ἡμᾶς τε ἥμερον, ὦ ξένε, ἡγοῦμαι ζῶον, Ὁ 
Φήραν τε ἀνθρώπων εἶναι λέγω. 35 

ΞΕ. «πτὴν τοίνυν καὶ τὴν ἡμεροθηρικὴν αἴκωμεν. 
GEAI. Κατὰ τί λέγοντες 
ΞΕ. Τὴν μὲν ἀποτικὴν καὶ ἀνδραποδιστικὴν καὶ τυ- 

ραννικὴν καὶ ξύμµπασαν τὴν πολεµικήν, ἓν πάντα βίαιον 
Φήραν ὁρισάμενοι. 10 

ΘΕΗΙ. Καλῶς. ι 

ΞΕ. Τὴν δέ γε ε δμιανικὴν καὶ δηµηγορικὴν καὶ προσ- 

οµιλητικήν, ἓν αὖ τὺ ἐύνολον πιθανουργική» τινα µίαν 

τέχνην προσειπόντες. υ] 

GEAI. Ὀρθῶς. 35 

3ΞΕ. Τῆς δὴ πιθανουργικῆς διττὰ λέγωμεν γένη. 

ΘΕΗΙ. Ποῖα; 

ΞΕ. T μὲν ἕτερον δαν τὸ δὲ δημοσία γωνόμενον. 
ΘΕΗΙ. Τήγνεσθον γὰρ οὖν εἶδοα ἑκάτέρον. ! 199 

ΞΕ. Οὐκοῦν αὖ τῆς ἐδιοθηρευτικῆς τὸ μὲν μισθαρ- 40 

νητικόν ἐσει, τὸ δὲ δωροφορικόν:, 
ΘΕΛΙ. Οὐ µανθάνω. 
ΞΕ. Τῆ τῶν ἐρώντων θήρα τὸν νοῦν, ὡς ἔουνας, 

οὕπω πφροσέσχες. 
ΘΕΗΙ. Toũ πέρι; 15 

ἥτις a. — 8. πέρι σύ οσα Εἰσίπο post UHeindoruum be: περὶ οὗ σὐ οι libris a. ⸗ τε) ΤΕ 8 τι 19. όλον α. -- 
πο, —8 Winekelmannus: οὗ πάντως {Η οἱ το, 4 Β, πάντως cum ceteris libris àabe. — τοιοῦτος ἄ 1: τοιοῦτον 
αὖρ. — τόν a. --ἴχων Χ ΓΩ ΙΞΤΕΕ: ἴχοντα αἲ ο. — 34. Verha ἀλλά τινα - - Βετέον Theatteto, Τένα --ταύτην 
hospiti cum Εἰσίηο οἱ Ηοἰπάοτβο tribuit e. — 35. τοῦ cuin Ηείπάογβο het τοῦτον cum lihris a. — 40. νὺν Χα πι 
νῦν δὴ αἲνο, Οἱ. Cratyl. 422 D. — νευσεικοῦ) τὺ μὲν νευστικοῦ ᾱ. — 43. πεζὸν ἅ /. — τέµνοντος ἅ 4 οἱ pr. Π. 

1. τε οἩ, a. — 5. δ) κ αγ. Π. -- 15: Ἠγέσθω Κω ΠΠ. -- 18. δἡ a. — 33. διαριστέον Χαμ. -- 
30, δὲ 4. — λέγομεν 5. — 49. μισθαρνητικόν Ueludorſius: µισθαρνευτικόν cum libris abe. — 41. ἐστι τι ἐστὶ ᾱ. 
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x ΞΕ. "Ότι τοῖς Θηρευθεῖσι δώρα προσεπιδιδύασιν. GEAI. Πάνυ γε. . 
ΘΕ41. Αληθέστατα λέγεις. ΞΕ. Τί δὲ; τῆς µεταβλητικῆς οὐχ ἡ μὸν κατὰ πόλιν 

ΞΕ. : Τοῦτο μὲν «τοίνυν ἐρωτικῆς τέχνης ἔστω εἶδος. ἀλλαγή, σχεδὺν αὐτῆς ἥμισυ µέρος ὄν, καπηλικἡ προσα- 
ΘΕΗΙ. Πάνυ γε. πορεύεται; 

5 ΞΕ. Τοῦ δὲ γε μισθαρνητικοῦ τὸ μὲν πφοσομιλοῦν ΘΕ41. Ναί ; 5 
διὰ χάριτος καὶ παντάπασι δι ἡδονῆς τὸ δέλεαρ πεποιη- 
µένον καὶ τὸν μισθὺν πραττόµενον τροφῆν ἑαυτῷ µόνον 

4343 κοἰακικήν, ὡς ἐγώμαι, πάντες φαῖμεν ἂν ἢ ἠδυντικήν τινα 
τέχνην εἶναι. 

1ο. ΘΕΗ4. Πώς γὰρ οὔ: κ. 

ΞΕ. Τὺ δὶ ἐπαγγελλόμενον μὲν ὡς ἀρετῆς ἕνεκα τὰς 
ὁμιλίας ποιούµενον,’ μισθὸν δὲ νόμισμα πραττόµενον, ἄρα 
οὐ τοῦτο τὸ γένος ἑεέφ προσειπεῖν ἄξων ὀνόματι: 

ΘΕΑΙ. Πώς γὰρ οὔ; 

in ἘΕ. Τίι δὴ τούτῳ; πειρῶ Ἓθρη 

ΘΕΑΙ. «ῆλον δή᾽ τὸν γάρ σοφιστήν µοι ὄρκοῦμεν 

140 ἀνευρηκέναι. τοῦτ' οὖν ἔγωγε εἰπὼν τὸ προσῆκον ὄνομ᾽ ἂν 

ἡγοῦμαι καλεῖν αὐτόν. 
Β ΞΕ. Κατὰ δὴ τὸν νῦν, ὦ Θκαίτητε, λόγον, ὡς ἔοι- 

βύκεν, ἡ τέχνης οὐχειωτικῆς, χειρωτικῆς, ἱκτητικῆρι) Θηρεν- 
τικῆς, ζωοθηρίας, Γπεζοθηφίας ,] τερσαίας, Γἡμεροθηρικῆς,] 
ἀνθρωποθηρίας, ἰδιοθηρίας, ᾿μισθαρνικῆς,) νοµεσµατυ- 
πωλικῆς, δοξοπαιδευτικῆς, νέων πλουσίων καὶ ἐνδόξων 

γιγνοµένη θήρα μονό ὡς ὁ νῦν λόγος ἡμῖν συµ- 
πο βαίνει, σοφιστική. 

ΘΕΗΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ἔτι δὲ καὶ τῆδε ἴδωμεν' οὐ γάρ τι φαύλης µέ- 

6 τοχόν ἐστι τέχνης τὸ νῦν ζητούμενον, ἆλλ᾽ εὐ µάλα ποικί- 
ης. καὶ γὰρ οὖν ἐν τοῖς πρόσθεν εἰρημένοις φάντασμα 

πα παρέχεται, μὴ τοῦτο ὃ νῦν αὐτὸ ἡμεῖς φαµέν, ἀλλ’ ἕεερον 
εἶναί τι γένος. 

θα]. Πῇ δή: 
ΞΕ. Τὸ τῆς κεητικῆς τέχνης διπλοῦν ἦν εἶδός που, 

τὸ μὲν Θηρευτικὸν µέρος ἔχον, τὸ δὲ ἀλλακτικόν. 
1 ΘΕΑΙ. Ἐν γὰρ οὖν. 

ΞΕ. ΌΤῆς τοίνυν ἀλλακτικῆς δύο εἴδη λέγωµεν, εὺ μὲν 
δωφητικόν, τὸ δὲ ἕτερον ἀγορασεικόν; 

ΘΕ4Ι. «Εἰρήσθα. 
14 ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ φήσομεν ἀγορασεικὴν διχη αρα 
ρω. ΘΕΗΙ. Πῇ; 

ΞΕ. Τὴν μὲν τῶν αὐτουργῶν αὐτοπωλικὴν διαιρού- 

µενοι, τὴν δὲ τὰ ἀλλότρια ἴργα μεταβαλλομένην μετα- 
βλητικήν. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην πόλιν διαλλαετό- 
µενον ὠνῇ καὶ πρώσει ἐμπορική; 

ΘΕαΙ. Τί ὅ' οὔ: 

ΞΕ. Τῆς & ἐμπορικῆς ἀφ᾽ οὐκ ᾖσθήμεθα ὅτι τὸ μέν, 
ὅσοις τὸ σῶμα τρέφεται καὶ χρῆται, τὸ δέ, ὅσοις ἡ ψυχή, 1ο Ε 
πωλοῦν διὰ νομίσματος ἀλλάττεται; 

GEAI. Πώς τοῦτο λέγεις; 

ΞΕ. Τὸ περὶ τὴν ψυχἠν ἴσως ἀγνοοῦμεν, ἐπεὶ τὸ γε 
Γεερόν που ξυνίεµεν. ” 

GEAI. Ναί 15 
ΞΕ, Μουσικήν τε τοίνυν ξυνάπασαν λέγωμεν, ἐκ πὀό- 954 

λεως ἑκάστοτε εἰ πόλιν ἴνθεν μὲν ὠνηθείσαν, ἑτέρωσε δὲ 
ἀγομένην κάὶ πιπρασκοµένη», καὶ γραφικὴν καὶ Θαυματο- 

ποικὴν καὶ ποϊλὰ ἕτεφα τῆς ψυχῆς, τὰ μὲν παραµυθίας; 149 
τὰ δὲ καὶ σπουδῆς χάριν ἀχθέντα καὶ πωλούμενα, τὸν 30 
ἄγοντα καὶ πωλοῦντα μηδὲν ἧττον τῆς τῶν σιτίων καὶ 
ποτῶν πράσεως ἔμπορον ὀρθῶς ἂν λεγόμενον παρασχεῖν. 

GERAI. ᾽Αμηθέσεατα λέγεις. 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὸν µαθήµατα ξυνωνούμενον πόλιν Β 
τε ἐκ πόλεως νομίσματος ἀμείῤοντα ταὐτὸν προσερεῖς 15 
ὄνομα; 

ΘΕ.1. Σφόδρα γε. 

ΞΕ. Της δὴ Ψυχεμπορικῆς ταύτης ἆρ οὐ τὸ μὲν ἐπι- 
δµικτική δικαιότατα λέγοιτ ἄν, τὸ δὲ γελοῖον μὲν οὐχ 
irro⸗ τοῦ πρύσθεν, ὅμως δὲ μαθημάτων οὖσαν πφᾶσιν 30 
αὐτὴν ἀδελφῷ τινὶ τῆς ομά. ὀνόματι πφροσειπεῖν 

ἀνάγκη; 
ΘΕΗΓ Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. Ταύτης τοίνυν τῆς μµαθηματοπωλικῆς τὸ μὶν 
περὶ τὰ τῶν ἄλλων τεχνών µαθήµατα ἱτέρῳ, τὸ δὲ περὶ 1ο 
τὸ τῆς ἀφετῆς ἄλλῳ πφροσρητέον. 

Θ 41. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΞΕ. Τεχνοπωλικὺν μὴν τό γε περὶ τἆλ]α ἂν ἁρμόττοι: 

τὸ δὲ περὶ ταῦτα σὺ προθυμµήθητι λέγειν ὄνομα. 
OEAI. Καὶ τέτις ἂν ἄλλο ὄνομα εἰπὼν οὐκ ὢν πληµ- 40 

µελαίη πλήν τὸ νῦν ζητούμενον αὐτὸ εἶναι τὸ σοφιστικὸν 
γένος 

ΞΕ. Οὐδὲν ἆλο. ἴθι νῦν συναγάγωµεν αὐτό, λέρον- ΤΗ 

1. εἶδος ἔστω a. -- 5. μισθαρνητικοῦ Ηεϊπάοτβα: μισθαρνεντικοῦ cum libris ahe. — 7. µόνην ᾱ. — 8. ἢ ἠδυν- 
τικήν Ueindorſius: ἠδυντικήν cum libris abe. — 13. γεγονὺς Χ 4 οἱ pr. Π. — i7. εὐρηκέναι α. — 20. χερωτικῆς 
om. lihri Hekkeri οἳ Stallbaumtt οπποςς — ον. Verha seelusa z4Puria 69ο prituus vidit Heindorftus et πεζοθηρίας 
om. - 11. ἀνθρωποθηρίας, πιθανοθηρίας, Ιδιοθηρίας ——— συμβαίνει ἡμῖν πα. — 27. εἰδῶμεν 
APAAM. -- 32. τῆς οπ. a. — 34. ακτικὸν ὄν Ueindorſſus. — 29. αὖὶ ἂν A 6ἱ ρε. Π. -- φήσωμεν χαΠ.-- 
41, διαιρούµενοι ϱ Η οἱ εοττ. ΠΠΗ: διαιρουµένην αὖνο, — 44. τῷ om. ᾱ. 

3, δέ δαί Τ Ὀ. -- 6. διαλλαττόµενον auctore Stephano ο: διαλλαττοµένων ah. — 10. καὶ χρῆται cum Ἠσίη- 
dortio Ίος πέχρηται a. — 13. τὴν ο). a. — 15. θαυματοποιητικήν ᾱ. -- 33. παρέχειν ᾱ. — 26. τὰ 6Η οἱ οοττ, Π18. 
— 38. μὲν αὐ. -- 42. ἴδι ΧωΠ:. ἴδι δὴ αὖε. 
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τες ὡς τὸ κτητικῆς, µεταβλητικῆᾳ, ἀγοραστικῆς, ἐμπο- ΞΕ. Τοῦ δὲ ἀνειλογιιοῦ rò μὲν ὅσον περὶ τὰ ξυμβό- 
9. ρικῆς, ψυχεμπορικῆς περὶ λόγους καὶ µαθήµατα ἀριτῆς λαια: ἀμφιαβητεῖται µόν, εὐηῇ. δὲ καὶ ἀτέχνως περὶ αὐτὸ ϐ 

πωλητικὸν δεύτερον ἀνεφάνη σοφισεική. πράττεταε, ταῦτα Θετέον μὲ» εἶδος, ἐπείπερ αὐτὸ διέγνω- 
GEAI. Μάλα γε. κεν ὡς ἕτερον ὂν ὁ λόγος, ἀτὰρ ἐπωνυμίας οὔθ) ὑπὺ τῶν {45 

5 3ΞΕ., Τρίτον δὲ γ΄ οἶμαί σε, κἂν εἴ τις αὐτοῦ καθι- ἔμπροσθεν ἔευχεν οὔτε νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν τυχεῖν ἄξιον. 6 
δρυμένος ἐν πόλει, τὰ μὲν ὠνούμενος, τὰ δὲ καὶ εκκται- ΘΕΑΙ. ᾿Αληθῆ" κατὰ σμικρὰ γὰρ λίαν καὶ παντοδαπὰ 
»όμενορ αὐτὸς µαθήµατα περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πωλῶν,  διῄρηται. 
ἐκ τούτου τὸ ζῆν προὐτάξατο, καλεῖν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ΞΕ. ἸΤὺ δέ γε ἕντεχνον, καὶ περὶ δυιαίων αὐτῶν καὶ 
ὕπερ νῦν δή. ἀδίιων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅλως ἀμφισβητοῦν, ἀρ οὐκ 

ιο.  ΘΕ4Ι. Τί δ' οὐ ὁ µέλω; ἐριστικὸν αὖ λέγειν εἰθίσμεθα; 10 
ΞΕ. Καὶ τὸ κτητικῆς ἄρα µιεταβλητικόν, «γοραστει- ΘΕ11. Πῶς γὰρ οὔ; 

Ε κόν, καπηλικὺν εἴτε αὐτοπωλικόν, ἀμφοτέρως, ὃ τί περ ΞΕ. Τοῦ μὴν. ἐρισεικοῦ τὸ μὲν χρηµατοφθορικόν, τὸ ἢϐ 
105 ἂν ᾖ περὶ τὰ τοιαῦτα μαθηματοπωλικὺν γένος, ἀεὶ σὺ δὲ χρηματισεικὸν ὂν τυγχάνει. 

προσερεῖς, ὡς φαίνει, σοφιστικόν. GERAI. Παντάπασέ γε. . 

1. ΘΕΗΙ. Ανάγκη" τῷ γὰρ λόγῳ δεῖ συνακολουθεῖν. ΞΕ. Τὴν ἐπωνυμίαν τοίνυν, ἣν ἑκάτερον δεῖ καλεῖν |5 
ΞΕ. "Ἔτι δὴ οκοπῶμεν, εἴ τιν τοιῷδε προσίοικεν αὐτῶν, πειραθώµεν εἰπεῖν. 

ἄρα τὸ νῦν µεταδιωκόµενον γένος. ΒΕΑΙ. Οὐκοῦν αφή. 
φεσ GEAI. Ποίῳ δή; ΞΕ. «οκῶ μὴν τό γε δι ἡδονὴν τῆς περὶ ταῦτα δια- 

38. Τῆς κεητικῆς ἀγωνιστυκή τι µέρος ἡμῖν ἦν. τριθῆν ὀμελὶς τῶν οὐκείων γινόµενον, περὶ δὲ τὴν λέξιν 
ΘΕΗΙ. Ἡν γὰρ οὖν. τοῖς πολλοῖς τῶν ἀχουύνεων οὐ μεν) ἡδονῆς ἀκουόμενον 30 

ΞΕ. Οὐκ ἀπὸ τρόπου τοίνυν ἐστὶ διαιρεῖν αὐτὴν aa⸗ καλεῖσθαι κατὰ γνώµην τὴν ἐμὴν οὐχ ἕτερον ἀδολεσχικοῦ. 
GEAI. Καθ ὁποῖα λέγε. ΘΕ41. έγεαι γὰρ οὖν οὕτω παρ. 

144 SE. Τὸ μὲν — αὐτῆς τιθέντας, τὸ δὲ µα- ΞΕ. Τούτου τοίνυν τοὐναντίον, ἀπὸ τῶν — Ε 
χητικόν. ἐρίδων χρηµατιζόµενον, ἐν τῷ μέρει σὺ πειρῶ νῦν εἰπεῖν. 

36. ΘΕαΙ. Ἔσιω. GEAL. Καὶ τί τις ὢν αὖ εὐπὼν ἕτερον οὐκ ἐδαμάρτοι 1 
ΞΕ. Τῆς τοίνυν µαχητικῆς τῷ μὲν σώματι πρὸς σώ- πλήν γε τὸν Θαυμαστὸν πάλιν ἐκεῖνον ἤκειν αὖ νῦν τέταρ- {36 

µατα γενοµένῳω σχγιδὸν εἰκὸς καὶ πρέπον ὄνομα λέγειν τι τον τὸν µεταδιωκόμενον ὑφ᾽ ἡμῶν σοφιστήν; 
τοιοῦτον τιθεµένους οἷον βιαστικόν. ΞΕ. Οὐδὶν ἄλλ ἢ τὸ χρηματισεικὸν γένος, ὡς ἔσικεν, 9946 

GEAI. Ναί. ἐριστικῆς ὂν τέχνης, τῆς ἀντιλογωκῆς, τῆς ἀμφιαβητητικῆς, 

πυ. ἘΕ. Τῷ δὲ λόγοι πρὸς λόγους τί τις, ὦ Θκαίτητε, τῆς μαχηεικῆς, τῆς ὀγωνισεικῆς, τῆς κεηεικῆς στιν, ὧς αι 
Β Ἅἄλλο εἴπῃ πλὴν ἀμφισβητητικόν. ὁ λόγος αὖ µεμήνυκε —A ὁ σοφιστήφ. 

ΘΕΗΙ. Οὐδέν. ' ΘΕΗΙ. Κομιδῇ μὶν οὖν. ᾽ 
ΞΕ. Τὸ δέ γε περὶ τὰς ἀμφισβητήσεις Θετέον διττόν. ΞΕ. Ὁρᾷς οὖν ας ἀληθῆ λέγεκαι τὸ ποικίλον εἶναι 
GRAI. ΠΠ τοῦτο τὸ Θηρίον, καὶ τὺ λεγόµενον οὐ τῇ ἱεέρᾳ ληπτέον: 

aß ἘΕ. Καθ ῦσον μὲν γὰρ γίγνεται µήκεσί τε πρὸς ἐναντία EAI. Οὐκοῦν ἀμφοῖν αφή. αὔ 

μήκη λόγων καὶ περὶ τὰ δίκαια καὶ ἄδινα δηµοσίᾳ, δικανικόν. ΞΕ. ᾿ Χρὴ γὰρ οὖν, καὶ κατὰ δύναμίν ε οὕτω ποιη- 
GEAI. Ναί τέον, τοιύνδε τι µεταθέοντας [νο αὐτοῦ. καί µοι λέγε: Ἡ 
ΞΕ. Τὸ & ἐν ἠδίοις αὖ καὶ κατακεκερματισµένον έρω- τῶν οὐκετικῶν ὀνομάτων καλοῦμεν ἄετα που; 

τήσεσι πρὸς ἀποκρίσεις μῶν εἰθίομεθα καλεῖν ἄλλο πλὴν "ΘΕ41. Καὶ πολλά" ἀτὰρ ποῖα δὴ τῶν πολλῶν πυνθάνει; 
0 ἀντιλογικόν : ΞΕ. Τὰ τοιάδε, οἷον δυθεῖν τε λέγομεν καὶ διαετῶν «0 

ΘΕΗΙ. Οὐδέν. 3 . καὶ βράττειν καὶ διακρίνειν. 

1, τὸ τῆς κτητικῆς αλ ο. — µεταβλητικῆς auetore Ηεἰπάστβο be: να Ε, µεταβλητικὸν Χ ΓΑ ΞΣΤΕ 
et ρτ. — μεταβλητικοῦ 6Η οἱ σουτ. ΠΒ, µεταβλητικὴν ᾱ. -- ἐμπορικῆς cum lleindorſio lcort. Γ οἱ ing. F) be: 

νε: E, ἐμποφικοῦ cum eeteris libris αν ἐμπορικόν ſStephanus. — 5. om. a. — 9, δὴ νῦν ᾱ, — 15. λογικῷ 
χα. -- 81, ἄπο ασ. — 30, σώματα ᾱ. -- τι λέγειν ὄνομά τι α. — 3Η. ἀμφισβητικόν ο, -- 30. τὰ om. ᾱ. -- 
20. ἀπορήσεις (ον Aldinae mendo ὠπορίσεις) . 

4. αὐτὰ πράτειταε, τοῦτο ο. -- 6, ΘΕΗΙ. κηθη. ΞΕ. Κατὰ - - διήρηται. ΘΕΑΙ. Τὸ δέ γε - -εἰθίσμεθα: 
GERAI. Πῶς ἂρ οὔ a. — 14. μὲν ᾱ, — 18. τό γε] τόδε ΧΓ.4 4 οἱ ϱτ. ΠΗ, τὸ a. -- 11. τήν γ) ἐμὴν ο. - 
31. Τούτου. Τὸν α. -- 35. τί τις eum Ηοἰπάοτβο bet: τἷς eum libris a. — 37. τὸν om. b. — 38. ἀλλ) be. — 
39. ἀμφιοβητικῆς ο. — 33. ἀληθῶς πο. - 39. πολλά] πολλά γε lleindorſius. - 41. διακρίνειν] Conſ. Ἠοπι, Π. ε, 504. 
Ἐοε!, Γλν ώκάς αωγολγακρείη, ΟΝ. 

— μμ. οτε 



ΘΕάΙ. Τί μήν: 
ΞΕ. Καὶ πρός γε τούτοις ἔει ξαΐνειν, κατάγειν, 

κερκίζειν, καὶ µυρία ἐν ταῖς έέχναις ἄλλα τοιαῦτα ἐνόντα 

ἐπιστόμεθα. ἡ γάρ; 
441 5 ΘΚΕΗΑΙ. Τὸ ποῖον αὐτῶν πέρι’ βουληθεὶς δηλώσαι, 

ϱὁ παραδείγµατα προθεὶς ταῦτα κατὰ πάντων ἤρου; 
ΞΕ. «Οιαιρετικά που τὰ λεχθέντα εἴρηται ξύμπαντα. 
GEAI. Ναί, 
ΣΕ, Κατὰ τὺν ἐμὸν τοίνυν λόγον ὡς περὶ ταῦτα ροή 

10 οὖσαν ἐν ἅπασι τέχνην, ἑνὸς ὀρόματος ἀξιώσομεν αὐτήν 
ΘΕΑΙ. Τίνα προσειπόντες; 
ΞΕ. «πακριτικήν. 

ΘΕΑΗΙ. Έστω. 

ἘΕ. Σκόπει δὴ ταύτης αὖ δύο ἄν πῃ δυνώµεθα κα- 
αδτιδεῖν εἴδη. 

το ΘΕΑΙ. Ταχεῖαν ὡς ἐμοὶ σκέφιν ἐπιτάττεις. 
D ΞΕ. Καὶ μὴν ἓν γε ταῖς εἰρημέναις διακρίοιαι τὸ μὶν. 

* 
χεῖρον ἀπὸ βελτίονος ἀποχωρίξειν ἦν τὸ ὃ᾽ Όμοιον ὧφ 

ὁμοίου. 
ο.  ΘΕΗΙ. Σχεδὺν οὕτω νῦν λεαθὲν φαίνεται. 

ΞΕ. Τῆς μὲν τοίνυν ὄνομα οὐκ ἔχω λεγόμενον' τῆς 

δὲ καταλειπούσης μὲν τὸ βέλτιον ας, τὸ δὲ χεῖρον 
ἀποβαλλούσης ἴχω. 

OEAI. «έγε τί, 

Ἱ. ΕΕ. Πᾶσα ἡ τοιαύτη διάκρισις, ὡς ἐγὼ — αέ- 
γεται παρὰ πάντων παθαρμός τις. 

ΘΕ 41. ἀέγεται γὰρ οὖν. 

* ΕΕ. Οὐκοῦν τό γε καθαρτικὸν εἶδος αὖ διπλοῦν ὃν 

πᾶς ὤν ἴδοις 
3ο ΘΕΗΙ. Ναί, κατὰ σχολήν γε ἴσως' οὐ μὴν Ένωγε 

καθορφώ νῦν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν τὰ περὶ τὰ σώματα πολλὰ εἴδη καθάρ- 

σεων ἑνῖ περιλαβεῖν ὀνόματε προσήκει. ' 

ΘΕΑΙ. Ποῖα καὶ τίνι; 
as E. Τά τετῶν ζώων, ὅσα ἐνεὺς σωμάτων ὑπὸ γυ- 

9391 µμναστικῆς ἀαρικῆς τε ὀρθῶς διακρινόµενα καθαίρεται καὶ 
περὶ τώκτός, εἰπεῖν . μὲν φαῦ]α, ὅσα βαλανευτικὴ παρέ- 
χεται" καὶ τῶν ἀφύχωρ σώμάτων, ὧν γναφευτικὴ καὶ 

ἑύμπασα κοσµητικὴ τὴν ἐπιμέλειαν παφεχοµένη κατὰ σµι- 
αοκρὰ πολλὰ καὶ γελοῖα δοκοῦντα" ὀνόματα ἔσχεν. 

GEAI. Μάλα γε. 

Ἐξ. Πανεάπασι μὶν οὖν, ὦ Θεαίτητε. ἀλλὰ γὰρ τῇ 
τῶν λόγωρ µεθόδῳ σπογγωτικῆς ἢ Φαρµακοποσίας οὐδὲν 
ἧττον οὐδέ τι μᾶλλον τυγχάνει µέλον, εἰ τὸ μὲν σµεκρά, 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ., 111 

τὸ δὲ μεγάλα ἡμᾶς ὠφελεῖ καθαῖρον. τοῦ κτήσασθαι γαρ 
ἕνεκα νοῦν πασῶν τεχνών τὸ ξὐγγενὶς καὶ τὺ μὴ ξυγγενὶς ἩΒ 
κατανοεῖν πειρωµένη τιμᾷ πρὸς τοῦτο ἐὲ ἴσου πάδαρ, καὶ 

Φώτερα τῶν ἑτέρων κατὰ τὴν ὁμοιότητα οὐδὲν ἡγεῖται 1ε- 

λοιότερα, σεβνότερον δέ τι τὸν διὰ σερατηγικῆς ἢ φθει-ο 139 

ριστικῆς δηλοῦντα Φηρευέωὴν. οὐδὲν νενόµικεν, ἀλλ ὡς 
τὸ πο]ὺ χαυνύτερον. καὶ δὴ καὶ νῦν, ὅπερ ἤρου, τίπροσ- 
εροῦμεν ὄνομα ξυµπάόας δυνάμεις, ὅσαι σώμα εἴτε ἔμφυ- 
χον εἴτε ἄψυχον εἰλήχασι καθαίρει», οὐδὲν αὐτῇ διαίσει, 
ποῖόν τι λεχθὲν εὐπρεπέστατον εἶναι δόξει" μόνον ἐγίτω ιο 

χαρὶς τῶν τῆς ψυχῆς καθάρσεων πάντα ξυνδῆσαν ὅσα 
ἄλλο τι καθαίέρει. τὸν γὰρ περὶ τὴν διάνοια» καθαρμὸν 
ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐπικεχείρηκεν ἀφορίσασθαι τὰ νῦν, εἴ γε 
ὅπερ βούλεται µανθάνοµεν. 

ΘΕ11. ᾽λλὰ µεµάθηκα, καὶ συγχωρῶ δύο μὲν εἴδη 15 
καθάρσεως, Ἑν ὃὶ τὸ περὶ τὴν φυχὴν εἶδος εἶναι, τοῦ 
περὶ τὸ σῶμα χωρὶς ὄν. ᾿ 

ΞΕ. Πάνεων κάλλιστα. καί μοι τὸ μετὰ τοῦτο ἐπά- 
κουε πειρώµενος αὖ τὸ λεχθὲν διχῇ τέμνειν. ι] 

OEAI. Καθ ὁποῖ ἂν ὑφηγῇ, πειράσοµαί σοι συν- 30 
τέμνειν. 

ἘΕ. Πονηρίαν ἕτιρον ἀρετῆς ἐν φυχῇ λέγαμέν τι 
ΘΕΗΙ. Πώς γὰρ οὓς 

ΞΕ. Καὶ μὴν καθαρμὸς ἦν τὸ λείπειν μὲν Φάτερον, 
ἐκβάλλειν δὲ ὅσον ἂν η πού τι φλαῦρον. 3ὔ 

ΘΕΗΙ. Ἐν γὰρ οὖν. 

ΞΕ. Καὶ ψυχῆς ἄρα, καθ’ ὅσον ἂν εὐρίσχωμεν — 150 
ἀφαίρεσίν τινα, καθαρμὸν αὐτὸν {έχοντες ἓν µέλει φθεγ- 

ἐόμεθα. . 

GEAI. Καὶ µάλα γε. 30 

ΣΕ. «ύο μὶν εἴδη κακίας -ᾱ — ῥητέον. 
6EM. Ποῖα; 

ΞΕ. πμ μα μη τὸ δ᾽ οἷον αἶσχος 3438 

ἐγγιγνόμενον: 
ΘΕ11. Οὐκ ἔμαθον. 35 
ΞΕ. Νόσον ἴσως καὶ σεάσιν οὐ ταὐτὸν φενόµικας. 
ΘΕΑ. Ὁὐδ αὖ πρὸς τοῦτο ἴχω τί χρή µε πο 

κρίνασθαι. | 

ΞΕ. Πότερον ἄλλο τι στάσιν ἡγούμενος ἢ τὴν τοῦ 
φύσει ξυγγενοῦς ἔκ τινος διαφθορᾶς διαφοράν: Γ] 

ΘΕα1. Οὐδέ». | 
ΞΕ. Αλ’ αἶσχος ἄλλο τι πλὴν τὸ τῆς ἁμετρίας παν- 

ταχοῦ δυσειδὶς ὃν γένος: ᾿ 
ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ἄλλο. Β 

153 

3. κατάχειν Χ4Π: καὶ κατάγειν καὶ abe. — 3. ὦς περὶ] ὡσπερεὶ α. -- 20. οὕτω] οὖν τῷ Χ, οὖν τῶν 4 οἱ ρε, Π. 
-- 33. καταλιπούσης Ἠδτί pratter F. — 32. ἀποβαλούσης Γ4Π. -- 50. καὶ τὰ περὶ a. — 17. τὰ ἐκτὺς ae. — εἰπεῖν] 
ἃ εἰπεῖν α. 

3. ἔνεκεν b. — 5, δὲ τε 4Π. --τι-- - οὐδὶν] Conſt. Ῥθυςκ ad Ευρ. Ale. 70. — ἢ φθειριστικῆς οπι. Χ 4 οἱ 
pr. Π. -- 7. καὶ δὴ «οἱ 3. -- 9. εἰλήφασι ΧΓά 1ΠΣΤΟΚΕ. -- 13. εἴπερ ὅ γε. — 20. ὅποι 3. -- 34. λείπειν 
Heindorfius: λπεῖν cum libris abe. (οπί. 336 D. Ρος, 378 Α. 348 B. — 231. μὴν Ηοϊπάστβας. -- 10. δι 

ahbe: Uübri διαφορᾶς διαφθοράν. Cſ. Galenus de doem. Nippoer. οἱ Plat. V.p. 988. διαφορών cum Cornario (οι corr. Σ 
αφθορᾶς 

--42. ὃν) Χ 4 Π !Ελοχ. ἡ ο: ἓν ὃν εοιοτὶ ἸΗντῖ, ἐνὸν aucloré Schleiermachero b, τῶν ἓν ὄντων Stephanus. 
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ΣΕ. Τί δὲ ἐν ψυχῆ δόξας ἐπιθυμίαις καὶ θυμὸν 

ἠδοναῖς καὶ λόγον λύπαιᾳ καὶ πάντα ἀλλήλοις ταῦτα τῶν 
φλἰαύρως ἐχόντων οὐκ ᾖοθήμεθα διαφεφόµενα; ' 

GEAI. Καὶ σφόδρα γε. 

5 3Ε. Αυγγενῇ Τε μὴν ἐξ ἀνάγκης ξύμπαντα γέγονεν. 
ΘΕΗΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ.: Στάσιν ἄρα καὶ νόσον * ψυχῆς ην λέ- 

Ύοντες ὀρθῶς ἐροῦμεν. 
GEAI. Ὀρθότατα μὲν οὖν. . 

ΞΕ. Τί δ'; ὅσα κινήσεως µετασχόντα καὶ σχοπόν τινα 
Δέµενα, [πειρώμενα] τούτου τυγχάνει, καθ’ ἑκάστην ὀρμὴν 
παράφορα αὐτοῦ γίγνεται καὶ ἀποτυγχάνει, πόεερον αὐτὰ 

φήσοµεν ὑπὸ συμμετρίας τῆς πρὺς ἄλληλα ἢ τοὐνανείον 
ὑπὸ ἁμετρίας αὐτὰ πάσχειν; 

15. ΘΕΗΙ. «ἠλον ὡς ὑπὸ ἀμετρίας. 

ΞΕ. Ἁλλὰ μὴν ψυχήν γε ἴσμεν ἄκουσαν πᾶσαν πᾶν 
ὔσαν. ἳ » ᾿ 

GEAI. Σφόδρα γε. 
ΞΚ. Τό γε μὴν ἀγνοεῖν ἴστιν ἐπ ἀλήθειαν ὁρμωμέ- 

Ὦ Ἄννης ψυχῆς, πααφόρον ξυνέσεως γιγνοµένης, οὐδὲν ἄλλο 
πλὴν παραφροσύνη. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὶν οὖν. 

ΞΕ. 3ΝΨυχὴν ἄρα ἀνόητον αἰσχρὰν καὶ ἅ ãutreo⸗ Διτίον. 
GEAI. Totatv. 

36 ΞΕ. Ἔστι δὴ δύο ταῦτα, ὡς — κακών ἐν 

αὐτῇ γένη, τὸ μὲν πονηρία καλούµενον ὑπὸ τῶν πολλῶν, 

φόσος αὐτῆς σαφέστατα ὄν. 

GEAI. Ναί 

3ΞΕ. Τὸ δέ γε ἄγνοιαν μὲν καλοῦσι, Κακίων δὲ αὐτὸ 
30 ἐν φυχῇ µόνον γιγνόµενον οὐκ ἐθέλουσιν ὁμολογεῖν. 

κ GEFAI. ἈΧομιδῇ συγχωρητέον, ὃ »ῦν δὴ λέξαντος ἡμ- 
φεγνύησά σου, τὺ δύο εἶναι γένη κακίας ἐν ψυχῇ, καὶ 
δειλίαν μὲν καὶ ἀκολασίαν καὶ ἀδικίαν ξύμπαντα ἡγητέον 

όσον ἐν ἡμῖν, τὸ δὲ τῆς πολλῆς καὶ παντοδαπῆς olus 
4δπάθος αἶσχος Θετέον. 

101 

ος 

153 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἐν σώματί γε περὶ δύὸ ..- τούτω. 
δύο τέχνα τινὲ ἐγενέσθην; 

ΘΕ41Ι. Τίνε τούτω; 

ΞΕ. Περὶ μὶν αἶσχος γυµνασεική, περὶ δὲ νόσον 

40 ἑατρική. ἤ 

ΘΕΗ1Ι. Φαίνεσθον. 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ περὶ μὶν Όβριν καὶ ἀδικίαν .. δει- 

λίαν ἡ κολαστικὴ πέφυκε τεχνῶν μάλιστα δὴ πασών προσ- 

ήκουσα δίκη; 

1. ΘΕΑΙ. Τὸ γοῦν εἰκός, ὡς εὐπεῖν κατὰ τὴν ἀνθρω- 

πίνην δόξαν. 

Π44ΤΙΣΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 50. 130 

ΞΕ. Τί δὲ; περὶ ξύμπασαν ἄγνοιαν μῶν ἄλλην τινὰ 
ἢ διδασκαλικὴν ὀρθότερον εἴποι τις ἄν; 

ΘΕΗΙ. Οὐδεμίαν. 
ΞΕ. —J δή: διδασκαλικῆς δὲ ἄρα Ἑν µόνον γένος 

φατέον εἶναι ἢ πλείω, δύο δέ τινε ο." εἶναι µηήκα, 5 
σκόπει. 

ΘΕΗΙ. Σκοπῶ. 

SE. ἎΚαί μοι δοκοῦμεν τῇδε ἄν πῃ τάχιστα εὑρεῖν. 
θα. Πῇ: 
ΞΕ. Τὴν ἄγνοιαν ἰδόντες εἴ πῃ κατὰ µέσον αὐτῆς 1ο 

τομὴν ἔχει τινά. διπ]ῆ γὰρ αὕτη γιγνοµένη δήλον ὅτι καὶ 
τὴν διδἀάσκαλικἠν δύο ἀναγκάξει µόρια ἔχειν, ἓν ἐφ᾽ ἑνὶ 
γένει τῶν αὐτῆς ἑκατέρῳ. 

ΘΕΗ1Ι. Τί οὖν; καταφανές πῄ σοι τὸ νῦν ζητούμενον: 
ΞΕ. ᾿Αγνοίας δ) οὖν μέγα τί µοι δοκῶ καὶ χαλεπὺν ιο 

ἀφωρισμένον ὁρᾷν εἶδοο, πᾶσι τοῖς ἄλλοις αὐτῆς ἀντί- 

σταθµο» µέρεσιν. 

ΘΕ41. Ποῖον δή: 
ΞΕ. Τὺ μὴ κατειδύτα τι δοκεῖν εἰδέναι: δι οὗ κιν- 

δυνεύει πάντα ὅσα διανοίᾳ σφαλλόμεθα γίγνεσθαι πᾶσιν. 5 
ΘΚ41Π. αληθή. ἳ 

ΞΕ. Καὶ δὴ καὶ τούτῳ. γε οἶμαι µόνῳ τῆς ἀγνοίας 
ἁμαθία τοὔνομα προσρηθῆναι. 

ΘΚΗ/. Πόνν γε. 
ΞΕ. Τί δὲ δῇ τῷ τῆς — ἄρα ου — 

τοῦτο ἁπαλλάττονει λεκτέον: 

ΘΕΗΙ. Οἶμαι μὲν οὖν, ὦ ἕνε, τὸ μὲν ἄλλο δηµι- 
ουργικὰς διδασκαλίας, τοῦτο δὲ ἐνθάδε γε παιδείαν δι 
ἡμῶν κεκλῆσθαι. 

ΞΕ. Καὶ γὰρ σχεδόν, ὦ Θεαίτητε, ἐν πᾶσιν Ἓλλησιν. ao 
ἀλλὰ γὰρ ἡμῖν ἔτι καὶ τοῦτο σχεπτέον, εἰ ἄτομον ἤδη 
ἐστὶ πῶν ἡ τινα ἴχον διαίρεσιν ἀξίαν ανμίο 

ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν χφὴ σκοπεῖν. 
ΞΕ. «ἀοκεῖ τοίνυν µοι καὶ τοῦτο ἔει πῃ σχίζεσθαι. 
GRAI. Κατὰ εί; 

ΞΕ. ΌΤηῆς ἐν τοῖς λόγοις διδασκαλωκῆς ᾗ μὲν τθαχν- * 
τέρα τις ἔοικεν ὁδὸς — τὸ ὅ᾽ ἕτερον αὐτῆς µόριον 
λειότερον. 

GEAI. Τὸ ποῖον δἡ τούτων ἑκάτερον λέγωμεν; 
ΞΕ. Τὸ μὶν ἀρχαιδπρεπές τι πάτριον, ᾧ πρὸς τοὺς 4ὁ 

υἱεῖς μάλιστ᾽ ἐχρῶντό τε καὶ ἔτι πολλοὶ χρῶνται τὰ νῦν, 
ὅταν αὐτοῖς ἐξαμαρτάνωσί τι, τὰ μὲν χαλεπαίνοντες, τὰ 
δὲ μαλθακωτέρως παραμνθούμενοι" τὸ ὅ) οὖν ἔύμπαν. 
αὐτὸ ὀρθότατα εἶποι τις ὢν νουθετητικήν. 

ΘΚΗΙ. "Ἔσειν οὕτως. αὐ 

ΞΕ. Τὸ δέ γε, ὡς εἴξασί τινες αὖ αν ἑαντοῖς 

—* 
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eau. ος, 

δόντες ἠγήσασθαι πᾶσαν ἀκούσιον ἀμοθίὰν εἶναι, καὶ 

μαθεῖν οὐδέν ποτ ἂν ἐθέλειν τὸν οἰόμενον εἶναι σοφὸν 
{55 τούτων ὧν οἴοιτο πέρι δεικὸς εἶναι, μετὰ δὲ πολλοῦ πόνου 

τὺ νουθετητικὸν εἶδος τῆς παιδείας σμικρὸν ἀνύτειν. 
5 ΘΕΗΙ. Ὀρθώς γε νοµίζοντες. 

Β ΞΕ. Τῷ τοι ταύτης τῆς δόξης ἐπὶ ἐκβολὴν ἅλλφ 
τρόπῳ ὀτέλλονται. 

Θ ΚΙ. Τίνι δή; 

ΞΕ. «ιερωτῶσιν ὧν ἂν οἵηταί τίς τι * λέγειν λέ- 
Ίογων μηδέν εἶθ᾽ ἅτε πλανωµένων τὰς δύξας ῥᾳδίως ἑξε- 

τάζονσι, καὶ συνώγοντες δὴ τοῖς λόγοις εἷς ταὐτὸν ειθέασι 

παρ ἀλλήλας, τιθέντες δὲ ἐπιδεικνύουσιν αὐτὰς αὐταῖς 

ἅμα περὶ τῶν αὐτῶν πρὺς τὰ αὐτὰ κατὰ ταὐτὰ ἐναντίας. 
οἱ ὁ ὀρῶντες ἑαυτοῖς μὲν χαϊλπαίνουσι, πρὺς δὲ τοὺς 

15 ἄλλονς ἡμεροῦνται, καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τῶν περὶ 
6 αὐτοὺς μεγάλων καὶ σκληρών δοξῶν ὠὡπαλλάττονται πα- 

σῶν ἁπαλλαγῶν ἀκούειν τε ἠδίστην καὶ τῷ πάσχοντι βε- 

βαιότατα γεγνομένην. νοµίζοντες γάρ, ὦ παὶ φίλε, οἱ 
κάθαίροντες αὐτούς, ὥσπερ οἱ περὶ τὰ σώματα {ατροὶ 

πο νενοµίκασι μὴ πρότερον ἂν τῆς προσφεροµένης τροφῆς 
ἀπολαύειν δύνασθαι σῶμα, πρὶν ἂν τὰ ἐμποδίζοντα ἐν 
αὐτῷ τις ἐκβάλη, ταὐτὸν καὶ περὶ ψυχῆς διενοήθησαν ἐκεῖ- 

1560 νοι, μὴ αρύτερον αὐτὴν ἕξειν τῶν προσφεροµέγων µαθη- 
Ὦ µμάτων ὄνησιν, πρὶν ὢν ἐλέγγων τις τὸν ἐλεγχόμενον εἰς 
35 αἰσχύνην καταστήσας, τὰς τοῖς µαθήµασιν ἐμποδίους δύ- 

ἔας ἐξελών, καθαρὸν ἀποφήνῃ καὶ ταῦτα ἡγούμενον, 
ἅπερ οἶδεν, εἰδέναι μόνα, πλείω δὲ μή. 

ΘΚ11. Beltlotn γοῦν καὶ σωφρονεσεάτη τῶν ἔξεων 
αὕτη. 

πι  ΞΕ. αιὰ ταῦτα δὴ πάντα ἡμῖν, ὦ Θεαίητε, καὶ 
τὸν λεγχον λεκτίον ὡς ἄρα μεγίστη καὶ κυριωτάτη τῶν 
καθάρσεών ἐστι, καὶ τὸν ἀνέλεγκεον αὖ νοµιστέον, ἂν καὶ 

κ τυγχάνη βασιλεὺς ὁ μέγας ὤν, τὰ µέγισα ἀκάθαρτον 
ὄντα, ἀπαίδευτόν τε καὶ αἰσχρὸν γεγονέναι ταῦτα, ὃἃ κα- 

35 θαρώτατον καὶ κάλλιστον ἔπρεπε τὸν ὄνεως ἐσόμενον εὐ- 
δαίμονα εἶναι. 

ΘΕ4Ι. Παντάπασι μὶν οὖν. 

ΞΕ. Τί δέ: τοὺς ταύτῃ χρωµένους τῇ «έχνη είνας 

451 µκφήσοµεν; ἐγὼ μὶν γὰρ φοβοῦμαι σοφιστὰς φάναι. 
. θξΗΙ. Τί δή: / 

ΞΕ. Μὴ μεῖζον αὐτοῖς προσάπτωµεν γέρας. 
GEAI. Αλλὰ μὴν προσέοικε τοιούτῳ τινὶ τὰ νῦν εἰ- 

ρηµένα. 
ΞΕ. Καὶ γὰρ κυνὶ λύκος, ἀγριώτατον ἡμερωτάτω. 

αὐτὸν δὶ ἀσφαλῆ δεῖ πάντων μάλιστα περὶ τὰς ὁμσιότητας 
407. del ποιεῖσθαι τὴν φυλακήν΄ ὀλισθηρότατον γὰρ τὸ γένος. 
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ὕμως δὲ ἔσεωσαν' οὗ γὰρ περὶ σμικρῶν ὄρων τὴν ἀμφισ- 
βήτησιν οἴομαι γενήσεσθαι εύτε ὀπύταν ἱκανῶς φυλάττωσιν. u 

ΘΕΗΙ. Οὐκοῦν τό γε εἰκός. ' 

ΞΕ. Ἔσεω δὴ διακριτικῆς τέχνης καθαρτική, καθαρ- 
τικῆς δὲ τὸ περὶ ψυχὴν µέρος ἀφωρίσθω, τούτου δὲ ἄνδα- 5 
σκαλική, διδασκαλικῆς δὲ παιδεντρκή" τῆς δὲ παιδευτικῆς 
ὁ περὶ τὴν µάταιόν δοξοσοφίαν γιγνόµενος ἔλεγχος ἐν τῷ 
νῦν λόγω παραφανέντι μηδὲν ἆλλ᾽ ἡμῖν εἶναι λεγέσθω πλὴν 
ἡ γένει «γενναία σοφιστική. 

ΘΕΑΙ. «έσθω μέν' ἀπορῶ δὲ ἴγωγε ἤδη διὰ τὸ ιο 
πολλὰ πεφάνθαι, τί χρή ποτε ὡς ἀληθῆ Ἱέγοντα καὶ δµ- G 
σχυριζόµενον εἰπεῖν ὄντως εἶναι τὸν σοφιστήν. 

ΞΕ. Εἰκότως γε σὺ ἀπορῶν. ἀλλά τοι κὠκεῖνον ἡγεῖ- 
σθαι χρὴ νῦν ἤδη σφόδρα ἀπορεῖν ὅπῃ ποτὶ ἔτι διαδύσεται 

τὸν λόγον’ ὀρθή γὰφ ἡ παροιμία, τὸ ες ἁπάσας μὴ ῥᾳ- 6 
ὅιον εἶναι διαφεύγειν. νῦν οὖν καὶ μάλιστα ἐπιθετέον 
αὐτῷ. ' 

ΘΕ41Ι. ΧΚαλῶς λέγεις. . 
ΞΕ. Πρῶτον δὴ στάντες οἷον ἐξαναπνεύσωμεν, καὶ 

πρὺς ἡμᾶς αὐτοὺρ διαλογισώμεθα ἅμα ἀναπανόμενοι, 30 108 

φέρε, ὁπύσα ἡμῖν ὁ σοφιοτὴς πέφανται. δοκῶ μὲν γάρ, ϐ 
τὸ πρῶτον εὑρέθη νέων καὶ πλουσίων ἔμμισθος δηρευτής. 

ΘΕ41. Αα ς 

ΞΕ. Τὸ δὲ γε δεύτερον ἔμπορός τιό περὶ τὰ τῆς * 

τῆς µαθήµατα. ἳ ) 35 
Θ ΕΑΠ. Πάνου γε. 

ΞΕ. Τρίτον δὲ ἄρα οὐ περὶ ταὐτὰ ταῦτα — 

ἀνεφάνη: 
GEAI. Ναί. καὶ τἐταρτόν «γε αὐτοπώλης πεφὶ τὰ µα- 

Φήµατα ἡμῖν ἦν. αυ 
ΞΕ. Ὀρθῶς ἐμνημόνευσας. πέµπτον ὅ ἐγὼ πειράσο- 

μαι μρημονεύειν" τῆς γὰρ ἀγωνιστικῆς περὶ λόγους ἦν τις Ε 

ἀθλητής, τὴν ἐριστικὴν τέχνην ἀφωρισμένος. 
ΘΕΑΙ. Ἐν γὰρ οὖν. 

ἘΕ. Τό γε μὴν ἔκεον ἀμιφιοβηεήσιμόν μέν, ὅμως ὅδ' 45 
ἔθεμεν αὐτῷ συγχωφήσαντες δοξών ἐμποδίων µαθήμασι 
περὶ ψυχὴν παθαρτὴν αὐτὸν εἶναι. 

GEAI. ΓΠαντάπασι μὲν οὐν. 
ΞΕ. Αρ οὖν ἐννοες, ὅταν ἐπιστήμων τις πολλών 

φαίνηταε, μιᾶς δὲ τέχνης ὀνόματι προσαγορεύηται, τὺ 4 
φάντασμα τοῦτο ὡς οὐκ ἴσθ ὑγιέᾳ, ἀλλὰ ὅῆλον ὡς ὁ 
πάσχων αὐτὸ πρός τινα τέχνην οὐ δύναται κατιδεῖν ἐκεῖνο 
αὐτῆς, εἰς ὃ πάντα τὰ µαθήµατα ταῦτα βλέπει, διὸ καὶ 
πολλοῖς ὀνόμασιν ἀἄνθ' ἑνὸς τὸν ἔχοντα αὐτὰ προσαγορεύει: 

ΘΕΗΙ. Κεδυνεύει τοῦτο ταύεῃ πη μάλιστα πεφυκέναι. 46 
ΣΕ. Μὴ τοίνυν ἡμεῖς γε αὐτὸ ἐν εῇ ζητήσει ὃν ἀφρ- Β 
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γίαν πάσχωµεν, ἀλλ’ ἀναλάβωμεν Ἐν πρῶτον τῶν περὶ τὸν 
σοφιστὴν εἰρημένων. ἓν γάρ τί µοι  µάλιστα κατεφάνη 

αὐτὸν μηνῦον. 
ΘΕ 41. Τὸ ποῖον; « 

ὕ 3ΞΕ. Ανειλογικὸν αὐτὸν ἔφαμεν οδαί που. 
GEAI. Ναί. 

ΞΕ. Τί δ᾽; 

σκαλον γήγνεσθαι; 

GEAI. Τί µήνι 

ο. ΣΕ. Σκοώμεν δὴ πι τίνος ἄρα καὶ φασὶν οἱ τοι- 
οὔτοι ποιεῖν ἀνειλογικούς. ἡ δὲ σχέψις ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ἔστω 

ιν τῇδέ πῃ. φέρε, περὶ τῶν θείων, ὅσ' ἀφανὴ τοῖς πολλοῖς, 

ἄφ' Ικανοὺς ποιοῦσι τοῦτο δρᾷν: 

θΕΗ1. έγεται γοῦν δὴ περὶ αὐτῶν ταῦτα. 
1. ΞΕ. Τί ὁ' ὅσα φανερὰ γῆς τε καὶ «οὐρανρῦ καὶ τῶν 

περὶ τὰ τοιαῦτα; | 

GEAI. Τί γάρ; 

«ΞΕ. ᾽Αιλὰ μὴν ἔν γε ταῖς ἐδίαις συνονσίαις, ὁπόταν 
γενέσεώς τε καὶ ᾽οὐσίας πέρι κατὰ πάντων λέγηταί σεν 

απ) ἐύνιόμεν ὡς αὐτοέ τε ἀντειπεῖν δεινοὶ πούς τε ἄλλους ὅτι 
155 ποιοῦσιν ἅπερ αὐτοὶ δυνατούς: 

GEAI. Παντώπασί γε. 

Γη SE. Τί δ' αὖ περὶ νόµων καὶ ξυμπάντων τῶν πολι- 
τικῶν, ἀρ᾽ οὐγ ὑπιοχνοῦνται ποιεῖν ἀμφισβητητικούφ: 

3. ΘΕΗΙ. Οὐδες γὰρ ἂν αὐτοῖς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διελέ- 

γετο μὴ τοῦτο ὑπισχνουμένοις. 
ΞΕ. Τά γε μὴν περὶ πασῶν τε ων) κατὰ μίαν ἑκά- 

στην τέχνην, ἃ δεῖ πρὸς ἕκαστον αὐτὸν τὺν δημιουργὸν 
ἀντειπεῖν, δεδηµοσιωµένά που καταβέβληται — 

ου τῷ βουλομένω μαθεῖν. 
ΘΕΗΙ. Τὰ Πρωταγόρειά µοι φαίνει περί τε πάλης 

Ε΄ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν εἰρηκέναι. 
ΞΕ. Καὶ πολλῶν γε, ὦ µακάριε, ἑτέρων. ἀτὰρ δὴ 

τὸ τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης ἀφ οὐκ ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάν- 

αὔτων πρὸς ἀμφισβήτησιν ἱκανή τις δύναμις ἔοικ) εἶναι: 

:ΘΕΗΝΙ. Φαίνεται γοῦν σχεδὸν οὐδὶν ὑπολιπεῖν. 
ΞΕ. Σὺ δὴ πρὸς θεῶν, ὦ παῖ, δυνατὸν ἡγεῖ τοῦτο; 

τάχα γὰρ ἂν ὑμεῖς μὲν ὀξύτερον οἱ νέοι πρὸς αὐτὸ βλέ- 
ποιεε, ἡμεῖς δὲ ἀμβλύτερον. 

GEAI. Τὸ ποῖον, καὶ πρὸς τί µάλισεᾳ λέγεις; οὐ 
γάρ που κατανοῶ τὸ νῦν ἐρωτώμενον. 

SE. Εἰ πάντα ἐπίστασθαί τινα φθρώπων ἐσεὶ δυ- 
γατόν. 

ΘΕΗΙ. ορ μέντ᾽ ἂν — ώ ἐς, ἦν τὸ γένοφ. 
ο Ξ8Ε. Πῶς οὖν ἄν ποτέ τις πρός γε τὺν ἐπιστάμενον 

αὐτὸς ἀνεπισεύμων ὧν δύναιτ᾿ ἂν ὑγιές τι λέγων ἀντειπεῖν: 

οὐ καὶ τῶν ἄλλων αὐτοῦ τούτου διδά- 

160 
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G6GKMI. Οὐδαμῶς. 
ΞΕ. Τί ποτ οὖν ἂν εἴη τὸ τῆς σοφιστικῆς δυνάµεως 

Φαῦμα; 
6EAI. Τοῦ δὴ πέρι; 

ΞΕ. Καθ ὃν τινα τρόπον ποτὶ δυνατοὶ τοῖς φέοις 6 Β 
δόξαν παρασκενάζειν, ὡς εἰσὶ πάντα πάντων αὐτοὶ δοφώ- 
τατοι. δῇῆλον γὰρ ὡς εἰ µήτε ἀντέλεγον ὀρθῶς μήτε ἐκεί- 
νοις ἐφάίνοντο, φαινόµενοί τε εἰ μηδὶν αὖ μᾶλλον ἐδό- 
κουν διά τὴν ἀμφιοβήτησιν εἶναι φρόνιµοι, τὸ σὺν δὴ 
τοῦτο, σχολῆ πος ἂν αὐτοῖς τις χρήματα διδοὺς ἤθελεν 10 
ἂν τούτω» αὐτῶν µαθητὴς γίγνεσθαι, 

ΘΚαΙ. Σχοὶῇ μέν ἄν. 
ΞΕ. ἨΝῦν δέ γ ἐθέλουσιν; 
GEAI. Καὶ µάλα. Ὁ 
ΞΕ. «οκοῦσι γάρ,  οἶμαι, πρὸς ταῦτα ἐπιοτημόνως 156 

ἔχειν αὐτοὶ πρὺς ὥσπερ ἀντιλέγονοιν. 
GEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 

Ἐξ. «αρῶσι δὲ γε τοῦτο πρὸς ἅ ἅπαντα, φαμέν; 

GEAI. Ναί 

ΞΕ. Πάντα ἄρα σοφοὶ τοῖς μαθηταῖς φαίνονται. 3 
θξαΙ. Τί μήν) 
ΞΕ. Οὐκ ὄντες γὲ: ἀδύνατον γὰρ τοῦτό γε ἐφάνη. 
Θξαί. Πώς γὰρ οὐκ ἀδύνατον: 

ΞΕ. «οξαστικὴν ἄρα τινὰ περὶ πάντων ν ἐπιοτήμην ὁ 

σοφιστής ἡμῖν, ἀλλ οὐκ ἀλήθειαν ἔχων ἀναπέφανται. 35 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὶν οὖν. καὶ κιρδυνεύει γε τὸ νῦν ϐ 
εἰρημένον ὀρθότατα περὶ αὐτῶν εἰρῆσθαι. 

ΞΕ. Αάβωμεν τοίψυν σαφέστεερόν τι παράδειγµα περὶ 

τούτων. 
ΘΕΙ. Τὸ ποῖον δή; 3 

ΞΕ. Τόδε. καί µοι πειρῶ προσέχων τὸν φοῦν εὖ 

µάλα ἀποκρίνασθαι. 

Θξαί. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ.᾽ Εἴ τις φαίη μὴ λέγειν μηδ ἀντιλέγεν, ἀλλὰ 
ποιεῖν καὶ ὅρᾷν μιᾷ τέχνῃ ξυνάπαντα ἐπίστασθαι πράγματα. 35 

ΘΕ41. Πώς πάντα εἶπες; Ε 

ΞΕ. - Τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀηθέντορ σύ Υ ἡμῖν εὐθὺς 

ἀγνοεῖς' τὰ γὰρ ἐόμπωτα, ὡς — οὐ µανθάνεις. 
GEAI. Οὐ γὰρ οὖν. 

ΞΕ. «Αέγω τοίνυν οἳ καὶ ἐμὲ τῶν πάντων, καὶ πρὺς ad 
ἡμῖν τἆλλα ζώα καὶ δένδρα. 

GERAI. Πῶς λέγει; 
ΞΕ. Εἴ τις ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τόλλα φυτὰ πάντα ποιή- 

σειν φαίη. 

ΘΕΑΙ. Thæ δὴ λέγων τὴν ποίῃσιν; οὗ γὰρ δἡ γεωφ- 45 
όν γε ἐρεῖς τινά: καὶ γὰρ ζώων αὐτὺν εἶπες ποιηεήν. 384 
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ΞΕ. «Φήμί, καὶ πρός γε θαλάττης [καὶ γῆς] καὶ οὐρα- 
»οῦ καὶ θεῶν καὶ τῶν ἄλλων ξυμπάντων. καὶ τοίνυν καὶ 
ταχὺ ποιήσας αὐτῶν ἕκαστα πάνυ σμειροῦ νομίσματος 
ἀποδίδοται. 

5 ΘΚΕΗΙ.᾽ Παιδιὰν λέγεις εινά. 
ΞΕ. Τί δὲ; τὴν τοῦ λέγοντος ὅτι πάντα οἶδε καὶ 

ταῦτα ἕτερον ἂν διδώξειεν ὀλίγου καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, 
μῶν οὐ παιδιὰν νοµιστέον: 

ΘΕΗΙ. Πάντως που. 
ΞΕ. Παιδιῶς δὲ ἔχεις ἤ τι τεχνικώτερον ἢ καὶ χαρι- 

στερον εἶδος ἢ τὸ μιμητικόν; 
ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς' πάμπολυ γὰρ εἴρηκας εἶδος εἰς ἓν 

πάντα ξυλλαβὼν καὶ σχεδὸν ποικιλώτατον. 

ΞΕ. Οὐκοῦν τόν Υ ὑπισχνούμενον δυνατὺν εἶναι μιᾷ 

Ιδ τέχνη πάντα ποιεῖν γιγνώσκοµέν πον τοῦτο, ὅτι µιµήµατα 
καὶ ὁμώνυμα τῶν ὄντων ἀπεργαζόμενος τῇ γραφικῇ τέχνη 
δυνατὺς ἴσται τοὺς ἀνοήτους τῶν νέων παίδων, πόῤῥωθεν 

τὸ γεγραµµένα ἐπιδεικνύς, λανθάνειν ὡς, ὃ τέ περ ἂν 

6 βουληθῇ ὅρᾷν, τοῦτο Ἱκανώτατος ὧν ἀποτελεῖν ἔργφ. 

ο... ΘΕΗΙ. Πῶς γὰρ οὔ: 
ἘΕ. Τί δὶ δή: περὶ τοὺς λόγους ἀρ᾽ οὐ προσδοκῶμεν 

εἶναί εινα ἄλλην τέχνην; ἢ οὐ δυνατὸν αὖ τυγχάνειν 
τοὺς ψίους καὶ ἔτι πόῤῥω τῶν πραγμότων τῆς ἀληθείας 
ἀφεστῶτας διὰ τῶν ὥτων τοῖς λόγοις γοητεύειν, δεικνύν- 

Ἅστας εἴδωλα λεγόμενα περὶ πάντων, ὥστε ποιεῖν ἀληθῆ 
δοκεῖν λέγεσθαι καὶ εὺν λέγοντα δὴ σοφώτατον πάντων 
- x 

εἶναι 
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ἀπαντ' 
ρ ΘΕαΙ. Τί γὰρ οὐκ ἂν εἴη ἄλλη τις τοιαύτη τέχνη: ᾿ 

ΞΕ. Τοὺς πολλοὺς οὖν, Θεαίτητε, τῶν τότε ἆκου- 

30 όντων ἆρ οὐκ ἀνάγκη, χρόνου τε ἐπελθόντου αὐτοῖς ἕκα- 

νοῦ καὶ ἀροϊούσης ἠλικίας, τοῖς τε οὖσι προσπίπτοντας 
ἐγγύθεν καὶ διὰ παθηµότων ἀναγκαζομένους ἐναργῶς ἐφ- 
άπτεσθαι τῶν ὄντων μεταβάλλειν. τὰς τότε γενοµένας δόξας, 
ὥστε σρικρὰ μὲν φαίνεσθαι τὰ μεγάλα, χαλεπὰ δὲ εὰ 

4 ῥάδια, καὶ πάντα πάντῃ ἀνατετράφβαι τὰ ἐν τοῖς Ίόγοις 

φανεάσµατα ὑπὺ τῶν ἐν ταῖς πράξεσιν ἔργων παραγενο- 

μένων; 
GERAI. "ος γοῦν ἐμοὶ τηλικῷδε ὄνει κρῖναι. οἶμαι δὲ 

καὶ ἐαὶ τῶν ἔτι πόῤῥωθεν ἀφεστηκόεων εἶναι. 

“ο ΕΕ. Τοιαροῦν ἡμεῖς σε οῖδε πάντες πειρασόµεθα καὶ 
νῦν. πειρώµεθα ὡς ἐγγύεατα ἄνευ τῶν παθηµάτων προσ- 
ἀγειν. περὶ δ' οὖν τοῦ σοφιστοῦ τόδε µοι λέγε" πύτερον 
ἤδη τοῦτο σαφὶς ὕτι τῶν γοήτων ἔσει τις, βιµητὴς ὢν 
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τῶν ὄντων, ἢ διστάζομεν ἔτι ah περὶ ὕσωνπερ ἀντιλέγειν 
δοκεῖ δυνατὸς εἶναι, περὶ τοσούτων καὶ τὰς ἐπιστήμας 
ἀληθώς ἔχων τυγχάνει; 

ΘΕΗΙ. Καὶ πῶς ἄν, ὦ ἑένε; ἀλλὰ σχεδὸν ἤδη σαφὶς 
ἐκ τῶν εὐηµένων ὅτι τῶν τῆς παιδιᾶς µετεχόντων ἑατί 5 

τις [μερών] εἰς. 
ΞΕ, Γόητα μὲν δὴ καὶ µιμητὴν ἄρα Φιτέον τενα. 
GEAI. Πώς γὰρ-οὐ Θετέον; 

ΞΕ. γε δή, νῦν ἡμέτερον ἴργον ἤδη τὸν Θῆρα µη- Β 
κέτ᾽ ἀνεῖναι" σχεδὸν 7ὰρ αὐτὸν περιειλήφαµεν ἐν ἄμφιβλη- ιο 
στρικῷ τικὶ τῶν ἐν τοῖς λόγοις περὶ τὰ τοιαῦτα ὀργάνων, 
ὥστε οὐκέτ ἐκφεύξεται τόδε γε. 

GEAI. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. ἨΤὸ μὴ οὐ τοῦ γένους εἶναι τοῦ τῶν Θαυματο- 

ποιῶν τις εἷς, 16 

GEAI. Κάμοὶ τοῦτό γε οὕτω παν αὐτοῦ ἑυνδοκεῖ. 

ΞΕ. «Αέδεωται τοίνυν ὃ τι τάχιότα διαιρεῖν τὴν εἶἴδω- 

λοπομκὴν τέχνην, καὶ καταβάντας εἰς αὐτήν, ἐὰν μὲν 
ἡμᾶς εὐθὺς ὁ σοφιστής ὑπομείνη, συλλαβεῖν αὐτὸν κατὰ 
τὰ ἐπεσταλμένα ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ λόγου, κἀκείνῳ παρα- 19 
δόντας ἀποφῆναι τὴν ἄγφαν' ἐὼν ὅ ἄφα κατὰ µέρη τῆς 
µιµηεικῆς δύηταί πη, ξυνακολονθεῖν αὐτῷ διαιροῦντας 
ἀ) τἦν ὑποδεχομίνην αὐτὸν μοῖραν, Άνσκορ ἂν ληφθῇ. 
πάντως οὔτε οὗτος οὔτε ἄλλο γένος οὐδὲν µή ποτε ἔκφυ- 
γὸν ἐπεύξηται τὴν τῶν οὕτω δυναµένων µετιέναι καθ᾽ ας 
ἕκαστά τε καὶ ἐπὶ πάντα µέθοδον. 

ΘΕΗΙ. ΄ 4έγεις εὖ, καὶ ταῦτα ταύτῃ ποιητέον. 

ΞΕ. Κατὰ δὴ τὸν παρεληλυθότα τρόπον τῆς διαιρέ- 
σεως ἔγωγέ µοι καὶ νῦν φαίνοµαι δύο καθορᾷν εἴδη τῆς Ὦ 
μιμητικῆς: τὴν δὲ ζητουμένην ἰδέαν, ἐν ὁποτέρῳ ποθ) 30’ 
ἡμῖν οὖσα τυγχάνει, καταμαθεῖν οὐδέπω µοι δοκῶ νῦν 
δυνατὸς εἶναι. 

GEAI. Σὺ ὅ) ἀλλ εἰπὶ πρῶτον καὶ δίελε ἡμῖν τίνε 
τὼ δύο λέγεις, 

ΞΕ. Μίαν μὲν τὴν εἰκαστικὴν ὁρῶν ἐν αὐτῇ τέχνην. 15 
ἴσει δ' αὕτη μάλιστα, ὁπόταν κατὰ τὰς τοῦ παραδείγµα- 
τος συμμετρίας τις ἐν µήκει καὶ πλάτει καὶ βάθει, καὶ 
πρὸς τούτοις ἔτι χρώματα ἀποδιδοὺς τὰ προσήκοντα ἑκά- ΕἘ 
στοις, τὴν τοῦ µιµήματος γένεαιν ἀπεργάζηται. 

ΘΕ41. Τί δ᾽, οὐ πάντες ol μιμούμενοί τι τοῦτ) ἐπι- 39 
χειφοῦσι δρᾷν; ' 

ΞΕ. Οὕκουν ὅσοι γε τῶν μεγάλων πού τι πλάττουσιν 
ἔρχων ἢ γράφουσιν. εἰ γὰφ ἀποδιδοῖεν τὴν τῶν καἰῶν 
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1. καὶ γῆς κοιν  -- — δαί ab. — 
S Ίο, — 15, τοῦτον Heu⸗dius. — 17. νέων καὶ παίδων αποίοτο Cornario a. 
31, M δαὶ αἲ. — 13. ἄλλην τοιαύτην τέχνη» 6Η ο. -- ἢ] 
- 38. τοιαύτη τις ἄλλη ο. -- 29. γοῦν ᾱ. 

3, , τυγχάνοι α. — 6. παιδείας ᾱ. — ὃ- τις εἰφ. Ξ8. 
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ἀληθινὴν συµµετρίαν, οἶσθ᾽ ὅτι σµικρότερα μὶν τοῦ δέοντος 
τὰ ἄνωι µείζω δὲ τὰ κάτω φαίνοιτ ἂν διὰ εὺ τὰ μὲν 
πόῤῥωθδεν, τὰ ὅ' ἐγγύθεν ὑφ ἡμῶν ὁρᾶσθαι. ἀφ οὖν 
οὐ χαΐρειν τὸ ἀληθὲς ἑάσαντες οἱ δημιουργοὶ νῦν οὗ τὰς 

δοὔσας συμμετρίας, ἀλλὰ τὰς δοξούσας εἶναι καλὰς τοῖς 
εἰδώλοις ἐναπεργάξονται: ' 

ΘΚΗΙ. Πάνυ μὶν οὖν, 
ΞΕ. Τὸ μὶν ἄρα ἕτερον οὐ δίκαιον, εὐκός γε ὄν, 

εἰκόνα καλεῖν; 

πα ΘΕΗΙ. Ναί ΄ 
5. , ΞΕ. Καὶ τῆς γε µιμητικῆς τὸ ἐπὶ τούτῳ µέρος κλη- 

τέον Όπερ εἴπομεν ἐν τῷ πρύσθεν, εἰκαστικήν: 
EAI. Κλητέον. 
ΞΕ. Τί δὲ τὸ φαινόµενον μὲν διὰ τὴν οὐκ ἐκ καλοῦ 

is Φέαν ἐοικέναι τῷ καλῷ, δύναμιν δὲ εἴ τις λάβοι τὰ τηλι- 
καῦτα Ἱκανῶς ὁρᾷν, μηδὲ εὐιὸς ᾧ φησὶν ἰοικέναι, τέ 
καλοῦμεν; ἆρ οὐκ, ἐπείπερ φαίνεται μέν, ἔοικε δὲ οὗ, 
φάντασμα: 

GEAI. Τί μήν: 
ϱ.. ΞΕ. Οὐκνοῦν πάμποὶν καὶ κατὰ τὴν ζωγραφίαν τοῦτο 

ϱ τὸ µέρος ἐσεὶ καὶ κατὰ ξύμπασαν µιμµητικήν: 
ΘΕ 41. Πῶς δ᾽ οὔ, 
ΞΕ. Τὴν δὴ φάντασμα ἁλλ᾽ οὐκ εἰκόνα ἀπιρ)αζν- 

µένην τέχνην ἆρ᾽ οὐ φαντασεικήν ὀρθότατ᾽ ἂν προσαγο- 
35 ρεύοιμεν: ή 

ΘΕ11.. Πολύ γε. 

Ἐξ. Τούτω τοίνυν τὼ δύο ἔλεγον εἴδη τῆς εἰδωλο- 
ποιικῆς, εἰκαστικὴν καὶ φανταστική». 

ΘΕΗΙ. Ορθῶς. 

ου. ἜξΒ. Ὁ δέ γε καὶ τότ᾽ ἠμφεγνόουν, ἐν ποτέρᾳ τὸν 
σοφιστὴν Βιτίον, οὐδὲ νῦν πω δύναμαι Φεάσασθαι σαφῶς, 

ϱ ἀλλ) ὄντως Φαυμαστὸς ἁνὴρ καὶ κατιδεῖν παγχάλεπος, ἐπεὶ 
καὶ νῦν µάλα εὖ καὶ κομφῶς εἷς ἄπορον εἶδος — 
σασθαι καταπέφευγεν. 

15. ΘΕΗΙ. "Ἔοικεν. 

ΞΕ. αφ οὖν αὐτὸ γιγνώσκων ἐύμφης, ἤ σε οἷον 
ὑόμη τις ὑπὸ τοῦ λόγου — νῦν ἐπεσπάσατο πρὸς 
τὸ ταχὺ ξυμφῆσαι: 
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ΘΕΑΙ. Πῶς καὶ πρὸς ὃ τι τοῦτο. εἴρηκας; 

ΞΕ. Ὄντως, ὦ µακάριε, ἐσμὲν ἐν πανεάπασι χαλεπῇ 
σκέφει. τὸ γὰρ φαίνεσθαι τοῦτο καὶ τὸ δοκεῖν, εἶναι δὲ Ἑ 
μή, καὶ τὸ λέγειν μὲν ἄττα, ἀληθῆ δὲ µή, πάντα ταῦτά 
ἐστι μεστὰ ἀπορίας ἀεὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ καὶ νῦν. 5 

ὅπως γὰρ εὐπόντα χρὴ φευδῆ λέγειν ἢ δοξάζειν ὄνως 
εἶναι, καὶ τοῦτο φθεγξάµενον ἐναντιολογίᾳ μὴ συνέχεσθαι, 
παντάπασιν, ὦ Θεαίτητε, χαλεπόν.. 

ΘΚΗ1. Τί δή: 
ΞΕ: Τετόλμηκεν ὁ λόγος οὗτος ὑπρθέσθαι τὸ μὴ ὂνιο 

εἶναι: φεῦδος γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως ἐγίγνετο ὄν. Παρμενίδης 
δὲ ὁ μέγας, ὦ παῖ, παισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀρχόμενός τε καὶ 
διὰ τέλους τοῦτο, ἀπεμαρτύρατο, πεζῇ τε ὧδε ἑκάστοτε 
λέγων καὶ μετὰ µέτρων" 

οὐ γὰρ μή ποτε τοῦτο δαῇς, φησίν, εἶναι μὴ ἐόντα" 15 
ἀλλὰ οὐ τῇσδ᾽ ἀφ' ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόηµα. 

παρ ἐκείνου τε οὖν μαρτυρεῖται, καὶ µήλιστά γε δὴ πὀν- Β 
των ὁ λόγος αὐτὸς ἂν δηλώσειε μέτρια βασανισθείς. τοῦ {70 
οὖν αὐτὸ πρῶτον θεασώµεθα, εἰ µή τί σοι διαφέρει. 

ΘΕΑΙ. Τὸ μὲν ἐμὸν ὅπη βούλει τίθεσο, τὸν δὲ λόγον, 3ο 
ᾗ βέλειστα διέξεισε, σκοπῶν αὐτός τε ἴθι κἀμὲ κατὰ ταύ- 
την τὴν ὁδὸν ἄγε. 

ΞΕ. ᾽Αλλὰ χρῃ δρῶν ταῦτα. καί µοι λέγε" 

μῶς ὃν τολμῶμέν που φθήγεσθαι; 
ΘΚ11Ι. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΞΕ. Μὴ τοίνυν ἔριδης Ένεκα μηδὲ παιδιᾶς, ὦλλ᾽ — 
σπουδῇ δέοι συννοήσαντά τινα ἀποκρίνασθαι τῶν ὤκροα- ϐ 
τῶν, ποῖ χρὴ τοῦνομ᾽ ἐπιφέρειν τοῦτο τὸ μὴ ὂν' ἔχειν 
δοκοῦμεν ἂν εἰς εί καὶ ἐπὶ ποῖον αὐτόν τε καταχρήσασθαι 
καὶ τῷ πυνθανομένῳ δεικνύναι; “0 

ΘΕ4Ι. Χαλεπὸν ἤρου καὶ .σχεδὺν εἰπην οἵρ γε ἐμοὶ 
παντάπασιν ἄπορόν. 

ΣΕ. ᾿Αλλ’ οὖν τοῦτό γε δῆλον, ὅτι τῶν ὄντων ἐπί τι 
τὸ μὴ ὃν οὐκ οὐστέον. 

ΘΕΗ1. πῶς γὰρ ἄν; 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἐπείπερ οὐκ ἐπὶ τὸ ὄν, οὐδ' ἐπὶ τὸ ο. 

φέρων ὀρθῶς ἄν τις φέροι. 

GEAI. Πῶρ δή: 

τὸ µηδα- 

3. ὁρᾶσθαι. ἀρ AAN: ὁρᾶσθαι; ΘΕΗΙ. Πάνυ μὲν οὖν. ἘΞΕ. 40 abe. -- 4. οἳ δη 
- 8. καλεῖν] καλεῖν; ΘΕ 41. Παντάπασέ ε. 

ἐκ καλοῦ ΓΣΤ, τὴν (οὐκ) ἐκ 
- 6. 4 a. — ἐσικός (ουττ. ΕΙ ο, 
δίκαιον εὐκαστικὸν καλεῖν; a. — 14. δὲ δαί ab. -- τὴ 
Orellius. 10. ἐοικὸς ΟΣΗ ο. — 17. εν ἔοικε 6. -- 31. κατὰ τὴν —— 

ol νῦν Leindorſus. 
3ΞΕ. Αρ οὖν τὸ μὲν ἕτερον 

καλοῦ Ἰνο, τὴν οὐκ ἐξ ὁμαλοῦ 
Δε 17. εἰδωλοποιητικῆς α.. μὶν 

-- 39. ἡμφιγνόουν π. -- ἓν οπι. ΧΓ4ΠΣΤΗΕΕΡΗ. -- 55. ἁνὴρ eum Ῥαονρ οἳ ἀνὴρ cum libris a. — 27. νὺν 
ἐπεσπάσατο Χ 4 Π: συνεπεοπάσατο a be. 

ο αν ὃ τι] τί (Ε]ογ. ϱ) ο. — 5. 
μὶν ΧΓΟ4ΠΣΤΕΕΗ. 
Δογβρ(ν ο: τοῦτ οὐδαμῆ --ὄντα cum lihris ᾱ. 
p. 48 οἱ 130, 
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αἱ lamen alterum locum Platouis (958 D prorsus noglexit. — 16. διζήσιος ος αἰιοτό loeo μον Uein· 
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πα, auã .. E, ἁλλὰ σπουδῇ ΓΑΚΣΤΕ εἰ ϱτ. ΠΕ, ἆλλ ἂν σπουδῇ α. -- 27. ἀποκρίνασθαι et for- 
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D ΞΕ. Καὶ τοῦτο ἡμῖν που φανερόν, ὡς καὶ το τὶ τοῦτο 
1 ῥῆμα ἐπ᾽ ὄνει λέγοµεν ἑκάστοτε' µόνον γὰρ αὐτὸ λέγειν, 
157 ὥσπερ γυμνὸν καὶ ἀπηρημωμένον ἀπὸ τῶν ὄντων ἁπάν- 

των, ἀδύνατον. ἡ γάρ: 

GEAI. ᾿Αδύνατον, 

ΞΕ. Ἶρα τῇδε σκοπῶν μας ὡς ἀνάγκη τόν τι 

λέγοντα ἓν γέ τι λέγειν; 
GEAI. Οὕτως. 

ΞΕ.. Ἑνὸς γαρ δὴ τό γε τὶ φήσεις σημεῖον εἶναι, τὸ 
1 δὲ τινὲ δυοῖν, εὺ δὲ τινὲς πολλῶν. 

ΘΕΗΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

E ΞΕ. Τὸν δὲ δὴ μὴ τὶ λέγοντα ἀναγκαιότατον, ὡς 
ἔοικε, παντάπασι μηδὲν λέγειν. 

ΘΕΗΙ. ᾿Αναγκαιότατον μὶν οὖν. 
15. ΣΕ. 40 οὖν οὐδὶ τοῦτο ονγχωρητέον, εὺ τὸν τοιοῦ- 

τον λέγειν μέν, λέγεύ µένοι μηδέν, ἀλλ οὐδὲ λέγειν 
φατέον͵, ὃς Υ ἂν ἐπιχειρῇ μὴ ὃν φθέγγεσθαι; 

ΘΕΑΙ. Τέλος γοῦν ἂν ἀπορίας ὁ λόγος ἔχοι. 
228 SE. Μήπω μέγ εἴπης: ἴτι γάρ, ὦ µακάριε, ἴστι, 

ꝛ0 xcel ταῦτά γε τῶν ἀποριῶν ἡ μεγίστη καὶ. πρώτη. περὶ 
γάρ αὐτὴν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν οὖσα τυγχάνει. 

GEAI. Πῶς φήςι λέγε καὶ μηδὶν ἀποκνήσης. ' 
SE. Τῷ μὲν ὄντι πον προσγένοιτ᾽ ἄν τετῶν ὄντων ἕτερον. 
ΘΕΗΙ. Πῶς γὰρ οὓς 

ΞΕ. Μἡ ὄντι δέ τι τῶν ὄντων ἄρα ποσγήρησθαι 
φήσοµεν δυνατὸν εἶναι; 

ΘΚάΙ. Καὶ πῶς; ' 

ΞΕ. ᾽Αριθμὸν δὴ τὸν ξύμπαντα τῶν ὄντων τίθεµεν. 
GEAI. Εἴ πὲρ γε καὶ ἄλλο τι Θετέον ὡς ὤν. 

ΣΕ. Μὴ τοίνυν μηδ’ ἐπιχειρῶμεν ἀφιθμοῦ μήτε πλῆ- 
Θας μήτε τὸ ἓν πρὸς τὸ μὴ ὂν προσφέρειν. 

ΘΕΙ. Οὔκουν ἂν ὀρθῶς γε, ὡς ἔοικεν, ἐπιχειροῖ- 

μεν, ὥς φησιν ὁ 1όγος. 
ΣΕ. ΤΙῶς οὖν ἂν ἢ διὰ- τοῦ στόματος φθέγξαι ἄν 

as rag καὶ τῇ διανοίᾳ τὸ παράπαν λάβοι τὰ μὴ ὄντα ἢ τὸ 

μὴ ὂν χωφὶν ἀριθμοῦ; 
θΕ1Ι. ἀέγε, αῇ. 
ΞΕ. ΠΜἠ ὄντα μὲν ἐπειδὰν λέγωµεν, ἄρα οὐ μις. 

ϱ ἐπιχειροῦμεν ἀριθμοῦ προστιθέναι; 

ο ΘξΗΙ. Τιμή 
ΞΕ. Μὴ ὃν δὲ, ἆρα οὐ τὺ ἓν αὖ: 
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ΘΕ4Ι. Σαφέσεατά γε. 

ΞΕ. Καὶ μὴν οὔτε δίκαιόν γε 
ἐπιχειρεῖν μὴ ὄντι προσἀρμόττειδ. 

OEAI. αέεις ἀληθέσεατα. 
E. Συννθεῖς σὺν ὡς οὔτε φθέγξασθαι δυνατὸν ὁρ- ὅ 

Φῶς οὔτ εἰπεῖν οὔτε διανοηθῆναι τὸ μὴ ὃν αὐτὸ καθ’ 
αὐτό, ἀλλ’ ἴσειν ἀδιανόητόν τε καὶ ἄῤῥητον καὶ ἄφθεγκτον 
καὶ ἄλογον: 

ΘΕ4Ι. Πανεάπασι μὲν οὖν. 
ἘΕ. ΑΦ οὖν ἐφευσάμην ἄρτι — τὴν μµεγίστην 109 

ἀπορίαν ἐρεῖν αὐτοῦ πέρι; 
ΘΕ4Ι. Τέ δέ; ἔτι µείξω τινὰ 1όγων ἄλλην ομεν; 
3Ε. Τί δὲ, ὦ θΘαυμάσιε; οὐκ ἐννοες αὐεοῖς τοῖς 

λεχθεῖαιν ὅτι καὶ τὸν ἐλέγχοντα εἰς ἀπορίαν καθίσεηαι τὸ 

μὴ ὃν οὕτως ὥστε, ὁπόναν αὐτὸ ἐπιχειρῇ τις ἐλέγχειν, 15 
ἐναντία αὐτὸν αὐτῷ, περὶ ἐκεῖνο ἀναγκάζεσθαι λέγειν: 

GEAI. Πῶς φῄς: εἰπὲ ἔτι σαφέστερον. 

ΕΕ. Οὐδὶν δεῖ τὸ σαφέστέρον ἐν ἐμοὶ σκοπεῖν.͵ ἐγὼ 
μὲν γὰρ ὑποθέμενος οὔτε ἑνὺς οὔτε τῶν πολλῶν τὸ μὴ ὃν Ε 
δεῖν μεεέχεων, ἄρτι τε καὶ νῦν οὕτως ἓν αὐτὸ εἴρηκα" τὸ σο 

μὴ ὃν γὰρ φημί. ξυνίης τοι; 
ΘΕΗΙ. Ναί. J 

ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ καὶ σμικρὸν ἔμπροσθεν ἄφθεγκτόν 
τε αὐτὸ καὶ ἄῤῥητον καὶ ἄλογον ἔφην εἶναι. .-- 

ΘΕΗΙ. Ἀπυνέπομαί πως. * 

ΑΕ. Οὐκοῦν τό γε εἶναι προσάπεειν πειρώµενος ἔναν- 

οὔτ' ὀρθόν φαµεν ὂν 
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τία- τοῖς πρόσθεν ἔλεγον: πο 
GEAI. Φαίνες 174 

ESE. Τί δέι τοῦτο προσάπτων οὐχ ὡς ἑνὶ δαλεγόµην: 
GEAI. Ναί. 3ὐ 

3ΞΕ. Καὶ μὴν ἄλογόν τε Ἰέγων καὶ ἄῤῥητον καὶ 
ἄφθεγκτον ὤς γε πφὸς ἓν τὸν λόγον ἐποιούμην. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δ' οὗ: 
ΞΕ. Φαμὲν δέ γε δεῖν, εἶπερ ὀρθῶς τις λέξει, µήτε 

ὡς ἓν μήτε ὡς πολλὰ διορίδειν αὐτό, μηδὲ τὸ παράπαν 15 
αὐτὸ καλεῖν' ἐν ἑνὸς γὰρ εἶδει καὶ κατὰ ταύτην ἂν τὴν 
πρόσρησιν προσαγορεύοιεο. 

ΘΕΗΙ. Πανεάπασέ γε, . 

ΞΕ. Târ μὲν τοίνυν ἐμέ γε ἔτι τί τις ἂν λέγοις καὶ ἩΒ 
γὰρ πάλαι καὶ τὰ νῦν ἧττημένον ἂν εὗροι περὶ τὸν τοῦ ao 
μὴ ὄντος ἔλεγχον. ὥσεε ἐν ἔμοιγε λέγονει, καθάπερ εἶπον, 

1. τοῦ ῥήματος Χ 4.οἱ pr. ΠΠ, τοῦτο τὸ ῥῆμα ΣΤ, Ἐοτι. τοῦτο τοῦ ῥήματος. eſ. Εαἰλιγά. ἀθά Α. Οµ. — 5. ἐπὶ ὄν 
τε ᾱ. — 16, μέν Ueiudoruus: μέν τι cum Ubris ας, μέν 
ἔστι ᾱ. -- 45. τι ο). a. -- ἄρα ΠΠ: ἀρά ποτε αἲνο. — 31. τὺ ante 

[ει] b. — 17. Υ οπ. a. — 418, ἔχοι ὁ λόγος a. - 1θ, ἔτι] 
οπι. ἆ 4 Π. — 33. Οὐκοῦν α. -- 37. 4έγε ἴ 

πῆ πχαΠ οἱ Flor. δὲ; λέγε ὅπῃ αὖο, — 28. ἀριθμοῦ. ἐπιχειροῦμεν α. -- 41. ἄρα a. 
2. ὃν οπι. Χά4 Π. -- 13. τόδε 4 ΣΤΕΕ, τὸ δὲ Εἰοτ. ἐ, τοῦδε 41 οἱ corr. Π86, τοῦτο δὲ ΥΓ, τί δὲ ἴσως ἢ 

τονδε τος. Ε. Fort. πέρι, τὸ δὲ {εωπι {απιον) ἕει µείζω τινὰ λέγειν ἄλλην ἴχομεν; ΘΕΑΙ. Τίνα δή; ΞΕ. Ὦ 
οὐκ ἐννοεῖς κτλ. νοκ. — 13, δὲ] δαί Γ ὃ, 
ποµαί πως A οἱ pr. Π: Ἐυνέπομαι' πῶς γὰρ οὗ abe. 
γων a. — ἓν ᾱ. — 531. τε) äa. — 230. ἐν ἑνὺς γὰρ 
ΞΣΤΗ, ἓν τε γὰρ εἶδει AEC eum οοττ, ΠΠ οἱ Ρε. 
επί, τα]. 99460. Polit. V. 409 D. Heuſde Spec. οί. 

θαυμάσια 

- i. ξυνιεῖς ἄ 41ΠΕ, ξυνίης ΣΤΗΒ ΕΕ. -- τοι] τία. -- 36. Αυνέ- 
-- Στ. λόγον Χ 4 οἱ pr. Π. — 19. δὲ δαί ab. στ προσά- 
εἴδει Niuekelmannus· ἑνὸς γὰρ, εἶδει 4, ἓν τε γὰρ εἶδει 
ΕΕ, ἵν τε γὰρ ἤδη α, ἓν τι γὰρ ἤδη eum Ηοἰπάοτίῖο ο, 
p. 44 4. — 20. ἔτι οαι, Χα ΠΠ. 
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µένων οὕτω διεξέργεται τοῖς µύθοις. Ἰάδες δὲ καὶ Σικελαί 
τινες ὕστερον Μοῦσαι ἐυννενοήκασιν ὅτι συµπλέκειν ἀσφα- 

Ε. λέσατον ἀμφότερα καὶ λέγειν ὡς τὸ ὂν πολλά τε καὶ ἕν 

ἐστιν, ἔχθρα: δὲ καὶ φιλία συνέχεται. διαφιρόµενον γὰρ 
5 4 εὶ ξυμφέρεται, φαδὶν αἲ συντονώτεραι τῶν Μουσῶν: αἱ 

δὲ µαλακώτεραι τὸ μὲν ἀεὶ ταῦθ) οὕτως ἔχειν ἐχάλασαν, 
ἐν μέρει δὲ τοτὲ μὲν ἓν εἶναί φασι τὸ πῶν καὶ φίλον ὑπ' 

413 ᾿Αφροδίτης, τοτὲ δὲ ποὶλὼ καὶ πολέμιον αὐτὸ αὐτῷ διὰ 
: φεϊκός τι. ταῦτα δὲ πάντα εἰ μὲν ἀληθῶς τις ἢ μὴ εού- 
Ίοτων εἴρηκε, χαλεπὸν καὶ πλημμελὶς οὕτω μεγάλα κλειροῖς 

καὶ παλαιοῖς ἀνδράσιν ἐπιιμᾷν' ἐκεῖνο δὲ ἀνεπίφθονον 
ἀποφήνασθαι. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. "ὍΌει λίαν τῶν πολλῶν ἡμῶν ὑπεριδόντες ὠλιγώ- 

Ἰδρησαν: οὐδὲν γὰρ φρονείσαντες εἴτ ἐπακολουθοῦμεν αὖ- 
τοῖς λέγουσιν εἴτε ἀπολειπόμεθα, πεφαίνουσι τὸ σφίτερον 

Β αὐτῶν ἕκαστοι. ς 
ΘΕ11. Πῶς λέγει 

ΞΕ, Όταν τις. αὐτῶν φθέγξηται λέγων ὡς ἔσειν η 7 
30 γέγονεν ἢ Ὑέγνεται πολλὰ ἡ ἓν ἢ δύο, καὶ Φερμὸν αὖ 

ψφυχρῶ συγκεραννύµετον, ἄλλοθί πῃ διακρίσεις καὶ συγκρί- 

σεις ὑποτιθείς, τούτων, ὦ Θεαίτητε, ἑκάστοτε σύ τι πρὺς 
Φεῶν ἔυνίης ὃ τι λέγόνσιν; ἐγὼ μὲν γὰρ ὅτε μὶν ἦν νεώ- 
τεροςν τοῦτό τε τὺ νῦν ἀπορούμενον ὁπότε΄τις εἴποι, τὸ 

μὴ ὃν, ακριβώς ὤμην ξυνέναι" νῦν δὲ ὁρᾷς ἵν ἐσμὲν 

Ὁ αὐτοῦ πέρι τῆς ἀποφίας. 3 
GEAM Ὁρᾶ. 
ΞΕ. Τάχα τοίνυν ἴσως οὐχ ἧττον κατὰ τὸ ὃν ταὐτὸν 

τοῦτο πάθος εἰληφότες ἐν τῇ ψυχῇ περὶ μὲν τοῦτο εὖπο- 
0 ρεῖν φαμὲν καὶ µανθάνειν ὁπόταν τις αὐτὸ φθέγξηται, 

περὶ δὲ θάτερον οὔ, πρὸς ἀμφύτερα ὁμοίως ἔχοντες. 
ΘΕ11. "σως. 

ΞΕ, Καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὴ τῶν προειρηµένων ἡμῖν 
ταὐτὸν τοῦτο εἰρήσθω. 

ΘΕΗΙ. Πώνν γε. 

184 ΞΕ. Τῶν μὲν τοίνυν εν πέρι καὶ μετὰ τοῦτο 
Ὦ σκεφόμεθ’, ἂν δόξη, περὶ δὲ τοῦ μεγίστου τε καὶ ἀρτηγοῦ 

πρώτου νῦν σκεπτέον. 
ΘΕ4Ι. Τίένος δὴ λέγεις: ἢ δῆλον ὅτι τὸ ὃν φὴς πρῶ- 

.οτον δεῖν διερευνήσασθαι, τί ποῦ’ οἱ λέγοντες αὐτὸ — 

᾿ἡγοῦνται: 
ΞΕ. Κατὼ πόδἁ γε, ὦ Θεαίτητε, ὑπέλαβε.. λέγω 

γὰρ δὴ ταύτῃ δεῖν ποιεσθαι τὴν µέθοδον ἡμᾶς,  οἷον 
αὐνῶν παρόντων ἀναπνυνθανομένους ὧδε- Φέρε, ὁπόσοι 

«δ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἤ τινε δύο τοιούτω τὰ πάντ εἶναί 
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φατε, εέ ποτε ἄρα εοῦν’ ἐκ) ἁμφοῖν φθέγγεοθε, λγονεες ε 
᾽ἄμφω καὶ ἑκάτερον εἶναι; εί τὸ εἶναι τοῦτο ὑπολάβωμεν 
ἡμῶν; πύτερον τρίτον παρὰ τὰ δύο ἐκεῖνά, καὶ τρία τὸ 
πᾶν, αλλὰ μὴ δύο ἔτι καθ) ὑμᾶς τιθῶμεν; οὐ γάρ που 
τοῖν γε δυοῖν καλοῦντες Φώτερον ὃν ἀμφότερα ὁμοίως 6 
εἶναι λέγετε" οχεδὸν γὰρ ἂν ἀμφοτέρως ἓν, ἀλλ’ σὐ δύο 
εἴτην. 

ΘΕα1. ᾽Αηθῆ λψεις. 
ΞΕ. Αλ’ ἆρα τὰ ἄμφω βούλεσθε καλεῖν — 
ΘΕΑ. Ἴσως. 1ο 

ΣΕ. Αλ, ὦ φίλοι, φήσοµεν, κἂν οὕτω τὰ δύο λέ- 444 - 
γοιτ᾽ ἂν σαφέστατα Ἐν. 

GRAI. Ὀρθότατα εἴρηκας. 

ΞΕ. Ἐπειδὴ τοίνυν ἡμεῖς ἠποφήκαμεν, ὑμεῖς αὐτὰ 
ἡμῖν ἐμφανίζετε ἱκανῶς, τέ ποτε βούλεσθε σηµαίνειν ὁπό- ια 
ταν ὃν φθέγγησθε. δήλον γὰρ ὡς ὑμεῖς μὲν ταῦτα πάλαι 
ιγνώόκετε, ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ μὶν ᾠόμεθα, νῦν ὅ᾽ ἠπο- 
ρήκαμεν. διδάσκετε οὖν πρῶτον τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμᾶς, ἵνα μὴ 
δσξάζωµερ µαγθάνειν μὲν τὰ λεγόμενα παρ ὑμῶν, τὺ δὲ 
τούτου γίγνηξαι πῶν τούραντίον. Ταῦτα δὴ λέγοντές τεὋοΒ 
καὶ ἀξιοῦντες παρά τε τούτων καὶ παρὰ τῶν ἄλλων, ὥσοι 
πλεῖον ἑνὸς λέγουσι τὸ πᾶν εἶναι, μῶν, ὦ πα, τι πληµ- 
μελήσομεν; 

ΘΕΗΙ. "Ἠκιοτά γε. 

ΞΕ Τί δέ; παρὰ τῶν ἓν τὸ πᾶν λεγόντων ἀρ' οὐ Ἡ 
πενστέον εἷς δύναμιν τί ποτε λέγονσι τὸ ὄνι 

GEAI. Παῶς γὰρ οὔ: 
ΞΕ. ΊΤόδε τοίνυν ἀποκρινέσθωσαν. Ἐν πού ιφατε 

µόνον εἶναι; Φαμὲν γάρ, φήσονσιν. ἡ γάρ; 
GEAL. Ναί. — 
SE. Τί δέ; ὂν καλεῖτέ τε; 
GEAI. Ναί. 

ΞΕ. Πότερον ὅπερ ἓν, ἐπὶ τῷ αὐτῷ προσχρώµενοι ϱ 
δυοῖν ὀνόμασιν, ἢ πῶς 

ΘΚαΙ. Τίς οὖν αὐτοῖς ἡ μετὰ τοῦτ, ὦ ξένε, ἀπό- 35 
κρισις; . 

ΞΕ, «ῆλον, ὦ Θεαίτητε, ὅτι τῷ ταύτην τὴν ὑπόθε- 
σιν ὑποθεμένω πρὺς τὺ νῦν ἐρωτηθὲν καὶ πρὸς ἄλλο δὲ 
ὁτιοῦν οὐ πάντων ῥᾷστον ἀποκρίνασθαι. 

ΘΕ11. Πώς; 4.0 

ΞΕ. Τό τε δύο ὀνόματα ὁμολυγεῖν εἶναι μηδὶν Θέ- 
µενον πλὴν ἓν καταγέλαστόν που. 

GEAI. Πώς ὅ᾽ οὗ, 

ΞΕ, Καὶ τὸ παράπαν γε ἀποδέχεσθαι τοῦ — 

ὡς ἔστιν ὄνομά τι, λόγον οὐκ ἂν ἔχον. 
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ΘΕ4Ι. Πῆ; 
ΞΕ. Τιθείς τε τοὔνομα τοῦ πράγματος. ἕτερον δύο 

λέγει πού τινε. 

ΘΕ41. Ναί 

5. 3ΞΕ. Καὶ μὴν ἂν ταὐτόν γε αὐτῷ τιθῇ τοὔνομα, ἢ 
μηδενὺς ὄνομα ἀναγκασθήσεται λέγείν' εἰ δέ τινος αὐτὸ 
φήσει, συµβήσεται τὸ ὄνομα ὀνόματος ὄνομα µόνον, ἄλλου 
δὲ οὐδενὸς ὄν. 

BRAI. Οὕτως, 

ιο. ΞΕ. Καὶ τὸ ἓν γε, ἑνὺς ἓν ὂν µόνον, καὶ τοῦτο ὀνό- 
µατος αὖ εὺ ἓν ὄν. . 

ΘΕΗΙ. Ανάγκη: 
ΞΕ. Τί δέ; τὸ ὅλον ἕτερον τοῦ ὄντος ἑνὺς ἢ ταὐτὸν 

φήσουσι τούτῳ; 
ΘΕΗ1. Πῶς γὰρ οὐ φήσουσί τε καὶ φασίν: 
ΞΕ. Ec τοίνυν Όλον ἐσείν, ὥσπερ καὶ Παρμενίδης 

λέγει, | 
᾿πάντοθεν εὐκύκλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκῳ, 
µεσσόθεν ἱσοπαλὶς πάντῃ" τὸ γὰρ οὔ τέ τι μεῖζον 

3ο οὔ τέ τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἐστι τῇ ἢ τῇ, 
τοιοῦτόν γε ὂν τὸ ὃν µέσον τε καὶ ἔσχατα ἴχει, ταῦτα δὲ 
Έχον πᾶσα ἀνάγκη µέρη ἴχειν. ἢ πῶς; 

GEAI. Οὕτως. 

ΞΕ. ᾽Ααλλὰ μὴν τό γε µεμεφισμένον πάθος μὲν τοῦ ἑνὸς 
3ο ἔχειν ἐπὶ τοῖς µέρεσι πᾶσιν οὐδὲν ἀποκωλύει, καὶ ταύτη 

δἡ πᾶν τε ὃν καὶ ὅ]ον ἓν εἶναι. 
GERAI. Τί ὃ) οὗ: 

ΞΕ. Τὸ δὲ πεπονθὺς ταῦτα ἀρ οὐκ ἀδύνατον αὐτό 
Τε τὸ ἓν αὐτὸ εἶναι; 

1.  ΘξΗΙ. Πώς: 
ΞΕ. ᾽Αμερὶς δή που δεῖ παντειῶς τό γε ἀληθῶς ἓν 

κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον εἰρῆσθαι. 
GEAI. «οεῖ γὰρ οὖν. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε τοιοῦτον ἐκ πολλών μερῶν ὂν οὐ συµ- 

35 φωνήσει τῷ λόγῳ. 

ΘΕ41. Μανθάνω. 

ΞΕ. Πότερον δὴ πάθος ἔχον τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς οὕτως 
188. ἓν τε ἔσται καὶ ὅλον, ἢ παντάπασι μὴ λέγωμεν ὅλον εἶναι 

τὸ ὄν: 
4-0 ΘΕΗΙ. Χαλεπὴν προβέβληκας αἴρεσιν. 

ΞΕ. ᾿Αληθέστατα μέντοι λέγχεις. πεπονθόᾳ τε γὰρ τὸ 
ὃν Ἑν εἶναί πως, οὐ ταὐτὸν ὃν τῷ ἓνὶ φαίνεται, καὶ πλέ- 

ονα δὴ τὰ πάντα ἑνὸς ἴσται; 

Ε Ισ 
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GEAI. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἐών γε τὸ ὃ ὃν ᾗ μὴ ὅ]ον διὰ τὸ πεπον- 
Φέναι τὸ ὑπ ἐκείνου πάθος, ᾖ δὲ αὐτὸ τὸ ὅλον, ἐνδὴς ϐ 

τὸ ὂν ἑαυτοῦ ξυμβαίνει. 
ΘΕΗΙ. Πάνυ γε. 5 
ΞΕ. Καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὺν λόγον ἑαυτοῦ στερόµε- 

νον οὐκ ὃν ἔσται τὸ ὄν. 
ΘΡ4Ι. Οὕτως. 

ΞΕ. Καὶ ἑνός γε αὖ πλείω τὰ πάντα γέγνεται, τοῦ τε 
ὄντος καὶ τοῦ ὕλου χωρὶς ἐδίαν ἑκατέρου φύσιν εἰληφότος. 10 

ΘΕΗ1. ἵΝαί. 

ΣΕ. Μὴ ὄντος δὲ γε τὸ παράπαν τοῦ ὕλου, ταὐτά 3 
τε ταῦτα ὑπάρχει τῷ ὄνει καὶ πρὺς τῷ μὴ εἶναι μηδ’ ἂν 

γενέσθαι ποτὶ ὄν. [ 
ΘΕΗΙ. Τί δή; 15 

ΞΕ. Τὸ γενόμενον ακὶ γέγονεν ὅλον, ὥστε οὔτε οὐ- 
σίαν οὔτε" γένεσιν ὡς οὖσαν δεῖ προσαγορεύει» [τὸ ἓν η 
τὺ ὅλον ἐν τοῖς οὖσι μὴ τιθέντα. 

ΘΕΑΙ. Πανεάπασιν ἔοικε ταῦθ) οὕτως ἔχειν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν οὐδ' ὁποσονοῦν τι δεῖ τὺ μὴ ὅλον εἶναι" ο 

ποσόν τι γὰρ ὄν, ὁπόσον ἂν ᾖ, τοσοῦτον ὕλον ἀναγκαῖον 
εἶναι. 

GEAI. Κομιδῆ γε. 

ΞΕ. Καὶ τοίνυν ἄλλα Μυρία ἀπεράντους ο ἕκα- 
στον εἰληφὸς φανεῖται τῷ τὸ ὃ ὃν εἴτε δύο τινὲ εἴτε Ἑν µόνον 35 R 
εἶναι λέγοντι. 

Θ ΚΙ. «πλοῖ σχεδὸν καὶ τὰ νῦν ὑποφαίνοντα" συν- 
ἄπτεται γὰρ ἕτερον ἐξ ἄλλου, µείζω καὶ γαλεπωτέραν 

φέρον περὶ τῶν ἴμπροσθεν ἀεὶ ῥηθένεων πλάνην. 
ΞΕ. Τοὺς μὲν τοίνυν διακριβολογουµένονς ὄντος τε 0 

πέρι καὶ μὴ πάνυ μὲν οὐ δμληλύθαμεν, ὅμως δὲ ἱκανῶς 
ἐχέτω: τοὺς δὲ ἄλλως λέγοντας αὖ Θεατέον͵, ἵν' ἐκ πάντων 
εἰδῶμεν ὅτι τὸ ὃν τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν εὐπορώτερον εἰπεῖν 
ὃ τί πυτ ἴστιν. 

GEAI. Οὐκοῦν πορεύεσθαι χρὴ καὶ ἐπὶ τούτους. 15 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἔοικέ γε ἐν αὐτοῖς οἷον γιγαντοµαχία 
τις εἶναι διὰ τὴν ἀμφιοβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας πρὺς 
ἀλλήλους. 

ΘΕΗΙ. Πῶς; 

ΞΕ. Οἱ μὲν ες γῆν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ ἁἀοράτου «0 {949 
πάντα ἕλκουσι, ταῖς χερσὶν ἀτεχνῶς πέτρας καὶ δρῦς πε- 
ριλαμβάνοντερ. τῶν γὰρ τοιούτων ἐφαπεόμενοι πάντων 
δωσχυρίζονται τοῦτο εἶναι µόνον ὃ παρέχει προσβολὴν καὶ 
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ἐπαπήν τινα, ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν ὁριξόμενοι, τῶν 
Ε δὲ ἄλλων εἴ τὶς φησι μὴ σῶμα ἔχον εἶναι, καταφρονοῦν- 

τες τὸ παράπαν καὶ οὐδὶν ἐθέλοντες ἄλλο ἀκούειν. 
ΘΕΑΙ. ὮἩ δεινοὺς εἴρηκας ἄνδρας" ἤδη γὰρ καὶ ἐγὼ 

᾿δτούτων συχνοῖς προσέτυχον. 

ΞΕ. Τοιγαροῦν οἵ πρὺς αὐτοὺς ἀμφισβητοῦντες µάλα 
εὐλαβῶς ἄνωθεν ἐξ ἀαράτου ποθὶν ἀμύνονεαι, νοητὰ 
ἅττα καὶ ἀσώματα εἴδη βιαζόµετοι τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν 
εἶναι: τὰ δὲ ἐκείνων σώματα καὶ τὴν λεγομένην ὑπ αὐτῶν 

Οτο ἀλήθειαν κατὰ σμθιρὰ διαθραύοντες ἐν τοῖς λόγοις γένεσιν 
ἀντ οὐσίας φεροµένην τινὰ προσαγορεύουσιν. ἐν µέσῳ δὲ 

ο περὶ ταῦκα ἄπλετος ἀμφοτέρων µάχη τις, ὦ Θκαίτητε, 
ἀεὶ ξυνέστηκεν. 

ΘΕΑ. ᾽αιηθῆ. 
in ἘΕ. Παρ ἀμφοῖν τοίνυν τοῖν γενοῖν κατὰ µέρος λά- 
βωμεν λόγον ὑπὲρ ἧς τίθενται τῆς οὐσίας. 

ΘΕΗΙ. Πῶς οὖν δὴ ληψόμεθα: , 

ΞΕ. Παρὰ μὲν τῶν ἐν εἴδεσιν αὐτὴν τιθεµένων ῥᾷον" 
191 ἡμερώτεροι γάρ᾽ παρὰ δὲ τῶν εὖς σώμα πάντα ἑλκόντων 
90 βίᾳ χαλεπώτερον, ἴσως δὲ καὶ οχεδὺν ἀδύνατον. ἀλλ’ ὧδέ 

μοι δεῖν δοκεῖ περὶ αὐτῶν δρᾷν. 
ΘΕάΙ. Πῶς; 
ΞΕ. Μάλιστα μέν, εἴ πῃ δυνατὸν ἦν, ἔφγω βελτίους 

αὐτοὺς ποιεῖν' εἰ δὲ τοῦτο μὴ ἐγχωρεῖ, λόγω ποιώμεν», 
3 ὑποτιθέμενοι νομιµώτερον αὐτοὺς ἡ νῦν ἐβέλοντας ὢν 

ἀποκρίνασθαι. τὺὸ γὰφ ὁμολογηθῖν παρὰ βελειόνων που 

κυριώτερο» ἢ τὸ παρὰ χειρόνων: ἡμεῖς δὲ οὐ τούτων φφον- 
τίζοµεν, ολλά τὀληθὶς ζητοῦμεν. 

Ε ΘΕ 11. ᾿Ορθότατα. 

| ΞΕ. Κέλενε δὴ τοὺς βελτίους γεγονότας ἀποκρίνασθαί 
σὔε, καὶ τὸ λεχθὲν παρ αὐτῶν ἀφερμήνενε. 

GEAI. Ταῦτ ἔσται. 

ΞΕ. «ειόντων δὴ θνητὸν ζῶον εἰ φασὶν εἶναί τι. 

OEAI. Πῶς δ' οὔ; 3 
“5. 3ΞΕ. Τοῦτ δὶ οὗ σῶμα ἔμφυχον ὁμολογοῦσιν: 

ΘΕΗΙ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τιθέντες τι τῶν ὕνεων φυχήν: 
811.  ΘΕΗΛΙ. Ναί 

ἘΞΕ. Τί δὲ; ψυχἠν οὐ τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δὲ ἄδι- 

μοχόν φασιν εἶναι, καὶ τὴν μὲν φρόνιµον, τὴν δὲ ἄφρονα; 
GEAI. Τί μήν: —J 

ΞΕ. αλλ’ οὐ δικαιοσύνης ἕξει καὶ παρουσίᾳ τοιαύτην 

199 αὐτῶν ἑκάστην γίγνεσθαι, καὶ τῶν ἐναντίων τὴν ἐναντίαν: 

ΘΕΗΙ. Ναί, καὶ ταῦτα ξύμφασιν. 

Πά4ΤΩΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 

ΞΕ. ᾽λλὰ μὴν τό γε δυνατόν τῷ παραγίγνεσθαι καὶ 
ἀπογήγνεσθαι πάντως εἶναί τι φήσουσιν. 

ΘΕ11. ᾿Φασὶ μὶν οὖν. 

ΞΕ. Οὔσης οὖν δικαιοσύνης καὶ φρονήσεως καὶ τῆς Β 
ἄλλης ἀρετῆς καὶ τῶν ἐναντίων, καὶ δὴ καὶ φυτῆς ἐν ᾗ 6 
ταῦτα ἐγγέγνεται, πότερον ὁρατὸὺν καὶ ἁπτὸν εἶναί φασί 
τι αὐτῶν ἢ πάνέα ἀόφατα; 

ΘΕ1Ι. Σχεδὸν οὐδὲν τούτων γε ὁρατόν. 
ΞΕ. Τί. δέ; τῶν τοιούτων μῶν σῶμά τι λέγνσιν 

ἴσχεινι . 19 
Θ 11. Τοῦτο οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ ἀποκρίνονται πᾶν, 

ἀλλὰ τὴν μὶν φυχὴν αὐτὴν δοκεῖν σφίσι σώμέά τι κεκτῆ- 
σθαι, φρόνησιν δὲ καὶ τῶν ἔλλων ἕκαστον ὧν ἠρώτηκας, 
αἰσχύνονται τὸ τοὶμᾷν ἢ μηδὲν τῶν ὄντων αὐτὰ ὁμολογεῖν C 
ἢ πάντ᾽ εἶναι σώματα διισχυρίζεσθαι. 16 

ΞΕ. Σαφῶς γὰρ ἡμῖν, ὦ Θεαίτητε, βελτίους γεγόνα- 
σιν ἄνδρες, ἐπεὶ τούτων οὐδ' ἂν ἓν ἐπαιοχυνθεῖεν οἳ γε 
αὐτῶν σπαρτοί τε καὶ αὐτόχθονες, ἁλλὰ διατείνοιντ’ ὧν 
πᾶν ὃ μὴ δυνατοὶ ταῖς χερσὶ ξυμπιέξειν εἰσίν, ὡς ἄρα 
τοῦτο οὐδὶν τὸ παράπαν ἑστίν. 

OEAI. Σχεδὺν οἷα διανοοῦνται λέγεις. 
ΞΕ. Πάλιν τοίνυν ἀφερωτῶμεν αὐτούς” εἰ γάρ τι καὶ 

σμικρὸ» ἐθέλονσι τῶν ὄντων συγχωρεῖν ὠσώματον, ἐἔξαρ- 
πε. τὸ γὰρ ἐπί τε τούτοις ἅμα καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις ὅσα ἴχει D 
σώμά ξυμφνὶς γεγονός, εἰς ὃ βλέποντες ἀμφότερα εἶναι 
λέγοναι, τοῦτο αὐτοῖς ῥητέον. Τάχ οὖν ἴσως ἂν ὧπο- 
ροΐεν' εἰ δὲ τι τοιοῦτον πεπόνθασι, σκόπει, προτεινο- 164 
µένων ἡμῶν, ἂφ ἐθέίοων ἂν δέχσθαι καὶ ὁμολογεῖν 
τοιόνό᾽ εἶναι τὸ ὄν. 

ΘΕΗ1. Τὸ ποῖον δή: λέγε, καὶ τάχα εἰσόμεθα, 30 
ΣΕ. έγω δὴ τὸ καὶ ὁποιανοῦν κεκτηµένον δύνα- 

μιν εἰ εἰς τὸ ποιεῖν ἕτερον ὀειοῦν πεφυκὸς εἴτ εἰς τὸ 
παθεῖν καὶ σµικρότατον ὑπὸ τοῦ φανλοεάώτον, κῶν εἰ µό- Ε 

103 

ἴπον εἰσάπαξ, πᾶν τοῦτο ὄντως εἶναι" τίθεµαι γὰρ ὅρον 
δρίξειν τὰ ὄντα, ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν δύναμις. 15 

ΘΕΗΙ. αλλ) ἐπείπερ αὐτοί γε οὐκ ἔχουσιν ἐν τῷ πα- 
ρόντι τούτου βέλειον λέγειν, δέχονται τοῦτο. 

ΞΕ, Καλώς" ἴσως γὰρ ἂν εἰσύστερον ἡμῖν τε καὶ τού- 
τοις ἕτερον ἂν φανείη. πρὸς μὶν οὖν τούτους τοῦτο ἡμῖν 348 
ἐνέαῦθα µενίτω ξυνομολογηθέν. .0 

ΘΕ 41. Μένει. 

ΞΕ. Πρὸς δὴ τοὺς ἱτέρους ἴωμεν, τοὺς τῶν εἰδῶν 
φίλους: σὺ ὃ' ἡμῖν καὶ τὰ παρὰ τούτων ἀφερμήνενε. 

ΘΕ41. Ταῦτ) ἴσται. 194 

3. τίς) τό τί νο. — φήσει 4 Π οἱ Rusebius. — δ- περιέτνχον ας. — 20. καὶ om. a. — 20. παρὰ] περὶ α. 
— 231. ἐφερμήνενε a. — 29. δὲ δαί ab. — 43. τὴν ἐναντίαν Γή 4 ΒΕΕΣΕΗ οἱ το, Π ρτ. οπἷμι οπι. ἐραντίαν]: 
ἐναντίαν αἲο. 

ο. δὲ δαί ΕΙ, — 14. ταῦτα ᾱ. — 17. ἄνδρες] οἱ ἄνδρες Stephanus, ὄνδρες Βοκκοτας. --26. Τό οὖν 
ἴσως - - πεπόνθασι ῶλοπείοιο treibult a. — ἀποροῖεν: εὖ δέ τι συ Ileindortto ο: ἀποροῖεν εὖ δή τι α, ἀποροῖεν, εὖ δή 
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ΞΕ. Γένεσν, τὴν δὲ αὐδίαν χωρίς που διελόµενοι 

αέγετες ἡ γάρι 
ΘΕΗΠ. Ναί. κ 
ΞΕ. Καὶ σώματι μὲν ἡμᾶς γενέσει δι αἰσθήσεως κοι- 

δνωνεῖν, διὰ λογισμοῦ δὲ ψυχῇ πρὸς τὴν ὄντως οὐσίαν, ἣν 
ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχειν φατέ, γένεσιν δὲ ἄλλοτε 

Β ἄλως 
ΘΕΑΙ. Φαμὲν γὰρ οὖν. 
SE. Τὸ δὲ δὴ κοινωνεῖν, ὦ πάντων ἄφιστοι, τί τοῦθ' 

ιοὐμᾶς ἐπ ἀμφοῖν λέγειν φῶμεν; ἆφ οὐ τὸ νῦν δὴ παρ 
ἡμῶν ῥηθένι 

ΘΕ 11. Τὸ ποῖον; 

SE. Πάθηµα ἢ ποίηµα ἐκ δννάμεώς τινος ἀπὸ τῶν 
πρὸς ἄλληλα ξυνιόντων γιγνόµενον. Τάχ οὖν, ὦ Θεαί- 

Ίότητε, αὐτῶν τὴν πρὺς ταῦτα ἀπόκρισιν σὺ μὲν οὐ κατα- 
κούεις, ἐγὼ δὲ ἴσῶς διὰ συνήθειαν. 

GEAI. Τίν οὖν δὴ 1άγονσι λόγον; 

6 ΞΕ. Οὐ συγχωροῦσιν ἡμῖν τὸ νῦν δὴ ῥηθὲν πρὸς roðe 
mevti οὐσίας xcu. 

GEAI. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Ἱκανὸν ἔθεμεν ὅρον που τῶν ὄντων, ὅταν τῷ 
195 παρῇ ἡ τοῦ πάσχειν ἢ ὁρᾷν καὶ πρὸς τὺ σµικρύτατον 

δύναμις: 

GEAI. Ναί — 

—E. Πρὸς δὴ ταῦτα τόδε λέγοναιν, ὅτι γενέσει μὲν 
µέτεσει τοῦ πάσχειν καὶ ποιεῖν δυνάμεως, πρὸς δὲ οὐσίαν 

τούτων οὐδετέρου τὴν δύναμιν ἁρμόττειν φασίν. 

ΘΕΑ1. Οὐκοῦν λέγουσί τε; 

ΞΕ. Πρὸς ὃ γε λεκτέον ἡμῖν ὅτι δεόµεθα παρ ων 

D 30 τῶν ἔτι πυθέσθαι σαφέστερον, εὖ προσομολογοῦσι τὴν μὲν 

ψφυχὴν γηνώσκειν, τὴν δ᾽ οὐσίαν γιγνώσκεσθαι. 
ΘΕΑ. Φασὶ μὴν τοῦτό γε. 
ΞΒ. Τί δὲ; τὸ γιγνώσκειν ἢ τὸ γιγνώσκεσθαι φατὲ 

ποίηµα ἢ πάθος ἢ ἀμφύτερονι ἢ εὐ μὶν πάθηµα, τὺ δὲ 
30 Θάτερον: ἢ πανεάπασιν οὐδέτερον οὐδετέρου τούτων µε- 

ταλαμβάνεων; ὅῆλον ὡς οὐδέτερον ouderloor· τάναντία 
γὰρ ἂν τοῖς ἔμπροσθεν λέγοιεν. 

ΘΕΗΙ. Μανθάνω. 

ΞΕ. Τὸ δὲ ὡς τὸ ᾿μγνώσκειν εἴπερ ἔσται ποιεῖν τι, 
Ε4οτὸ γιγνωσκόµενον ἀναγκαῖον αὖ ξυμβαίνει πάσχειν. τὴν 

οὐσίαν δὴ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον γιγνωσκοµένην ἡπὸ τῆς 
γνώσεως, καθ’ ὅσον γιγνώσκεται, κατὰ τοσοῦτον κινεῖσθαι 

διὰ τὸ πάσχειν, δ δή φαµμεν οὐκ ἂν γενέσθαι περὶ τὸ 

ἠρεμοῦν. Ὀρθώ 
1964 ΘΕΗΙ. 

ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 129 

ΞΕ. Τί δὲ πρὸς ιός; ὡς ἀληθῶς κίνησιν καὶ ζωὴν 
καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν ᾖ ῥᾳδίως πεισθησόµεθα τῷ παν- 
τελῶς ὄντι μὴ παρεῖναι, μηδὲ ζῆν αὐτὸ μηδὲ φρονεῖν, 
ἁλλὰ σεμνὸν καὶ ἅγιον, νοῦν οὐκ ἔγον, ἀκίνητον ἑστὸς εἶναι: 

ΘΕΑΙ. «εινὸν μέντ' ἄν, ὦ ξένε, λόγον συγχωροῖμεν. 
ΞΕ, ᾽Αλλὰ νοῦν μὲν ἔχειν, ζωὴν δὲ μὴ φῶμεν; 

ΘΕ ΛΙ. Καὶ πῶς; 

ΞΕ. ᾽Αλλὰ ταῦτα μὶν ἀμφότερα ἐνόντ αὐτῷ λέγοµεν, 
οὐ μὴν ἐν ψυχῆ γε φήσοµεν αὐτὸ ἔχειν αὐτάς 

GEAI. Καὶ τίν᾽ ἂν ἕτερον ἔχοι τρόπον; 3 "ο 

ΞΕ. ᾽αλλὰ δῆτα νοῦν μὲν καὶ ζωὴν καὶ ψυχήν, ἀκί- 
νητον μέντοι τὸ παράπαν ἔμφυχον ὃν ἑστάναι; 

ΘΕΑΙ. Πάντα ἔμοιγε ἄλογα ταῦτ εἶναι φαίνεται. Β 
ΞΕ. Καὶ τὸ κινούµενον δὴ καὶ κίνησιν συγχωρητίον 

ὡς ὄντα. 15 
ΘΕΗΙ. Πῶς & οὔ, 
ΞΕ. Ἑυμβαίνει δ' οὖν, ὦ —— ἀκινήτων τε ὄν- 

των νοῦν μηδενὶ περὶ μηδενὸς εἶναι μηδαμοῦ. 
ΘΕΗΙ. πομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἐὰν αὖ φερόµενα καὶ αμούμενα πάντ) κ 

εἶναι συγχωρῶμεν, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ταὐτὸν τοῦτο ο 19 
τῶν ὄντων ἐξαιρήσομεν, 

ΘΕΗΙ. Πῶς; 

ΞΕ: Τὺ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὸ αὐτὸ 

δοκεῖ σοι χωρὶς στάσεως γενέσθαι ποτ ἄν; ος 

ΘΕΗΙ. Οὐδαμῶς. 
ΞΕ. Τί δ᾽; ἄνευ τούτων νοῦν καθορᾷς ὄντα ἢ γενύ- 

μενον ἂν καὶ ὁπονοῦν; 

ΘΕΗΙ. ΄Ἠκιστα. 

ΞΕ. Καὶ μὴν πρός γε τοῦτον παντὶ λόγω µαχετέον;, 39 
ὃς ἂν ἐπιστήμην ἢ φρόνησιν ἢ νοῦν ἀφανίζων ἰσχυρίζηται 
περί τινος ὁπῃοῦν. 

ΘΕ41. Σφόδρα γε. 

ΞΕ. Τῷ δὴ φιιοσύόφῳ καὶ ταῦτα µήλιστα τιμῶντι 
πᾶσα, ὡς ἴοικεν, ἀνάγκη διὰ ταῦτα μήτε τῶν ἓν ἢ καὶ 35 
τὰ πολλὰ εἴδη λεγόντων τὸ πᾶν ἑστηκὸς ἀποδέχεσθαι, τῶν D 
τε αὖ πανταχῇ τὸ ὃν κινούντών μηδὲ τὸ παράπαν ἀκού- 
ειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν παίδων εὐχῆν ὅσα ἀπίνητα καὶ 
πεκινηµένα τὺ ὂν τε καὶ τὸ πᾶν ξυναμµφότερα λέγειν. 

ΘΕΗΙ. ᾽Αληθέστατα. 10 
ΞΕ. Τί οὖν: ἀφ οὐκ ἐπιεικῶς ἤδη φαινόµεθα πε- 

ριειληφέναι τῷ λόγῳ τὺ ὄν: 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὶν οὖν. 
ΞΕ. Εαβαὶ [μέντ ἂν] ἄρα, ὦ Θεαίτητε, ὥς µοι δοκοῦ- {98 

μεν νῦν αὐτοῦ γνώσεσθαι πέρι τὴν ἀπορίαν τῆς σκέψεως. 45 Ε 

μὲν οὖν γένεσιν Ἀπείογο Cornario a. — 10. λέγειν α. — 36. Verba δῇλον - - λέγοιεν Theacteto . Τὴν φῶμεν 
ωώώωι Ῥο, -- 38. ΘΕ41. Μανθάνω. ἘΞΕ. Τὸ δὲ ὡς Χ4πΠ: ΘΕΗΙ. Μανθάνω τόδε γε. ΞΕ. Ὡς α, ΞΕ. Μανθάνω, 
τόδε γε, ὡς Ῥο, — 44. ἠρεμεῖν 4 * τ. Π, notuttu A. 

1. δὲ πο Π: δαὶ abe. — 4 «πο, -- 17. ὄντων] ὄντων τῶν ὄντων ἨοϊπάοτΏυν. -- 38. 24 αὐ κοΠ. -- 
40, µαχητέον ἃο. -- 36. τῶν] τὸ κο - 47. τε] ὅλ a. — 38. ὅσα] ὡς Schlelermacherus. Vid. Winekelmannus ad Euihyd. 
p. 193. -- 39. λέγει Χ 4 οἱ ρτ. Π. --ὀ1. Τί Χά4Π: Τί δὴ αἲο. -- 45. Βαβαὶ ἄρα Ηοἰπάοτβις: Βαβαῦ μέντ' ἂν ἄρα οὓς. 
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ΘΕαΙ. Πῶς αὖ καὶ τί τοῦτ' εἴρηκας; 
ΞΕ. Ὦ µακάριε, οὐκ ἐννοεῖς ὅτι νῦν ἐσμὶν ἐν ἀγνοίᾳ 

τῇ πλείστῃ περὶ αὐτοῦ, φαινόµεθα δέ τι λέγειν ἡμῖν αὐτοῖς; 
GEAI. ᾿Ἐμοὶ γοῦν' ὕπη δ' αὖ λελήθαµεν οὕτως ἔχον- 

ὅτες, οὐ πάνυ ξυνίηµι. 
ΞΕ. Σκόπει δὴ σαφέστερον, εἰ ταῦτα νῦν ξυνομολο- 

Ἰοῦντες δικαίως ἂν ἐπερωτηθεῖμεν ἅπερ αὐτοὶ τότε ήρω- 
τῶμεν τοὺς λέγοντας εἶναι τὸ πᾶν Φερμὸν καὶ Ψυχρόν. 

ΘΕΑΙ. Ποῖα; ὑπόμνησόν µε. 
id0  ἘΞΒ. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ πειράσοµαί γε δρῷν τοῦτο 
ἐρωτῶν σὲ καθάπερ ἐκείνους τότε, ἵνα ἅματι καὶ προῖωμεν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρθῶς. 
ΞΕ. Eler δή, κίνησιν καὶ οτάσιν ἄφ᾽ οὐκ ἐναντιώτατα 

λέγεις ἀλλήλοις: 
is ΘΕΗΙ. Πῶς γὰρ οὗ; 

ΞΕ. Καὶ μὴν εἶναί γε ὁμοίως φὴς ἀμφύτερα αὐτὰ 
καὶ ἑκάτερον; 

ΘΕΑΗΙ. Φημὶ γὰρ οὖν. 

ΞΕ. άρα κινεσθαι λέγων ἀμφύτερα καὶ ἑκάτερον, 
ας Όταν εἶναι συγχωρῇς: 

ΘΕΗ1. Οὐδαμῶς. 
ΞΕ, αλλ) ἱστάναι σηµαίνεις λέγων αὐτὰ ἀμφύτεφα εἶναι; 

GEAI. ἎΧαὶ πῶς; 

3ΞΕ. Τρίτον ἄρα τι παρὰ ταῦεα τὸ ὂν ἐν τῇ φυχῇ 
Ἀστιθείς, ας ὑπ ἐκείνου τήν τε στάσιν καὶ τὴν κίνησιν πε- 

ριεχοµένην, συλλαβών καὶ ἀπιδὼν ἀὐτῶν πρὺς τὴν τῆς 
οὐσίας κοινωνίαν, οὕτως εἶναι προσεῖπες ἀμφύτερα; 

υ ΘΕΗΙ. Κινδυνεύομεν ὡς ἀληθῶς τρίτον ἀπομαντεύε- 
σθαί τι τὺ ὄν, ὅταν κίνησιν καὶ στάσιν εἶναι λέγωμεν. 

--. E. Οὖὐὖκ ἄρα κίνησις καὶ στάσις ἐσεὶ ἐνναμφύτερον 

τὸ ὄν, ἀλλ ἵτερον δή τι τούτων. 
ΘΕΗΙ. Ἔοικεν. 
ΞΕ. Κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἄρα τὸ ὂν οὔτε ἕστηκεν 

οὔτε κινεῖται. 
4. ΘΕΗΙ. Σχεδόν. 

3ΞΗ, Ποῖ δὴ χρὴ τὴν διάνοιαν ἔτι τρέπειν τὸν βουλό- 
µενον ἐναργές τι περὶ αὐτοῦ παρ ἑαυτῷ βεβαιώσασθαι; 
GKAI. Ποῖ γάρ; 

20.) ΞΕ. Οἶμαι μὶν οὐδαμύσε ἴτι ῥάδιον. εἰ γάρ τι μὴ 
Ρ 0 κιφεῖται, πῶς οὐχ ἕστηκεν; ἢ τὺ μηδαμῶς ἑοτὸς πῶς οὐκ 

αὖ κινεῖται; τὺ δὲ ὃν ἡμῖν νῦν ἐκτὺς τούτων ἀμφοεέρων 
ἀναπέφανται. ἡ ὀννατὸν οὖν τοῦτο; 

ΘΕΗ1. Πάντων μὶν αὖν ἀδυνατώτατον. 
ΞΕ. Τόδε τοίνυν μνησθῆναι δίκαιον ἐπὶ τούτοις. 

4” ΘΕΗ4Ι. Τὸ ποῖονς 

250 

102 

199 

Π4 ΤΟΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 

ΞΕ. "Ότι τοῦ μὴ ὄντος. ἐρωτηθέντες τοὔνομα ἐφ᾽ ὕ 
τέποτε δεῖ φέρει», πάσῃ ο ἐὰν ἀπορίᾳ. άρει 

GEAI. Πῶς γὰρ οὔι 

ΞΕ. Μῶν οὖν ἐν ἐλώττονί τινι νῦν ἐσμὶν ἀπορίᾳ 
περὶ τὺ ὄν; 5Ε 

ΘΕΑΙ. Ἐμοὶ μέν, ὦ ἑένε, εἰ δυνατὸν — ἐν 
πλείονι φαμόμεθα. 

SE. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐνταῦθα κείσθω — 
ἐπειδὴ δὲ ἐξ loov τό τε ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν ἀπορίας µετειλή- 
φατον, νῦν ἐῑπὶς ἤδη, καθ ἅπερ ἂν αὐτῶν Θάτερον: εἴτε ιο 
ἀμνδρύτερον εἶτε σαφέστερον ἀναφαίνηται, καὶ Δάτερον 
οὕτως ἀναφαίνεσθαι: καὶ ἐὰν αὖ µηδίτερον ἐδεῖν δυνώ- 
µεθα, τὸν γοῦν λόγον ὅπηπερ ἂν οἷοί τε ὤμεν εὐπρεπέ- 35. 
στατα διωσόµεθα οὕτως ἀμφοῖν ἅμα, 

ΘΕΑΙ. Καλῶς. ' 15 
ΞΕ. ἀέγωμεν δὴ καθ ὃν τινά ποτε τρόπον πολλοῖὶς 304 

ὀνόμασι ταὐτὺν τοῦτο ἑκάστοτε προσαγορεύοµεν. 
ΘΕ1. Olov δὴ τί; παράδειγµα εὖπέ. 
ΞΕ. 4έγομεν ἄνθρωπον δή που πόλλ’ ἄττα ἐπονομά- 

ζοντες, εά τε χρώματα ἐπιφέροντες αὐτῷ καὶ τὰ οχή- 58) 

µατα καὶ μεγέθη καὶ κακίας καὶ ἀρετάς, ἐν οἷς πᾶσι καὶ 
ἑτέροις µυρίοις οὐ µόνον ἄνθρωπον αὐτὸν εἶναι φαµέν, u 
ἀλλὰ καὶ ἀγαθὸν καὶ ἕτερα ἄπειρα, καὶ τἆλλα δὴ κατὰ 
τὺν αὐτὸν λόγον οὕτως ἓν ἕκαστον ὑποθέμενοι πάλιν αὐτὸ 

πολλὰ καὶ πολλοῖς ὀνόμασι λέγομεν. 25 
RAI. ᾽Αληθῆ λέγεις. 

ΞΕ. Ὃθεν γε, οἶμαι, τοῖς τε νέοις μα). τῶν γερόντων 
τοῖς ὀψιμαθέοι Θοίνην παρεσκενώκαµεν: εὐθὺς γὰρ ἆνει- 

λαβέσθαι παντὶ πρόχειρον ὡς ἀδύνατον τά τε πολλὰ ἓν 
καὶ τὸ ἓν πολλὰ εἶναι, καὶ δή που χαίρονσιν οὐκ ἑῶντες ο 
ἀγαθὺν λέγειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ μὶν ἀγαθὸν ἀγαθόν, 
τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄνθρωπον. ἐντυγχάνεις γάρ, ὦ Θεαίτητε, C 
ὡς ἐγώμαι, πολλάκις τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακύσιν, ἐνίοτεπρεσ- 
Βυτέροις ἀνθρώποις, καὶ ὑπὸ πενίας τῆς περὶ φρόνησιν 
τήσεως τὰ τοιαῦτε τεθαυµακόαι, καὶ δή τι καὶ πάσσοφον 35 
οὐομένοις τοῦτ) αὐτὸ ἀνευρηκέραι. 

GEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 905 

ΞΕ. "Ίνα τοίνυν πρὺς ἅπαντας ἡμῖν ὁ λόγος ᾗ τοὺς 
πώποτε περὶ οὐσίας καὶ ὀτιοῦν διαλεχθέντας, ἴστω καὶ 

πρὸς τούτους καὶ πρὸς τοὺς ἄλλουῃ, ὅσοις ἔμπροσθεν δι- «0 D 
ειλέγμεθα, τὰ νῦν ὡς ἐν ἐρωτήσει λεχθησόµενα. 

ΘΕαΙ. Τὰ ποῖα δή; 

ΞΕ. Πότερον μήτε τὴν οὐσίαν πινήσει καὶ στάσει 
προσάπτωµεν μήτε ἄλλο ἄλλῳ μηδὶν µηδενί, ἀλλ’ ὡς ἅμωατα 
ὄντα καὶ ἀδύνατον µεταλαμβάνειν ἀλλήλων οὕτως αὐτὰ ἐν 15 

4. Ἔμουγ) οὖν πα. — 6, εἰ ταῦτα νῦν] εἰ τὰ A, εἶτα 4Π. -- 7. — a. — 24. ἄρα τι] ἄρτι a- -- 
37. προσείπες AANAC οἱ εοττ. 4: προσείπας πο. — 35. αὐτοῦ 6, — 30, οπι, ᾱ. — 40. ἑστὼς ας. 

3. συνεχόµεθα a. — 12. ἀναφανεῖσθαι Ηοϊπάοτβας. -- 19. διωσόµεθα ουΗ —5 — ab: διωξόµεθα eum Heindorſio ο. 
— αἱ. δή ἓι παράδειγµα α. -- 19. έγομεν ἔνα' ἄνθρωπον οσα Ficino Ἠποκοίπιαμηνς, — 81. καὶ τὰ μεγέθη ας. -- 
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τοῖς παρ) ἡμῖν λόγοις τιβῶμεν; ἢ πάντα εἰς ταὐτὸν ξυνά- 
γωμεν ὡς δυνατά ἐπικοινωνεῖν ἀλλήλοις; ἢ τὰ μέν, τὰ δὲ 
μή; Τούτων, ὦ Θεαίτητε, τί ποτ ἂν αὐτοὺς προαιρεῖ- 

σθαι φῄσαιμεν: 

ΘΕα1. Ἠγὼ μὶν ὑπὲρ αὐτῶν οὐδὲν ἴχω * ταῦτα 
ἀποκρίνασθαι. τί οὖν οὐ καθ’ Ἑν ἀποκριόμενος ἐφ᾽ ἑκά- 
στον τὰ ξυμβαίνοντα ἐσκέψω; 

ΞΕ. Καλῶς λέγεις, καὶ τιθώμέν γε αὐτοὺς λέγειν, εἴ 
βούλει, πρῶτον μηδενὶ μηδὲν µηδεµίαν ὄψναμιν ἔχειν κοι- 

ορωνίας εἰς μηδέν. οὐκοῦν κίνησίς τὲ καὶ στάσις οὐδαμῇ 
µεθέξετον οὐσίας; 

252 ΘΕαΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
29 ΞΕ. Τί. δέ; ἔσται πύτερον αὐτῶν οὐσίας μὴ προσ- 

κοινωνοῦν; 

15. ΘΡΗΙ. Οὐκ ἔσται, 

ΞΕ. Ταχὺ δὴ ταύτῃ γε τῇ συνοµολογίᾳ πάντα ἀνά- 
σεατα γέγονενν ὡς ἔοικεν, ἅμα τε τῶν τὸ πῶν κινούνεων 

καὶ τῶν ὡς Ἑν ἱστάντων καὶ ὅσοι κατ εἴδη τὰ ὄντα κατὰ 

ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντα εἶναί φασιν ἀεί. πάντες γὰρ οὗτοι 
Φωτό γε εἶναι προσάπτουσι», οἱ μὲν ὄντως κινεῖσθαι λέγον- 

τες, οἱ δὲ ὄντως ἑστηκότα εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὶν οὖν. 

Γ] ΞΕ. Καὶ μὴν καὶ ὅσοι τοτὲ μὲν ξυντιθέασι τὰ πάντα, 

τοτὶ δὲ διαιροῦσιν, εἴτε- εἰς ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς ἄπειρα εἴτε εἰς 

αδπέρας ἔχοντα στοιχεῖα διαιρούµενοι καὶ ἐκ τούτων συντι- 
Φέντες, ὁμοίως μὲν ἐὰν ἐν μέρει τοῦτο τιθῶσι γιγνόµενον, 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἀεί, κατὰ πάντα ταῦτα λέγοιεν ὢν 
οὐδέν, εἴπερ µηδεμία ἔσει ξύμμιξις. 

ΘΕαΙ. Ὀρθῶς. | 
20 ΞΒ. Ἔτι τοίνυν ἂν αὐτοὶ πάντων καταγελαστύτατα 

µετίοιὲν τὸν λόγον οἱ μηδὶν ἑώντες κοινωνίᾳ παθήµατος 
ἑτέρου Θάτερον προσαγορεύειν. 

ο ΘΕΛΙ. Πῶς 
3ΞΕ, Τῷ τε εἶναί που περὶ πάντα ἀναγκάζονται χρῆ- 

3Η 15 σθαι καὶ τῷ χωρὶς καὶ τῷ ἄλλων καὶ τῷ καθ’ αὐτὸ καὶ 

µυρίοις ἑτέροις, ὧν ἀκρατεῖς ὄντες εἴργεσθαι καὶ μὴ συν- 
ἁπτειν ἐν τοῖς λόγοις οὐκ ἄλλων δέονται τῶν ἐξελεγξόντων, 
ἀλλὰ τὸ εόµενον οἴκοθεν τὸν πολέμιον καὶ ἐναντασσό- 
µενον ἴχοντες, ἐντὸς ὑποφθεγγόμενον ὥσπερ τὸν ἄτοπον 

«ο Εὐρυκλέα, πεφιφέροντες ἀεὶ πορεύονται. 
Π] GEAI. Κομιδῇ λέγεις ἃμοιόν τε καὶ ἀληθές, 

103 ΞΕ. Τί ὅ, ἂν πάντα ἀλλήλοις ἑῶμεν δύναμιν ἔχειν 

ἐπικοιρωρίας; 
ΘΕα1. Τοῦτο μὲν οἷόρ ει τε κάγὠ διαλύειν. 

“5 ἙἘξ. πῶς: 

Π44ΤΟΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 195 

GEAI. Ότι κίνηαίς.τε αὐτὴ πανεάπασιν ἴσεαιτ ἂν 

καὶ στάσιᾳ αὖ πάλεν * κιφοῖτο, Εἶπερ ἐπιγιγνοίσθην ἐπ᾽ 
ἀλλήλοιν. 

ΞΕ. ᾽Αλλὰ μὴν τοῦτό γέ πον ταῖς μεγίσταις ἀνάγκαις 

ἀδύνατον, κίνησίν τε ἴσεασθαι καὶ στάσιν κινεῖσθαι.: 5 
ΘΕΗΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τὸ τρίτον δὴ µόνον λοιπόν. 

ΘΕ41. Ναί 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἓν γέ τι τούτων ἀναγκαῖον, ἢ πάντα ἢ J 
μηδὶν ἢ τὰ μὲν ἐθίλειν, τὰ δὲ μὴ συµµίγνυσθαι. 10 

ΘΕΗΙ. Πῶς γὰρ οὗ: 

ΞΕ. Καὶ μὴν τά γε δύο ἀδύνατον εὐὑρέθη. 205 
GEAL Ναί. ι 
ΞΕ. Πᾶς ἄρα ὁ βουλόμενος ὀρθῶς ἀποκρίνεσθαι τὸ 

λοιπόν τῶν τριῶν Φήσει. 15 

ΘΕΑΙ. Χομιδῇ μὶν οὖν. 
ΞΕ. Ὅτε δὴ τὰ μὲν ἐθέλει τοῦτο δρᾷν, τὰ ὃ᾽ οὔ, 

οχεδὸν οἷον τὰ γράμματα πεπονθύότ᾽ ἂν αγ. καὶ γὰρ ἐκεί- 353 
νων τὰ μὲν ἆ ἀναρμοστεῖ/ που πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ ἐνναρμόττει. 

ΘΕΑΙ. Πῶς & οὔ: 9 

ΞΕ. Τὰ δέ Ύε φωνήεντα διαφερόντως τῶν ἄλλων 
οἷον δεσμὸς διὰ πάνέων κεχώρηκεν, ὥστε ἄνευ τινὺς αὐ- 
τῶν ἀδύνατον ἁρμόττειν καὶ τῶν ἄλλων ἵτερον πο 

GEAI. Καὶ μάλα 1ε. 

ΞΕ. Πᾶς οὖν οἶδεν ὁποῖα ὁποίοις δυνατὰ ποινωνεῖν, 15 
ἢ τέχνης δεῖ τῷ µέλλονει ὅρῷν { Ἱκανῶς αὐτάς 

ΘΕΗΙ. Τέχνης. 

ΞΕ. Ποίας; . 

ORAI. Ίπε γραμματικῆς. 
ΞΕ. Τί δὲ; περὶ τοὺς τῶν ὀξέων καὶ βαρέων φθόγ- χι 

ους ἀρ' οὐχ οὕτως: ὁ μὶν τοὺς συγκεραννυµένους τε καὶ Ἡ 
μὴ τέχνην ἴχων. Ῥογνώθκειν μουσικός, ὁ δὲ μὴ δμς 

ἄμουσος; 
ΘΕΗ1. Οὕτως. 

ΞΕ. Καὶ κατὰ τῶν ἄλλων δὴ τεχνῶν καὶ ἀτεχνιῶν 39 
τοιαῦτα εὑρήσομεν ἕτεφα. 

GEAI. Πώς & οὗ: 

ΞΕ. Τί X; ἐπειδὴ καὶ τὰ γένη πρὸς ἄλληλα κατὰ 
τἀὐτὰ µίξεως ἔχειν ὠμολογήκαμεν, ἀφ' οὐ µετ ἐπιστήμης 
τινὺς ἀναγκαῖον διὰ τῶν λόγων πορεύεσθαι τὸν ὀρθῶς κὸ 
μέλλοντα δείξειν ποῖα ποίοις συμφωνεῖ τῶν γενῶν καὶ 
ποῖα ἄλληλα οὐ δέχεται; καὶ δὴ καὶ διὰ πάντων εἰ συν ϐ 
χοντα ταῦτ᾽ ἐθτίν, ὥστε συμµέγνυσθαι δυνατὰ εἶναι; καὶ 
πάλιν ἐν ταῖς διαρύοον, εἰ δι Όλων ἕτερα τῆς διαιρέ- 
σεως αἴτια; αὖ 
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EAI. Πῶς γὰρ οὐκ ἐπιοτήμης δεῖ,. καὶ σχεδόν γε 

ἴσως τῆς μεγίστης; 
ΞΕ. Τίν' οὖν αὖ νῦν προσεροῦμεν, ὦ Θεαίτητε, ταύτην; 

ἢ πρὸς Οιὸς ἐλάθομεν εἰς τὴν τῶν ἐλευθέρων ἐμπεσόντες 
δ ἐπιοτήμην, καὶ κινδυγεύοµεν ζητοῦντες τὺν σοφιστὴν πρό- 

τερον ἀνευρηκέναι τὸν φιλόσοφο»; 
GEAI. Πὼς λέγεις; 

ϱ ΞΕ. Τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσθαι καὶ μήτε ταὐτὸν εἶδος 
ἕτερον ἠγήσασθαι μήτε ἕτερον ὃν ταὐτὸν μῶν οὐ τῆς δια- 

10 λεκτικῆς φήσοµεν ἐπιστήμης εἶναι; 
ΘΕΑΙ. Ναί, φήσοµεν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν ὃ γε τοῦτο δυνατὸς δρᾷν μίαν ἰδέαν διὰ 

πολλῶν, ἑνὸς ἑκάστου κειµέρου χωρίς, πάντη διατεταµένην 
Ἱκανῶς διαισθάνεται, καὶ πολλὰς ἑτέρας ἀλλήλων ὑπὸ μιῶᾶς 

in ἔξωθεν περιεχοµένας, καὶ µίαν αὖ δὲ ὅλων πολλῶν ἐν 
ἐνὶ ἑυνηωμένην, καὶ πολλὰς χωρὶς πάντη διωρισµένας. 
τοῦτο ὅ ἔστιν, ᾗ τε κοινωνεῖν ἕκασεα δύναται καὶ ὅπη 

Ἐ μή, διακρίνεν κατὰ γένος ἐπίστασθαι. 
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

3. ΞΕ. Αλλὰ μὴν τό γε διαλεκεικὸν οὐκ ἄλλῳ δώσεις, 
ὡς ἐγώμαι, πλὴν τῷ καθαρῶς τε καὶ δικαίως φιλοσοφοῦντι. 

ΘΕΑΛΙ. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλῳ δοίη τις; . 
ΞΕ. Τὸν μὲν δὴ φιλόσοφον ἐν τοιούτῳ τινὶ τόπῳ 

καὶ νῦν καὶ ἔπειτα ἀνευρήσομεν, ἐὰν ζητώμεν, ἐδεῖν μὲν 
454130 χαλεπὸν ἐναργῶς καὶ τοῦτον, ἕτερον μὴν τρόπον ἢ τε τοῦ 

σοφιστοῦ χαλεπότης ἢ τε τούτου. 

ΘΕ11. Πώς 
ΞΕ. Ὁ μὶν ἀποδιδράσκων εἰς τὴν τοῦ μὴ ὄντος σκο- 

τεινότητα, τριβῇ προόαπτόµενος αὐτῆς, διὰ τὸ σκοτειὸν 
αοτοῦ τόπου κατανοῆσαι χαλεπός. ἡ γάρ 

GEAI. Ἔοικεν. 
ΞΕ. Ὁ δὲ γε φιἸόσοφος, τῇ τοῦ ὄντος citl διὰ λογισ- 

908 μῶν προσκείµενος ἰδίᾳ, διὰ τὸ λαμπρὺν ἀὖ τῆς χώρας 
οὐδαμῶς εὐπετὴς ὀφθῆναι: τὰ γὰρ τῆς τῶν ποὶλῶν ψυχῆς 

Β as ὄμματα καρτεφεῖν πρὸς τὸ Θεῖον ἀφορώντα ἀδύνατα. 

GEAI. Καὶ ταῦτα εὐὸς οὐχ ἧττον ἐκείνων οὕτως 
ἔχειν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν περὶ μὲν τούτου καὶ τάχα ἐπισκεφόμεθα 
σαφέστερον, ἂν ἔει βουλομένοις ἡμῖν ᾖ περὶ δὲ τοῦ σο- 

540 φιστοῦ που ὁῆλον ὡς οὐκ ὠνετέον, πρὶν ἂν ἱκανῶς αὐτὸν 
Φεασώμεθα. : 

ΘΕΗΙ. Καλῶς εἶπες. | 
ἘΕ. "Οτ' οὖν δὴ τὰ μὲν ἡμῖν τῶν γενῶν ὠμολόγηται 

κοινωνεῖν ἐθέλειν ἀλλήίοις, τὰ δὲ µή, καὶ τὰ μὲν ἐπ 

«ο ὀλίγον, τὰ ὅ’ ἐπὶ πολλά, τὰ δὲ καὶ διὰ πάντων οὐδὲν 

6 κωλύειν τοῖς πᾶσι κεκοινωνηκέναι, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο ξυν- 

απισπώµεθα τῷ λόγῳ τῇδε σκοποῦντες, μὴ περὶ πάντων 
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τῶν εἰδῶν, ἵνα μὴ ταραττώµεθα ἐν πολλοῖς, ἀλλὰ προε- 
λόμενοι τῶν µεγίστων λεγομένων ἄττα, πρῶτον μὲν ποῖα 
ἕκαστά ἐστιν, ἔπειτα κοινωνίας ἀλλήλων πῶς ἔχει ὄννά- 
µεως, ἵνα τό τε ὃν καὶ μὴ ὃν εἰ μὴ πάσῃ σαφηνείᾳ δυνά- 
µεθα λαβεῖν, ἀλλ οὖν λόγου γε ἐνδεεῖς μηδὲν γιγνώµεθα 5 
περὶ αὐτῶν, καθ) ὅσον ὁ τρόπος ἐνδέχεται τῆς νῦν σκέ- 
Φεως, ἐὰν ἄρα ἡμῖν πη παρεικάθῃ τὸ μὴ ὃν λέγουσιν ὡς 
ἔστιν ὄντως μὴ ὃν ἀθῴοις ἁπαλλάττειν. 

GEAI. Οὐκοῦν χρή. ι 
ΞΕ, ἠΠΜέγιστα μὴν τῶν γενῶν, ἃ νῦν δὴ διῇῆμεν, τό 1ο 

τε ὃν αὐτὸ, καὶ σεάσις καὶ κίνησις. 
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GEAI. Πολύ γε. 
ΞΕ. Καὶ μὴν τώ γε δύω φαμὲν αὐτοῖν ἁμύιτω πρὸς 

ἀλλήλα, 
ΘΕΗΙ. Σφόδρα γε. 15 

ΞΕ. Τὸ δέγεὂν μωπτὸν ἀμφοῖν' ἐσεὸν γὰρ ἄμφω που. 
Θεά. Πῶς ὃ' οὔ 
ΞΕ,. Τρία δὴ γίνεται ταῦτα. 

GEAI. Τί µήν; : 

ΞΕ, Οὐκοῦν αὐτῶν ἕκαστον τοῖν μὲν δυοῖν ἕεερόν 0 
ἐστιν, αὐτὸ ὅ' ἑαυτῷ ταὐτόν. . 

ΘΕΑ. Οὕτως. ε 
ΞΕ. ΤΙ ποτ αὖ νῦν οὕτως εἰρήκαμεν τό τε ταὐτὸν 

καὶ Θάτερον; πότερα δύο γένη εινὶ αὐτώ, τῶν μὲν τριῶν 
ἄλλω, ξυμμιγνυµένω μὴν ἐκείνοις ἐξ ὠνάγκης ἀῑί, καὶ περὶ 15 
πέντε ἆλλ οὐ περὶ τριῶν ας ὄντων αὐτῶν σκεπτίον, ἢ 
τό τε ταὐτὸν. τοῦτο καὶ Θάτερον ὡς ἐκείνων τι προσαγο- νε 
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ρεύοντες λανθάνοµεν ἡμᾶς αὐτούς; 

ΘΕΠΙ. Ἴσως. 910 

ΞΕ. Αλλ' οὔ τι μὴν κίνησίς γε καὶ στάσις οὔθ' ἔτε- 30 
ϱον οὔτε ταὐτόν ἐστι. 

ΘΕΑΙ. Πώς ———— 
ΞΕ. O τί περ ἂν κοινῇ προσείπωµεν κίνησιν καὶ στά- 

σἱ, τοῦτο οὐδέτερον αὐτοῖν οἷόν τε εἶναι. 

θεα. Τί δή: 3 
ΞΕ. Κίνησίς τε στήσεται καὶ στάσις αὖ κινηθήσεται" 

περὶ γὰρ ἀμφότερα Θάτερον ὁποτερονοῦν γιγνόμενον αὖ- 
τοῖν ἀναγκάσει µεταβάλλειν αὖ΄ θάτερον ἐπὶ τοὐναντίον 
τῆς αὐτοῦ φύσεως, ἅτε μετασχὸν τοῦ ἐναντίου. 

ΘΕ4Ι. Κομιδῇ γε. ω 
ΞΕ. Μιτέχετον μὴν ἄμφω ταύὐτοῦ καὶ Θατέρου. Β 
ΘΕ41. Ναί 

ΞΕ. Μη τοίνυν λέγωμεν κίνησίν γ εἶναι ταὐτὺν ἢ 
Φάτερον, μηδ) αὖ στόσιν. 

Θ ΓΙ. Μὴ γάρ. ” 1.5 
ΞΕ. αλ) ἄρα τὸ ὃν καὶ τὸ ταὐτὸν ὡς ἓν τει διανοη- 

τέον ἡμῖν; 
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ΘΕΑΙ. Ἴσως. 
«ΞΕ. Αλ εἰ τὸ ὃν καὶ τὸ ταύτον μηδὶν διάφορον 

σηµαίνετον, κίνησιν αὖ πάλιν καὶ οτάσιν ἀμφότερα εἶναι 
λέγοντες ἀμφύτερα οὕτως αὐτὰ ταὐτὺν ὡς ὄντα προσ- 

6 5 εροῦμεν. 

ΘΕάΙ. ᾽αλιὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. 
3ΞΕ. αδύνατον ἄρα ταὐτὸν καὶ τὸ ὃν ἕν εἶναι, 
ΘΕΗ]. Σχεδόν. 

ΞΕ. Τέταρεον δὴ πρὺς τοῖς τρισὶν εἴδεσιν [εἶδος) τὸ 
μοταὐτὺν τιθώμεν; 

ΘΕΗΙ. Πάνν μὲν οὖν. 
ΞΗ. Τί δέ; τὸ Θάτερον ἄρα ἡμῖν λεκτέον πέµπτον; 

ἢ τοῦτο καὶ τὺ ὃν ὡς δύ᾽ ἄττα ὀνύματα ἐφ᾽ ἐνὶ γένει δια- 
οεΐσθαι δεῖ; 

1. ΘΕαΙ. Τάχ ἄν. 
ΞΕ, A οἶμαί σε συγχωρεῖν τῶν ὄντων τὰ μὲν αὐτὰ 

καθ’ αὐτά, τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα ἄεὶ λέγεσθαι. 
ΘΚ41. Τί δ οὔ: 

Γη] ΞΕ. Τὸ ὃ᾽ ἕτερον ἀεὶ πρὸς ἕτερον. ἡ γάρ; 
ο. ΘΕΗΙ.  Οὕτως. 

ΞΕ, Οὐκ ἄν, εἴ γε τὸ ὃν καὶ τὸ Φάτερον μὴ πάµ- 
πολυ διεφερέτην. ἀλλ εἴπερ Θάτερον ἀμφοῖν μετεῖχε τοῖν 
εἰδοῖν ὥσπερ τὸ ὄν, ἦν ἄν ποτέ τι καὶ τῶν ἱτέρων ἕεερον 
οὐ πρὺξ ἕτερον. νῦν δὲ ὠτεχνώς ἡμῖν ὃ τί περ ἂν ἕτερον 

ασ ᾖ, συµβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης ἱτέφου τοῦτο ὃ πὲρ ἐστιν εἶναι. 
GEAI. έγεις καθάπερ ἔχει. : 
Ἐξ. Πέρπτον δὴ τὴν Θατέρου φύσιν λεκεζον ἐν τοῖς 

Ε κεἴδεον οὖσαν, ἐν οἷς προαιρούµεθα. 

ΘΕΗΙ. Ναί. 

ἘΞΕ. Καὶ διὰ πάντων γε αὐτὴν αὐτῶν φήσομεν εἶναι 
διεληλνθνῖαν" Ἑν ἕκαστον γὰρ ἕενρον εἶναι τῶν ἄλλων οὐ 
διὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν, ἀλλὰ .. τὸ µετέχειν τῆς ἠδέας τῆς 

ΦΘατέρον. 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
. ἘΕ. Ὡδε δὴ λέγωμεν ἐπὶ τῶν πέντε καθ Ἑν ἆνα- 

ἀαμβάνοντες, ο 
ΘΕα1. Πῶς: 
ΞΕ. Πρῶτον μὲν κίνησιν, ὡς ἔστι παντάπασιν ἕτερον 

στάσεως. ἢ πῶς λέγωμεν; 

40 ΘΕΑΙ. Οὕτως. 
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ΞΕ. Οὐ στάσις ἄρ᾽ ἐστίν. 

GEAI. Οὐδαμῶς. 

256 Ἔμ. Ἔοτι δὲ γε διὰ τὸ µετέχειν τοῦ ὄντος. 
ΘΕΗΙ. Ἔσειν. 

 ΞΕ. ἀὖθι δὴ πάλιν ἡ κίνησις ἕτερον ταὐτοῦ ἐστίν. 
ΘΕ11. Στεδόν. 

ΞΕ. Οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐστίν. 
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ΘΕΑ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΞΕ. ᾽αλιὰ μὴν αὕτη Υ ἦν ταὐτὸν διὰ τὸ µετέχειν ; 

αὖ πάντ αὐτοῦ. 
ΘΕΗΙ. Καὶ µάλα. 

ΞΕ. Τὴν κίνησιν δὴ ταὐτόν τ’ εἶναι καὶ μὴ ταὐτὸν 5 
ὁμολογητέον καὶ οὐ δυσχεραντέον. οὐ γὰρ Όταν εἴπωμεν 
αὐτὴν ταὐτὸν καὶ μὴ ταὐτόν, ὁμοίως εἰρήκαμεν, ἆλλ' 
ὁπόταν μὲν ταὐτόν, διὰ τὴν µέθεξεν ταὐτοῦ πρὸς ἑαυτὴν Β 
οὕτω Λέγομεν, ὅταν δὲ μὴ ταὐτόν, διὰ τὴν κοινωνίαν αὖ 
Δατέρου, δὲ ἣν ἀποχωριζομένη ταὐτοῦ γέγονεν οὐκ ἐκεῖνο 10 
ἁλλ᾽ ἕτερον, ὥστε ὀρθῶς αὖ λέγεται πάλιν οὐ ταὐτόν. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ, Οὐκοῦν κἂν εἴ πη µετελάμβανεν αὐτὴ κίνησις 

στάσεως, οὐδὲν ἂν ἄτοπυν ἦν στάσιµον αὐτὴν προσαγορεύειν: 
ΘΕΗΙ. Ὀρθότατά γε, εἴπερ τῶν γενών συγχωρησό- 16 

µεθα τὰ μὲν ἀλλήλοις ἐθέλειν μήνυσθαι, τὰ δὲ μή. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἐπί γε τὴν τούτου πρότερον ἀπόδειξιν 6 

ἢ τῶν νῦν ἀφικόμεθα, ἐλέγχοντες ὡς ἴσει κατὰ φύσιν 
ταύτη. 

GEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 30 

ΞΕ. Ιέγωμεν δὴ πάλιν" ἡ ΜΕΣ ἐστιν ἕτερον τοῦ 
Πέρου, καθάπερ ταὐτοῦ τε ἦν ἄλλο καὶ τῆς στάσεως: 

ΘΕάΙ. ᾿Αναγκαῖον. : 
ΞΕ. Οὐχ ἵτερον ἄρ ἐστί πῃ καὶ ἕτερον κατὰ τὸν 

νῦν δὴ λόγον. 15 
GEAI. ληθή. ; 

ΞΕ. Τί οὖν δὴ τὸ μετὰ τοῦτο; ἀφ᾽ οὐ τῶν μὲν τριῶν 
ἕτερον αὐτὴν φήσομεν εἶναι, τοῦ δὲ τετάρτου μὴ φῶμεν, 

ὁμολογήσαντες αὐτὰ εἶναι πέντε, περὶ ὧν καὶ ἐν οἷς πρού- ϐ 
θέµεθα σκοπεῖν; 30 

GEAI. Καὶ πῶς; ἀδύνατον γὰρ συγχωρεῖν ἑλάττω 
τὸν ἀριθμὸν τοῦ νῦν δὴ φανένεος, 

ΞΕ. Αδεῶς ἄρα τὴν κίνησιν Έτερον εἶναι τοῦ ὄντος 
διαμαχύμενοι λέγωμεν; 

ΘΕΑΙ. ᾿ἈΑδείστατα μὶν οὖν. ί αὔ 
ΞΕ.. Οὐκοῦν δὴ σαφῶς ἡ κίνησις ὄντως οὖν ὄν. ἐστι 

καὶ ὄν, ἐπείπερ τοῦ ὄντος μετέχει; 
ΘΕΑΙ. Σιφέστατά γε. 
ΞΕ. "Ἔσειν ἄρα ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ ὃν ἐπί τε κινήσεως 

εἶναι καὶ κατὰ πάντα τὰ γένη. κατὰ πάντα γὰρ ἡ θα- 0 
τέρου φύσις ἕτερον ἀπεργαζομένη τοῦ ὄντος ἕκαστον οὐκ Ε 
ὂν πομῖ, καὶ ξύμπαντα. δὴ κατὰ ταὐτὰ οὕτως οὐκ ὄντα 
ὀρθῶς ἐροῦμεν, καὶ πάλιν, ὅτι μετέχει τοῦ ὄντος, εἶναί 
τε καὶ ὄντα. 
G6EAI. Κινδυνεύει.) 45 

ΞΕ. Περὶ ἕκαστον ἄρα τῶν εἰδῶν πολὺ μὲν ἐἔσει τὸ 
ὄν, ἄπειρον δὲ πλήθει τὸ μὴ ὄν. 
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215 GEAI. Ἔοικεν. ΘΕΗΙ. Fæov* ὃ γὰρ μὴ καλὸν ἑκάστοτε φθεγγόµεθα, 9/7 
ασ. ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὃν αὐτὸ τῶν ἄλλων ἕτερον εἶναι τοῦτο οὐκ ἄλλου τινὸς ἕτερόν ἐστιν ἢ τῆς τοῦ καλοῦ 

λεκτέον. 1 φύσεως. 

GORAI. Ανάγκη. ΞΕ. Ἴδι νῦν, τόδε μοι λέγε. 
5 ΞΕ. Καὶ τὸ ὂν ἄρ ἡμῖν, ὅσα πὲρ ἐστι τὰ ἄλλα κατὰ ΘΕ 11. Τὸ ποῖον; 5 Ε 
τοσαῦτα οὓκ ἔσειν. ἐκεῖνα γὰρ οὐκ ὃν Ἑν μὲν αὐτό ἐστιν, 
ἀπέραντα δὲ τὸν ἀριθμὸν τζλλά οὐκ ἔστιν αὖ. 

ΘΕΙ. Σχεδὸν οὕτως. 
ΞΕ. Οὐκοῦν δὴ καὶ ταῦτα οὗ δυσχεραντέον, ἐπείπερ 

10 ἔχει ποιρωνίαν ἀλλήλοις ἡ τῶν γενῶν φύσις. εἰ δέ τις 
ταῦτα μὴ συγχωρεῖ, πείσας ἡμῶν τοὺς ἔμπροσθεν λόγους 
οὕτω πτιθέτω τὰ μετὰ ταῦτα. 

ΘΕΗΙ. «πκαιότατα εἴρηκᾶς. 

Β ΞΕ, ΄Ἴδωμεν δή καὶ τόδε, 

15 ΘΕΗΙ. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ,. Ὁπόταν τὺ μὴ ὃν λέγωµεν, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἔναν- 
τίον τι λέγομεν τοῦ ὄντος, ἆλλ ἕτεφον µόνον. 

ο ΘΕΗΙ. Πῶςι 
ΞΕ. Οἷον ὅταν εἴπωμέν τι μὴ μέγα, τότε μΕλλόν τί 

Ὢησοι φαιγόµεθα τὸ σμικρὺν ἢ τὸ ἴσον δηλοῦν τῷ ῥήματι: 
ΘΕΑ. Καὶ πῶς;. 

216 ΞΕ. Οὐκ ἄρ, ἐναντίον ὅταν ἀπόφασις λέγηται ση- 
105 μαίνεν, συγχωρησόµεθα, τοσοῦτον δὲ µόνον, Ότι τῶν ἅλ- 

1ων τι μηνύει τὸ µή καὶ τὺ οὔ προτιθέµενα τῶν ἐπιόν- 
ο Ἔτων ὀνομότων, μῶλλον δὶ τῶν πραγμάτων περὶ ἄττ᾽ ἂν 

κέηται τὰ ἐπιφθεγγόμενα ὕστερον τῆς ἀποφάσεως ὀνύματα, 
ΘΕ41. Παντάπασι μὶν οὖν. 
ΞΕ. Τόδε δὲ διανοηθώμεν, εἰ καὶ σοὶ ξυνδοκεῖ. 
ΘΕΗΙ. Τὸ ποῖον; 

υ. ΣΕ. Ἡ θατέρου µοι φύσις φαίνεται κατακεκερµατί- 
σθαι καθώπερ ἐπιοτήμη. 

GEAI. Πώς, 

ΞΕ. Ἠία μέν ἐστί που καὶ ἐκείνη, τὸ. ὅ ἐπί τω 
γιγρόµενον ᾿μέρας αὐτῆς ἕκαστον ἀφορισθὶν ἐπωνυμίαν 

D as ἴσχει τινά [ἑαυτῆς] ἐδίαν" διὸ πολλαὶ τέχναι τ᾽ εἰσὶ λεγόμε- 
ναι καὶ ἐπιστῆμαι. 

GERAI. Πάνυ μὶν οὖν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὰ τῆς Θατέρου φύσεως µόφια μιᾶς 

οὔσης ταὐτὸν πίπονθε τοῦτο, 
ο. 6EAI. Τώχ ἄν. ἀλλ ὅπῃ δὴ λέγωμεν; 
ΣΕ. Ἔσει τῷ καλῷ τι θατέρου µόριον ἀντιτιθέμενον; 

ΘΕΗΙ. Ἔστιν. ν ο. 

ΞΕ. Τοῦτ οὖν ἀνώνυμον ἐροῦμεν ἤ τιν᾿ ἔχον ἐπω- 
νυµίαν; 

ΞΕ. Mo τι «τῶν ὄντων τινὸς γένους ἀφορισθὸν 
καὶ πρός τι τῶν ὄντων αὖ πάλιν ἀντιτεθὶν οὕτω ξυμβέ- 
βηκεν εἶναι τὸ μὴ καλόν; 

ο ΘΕΗΙ. Οὕτως. 

3ΞΕ. Ὄντος δὴ πφὺς ὃν ἡ ἀντίθεσις, ας ἔοικ', εἶναί ιο 
[τι] συμβαίνει τὺ μὴ καλόν, 

ΘΕ1Ι. Ὀρθότατα. 

ΞΕ, Τί οὖν; κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἄρα μᾶλλον μὲν 
τὸ καλὺν ἡμῖν ἐσεὶ τῶν ὄντων, ἧττον δὲ τὸ μὴ καλόν: 

ΘΕ41. Ονὐδέν. 16 

ΞΕ. Ὁμοίως ἄρα τὸ μὴ μέγα καὶ τὸ μέγα αὐτὺ εἶναι 
λεκτέον; 

GEAI. Ὁμοίως. 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὸ μὴ δίκαιον τῷ δικαίῳ ΄ κατὰ 
ταὐτὰ θΘετέον πρὸς τὺ μηδέν τι μᾶλλον εἶναι Θάτερον τα 
Φατέρου; 

ΘΕάΙ. Τί μήν: 
ΞΕ. Καὶ τἆλλα δὴ ταύτῃ λέξοµεν, ἐπείπερ ἡ Θατέρου 9/8 

φύσις ἐφάνη τῶν ὄνεων οὖσα, ἐκείνης δὲ οὔσης ἀνάγκη 
δὴ καὶ τὰ μύρια αὐτῆς μηδενὺς ἧττον ὄντα τιθέναι. 35 

GEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Οὐκοῦν, ὡς ἴοικεν, ἡ τῆς Φατέρου μορίου φύ- 
σεως καὶ τῆς τοῦ ὄντος πρὺς ἄλληλα ἀντικειμένων ἀντί- Ἡ 
Φεσις οὐδὲν ἧττον, εἰ θέµις εἰπεῖν, αὐτοῦ τοῦ ὄνεος οὐσία 
ἐστέν, οὐκ ἐναντίον ἐκείνῳ σηµαίνουσα, ἀλλὰ τοσοῦτον 39 
µόνον, ἕτερον ἐκείνου. 

ΘΚΗΙ. Σαφέστατά γε, 
ΞΕ. Τίν' οὖν αὐτὴν προσείπωµεν: 
ΘΕ11. Amov ὅτι τὸ μὴ ὄν, ὃ διὰ τὸν σοφιστὴν 

ἐζητόῦμεν, αὐτό ἐστι τοῦτο. 15 
ΞΕ. Πότερον οὖν, ὥσπερ εἶπες, ἴστιν οὐδενὸς τῶν 

ἅλλων οὐσίας ἐλλειπόμενον, καὶ δεῖ θωῤῥοῦντα ἤδη λέγειν 
ὅτι τὸ μὴ ὃν βεβαίως ἐστὶ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἴχον, ὥσπερ 
τὸ µέγα ἦν µέγα καὶ τὸ καλὺν ἦν καλὸν καὶ τὸ μὴ μέγα ὁ 
μὴ μέγα καὶ τὸ μὴ καλὸν μὴ καλόν, οὕτω δὲ καὶ τὸ μὴ 40 
ὂν κατὰ ταύτὸν ἦν τε καὶ ἔστιι μὴ ὄν, ἐνάριθμού τῶν 
πολιῶν ὄντων εἶδος ἕνι. ἤ τινα ἔτι πρὺς αὐτό, ὦ Θεαί- 
τητε, ἀπιστίαν ἴχομεν ; ἳ 

GEAI. Οὐδεμίαν. 

ι 

15. Εἰδώμεν ας, probante Winekelmanno. — 35. συγχωρήσοµεν ο. — 34. τα ὔο, — 56. τὰ ἐπιφθεγγόμενα] ἃ 
ἐπιφθεγγόμεθα Ηοϊπάοτβαν, -- 40. Τὸ) Τ τὸ α. — 32. ἐπὶ τὸ Χ οἱ pr. Π. — 40. ἴσχειν a. — ἑαυτῆς οἵη. ἔ’ ο. 
ος Ῥο](ήο, 40ῦ Β. Ὦ. Ογα)γ], 387 D. Ῥεοίαρ. 359 Α. Βαΐιόν, αἲ Ἰπουτ, Ῥαποκ. p. 108. Sehaeſer αἱ Ρ]οι, Υ. ϱ. 424, Ἠκοκ, 
- τ΄ εἰσὶ] τισὶ α. — 40. ἀλλ ὅπη] ΞΕ."Ηλλό πη α, ἁλλὰ πῇ ο. 

4, Toe δὴ νῦν ο, — 6. τιρὸς ἑνὸς γένους αν τινός γε µέρους ο. — 7. ξυµβέβηκεν εἶναι εὔπι Stephano Ίνα ἔυμβε- 
βηκέναι (οπιἱκνο εἶναι) lihri omne⸗. -- 19. ἡ οἱα. Κο Π. -- ἀ4. τε ceum Stephano οἱα. ο. — 34. φανῇ ἅ οἱ ρτ. Π. 
- 39, οὖσα ουπα Βἰπιριοῖο Heindorſius. - 27. δεῖ] δὴ Χ«1Π. -- 39. εὺ μὴ μέγα μἡ μέγα καὶ τὸ μὴ καλὸν μὴ καλόν 
auetote Hocckhio be? τὸ μὴ µέγα καὶ τὸ μὴ καλόν ον libris a. — 41. ταὐτὸ ᾱ, — 13. ἔχομεν οµι.  4ἱ οἱ ϱτ. ΠΠ. 
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ΞΕ. Οἵσθ οὖν ὅτι Παρμενίδῃ µακροτέρως τῆς ἀπορ- 
ῥήσεως ἠπιστήκαμεν; 

ΘΕΑ. Τί δή: 
ΞΕ. Πλεῖον ἢ ᾿κεῖνος ἀπεῖπε σκοπεῖν, ἡμεῖς εἰς τὸ 

Βπρόσθεν ἔει ζητήσαντες ἀπεδείξαμεν αὐτφ. 
ΘΕΗΙ. Πῶς; 

ρ ΞΕ. "Ότι ὁ µέν πού φησιν, 
οὐ γὰρ μή ποτε τοῦτο δαῇς εἶναι μὴ ἐόντα, 
ἀλλὰ. σὺ τῆσό” ἀφ'. ὁδοῦ διξήσιος εἶργε — 

6EAI. ἀέγι γὰρ οὖν οὕτως. 
ΞΕ. "Ημεῖς δὲ γε οὐ µόνον ὥς ἴστι τὰ μὶ ὅ ὄντα ὧπε- 

δείξαµεν, : ἁλλὰ καὶ τὸ εἶδος ὃ τυγχάνει ὃν τοῦ μὴ ὄντος 
ἀπεφηνάμεθα: τὴν γὰρ Θατέρου φύσιν ἀποδείξαντες οὖσάν 
τε΄καὶ κατακεκερµατισµένην ἐπὶ πάντα τὰ ὄντα πρὸς ἆλ- 

ΕΙδληλα, τὸ πρὸς τὸ ὃν ἕκαστον µόριον αὐτῆς ἀντιτιθέμενον 
ἐτολ]μήσαμεν εἰπεῖν ὡς αὐτὸ τοῦτό ἐστιν ὄντως τὸ μὴ ὃν. 

GEBAI. Καὶ παντάπασί γε, ὦ ξίνε, ἀληθέσεατά µοι 
δοκοῦμεν εἰρηκέναι. 

ΞΕ. Μὴ τοίνυν ἡμᾶς εἴπη τις ὅτι τοὐναντίον τοῦ 
30 ὄντος τὸ μὴ ὃν ἀποφαινόμενοι τοὶμῶμεν λέγειν ὡς ἔστιν. 

ἡμεῖς γὰρ περὶ μὲν ἐναντίου τιρὸς αὐτῷ χαίρειν πάλαι λέγο- 
μεν, εἴτ) ἔστιν εἴτε µή, λόγον ἔχον ἢ καὶ παντάπασιν ἄλογον" 
ὃ δὲ νῦν εἰρήκαμεν εἶναι τὸ μὴ ὄν, ἢ πεισάτω τις ὡς οὐ 
καλῶς λέγομεν ἐλέγξας, ἢ µέχρι περ ἂν ἀδυνατῆ, λεκτέον 

ασ καὶ ἐκείῳ καθάπερ ἡμεῖς λέγομεν, ὅτι συµμέγνυταί τε 
ἀλλήλοις τὰ, γένη καὶ τό τε ὃν καὶ Θάτερον διὰ πάντων 

ἔτο καὶ δὲ ἀλλήλων διεληλνθότα τὸ μὲν ἕτερον μετασχὸν τοῦ 
ὄνεος ἔσει μὲν διὰ ταύτην τὸν µέθεξιν, οὐ μὴν ἐκεῖνό 
γε οὗ. µετέσχεν ἀλλ’ ἕτερον, ἕτερον δὲ τοῦ ὄντος ὃν ἔστι 

30 σειφέσεατα ἐξ ἀνάγκης εἶναι μὴ ὅν' τὸ δὲ ὃν αὖ Θατέρου 
Ἠ µμετειληφὸς ἕτερον τῶν ἄλλων ἂν εἴη γενῶν, ἕτερον δ᾽ 

ἐκείνων ἁπάνεων ὃν οὐκ ἔστιν ἕκαστον αὐτῶν οὐδὲ ξύμ- 
παντα τὰ ἄλλα πλὴν αὐτό, ὥστε τὸ ὃν ἀναμφιοβητήτως 
αὖ μυρία ἐπὶ µυρίοις οὐκ ἔσει, καὶ τἆλλα δὴ καθ’ ἕκα- 

39οτον οὕτω καὶ. Εύμπανεα. πολλαχῇ μὲν ἔσει, πολλαχῇ δ' 
οὐκ ἔστιν. 

ΘΕΑΙ. ᾿Αληθῆ, J 
3ΞΕ. Καὶ ταύταις δὴ ταῖς ἐναντιώσεσιν εἴτε ἀπιστεῖ 

τις, αχεπτέον αὐτῷ καὶ λεκτέον βέλτιόν τι τῶν νῦν, εἰρη- 
ο µένων. εἴτε ὥς τι χαλεπὸν κατανενοηκὼς χαΐρει τοτὶ μὲν 

ἐπὶ Θάτερα τοτὶ ὅ᾽ ἐπὶ θάτερα τοὺς λόγους ἕλκων, οὐκ 
ἄξια πολλῆς σπουδηό ἐσπούδακεν, ὡς ol νῦν λόγοι φασί. 
τοῦτο μὲν γὰρ οὔ τέ τι πομψὸν οὔτε χαλεπὸν εὑρεῖν, 
ἐκεῖνο ὅ' ἤδη καὶ χαλεπὸν ἅμα καὶ acor. 

ο ΘΚΗΙ. Τὸ ποῖον; 

Ἐξ. Ὁ καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὸ ταῦτα ἑώσαντα ὡς 
δυνατὰ τοῖς λεγοµένοις οἷόν τ᾽ εἶναι καθ ἕκαστον ἐλέγ- 

219 

ι 

ο] 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 

8 * 

129 

ἆοντα ἐπακολουθεῖν, ὕταν τέ τις ἕτέρον ὄν πῃ ταὐτὺν 
εἶναι φῇ καὶ ὅταν ταὐεὺν ὃν ἕτερον, ἐκείνῃ καὶ κατ’ ἐκεῖνο Ὦ 
ὅ φησι τούτων πεπονθέναι πύτερον. τὸ δὲ ταὐτὸν ἕτερον 
ἀποφαίνειν ἁμῆ γέ πῃ καὶ τὸ Φάτερον ταὐτὸν καὶ τὸ µέγα 
αμικρὺν καὶ τὸ ὅμοιον ἀνόμοιον, καὶ χαίρειν οὕτω τάναντία 5 106 
ἀὶ προφέροντα ἐν τοῖρ λόγοις, οὔ τέ τιρ ἔλεγχυς οὗτος 
ἀληθινὸς ἄρτι τε τῶν ὄντων τινὺς ἐφαπτομένου δῆλος νεο- 

γενὴς ὤν. . 
ΘΕΗΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Καὶ γάρ, ὦ ᾿γαθέ, τό γε πᾶν ἀπὸ παντὸς ἐπι- 10 

τειρεῖν ἀποτωρίζειν ἄλλως τε οὐκ ἐμμελὶς καὶ δὴ καὶ παν- 
τάπασιν ἀμούσου τινὸς καὶ ἀφιλοσόφου. Ε 

ΘΕα1. Τί δή: 

ΞΕ. ὍΤελεωτάτη πάντων λόγων ἐστὶν ἀφάνισις τὸ δια- 
iven Ἕκαστον ἀπὸ πάντων. διὰ γὰρ τὴν ἀλλήλων τῶν 15 

εἰδῶν συμπλοκὴν ὁ λόγος γέγονεν ἡμῖν. 
ΘΕαΙ. ᾽Αληθῆ. 
ΞΕ. οΣκύπει τοίνυν ὡς ἐν καιφῷ νῦν δὴ τοῖς τοιούτοις φσυ 

διεμαχόµεθα καὶ προσηραγκάξοµεν is⸗ ἕτερον ἑτέρῳ μί- «9399 
120σθαι, . 

ΘΕ4Ι. Πρὺς δή τί; 

EE. Πρὺς τὸ τὸν λόγον ἡμῖν τῶν ὄντων ἓν τι γενῶν 
εἶναι. τούτου γὰφ στερηθέντες τὸ μὲν µέγιστον φιλοσοφίας 
ἂν στερηθεῖμεν, ἔτι ὅ' ἐν τῷ παρόντι δεῖ λόγον ἡμᾶς 
διομολογήσασθαι τέ ποτ ἔστιν, εἰ δὲ ἀφῃρέθημεν αὐτὸ 15 
μηδ' εἶναι τὸ παράπαν, οὐδὲν ὤν ἔτι που λέγειν οἷοί τ’ 

ἡμεν. ἀφηρέθημεν δ' ἄν, εἰ αν τορήναμεν µηδεµίαν Β 
εἶναι µίξιν μηδενὶ πρὸς μηδέν. 

Θ Εμ. ὈΟρθῶς τοθεό γε. λόγον δὲ δι ὅ τι νῦν διοµο- 
λογηεέον οὐκ ἴμαθον. 19. 

ΞΕ. Αλ) ἴσως τῇδ᾽ ἑπόμενος ῥᾷσε' ἂν µάθοις, . 
θΕΗ1. Πῃ; 
ΞΕ. Τὸ μὶν δὴ μὴ ὂν ἡμῖν ἓν ει τῶν ἄλλων γένος 

ὃν ἀνεφάνη, κατὰ πάντα τὰ ὄντα διεσπαρµένον. 
Θ ΕΙ. Οὕτως. 3ὔ 

ΞΕ. .Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο σκεπτέον εἰ δόξῃ τε καὶ 

λόγῳ μέγνυτᾶι. 
ΘΓ 41. Ti δή; 

ΞΕ. Μἠ μιγνυµένου μὲν αὐτοῦ τούτοις ἀναγκαῖον 
ἀληθῆ πάντ᾽ εἶναι, μένου δὲ δύξα τε ψενδὴς γάγνεται ad ν 
παὶ λόγος τὸ γὰρ τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν ἢ λέγειν, τοῦ 991 
ἐστεί που τὸ ψεῦδος ἐν διανοίᾳ τε καὶ λόγοις Ῥηνόρινον. 

ΘΕ4Ι. Οὕτως. 

ΞΕ. Ὄντος δέ γε ψεύδους ἔστιν ἀπάτη. 

ΘΕΗΙ. ᾿ Ναί. . 4 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἁπάτης οὕσης εἰδώλων τε καὶ εἰκόνων 

ἤδη καὶ φαντασίας πάντα ἀνάγκη μεστὰ εἶναι. 

— Παρμρίδον μαιφοεέρα τς ἧς ἀποῤῥήσεως ὦ 

— — τε ante ἀλλήλοις om. a. — 39. ἐπὶ 
3, τοῦτο Χ4ΞΣ οἱ pr. Π, τοῦτον T, τούτῳ a. — ὁ. 

auctors Cornario a. — 4. ἐκεῖνος ν. - ἀπεῖπεν 4). ἀφεσεήκαμεν 
αμῆ - - ὄντα ἂ. γιὰ, ad 2411 Α. -- 14. — ——— - 14. ων —— ἑκάστου 

ἁμπέπη α. ἁμηέχῃ ο. -. κἰὼ α — 16. δὴ νῦν α. -- 
31. τὸν οιη, ΧΓΤ οἱ ϱτ. ΣΒ. -- 30. μηδ’] μηδὶν ἄὅΠ. -- 34. ὃν οι. ᾱ, 
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ΘΕ/1. Πῶς γὰρ οὔ, . 
ΞΕ. Τὸν δὲ σοφιστὴν ἔφαμεν ἐν τούτῳ που τῷ 

τόπῳ καταπεφευγέναι μέν, ἔξαρνον δὲ γεγονέναι τὸ πα- 
ϱ ράπαν μηδ’ εἶναι φεῦδος' τὸ γὰρ μὴ ὃν οὔτε διανοεῖσθαί 

δτινα οὔτε αέγοιν οὐσίας γὰρ οὐδὲν μη. τὸ μὴ ὂν 
μετέχει. 

ΘΕΗ1. Ἐν ταῦτα. 

ΞΕ. Νὸν δέ γε τοῦτο μὶν ἐφάνη — τοῦ ντος, 
ὥστε ταύτῃ μὲν ἴσως οὐκ ἂν µάχοιτο ἴτι' τάχα δ' ἂν 

ιο φαίη τῶν εἰδῶν τὰ μὲν µετέχειν τοῦ μὴ ὄντος, τὰ ὅ᾽ οὔ, 
καὶ λόγον δὴ καὶ δόξαν εἶναι. τῶν οὐ µετεχόντων. ὥστε 
τὴν εἰδωλοποιικὴν καὶ φανταστικήν, ἐν ᾗ φαμὶν αὐτὸν 

Ε΄ εἶνι, διαµάχοις ἂν πάλιν ὡς παντάπασιν οὐκ ἴστιν, 
ἐπειδὴ δόξα καὶ λόγος οὐ ποινωνεῖ τοῦ μὴ ὄντος' φεῦδος 

ιύγὰρ τὸ παράπαν οὖν, εἶναι ταύτης μὴ συνισεαµένης τῆς 
298 οινωνίας. διὰ ταῦτ οὖν λόγον πρῶτον καὶ δόξαν καὶ 

φαντασία» διερευνητέον ὃ τί ποτ' ἔστιν, ἵνα φανέντων 

καὶ τὴν κοινωµίαν αὐτῶν τῷ μὴ ὄντι κατίδωµεν, ατι- 

9015 δόντες δὶ τὸ ψεῦδος ὃν ἀποδείξωμεν, ἀποδείξαντες δὲ 
η τὸν σοφιστή» εἰς αὐτὸ ἐνδήσωμεν, εἴπερ ἔνοχός ἐστιν, ἢ 

καὶ ὠἀπολύσαντες ἐν ἄλλῳ γένει ζητῶμεν. 
GEAI. Κομιδῇ δέ γε, ὦ ξένε, ἔοικεν ἀληθὶς εἶναι τὸ 

περὶ τὸν σοφιστὴν κατ ἀρχὰς λεχθέν, ὅτι δυσθήρευτον 
εἴη τὸ γένος. φαίνεται γὰρ οὖν προβλημάτων γέµειν, ὧν 

ασ ἐπειδάν τι πφοβάλη, τοῦτο πρύτερον ἀναγκαῖον διαµάχε- 
σθαί πρὶν ἐπ αὐτὸν ἐκεῖνον ἀφικέσθαι. νῦν γὰρ µόγις 
μὲν τὸ μὴ ὃν ὡς οὐκ ἔσει προβληθὲν διεπεράσαµεν, ἕτε- 

Β ϱρον δὲ προβέβληται, καὶ δεῖ δὴ ψεῦδος ὡς ἔστι καὶ περὶ 
λόγον καὶ περὶ δόξαν ἀποδεῖξαι, καὶ μετὰ τοῦτο ἴσως ἔτε- 

3φρον, καὶ ἓτ᾽ ἄλλο μετ’ ἐκεῖνο' καὶ πέρας, ὡς ἔουιεν, οὐδὲν 
φανήσεταί ποτε. 

ΞΕ. Θαῤῥεῖν, ὦ Θεαίτητε, χοὴ τὸν καὶ σµικρόν τι 

δυνόµενον εἰς τὸ πρόσθεν ἀεὶ πρὀϊέναι. τί γὰρ ὃ Υ ἀθν- 
μῶν ἐν τούτοις δράσειεν ἂν ἐν ἄλλοις, ἡ μηδὲν ἐν ἐκείνοις 

40 ἀνύτων ἢ καὶ πάλὶν εἰς τοὔπισθεν ὠπωσθείς: σχο]ῇ που, 
6 τὸ κατὰ τὴν παροιµίαν λεγόµενον, ὃ }ε τοιοῦτος ἄν ποτε 

205 ἴἔλοι πόλιν. νῦν δ᾽ ἐπεί, ὦ γαθέ, τοῦτο ὃ λέγεις διαπε- 
πέρανται, τό τοι µέγιστον ἡμῖν τεῖχος ἠρημένον ἂν εἴη, 

τὰ δ) ἄλλα ἤδη ῥάω καὶ σµικρότερα. 

40ὐ  ΘΕΗΙ. Καλῶς εἶπες. 
ΞΕ. Αύόγον δὴ πρῶτον καὶ δόξαν, καθάπερ΄ ἐῤῥήθη 

νῦν δή, λάβωμεν, ἵν' ἐναργέότερον ἀπολογισώμεθα, πό- 
τερον αὐτῶν ἅπτεται τὸ μὴ ὃν ἢ παντάπασιν ἀληθῆ µέν 
ἐστιν ἀμφύτερα ταῦτα, ψεῦδος δὲ οὐδέποτε οὐδέτερον. 

α. ΘΕΙΙ. Ὀρθῶς. J 
ϱ E.  Φέρ δή, καθάπερ ἐπὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν γραµ- 

3. δὲ Ἰ 4 οἱ pr. Π: δέγε abe. — 
20. τοὐτὸ ber αὐτὸν a. — 22. δὲ om. a h. 

Πά4ΤΩΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 

1. εἰδωλοποιητικὴν 8, 
— 23. δυσθήρατον a. 

96:. 9658, 

µάτων ἐλέγομεν, περὶ τῶν ὀνομάτων πάλιν ὠὡσαύτως ἐπι- 

ισκεφώμεθα. φαίνεται γάρ πῄ ταύτῃ εὺ νῦν ῥητούμενον. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον οὖν δὴ περὶ τῶν ὀνομάτων ὑπα- 
κονστέον; 

ΣΕ. Εἴτε πάντα ὀλλήλοις —— εἴτε μηδέν’ 5 
εἴτε τὰ μὲν ἐθέλει, τὰ δὲ μή. 

GEAI. «ῆλον τοῦτό γε, ὅτι τὰ μὲν ἐθέλει, τὰ δ’ οὔ. 
ΞΕ. Τὸ τοιόνδε λέγεις ἴσως, ὅτι τὰ μὲν ἐφεξῆς λεγό- 

µενά καὶ δηλοῦντά τι ξυναρµόττει, τὰ δὲ τῇ συνεχεία ἙἘ 
μηδὲν σημαίνοντα ἀνάρμοστεῖ. 1ο 

ΘΕ41. Πῶς τί τοῦτ' εἶπες ; 
ΣΕ. ΄Ὅπερ φήθην ἑπαλαβόντα σε προσομολογεῖν. ἔστε 

γὰρ ἡμῖν πον τῶν τῇ φωνῇ περὶ τὴν οὐσίαν δηἁμάναν 900 

διττὸν γένος. 

GEAI. Πώς; ᾿ 15 
ΞΕ. Τὸ μὲν ὀνόματα, τὸ δὲ ῥήματα κἰηθν. «ος 
GEAI. Εἰπὶ ἑκάτερον. | 

ΞΕ. πμ ν θωμένν 
λέγομεν. 

GEAI. Ναί. ' 2 
SE. Τὸ δέ γ ἐπ᾽ αὖ τοῖς ἐκεῖνα πράττουσι σημεῖον 

τῆρ φωνῇς ἐπιτεθὲν ὄνομα. 
GEAI. Χομιδῇ μὲν οὖν. 
ΔΕ. Οὐκοῦν ἐξ ——— 

μένων οὐκ ἔστι ποτὶ λόγος, οὐδ' αὖ ῥημάτων χωρὶς ὀνο- : 
µότων λεχθέντων. 

ΘΕΗΙ. Ταῦε οὐκ ἴμαθον. ᾿ 
ΔΕ. 4ἢλον γὰρ ὡς πρὸς ἕτερόν τι βλέων ἄφτι ἕνν- Π 

ωμολόγεις" ἐπεὶ τοῦτ αὐτὸ ἐβονλόμην εἰπεῖν, ὅτι αννεχῶς 
ὧδε λεγόμενα ταῦτα οὐκ νά λόγος. ο 8ο 1607 

GEAI. Πῶς: 

ΞΕ. Οἶον, βαδίξει τρέχει καθεύδει, καὶ τἆλλα ὅσα 
πράξεις σηµαίνει ῥήματα, κἂν πάντα τις ἐφεξῆς αὔτ) 
εἴπῃ, λόγον οὐδέν τι μᾶλλον ἀπεργάξεται. 

GEAI. Πῶς γάρ: 46 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ πάλιν Όταν λέγηται, λέων ἔλαφος 
ἵππος, ὅσα τε ὀνόματα τῶν τὰς πράξεις αὖ πρατεόντων 39τ 
ὠνομάσθη, καὶ κατὰ ταύτην δὴ τὴν συνέχεια» οὐδεές πω ϐὁ 

ἑυνέφτη Ἰόγος' οὐδεμίαν γὰρ οὔτε οὕτως οὔτ ἐκείνως 
πρᾶξιν οὐδ' ἀπραξίαν οὐδὲ οὐσίαν ὄντος οὐδὶ μὴ ὄντος χο . 
δηλοῖ τὰ φωνηθέντα, πρὶν ἄντις τοῖς ὀνόμασι τὰ ῥήματα 
κεράση. τότε ὃ’ ἤρμοσέ τε καὶ λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη 
συμπλοκή, σχεδὺν τῶν λόγων ὁ πρῶτος καὶ σµεκρότατος. 

GEAI. ᾿Πῶς ἂἄφ' ὧδε λέγεις: 
ΞΕ. Ὅταν εἴπῃ τις ἄνθρωπος µανθάνει, λόγον 45 

εἶναι φὴς τοῦτον ἐλάχιστόν τε καὶ πρῶτον; 

— 14, φεῦδος" τὸ γὰρ παράπαν Χ 4 οἱ ϱτ. Π. -- 
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ϱ  θΘξΑΙ. Ἔγωγε 
ΞΕ. «ηλοῖ γὰρ ἤδη που εύτε περὶ τῶν ὄντων ἢ γι- 

γροµένων ἢ γεγονότων ἢ μελλόντων, καὶ οὐκ ὀνομάζει µό- 
νον, ἀλλά τι περαίνει, αυμπλέκων τὰ ῥήματα τοῖς ὀνό- 

βµασι. διὸ λέγειν τε αὐτὸν ἆλλ οὐ µόνον ὀνομάζειν εἴπο- 

µεν, καὶ δὴ καὶ τῷ πλέγματι τούτῳ τὺ ὄνομα ἐν. 
µεθα λόγον. 

GEAI. Ὀρθῶς. . 

ΞΕ. Οὕτω δὴ καθάπερ τὰ πράγματα τὰ μὲν ἀλλή- 
εολοις ἥρμοττε, τὰ ὃ οὔ, καὶ περὶ τὰ τῆς φωνῆς αὖ σηµεῖα 

Ε τὰ μὲν οὐχ ἁρμόττει, τὰ δὲ ετοντα αὐτῶν λόγον 
ἀπειργάσατο. 

ΘΕάΙ. Παντάπασι μὶν οὖν. 
ΞΕ. Ἔτι δὴ σμικρὸν τόδε, 

15 ΘΕΗΙ. ἢΤὺ ποῖον; 

ΞΕ. όγον ἀναγκαῖον, ὅταν περ ἡ, τινὺς εἶναι 1ό- 
γον, μὴ δέ τινος ἀδύνατον. 

ΘΕΗΙ. Οὕτως. 

Ξ8.. Οὐκοῦν καὶ ποιόν τινα αὐτὸν εἶναι δεῖ; 

ο. ΘΕΗΙ. Πῶς δ' οὔ: ι 
ΞΕ. ἩΠροσέχωμεν δὴ τὸν νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς. 

«ΘΕάΙ. ο γοῦν. 
3ΞΕ. Αέξω τοίνυν σοι λόγον, συνθεὶς πρᾶγμα πράξει 

δι ὀνόματος καὶ ῥήματος «ὗτου ὅ᾽ ἂν ὁ λόγος ᾖ, σύ µοι 

B φράζει». 
ΘΚάΙ. Ταῦς ἴσται κατὰ δύναμιν. 

ΞΕ. Θεαίητος κάθηται. μῶν μὴ μακρὸς ὁ ὰόγος: 
GEAI. Οὔκ, ἁλλὰ μέτριος. 

ΣΕ. Σὸν ἔργον δὴ φθάζεν περὶ οὗ ε πμ η 
υ θξάί «ῇλον ὅτι περὶ ἐμοῦ τε καὶ ἐμός. 

Ἐκ. Τί δὲ ὅδ' αὖ: ς 
ΘΕΑΙ. Ποῖος: 

ΞΕ: Θεαίτητος, ᾧ νῦν ἐγὼ δω, πέτεται. 
ΘΕΗΙ. Καὶ τοῦτον οὐδ' ἂν 

35 ἐμόν τ) εἶναι καὶ περὶ ἐμοῦ. 
ΞΕ. Ποιὸν δέ υπ τινά Φαμεν ἀναγκαῖον ἕκαστον εἶναι 

τῶν Ἰόγων. 

ΘΕ41. Ναί, 

ΞΕ. Τούτων δὴ ποῖόν τινα ἑκάτερον φατέον — 
“υ ΘΚΗ1. Τὸν μὶν ψευδῆ που, τὸν δὲ ἀληθη. 

ΞΕ. Αέγει δὲ αὐτῶν ὁ μὲν ἀληθὴς τὰ ὄντα ὡς ἔστι 

περὶ σοῦ. 
GEAI. Τί μήν; 

κ. Ὁ δὲ δὺ φευδὴς ἕτερα εν ὄντων. 
.. ΘΕΗΙ. MNui. : 

ΞΕ. Τὰ μὴ ὄντ ὧνα ὧν ὄνοα λέγει. 
ΘΕα1. Σχεδόν. 

398 
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εἴν ἄλλωρ εἴποι πλὴν. 

191 

ΞΕ, ὌΌντων δέ γε ὄντα ἕτερα περὶ σοῦ. πολλὰ μὲν 
γὰρ ἔφαμεν ὄνεα πεφὶ ἕκαστον εἶναί που, πολλὰ δὲ οὐκ ὄντα. 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ὃν ὕστερον δὴ λόγον εἴρηκα περὶ σοῦ, πρῶτον {{ 

μέν, ἐξ ὧν ὠρισάμεθα τί ποτ’ ἴσει λόγος, ἀναγκαιότωτον ὅ 
αὐτὸν ἕνα τῶν βραχυτάτων εἶναι. 

ΘΕ41. Νῦν δὴ γοῦν ταύτῃ ον, 

ΞΕ. Ἔπεια δέ γε τινός. 

ΘΕΗΙ. Οὕτως. 

ΞΕ. Εὐ δὲ μὴ ἔσει σός, οὐκ ἄλλον γε οὐδενός. 10 
GEAI. Πῶς γάρ; 

ΞΕ. Μηδινὸς δὲ ὧν οὐδ᾽ ἂν λόγος εἴη τὸ παράπαν’ 
ἀπεφήναμεν γὰρ ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἦν λόγον ὄντα μηδενός 
εἶναι λόγο», 

ΘΕΗ1. Ὀρθύτατα, 15200 

ΞΕ. Περὶ δὴ σοῦ λεγόμενα μέντοι Θάτερα ὡς τὰ Ὁ 
αὐτὰ καὶ μὴ ὄντα ὡς ὄντα, παντάπασιν, ὡς ἔοικεν, ἡ 
τοιαύτη σύνθεσις ἴκ τε ῥημάτων γιγνοµένη καὶ ὀνομάτων 
ὄνεως τε καὶ ἀληθῶς γίγνεσθαι λόγος φευδήφ. ἱ 

ΘΕΗΙ. ᾿ληθίσατα μὲν οὖν. 30 
3ΞΕ,. Τί δὲ δή; διάνοιά͵ τε καὶ δόξα καὶ φαντασία, 

μῶν οὐκ ἤδη δῇλον ὄει ταῦτα τὰ γένη ψευδῆ τε καὶ ἀληθῆ 
πάνθ’ ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐγγίγνεται; 

GEAI. Πᾶςι 

ΞΕ. δ' εἴσε ῥᾷον, ἂν πρῶτον λάβῃς, * ποτ) ὥα 
καὶ τί διαφέρουσιν καστ) ἀλλήλων. Ε 

ΘΕΑΙ.. «ίδου µόνον.. 

ΞΕ, Οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν' π]ὴν ὁ 

μὲν ἐνεὸὺς τῆς ψυχῆς πρὸς αὐτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς 
γιγρόµενος τοῦτ) αὐτὺ ἡμῖν ἐπωνομάσθη, διάνοια; 30 

GEAI. Πάνν΄ * οὖν. 

ΞΕ. Τὸ δέ γ΄. ἀπ ἐκείνης ῥεῦμα ων 
ὼν μετὰ φθόγγυυ κέκληται λόγος. 

6EAI. Αληθῆ. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἓν Λόγου αὐτὸ ἴψμιν, ὄν. 356 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 
ΞΕ. ᾿ Φάσιν τε καὶ ἀπόφασιν. 
GEAI. "σμεν. 
ΞΕ. "Όταν οὖν τοῦτο ἐν ψυχῇ κατὰ διάνοιαν ἐγγί- 364 

γνηται μετὰ αιγῆς, πλὴν δόξης ἔχεις ὅ τι προοείπῃς αὐτό; 40 , 
GEAI. Καὶ πῶς; 

ἘΕ. Τί δ' ὅταν μὴ καθ) αὐτὴν αἁλλὰ δὲ αἰσθήσεως 
παρῇ τινὶ τὸ τοιοῦτον αὖ πάθος, ἀρ' οἷόν τε ὀρθῶς εἰπεῖν 
ξεερόν τι πλὴν φαντασίαν; 

ΘΕΗΙ. Οὐδέν, 16 
ΞΕ. Οὐκοῦν ἐπείπερ λόγος ἀληθὴς ἦν καὶ φευδής, 

τούτων ὃ’ ἐφάνη διάνοια μὲν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν φνχῆς 

8η 
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διάλογος, δόξα δὲ διανοίας ὠἀποτελεύτησις, φαίνεται δὲ ὃ 
Ἡ λέγοµεν ούμμιξις αἰσθήσεως καὶ δόξης, ἀνάγκη δὴ καὶ 

τούτων τῷ λόγῳ ξυγγενῶν ἄντων ψευδῆ τε αὐτῶν ἔνια 
καὶ ἐνίοτε εἶναι. 

5 ΘΕΗΙ. Πῶς ὅ οὗ; ' 

ΞΕ. Κατανοεῖς οὖν ὅτι πρότερον εὑρέθη ψευδὴς δόξα 

καὶ λόγος ἢ κατὰ τὴν προσδοχίαν ἣν ἐφοβήθημεν ἄρτι, 
μὴ παντώπασιν ὠνήνυτον ἔργον ἐπιβαλλοίμεθα ζητοῦνεες 

αὐτό; 
ιο. ΘΕΗΙ. Κατανοῶ. 

335, 3. Μὴ τοίνυν μηδ’ εἰς τὰ λοιπὰ ἀθυμῶμεν. ἐπειδὴ 
ὁ γάρ πέφανται ταῦτα, τῶν ἔμπροσθεν ἐναμοηοθώμεν κατ) 

εἴδη διαιρέσεων. 
ΘΕ 41. Ποίων δή: 

5 ἙΕ. αιλόμεθα της εἰδωλοπουκῆς - πμ τὴν μὲν 

εὐκαστικήν, τὴν δὲ φανταατικήν. 

GEAI. Ναί. 
ΞΕ. Καὶ τὸν σοφισέἠν εἴπομεν ὡς ἀποφοῖμεν εἰς ὅπο- 

τέραν θήσομεν. 
-ν  ΘΕΗΙ. Ἐν ταῦτα. 

ΞΕ. Καὶ τοῦθ) ἡμῶν ὠπορουμένων ἔτι μείζων κατε- 
χύθη σνοτοδινία, φανέντος τοῦ λόγόν τοῦ πᾶσιν ἀμφισ- 

108 βπεοῦντος ὥς οὔτε εὐιὼν οὔτε εἴδωλον οὔτε φάντασμα εἴη 
Ρ τὸ παρώπαν οὐδὲν διὰ τὺ μηδαμῶς μηδέποτε andaues 

B ψεῦδος εἶναι. 
ΘΕΜΙ. έχεις ἀληθῆ. 

ΞΕ. Νῖν δέ γ΄ ἐπειδὴ πέφανται μὲν λόγος, πέφανται 

δ᾽ οὖσα δύξα ψευδής, ἐγχωρεῖ δὴ µιμµήµατα τῶν ὄντων 

εἶναι καὶ τέχνην ἐκ ταύτης γήνεσθαι τῆς διαθέσεως 

30 ἀπατητικήν. : : 
ΘΕΗΙ. Ἐγχωρηῖ. : ' 

ΞΕ. Καὶ μὴν ὅτι γ ἦν ὁ σοφιστής τούτων πότερον, 

διωμολογημένον ἡμῖν ἐν τοῖς πρόσθεν ἦν. 

GEAI. Ναί. : 

233 233 ἘΒ. Πάλν τοίνυν ἐπιχειρῶμεν, σχίζοντες διχῇ τὸ προ- 

κ τεθὶν γένος, ποφεύεσθαι κατὰ τοὐπὶ δεξιά ἀεὶ µέρος τοῦ 

τμηθέντος ἠτόμενοι τῆς τοῦ σοφιστοῦ κοινωνίας, ἕως ἂν 

αὐτοῦ τὰ κοινὰ πάντα περιελόντες, τὴν οὐκείαν λιπόντες 

φύσιν ἐπιδείξωμεν μάλιστα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς, ἔπειτα δὲ 

ποδω τοῖς ἐγγυτάτω γένει τῆς τοιαύτης νο πεφυκόσιν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρθῶς. 
ΞΕ. Οὐκοῦν τότε μὲν ἠρχόμεθα ποιηεικὴν καὶ κτη- 

τικὴν τέχνην διαιρούμενοι: 

Θ ΕΠ. Ναί, 

3 Ἐξ. ἎΧαὶ τῆς κτητικῆς ἐν. — καὶ ἀγωνίᾳ καὶ 

ἐμπορικῇ καί τισιν ἐν τοιούτοις εἴδεσιν — ἡμῖν: 

ΘΕΗΙ. Πάνυ μὶν οὖν. 

ΠΑά4ΤΟΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. φ6σ. «06. 

ΙΞΕ. Νῦν δὲ γ ἐπειδὴ µιμητικὴ περιείληφεν αὐτὸν 
τέχνη, δῆλον ὡς αὐτὴν τὴν ποιητικήν δίχα διαιρετέον 
πρώτη». ἡ γάρ πουν µέµησις ποίησίς τίς ἐστιν, εἰδώλων Β 
μέντοι, φαμέν, ἀλλ οὐκ αὐτῶν ἱκάστων. ἡ γᾶρ: 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν: 5 
ΞΕ. Ποιητικῆς δὴ πρῶτον δύο ἔσεω µέρη. 
GEA. Ποίαι 

ΞΕ. Τὺ μὲν θεῖον, τὸ ὁ’ ἀνθρώπινον. 
GEAI. Οὕπω µεμάθηκα, 

ΞΕ. Ποιηεικήν, εἴπερ µεμνήµεθα τὰ κατ ἀρχὰς Δε- 1ο 0 
χθέντα, πᾶσαν ἴφαμεν εἶναι δύναμιν, ἢ τις ἂν αἰτία γί- 
Ίνηται τοῖς μὴ πρότερον οὐσιν ὕστερον γίγνεσθαι. 

GEAI. Ἀεμνήμεθα. 

ΞΕ. Ζώα δὴ πάντα θνητὰ καὶ φυτά, ὅσα τ᾽ ἐπὶ 6 
γῆς ἐκ σπερµάτων καὶ ῥιζῶν φύεται καὶ ὅσα ἄψνχα ἐν γῇ 15 
ἑυνίσεαται σώματα τηχτὰ καὶ ἄτηκτα, μῶν ἄλλον τινὸς ἢ 
Δεοῦ δημιουργοῦντος φήσόοµεν ὕστερον γίγνεσθαι πρότερον 
οὐκ ὄνεα; ἢ τῷ τῶν πολλών ὀόγμαει καὶ ῥήμαει χρώµενοι; 

ΘΕΗΙ. Ποίφ; : 
ΞΕ. Ίῷ τὴν φύσιν αὐτὰ γεννῷν ἀπό τινος αὐίας 20 

αὐτομάτης καὶ ἄνευ διανοίας φυούσης' ἢ μετὰ πα τε 
καὶ ἐπιστήμης θείας ἀπὸ Θεοῦ γιγνοµένης: 

ΘΕΑΙ. ᾿ἘΕγὼ μὲν ἴσως διὰ τὴν ἡλικίαν πολλάκις ἆμ- Ὦ 
φότερα µεταδοξάξω” νῦν μὴν βιέπών εἰς σὶ καὶ ὑπολαμ- 
βάνών οἴεσθαί σε κατά γε. διὸν αὐτὰ γίγνεσθαι, ταύτῃ 5 
καὶ αὐτὸς γενόµικα, 

SE. Καλῶς γε, ὦ Θεαίτητε. καὶ εἰ µέν κι σε Ἠγου- 
µεθα τῶν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἄλλως πως δοξαζόντων 

εἶναι, νῦν ἂν τῷ λόγῳ μετὰ πειθοῦς ἀναγκαίάς ἐπεχει- 
ροῦμεν ποιεῖν ἁμολογεῖν" ἐπιδὴ δέ σου καταμανθάνω τὴν ου 235 
φύσιν, ὅτι καὶ ἄνευ τῶν παρ ἡμῶν λόγων αὐτὴ πρόσεισιν 
ἐφ᾽ ἅπ' ἅπερ νῦν Έλκεσθαι φής, ἐάσω" χρόνος γὰρ ἐκ περιττοῦ Ἑ 

γίγνοις᾽ ἄν. ἀλλὰ Φήσω τὰ μὶν φύσει λεγόμενα ποιεῖσθαι 
Φείᾳ τέχνη, τὰ ὅ᾽ ἐκ τούτων ὑπ ἀνθρώπων ἐυνιστάμενα 
ἀνθρωπίνῃ, καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον δύο ποιητικῆς 3 
γένη, τὸ μὶν ἀνθρώπινον εἶναι, τὸ δὲ θεῖον. 

ΘΕΗΙ. Ὀρθῶς. 
ΞΕ. ΊΤέμνε δὴ δυοῖν οὔσαιν δίχα ἑκατέραν αὖθις. 
ΘΕΗΙ. Πώς; 
ΞΕ. Οἶον τότε μὲν κατὰ πλάτος τέµνων τὴν ποιητι- 0306 

κἠν πᾶσαν, νῦν δὲ αὖ κατὰ μα 
ΘΕΗ1. Τεεμήσθω. | 

ΣΕ. Τέτεαρα μὴν αὐτῆς οὕτω τὰ πάντα μέρη γόγνε- 
ται, δύο μὲν τὰ πρὸς ἡμῶν, ὠνθρώπεια, δύο ὁ) αὖ τὰ 

πρὸς θεών, Θεῖα. 15 
θΕα1Ι. Να. | 
ΞΕ, Τὰ δέ γ ὡς ἑτέρως αὖ διηρηµένα, µέρος μὲν 

ποσο πε πετ 
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Ἑν ἀφ᾿ ἑκατέρως τῆς µερίδος αὐτοποιητικόν, τὼ δ’ ὑπο- 
λοΐπω σχεδὺν. μάλιοτ᾽ ἂν λεγοίσθην εἰδωλοποιικώ. καὶ κατὰ 
ταῦτα δὴ πάλιν ἡ ποιητικὴ διχῇ διαιρεῖται. 

Β ΘΕΑΙ.. έγε ὅπη ἑκατέρα αὐθις. 
9365 «Ξξ. Ἡμεῖς µέν που καὶ τόλλα ζῶα καὶ ἐξ ὧν τὰ πε- 

φυκότ᾽ ἐστί, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ τούτων ἀδελφά, Θεοῦ 

γεννήµατα πάντα ἴσμεν αὐτὰ ἀπειργασμένα ἕκαστα ἢ πῶς; 
ΘΕΗΙ. Οὕτως. ἳ 

ΞΕ. Τούτων δὲ γε ἱκάστων εἴδωλα, ἆλὶ οὐκ αὐτά, 
Ιοπαρέπεται, δαιµονίᾳ καὶ ταῦτα µηχανῇ — 

ΘΕΗΙ. Ποῖα; 

ΞΕ. Τά τε ἐν τοῖς ὕπνοις καὶ ὅσα μι) ἡμέραν φαν- 

τάσµατα αὐτοφνῆ λέγεται, σκιὰ μὲν Όταν ἐν τῷ πυρὶ 

6 σκότος ἐγγίγνηται, διπλοῦν δὲ ἡνίκ ἂν φῶς οἰκεῖόν τε καὶ 
15 ἀλλότριον περὶ τὰ λαμπρά καὶ λεῖα εἰς ἓν ξυνεὶλθὸν τῆς 

ἔμπροσθεν εἰωθυίας ὄψεως ἐναντίαν αἴσθησιν παρέχον 
εἶδος ἀπεργάζηται. 

ΘΕΑΙ. ούο γὰρ οὖν ἐατὶ ταῦτα θείας ἔργα ποιήσεως, 

αὐτύ τε καὶ τὸ παρακολονθοῦν εἴδωλον ἑκάστῳ. 
ΞΕ. Τί δὶ τὴν ἡμετέραν τέχνην; ἆρ᾽ οὐκ αὐτὴν μὲν 

οἰκίων οἰκοδομικῇ φήσοµεν πομῖν, γραφικῇ δέ τιν) ἑτέραν, 
οἷον ὄναρ ἀνθρώπινον ἐγρηγορόοιν ἀπειργασμένην: 

ρ ΘΕΑΙ. Πάνν μὶν οὖν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τἆλλα οὕτω κατὰ δύο διττὰ ἔργα 

35 τῆς ἡμετέρας αὖ ποιητικῆς πράξεως, τὸ μὲν αὐτό, φαµέν, 
αὐτουργική, τὸ δὲ εἴδωλον εἰδωλοποιική. . 

GEAI. Νῦν μᾶλλον ἔμαθον, καὶ τίθηµι δύο διχῇ 
ποιητικῆς εἴδη' Θεία μὶν καὶ ἀνθρωπίνη κατὰ θάτερον 

τμῆμα, κατὰ δὶ Θήτερον τὸ μὲν αὐτῶν Ὅν, τὸ δὲ όμοιω: 
30 μάτων τινῶν γέννημα. 

ΞΕ. Τῆς τοίνυν εἰδωλουργικῆς ἀναμνησθώμιν, ὅτι 

τὸ μὲν εἰκαστικόν, τὸ δὲ φανταστικὸν ἔμελλεν εἶναι γένος, 

Κ εἰ τὸ φεῦδος ὄντως ὃν — καὶ τῶν ὄντων ἓν τι φα- 

νείη πιφυκόρ. 
ΘΕΑΙ. Ἐν γὰρ οὖν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἐφάνη τε καὶ διά ταῦτα δὴ καεαριθµή- 

σοµεν αὐτὼ νῦν ἀναμφισβητήτως εἴδη δύο; 
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GEA. Να. 
267 ΞΕ. Τὸ τοίνυν φαντασεικὸν αὖθις διορίζωµεν δίχα; 

ο θΘξΗ. ΠΠ 
ΞΕ. Τὸ μὶν δι ὀργάνων γιγνόμενον, τὸ δὶ αὐτοῦ 

παρέχοντος ἑαυτὺν ὄργανον τοῦ ποιοῦντος τὸ Φάντασμα. 

ΘΕ11. Πῶς φής; 
ο ΞΕ. Όταν, οἶμαι, τὸ σὸν σχῆμά τις ἑαντοῦ χρώ- 

as µενος σώματι προσόµοιον ἢ φωνὴν φωνῇ φαίνεσθαι ποιῇ, 
µέµησις τοῦτο τῆς φαντασεικῆς μάλιστα κέκληταί που. 

ΘΕΗΙ. Ναί. 

10ϱ 
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ΞΕ. Μιμητικὸὺν δὴ τοῦτο αὐτῆς προσειπόντες ἄπονει- 
μώμεθα᾽ τὸ ὅ᾽ ἄλλο πῶν ἀφώμεν μµαλακισθένεες καὶ πια- 
ρέντες ἑτέρῳ συναγαγεῖν τε εὖ ἓν καὶ πρέπουσαν ἔπωνν- Β 

µίαν ἀποδοῦναί τιν αὐτῷ. ' 
ΘΕΗ1. Νενεμήσθα, τὸ δὲ μεθείσθω. 5 

ΞΕ. Καὶ μὴν' καὶ Ἑοῦτο ἴτε δεπλοῦν, ὦ Θεαίτητε, 
ἄξιον ἠγεῖσθαι: δὲ ἃ δέ, σκόπει. 

GEAL. αὖε. ' 
ΞΕ. Ίῶν μιμουμένων οἱ μῖν. εἰδότες ὃ μιμοῦνται 

τοῦτο πράττουσιν, οἱ ὃ᾽ οὐκ εἰδότες. καί τοι είνα µείζω 0 

διαίρεσιν ὠγνωσίας τε καὶ γνώσεως Θήσομεν; 
ΘΕΗΙ. Οὐδεμίαν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν τό γε ἄρτι λεχθὲν εἰδότων ἦν µίµηµα- 
τὸ γὰρ σὸν σχῆμα καὶ οἳ γιγνώσκων ἄν τις μιμήσαιτο. 

ΘΕΗΙ. Πῶς ὃ᾽ οὗ: 

ΞΕ. Τί δὲ δικαιοσύνης τὸ σχῆμα καὶ ὅλης ἐυλλήβδην 
ἀρετῆς: ἂρ οὐκ ὠγνοοῦντες μέν, δοξάζοντε δὲ πῃ, 
σφόδρα ἐπιχειροῦσι πολλοὶ τὸ δοκοῦν σφίσι τοῦτο ὡς ἐνὺν 
αὐτοῖς προθυμεῖσθαι φαίένεσθαι ποιεῖν, ὃ ει μάλιστα ἔργοις 

τε κἀὶ λόχοις, μιμούμενοις : * 

OEAI. Καὶ πάνυ γε πολλοί. . 

3ΞΕ. Μῶν οὖν πάντες ἀποτυγχάνονσι τοῦ δοκεῖν εἶναι 

ος 

ελ] 
᾿ δίκαιοι μηδαμῶς ὄντες; ἢ τούτου πᾶν τοὐνανείον: 

ΘΕ41. Πᾶν. 

ο Ε. Μιμητὴν δη τοῦτόν γε ἕτερον ἐπείνου Λεκτέον 1ο Β 
οἶμαι, τὸν ἀὠγνοοῦντα τοῦ γινώσκοντος. 

GEAI. Ναί, 

ΞΕ. Πύθεν οὖν ὄνομα ἑκατέρῳ τις αὐτῶν λήψεται 
πρέπον; ἢ δήλον δὴ χαλεπὸν ὄν, διότι τῆς τῶν γενῶν 
κατ εἴδη διαιρέσεως παλαιά τις, ὡς ἔοικεν, αὐτία τοῖς αυ 
ἔμπροσθεν καὶ ἀσύννους παρῆν, ὥστε μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν µη- 
δένα διαιρεῖσθαι' καθὺ δὴ τῶν ὀνομάτων ἀνάγκη μὴ 
σφόδρα εὐπορεῖν. ὅμως δέ, κῶν εἰ τολμηρύτερον εἰφῆσθαι, 
διαγνώσεως ἕνεκα τὴν μὶν μετὰ δόξης µίµησιν δοξομιµηευιὴν 

προσείπωµεν, τὴν δὲ μετ’ ἐπιστήμης ἑδνορήν τινα μίμησιν. ρΕ 

ΘΕΗΙ. "Ἔστω. 
ΞΕ. Θατέρῳ τοίνυν τοποτέον' ὁ γὰρ σοφιστὴς οὐκ 

ἐν τοῖς εἰδόσιν ἦν, ἆλλ᾽ ἐν τοῖς μιμουμένοις δή. 
GEAI. Καὶ µύλα. ΄ 

ΞΕ. Τὸν δοξομιμητὴν δὴ σκοπώµεθα ὥσπερ σίδηρον, 40. 
εἴεε ὑγιῆς εἴεε διπλόην ἔε᾽ ἔχων τινά ἐστιν ἐν ἑαυτῷ. 

ΘΕΗΙ Σκοπῶώμεν 
ΞΕ. Ἔπει τοίνυν καὶ µάϊα ουχνήν. ὁ μὶν γὰρ εὐήθης 330 

αὐτῶν ἐσείν, οἰόμενος εἰδέναι ταῦτα ἃ δοξώζει: τὸ δὲ 3968. 
Θατέρου σχήμα διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις κυλίνδησιν ἔχει α5᾽ 
πολλὴν ὑποψίαν καὶ φόβον ὡς ὠγνοεῖ ταῦτα ἃ πρὸς τοὺς 
ἄλλους ὡς εἰδὼς ἐσχημάτιάται. 

ö— — — — — — — — — — — — — — — 

1. αὐτὸ ποιητικὸν a. — 2. ἂν om. Χ.4 4 οἱρτ. Π. - 4, ὗποι ΧΓΩΙΞΠΣΤΕΕΗ. - 16. παρασχὸν ᾱ. — 
3. κατὰ) καὶ τὰ Χ 4 Π. -- 16. αὐτὼ Η Ἡ: αὐτῷ πο. — 33. διορίζοµεν a. 

1, δὲ] δαὶ οἳ. --- 30, αἀία] ἀήθεια Rocekhius, ἀηδία Oreltius. - 33. ἀπορεῖν a. — » libri omnes: ᾗ abe. 
γιά, Winekelm. ad, Ruihyd. p. XIV. - A. ἔτι om. a. 
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ΘΕΑΙ. ορ μινω ων — 

ΚΕ. Οὐκοῦν τν, ὸν ἀπλοῦν μἰμηκήν των, εἰν δὲ 

εἰρωνικὸν μιμητὴν θήσομεν; ι 
δ ΘΕΛΙ. Εἰὸς γοῦν» 
ΣΕ. Τούτου & αὖ τὸ γένος ἓν ἢ δύο φώμεν; 
ΘΕΑΙ. Ὄρα σύ. . 

Ἐξ. Σκοπῶ, καί µοι διττὼ καταφαίνεσθόν εινε’ τὸν 

μὲν δηµοσία τε καὶ μαχροῖς λόγοις πρὺς πἸήθη δυνατὸν 
10 ἑελλωνεύεσθαι καθορῶ, τὸν ὃὲ ἰδίᾳ τε καὶ βραχέαι Ἰόγοις 

ἀναγκάξοντα τὸν πρσσδιαλεγόµενον ἐναντιολογεῖν αὐτὸν 
αὐτῷ. 

GEAI. «Ιέεις ὀρθότατα. 
ΞΕ. Τένα οὖν ἀποφαινώμεθα τὸν µακρολογώτερον 

15 εἶναι: πότερα πολιτικὸν ἢ δηµολογικόν: 
ΘΕ41. «Δημολογικόν. . 

Π44ΤΩΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. 

ΞΕ. Τί δὲ τὸν Έτερον ἐροῦμεν; σοφὸν ἢ σοφιστικόν; 
ΘΕΑΗΙ. To μέν που σοφὸν ἀδύνατον, ἐπείερ οὐκ 

εἰδότα αὐτὸν ἴθεμεν' µιµητὴς ὃ) ὤν τοῦ σοφοῦ ὅῆλον ὅτι 
παρωνύμιον αὐτοῦ τι λήψεται, καὶ σχεδὸν ἤδη µεμάθηκα 
ὅτι τοῦτον δεῖ προσειπεῖν ἀληθῶς αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν παν- 5 
τάπασιν ὄντως σοφιστήν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν συνδήσοµεν αὐτοῦ, καθάπερ ἔμπρο: 
σθεν, τοὔνομα συµπλέξαντες ἀπὸ τελευτῆς ἐπ᾽ ἀρχήν: 

GEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ.. Τὸ δὴ τῆς ἐναντιοποιολογικῆς εἰρωνικοῦ μέρους 10 

τῆς δοξαστικῆς µιμητικόν, τοῦ φανταστικοῦ γένους ἀπὸ 

τῆς εἰδωλοποικῆς οὐ θΘεῖον ἀλλ ἀνθρωπικὸν τῆς ποιή- Ὁ 
σεως ἀφωρισμένον ἐν λόγοις τὸ Θαυματοποιικὸὺν µόριον, 
ταύτης τῆς γενεᾶς τε καὶ αἵματος ὃς ἂν φῇ τὸν ὄντως 
σοφιστὴν εἶναι, τἀληθέστατα, ὡς ἴοικεν, ἐρεῖ. 15 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

3Η 

3. Τὸ auctore ſStephano be: Τὺν cum iibris ᾱ. -- 7. ουνδήσοµεν Χ Γ.4 οἱ ϱτ. Ἡ: συνδήσωµεν abe. ⸗ 10. Τὸ 
auctoro ſehlelermachero be: Τὸν cum lihris a. — 14. ταύτης τῆς γενεᾶς) Ἠοπι. H. 6, 211. 0, 241. 
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τα ΤΟΥ 4Ι44Ο0ΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΚΡΙΤΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ, 

ΚΛΕΙΝΙΑΣ, ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ. 
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—* ꝛi⸗ 
ΒΚ. 

ρ' π, V. 1. 

1093 
1. τίς ἦν, ὦ Σώχρατες, ᾧ χθὶς ἐν Αυκείῳ διελέγου: ΧΡ. Οὐδέτερον γιγνώσκω, ὦ Σώκρατερ. καινοί τινες 9η 

ἦ πολὺς ὑμᾶς ὄχίος περιστήκει, ὡστ᾽ ἔγωγε βουλόμενος αὖ οὗτοι, ὡς ἴοικε, ὄοφισταί. ποδαποί; καὶ τίς ἡ σοφία; Ὁ 
ἀκούειν προσελθὼν οὐδὲν οἷός τ᾿ ἦν ἀκοῦσαι σαφές. ὗπε . 28. Οὗτοι τὸ μὲν γένος, ὡς ἐγώμαι, ἐντεῦθέν ποθέν 
κύψας μέντοι κατεῖδον, καί μοι ἴδοξεν εἶναι ξένος τις,  εἶσν ἐκ Χίου, ἁπῴκησαν δὶ ἐς Θουρίους" φεύγοντες δὲ 
ϱᾧ διελέγον. τίς ἦν; ἐκεῖθεν πόλλ᾽ ἤδη ἔτη περὶ τούόδε τοὺς τόπους διωτρί- 6 

Σ0. Ὁπότιρον καὶ δν, ὦ Κρίτων: οὐ γὰρ εἷς, βουσιν. ὃ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, Θαυμασία, 
αλλά δύο Πστην. ὦ Κρίτων" πάνσοφοι ἀτεχνῶς. ὡς ἔγωγε οὐδ' δη πρὺ 2410 

ΚΡ. Ὃν μὲν ἐγὼ λέγω, ἐκ δεξιᾶς τρίτος ἀπὸ σοῦ τοῦ, ὃ τι εἶεν οἱ παγκρατιασταί. τούτω γάρ ἐστον κομιδῇ 
Β καθήστο". ἐν µέσω ὅ’ ὑμῶν τὸ ᾿Αξιόχου µειρώκιον ἦν. καὶ  παμµάχω, οὐ κατὰ τῷ ᾽Ακαρνᾶνε τὼ παγκρατιαστὰ ἀδελφώ: 

το µάλα πολύ, ὦ Σώκρατες, ἐπιδεδωκέναι µοι ἔδοξε, καὶ τοῦ. ἐκείνω μὲν γὰρ τῷ σώματι µόνον οἵω τε µάχεσθαι" τούτω i0 D 
ἡμετέρου οὐ πολύ τι τὴν ἡλοιίαν διαφέρειν Κριτοβούλον. δὲ πρῶτον μὶν τῷ σώματι δεινοτάτω ἐστόν, καὶ µάχῃ, ἡ 
ἀλλ ἐκεῖνος μὲν σχληφρός, οὗτος δὲ προφερὴς καὶ καλὸς πάνεων ἔστι κρατεν' ἐν ὅπλοις γὰρ αὐτώ τε σοφὼ πάνυ 
καὶ ἀγαθὸς τὴν ὄψιν. μάχεσθαι καὶ ἄλλον, ὃς ἂν διδῷ μισθόν, οἵα τε ποιῆσαι΄ e7e 

ΣΩ. Εὐθύδημος οὗτός ἐστιν, ὦ Κρίτων, ὃν ἐρωτᾷς' ᾿ἔπειτα τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις µάχην κρατίστω καὶ ἄγω- 
15ὁ δὲ παρ ἐμὲ καθήµενος, ἐξ ἀριστερᾶς ἀδελφὺς τούτου, κνίσασθαι καὶ ἄλλον διδάξαι λέγειν τε καὶ σν)γφάφεσθαι 15 

Διονυσόδωρος" μετεῖχε δὲ καὶ οὗτος τῶν λόγων. λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστήρια. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ταῦτα 
. 

e. περιεισεήκει a. — 16. μετεῖχε cum Ἠοίπάοτβο ο: μετέχει ab. Ι 
1-α. Σώκρατες. κ καινοί --σοφισταί. ποδ. ΓΒΕΕ: Σώκρατε. Σ9, Καινοί - - - σοφισταί. ΚΕ. Ποδ. ahe. [Σώκρα- 

τες” καὶ καινοί τινες αὖ οὗτοι, ὥς ἔοικε, σοφισταὶ ποδαποί; καὶ Νποκοϊπναμηαε, Σώκρατες' καινοί τινες αὖ οὗτοι, 
ὡς ἔοικε, σοφισταί. Σ9. Ναί. ΚΡ. Ποδαποί; καὶ Stallbaumius. -- Ποδαποὶ δέ; καὶ a b. 6. θαυμάσι ὠ ab. οἳ, 
Ηστ. αἆ Soph. Oed. R. vs. 1316. --- 7. πάσόοφοι b. -- ὥς — τώγε A⸗, τώδε τ. ἴδειν a. -- 8, Αχαρνᾶνε 
ἐγενέσθην τὼ AOr. [ἀτεχνῶς" ὤγε - οὐδ᾽ ᾖδη ποὺ τοῦ ὅ τι εἶεν οἱ παγιρατίασνα” ούτω Ὑάρ ἔἶστον κομιδῇ παµ- 
µάχω, - οὐ κατὰ τὼ ᾽Ακαρνᾶνε ἐγενέσθην τὼ ὙΝποκεϊπαλωνεν -- 13. ἔσει ομι. Ἡ 6) 
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δεινὼ ἤστην µόνον, νῦν δὲ τέλος ἐπιτεθείκατον παγκφα- 
τιαότικῇ τέχνῃ. ἢ γὰρ ἦν λοιπὴ αὐτοῖν μάχη ἀργός, ταύ- 
την νῦν ἐξείργασθον, ὥστε μηδ ἂν ἕνα αὐτοῖς οἷόν τ 
εἶναι μηδ’ ἀντᾶραι: οὕτω δεινὼ γεγόνατον ἐν τοῖς λόγοις 

ὁμώχεσθαί τε καὶ ἐξελέγχειν τὸ ἆεὶ λεγόµενον, ὁμαίως ἑάν 

Ἡ τε ψεῦδος ἐάν τε ὀληθὶς J. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ἐν 
»ῷ ἔχω τοῖν ἀνδροῖν παραδοῦναι ἐμαυτόν' καὶ γάρ φατον 

ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ὢν καὶ ἄλλον ὀντινοῦν τὰ αὐτὰ 
ταῦτα δεινόν. 

ο ΧΡ Τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὗ φοβεῖ τὴν ἡλικίαν, μὴ 

ἤδη πρισβύτερος ἠςι 
τε Σ9. "Ἠκιοτά γε, ὦ Ἀφίτων" Ἰκανὸν τεκµήριον ἔχω 

καὶ παραμύθιον τοῦ μή φοβεῖσθαι. αὐτὼ γὰρ τούτως ὡς 

ἔπος εἰπεῖν, γέροντε ὄντε ἠρξάσθην ταύτης τῆς σοφίας 

in ἧς ἔγωγε ἐπιθυμῶ, τῆς ἐφισεικῆς. πέρυσι δὲ ἢ προπέφυόιν 

ὁ  οὐδέπω ἤστην σοφώ. ελλ᾽ ἐγὼ Ἑν µόνον φοβοῦμαι, μὴ αὖ 
ὄνειδος τοῖν ξίνοιν περιάφω, ὥσπερ Κόννω τῷ ΊΠητρυ- 

βίου, τῷ  χιθαριστῇ, ὃς ἐμὲ διδάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρί- 
ἔειν. ὀρῶντες οὖν οἳ παῖδες οἱ συµφοιτηταί µου ἐλοῦ τε 

πι χαταγελώσι καὶ τὸν ᾿Κόννον καλοῦσι Ὑερογτοδιδάσκαλον. 

μὴ οὖν καὶ τοῖν ξένοιν τις ταὐεὺ τρῦτο, ὀνειδίσῃ: οἱ 
ὅ) αὐτὸ τοῦτο ἴσως φοβούμενοι τάχα µε οὐκ ἂν ἐθέλοιμν 
προσδἐξασθαι. ἐγὼ ὅ’, ὦ Αρίων, ἐκεσε μὲν ἄλλους 

Ρ πίπεικα συµµαθητάς µοι φοιτᾷν πρεσβύτας, ἐνεαῦθά δὲ 
35 γε ἱτέρους πειράσοµαι  πείθειν, καὶ σὺ τί οὐ συμφοιτῶς: 

306 «ὡς δὶ δέῖκαρ αὐτοῖς ἕξομεν τοὺς σοὺς υἱεῖς" ἐφιέμενοι 

γὰρ ἐκείνων οἵδ' ὅτι καὶ ἡμᾶς παιδεύσουσιν. , 

ΚΕ. αλ) οὐδὶν κωλύει, ὦ Σώκῥατες, ἐάν γε σοἱ δοκῇ. 
πρῶτον δὲ μοι διή7ησαι τὴν σοφίαν τοῖν ἀρδροίν, τίς 

1η ἐστιν, ἵνα εἰδῶ, ὃ τι καὶ μαθησόμεθᾳ. 
II. σο. Οὐκ ἂν φθάνοις ἀκούων' ὡς οὐκ ἂν ἔχοιμί 

γε εἰπεῖν, ὅτι οὐ προσεῖχον. τὸν νοῦν αὐτοῖν, «ἀλλὰ πάνυ 
καὶ προσεῖχον καὶ µέμνημαι, καί σοι πειρώσοµαι ἐξ ἀρχῆς 

E ἅπωτα διηγήσασθαι. κατὰ. θεὺν γάρ τινα ἔτυχον καθή- 

άμενος ἐνταῦθα, οὗπερ σύ µε εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ 
μόνος, καὶ ἤδη ἓν νῷ εἶχον ἀναστῆναι: ἀνισταμένου δὲ 
µου ἐγένετο τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιµόνιον. πάλι οὖν 

4134 ἐκαθεζόμην, καὶ ὀλίγῳ ὕστερον εἰσέφγεσθον τούτω, ὃ τ 
Εὐθύδημος καὶ ὁ «4ιονυσύδωρος, καὶ ἄλλοι μαθηταὶ ἅμα 

αυπολλοί, ἐμοὶ δοκεῖν. εἰσελθόντες δὲ περιεπατείτην ἐν τῷ 

καταστέγῳ δρόµῳ. καὶ οὕπω τούτω δύ ἢ τρεῖς ὄρόμους 
περιεληλυθότε ἧστην, καὶ εἰσέρχεται Κλέινίας, ὃν σὺ φὴς 
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πολὺ ἐπιδεδωκέναι ἀληθῆ λέγων: ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ ἐρω- 
σταὶ πάνυ πολλοί τε καὶ ἄλλοι καὶ Κτήσιππος, νεανίσκος 
τις Παιανιεύς, µάλα καλός τε άγαθὺς τὴν φύσιν ὅσον 
μέν, ὑβριστὴς δὲ διὰ τὸ νέος εἶναι. ἰδὼν οὖν µε ὁ Κλει- B 

ἸΜίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου µάνον καθήµενον, ἄνεικρυς ἰὼν 538τ 
παρεκαθέζετο ἐκ δεξιᾶς, ὥσπερ καὶ σὺ φῄς. ἰδόντες δὲ 
αὐτὺν ὃ τε Φιονυσήδωρος καὶ ὁ Εὐθύδημος πρῶτον μὲν 
ἐπισεάντε διελεγέσθην ὦλλήλοιν, ἄλλην καὶ ἄλλην ὠποβλέ- 
ποντες εἰς ἡμᾶς -- καὶ γὰρ πάνυ αὐτοῖν προσεῖχον τὸν 
ποῦν---, ἔπειτα ἐόντε ὁ μὲν παρὰ τὸ µειράκιον ἐκαθέζετο, 10 
ὁ Ἐὐθύδημος, ὁ δὲ παρ αὐτὺν ἐμὲ ἐξ ἀρισεερᾶς: οἱ δ᾽ 
ἅὤλλοι ὡς ἕκαστος ἐκύγχανεν. ἠσπαζόμην οὖν αὐτὼ ἅτε διὰ 
χρύνου ἑωρακώς" μετὰ δὲ τοῦτο εἶπον πρὸς τὸν Κλενίαν, ϐὁ 
Ὢ Μλεινία, τώδε μέντοι τὼ ἄνδρε σοφώ, Εὐθύδημός τε 
καὶ «Πιονυσόδωρος, οὐ τὰ σµικρά, ἀλλὰ τὰ μεγάλα" τὰ 15 
γὰρ περὶ τὸν πόλεμον πάντα ἐπίστασθον, ὅσα δεῖ τὸν 
μέλλοντα στρατηγὸν ᾖσεσθα, τάς τε τάξεως καὶ τὰς 

ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων καὶ ὅσα ἐν ἅπλοις µάχε- 
σθαι διδακτέον. οἵω τε δὲ καὶ ποιῆσαι δυνατὺν εἶναι 
αὐτὸν αὐτῷ βοηθεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἄν τις αὐτὸν ν 
ἀδικῇ. Εἰπὼν «οὖν ταῦτα κατεφρονήθην ὑπ αὐτοῖν' ἔγε ἢ 
λασότην γοῦν ἄμφω βλέψαντες εἰς ἀλλήλους, καὶ ὁ Ev. 
Φύδημος εἶπεν: Οὕτοι ἴτι ταῦτα, ὦ Σώκρατες, σπουδά- 

ζομεν, «λλὰ παφέργοις αὐτοῖς χρώµεθα: Κὠγὼ θαυμάσας 
εἶπον" “Καλὺν ἄν τι τὸ ἔργον ὑμῶν εἴη, εἰ τηλικαῦτα 35 398 
πρίγµατα πάρεφγα ὑμῖν τυγχάνει ὄντα, καὶ πρὸς θεῶν 

εἴπετόν µοι, τί ἐστι τοῦτο τὺ καλόν. Αριτήν, ἔφη, ὦ Σιώ- 
:ἁρατες, οὐόμεθα οἵω τ’ εἶναι παραδοῦναι κάλλιστ᾽ ἀνθρώ- 
πων καὶ τάχιστα. 

11. Ὦ Ζεῦ, οἵον, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, 1έγεον πρᾶγμα. πό- 30 Ε 
8εν τοῦτο τὸ ἔρμαιον εὑρέτην; ἐγὼ δὲ περὶ ἡμῶν διενο- 
οὖμην ἔτε, ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ὡς τὸ πολὺ τοῦτο δεινοῖν 
ὄντοιν, ἐν ὅπλοις µάχεσθαι, καὶ ταῦτ' ἔλεγον πἐρὶ σφῶν 
ὅτε γὰρ τὸ πρότερον ἐπεδημησάτην, τοῦτο µέμνημαι σφὼ 

ἐπαγγελλομένω. εἰ ὁὲξ νῦν ἀληθῶς ταύτην τὴν ἐπισεήμην 35 
ἔχετον, ἴλεω εἴητον' ἀτεχνῶς γὰρ ἴγωγε σφὼ ὥσπερ θεὼ 

προσιγορεύω, συγγνώµην δεόµένος ἔχειν µοι τῶν ἕμπερο- 
σθεν εἰρημένων. «λλ’ ὁρᾶτον, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ «{ιονυ- 

σόδωρε, εἰ ἀληθῆ ἐλέγετον' ὑπὸ γὰρ τοῦ μεγέθους τοῦ 
ἐπαγγέλματος οὐδὲν Φαυμαστὺν ἀπιστεῖν. ᾽Αλλ' εὖ ἴσθι, «0 
ὦ Σώκρατες, ἔφατον, τοῦτο οὕτως ἔχον. ἸΜακαρίζω ἄρ' 
ἡμᾶς ἴγωγε τοῦ χτήµατος πολὺ μᾶλλον ἢ µέγαν βασιλέα 

3. ταύτῃ α. — 10. δέ ΧθΣτ: δαίαἲο. — 13. ἔχων ab. — 15. δξ οι. Χθο. — απροπέρυσι-ᾱ. -- 16. αὖ] 
αὐτὸς ab. -- 19. μον) µοι το, — 31. ξένοιν) ξένοιν τούτοιν ο. -- 35. καὶ σὺ τί οὐ συμφοιτᾷς; ὡς δὲ Vinekelmanunus: 
καὶ σὐ τί που συµφοίτα. ἴσως δὲ αὓο. -- 36. αὐτοῖς ἔξομεν άθΘτ: ἄξομεν αὐτοῖς αἷνο. -- 160. & ἐμοῦ Θὺ. -- 
19. ἅμα αὖ πολλοὶ ἄΘ. -- 40. δοκεῖ ᾱ. -- εἰσελθόντε αἲ. 

1. τε οπι/ τ, seclusit Hekkerus. — ὃν. μὲν) μὴ ΧΓΘΕΤ οἱ pr. Β. ἴῆσον μὴ ὑβριστὴς διὰ τὸ νέος εἶναι ΊΝπεκοὶ- 
mannus. — 6. παρεκαθίζετο a. — ἠδόντε αν. — 9. ἅπα 
αὖ τὸν ἐμὶ Winekelmannus. — 17. στρατηγὸν Χθ: ἀγαθὸν 

ἐγὼ α. — 35. τι] που 48. — 50.90 — ἀλλήλω αὖ. — 24. Καὶ 

ῥλέποντε a b. -- Ὁ. Ἀροσεῖχον αὐτοῖν ᾱ. -- 11. αὐτόν µε ας 
μΗ 

ισα κά αὖο, — 23. γοῦν cum Ἡεἰπάοτῆο νο: οὖν a. 
» ἔφην ην lihri omnnes praster ΤΠ, qui οἱ ipee ογακίί 

αἰἰφυίά απίο ἦν, in quo ἐφάνη vel φανῆναι laters videtur Winelelinanno. — 31. Quidni εὕρετον Ἠκκκ, -- 
ᾱ4, ἐπεδημείτην α, ἐπεδημήσατον Βεκκοτα», — 41, ἐφάτην Bekkerus. 



τῆς ἀρχῆς. τοσόνδε δέ µοι εἴπετον, εἰ ἐν νῷ ἔχίτον ἔπι- 
δεικνύναι ταύτην τὴν σοφίαν͵ ἱ πῶς σφῷν βεβούλευται. 

210 Ἐπ αὐτό γε ἑοῦτο πάρεσµεν, ὦ Σώκρατες, ὧς ἐπιδεί- 
399 ἔοντε καὶ διδάξοντε, ἐάν'τις ἐθέλῃ µανθάνειν. 

Β ο μὲν ἐθελήσουσιν ἅπαντες οἱ μὴ ἔχοντες, ἐγὼ ὑμῖν ἐγγνῶ- 
μαι, πρῶτος μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ Κλεινίας οὗτοσί, πρὸς 
ὅ) ἡμῖν τήσσιπός τε ὅδε καὶ οἱ ἅλλοι οὗτοι, ἦν ὅ’ ἐγὼ 
δεικνὺς αὐτῷ τοὺς ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου. οἱ δὲ ἐκύγχανον 

ἡμᾶς ἤδη περιστάµενοι. ὁ γὰρ Κεήσμπκος ἔτνχε πόῤῥω 
ιοκαθεζόµενος τοῦ Κλεινίου, ἐμοὶ δοκεῖν"' ὡς δ᾽ ἐεύγχανεν 

ὁ Εὐθύδημος ἐμοὶ διαλεγόµενος προνενευκὼς εἰς τὸ πρό- 
ὁ σθεν, ἐν µέσω ὄντος ἡμῶν τοῦ Κλεινίου ἐπεσκότες τῷ 

ΚτησίΊπῳ τῆς Θέας. βουλόμενός τε οὖν θεάσασθαι ὁ τή 
σιππος. τὰ παιδικὰ καὶ ἅμα φιλήκοος ὤν αἀραπηδήσας. 

16 πρῶτος προσίστη ἡμῖν ἐν τῷ καταντικρύ. οὕτως οὖν καὶ 
οἱ ἄλλοι ἐκεῖνον ἰδόντες περιέστησαν ἡμᾶς, οἵ τε τοῦ 
Κλεινίου ἐρασταὶ καὶ οἱ τοῦ Εὐθυδήμου τε καὶ «4ιονγου-- 
δώρου ἑκαῖροι. τούτους δὴ ἐγὼ δεικνὺς ἔλιγον τῷ. Εὐθν- 
δήµῳ, ὅτι πάντες ἔτοιμοι εἶεν µανθάνειν. ὃ τε οὖν Ντή- 

39 σιππος συνέφη μπάλα προθύµώς καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ἐκέχενυν 

Ὦ αὐτὼ ἀοινῷπάντες ἐπιδείξασθαι τὴν δύναμή εῆς σοφίας. 

ΣΥ. Εἶπον οὖν ἐγώ, Ὦ Εὐθύδημε καὶ Φιονυσόδωρε, 

πάνν μὶν οὖν πανεὶ τρόπω καὶ τούτοις χαρίσασθον καὶ 

ἐμοῦ Ένεχα ἐπιδείξατον. εὰ μὶν οὖν πλεῖσα δήλον ὅτι 
15 οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐπιδεῖξαι, τόδε δέ µοι εἴπετον, πότερον 

«400 πεπεισµένον ἤδη, ὡς χρὴ παρ "ὑμῶν µανθάνειν, δύναισθ) 
κ ἂν ἀγαθὺν ποιῆσαι ἄνδρα µόνον, ἢ καὶ ἐκεῖνον τὸν µήπω 

πεπεισμένον διὰ τὸ μὴ οἴσθαι ὅλως τὸ πρᾶγμα τὴν. ὀρε- 
τὴν μαθητὸν εἶναι ἢ μὴ σφὼ εἶναι αὐτῆς διδασκάλω: 

φο φέρε, καὶ τὺν οὕτως ἵχοντα τῆς αὐτῆς τέχνης ἔργον πεῖ- 

σαι, ες καὶ διδωιεὺν ἡ ἀρετὴ καὶ οὗτοι ἡμεῖς ἐστέ, παφ 

vᷣr ὢν κάλλιστά τα αὐτὸ µώθαι, ἡ ἄλλη; Ταύτης μὲν 

οὖν, ἴφη, τῆς αὐτῆς, ὦ Σώκρφατε, ὁ «Φιοννοόδωφος. 

Wueis ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 4ιονυσύδωρε, τῶν νῦν ἀνθρώπων 

415 ας κάλλιοτ᾽ ἂν προερέφαιτε εἰς φιλοσοφίαν καὶ ἀρετῆς ἔπι- 
μέλαν; Οἰόμεθά γε δή, ὦ Σώκρατε. ἹΤῶν μὲν τοίνυν 

ἅλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, εὐαῦθις ὡπόθεσθον, 
τοῦτο ὃ' αὐτὸ ἐπιδείξασθον: τουτονὶ τὸν νεανίσκον πεί- 
σατον, ὡς χρὴ φιλοσοφεῖν καὶ ἀρετῆς ἐπιμελείσθαι, καὶ 

40 χαριεῖόθον ἐμοί τε καὶ τουτοισὶ πᾶσι. συµβέβηκε γάρ τε 

τοιοῦτον τῷ μειρακίῳ τούτφ" ἐγώ τε καὶ οἵδε πάνεις 
τυγχάνοµεν ἐπιθυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν γενέσθαι. 
ἔστι δὲ οὗτος Αξιόχου μὲν τὸν τοῦ ᾽Αἰκιβιάδον τοῦ πα- 

Β Ἅᾖαιοῦ, αὐτανιψιὸς δὲ τοῦ νῦν ὄντος ᾽Αλκιβιάδου: ὄνομα 

ΠΑ4ΗΤΩΝΟΣ ΕΤΘΤάΙΗΜΟΣ. 
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o αὐτῷ Κλεινίας. ἔσει δὲ νέος" φοβούμεθα δη περὶ αὐτῷ, ᾿ 
οἷον εἰκὺς περὶ νέω, µή τις φθῇ ἡμᾶς ἐπ ἄλλο τι ἐπική- 
δευµα ερέφας αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ διαφθείρη. σφὼ 
οὖν ἤκετον εἰς κάλλιστον,. «λλ’ εἰ µή τι διαφέρει ἐὀμῖν, 
λἸάβετον πεῖραν τοῦ µειρακίου καὶ διαλέχθητον ἐνανείον 

.υἱ 

ἡμῶν. Εἰπόντος οὖν ἐμοῦ σχεδόν τι αὐτὰ ταῦτα ὁ Εὐ- 
Φύδημος ἅμα ὠνδρείως τε καὶ Θαῤῥαλέως, ᾽Αλλ οὐδὶν 
διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐὰν µόνον ἐθέλῃ ἀποκρίνε ϐ 
σθαι ὁ νεανίσκος. ᾽Αλλὰ μὶν δή, ἔφην ῥ)ώ, τοῦτό γεκαὶ 
εἴθισται' Φαμὰ γὰρ αὐτῷ οἵδε προσίόντες πολλὰ ἐρωτῶσί κο 
τε καὶ διαλέγονται, ὥστε ἐπιεικῶς θαῤῥε εὐ ἀποκρίνασθαι. 

ν. Τὰ δὴ μετὰ ταῦτα, ὦ Κρίτων, πῶς ἂν καλῶς 
σοι διηγησαΐµην: οὐ γὰφ σμικρὸν τὸ ἔργον, δύνασθαι 
ἀναλαβεῖν ἀμξιόντα σοφίαν ὠμήχανον ὅσην' ὥστ᾽ ἔγωγε, 
καθάπερ οἱ ποιηταί, δέοµαι ἀρχόμενος τῆς διηγήσεως 158 
Μούσας τε καὶ ἨἩνήμην ἐπικαλεῖσθαι. ἤρξατο ὁ' οὖν ἐν- 
Φένδε ποθὶν ὁ Εὐθύδημος, ὥς ἐγώμαι: Q Κλεινίαν πό- 

τεροί εἰσι τῶν ἀνθρώπων οἱ µανθάκοντες, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ 
ἀμαθεῖς; Καὶ τὺ µειράκιον, ἅτε μεγάλου ὄντος τοῦ ἐρω- 
τήματος, ἠρνθρίάσέ τε καὶ ἀπορήσας ἔβλεφεν εἰς ἐμέ. καὶ κ 

ἐγὼ γνοὺς αὐτὸν τεθορυβηµένον, Θάῤῥει, ἦν ὅ' ἐγώ, ὦ 
Ἀλεινία, καὶ ἀπόκριναι ὠνδρείως, ὁπότερά σοι φαίνεται" 

ἴσως γάρ τοι ὠφελεῖ τὴν. μεγίστην ὠφέλειαν. Καὶ ἐν Εούτιρ 

:ὁ «Διονυρόδωρος προσλύψας μοι σμιλρὸν πρὸς τὸ οὐς, 
πάνυ µειδιάσας τῷ προσώπρ, Καὶ μήν, ἴφη, οοἱ, ὦ Σώ- 15 

χρατες, προλέγω, ὅτι ὁπότερ ἂν ἀποκρίνηται τὸ µειρά- 
πιον, ἐξελεγχθήσεται Καὶ αὐτοῦ μεταξὺ ταῦνα λέγοντος 
-ὁ Κλεινίας ἴυχεν ἀποκρινάμενος, ὥσεέ οὐδὲ παρακεὶεύ- 
σασθαί μοι ἐξεγένετο εὐλαβηθῆναι τὸ µειρακίω, ἆλλ᾽ ἄπε- 276 
κρίνατο, ὅτι οἱ σοφοὶ εἶεν. οἱ µανθάνονεες, Καὶ ὁ Εὐ- 30 ι 
Φύδηµος, Καλες δέ τινας, ἔφη, διδασκάλους, ἢ οὔ: 

ἙὩμοϊόγε: Οὐκοῦν τῶν μανθανόντων οἱ διδάσκαλοι διδά- 

σκαλαί εἰἶσιν, ὥσπερ ὁ πιθαριστὴς καὶ ὁ ὁ γραμματιστὴς 
διδάσκαλοι δήπου ἦσαν σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖν 
δὲ µαθηταίς Συνέφη. "αλλο τέ οὖν, ἠἡνίκα ἐμανθάνετε; 38 
οὕπω ἠπίστασθε ταῦτα, ἃ ἐμανθάνετε; Οὐκ ἴφη. Ἂ 
οὖν .-.- ὅτε ταῦτα οὐκ ἠπίστασθε; Οὐ δῆτα, ἡ Β 

δ᾽ ὃς. Οὐκοῦν εἶ μὴ σοφοί, ἀμαθεῖς; Πάνο γε. Ὑμεῖς 

ἄρα µανθάνοντες ἃ οὐκ ἠπίστασθε, ἀμαθεῖς ὄντες ἐμαν- 
Φάνετε. Ἐπένευσε τὸ µειράκιον. Οἱ ἁμαθεῖς ἄφα σοφοὶ 40 
µανθώνονσιν, η ̓ Αλεινία, ἀλλ’ οὐχ οἱ σοφοί, ὡς σὺ οἵει. 
Ταῦτ οὖν —— curoũ, ὥσπερ ὑπὸ διδασκάλου χορὸς 
ἀποζημήναντος, 'ἅμα ἀνεθορύβησάν τε καὶ ἐγέλασαν οἱ 
ἑπόμενοι ἐκεῖνοι μετὰ τοῦ «Πιονυσοδώρου τε καὶ Ἐύθυδή- 

1. τοσόνδέε µοι ᾱ. — 3. δφῶίν ᾱ. -- 4. αλλ) οπι, Χβ8. --'ᾱ, τοὺς Κλ] τοῦ ΚΙ. a. — 10. ὡς δ᾽ cum Βοκκοτο ο: 
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ὁ µου. Καὶ πρὶν ἀναπνεῦσαι καλῶς τε καὶ εὖ τὸ µειράκιον 
ἐκδεξάμενος ὁ «ιονυσόδωρος, Τί δέ, ὦ Κλεινία, ἔφη, 
ὁπύτε ἀποστοματίζοι ἡμῖν ὁ γραμματιστής, πότεροι ἐμάν- 
8ανον τῶν παίδων τὰ ἀποστοματιζόμενα, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ 

σἁμαθεῖς; Οἱ σοφοί, ἔφη ὁ Αλεινίας. Οἱ σοφοὶ ἄρα µαν- 
Βάνουσιν, ἀλλ’ οὐχ ol ἁμαθεῖς, καὶ οὐκ ὀρθῶς ἄρτι Εὺ- 
Φυδήμῳ ἀπεκρίνω. 

VI. Ἐνταῦθα δὴ καὶ πάνυ μέγα ἐγέλασάν τε * 
ἐθοφύβησαν οἱ ἐρασταὶ τοῖν ἀνδροῖν, ἀγασθέντες τῆς σο- 

ιοφίας αὐτοῖν' οἱ δ' ἄλλοι ἡμεῖς ἐκπεπληγμένοι ἐσιωπῶμεν. 
Γροὺς δὲ ἡμᾶς ὁ Εὐθύδημος ἐκπεπληγμένους, ἵν ἴτι 
μᾶλλον Θαυμάζοιμεν αὐτόν, οὐκ ἀνίει τὸ µειράκιον, ἀλλ’ 
ἠρώτα, καὶ ὥσπερ οἱ ἀγαθοὶ ὀρχησταί, διπλᾶ ἕσερεφε 

217 τὰ ἐφωτήματα περὶ. τοῦ αὐτοῦ, καὶ ἔφη": Πότερον γὰρ 
15οἱ µανθάνονεες µανθάνονσιν ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μὴ ἐπί- 

στανται: Καὶ ὁ «ιονυσόδωρος πάλιν μικρὸν πρός µε Φι- 
Ε Φθυρίσας, Καὶ τοῦς', ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἕεερον τοιοῦεον., 

οἷον τὸ πρότερον. Ὦ Ζεῦ, ἴφην ἐγώ, ἡ μὴν καὶ τὸ πρό- 
τερόν γε καλὸν ἡμῖν ἐφάνη τὸ ἐρώτημα. Πάντ', ἔφη, 

90 ὦ Σώκρατες, τοιαῦτα ἡμεῖς ἐρωτῶμεν ἄφυκτα. Τοιάρτοι, 
ἦν ὅ᾽ ἐγώ, δοκητέ μοι εὐδοκιμεῖν παρὰ τοῖς μαθηταῖς. 

404 Ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν Κλεινίας τῷ Εὐθνδήμφ ἀπεκρίρατο, 
ὅτι µανθάνοιεν οἵ µανθάνοντες ἃ οὐκ ἐπίσεαιντο" ὁ δὲ 

9117 ᾖἤριτο αὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὠνπερ τὸ πρότεφο». Τί δὲ; 
35 ἡ ὅ᾽ ὃς, οὐκ ἐπίστασαι σὺ γράµµατα; Ναί, ἔφη. Οὐκοῦν 

ἅπαντα; Ὡμολόγεα. ΄Ὅταν οὖν τις ὠποστοματίξῃ ὁτιοῦν, 
οὐ γράµµαχα ἀποστοματίζει; Ὡμολόγε, Οὐκοῦν ὧν τι 
οὐ ἐπίστασαι, ἔφη, ἀποστοματίζει, εἴπερ πάντα ἐπίστα- 
σαι; Καὶ τοῦτο ὠμο]όγει, Τί οὖνι ἦ δ' ὃς, ὧρα σὺ οὐ 

αὐµανθάνεις ἄτε ἂν ἀποστοματίζῃ τις, ὁ δὲ μὴ ἐπισά- 
μενος Σθάμματα µανθάνει; Οὔκ, ἆλλ, ἡ ὅ) ὃς, μανθάνω, 

Οὐκοῦν ἃ ἐπίστασαι, ἔφη, µανθάνεις, εἴ περ Τε ἅπαντα 

Ἡ τὰ Ἰράμματα ἐπίστασαι. Ὡμολόγησε. Οὖὐκ ἄρα ὀφθῶς 

ἀπεκρίνω, ἔφη. Καὶ οὕπω σφόδρα τι ταῦτα εἴρητυ τῷ 

26 Εὐθνδήμῳ, καὶ ὁ ἀιονυσόδωρός ὥσπερ σφαῖραν ἐκδεξά- 
µενος τὸν λόγον πάλιν ἐδερχώζετο τοῦ µειρακίου, «καὶ 
εἶπεν. Ἑξαπατᾷ σε Εὐθύδημος, ὦ Κλεινία, εἰπὶ γάρ μοι, 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΕΤΘΥΛΗΜΟΣ. 
Οὐκοῦν 'άμολόγηκας εἶναι τούτων καὶ. τοὺς μὴ ἐπισταμέ- 
νους, τῶν μὴ ἐχόνεων;, Κατένευσε. ἸΤῶν λαμβαβόντων 
ἄρ᾽ εἰοὶν οἱ µανθάνοντες, ἀλλ οὐ τῶν ἐχόντων; Συνέφη. 

Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα, ἔφη, µανθάνουσιν, ὦ Κλεινία, 
ἆλλ’ οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι, η 

γα. Ἔτι δὴ ἐπὶ τὸ τρίτον καταβαλῶν ὥσπερ πά- Ὁ 
λαιόμα ὤρμα ὁ Κὐθύδημος τὺν νεανίσκον: καὶ ἐγὼ γνοὺς 

"βαπτιζόµενον τὸ µερώκιον, βουλόμενος ἀναπαῦσαι αὐτό, 
μὴ ἡμῖν ἀποδειλιάσειε, παραμυθούµενος εἶπον: Ὦ Κλεινία, 
μὴ θαύμαζε, εἴ σοι φαίνονται ἀήθεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ 9 
οὐκ αἰσθάνει, οἷαον ποιεῖτον τὼ ξένω περὶ σε. ποιεῖτον δὲ 

ταὐτόν, ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων, ὅταν τὴν 
Θρόνωσιν ποιῶσι περὶ τοῦτον, ὃν ἂν μµέλλωσι τελεῖΏ;, καὶ 
γὰρ ἐκεῖ χορηγία τίς ἐσει καὶ παιδιά, εἰ ἄρα καὶ τετέλεσαι” 
καὶ νῦν τούτω οὐδὲν ἄλλο ἢ χορεύετον περὶ σἳ καὶ οἷον ὀρχεῖ- 15 Ε 
σθον παίζοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε. νῦν οὖν νόµισον 

τὰ πφῶτα τῶν ἱερῶν ἀκούειν τῶν σοφισεικῶν. πρῶτον γάρ, 
ὥς φησι Πρόδικος, περὶ ὀνομάτων ὀφθότητος μαθεῖν δεῖ: ὃ 
δὴ καὶ ἐνδείκννσθόν σοι τὼ ξένω, ὅτι οὐκ ᾖδεισθα τὸ µαν- 
θάνειν ὅτι οἱ ἄνθρωποι καλοῦσι μὲν ἐπὶ τῷ τοιῶδε, ὅταν 3ο 400 

τις ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν ἔχων ἐπιστήμην περὶ πράγµατός τελος 
ἔπειτα Όότερον αὐτοῦ λαμβίνῃ τὴν ἐπιστήμην, καλοῦσι 

δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπειδὸν ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτῃ 
τῇ ἐπιστήμῃ ταὐτὸν τοῦτο πρᾶγμα ἐπιοκοπῇῃ ἢ πφραετό- 
µενον ἢ λεγόμενο». μᾶλλον μὲν αὐτὺ ἐυνιέναι καλοῦσιν ο] 15 
µανθάνειν, ἴσει ὅ) ὅτε καὶ µανθάνειν. οἳ δὲ τοῦτο, ὡς 

οὗτοι ἐνδείκνυνται, διαλέληθε, τωὐτὺ ὄνομα ἐπ' ἀνθρώ- 
ποις ἐναντίως ἔχουσι κείµενον, ἐπὶ τῷ τε εἰδότι καὶ ἐπὶ 

τῷ µή., παραπλήσιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ ἐν τῷ δενεέρω ἐρω- 
τήµατι, ἐν ᾧ ἠρώτων σε, πύτέρα µανθάνονσιν οἱ ἂρθρωποι 30 Β 
ἃ ἐπίστανται, ἢ ἃ µή. ταῦτα δὴ τῶν µαθηµάτων παιδιά 
ἐσει"' διὸ καί φηµι ἐγώ σοι τούτους προσπαίξεν' παιδιὰν 
δὲ λέγω διὰ ταῦτα, ὅτι, εἰ καὶ πολλά τις ἡ καὶ πάντα 
τὰ ποιαῦτα. µάθοι, τὰ μὲν πράγματα οὐδὲν ἂν μᾶλλον ε 
εἰδείη πῇ ἴχει, προὀπαίζειν δὲ οἷός τ’ ὤν εἴη τοῖς ἀνθρώ- 36 

ποις, διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων διαφορὰν ὑποσκελίζων καὶ 
ἀνατρέπων, ὥσπερ οἱ τὰ σκολύθρια τῶν μελλόνεων καθι- 
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τὸ µανθήάνειν οὐκ ἐπιστήμην ἐστὶ λαμβάνειν τούτου, οὗ  ζήσεσθαι ὑποσπῶντες χαίρονσι καὶ γελῶσιν, ἐπειδὰν ἴδωόάιν { 
ἄν τις μανθάνῃ: ἙὩμοϊόγει ὁ Κλεινίας. Τὸ ὁ) ἐπίσα- Όὕπτιον ἀνατετραμμένον. ταῦτα μὲν οὖν σοι παρὰ τούτων 49) 

4σθαι, η ὅ' δε, ἄλλο τι ἢ ἔχειν ἐπιοτήμην ἤδη ἐσείν; νόμιζε παιδιὰν γεγονέναι' τὸ δὲ μετὰ ταῦτα δῆλον, ὅτι «0 

ὦ Συνέφη. Τὺ ἄρα μὴ ἐπίστασθαι μήπώ ἔχειν ἐπιστήμην τούτω γὲ σοι αὐτὸ τὰ σπουδαῖα ἐνδείξεσθον. καὶ ἐγὼ 
ἐσείν: Ὡμολόγει αὐτῷ. Πύτερον οὖν εἰσὶν οἱ λαμβάνοντες ὑφηγήσομαι ἀὐτοῖν, ἵνα µοι ὃ ὑπέοχοντο ἀποδῶσιν. ἐφά- 
ὁτιοῦν οἱ ἔχοντες ἤδη ἡ οἳ ἂν µή; Οἱ ἂν μὴ ἴχωσι. την γὰρ ἐπιδεξασθαι τὴν προτριπτικὴν σοφίαν' νῦν 
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19. ταὐτοῦ b. - Πότερ a. -- 19. ἡμῖν auctore Cornarlo a. — 24. δὲ] δαέ b. — 13. ἄρα ae, iuvito Stallhaumio. 
— οὐ om. a. — 32. ἔφη] εἰδὼς a. — 32. γράμματα) γράμματά γα. — 34. τι] τοι a. — εἴρητο ταῦτα α. — 40. 7. 
om. Bekkerus. — 42. Πότεροι a. 
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manno. — 13. ποιώνεαι a b. -- 1, χορεία ab. — 18. «ὔδεισθα cum Ubris oinihus a: ᾖδησθα Ῥο, -- 38. ἐπὶ poſt 
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δέ, µοι δοκεῖ, δεῖν ᾠηθήτην πφότερον παῖσαι πρὸς σε. Ταῦτα 
ϱ μὶν οὖν, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ 4ιονυσόδωρε, πεπαίσθω τε 

ἡμῖν καὶ ἴσως ἱκανῶς ἔχει: τὸ δὲ δὴ μετὰ ταῦτα ἐπιδεί- 
ἔατον προτρέποντε τὺ µειράκιον, ὅπως χρὴ σοφίας τε καὶ 

5 ἀρετῆς ἐπιμεληθῆναι. πρότερον ὅ’ ἐγὼ σφῷν ἐνδείξομαι, 

οἷον αὐτὸ ὑπολαμβάνω καὶ οἵον αὐτοῦ ἐπιδυμῶ ἀκοῦσαι. 
ἐὰν οὖν δόξω ὑμῖν ἰδιωτικῶς τε καὶ γελοίως αὐτὸ ποιεῖν, 
μή µου καταγελᾶτε' ὑπὸ προθυµίας γὰρ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς 
ἡμετέρας σοφίας τολµήσω αὐτοσχεδιάσαι ἐναντίον ὑμῶν. 

Ε ιο ὠνάσχεσθον οὖν ἀγελαστὶ ἀκούοντες αὐτοί τε καὶ οἱ µα- 
Φηταὶ ὑμῶν. «Σὺ δέ µοι, ὦ παῖ ᾿Αξιόχου, ἀπόκριναι. 

VIII. άρά γε πάντες ἄνθρωποι βουλόμεθα εὖ πράτ- 

τειν: ἢ τοῦτο μὲν ἐρώτημα ὧν νῦν δὴ ἐφοβούμην ἓν εών 
καταγκάστων; ἀνόητον γὰρ δήπου καὶ τὸ ἐρωεᾷν τὰ τοι- 

Ιόαὗτα". τίς γὰρ οὐ βούλεται εὖ πράττει; Οὐδεὶς ὅστις 

οὔκ, ἔφη ὁ Κλεινίας. Εἶεν, ἦν & ἐγώ, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, 
ἐπειδὴ βουϊόμεθα εὖ πράττειν, πῶς ἂν εὖ πράττοιµεν; 
ἀρ' ἂν εἰ ἡμῖν πολλὰ κἀγαθὰ εἴηι ἢ τοῦτο ἐκείνου ἔτι 
εὐηθέστερον: δῆλον γάρ που καὶ τοῦτο ὅτι οὕτως ἴχε. 

πο Σλνέφη. Φέρε δή, ἀγαθὰ δὲ ποῖα ἄρα τῶν ὄντων τυγ- 
χάνει ἡμῖν ὄντα; ἢ οὐ χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ ἀνδρὸς πάνυ 
τι οὐδὲ τοῦτο ἔσικεν εἶναι εὐπορεῖν: πᾶς γὰρ ἂν ἠαῖν 

εἴποι, ὕτι τὺ πλουτεῖν ἀγαθόν. ἡ γάρ; Πάνου Υ, ἴφη. 
Οὐκοῦν καὶ τὸ ὑγιαίνεν καὶ τὸ καλὸν εἶναι καὶ τἆλλα 

Β 0 κατὰ εὖ σώμα Ἱκανῶς παρεσκενάσθαι; Συνεδόκει. ΄ λλὰ 

μὴν εὐγένειαί τε καὶ δυνάμεις καὶ τιμαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ δῆλά 
ἐστιν  ἀγαθ ἆ ὄντα. Ὡμολύγει., Τί οὖν, ἔφην, ἴτι ἡμῖν 

λείπεται τῶν ἀγαθῶν; τί ἄρα ἐστὶ τὸ σώφρονά τε εἶναι 
καὶ δίκαιον καὶ ἀνδρεῖον; πότερον πρὸς «ΐιός, ὦ Κλεινία, 

30 ἡγεῖ σύ, ἐὰν ταῦτα τιθῶμεν ὡς ἀγαθά, ὀρθῶς ἡμᾶς 

Φήσεν, ἢ ἐὰν µήτ ἴσας γὰρ ἄν τι ἡμῖν ἀμφισβητήσειε" 
σοὶ δὲ πῶς δοκεῖ; ᾿γαθά, ἔφη ὁ Κλεινίας. Εἶεν, ἦν δ᾽ 

ο ὑώ. τὴν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξοµεν: ἐν τοῖς ἀγιεθοἳς, 
ἢ πῶς λέγεις; Ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ἐνθυμοῦ δή, μή τι 

as παραλείπωµεν τῶν ἀγαθῶν, ὃ τι καὶ ἄξιον λόγου. Ἀλλά 
μοι δοκοῦμεν, ἔφη, οὐδέν, ὁ Κλεφίας. Καὶ ἐγὼ ὧνα- 

409 μνησθεὶς εἶπον, ὅτι Ναὶ μὰ ία κινδυνεύοµέν γε εὸ µέγι- 
στον τῶν ἀγαθῶν παραλιπεῖν. Τί τοῦτο: ἡ ὃ' ὃς. Τὴν 

ο εὐτυχίαν, ὦ Κλεινία" ὃ πάντες φασί, καὶ οἱ πάνυ φαῦλοι, 
«0 µέγιότον τῶν ἀγαθών εἶναι ᾿Αληθῆ έχεις, ἴφη. Καὶ 

υ ἐγὼ αὖ πάλιν µετανοήσας εἶπον, ὅτι Ὀλίγου καταγέλαστοι 
ἐγενόμεθα ὑπὸ τῶν ξένων ἐγώ τε καὶ σύ, ὦ παὶ ᾿Αξιόχου. 
Τί δή, ἔφην, τοῦτος Ότι εὐευτίαν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν θέ- 

µενοι νῦν δὴ αὖθις περὶ τοῦ αὐτοῦ Δήομεν. Τί οὖν δὴ 
«τοῦτο; Καταγέλάστον δήπου, ὃ πάλᾶι πρόκειται, τοῦτο 
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πάλιν προτιθέναι καὶ δὶς ταὐτὰ λέγειν. Πῶς, ἔφη, τοῦτο 
λέγει: Ἡ σοφία δήπου, ἦν δ' ἐγώ, εὐτυχία ἐστί: τοῦτο 
δὲ κῶν παῖς γνοίη.. Καὶ ὃς ἐθαύμασεν: οὕτως ἴτι νέος 
τε καὶ εὐήθης ἐσεί. Κάγὼ γνοὺς αὐτὸν θαυμάζοντα, Αρ’ 
οὐκ οἶσθα, ἔφην, ὦ Κλκνία, ὅτι περὶ αὐλημάτων εὐπφα- 5 Ε 

γίαν οἱ αὐληταὶ εὐτυχέστατοί εἶσιν; Συνέφρη. Οὐκοῦν, ἦν 
δ' ἐγώ, καὶ περὶ γραμμάτων γραφῆς τε καὶ ὀναγνώσεως 

οἱ γραµµατισταί; Πάνυ γε. Τί δέ; πρὸς τοὺς τῆς Θα- 

λάττης κινδύρουᾳ μῶν οἵἴει εὐτυχεστέρους τινὰς εἶναι τῶν 
σοφῶν κυβερνητῶν, ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν; Οὐ δητα. Τί δέ:1ο 

στρατευόµενος μετὰ ποτέρου ἂν ἤδιον τοῦ κινδύνου τε καὶ 

τῆς τύχης µετέχοις, μετὰ σοφοῦ στρατηγοῦ ἢ μετ ἆμα- 410 
Φοῦς; Μετὰ σοφοῦ. Τί δέ; ὠσθενῶν μετὰ πυτέρου ἂν 
ἡδέως κινδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ ἠατροῦ ἢ μες ἁμαθοῦς; 

ΠΜιτὰ σοφοῦ. αρ οὖν, ἦν δ' ἑνώ, ὅτι εὐτυχέστερον ὂν 15 
οἵες πράττειν μετὰ σοφοῦ πράττων ἢ μετ ἀμαθοῦς; 
Ἐυνεχώρει. 

Εν. Ἡ σοφία ἄρα πανταχοῦ εὐτυχεῖ» ποιεῖ τοὺς 

ἀνθρώπους. οὗ γὰρ δήπου ἁμαρτάνοι γ΄ ἄν ποτέ τις σοφία, 

ἀλλ) ἀνάγκη ὀρθῶς πράττειν καὶ Ἑγχάνειν. ἡ γὰρ ἂν vd 
οὐνέτι σοφία: εἴη. Συνωμθλογησάμεθα τελευτῶντες οὖκ 
οἵδ) ὅπως ἐν πεφαλαίω οὕτω τοῦτο ἔχειν" σοφίας παρού- Β 
σης, ὦ ἂν παρῇ, μηδὶν προσδεῖσθαι εὐτυχίας. ἐπειδὴ δὲ 

τοῦτο συνωμολογησάµεθα, πάλιν ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τὰ 

πρύτερον ὠμολογημένα πῶς ἂν ἡμῖν ἔχοι. Ὡμολογήσαμεν 35 
γάρ, ἔφην, εἰ ἡμῖν ἀγαθὰ πολλὰ παρείη; εὐδαιμονεῖν ἂν 
καὶ εὖ πράττεν. Συνέφη. Αρ οὖν εὐδαιμονοῖμεν ἂν 
διὰ τὰ παρόντα ἀγαθά, εἰ μηδὲν ἡμᾶς ὠφελοῖ ἢ εἰ ὦφε- 
λοῖς Εὐ ὠφελοῖ, ἴφη. Αφ οὖν ἄν τι ὠφελοῖ, εἰ εἴη µόνον 
ἡμῖν, χρώµεθα δ᾽ αὐτοῖς µή: οἷον σιτία εἰ ἡμῖν εἴη πολλά, 9ος 
ἐσθίοιμεν δὲ μή, ἢ ποτόν, πίνοιµεν δὲ μή, ἴσθ᾽ ὃ τν 
ὠφελοίμεθ) ἄν: Οὐ δῆτα, ἔφη. Τί δέ; οἱ δημιουργοὶ 
πάντες, εἰ αὐτοῖς εἴη πάντα τὰ ἐπιτήδεια παφισνευασμένα 411 
ἑκάσεφ " τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, χρῷντο ὅ᾽ «τοῖς μή, ἆφ' 
ἂν οὗτοι εὖ πράττοιεν διά τὴν κτῆσιν, ὅτι κεκτημένοι εἷεν 35 

πάντα ἃ δεῖ κεκτῆσθαι εὺν δηµιουργόν: οἷον τέκτων, εἰ 
παρεσκευασµένος εἴη τά τε ὄργανα ἅπαντα καὶ ξύλα ἵκανά, 

τεκταίνοιτο ὅξ μή, ἴσθ' ὃ τε ὠφελοῖς ἂν ἀπὸ τῆς κτή- Ὦ) 
στως; Οὐδαμῶς, ἴφη. Τί δὲς εἴτις κεκτηµένος εἴη πλοῦ- 
τόν τε καὶ ὢ νῦν δὴ ἑλέγομεν πάντα τὰ ἀγαθά, χρῶτο 49 
δὲ αὐτοῖς µή, ἆφ ἂν εὐδαιμονοῖ διὰ τὴν τούτων κτῆσιν 
τῶν ἀγαθῶν; Οὐ δῆτα, ὦ Σώκρατε. «εν ἄρα, ἔφην, 
ὡς ἔοικε, μὴ µόνον κεκτῆσθαι τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ τὸν 
μέλλοντα εὐδαίμονα  ἴσεσθαι, ἀλλὰ καὶ χφῆσθαι αὐτοῖς: 
ὡς οὐδὶν ὄφελος τῆς κτήσεως Ἰίγνεται. ᾿Αληθῆ λέγεις, 45 

1, δ ἐμοὶ eum Ἠοϊπάοτῆο Ἰν. — πρότερον] πρότερον δεῖν ASr, unde πρότερον δεῖν Φηθήτην contra ντος omme⸗ 
ο με — παΐξαι κθΘ.ΣΕι εἰ pr. Cy. probhante WVinekelmanno. — 2. πεπαύσθω A — 5. σφῶιν ᾱ. — 3. 
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Ἡρ' οὖν, ὦ Κλεινία, ἤδη τοῦτο ἱκανὸν πρὸς τὸ εὐδαίμονα 
Κ ποιῆσαί τινα, τό τε κεκτῆσθαι τάγαθὰ καὶ τὸ χρήσθαι 

αὐτοῖςτ Ἔμουε δοκεῖ. Πότερον, ἦν δ) ἐγώ, ἐὰν ὀρθῶς 
χρῆταί τις ἢ καὶ ἐὰν μήν Ἐάν ὀρθῶς. Καλῶς γε, ἦν δ᾽ 

5 ἐγώ, λέγει. πλέον Τάρ που, οἶμαις Φάτερόν ἐστιν, ἐν 

τις αφῆται ὁτῳοῦν μὴ ὀρθῶς ποόγµαει ἢ ἐὰν ἐᾷ. τὸ μὲν 
γὰρ κακό», τὸ δὲ οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθόν. ἡ οὐγ οὕτω 

481 φαμένι Ἀονεχώρε. Τί οὖν; ἐν τῇ ἐργασία τε καὶ χρήσει 

Η9 τῇ περὶ τὰ ξύλα μῶν ἄλλα τί ἐστε τὸ ἀπεργαζόμενον 

1ο ὀρθῶς χρήσθαι ἢ ἐπιστήμη ἡ τεκτονική; Οὐ δῆτα, ἔφη. 

κ Ἁἰλὰ µήν πον καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ σκεύη ἐργασίᾳ τὸ ὀρθῶς 
ἐπιστήμη ἐστι ἡ ἀπεργαζομένη. Συνέφη. Αφ οὖν, ἦν 
ὅ' ἐγώ, «καὶ περὶ τὴν χρείαν ὧν ἐλέγομεν τὸ πρῶτον τῶν 

ἀγαθῶν, πλούτου τε καὶ ὑγιείας καὶ κάλλους, τὸ ὀρθῶς 

Ιοπᾶσι τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι ἐπιστήμη ἦν ἡγουμένη καὶ 

Β κατορθοῦσα τὴν πρᾶξιν, ἢ ἄλλο τι; Ἐπιστήμη, ἡ ὃ' ὃς. 

Οὐ µόνον ἄρα εὐτυχίαν, ἀλλὰ καὶ εὐπραγίαν, ὦᾳ ἔοικεν, 
ἡ ἐπιστήμη παφέχει ἐν πάσῃ κτήσει τε καὶ πράξει. Ὥμο: 
λόγει. ᾿4ρ΄ οὖν ὦ πρὺς «ἱός, ἦν ὃ ἐγώ, ὄφελός τι τῶν 

40 ἄλλων κτημάτων ἄνεῦ φφονήσεως καὶ σοφίας; ἄρά γε ἂν 

ὄναιτο ἄνθρωπος πολλὰ κεκτηµένος καὶ πολλὰ πράττων 

οῦν μὴ ἔχων; ἢ μᾶλλον ὀλίγα φοῦν ἔχων; ὧδε δὲ σκόπει: 
ἑ οὐκ ἑλάττω — ἐλάττω ὢν ἐξαμαρτάνοι, ἐλώττω δὲ 

ἁμαρτάνων ἧττον ἂν αακῶς πράττοι, ἧστον «δὲ κακῶς 

Sm πράττων ἄθ]μος ἧττον ὤν εἴη; Πάρυ Υ, ἔφη. Πότέρον 

οὖν ἂν μᾶλλον. ἑλάετω τις πράττοι πένης ὢν ἢ πλούσιος ; 

Πένης, ἴφη. Πότερον ὁὲ ἀσθενὴς ἢ ἠπχνρός: Ασθενής. 

Πότερον δὲ ἔἕνειμος ἢ ἄτιμος: ᾿Ατιμος. Πότερον δὲ ἄν- 

δρεῖος ὢν καὶ σώφρων ἐλάττω ἂν πράττοι ἢ δειλός; «Σειλός. 

Η 330 Οὐκοῦν καὶ ἀργὸρ μᾶλλον ἢ ἐργάτης; Συνεχώρεε. Καὶ 

υ ραδὺς μᾶλλον ἢ ταχύς; καὶ ἀμβλὺ "ὁρῶν καὶ ἀπσύων 

μᾶλλον ἢ ὁξύ; Πάντα τὰ τοιαῦτα ξυνεχωφοῦμεν ἀλλήλοις. 

Ἐν —— ð ἔφην, Xla, κινδυνεύει σύμπαντα, 

ἃ τὸ πρῶτον ἔφαμεν ἀγωθὰ εἶναι, οὐ περὶ τούτου ὁ λό- 

as yoc αὐτοῦ εἶναι, ὅπως αὐτά γε καθ’ αὐτὰ πέφυκεν ἀγαθά, 

αλλ) ὡς ἔοικεν, ὧδ' ἔχει: ἐὰν μὲν αὐτῶν ἡγῆται ἀμαθία, 

µείξω. καλὰ εἶναι τῶν ἐναντίων, Όσῳ δυνατώτερα ὑπηρε- 

τες τῷ ἠγουμένῳ κακῷ ὄντι' ἐὰν δὲ φρόνησί τε καὶ 

κ ουφία, µείζω ὠγαθά: αὐτὰ δὲ καθ’ αὐτὰ οὐδέτερα αὐτῶν 

ο οὐδενὸς ἄξια εἶναι. Φαίνεται, ἔφη, ὧν ἔοικεν, οὕτως, 

ὡς σὺ λόεις. Τί οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν εἰφημένων: 

ἄλλο ει ἢ εῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὃν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν, 

0 
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τούτοιν δὲ δνοῖν ὄντοιν ἡ μὲν σοφία ἀγαθόν, ἡὴ δὲ ὤμα- 
Φία κακόν; “Ἀμολόγει. 
X. Ἔει τοίνυν, ἴφην, τὸ — ἐπιοκιφώμεθα. 

ἐπειδὴ εὐδαίμονες μὶν εἶναι προθυμούμεθα πάντες, ἐφά- 

νημεν δὲ τοιοῦτοι γιγνόµενοι ἐκ τοῦ χρῆόθαί τε τοῖς πρἀγ- 6 
µασι καὶ ὀρθῶς χρῆόθαι, τὴν δὲ ὀρθύτητα καὶ εὐτυχίαν 
ἐπιστήμη ἡ παρέχουσα, δεῖ δή, ὡς ἔσικεν, ἐκ παντὸς 
αρόπου ἅπαντα ἄνδρα τοῦτο παρασκευάξεσθαι, Όπως ὡς 
σοφώτατος ἔσται. ἢ οὗ; Ναΐ, ἔφη. Καὶ παρὰ πατρός γε 
δήπου τοῦτο οἰόμενον δεῖν παραλαμβήνειν πολὺ μᾶλλον ιο 
ἡ {ρήματα, καὶ παρ ἐπιτρόπων καὶ φίλων τῶν τε ἄλλων 
παὶ τῶν φασκόνεων ἐρασεῶν εἶναι, καὶ ξένων καὶ πολι- 
τῶν, δεόµενον καὶ ἱκετεύοντα σοφίας µεταδιδόναι, οὐδὲν 
αἰσχρόν, ὦ Κλεινία, οὐδὲ νεμεσητὸν ἕνεκα τούτου ὑσεη- 
ρετεῖν καὶ δουλεύειν καὶ ἐραστῇ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, 16 
ὑτιοῦν, ἐθέλοντα ὑπηρετεῖν τῶν. καλῶν ὑπηφετημάτων , 
πρυθυμούμενον σοφὀὸν γενέσθαι. ἡ οὐ δοκεῖ σοι, ἴφνην 
ἐγώ, οὕτως; Πάνυ μὲν οὖν εὖ µοι δοκεῖς λέγειν, ἡ ὁ᾽ ὃς. 
E ἴσει γε, dů Κλεινίς, ἦν ὁ᾽ ἐρώ, ἡᾗ σοφία διδακτών, 
ἀλλὰ μὴ ἀπὸ ταύτοµατου παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις. ο 
τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἔτι ἄσκεπτον καὶ οὕπω διωμολογηµένον 

"ἡμοί τε καὶ σοί. 41’ ἴμοιγε, ἴφη, ὦ Σώκφατες, διδακτὸν 
«εἶναι δοκεῖ. Καὶ ἐγὼ ἠσθεὶς εἶπον" Ἡ καλώς λέγις, ὦ 

ἄρισεε ἀνδρῶν, καὶ εὖ ἀποίησας ἁπαλλάξας με σκέψεως 
πολλης περὶ τούτου αὐτοῦ, πότερον διδακτὺν ἢ οὐ διδα- 15 

κεὸν ἡ σοφία. νῦν οὖν ἐπειδή σοι μὲ διδακτὺν δοκεῖ καὶ 
Αύνον τῶν ὄντων εὐδαίμονα καὶ εὐτυχῆ ποιεῖν τὸν ἄν-, 

Φόωπον, ἄλλο τι ἢ φαίης ὢν ὠναγκαῖον εἶναι φιλοσοφεῖν 
καὶ αὐτὸς ἐν »ὀ ἔχει αὐτὸ ποιεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, ὡς οἷόν τε μάλιστα. 

XI. Χωώὼ ταῦτα ἄσμενος ὠκούδας, Τὸ μὲν ἐμόν, 
ἔφην, παράδειγµα, ὦ Πιονυσύδωρέ τε καὶ Εὐθύδημε, 

οἵων ἐπιθυμῶ τῶν προτρεπτικών λόγων εἶναι, τοιοῦτον, 
ἰδιωτικὸν ἴσως καὶ μόλις, διὰ μάκρῶν λεγόμενον' σφῷν δὲ 
ὑπότερος βούλεταε, ταὐτὸν τοῦτο εέχνῃ' πράετων ἔπιδει; 36 
᾿ξάτω ἡμῖν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο βούλεσθον, ὕθεν ἐγὼ ἀπέλιπο», 
τὸ ὀξῆς ἐπιδιέξατον τῷ µειρακέῳ, πύτερον πῶσαν ἑπιστή- 

µην δεῖ αὐτὸν κτᾶθθαές ἢ ἔσει τις µία, ἣν δεῖ Ἰαβόντα 

εὐδτιμονείν τε καὶ ἀγαθὺν ἄνδρα εἶναι, καὶ τῷ αὕτη» 
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ὥσπερ [γὰρ] ἔλεγον ἀρχόμενος, περὶ πολλοῦ ἡμῖν τυγχάνεῖ κο 

ὃν τύνδε εὖν νεαρίσκον σοφόν τε καὶ ἀγαθὸν γενέσθαι. 
πα μη . 1 * τ 4* η . 

ες Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα εἶπον, ὦ Κφίεων: τῷ δὲ μετὰ 

— 

1: ἤδη] ὃ δὴ χθ. -- 
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τοῦτο ἐσομένω πάνυ σφύδρὰ προσεῖχον τὸν νοῦν, καὶ ἔπε- 
σκύπουν, είνα ποτὲ τρόπον ἄψοιντο τοῦ λόγον καὶ ὁπόθεν 
ἄρξοινεο παρακελευόµενοι τῷ νεανίσκῳ σοφίαν τε καὶ άρε- 
τὴν ἀσκεῖν. ὁ οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν, ὁ Φιοννσόδωρος, 

6 πρόεερος ἤρχετο τοῦ λόγου, καὶ ἡμεῖς πάντες ἑβλέπομεν 
Ἠ6. πρὸς αὐτὸν ὡς αὐτίκα µάλα εκουσόμενοι Θαυμασίους τινὰς 

λόγους. ὕπερ οὖν καὶ συνέβη ἡμῖν" θαυμιστὸν γάρ τινα, 
Ἡ ὦ Χρίτων, ἀἁνὴρ κατῆρχε λόγον, οὗ σοὶ ἄξιον ἀκοῦσαι, 

ὥς παρακελευστικὸς ὁ λόγος ἦν ἐπ ἀρετήν. 
Εἰπέ μοι, ἴφη, ὦ Σώκρατές τε καὶ ὑμεῖρ οἱ ἄλλοι, 

σοι φατὶ ἐπιθυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσκον σοφὀ» γενέσθαι, 
πότερον παίζετε ταῦτα λέγοντες ἡἢ) ὡς ἀληθῶς ἐπιθυμεῖτε 
καὶ σπουδάριτε; Κάγὼ διενοήθην, ὅτι ὠηθήτην ἄρα ἡμᾶς 
τὸ πρότερον παίζειν, ἠνίκα. ἐκελεύομεν διαλεγθήναι τῷ 

is νεανίσκῳ αὐτώ, καὶ διὰ ταῦτα προσεπαισάτην τὲ καὶ οὐκ 
Ὁ  ῥοπουδασάτην. ταῦτα οὖν διανοηθεὶς ἴτι μᾶλλον εἶπον, 

ὅτι Φαυμαστῶς σπουδάζοιµεν. Καὶ ὁ Πιοννσύδωρος, Σκόπει 

μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατε, ὅπως μὴ ἔξαρνος ἴσε ἃ νῦν 

λέγει. "Ἑσκεμμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ" οὐ γὰρ µή ποτ' ἔξαρνος 
πο ένωμαι. Τί οὖν; ἔφη" φατὲ βούλεσθαι αὐτὸν σοφὺν 

γενέσθαι; Πάνυ μὶν οὖν,, Νῦν δὲ, ἡ δ᾽ ὃς, Χλεινίας 

πύτερον σύφός ἐστιν ἢ οὔ: Οὕκουν φησί γέ πω" ἔστι δὲ 
οὐκ ἁλαλών. 'Ὑμεῖς δέ, ἴφη, βούλεσθὲ γενέσθει αὐτὸν 

Ὦ σοφόν, ἁμαθῇ δὲ μἡ εἶναι; ᾿Ἀμολογοῦμεν.' Οὐκοῦν ὃς 
39 μὲν οὐκ ἴσει, βούλεσθε αὐτὸν γενέσθαι, ὃς ὅ᾽ ἴστι νῦν, 

Ἱ μηκέει εἶναι. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐθορυβήθη». Ὁ δέ µον 
17 ΔΘοφυβουμένου ὑπολαβών, ᾿4λλο τὶ οὖν, ἴφη, ἐπεὶ βούλε- 

σθε αὐτόν, ὃς νῦν ἐστί, µηκέτι εἶναι, βούλεσθε αὐτόν, 
ὡς ἔοικεν, ἀπολωλέναι; καίτοι πολλοῦ ἂν ἄξιοι οἳ τοιοῦτοι 

10 εἶεν φίλοι τε καὶ ἐρασταί, οἵτινες τὰ παιδικὰ περὶ παντὸς | 
ἂν ποιήσαιντο ἐξολωλέναι. ἳ , 

κ ΧΙ. Καὶ ὁ Ἀτήσιππος ἀχούσας ἠγανώκτησέ τε ὑπὲρ 
τῶν παιδικῶν καὶ εἶπεν: ¶ ξένε Θούριε, εἰ μὴ ἀγροίκό- 

ε τερον, ἔφη, ἦν εἰπεῖν, εἶπον ἄν, Σοὶ εἰς κεφαλήν, 
3δῦ τι µαθών µου καὶ τῶν ἄλλων καταφεύδει τοιοῦτο πρᾶγ- 

μα, ὃ ἐγὼ οἶμαι οὐδ' ὅσιον εἶναι λέγειν,' ὡς ἐγὼ τόνδε 
βουλοίμην ἂν ἐξολωλέναι. Τί δέ, ἔφη, ὦ Κεήσιππε, 
ὁ Εὐθύδημος, ἡ δοκεῖ σόι οἷόν τ εἶναι φεύδεσθαι; Νἠ 
ἀία, ἔφη, εἰ μὴ µαίνομαί γε. Πότερον Ἱέγρντα τὸ πρᾶγμα, 

45 οπιρὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ᾖ, ἢ μὴ λέγοντα; «έγοτα, ἔφη. 
Οὐκοῦν εἴπερ λέγει αὐτό, οὐκ ἄλλο λέγει τῶν ὄντων ἢ 
ῥκεῖνο, ὅπερ λέγε. Πῶς γὰρ ἄν: ἔφη ὁ Κτήσιππος. Ἑν 
μὴν κἀκεῖνό γ ἐσεὶ τῶν ὄντων, ὃ λέγει, χωρὶς τῶν ἄλλων. 
Πάνυ γε. Οὐκοῦν ὁ ἐκεῖνο λέγων τὸ ὄν, ἴφη, 1έγει; Ναί. 
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Ἁλλὰ μὴν ὅ γε τὸ Ὃν λέγων καὶ τὰ ὄντα τάληθῆ λέγει" 
ὥσεε ὁ «Φιονυσόδωρος, εἴπερ λέγει τὰ ὄντα, λέγει τὀληθῆ 
καὶ οὐδὶν κατὰ σοῦ φεύδετα; Ναί, ἔφη: ἀλλ’ ὁ ταῦτα ἨΒ 
λέγων, ἔφη ὁ Κτήσιαπος, ὦ Εὐθήδημε, οὐ τὰ ὄντα λέγει. Ἡ 
Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Τὰ δὶ μὴ ὄντα, ἔφη, ἄλλο τι ἢ οὐκ 5 
ἔσεινι Οὐκ ἔσειν, "Αλλο τι οὖν οὐδαμοῦ τά γε μὴ ὄντα 
ὄντα ἐστίν; Οὐδαμοῦ. "σειν οὖν ὅπως περὶ ταῦτα τὰ 
μὴ ὄντα πράξειεν ἄν τίς τι, ὥσε ἐκεῖνα ποιήσειεν ἂν 
καὶ ὁστισοῦν, τὰ μηδαμοῦ ὄντα; Οὖκ ἔμοιγε δοκεῖ, . 
ἔφη ὁ Κτήσιππος. Τί οὖν: οἱ ῥήτορες Όταν λέγωσιν 10 
ἐν τῷ δήµῳω, οὐδὲν πράττουσιν; Πράττουσι μὲν οὖν, ἡ 
δ' ὃς. Οὐκόῦν εἴπερ πράττουσι, καὶ ποιοῦσιν; Ναί. Τὸ 

2.0 

«λέγειν ἄρα πράττειν τε καὶ ποιεῖν ἐσείν; ὩἈμολόγησε. ϱ- 

Οὐκ ἄρα τά γε μὴ ὄντ, ἴφη, λέγει οὐδείᾳς. ποιοῖ γὰρ ἂν' 
ἤδη τι, σὺ δὲ ὠμολόγηκας τὸ μὴ ὂν μὴ οἷόν τ’ εἶναι μηδὲ 16 
ποιεῖν' ὥστε κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδεὶς ψευδῆ λέγει, ἆλλ' 
εἴπερ λέγει Φιονυσόδωρος, τάληθή τε καὶ τὰ ὄντα λέγει. 
Νἡ.αίά, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε: ἁλλὰ τὰ ὄνεα 
μὲν τρόπον τινὰ λέγει, οὗ μέντοι ὥς γε ἔχει. Πῶς λέγεις, 
ἔφη ὁ «ιοννσόδωρος, ὦ Ἀτήσιππε; εἰσὶ γάρ τινες, οἳ 10 
λέγουσι τὰ πράγματα ὡς ἔχει; Εἰσὶ μέντοι, ἴφη, οἱ καλοί ϐ 
τε κἀγαθοὶ καὶ οἱ τἀληθῆ λέγοντες. Τί οὖν; ἡ ὅ ὃφ: 
τάγαθὰ οὐκ εὖ, ἔφη, ἔχει, τὰ δὲ κακὰ κακῶς; Συνεχώρει. 
Τοὺς δὲ καλούς τε κἀγαθοὺς ὁμολογεῖς λέγειν ας ἔχει τὰ 

πράγματα; Ὁμολογῶ. Κακῶς ἄρα, ἴφη, λέχουσιν, ὦ 14 
Κτήσιππε, οἱ ἀγαθαὶ τὰ κακά, εἴπερ ὡς ἴχει λέγαύσι. 
Ναὶ aè αία, ἡ δ' ὅς, σφόδρα γε, τοὺς γοῦν κακοὺς ἄν- 
Δρώπους: ὧν σύ, ἐάν µοι πείθῃ, εὐλαβήσει εἶναι, ἵνα 
μή σε οἱ ἀγαθοὶ κακώς Λέγωσιν. ὡς εὖ ἴσθ' ὅτι κακῶς Ε 
λέγονσιν οἱ ἀγαθοὶ τοὺς κακούς. Ἡ καὶ τοὺς μεγάλους, 30 
ἴφη ὁ Εὐθύδημος, µεγάλως λέγουσι καὶ τοὺς Ὀερμοὺς 
Φερμῶς; Μάλιστα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιππος΄ τοὺς γοῦν 
φυχροὺς φυχρῶς «λέγουσί τε καὶ φασὶ διαλέγεσθαι. δὺ 
μέν, ἔφη ὁ «Διονυσόδωρος, λοιδοφεῖ, ὦ Κτήσιππε, λοι- 

δορεῖ.. Μὰ «4ἱ’ οὐκ ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὃς, ὦ Φιονυσόδωρε, ἐπεὶ 16 
φιλῶ σε, ἁλλὰ νουθετῶ σ ὡς ἱταῖρον, καὶ πειρώμαι πεί- 
ειν µηδέποτε ἐναντίον ἐμοῦ αὔτως ἀγρούκας λέγειν, ὅτι 
ἐγὼ πούτους βούλομαι Σξο]ωλέναι, οἳς περὶ πλείτου 385 
ποιοῦμαι. . στ 

Ἐγὼ οὖν, ἐπειδή µοι ἐδόκουν ἀγριωτέρως 40 

μην 

Χηι. 

πρὸς ἀλλήλους ἔχειν, προσέπαιζόν τε τὸν Ἀτήσιππον καὶ 
εἶπον, ὅτι Ὦ Κτήσιππε, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ χρῆναι ἡμᾶς παρὰ 
εῶν ξένων δέχεσθαι ἆ λέγουσιν, ἐὰν ἐθέλωσι διδόναι, καὶ 
μὴ ὀνόματι διαφἑρεσθαι. εἰ γὰρ ἐπίστανται οὕτως {ξολ- 

4. ἐσκόπουν ab. — 3. ἄφοιντο eum Ueindorſio νο: ἄφαιντὸ cum libris praeter corr. Flor. ὃ) ᾱ. — 8. ἠνὴρ 
ἕπτα Ἠρκκοτο ο: ὁ ἀνὴρ τ, ἀνὴρ a. — σἳ α, — 30. Τί οὖν, ἴφη, ο... αὐτὸν αὖ, Τί οὖν, ἔφη, φατὶ 
βούλεσθαι; αὐκὸν Wineielinaunus. -- 32. δέ, ἦν δ' ἐγώ, οὐκ ab. -- 36. 

ὃ ου Ἠοίπάογίίο Ῥο, -- 38. οἷός τ’ ΧΘ. --- 15: ἄν] ἂν ἄλλὼς ab. — 44. λέγει) λέγειν 4. ὐπὶρχβ. — 45. μαθὼν ἐμοῦ 
ἐμοῦ cum ἩΗοἰπάοτῆο b. — 334. τε καὶ 

7. οὖν οτι. ἄΘ. -- 8. ὥστ ἐκεῖνα] ὥς γε κλεινία ἄΘΞν οἱ γρ. ΒΕΕ, ὥστε ἐκεῖνά γε κλεινία Σε οἳ [ομιἱκο γε) 
Ὦ, ὥστ᾽ ἐκεῖνα πενία ἓ. ὥστε Κλεινίᾳ Winckehmanus, ὥστ ἐκείνά γε Κλεινία ο. — 13. λέγε 
μὴ ὄντα αἩ. -- μηδὲ µηδένα αἲ. -- 14. καὶ ἀγαθοὺς a. -- 39. οἶσθ) a. -- 34. λοιδ. 
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λύναι ἀνθρώπους, ὥσε᾽ ἐκ πονηρῶν τε καὶ ἀφρόνων χρη- 
στούς τε καὶ ἔμφρονας ποιεῖν, καὶ τοῦτο εἶτε αὐτὼ εὐφή- 

Ἡ. κατον εἴτε καὶ παρ ἄλλου του ἐμαθίτην φθόρον εινὰ καὶ 
» ὤλεθρον τοιοῦτον, ὥστε ἀπολέσαντες ποκηρὸν ὄντα χρη- 

δ στὸν πάλιν ἀποφῆναι, -- εἰ τρῦτο ἐπίστασθον (δμίον δέ, 
ὅτι ἐπίστασθον' ἐφάτην γοῦν τὴν τέχνη» σφών εἶναι τὴν 
ψεωστὶ εὑρημένην ἀγαθοὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐκ πο- 
νηρῶν) συγχωρήσωμεν οὖν αὐτοῖν αὐτό: ἀπολεσάντων ἡμῖν 
τὸ µειράκιον καὶ φρόνιµην ποιησάντων, καὶ ἄπαντάς γε 

1ο ἡμᾶς τοὺς ἄλλους. εἰ δὲ ὑμεῖς οἳ νέοι φοβησθε, ὥσπερ 
ὦ ἐν Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἔστω ὁ κίνδυνος" ὡς ἐγὼ, ἐπειδὴ καὶ 

πρεοβύτης εἰμέ, παρακινδυνεύειν Έτοιμος καὶ παραδίδωµι 

ἐμαντὸν «Πιονυσοδώρω τούτῳ ὥσπερ τῇ Ἀηδείᾳ τῇ Κόλχῳ; 
απολλύτω µε, καὶ εἰ μὲν βούλεται, ἑφέτω, εἰ ὅ”, ὃ τι 

ὄύλεται, τοῦτο ποιείτω" µόνον χρηστὸν ἀποφηνάτω. Καὶ 
ὁ Χτήσιππος, Eych μὲν, ἴφη, καὶ αὐτός, ὦ Σώκρατες, 
Ετοιµός εἰμι παρέχειν ἐμαντὸν τοῖς ξένοις, καὶ ἐὰν βού- 

τ λωνται δέρειν ἔτι μᾶλίον ἢ νῦν δέρονσιν, εὖ µοι ἡ δορὰ 
ϱὉ μὴ εἲς ἀσκὸν τελευτήσει ὥσπερ ἡ τοῦ Μαρσύου, ἀλλ' εἰς 

w ἀρετήν. καΐτοι μ οἵεται ιονυσόδωρος οὗτοσὶ χαλεπαίνειν 

451 αὐτῷ" ἐγὼ δὶ οὐ ααλεπαίνω, ἆλλ’ ἀντιλέγω πρὸς ταῦτα 

ᾱ μοι δοκεῖ πρός µε μὴ καλῶς λέγειν. ἁλλὼ οὗ τὸ ἀντιλέ- 
γείνι ἴφη, ὦ,γενναῖε ἀιοννσόδωρε, μὴ κάλει λοιδορεῖίσθαι" 

ἕτερον γάρ τί ἐστι τὸ λοιδοφείσθαι. 
-. ΧΙΝ. Καὶ ὁ «ιονυσύδωρος, Ὡς ὄντος, ἴψη, τοῦ 

ἀντιλέγειν, ὦ Κτήσιππε, ποιεῖ τοὺς λόγους; Πάντως δήπον, 

κ (ἴφη, καὶ σφόδφα γε. ἢ οὐ, ὦ Φιονυσύδωρε, οὐκ οἴει εἶναι 

ἀντιλέγεινι Οὔκουν σύ Υ ἄν, ἔφη, ἀποδείξαις πώποτε 
ἀκούσας οὐδενὸς ἀντιλέγοντος μα ἁτέρῳ. ᾽Αληθῆ λέγεις, 

ποἴφη, ἀλλὰ ἀκούωμεν νῦν, εἴ σοι ἀποδείκνυμι, ἀνειλέγοντος 
Κτησίππου «Διονυσοδώρῳ. Ἡ καὶ ὑπύσχοις ἂν τούτου 
λόγον: Πάνυ, ἔφη. «Ἡ οὖν ἡ ὅ' Ὁς' εἰσὶν ἑκάστῳ τῶν 
ὄντων λόγοι; Πάνν γε. 

446 οὐκ ἴσειν; Ὡς ἴσειν. Εἰγὰφ µέμνησαι, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, 

4ὔ καὶ ἄρτι ἐπεδείξαμεν µηδένα λέγοντα ὡς οὐκ ἔσει' τὺ γὰρ 

μὴ ὃν οὐδεὶς ἐφάνη λέγων. Ti οὖν δὴ τοῦτο; ἡ ὅ' ὃς 

ὁ Κτήσιεπορ" ἠττόν τι ἀντειλέγομεν ἐγώ εε καὶ σύ; Πότε- 

ρον οὖν, ἦ ᾱ' ὃς, ὠντιλέγοιμεν ἂν τοῦ αὐτοῦ πράγµατού 
λόγον ἀμφύτεροι γνόντες, ἂ οὕτω μὲν ἂν δήπου ταὐτὰ 

φολέγοιµεν; Σνυνεχώρε. ᾿Αλλ’ ὅταν μηδέεερος, ἔφη, τὸν τοῦ 

Ἡ πράγματος λόγον Λέγη, τότε ἀντιλέγοιμεν ἄν; ἢ οὕτω γε 

499 τὸ παράπαν οὐδ) ἂν µεμνημένος εἴη τοῦ πράγματος οὐδέ: 
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τερος ἡμῶν; Καὶ τοῦτο συνωµολόγει. λλ ἄρα, ὅταν 
ἐγὼ μὲν τὺν τοῦ πράγματος λόγον λέγω, οὐ δὲ ἄλλου 
τινός, ἄρα τότε ἀντιλέγομεν; ἢ ἐγὼ. λέγω μὲν τὸ πρῶγμα, 
σὺ δὲ οὐδὲ λέγει τὸ παράπαν; ὁ δὲ μὴ λέγων εῷ λέγοντι 
πῶς ἂν ἀντιλέγοι; : 8 

XV. Καὶ ὁ μὶν Κτήσιππος ἐσίγησεν: ἐγὼ δὲ θαν- 

µάσας τὸν. λόγον, Πῶς, ἔφην, ὦ «ιονυσόδωρε, λέγεις; 
οὐ γάρ τοι αἱλὰ τοῦτόν γε τὺν λόγον πολλῶν δὴ καὶποὶ- ς 
λάκις ἀκηκοὼς ἀεὶ θαυμάζω. καὶ γὰρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν 
σφόδρα ἐχρῶντο αὐτῷ καὶ οἱ ἔτι παλαιότεροι: ἐμοὶ δὲ ἀεὶ ια 
Φαυμαστύς τις δυκεῖ εἶναι καὶ τούς τε ἄλλους ὠνατρέπων 
καὶ αὐτὸς αὐτόν. οἶμαι δὲ αὐτοῦ τὴν ἀλήθειαν παρὰ σοῦ 
κάλλιστα πεύσεσθαι. ἆλλο τι ἢ ψευδῆ λέγειν οὐκ ἔστι; τοῦτο 
γὰρ δύναται ὁ λόγος" ἡ γάρι ἀλλ’ ἢ λέγοντ ἀληθῇ λέγειν 
ἢ μὴ λέγειν; Συγεχώρε. Πότερον οὖν Ψενδῇ μὶν λέγειν 15 Ώ 
σὖὐκ ἴστι, δοξώζειν μέντοι ἔστιν; Οὐδὶ δοξώζειν, ἔφη. Οὐδ' 
ἄρα φευδής, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, δόξα ἴστι τὸ παράπαν. Οὐκ ἔφη. 
Οὐδ' ἄρα ἁμαθία οὐδ) ἁμαθεὶς ἄνθρωποι. ἢ οὐ τοῦτ ἂν 394 
εἴη ἁμαθία, εἴπερ εἴη, τὸ φεύδεσθαι τῶν πραγμάτων; 
Πάνυ γε, ἔφη. αλλά τοῦτο οὐκ ἔστιν, ἦν ὅ) ἐγώ. :Οὐκ 30 193 
ἔφη. «όγου ἕνεκα, ὦ Φιονυσόδαρε, λέγεις τὸν λόγον, ἵνα 

δὴ ἄτοπον έγῃς, ἢ ὡς ἀληθῶς δοχεῖ σοι οὐδεὶς εἶναι 

ἁμαθὴς Ἁν Ὀρώπων; Αλλὰ σύ, ἴφη, ἔλεγξον. ᾿ καὶ ἴστι Ε 

τοῦτο κατὰ τὸν σὺν λύγον͵, ἐξελέγξαι, μηδενὸς ψευδοµένους 

Οὐκ ἔσειν, ἔφη ὁ Εὐθύδημας. Οδ ἄρα ἐκέλενον, ἔφην 35 
ἐγὼ νῦν δή, ὁ «ιονυσόδωφας, ἐδελέγέαι" τὸ γὰρ μὴ ὂν 

πῶς ἄν τις πμεύσαι, Ὡ Εθύδηµε, ἦν δ' ἐγώ, τὴ σοφὰ 

ταῦτα καὶ τὰ εὖ ἔχοντα οὐ πάνυ τι µανθάνω, ολλὰ πα- 

έως πως ἐννοῦ. ἴσως μὲν οὖν φορτικώτερόν τι ἐρήσομαι" 
ἁλλὰ οψγγίγνωσκε. ὄρα δέ: εἰ γὰρ μήτε φεύδεσθαι ἴστι 10 
μήτε ψευδῆῇ δοξάξειν μήτε ἁμαθῆῇ εἶναι, ἄλλο ει οὐδ' φβ1 

ἐξαμαφτώνεν ἴσειν, ὅταν τές τι πράτεῃ: πράττοντα γὰρ 
οὐκιίστιν ἁμαρτάνειν τούτου ὃ πρώσει. οὐχ οὕτω έγετες 

Πάνυ γ, ἔφη. Ἰοῦτό ἔσειν ἤδη, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, τὸ φορτικὸν 

ἐρώτημα. εἰ γὰρ μὴ ἁμαρτάνομεν μήτε πράττοντες μήτε as 
λέχοντες μήτε διανοούμενοι, ὑμεῖᾳ, ὦ πρὸς — εἰ ταῦτα 
οὕτως ἔχει, τίνος διδάσκαλοι ἥκετε; ἡ οὐκ ἄφει ἔφατε 
ἀρετὴν κάλλιστ ἂν παραδοῦναι ἀνθρώπων τῷ ἐθέλοντι ἩΒ 

μµανθάνειν; 

XVI. Εἰ, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ὁ ιονυσόδωφὸς ὁ ὗπο- ο 
λαβών, οὕτως εἶ Κρόνος, ὥστε ἃ τὸ πρὠτὸν εἴπομεν, νῦν 
ἀναμιμνήσκει, καὶ εἴ τι πέρυσιν εἶπον, νῦν ἀναμνησθήσει, η 

11. ἐν ἀκαρὶ ΧΘ. -- 33. γενναῖε οπη. a. — 13. τί] τοι a. — 45. ὁ ο. AG. -- 37. 75 οπη. ᾱ. --- 38. Οὐκοῦν α. 
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του λόγον conlinual Cte⸗ippo. Πάνυ, ἔφη -- λόγοι Dionysoddoro irihuli a. — 28. τοῦ) τὸν τοῦ Ηοϊπάοσίμε, — 
Wincekelmanno. — 39. γνόνεες) 7 λέχοντες τοι — οὗτοι Χτ. 
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τοῖς δ᾽ ἐν τῷ παρόνει λεγομένοις οὐχ ἕξεις ὃ τι χρῆ; Καὶ 
Ἰάρ, ἔφην «ἐγώ, χαλεποί εἶσι πώνυ, εἰκότως' παρὰ σοφῶν 
γὰφ λέγονται" ἐπεὶ καὶ τούτῳ τῷ τεἰενταίω παγχάλεπον 
χρήσασθαί ἐστιν, ᾧ λέγεις. τὸ γὰρ οὐκ ἔγα ὃ τι χρῶ- 

ὅμαε ὃ τί ποτε λέγεις, ὦ «ἀιοννσύδωρε; ἢ δῆλον ὅτι, ὡς 
οὐκ χω ἐξελέγξαι αὐτόν: ἐπεὶ εἰπέ, τί σοι ἄλλο ἐννοεῖ 

τοῦτο τὸ ῥῆμα, τὸ οὐκ ἔτω ὅ στι Ἰθήσομαι τοῖς λόγους; 
Αλ’ ὃ σὺ λέγεις, ἴφη, τούτῳ τοι πάνυ Ἰαλεπὸν χσῆσθαι" 

ἐπεὶ ἀπύκφιναι. Πρὶν οἳ ἀποκρίνασθας, ἦν ὃ' ἐγώ, ὦ 
1 «ιογυσόδωρε; Οὖὐκ ἀποκρινεῖ; ἔφη. Ὑ καὶ δίκαιον; Ai- 

—ã μέντοι, φη, Κατὰ τίνα λόγον: ἦν ὅ’ ἐγώ: ἢ δῇλον, 

ὅτι κατὰ τόνδε, ὅτι σὺ νῦν πήνσοφός τις ἡμῖν ἀφίξαι 
ϱ περὶ λόγους, καὶ οἶσθ' ὅτε δεῖ ὠποκρίνασθιι καὶ ὅτε μή: 

καὶ νῦν οὐδ' ἂν ὁτιοῦν ἀποκρινεῖ, ἅτε γιγνώσκων ὅτε οὐ 
15 δεῖ; ἀαλεῖς, ἔφη, ἀμελήσας ὠποκρίνασθαι. ἆλ’, ὦ ̓ γαθέ, 

πείθου καὶ ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ ὁμολογεῖς µε σοφὺν 
εἶναι. Πειστέον τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη, ὧς ἔοικε" 
σὺ γὰρ ἄρχεις. ἀλλ’ ἐρώτα. Πότερον οὖν φνχὴν ἴχοντα 

425 νοεῖ τὰ νοοῦντα, ἢ καὶ τὰ ἄφυχαι Τὰ φυχὴν ἔχοντα, 
Εν Οἶσθα οὖν τι, ἴφη, ῥῆμα ψυχὴν ἴχον; Μὰ «ἰ οὐκ ἔγωγε. 

Τ{ οὖν ἄρει ἤρου, ὃ τί µοί νοοῖ τὸ ῥῆμα; Τί ἄλλο γε, 
τν δ ἐγώ, ἢ ἐξήμαρτον διὰ τὴν βιακείαν; ἢ οὐκ ἐξή- 

µαρτον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὀφθῶς εἶπον, εἰπὼν ὅτι νοεῖ τὰ 
ῥήματα; πόεερα φὴς ἐξαμαφτάνειν µε ἢ οὔ: εἰ Ὑὰρ μὴ 

39 ἐξήμαρτον, οὐδὲ σὗ ἐξελέγξεις, καίπερ σοφὸς ὤν, οὐδ' 
ἔχεις ὃ τι χρῆ τῷ λόγῳ: εἰ δ) ἐξήμαρτον, οὐδ' οὕτως 

484 ὀρθώς λέγεις, φάσκων οὐκ εἶναι ἐξαμαρτάνειν" καὶ ταῦτα 

οὐ πρὺς ὢ πέρυσιν ἔλεγες Ἱέγω, ἀλλὰ ἔοικεν, ἔφην ἐγώ, 
ὦ Φιονυσύδωφέ τε καὶ Εὐθύδημε, οὗτος μὲν ὁ λόγος ἐν 

3ο ταὐτῷ µένειν, καὶ ἔτι ὥσπερ τὸ παλαιὸν καταβαλὼν πί- 
απτειν, καὶ ὥστε τοῦτο μὴ πάσχει», οὐδ' ὑπὸ τῆς ὑμετέρας 
που τέχνης ἐξευρῆσθαι, καὶ ταῦτα οὑτωσὶ Θαυμασεῆς 
οὔσης εἰς ἀκρίβειαν λόγων. Καὶ ὁ Κτήσιππος, Θαυμάσιά 

ἩῬ γε λέγετ, ἴφη, ὦ ἄνδρες Θούριοι εἴτε Χἴοι εἴθ' ὀπόθεν 
16 καὶ ὕπῃ χάίρετον ὀνομαζόμενοι" ὡς οὐδὲν ὑμῖν έλει τοῦ 

παραληρεϊν. Καὶ ἐγὼ φοβηθείς, μὴ λοιδορία γένηται, 

πάλιν κατεπράῦνον τὸν Κτήσιππον καὶ εἶπον" 9 Κτήσιππε, 

καὶ νῦν δὴ ὦ πρὸς Κλεινίαν ἔλεγον, καὶ πρὸς σἳ ταὐτὰ 
ταῦτα έχω, ὅτι οὐ γιγνώσκεις τῶν ξένων τὴν σοφία», 

40 ὅτι Θαυμασίο ἑοτίν' ἀλλ οὐκ ἐθέλετον ἡᾳῖν ἐπιδείξασθαι 
σπουδάζοντε, ἁλλὰ τὸν Πρωτέα μιμεῖσθον τὸν Αἰγύπτιον 

ο σοφιστὴν γοητεύοντε ἡμᾶς. ἡμεῖς οὖν τὸν Μενέ]αον μεμώ- 

26 
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µεθα, καὶ μὴ ἀφιώμεθα τοῖν ἀνδροῖν, ἕως ἂν ἡμῖν 
ἐκφανῆεον ἐφ᾽ ᾧ αὐτὼ σπονδάζετον” οἶμαι γάρ τι αὐτοῖν 
πάγκαλον φανεῖσθαι, ἐπειδὰν ἄρξωνται οπουδάζειν. ἁλλὰ 

δεώµεθα καὶ παραμυθώµεθα καὶ προσενχώµεθα αὐτοῖν 
ἐκφανῆναι. ἐγὼ οὖν μοι δοκῶ καὶ αὐτὸς πάλιν ὀφηγήσα- Π 
σθαι, οἵω προσεύχοµαι αὐτὼ φανῆναί μοι. ὅθεν γὰρ τὺ 

πρότερον ἀπέ]πον, τὸ ἑξῆς τούτοις πειράσοµαι, ὅπως ϐ 

ἂν ᾿δύνωμαι, διελθεῖν, ἐάν πῶς ἐκκαλέσωμαι καὶ ἑλεή- 
σαντέ µε καὶ οὐκτείραντε συντεταµένον καὶ σπουδάζοντα 
καὶ αὐτώ σπουδάσητον. 1ο 
xXvI. Σὺ δὲ, ὦ Κλενία, ἔφην, ἀνάμνησόν µε, πό- 

Φεν τότ᾽ ἀπελίπομεν. ὡς μὲν οὖν ἐγώμαι, ἐνθένδε ποθέν. 
φιλοσοφητέον ὠμολογήσαμεν τελενεῶντες. ἡ γάρ; Ναί, ἦ 

ὁ) ὃς, ̓ Η δέ γε φιλοσοφία erjag ἐπιστήμης, οὐχ οὕτως; 
.. Ναΐ, ἔφη. Τίνα ποτ’ οὖν ἂν κεησάµενοι ἐπιστήμην 15 
ὀρθῶς —— ἀφ οὗ τοῦτο μὲν ἁπλοῦν, [ὅτι ταύτην͵] 

ἥτις ἡμᾶς ὀνήσει; Πάνυ Υ, ἔφη. ᾿4ρ οὖν ἄν τι ἡμᾶς 
ὀνήσειεν, εἰ ἐπισεαίμεθα γιγνώσκειν περιόντες, Όπου τῆς 
γῆς χρυσίον πλεῖστον κατοφώρυκται:. Ἴσως, ἔφη. ᾽αλλὰ τὸ 
πρύτερον, ἦν δ) ἐγώ, τοῦτό γε ἐξηλέγέαμεν, ὅτι οὐδὲν 19 
πλέον, οὐδ' εἰ ἄνευ πραγμάτων καὶ τοῦ ὀρύττειν τὴν γῆν 
τὸ πᾶν ἡμῖν χρυσίον γένοιχο" ὥστε οὐδ' εἰ τὰς πέτρας χρν- 
σᾶς ἐπισταίμεθα ποιεῖν, οὐδενὸς ἂν ἀξία ἡ ἐπιστήμη εἴη. 
εἰγὰρ μὴ καὶ χρῆσθαι ἐπιστησόμεθα τῷ χρυσίῳ, οὐδὲν ὄφελος 
αὐτοῦ ἐφάνη ὄν. ἢ οὐ µέμνησαις ἔφην ἐγώ. Πάνυ γ’, ἔφη, 1 
µέμνημαι. Οὐδέ γε, ὡς ἔοικε, τῆς ἄλλης ἐπιστήμης ὄφελος 
γήνεται οὐδέν, οὔτε χρηµαειστικῆς οὔτε ἑωτρικῆς οὔτε ἄλ- 
λης οὐδεμιᾶς, τις ποιεῖν τι ἐπίσεαται, χφῆσθαι δὲ μὴ ὦ 
ὂν ποιήση. οὐχ οὕτως; Συνέφη. Οὐδέ γε εἴ τις ἔστιν 

ἐπιστήμη, ὥστε ἀθανάτους ποιεῖν ἄνευ τοῦ ἐπίστασθαι 90 Β 
τῇ ἀθανασίᾳ χρῆσθαι, οὐδὲ ταύτης ἔοίκεν ὄφελος οὐδέν, 3399 
εἴ τι δεῖ τοῖς πρόσθεν ὠμολογημένοις τεκµαίρεσθαι. 
Συνεδόκει ἡμῖν πάντα ταῦτα. Τοιαύτης τινὸς ἄρα ἡμῖν 
ἐπιοτήμης δεῖ, ὦ καλὲ παὶ, ἦν ὃ) ἐγώ, ἐν ᾗ δυµπέπτωκεν 
ἅμα τό τε ποιεῖν καὶ τὸ ἐπίσεασθαι χρῆσθαι τούτω, ὃ ἂν 45 
ποιῃ. Φαίνεται, ἴφη. Πολλοῦ ἄφα δεῖ, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς 

λοροποιοὺς δεινοὺς εἶναι καὶ τοιαύτης τινὸς ἐπιστήμης 398 
ἐπηβόλους, ἐνταῦθα γὰρ δὴ χαρὶς μὲν ἡ ποιοῦσα τέχνη, ϐ 
χωρὶς δὲ ἡ χρωµένη, διήφηται δὲ τοῦ αὐτοῦ πέρι. ἡ γὰρ 
λυροποικἡ καὶ ἡ κιθαριστικὴ πολὺ διωφέρετον ἀλλήλοιν. 40 

οὐχ οὕτως; Συνέφη. Οὐδὶ μὴν ἀὐλοπουκῆς γε δῆλον ὅτι 
δεόµεθα. καὶ γὰρ αὕτη ἑτέρα τοιαύτη. Σηνεδόκει. ᾽Αἱλὰ 

Ε 
427 
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πρὸς θεῶν, ἔφην ἐγώ, εἰ τὴν λογοποιμκὴν τέχνην µάθοιµεν, 
ἀρά ἐστιν αὕτη, ἣν ἔδει κεκτηµένους ἡμᾶς εὐδαίμονας εἶναι; 

ϱ Οὐκ οἶμαι, ἔφη, ἐγώ, ὁ Νλεινίας ὑπολαβών. Τΐνι τεκµη- 

οἱῳ, ἦν & ἐγώ, χρῇ: ᾿Ορῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούς, οἳ 
δτοῖς ἐδίοις λόγοις, οἷς αὐτοὶ ποιοῦσιν, οὐκ ἐπίστανται 
χρῆσθαι, ὥσπερ οἱ λυροποιοὶ ταῖς λύραις, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα 
ἄλλοι δυνατοὶ χρῆσθας οἷς ἐκεῖνοι εἰφγάσαντο, οἱ λὀγοποιεῖν 
αὐτοὶ ἀδύνατοι. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ περὶ λόγους χωρὶς ἡ 
τοῦ ποιεῖν τέχνη καὶ ἡ τοῦ χρῆσθαι. ᾿Ἱκανόν µοι δοκεῖς, 

1ο ἔφην ἐγά, τεκµήριον λέγειν, ὅτι οὐχ αὕτη ἐστὶν ἡ τῶν λο- 
γοποιῶν τέχνη, ἣν ἂν κτησάµενός τις εὐδαίμων εἴη, καίτοι 
ἐγὼ ᾧμην ἐνταῦθά που φανήσεσθαι τὴν ἐπιστήμην, ἣν δὴ 

Ε πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ µοι οἳ τε ἄνδρες αὐτοὶ οἱ 1ογο- 
ποιοί, ὕταν συγγένωµαι αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὦ Κλεινία, δο- 

199 16 κοῦσιν εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν Θεσπεσία τις καὶ ὑφηλή. 
καὶ μέντοι οὐδὲ Φαυμαστόν' ἔστι γὸρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν 
τέχνης µόριον σμικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα. ἡ μὲν γὰρ τῶν 

ἐπωδῶν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων καὶ σκορπίων καὶ τῶν 
ἅλλων Φηρίων τε καὶ νύσων κήλησίς ἐσξιν, ἡ δὲ δικαστῶν 

φ0τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων κἠλησίς τε καὶ 
παραµυθία τυγχάνει οὖσα. ἢ σοι, ἴφην ἐγώ, ἄλλως πως 
δοκεῖ; Οὔκ, ἀλλ οὕτω µοι φαίνεται, ἔφη, ὡς σὺ λέγεις. 
Ποῖ οὖν, ἔφην ἐγώ, τραποίµεβ’ ἂν ἔτι; ἐπὶ ποίαν τέχνην; 
Eych μὶν οὐκ εὐπορῶ, ἔφη. Au', ἦν ὅ' ἐγώ, ἐμὲ οἶμαι 

Β 30 εὑρηκέναι. Τίνα: ἔφη ὁ Κλεινίας. H στρατηγική µοι δοκεῖ, : 
ἔφην ἐγώ, τέχνη παντὸς μᾶλλον εἶναι, ἣν ἄν τις κεησάµενος 
εὐδαίμων εἴη. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Πῶς; ἦν ὅ ἐγώ. Θηρευ- 
τική τις δε γέ ἐστι τέχνη ἀνθρώπων. Τί δὴ οὖν: ἔφην 
ἐγώ; Οὐδεμία, ἔφη, τῆς θηρευτικῆς αὐτῆς ἐπὶ πλέον ἐσεὶν 

30 ἢ ὅσον θηρεῦσαι καὶ χειρώσασθαι. ἐπειδὰν δὲ χειρώσῶνται 
τοῦτο, ὃ ἂν Φηρεύωνται, οὐ ὄύνανται τούτῳ χρῆσθαε, ἀλλ) 
οἱ μὲν κυνηγέται καὶ οἱ ἁλεῖς τοῖς ὀφοποιοῖς παραδιδόασιν, 
οἱ d αὖ γεωµέτραι καὶ οἱ ἀσερορόμαι καὶ οἱ λογιστικοί -- 

6 Φηρευτριοὶ γάρ εἶσι καὶ οὗτοι: οὐ γὰρ ποιοῦσι τὰ διαγράµ- 
Λ30 35 µατα ἕκαστοι τούτων, ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνευρίσκουσιν -- ἅτε 

οὖν χρῆσθαι αὐτοῖς οὐκ ἐπισεάμενοι, ἁλλὰ θηρεῦσαι µόνον, 
παραδιδόασι δήπου τοῖς διαλεκτικοῖς καταχρῆσθαι αὐτῶν 
τοῖς εὐρήμασιν, ὅσοι γε αὐτῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοί 
εἶσιν. Εἶεν, ἦν ὅ' ἐγώ, ὦ κάλλιστε καὶ σοφώτατε Κλεινία" 

αυτοῦτο οὕτως ἔχει; Πάνυ μῖν οὖν. καὶ οἵ γε στρατηγοί, 
Ἱτο ἔφην οὕτω τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐπειδὰν ἢ πόλιν τινὰ Θη- 
Ὦ ρεύσωνται ἢ σερατόπεδον, πἀραδιδύασι τοῖς πολιτικοῖς ὦν- 

δράσιν. αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἐπίατανται χρῆσθαι τούτοις, -ἃ - 

IEAATANOS ΕΤΘΤ4ΙΗΜΟΣ. 

εὶ ὑπεξέφυγο». τὰ μὶν οὖν πολλὰ τί ἄν σοι λέγοιµι; ἐπὶ 

00. 291. 

ἐθήρευσαν' ὥσπερ, οἶμαι, οἱ ὀρτογοθῆραί τοῖς ὀρευγο- 
τρύφοις παραδιδόασιν. εἰ οὖν, ἡ ὅ' ὃς, δεύµεθα ἐκείνης 
τῆς τέχνης, ἥτις ᾧ ἂν κτήσηται ἢ πονήσασα ἢ Όηρευσα- 
µένη, αὐτὴ καὶ ἐπιστήσεται χρῆσθαι, καὶ ἡ τοιαύτη ποιήσει 

ἡμᾶς µακαρίους, ἄλκην δή τινα, ἔφη, ζητητέον ἀντὶ τῆς 6 
στρατηγικῆς. ' . 

XVIII. ΧΡ. Τί λέγεις οὐ, ὦ Σώκρφατες; ἐκεῖνο τὸ Ἑ 
µεράκιον τοιαῦτ᾽ ἐφθέγξατο; 

Σ9. Οὖκ οἵε, ὦ Κρίτων: 

ΚΡ. Μὰ «4 οὗ µέντοι. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἐγώ, εἰ ταῦτ ιο 
εἶπεν, οὔε Εὐθυδήµον οὔτε ἄλλου οὐδενὺς ἔκ ὠνθρώπου 
δείσθαι εἰς παιδείαν. 

ΣΩ. Au' ἄρα, ὦ πρὸς «ιός, μὴ ὁ Ἀτήσιππος ἦν ὁ 
ταῦτ) εἰπών, ἐγὼ δὲ οὐ µέμνημαι: 

ΔΡ. Ποῖος Μτήσιππος: ' 15 

29. Αλλὰ μὴν τό γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε Εὐθύδημος 
οὔτε «Πιονυσόδωρας ἦν ὁ εὐπὼν ταῦτα, ἀλλ, ὦ δαιµόνιε 
Αρίων, µή τις τῶν κρειτόνων παρὼν αὐτὰ ἐφθέγξατο; 
ὅτι γὰρ ἤκουσά γε ταῦτα, εὖ οἶδα. ᾿ 

ΚΡ. Ναὶ μὰ ία, ὦ Σώκρατες' τῶν κρειτόνων μέντοι 30 
τις ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πρὶύ γε. ἀλλὰ μετὰ τοῦτο ἔτι τινὰ 
ἐξητήσατε τέχνην; καὶ εὕρετε ἐκείνην ἡ οὐχ εὕρετε, ἧς Ένεκα 
ἐρητείτει : 

3. Πόθεν, ὦ µακάριε, εὔρομεν; ἆλλ ἡμεν πάνυ Β 
γελοῖοι, ὥσπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους διώκοντα: ἀῑεὶ 15 
φύμεθα ἑκάστην τῶν ἐπιστημῶν αὐτίκα λήψεσθαι, αἱ ὃ” 

δὲ δὴ τὴν βασιικὴν ἐλθόντες τέχνην καὶ διασκοπούµενοι 
αὐτήν, εἲ αὕτη εἴη ἡ τὴν εὐδαιμονίαν ἀπεργαζομένη,. ἐν- 
ταῦθα ὥσπερ εὖς λαβύρινθον ἐμπιπόντες, οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ ο 
τέλει εἶναι, περικάµφανέες πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς ζητή- 
σεως ἀνεφάνημεν ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόµενοι, ὕσουπερ C 
ὅτε εὐ πρῶτον ἐζητοῦμεν. 

ΙΚΡ. Πῶς δὴ τοῦτο ὑμῖν συνέβη, ὦ Σώκρατες: 
28. : Ἐγὼ φράσω. ἔδόξε γὰρ δὴ ἡμῖν κα πολιτικὴ καὶ 35 

ἡ βασιλικὴ τέχνη ἡ αὐτὴ εἶναι, 
ΔΡ Τί οὖν δή; 

Σ0. Ταύτη τῇ τέχνη ἤ τε σερατηγικὴ καὶ αἱ ἄλλαι 
παφαδιδόναι ἄρχει τῶν ἴργων, ὧν αὐταὶ δημιουργοί 
εἶσιν, . ὡς µόνῃ: ἐπιόταμένῃ χρῆσθαι. σαφῶς οὖν ἐδόκει 
ἡμῖν αὕτη εἶναι, ἣν ἐξητοῦμεν, καὶ ἡ αἰτία τοῦ ὀρθῶς 
πράττειν ἐν τῇ πόλε, καὶ ἀτεγνῶς κατὰ τὸ Αὐσχύλου Ὦ 

ἰαμβεῖον μόνη ἐν τῇ πρύμνῃ καθῆσθαι τῆς πόλεως, 

μ.ο 
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πάντα κυβερνῶσα καὶ πάντων ἄρχουσα πάντα χρήσιμα 
ποισῖν. 

ΧΡ. Οὐκοῦν καἰῶς ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σώκρατες: 
ΧΙΧ. Σ0. Σὺ κρινεῖς, ὦ Κρίτων, ἐὰν βούλῃ ἀκούειν 

α καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συμβάντα ἡμῖν. αὖθις γὰρ δῇ πόλιν 
ἐσκοποῦμεν ὧδέ πως" Φέρε, πάνέων ἄρχουσα ἡ βασιλικὴ 

303 τέχνη τι ἡμῖν ἀπεργάζεται ἔργον, ἢ οὐδέν; Πάντως δήπου, 
Ε µἡμεῖς ἴφαμεν πρὺς ἀλλήλους. Οὐ καὶ σὺ ἂν ταῦτα φαίης, 

ὦ Κρίτων: 

ιο. ΔΡ. Ἔγωγε. : 
Σ8. Τί οὖν ἂν φαίηᾳ αὐτῆς ἔργον εἶναι: ὥσπερ εἰ 

σἳ ἐγὼ ἐρωτῴην, πάντων ἄρχουσα ἡ ἑατρική, ὧν ἄρχει, 
τί ἔργον παρέχεται; οὐ τὴν ὑγίειαν φαίηςς 

ΔΡ. ͵᾿Ἔγωγε. 
1 59. Τί δέ ἡ ὑμεέρα τέχνη ἡ γεωργία, πάντων 

433 ἄρχούσα, ὧν ἄρχει, τί ἔργον ἀπεργάζεται; οὐ τὴν τροφὴν 
4094 ἂν φαίης τὴν ἐκ τῆέ γῆς παρέχειν ἡμῖν; 

ΚΡ. Ἔγωγε. 
20. Τί δέ; ἡ βασιλικὴ πάντων ἄρχουσα, ὧν ἄρχει, 

ἀντί ἀπεργάξεται; ἴδως οὐ πάνυ γ εὐποφεῖς. 
ΚΡ. Μά τὺν ία, ὦ Σώκρατες. ι 
Σ4, Οὐδὶ γὰρ ἡμεῖς, ὦ Κρίων. ἀλλὰ τοσόνδε γε 

οἶσθα, ὅτι εἴπερ ἐσεῖν αὕτη ἣν ἡμεῖς ζητοῦμεν, ὠφέλιμον 

αὐτὴν δεῖ εἶναι. 
3. ΧΡ. Πάνυ γε. 

59. Οὐκοῦν ἀγαθόν γέ τι δεῖ ἡμῖν αὐτὴν παραδιδόναι; 
ΚΡ. Ανάγκη, ὦ Σώκρατες. 

Β Σ0. ᾽Αγαθὸν δέ γέ που ὠμο]ογήσαμεν ἀλλήλοις ἐγώ 
τε καὶ Κλέινίας οὐδὶν εἶναι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τινά. 

πο. ΚΡ. Ναί, οὕτως ἔλεγες. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ μὲν ἅλλα ἔργα, ἃ φαίη ἄν τις πολἰ- 

τικῆς εἶναι -- πολλὰ δέ που ταῦτ᾽ ὧν εἴη, οἷον πλουσίους 

τοὺς πολίτας παρέχειν καὶ ἐλευθέρους καὶ ἀστασιάστους -- 
5 πάντα ταῦτα οὔτε κακὰ οὔτε ἀγαθὰ ἐφάνη, ἴδει δὲ σο- 

:46 φοὺς ποιεῖν καὶ ἐπισεήμης µεταδιδόναι, εἴπερ ἐμελλεν αὕτη 
εἶνωι ἡ ὠφελοῦσά τε καὶ εὐδαίμονας ποιοῦσα. 

ΔΡ. Ἔσει ταῦτα" τότε γοῦν οὕτως ὑμῖν ὠμολογήθη, 
ὡς σὺ τοὺς λόγους ἀπήγγειλας. ᾿ 

Σ49. Αρ οὖν ἡ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνθρώ- 
γπους καὶ ὠαθούς; 
. ΚΡ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες:; 

Σ8. Αλλ’ ἄρα πάντας καὶ πάντα ἀγαθούς; καὶ πᾶσαν 
ἐπιστήμην, οκυτοτοµεκήν τε καὶ τεκευνικἠν καὶ τὰς ἄλλας 
ἁπάσας, αὕτη ἡ παραδιδοῦσά ἐστιν; 
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ΚΡ. Οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 
Σ8. Αλλά τίνα δὴ ἐπιστήμην: ᾗ τί χρησόµεβθα: τῶν Ὁ 

μὲν γὰρ ἔργων οὐδενὸς δεῖ αὐτὴν δημιουργὸν εἶναι τῶν 
μήτε κακῶν μήτε ἀγαθῶν, ἐπιοτήμην δὲ παραδιδόναι 
μηδεμίαν ἄλλην ἢ αὐτὴν ἑαντήν. λέγωμεν δὴ οὖν, τίς 
ποτε ἔστιν αὕτη, ᾗ τί χρησόµεθαι βούλει φῶμεν, ὦ Κφί- 
τω», ᾗ ἄλλους ἀγαθοὺς ποιήσοµεν: 

ΚΡ. Πάνυ γε. ; 

Σ56. Οἳ τί ἴσονται ἡμῖν ἀγαθοὶ καὶ τέ χρήσιμοι; ἢ 
ἔτι έγωμεν, ὅτι ἄλλους ποιήσουσιν, ὁἵ δὲ ἄλλοι ἐκεῖνοι νο: 
ἄλλονυς; ὃ τι δέ ποτε ἀγαθοί εἶσιν, σὐδαμοῦ ἡμῖν φαί- 
ρονται, ἐπειδήπερ τὰ ἔργα τὰ λεγόμενα εἶναι εἲς πολιτικῆς Ἑ 
ἠτιμάσαμεν, ἀλλ’ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον ὁ «4ιὸς Κόριρθος 
γίχνεται, καὶ ὅπερ ἔλεγον, τοῦ ἴσου ἡμῖν ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλε- 90 
ονος πρὺς τὸ εἰδέναι, τίς ποτ ἐσεὶν ἡ ἐπιστήμη ἐκείνημι 
Ἶ ἡμᾶς αὐδαίμονας ποιήσει; . 

ΚΡ. ΝΗ τὸν ία, ὦ Σώκρατες, εἰς πολλήν γε ἄπο- 
ρίαν, ὡς ἴονκεν, ἀφίκεσθε. 

ΣΩ. Ἔγωγε οὖν' καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ἐπειδὴ ἐν 
ταύτῃ τῇ ἀπορίᾳ ἐνεπεπτώκη, πᾶσαν ἤδη φωνὴν ἠφίεν, 393 
δεύµενος τοῖν ξένοιν ὥσπερ «Πιοσκούρων ἐπικαλούμενος 
σώσαι ἡμᾶς, ἐμέ τε καὶ τὸ µεράκιον, ἐκ τῆς τρικυµίας 
τοῦ λόγον, καὶ παντὶ τρόπῳ σπονδώσαι, καὶ σπονδά- 

σαντας ἐπιδείδαι, τίς ποτ᾽ ἔσειν ἡ ἐπιστήμη, ἦς τυχύντες 
ἂν καλῶς τὸν ἐπίλοιπον βίον διέλθοιµεν. η 

ΚΡ. Τί οὖν; ἠθέλησέ τι ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὁ Εὐθύδημος: 
ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; καὶ ἠρξατό γε, ὦ ἑκαῖρε, πάνν 

µεγαλοφρόνως τοῦ λόγον ὧδε' ᾽ 
XX. Πότερον δή σε, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ταύτην τὴν Β 

ἐπιστήμην, περὶ ἣν πάλαι ὠπορεῖτε, διδάξω, ἢ ἐπιδείξω αυ 
ἔχοντα, Ὢ µακάριε, ἦν δ' ἐγώ, ἴσει δὲ ἐπὶ σοὶ τοῦτο: 
Πάνυ μὲν οὖν, ἴφη. Ἐπίδειξον τοίνυν νὴ 46, ἴφην ἐγώ, 
ἔχοντα" πολὺ γὰρ ῥᾷον ἢ µανθάνει τηλικόνδε ἄνδρα. 
Φίέρε δή µοι ἀπόκριναι, ἔφη: ἔστιν ὃ τι ἐπίστασαι; Πάνν η 
Τε, ἦν & ἐγώ, καὶ ποἰλά, σµικρά γε. ᾿Αρκεῖ, ἔφη. ἆρ as 436 
οὖν δοχεῖς οἷόν τὲ τι τῶν ὄντων τοῦτο, ὃ ενγχάνει ὄν, 
αὐτὸ τοῦτο μὴ εἶναι; ᾽ἰλὰ μὰ «4 οὐκ ἔγωγε. Οὐκοῦν ὁ 
οὐ, ἔφης, ἐπίστασαί τι; ἜΕγωγε. Οὐκοῦν ἐπισεήμων εἶ, 
εἴπερ ἐπίστασαι; Πάνυ γε, τούτου γε αὐτοῦ. Ο/δὲν δια- 
φέρει. ἁλλ᾽ οὐκ ἀνάγκη σε ἔχει πώντα ἐπίστασθαι ἐπιστή- 40 
μονά γε ὄντα; Μά αἴ, ἔφην ἐγώ: ἐπεὶ πολὰ ἄλλ' οὐκ 
ἐπίσεαμαι. Οὐκοῦν εἴ τι μὴ ἐπίστασαι, οὐκ ἐπιστήμων 
εἷ- Ἐκείνου γε, ὦ φίλε, ἦν δ' ἐγώ. Ἡττον οὖν τι, 
ἔφη, οὐκ ἐπιστήμων εἶ, ἄρει δὲ ἐπισεήμων ἔφησθα εἶναι. 

ὧν 

1. ἄρχουσα καὶ πάντα κ. -- 6. καὶ - - ἐσχοποῦμεν) μετὰ γὰρ τὰ ἴμπροσθεν συμβάντα ἡμῖν αὖτις μετὰ ταῦτα 
ἐσκοποῦμεν ϐ οἱ ſomisso ἡμῖν) Ἄ οἱ omissis συμβάντα ἡμῖν αὖτις μετὰ) τ. — 7. τε cum Εἰοίπό ο: τί αἲ. -- 
13. ἐγώ σε αἲ. — 13. ΜΑΙ ὑγίειαν ἂν φαίηᾳ. ΒΑΙ1. — 1. ἔργον οµι. a. — 42. πάντα] πάντως π. 

1. ἡ) ῆ,. -- 6. ἡ) ἢ ᾱ, — 7. ἡ τ ἄλλους a. — 13. ἠτιμώσαμεν) ἀπεδοκιμάσαμεν ᾱ. -- 16. ποιήσει Ηοϊπάοτβας: 
᾿ποιήσειε Ἀλνς. -- 30. ἐνεπεπτώκη cum Ῥοκκοτο οἱ ἐνεπεπτώκει Ἄ 8 ΣΗ6ιοψε οἱ με, Τ, ἐνεπεπεύκειν ᾱ. -- ἠφίην 
κα, quod malim. ef. Sehncider ad Polit. T. Η. ρ. 1941. Barr. — 11. «Πιοσκούρω αν, ἀιοσλόρω pr. Ἐ) Ἐ. — 12. τοίνον 
Χθ: τοίνυν µε ahe. — 258. σὐ, ἴφη, ἐπίστασαί τι α, σὺ ἔφης ἐπίστασθαί τι Ἐν. (ἴφης habent ΧΓθΞΣΕίσΨΕἘ, 
ἐπίστασθαι Σ οἱ οοττ. ΓΙ) Malim σὐ, φῄς, ἐπίστασαί τι. Βλιτ. 

Ριλτο. 
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ϱ καὶ οὕτω τυγχάνεις ὧν αὐτὸς οὗτος, ὃς εἶ, καὶ αὖ πάλιν 
οὐκ εἶ, κἀτὰ ταὐτὰ ἅμα, Εἶεν, ἦν ὅ' ἐγώ, «Εὐθύδημε: 
τὸ γὰρ λεγόµενον, καλὰ δὴ παταγεῖς. πῶς οὖν ἐπίσταμαι 
ἐκείνην τὴν ἐπιστήμην, ἣν ἐξητοῦμενι ὡς δὴ τοῦτο ἁδύ- 

ο νατόν ἐστι τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μή” εἴπερ ἓν ἐπίσταμαι, 
ἅπαντα ἐπίσταμαι' οὐ γὰρ ἂν εἴην ἐπιστήμων τε καὶ ὧνε- 
πιστήµων ἅμα": ἐπεὶ δὲ πάντα ἐπίσεαμαι, κάκείνη» δὴ 
τὴν ἐπιστήμην ἴχω' ρα οὕτως Λέγεις, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ 

ΚΕ σοφόν; Αὐτὸς σαντόν γε δὴ ἐξελέγχεις, ἔφη, ὦ Σώκρα- 
οτε Τί δὲ, ἦν ὃ” ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, οὗ οὐ πέπονθας 

407. τοῦτο τὸ αὐτὸ πάθος; ἐγὼ γάρ τοι μετὰ σοῦ ὀτιοῦν ἂν 

πάσχων καὶ μετὰ «4ιογυσοδώρου τοῦδε, φίλης κεφαϊῆς, 

οὐκ ἂν πάνυ ἀγανακτοίην. εἰπέ µοι, σφὠ οὐχὶ τὰ μὲν 
ἐπίστασθον τῶν ὄντων, τὰ δὲ οὐκ ἐπίστασθον; "Ἠκιστά 

17, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ὁ «Διονναόδωρος. Πῶς λέγετον; 
ἔφην ἐγώ» ἀλλ οὐδὲν ἄρι ἐπίσασθον; Καὶ µάλα, ἡ ὅ᾽ 
ὃς, Πάντ ἄρα, ἔφην ἐγώ, ἐπίστασθον, ἐπειδήπερ καὶ 
ὁτιοῦν; Πάντ, ἴφη. καὶ σύ γε πρός, εἴπερ καὶ ἓν ἐπί- 
στασᾶι, πάντα ἐπίστασαι.. Ὦ 2εῦ, ἔφην ἐγώ, ὡς θαν- 

πι μαστὸν λέγεις καὶ ἀγαθὸν μέγα πεφάνθαι. μῶν καὶ οἱ 

ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι πάντ᾽ ἐπίστανται, ἢ οὐδέν; οὐ 

γὰρ δήπου, ἔφην, τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ ὅ' οὐκ ἐπί- 
στανται, καὶ εἰσὶν ἅμα ἐπιστήμονές τε καὶ ἀνεπιστήμονες. 
ἀλλὰ τί; ἦν ὃ ἐγώ. Πάντες, & ὃς, πάντα ἐπίσταν- 

Β ται, εἴπερ καὶ ἓν. 3 πρὺς τῶν θεῶν, ἦν ὅ' ἐγώ, ὦ 

924 «ιονυσόδωρε" δἥῆλοι γάρ µοί ἐστο» ἤδη, ὅτι σπουδάζετον͵, 
καὶ μόλις ἡμᾶς προὐκαλεσάμην ὀπουδάζειν' αὐτῷ τῷ ὄντι 
πάντα ἐπίστασθον: οἷον τεκεονικἠν καὶ σχυτικήν; Πάνυ 
γ ἔφη. Ἡ καὶ νευροῤῥαφεῖν δυνατώ ἐστον; Καὶ ναὶ 

30 μὰ Δία καττύειν, ἔφη. Ἡ καὶ τὰ τοιαῦτα, τοὺς ἀστέ- 
σας, ὁπόσοι εἰσί, καὶ τὴν ἄμμον; Πάνυ γε, ἡ ὃ’ ὃς" εἶς' 
οὐκ ἂν οἴει ὁμολογῆσαι ἡμᾶς; 

6 XXI. Καὶ ὁ Κτήσιππος ὑπολαβών' Πρὺς «ιός, 
8 ἔφη, «ιονυσόδωρε, τεκμήριόν τί µοι τούτων ἐπιδείξατον 

αδτοιόνδε, ᾧ εἴσομαι, ὅτε ἀληθῆ λέγεεον. Τί ἐπιδείξω: 
ἔφη. Οἶσθα Εὐθύδημον, ὁπόσους ὀδόντας ἔχει, καὶ ὁ 

Εὐθέδημος, ὁπόσους σὐ; Οὐκ ἐξαρκεῖ σοι, ἴφη, ἀκοῦ- 
ὅᾳαι, ὅτι πάντα ἐπιστάμεθα; ἸΜηδαμῶς, ἡ ὃ) ὃς, ἀλλὰ 
τοῦτο ἔτι ἡμῖν µόνον εἴπατον καὶ ἐπιδείξατον, ὅτι ἀληθῆ 

αολέγετο». καὶ ἐὰν εἴπητον, ὁπόσους ἑκάτερος ἔχει ὑμῶν, 
καὶ φαίνησθε γνόντες ἡμῶν ἀριθμησάντων, ἤδη πεισύ- 
µεθα ἡμῖν καὶ τἆλλα. Ἡγονμένω οὖν σκώπεισθαι οὐκ 

ϱ. ἠθελέτην, ἀλλ ὠμολογησάτην πάντα χρήματα ἐπίστασθαι, 
καθ’ ἓν. ἕκαστον ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κτησίππου. ὁ γάρ Ντή- 
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σιππος πάνυ, ἀπαρακαλύπτως οὐδὲν ὃ τι οὐκ ἠρώτα τε- 
λευτῶν, καὶ τὰ αἴσχισα, εἰ ἐπισταίσθην. τὼ δὲ ὠνδρειό- 

τατα ὁμόσε ἔτην τοῖς ἐρωτήμασιν, ὁμολογοῦντες εἰδέναι, 
ὥσπερ οἱ κώπροι οἱ πρὸς τὴν πληγὴν ὁμόσε ὠθούμενοι. 

ὥστ᾽ ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ὑπ ἀπιοτίας ἠναγ- 

κάσθην τελευτῶν ἐρέσθαι τὸν Εὐθύδημον, εἰ καὶ ὀργεί- 

σθαι ἐπίσταιτο ὁ «Πιοννσόδωρος. Ὁ δὲ, Πάνου, ἔφη. Οὐ Ε 
δήπου, ἦν ὅ’ ἐγώ, καὶ ἐς µαχαίρας γε κυβιστᾷν καὶ ἐπὶ 
τροχοῦ δινεῖσθαι τηλικοῦτος ὤν, οὕτω πύῤῥω σοφίας 

ο 

ἥκειςι: Οὐδέν, ἔφη, ὃ τι οὔ. Πότερον δέ, ἦν δ' ἐγώ, ιο 
πάντα νῦν µόνον ἐπίστασθον ἢ καὶ ἀεί; Καὶ ἀεί, ἴφη. Καὶ 39 
ὅτε παιδία ἤστην καὶ εὐθὺς γενύµεγοι ἠπίσεασθε; Πάντα, 
ἐφάτη» ἅμα ἀμφοτέρω. Καὶ ἡμῖν μὶν ἄπιστον ἐδόκει 295 

τὸ πφᾶγμα εἶναι. Ὢ δ' Εὐθύδημος, ᾽Απιστεῖς, ἔφη, ὦ 
Σώνρατες; Πιήν α Π τε, ἦν ὅ ἐγώ, εἰκὸς ἡμᾶς ἐστὶ σο- 15 

φοὺς εἶναι. Αλλ’ ἦν, ἔφη, ἐθελήσῃς µοι ἀποκρίνεσθαι, 
ἐγὼ ἐπιδείξω καὶ σἳ ταῦτα τὰ θαυμαστά ὁμολογοῦντα. 
᾽αλιὰ µήν, ἦν ὅ ἐγώ, ἤδιστα ταῦτα ἐξελέγχομαι. εἰ γάρ 

τοι λέχηθα ἐμαυτὸν σοφὸς ὤν, σὺ δὲ τοῦτο ἐπιδείξεις 

ὡς πάντα ἐπίσεαμαι καὶ αεί, τί μείζον ἔρμαιον αὐτοῦ vν 
ἂν εὕροιμι ἐν παντὶ τῷ βίῳ; 

XXII. Αποκρίνον δή ἔφη. Ὡς ἀποκρινουμένον Β 
ἐρώτα. αρ” οὖν, ἔφη, ὦ  Σώκρανες, ἐπιστήμων του εἶ 
ἢ οὗ; Εγωγε. Πότερο» οὖν ᾧ ἐπισεήμων εἶ, τούτῳ καὶ 
ἐπίστασαι, ἢ ἄλλῳ τῷ; Ὢε ἐπιοτήμων. οἶμαι γάρ σεῖ5 
τὴν ψυχὴν λέγειν. ἢ οὐ τοῦτο λέγει; Οὐκ αἰσχύνει, 
ἴφη, ὦ Σώκρατες; ἐρατώμενος ἀντερωτᾷς; Εἶεν, ἦν. δ᾽ 
ἐγώ" ἁλλὰ πῶς ποιῶ; οὕτω γὰρ ποιήσω, ὅπως ἂν σὺ κ- 
λεύης. ὅταν μὴ εἰδῶ ὃ τε ἐρωτᾷς, κεἰεύεις µε Όμως ἆπο- 
χρίνεσθαι, ἀλλὰ μὴ ἐπανερέσθαι; Ὑποίαμβάνεις γὰρ δή- 30 
πον τι, ἔφη, ὃ λέγω; Ἔγωγε, ἦν ὅ᾽ ἐγώ. Πρὸς τοῦτο ϐ 
τοίνυν ἀποκρίνου, ὃ ὑπολαμβάνει. Τί οὖν, ἔφην, ἂν Μ0 
οὐ μὲν ἄλλῃ ἐρωτᾷρ διανοούμενος, ἐγὼ δὲ ἄλλη ὑπολάβω, 
ἔπειτα πρὸς τοῦτο ἀποκρίνωμαι, ἐξαρχεῖ σοι, ἐὰν μηδὲν 
πρὸς ἔπος ἀποκρίνωμαι; Ἔμοιγε, ἡ d ὃς οὐ μέντοι σοί 15 
γε, ὡς ἐγώμαι. Οὐ τοίνυν μὰ «ἀἷα ἀποκρινοῦμαι, ἦν 
ὁ ἐγώ, πρότερον, πρὶν ἂν᾽ πύθωμαι. Οὐκ ἀποκρινεῖ, 
ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβάνης, ὅτι ἔχων φλναρεῖς καὶ 
ἀρχαιότεφος εἶ τοῦ Φέοντος.. Κάγὼ ἔγνων αὐτὸν ὅτι µοι Ὦ 
χαλεπαίνοι διαστέλλοντι τὰ λεγόμενα, βονλόμενός µε Θη- 0 

ρεῦσαι τὰ ὀνόματα περιστήσας. ἀνεμνήσθην οὖν τοῦ Κόν- 
νου, ὅτι µοι κἀκεῖνος χαλεπαίνει ἑκάστοτε, ὕταν αὐτῷ μὴ 
ἠὑπείκω, ἔπειτά µου ἧττον ἐπιμελεῖται ὡς ἀμαθοῦς ὄντος. 
ἐπεὶ δὲ οὖν διενενοήµην καὶ παρὰ τοῦτον φοιτᾷν, φήθην 

1, παταγεῖς eum Abreschio (ες Ἡθεγολίο, Photio, Suida) κ. πάντ᾽ ἄγεις Scholiasta, πάντα λέγεις cum lihris ab, 
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- 33. ἴφην ΧΓΘΞΗ ΕΕ: ἔφη abe. — 21. µόγις Βοεκκοτις. -- πι 

abe. -- 30. πέφανται Ἀ. 
ην ᾱ. -- 19. δυνατώ) αὐὖ δυνατώ αὐ. αρεκαλεσάμ: 

3, ἤτην auctore Rulimanno ὃν ο: ἴτην τα, εἴτην οθιοτί, -- 9. οὕτω] ἢ οὕτω Heusdius. — 10. ἥκεις οὐάἱοθς omnes 
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δεῖν ὑπείκεν, µή µε σκαιὸν ἡγησάμενος φοιτητὴν μὴ 
προσδέχοιτο. εἶπον οὖν" ᾿Αλλ’ εἰ δοκεῖ σοι, Εὐὼύδημε, 

Ε οὕτω ποιεῖν, ποιητέον' σὺ γὰρ πάντωφ που κάλλιον ἐπί- 
σεασαι διαλέγεσθαι ἢ ἐγώ, τέχνην ἴχων ἰδιώτον ἀνθρώ- 

ἅπου. ἐρώτα οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς. ᾿Αποκρίνον δή, ἔφη, 
πάλιν, πύτερον ἐπίστασαί τω ἅ ἐπίστασαι, ἡ οὗ; ΕΥΩΥΕ, 

306 ἔφην, τῇ γε ψυχῇ. Οὗτος αὖ, ἔφη, προσαποκρίνεται 
τοῖς ἐρωτωμένοις. οὗ γὰρ ἔγωγε ἐρωτῶ  ὅτῳ, ολλ’ εἰ ἐπί- 

444 στασαί τω. Πλέον αὖ, ἴφην ἐγώ, τοῦ δέοντος ἀπεκρινά- 
'οµην ὑπὸ ἀπαιδευσίας. ἀλλὰ συ)γέγνωσκέ μοι" ἀποκριροῦ- 

μαὶ γὰρ ἤδη ἁπλῶς, ὅτι ἐπίσταμαί φ — ἐπίσταμαι. 
Πότερον, ἡ δ’ ὃς, τῷ αὐτῷ τούτρ Υ αεί, ἢ ἔσει μὲν ὅτε 
τούτῳ, ἔστι δὲ ὅτε ἑεέρῳ: αεί, ὅταν ἐπίστωμαι, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, 
τούτῳ.. Οὐκ αὖ, ἔφη, παύσει παραφθεγγόµενος; Αλ’ 

Β is ὅπως μή τι ἡμᾶς σφαλεῖ τὸ ἆ εἰ τοῦτο. Οὔκουν ἡμᾶς γε, 
ἔφη, ἆλλ εἴπερ, σέ. ἁλλ ἀποκρίνου" ἡ ἀεὶ τούτῳ ἐπί- 

στασαι; Αεί, ἦν ὅ' ἐγώ, ἐπειδὴ δεῖ ἀφελεῖν τὸ ὅταν. 
Οὐκοῦν ἄεὶ μὲν τούτω ἐπίστασαι: ἀεὶ δ᾽ ἐπιστάμενος πό- 

περον τὰ μὶν τούτῳ ἐπίστασαι ᾧ ἐπίσεασαιν τὰ δ ἅλῳ, 
ο ἢ τούτῳ πάντα; —** ἔφην ἐνών ἅπαντα, ἅ Υ ἐπί- 

σταμαι. Τοῦτ) ἐκεῖνο, ἔφη" ἥκει τὸ αὐτὸ παράφθεγωα. 

4λλ’ ἀφαιρῶ, ἔφην ῥγώ, τὸ ἅ γ ἐπίσταμαι.- Αλλὰ 
ιν μηδὲ ἓν, ἔφη, ἀφέλῃς- οὐδὶν γάρ σου δέοµαι. ἁλλά οι 

ἀπόκριναι" δύναιο ὢν ἅπαντα ἐπίστασθαι, εὖ μὴ πάντα 

39 ἐπίσταιο; Τέρας γὰρ ἂν εἴη, ἦν ὅ' ἐγώ. Καὶ ὃς εἶπει 
Προσείθει τοίνυν ἤδη õ τι βούλει" ἅπαντα γὰρ ὁμολογεῖς 
ἐπίστασθαι. Ἔοικα, ἔφην ἐγώ, ἐπειδήπερ γε οὐδεμίαν 
ἴχει δύναμιν τὸ ἃ ἐπίσταμαι, πάντα δὲ ἐπίσταμαι. . Οὐκ- 
οὔν καὶ ἄεὶ ὠμολόγηκας ἐπίστασθαι τούτῳ, ᾧ ἐπίστασαι, 

Λ45 10 εἶτε ὅταν ἐπίοτῃ εἴτε ὅπως βούλει" ἀεὶ γὰρ ὠμολόγηκας 
ϱ. ἐπίστασθαι καὶ ἅμα πάντα. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ παῖς ὤν 

ἠπίστω, καὶ ὃτ ἐγίγνου, καὶ ὅτ ἐφύου: καὶ πρὶν αὐτὸς 
γενέσθαιν καὶ πρὶν οὐρανὸν καὶ γῆν γενέσθαι, ἠπίστω 

225 ὤπαντα, εἴπερ ἀεὶ ἐπίστασαι. καὶ ναὶ μὰ ία, ἔφη, αὐ- 

αὔ τὸς αεὶ ἐπιστήσει καὶ ἅπαντα, ἂν ἐγὼ βούλωμαι. 

XXII. Ὁαμὰ βονληθείης, ἦν d ἐγώ, ὦ Ἀολντίμητε 
Εὐθύδημε, εἰ δὴ τῷ ὄνει ἀληθῆ᾽ λέγες. αλλ οὔ σοι 
πάνυ πιστεύω Ἱκαρῷ εἶναι, εἶ μή σοι ουμβονληθείη ὁ ἆδελ- 

φός σου οὐτοσὶ «Πιοννσόδωρος” οὕτω τάχα ἄν. εἴπετορ δὲ 

Ε αόμοι, ἦν ὃ ἐγώ, — τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὐκ ἴχω ὑμῖν πῶς 
ἀμφισβητοίην, οὕτως εἰς σοφίαν τερατώδεσιν ἀνθρώποις, 

ὅπως οὐ πάντα ἐγὼ ἐπίσταμαι, ἐπειδὴ ὑμεῖς φατέ' πὰ 
δὲ τοιάδε πῶς φῶ ἐπίστασθαι, Εὐθύδημε, ὡς οἱ όγα- 
Φοἱ ἄνδρες ἄδικοί εἶσε; φέρε εὐπέ, τοῦτο ἐπίσταμαι ἢ οὐκ 

16 ἐπίσταμαι; ᾿Ἐπίστασαι μέντοι, ἴφη. Τη ἦν δ᾽ ἐγώ. Ότι 

οὐκ ἄδιιοί εἶσιν οἱ ἆγαθοί. Πάνυ γε, ἦν ὅ' ἐγώ, πάλαι. 

Π44ΤΟΣΝΟΣ ΕΥΘΤΙΗΜΟΣ. 147 - 

ἀλλ) οὐ τοῦτο ἐρωτῶ" ἀλλ ὡς ἄδικοί εἶσιν οἱ ὠγαθοί, 393 
ποῦ ἐγώ τοῦτο ἔμαθον; Οὐδαμοῦ, ἔφη ὁ «ιονυσόδωφος. 
Οὐκ ἄρα ἐπίσεαμαι, ἴφην, τοῦτο ἐγώ. «ἀιαφθείρεις, 
ἴφη, τὸν λόγον, ὁ Εὐθύδημος πρὸς τὸν «μνυσόδωρο», 

καὶ φανήσεται οὗτοσὶ οὐκ ἐπιστάμενος, καὶ ἐπιστήμων 5 Η3 
ἅμα ὢν καὶ ἀνεπιστήμων, Καὶ ὁ «ιονυσόδωφος ἠρυθρί- 
ασεν. ᾽Αλλὰ σύ, ἦν ὅ ἐγώ, πῶς λέγεις, ὦ Εὐθύδημει 
οὐ δοκεῖ σοι ὀρθῶς ἁδελφὸς λέγειν ὁ πάντα εἰδώς; ᾿Αδει- Β 

φὸς γάρ, ἔφη, ἐγώ εἰμι Εὐθυδήμον, ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ 
«ιονυσόδωρος: Κάγὼ εἶπον, Ἔασον, ὦ Ὑαθέ, ἕως ἂν ιο 
Εὐθύδημός µε διδάξῃ, ὡς ἐπίσταμαι τοὺς ἀγαθοὺς ἄν- 

ὄρας ὅτι ἄδικοί εἶσι, καὶ µή µοι φθονήσῃς τοῦ µαθή- 

µατοφ. Φεύγει, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ὁ «4ιονυσόδωρος, 
καὶ οὐκ ἐθέλεις ὠποκφίνεσθαι. Εἰκότως }’, εἶπον ἐγώ” 
ἧττων γάρ εἰμι καὶ τοῦ ἑτέρου ἡμῶν, ὥστε πολλοῦ δέωῖσο 
μὴ οὐ δύο γε φεύγειν. πολὺ γὰρ πού εἰμι φαυλότερος τοῦ 
Ἡρακλέους, ὃς οὐχ οἷός τε ἦν τῇ τε Όδρα διαµάχεσθαι, σο- 
φιοτρίᾳ οὔσῃ καὶ διὰ τὴν σοφίαν ἀνιείσῃ, εἰ µίαν κεφαλὴν 
τοῦ λόγου τις ἀπότέμοι, πολλὰς ἀντὶ τῆο μιᾶς, καὶ καρκίνω 

τινὶ ἑτέρῳ σοφιστῇ, ἐκ θαλάττης ἀφιγμένῳ, νεωσεί, μοι 10 
δοχκεῖν, καταπεπλευκύτι’ ὃς ἐπειδὴ αὐτὸν ἐλύπει οὕτως ἐκ 
τοῦ ἐπ᾽ ἀριστερὰ λέγων καὶ δάκνων, τὸν Ἰόλεων τὸν ἀδελ- 
φιδοῦν βοηθὸν ἐπεκαλέσατο, ὁ δὲ αὐτῷ ἑκανῶς ἐβοήθησεν. ϐ 
ὁ ὃ᾽ ἐμὸς Ἰόλεως Πατροκλῆς εἰ ἔλθοι, πλέον ἂν Θάτερον 
ποιήσειεν. ' εν 3 

XXIV. ᾽Απόκριναι δή, ἔφη ὁ ὁ «Φιονυσόδωφος, ὁπύτε 
σοι ταῦτα ὤμνηται: πότερον ὁ Ἰόλεως τοῦ Ἡρωλέους μᾶλ- 

ον ἦν ἀδελφιδοῦς ἃ Ὦ σός; Κράτιστον τοίνυν μοι, ὦ οιο- 

νυσόδωφε, ἦν d ἐγώ, ἀποκρίρασθαί σοι. οὐ γὰρ μὴ ἀνῆς 

ἐρωτῶν, (σχεδόν τι ἐγὼ τοῦτ' εὖ οἶδα), φθονῶν καὶ δια- 30 
κωλύων, ἵνα μὴ διδάξη µε Εὐθύδημος ἐκεῖνο τὸ σοφόν. 
᾽Αποκρίνου δή, ἔφη. ᾽Αποκριοῦμαι δή, εἶπον, ὄει τοῦ 
Ἡρακλέους ἦν ὁ Ἰόλεως ἀδελφιδοῦς, ἐμὸς δ᾽, ὡς ἐμοὶ δο- 
κεῖ, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. οὐ γὰρ Πατροκλῆς ἦν αὐτῷ πατήρ, Ε. 
ἆ ἐμὸς ἀδελφός, ἀλλὰ παραπλήσιον μὲν τοὔνομα Ἰφικλῆς, 15 
ὁ Ἡρακλέους ἀδελφός. Πατροκλῆς δέ, ᾖ δ᾽ ὃς, σόφ 

Πάνν Υ, ἔφην ἐγώ, ὁμομήτριάς γε, οὐ μέντοι ὁμοπάτριος. 
᾿Αδελφὺς ἄρα ἐστί σοι καὶ οὐκ ἀδελφός. Οὐχ ὁμοπάτριός 
Τε, ὦ βέλτιστε, ἔφην" ἐκείνου μὶν γὰρ. Χαιρέδημυς ἦν 
πατήρ; ἐμὸς δὲ Σωφρονίσκος. Πατὴρ δὲ ἦν, ἴφη, Σω- au 
φρονίσκος καὶ Χαιρέδημος; Πάνυ γ, ἔφην ' ὁ μέν γε ἐμός, 
ὁ δὲ ἐκείνου. Οὐκοῦν, ἡ ὅ' ὃς, ἕεερος ἦν Χαιρέδημος 3498. 
τοῦ πατρός; Tovuoũ Υ᾽, ἔφην ἐγώ. Αρ οὖν πατὴρ ἦν 
ἕτερος ὤν πατρός; ἢ σὺ εἶ ὁ αὐτὸς τῷ λίδῳ; «έδοικα 

μὲν ἔγωγ, ἔφην, μὴ φανῶ ὑπὸ σοῦ ὁ αὐτός' οὐ μέντοι α 
μοι δυκῶ. Οὐκοῦν ἕτερος εἶ, ἔφη, τοῦ λέδου; Ἔτερος 
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μέντοι. λ]ο τι οὖν ἕτερος, ἡ δ' ὃς, ὤν 1ΐθου οὐ αί- 
115. «Φος εἷν καὶ ἕτερος ὧν χρυσοῦ οὐ χρυσὸς εἶ; Ἔσει ταῦτα. 

Οὐκοῦν καὶ ὁ λαιρέδημος, ἔφη, ἕτερος ὢὤν πατρὺς οὐκ 
Ἡ ἂν πατὴρ εἴη, Εοίκεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ πατὴρ εἶναι. Ec 

δγὰρ δήπαν, ἔφη, πατήρ ἐστιν ὁ Χαιρέδημης, ὑπολαβὼν ὁ 
Κὐθύδημος, πάλιν αὖ ὁ Σωφρονίσκος ἕτερος ὤν πατρὸς 
οὐ πατήρ ἐστιν, ὥστε σύ, ὦ Σώκρατες, ἁπάτωρ εἷ. Ναὶ 
ὁ Κτήσιππος ἐκδεξάμενος, Ὁ δὲ ὑμέτερος, ἔφη, αὖ πα- 
τὴρ οὐ ταὐτὰ ταῦτα πέπονθεν; ἕτερός ἐστι τομοῦ πα- 

Ἰοτρός:; Πολλοῦ y, ἔφη, δεῖ, ὁ Εὐθύδημος, αλά, ἡ δ' 
ὤς, ὁ αὐτός; ὍὉ αὐτὸς µέντο. Οὐκ ὤν συμβονλοίμην. 

C ὡλλὰ πότερον, ὦ Εὐθύδημε, ἐμὸς μόνος ἐστὶ πατὴρ ἢ 

καὶ τῶν ὅλλων ἀνθρώπων; Καὶ τῶν ἄλλων, ἴφη" ἢ οἴει 
τὸν αὐτὸν πατέρα ὄντα οὐ πατέρα εἶναι; Ἔμμην δῆτα, 

ἑ ασ ἔφη ὁ Κτήσιππος. Τί δὲ; ή δ' ὕς' χρυσὺν ὄντα μὴ 
χρυσὸν εἶναι; ἢ ἄνθρωπον ὄντα μὴ ἄνθρωπον;: Μὴ γάρ, 
ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε, τὸ λεγόµενον, οὐ λίνον 
Λίνω συνάπτεις; δεινὸν γὰρ λέγεις πρᾶγμα, εἰ ὁ σὸς πα- 

τὴρ πάντων ἐστὶ πατήρ. ΑΛ ἔστιν, ἴφη. Πότερον ἂν- 
α φρώπων: ἡ ὅ’ ὃς ὁ Κτήσιππος, ἢ καὶ ἵππων: ἢ καὶ τῶν 

Ρ ἅλίων πάντων ζώων; Πάντων, ἔφη. Ἡ καὶ µήτηρ ἡ 
30 µήτηρ: Λαὶ ἡ µήτηρ γε. Καὶ τῶν ἐχίνων ἄρα, ἔφη, ἡ σὴ 

µήτηῳρ µήτηρ ἐσεὶ τῶν θαλαττίων, Καὶ ἡ σή γ, ἔφη. Καὶ 
σὺ ἄρα ἀδελφὺς εἶ τῶν κωβιῶν καὶ κυναρίων καὶ χοιρι- 

αδίων. Καὶ γὰρ σὐ, ἴφη. ἈΚαὶ πρὺς ἄρα σοι πατήρ ἐσεί 
καὶ κύων. Καὶ γὰρ σοΐ, ἴφη. Αὐτίια δὲ γε, ἡ ὅ ὃς 

ἆ «ονυσόδωρος, ἄν µοι ὠποκρίνῃ, ὦ Κτήσιππε, ὁμολο- 
γήσεις ταῦτα. εἰπὶ γάρ μοι, ἔστι σοι κύων; Καὶ µάόλα 

Ἐ πονηρός, ἔφη ὁ Κτήσιππος. "Ἔστιν οὖν αὐτῷ κυνίδια; 

30 Καὶ µάλ’, ἔφη, ἕτερα τοιαῦτα. Ὀνύκοῦν πατήρ ἐστιν αὐ- 

τῶν ὁ κύων; ᾿Εγωγέ τοι εἶδον, ἴφη, αὐτὸν ὀχεύοντα τὴν 
κύνα. Τί οὖν; οὐ σὐς ἔσειν ὁ κύων; Πάνυ γ, ἔφη. 

Οὐκοῦν πατὴρ ὢν σὐς ἐστιν, ὥστε οὓς πατὴρ γήγνεται ὁ 
κύων καὶ αὐ κυναρίων ἀδελφός: Καὶ αὖθις ταχὺ ὑπολα- 

πφβὼν ὁ «Πιονυσύδωρος, ἵνα μὴ πρότερόν τι εἶποι ὁ Κτή- 
σιπποξ, Καὶ ἔτι γέ µοι μικρόν, ἔφη, ἀπόχριαι" τύπτεις 

τὸν κύνα τοῦτον; : 
XXV. Κὰὠ ὁ Κτήσιππος γελάσας, Νή τοὺς Δεούς, 

ἔφη: οὐ γὰρ-δύναμαι σὲ. Οὐκοῦν τὸν σαυτοῦ. πατέρα, 

490 ωἴφη, εὖπτεις; Πολύ μέντοι, ἔφη, δικαιότερον τὸν ἡμέ- 

«396. τερον πατέρα τύπτοιµι, ὃ τι μαθὼν σοφοὺς υἱεῖς οὕτως 
ἔφυσεν. ἀἱ1 ἡ που, ὦ Εὐθύδημε, ἴφη ὁ Ντήσιππος, 
πόλλ’ ἀγαθὰ ἀπὸ τῆς ὑμετέρᾶς σὐφίας ταέτης ἀπολέλαυ- 

κεν ὁ πατὴρ ὁ ὑμέτερός τε καὶ ὁ τῶν κυνιδίων. Αλ’ οὐ- 
447 1 δὲν δεῖται πολλῶν ἀγαθῶν, ὦ Κτήσιππε, οὔτ ἐκεῖνος 
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οὔτε σύ. Οὐδὶ σύ, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Κὐθύδημε, αὐτόςι Οὐδὲ 
ἄλλος Ίε οὐδεὶς ἀνθρώπων. εὐπὶ γάρ µοι, ὦ Κτήσιπε, 
εἰ ἀγαθὸν νοµίζες εἶναι ἀσθενοῦντι φάρμακον πιεν ἢ Ἡ 
οὐκ ἀγαθὸν εἶναι δοκεῖ σοι, ὅταν δέηται’ ἢ εἰς πόλεμον 
ὕτων ἴῃ, ὕπλα ἔχοντα μᾶλλον ναι ἢ ἄνοπ]ον. Ἔμόιυε, 6 
ἴφη. καίτοι οἶμαί τί σε τῶν καἰῶν ἐρεῖν. «Σὺ ἄριστα 
εἴσε, ἴφη' ἀλλ ἀποκρίνου. ἐπειδὴ γὰρ ὠμολόγεις ἆγα- 
Φὺν εἶναι φάρμακον, ὅταν δέη, πίνην ἀνθρώπω, ἄλλο 
τι τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ὡς πλεῖσον δεῖ πίνει», καὶ καλώς 

ἐκεῖ ἕξει, ἐάν τις αὐτῷ τρίψας ἐγκεράσῃ ἐλλεβόρου ὥκα- ιο 
ξαν; Καὶ ὁ Κτήσιππος εἶπε, Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Εὐθύ- 
ὅημε, ἐὰν ᾗ 7ε ὁ πίνων ὅσος ὁ ἀνδριὰς ὁ ἐν Δελφαῖς C 
Οὐκοῦν, ἴφη, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἐπειδὴ ἀγαθόν ἐστιν 
ὅπλα ἴχειν, ὡς πλεῖστα δεῖ ἔχειν δύφατά τε καὶ ἀσπίδας, 
ἐπειδήπερ ὠγαθόν ἐσειν; Μάϊα δήπον, ἴφη ὁ Κτήσιπ- 15 
πος” οὐ ὃ οὐκ οἵι, ὦ Εὐθύδημε, ἀλλὰ µίαν κιὶ ἓν 
δόρυ; Ἔγωγε, Ἡ καὶ τὸν Γηρυύνην ἄν, ἴφη, καὶ τὸν 
Ἡφιάρεων οὕτω σὺ ὁπλίσαις: ἐγὼ δὲ ὤμην σε δεινύτερον 
εἶναι, ἅτε ὁπλομάχην ὄντα, καὶ εὖνδε τὸν ἑταῖρον. Καὶ 
ὁ μὶν Εὐθύδημος ἐσίγησεν' ὁ δὲ «4ιονυσόδωρος πρὸς τὰ Ἡ 8 
πρότερον ἀποκεκριμένα τῷ Ντησίππῳ ἤρετο, Οὐκοῦν καὶ Ὦ 
χρυσίον, ἡ ὅ- ὃς, ἀγαθὸν δοκεῖ σοι εἶναι ἔχειν; Πόνν, 

καὶ ταῦτά γε πολύ, ἔφη ὁ Κτήσιππος. Ti οὖν; ἀγαθὰ οὐ 
δοκεῖ σοι χρήματα εί τ᾽ ἴχειν καὶ πανταχοῦ; Σφόδρα , 
ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὸ χρυσίον ἀγαθὸν ὁμολογεῖς εἶναι τ 15 
ὉὩμολόγηκα μὲν οὖν, ἡ d ὃς. Οὐκοῦν ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν 
καὶ πανταχοῦ καὶ ὡς μάλιστα ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἴη ἂν εὐ- 
δαιμονίστατος, εἰ ἔχοί χρυσίου μὶν τρία τάλαντα ἐν τῇ äE 

γαστρί, τάλαντον ὃ) ἐν τῷ κφανίῳ, σεατῆρα δὲ χρυσοῦ 
ἓν ἱκατέρῳ τώφθαλμῷ; : Φασέ γε οὖν, ὦ Εὐθύδημε, ἔφη ao 
ὁ Κτῄσιππος, τούτους εὐδαιμονεστάτους εἶναι Σκυθῶν 

καὶ ἀρίστους ἄρδρας, οἳ χρυσίον τε ἐν τοῖς κφανίοις ἔχαυσι 

πολὺ τοῖς ἑαυτῶν, ὥσπερ οὐ νῦν δὴ ἔλεγες τὸν κύνα τὸν 
πατέρα, καὶ ὃ θαυμασιώτερόν γε ἴτι, δὲι καὶ πίνουσιν 
ἐκ τῶν ἑαυτῶν κφανίων κεχρυσωµένων, καὶ ταῦτα ἐντὸς 15 
καθορῶσι, τὴν ἑαυτῶν κορυφὴν ἐν ταῖς χεροὶν ἔχοντες. 

Πότεφον δὶ ὁρῶσιν, ἴφη ὁ Εὐθύδημος, καὶ Σκύῦτι τε 300 

καὶ οἱ ἆλλοι ἄνθρωποι τὰ δυνατὰ ὁρᾷν ἢ τὰ ἀδύναται 
Τὰ δυνατὰ δήπον. Οὐκοῦν καὶ σύ, ἴφη: Κάγώ. ὩὈρῆς 
οὖν τὰ ἡμέτερα ἱμάτια; Να. «υνατὰ οὖν ὁφᾷν ἐσεὶ 0 
ταῦτα. "Ὑπερφνῶς, ἔφη ὁ Κτήαιππος. "Τί δέ; η ὅ' ὃς 
Μηδέν. : σὺ δ᾽ ἴσως οὖκ οἴει αὐτὰ ὁρᾷν: οὕτως ἠδὺς εἰ. Ἠ9 
ἁλχά µοι δοκεῖς, Εὐθέδημε, οὗ καθεύδων ἐπικεκσιαῆσθαι, 
καὶ εἰ οἷόν τε λέγοντα μηδὶν ἀέγειν, καὶ σὐ τοῦτο ποιῖν. Β 

XXVI. Ἡ γὰρ οὐκ οἷόν τε, ἔφη ὁ Πιορναόδωρος, 15 
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αιγῶντα λέγειν: Οὐδ' ὁπωσειοῦν, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Κτήσιππος. 40 
οὐδὲ λέγοντα σιγῷν; Ἔτι ἧττον, ἔφη. Όταν οὖν λίθους 
λέγῃς καὶ ξύλα καὶ οιδήριά, οὐ σιγῶντα λέγεις; Οὔκ- 
ουν, εἴ γε ἐγώ, ἴφη, παρέρχοµαι ἐν τοῖς χαλκείοις, ἀλλὰ 

5 φθεγγόµενα καὶ βοῶντα µέγιότον τὰ σιδήρια Ἱέγιται, ἐών 

τις ἄφηται: ὥστε τοῦεο μὲν ὑπὺ σοφίας ἔλαθες οὐδὲν 

εἰπών. ἀλ1’ ἔτι µοι τὸ. ἕτερον ἐπιδείξατον, ὅπως αὖ ἴστι 
ο λέγοντα σιγᾷν. Κα µοι ἐδόκει ὑπεραωνιᾷν ὁ Κεήσιπ- 

πος διὰ τὰ παιδικά. Όταν σιγᾶς, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, 
ιοοὗ πάντα σιγῷς; Ἔγωγε, ἡ ὅ ὃς  Οὐκοῦν καὶ τὰ λέ- 

γοντα σιγᾷς, εἴπερ τῶν ἀπάντων ἐστὶ τὰ λέγοντα. Ti δέ, 

ἔφη ὁ Κτήσιππος, οὐ. αιγᾷ πάντα; Οὐ δήπου, ἔφη ὁ 
Εὐθύδημος. Α΄ ἄρα, ὦ βέλτιστε, λέγει τὰ πάντα: Τά 
γε δήπου λέγοντα. Αλλά, ἡ ὃ ὃς, οὐ τοῦτο ἐρωεῶ, 

15 ἀλλὰ τὰ πάντα σιᾷ ἢ λέγει Οὐδέτερα καὶ ἀμφύτερα, 

Ὁ ἔφη ὑφαρπάσας ὁ Φιονυσύδωφρος: εὖ γὰφ οἶδα ὅτι τῇ ἆπο- 
450 κρίσει οὐχ ἔξεις ὃ τι χρῆ. Καὶ ὁ Ντήσιππας, ὥσπερ εἰώθει, 

μέγα πάνν ἀνακαγχάσας, Ὦ Εὐθύδημε, ἴφη, ὁ ἀδελφός 
σου ἑξημφοτέρικε τὸν λάγον, καὶ ἁπόλωλέτε καὶ Πετηται. 

30 Καὶ ὁ Κλωνίας πάνὺ ἤσθη καὶ ἐγέλασεν, ὥστε ὁ Ντήσιππος 
ἐγένετο πλεῖον ἢ δεκαπλάσιος. ὁ δέ µοι, πανοῦργος ὤν, 
ὁ Κτήσιππος ; παρ αὐτῶν τούτων αὐτὰ ταῦτα παρακηκύει” 

Ε οὐ γάρ ἐστιν ἄλλων τοιαύτη σοφία τῶν μον ἀνθρώπων. 

XXvii. Κάγὼ εἶπον, Τί γεᾷς, ὦ Κλενία, ἐπὶ 
S σπουδαίοις οὕτω πράγµασι καὶ καλοῖς; Σὺ γὰρ ἤδη τι 

πώποτε εἶδες, ὦ «Σώκρατες, καλὺν πρᾶγμω; ἴφη Aio 

νυάόδωρος. Ἔγωγε, ἴφην, καὶ πολ]ά γε, ὦ «Πονυσύδωρε. 

30: άρα ἕτερα ὄντα τοῦ καἰοῦ, ἴφη, ἢ ταὐτὰ τῷ καλῷι 
Κάγὼ ἐν παντὶ ἐγενόμην ὑπὸ ἀπορίας, κιὶ ἠγούμην δί- 

30 καια πεπονθέναι, ὕει ἔγρυξα, ὅμως δὲ ἕτερα ἴφην αὐτοῦ 
7ε τοῦ καλοῦ" πάρεσε μέντοι ἑκάστῳ αὐτῶν κάλλος τι. 

Ἐὰν οὖν, ἔφη, πι νηταί σοι βοῦς, βοῦς εἶ, καὶ ἅτι 

νῦν ἐγώ σοι πάρειµε, «ιονυσύδωρος εἶι Εὐφήμει τοῦτό 
γεν ἦν” ἐγώ. Αλλά τίνα τρόπον, ἔφη, ἑτέρου ἱτέρῳ 

30 παφαγενοµένον τὸ ἕτερον ἕτερον ἃ ἂν tin· αρα τοῦτο, ἔφην 

- ἐγώ, ἀπορεῖς: ἤδη δὲ τοῖν ὠνδροῖν τὴν σοφίαν ἐπεχείρουν 
µσι μιμεῖόθαι, ἅτε ἐπιθυμῶν αὐτῆς. Πῶς γὰρ οὐκ ἀποφῶ, 

ἴφη, καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες ἄνθρωποι ὃ μὴ ἔστιν; 
Τί λέγεις, ἦν & ἐγώ, ὦ «Διονυόόδωρε; οὐ τὸ καλὺν κα- 

αυ λόν ἐσει καὶ τὸ αὐσχρὸν αἰσχρόν; Ἐὰν ἔμοιε, ἔφη, δοκῇ. 
Οὐκοῦν. δοκεῖ; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὺ ταὐτὸν ταύ- 

τὸν καὶ τὸ ἕτερον ἕεερον. οὐ γὰρ δήπον τό γε ἕτερον 

ταὐτόν, ἆλλ' ἔγωγε οὐδ' ἂν παῖδα ὤμην τοῦτο ἀπορῆσαι 

ο ὡς οὗ τὸ ἕτερον ἕεερόν ἐστιν. ὠλλ᾽, ὦ ὠιονυσόδωφε, τοῦτο 
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μὲν ἑκὼν παρῆκας, ἐπεὶ τὰ ἄλλα µοι δοκεῖτε ὥσπερ οἱ 
δημιουργοί, οἷς ἕκαστα προσήκει ἀπεργάξεσθαι, καὶ ὑἡμεῖς 
τὸ ὁιαλέγεσθαι παγκάλως ἀπεργάξεσθαι. Οἶσθα οὖν, ἴφη, 
ὃ τι προσήκει ἑκάστοις τῶν δημιουργών; πρῶτον τίνα χαλ- 
χεύειν προσήκεις οἶσθα; Ἔγωγε" ὅτι χαλκέα. Τί δὲ κε- 6 
ραμεύειν; Κεραμέα. Τί δὶ σφάττειν τε καὶ ἐκδέρειν καὶ 
τὰ σμικρὰ κρία κατακόφαντα ἵψειν καὶ ὀπτᾶν; Μά- 

γειρον, ἦν ὅ’ ἐγώ. Οὐκοῦν ἐάν τις, ἔφη, τὰ προσήκοντα Ὁ 
πράττη, ὀρθῶς πράξει; Μάλιστα. Προσήκει δὲ γε, ὡς 
φῄς, τὸν µάγειρον κατακόπτειν καὶ ἐκδέρειν: ὠμολόγησας 10 
ταῦτα ἢ οὗ; ᾿Ώμολόγησα, ἴφην, ἀλλὰ συγγνώμη» µοι 
ἔχε. «ῆλον τοίνυν, ἡ ὅ᾽ ὃς, ὅτι ἄν τις σφάξὰς εὺν µά- 
Ίειρον καὶ κατακόψας ἐφήσῃ καὶ ὀπκήσῃ, τὰ προσήκοντα 
ποιήσει' καὶ ἐὰν τὸν χαλκέα τις αὐτὸν χαλκεύη καὶ τὸν 
κεραµέα κεραμεύῃ, καὶ οὗτος τὰ προσήκοντα πράξει. "5 

XXxXvinI. Ὦ Πόσειδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἤδη κολοφῶνα Ε 
ἐπιτίδης τῇ σοφίᾳ. ἄφά µοί ποτε αὕτη παραγενῄσεται, 

ὥστε µοι οἰκεία γενέαθαι; ᾿Επιγνοίης ὤν αὐτήν, ὦ Σώ- 

κφατιες, ἴφη, οὐμείαν γενομένην: Ἐὰν σύ γε βούλῃ, ἔφην 
ἐγώ, ὅῆλον ἅτι. Τί δὲ, ἡ δ' ὃς, τὰ σαυτοῦ οὔει γιγνώ- 20 
σκειν; Εἰ µή τι σὺ ἄλλο λέγεις' ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ ἄρχε-' 

σθαι, τελευκᾷν ὅ᾽ εἰς Εὐθύδημον τόνδε. ᾿4ᾳ οὖν, ἴφη, 
ταῦτα ἡγεῖ σὰ εἶναι, ὧν ὢν ἄρξης καὶ ἐξῇ σοι αὐτοῖς 
χρῆσθαι ὃ τι ἂν βούλῃι οἷον βοῦς καὶ πρόβατα ἂρ ἂν 
ἠγοῖο ταῦτα σά εἶναι, ἅ σοι ἐξεη καὶ ἀποδόσθαι καὶ Ἡ 
δοῦναι καὶ Θὖσαι Ότῳ βούλοιο θεῶν; ἃ ὅδ ὢν μὴ οὕτως 
ἔχη, οὐ σά; Κάγώ, ᾖδη γὰρ ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἆνα- 
κύψοι τὸ τῶν. ἐρωτημάτων, καὶ ὤμα βουλόμενος ὃ τι τά- 

χιοτ᾽ ἀκοῦσαι, Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην, οὕτως ἴχει: τὰ ται- 

αὕτα ἔστὶ µόνα ἐμά. Τί δὲ: ζῶα, ἔφη, οὐ ταῦτα καλεῖς, 10 
ἃ ἂν φυχὴν ἔχηι Νας ἔφην. Ὁμολογεῖς οὖν τῶν «ζώων 
ταῦτα µύνα εἶναι σά, περὶ ἃ ἄν σοι ἐξουσία ᾖ πάντα ἩΒ 
ταῦτα ποιεν, ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον:; Ὁμολογώ. Καὶ ὅς, 
εἰρωνικῶς πάνυ ἐπισχὼν ὥς τι μέγα ὄκοπούμενος, Εἰπέ 
μοι, ἔφη, ὦ Σώκφατες, ἔσει σοι Ζεὺς πατρῷος; Καὶ ἐγὼ α5 

ὑποπτεύσας ἦξειν τὸν λόγον ἧπερ ἐτελεύτησεν, ἄποφόν 
τινα ατροφἠν ἴφευγόν τε καὶ ἐσερεφόμην ἤδη, ὥσπερ ἐν 
ῥμτύῳ εὐημμένος Οὐν ἔσειν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Φιοννσόδωρε. 
Τάλαίπαρος ἄρα τις οὐ γε ἄνθρωπος εἰ καὶ οὐδὲ 4θη- 

ναΐος, ὦ, μήτε Θεοὶ πατρῷοί εἶσι μήτε Ἱἱερὰ μήτε ἄλλοφ ο 
μηδὶν καλὺν καὶ ἀγαθόν. Ἔα, ἦν ὅ' ἐγώ, ὦ «Πιονυσό- 
δωφρε, εὐφήμει τε καὶ μὴ Ἰαλεπῶς µε πφοδίδασκε. ἔσει 
γὰρ ἔμριυε [καὶ βωμοὶ) καὶ Ἱερά οἰκεῖα καὶ πατρῷα καὶ 

τἆλλα ὅσαπεφ τοῖς ἄλλοις ᾿θηναίοις τῶν τοιούτων. Είτα 
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τοῖς ἄλλοις, φη, ᾿θηναίοις οὐκ ἴστι Ζεὺς ὁ πατρῴος: 
Οὖκ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὕτη ἡ ἐπωνυμία Ιώνων οὐδενί, 
οὔθ) ὅσοι ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀπῳκισμένοι εἰσὶν οὔθ) ἡμῖν, 

υ ἀλλὰ Απόλλων πατρῷος διὰ τὴν τοῦ Ίωνος γένεσιν' Ζεὺς 

5 δ᾽ ἡμῖν πατρῷος μὶν οὐ καλεῖταε, ἔρκειος δὲ καὶ φράτριος, 
καὶ ᾽θηναίη φφατρία. Αλ) ἀρκεῖ γε, ἔφη ὁ Πιονυσό- 
δωφος " ἔστι γάρ σοι, ὡς ἴἔοικεν, ᾽Απόλλων τε καὶ Ζεὺς 
καὶ ᾿θηνᾶ. Πάνο, ἦν ὅ ἐγώ. Οὐκοῦν καὶ οὗτοι σοὶ 
θκοὶ ὤν εἶενι ἔφη. Πρόγονοι, ἦν ὅ' ἐγώ, καὶ δεόπόται. 

45410411’ οὖν σοί γε, ἔφη. ἢ οὐ σοὺς ὠμολόγηκας αὐτοὺς εἷ- 
ναι; Ἀμολόγηκα, ἔφην" τί γὰρ πάθω; Οὐκοῦν, ἔφη, 

Ε καὶ ζῶά εἶσιν οὗτοι οἱ Θεοί; ὠμολόγηκας γάρ, ὅσα φυχἠν 
Έχει, ζῶα εἶναι. ἢ οὗτοι οἱ Θεοὶ οὐκ ἔχουσι φυχήν; Ἔχου- 
συν, ἦν ὃ’ ἐγώ. Οὐκοῦν καὶ ζῶά εἰ; Ζ6α, ἔφην. Τῶν 

15 δέ γε ζώων, ἔφη, ὡμολόγηκας ταῦτ εἶναι σά, ὅσα ἄν 
σοι tã καὶ δοῦναι καὶ «ἀποδόσθαι καὶ θῦσαι [ἂν] 8ιῷ 
ὕτῳ ἂν βούλη. Ὡμολόγηνα, ἔφην" οὖκ ἴσει γάρ, -μοι ἀνά- 

ὄνοις, ὦ Εὐθύδημε. Ἴθι δή µοι εὐθύς, ἡ ὅ' ὃς, εἰπέ" 
ἐπειδὴ σὺν ὁμολογεῖς εἶναι τὸν ἀία καὶ τοὺς Mors η 

305320 σύς, όνα ἐξεστί σοι αὐτοὺς ἀποδόσθαι ἢ δοῦναι ἢ 

ὅ ει ἂν βούλη τοῆσθαι ὥσπερ τοῖς ἄλλοις — —* 
μὲν οὖν, ώ Κρίτων, ὥσπερ. πληγεὶς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐκεί- 

μην ἄφωνος" ὁ δὲ Κτήσιππός µοι ἰὼν ὡς βοηθήσων, 

Πυππὰξ ὦ Ἡράνλεις, ἔφη, καλοῦ λόγον. ἈΧαὶ ὁ «ιονυ- 

30 σύδωρυς, Πότερον οὖν, ἔφην ὁ Ἡρακλῆς πυππὰξ ἐστιν ἢ 
ὁ πυππὰξ Ἡρακλῆς: Καὶ ὁ Κτήσιππος, Ὦ Πόσειδον, ἴφη, 
δεινῶν λόγων" ἀφίσταμαι' ἁμάχω τὼ ἄνδρε.. - 

Β XXIX. Ἐνταῦθα μέντοῦ, ὦ φίλε Κρίτων, οὐδεὶς 
ὅσεις οὐ τῶν παρόντων ὑπερεπῄνεσε τὸν λόγον καὶ τὼ ἄν- 

40 ὄρε, καὶ γελῶντε καὶ κροτοῦντε καὶ χαίροντε ὀλίγου παρε- 
τάθησαν. ἐπὶ μὶν γὰρ τοῖς ἔμπροσθεν ἐφ᾽' ἑκάστοις πᾶσι 

παγκάλως ἐθορύβον» μόνοι οἱ τοῦ Εὐθυδήμου ἐρασταί, 
ἐνταῦθα δὲ ὀλίγου καὶ οἱ κίονες οἱ ἐν τῷ 4υκείω ἐθορῦ- 
βησών τ᾽ ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν καὶ ἤσθησαν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ 

15 αὐτὸς οὕτω δμτέθην, ὥστε ὁμολογεῖν µηδένας πώποτε 
ὁ ἀνθρώπους ἰδεῖν οὕτω σὀφούς, καὶ παντώπασι καταδον- 

λωθεὶς ὑπὸ τῆς σοφίας αὐταῖν ἐπὶ τὸ ἐπαινεῖν τε καὶ ἔγκω- 
μιάξειν αὐτὼ ἑεραπόμην, καὶ εἶπον' Ὦ µακάριοι σφὼ τῆς 
θαυμαστῆς φύσεως, οἳ ἑοσοῦτον πρᾶγμα οὕτω ταχὺ καὶ 

ω ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐξείργασθον. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα al 
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λόγοι ὑμῶν καλὰ ἴχουσιν, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ «4ιονυσό- 
δωρε” ἐν δὲ τοῖς καὶ τοῦτο µεγαλοπρεπέστερο», ὅτι τῶν 
πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν σεμνῶν δὴ καὶ δυκούντων τι 
εἶναι οὐδὲν ὑμῖν µέλει,, ἀλλὰ. τῶν ὁμοίων ἡμῖν µόνον. Ὁ 
ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα, ὄει τούτους τοὺς λόγους πάνυ μὲν ὢν 5 
ὀλίγοι ἄγαπῶεν ἄνθρωποι ὅμοιοι ἡμῖν, οἱ δ᾽ ἄλλοι οὕτω 
φνοοῦσιν αὐτούς, ὥστ εὖ οἵδ' ὅτι αἰσχυνθεῖεν ὤν μᾶλλον 
ἐξελέγχοντες τοιούτοις λόγοις τοὺς ἄλλους ἢ αὐτοὶ ἐξελεγ- 
χόμενοι. καὶ τόδε αὖ ἕεερον δηµοτικόν τι καὶ πρᾷον ἐν 
τοῖς λόγοις' ὁπόταν φῆτε μήτε καλὸν εἶναι μηδὲν μήτε ιο 406 
ἀγαθὸν πρᾶγμα μήεε λευκὸν μηδ ἄλλο τῶν τοιούτων µη- 
δέν, μηδὲ τὺ παράπαν ἑτέρων ἕτερον, ἀτεχνῶς μὲν τῷ 
ὄντι ἐυῤῥόπτετε τὰ στόµατα τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ καὶ B 
ιόν ὅτι δ᾽ οὗ µόνον τὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δόξαιτε ἂν 

καὶ τὰ ὑμέτερα αὐτώ, τοῦτο πάνυ χαρίεν τέ ἔσει καὶ τὸ 16 
ἐπαχθὶς : τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ δὶ δὴ µέγιστον, ὃν ὅτι 
ταῦτα οὕτως ἔχει ἡμῖν καὶ  τεχνοιῶς ἐξεύρηται, ὥστε πάνυ 
ὀλίγῳ "χρόνφ ὀντινοῦν ἂν μαθεῖν ἀνθρώπων. ἴγνων 

ἔγωγε καὶ τῷ Κτησίππῳ τὸν νοῦν προσέχω», ὡς ταχὺ 
ἡμᾶς ἐκ εοῦ παραχρῆμα μιμεῖσθαι οἷός ε) ἦν. τοῦτο μὲν 130 
οὖν τοῦ πράγματος σφῷν πρὸς μὲν τὸ ταχὺ παραδιᾶόναι 

καλόν, ἐναντίον ὅ' ἀνθρώπων διαλέγεσθαι οὐκ ἐπιτήδειον, 
ολλ) ἄν γ ἐμοὶ πείθησθε, εὐλαβήσεσθε μὴ πολὶῶν ἑναν- 
τίσν λέγειν, ἵνα μὴ τάχὺ ἐκμαθόντες ἡμῖν μὴ εἰδῶσι χά- 
ϱι9, ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτὼ πρὸς ἀλλήλω µόνω διαλέγε- 15 
σθον΄ εἰ δὲ µή, εἴπερ ἄλλου του ἐναγείον, ἐκείνου µό- 
νου, ὃᾳ ἂν ὑμῖν διδῷ ἀργύριον. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα, ἐὰν 
σωφρονῆτε, καὶ τοῖς μαθηταῖς αυμβουλεύσετε, µηδέποτε Ἑ 

μηδενὶ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι, ἀλλ’ ἢ ὑμῖν τε καὶ αὐ- 
τοῖς. τὸ γὰρ σπάνιον, ὦ Ενθύδηµε, τίµιον" τὸ δὲ ὕδωρ ao 407 
εὐωφότατον, ἄριστον ὄν, ὡς ἔφη Πένδαρος. ἀλλ ἄγετε, 
ἦν ὃ’ ἐγώ, ὅπως κἀμὲ καὶ Κλεινίαν τόνδε παραδέξεσθον. 

XXX. Ταῦτα, ὦ Κρίων, καὶ ἄλλ' ἄτεα ἔτι βραχέα 
διαἰεχθέντες ἁπῆμεν. σκόπει οὖνι ὅπως συµφοιτήσεις παρὰ 
τὼ ἄνδρε, ὡς ἐκείνω φατὸν οἵω τ εἶναι διδάξαι τὸν ἐδέ- 1ο 
λοντ᾿ ἀργύφιον διδόναι, καὶ οὔτε φύσιν οὔθ) ἡλικίαν ἐξείρ- 
γειν οὐδεμίαν, ὃ δὲ καὶ σοὶ μάλιστα προσήκει ἀκοῦσαι, 
ὅτι οὐδὲ εὖ χρηµατίζεσθαί φάτον διακωλύειν οὐδέν, μὴ 
οὐ πί ν΄ ὀντινοῦν εὐπετῶς τὴν σφετέραν συφίαν. 

Ῥ.΄ Καὶ µήν, ὦ Σώκρατες, φιλήκοος μὲν ἔγωγε καὶ 4» 
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ἠδέως ἄν τι µανθάνοιµι, κινδννεύω μέντοι κἀγὼ εἷς εἶναι 
τῶν οὐχ ὁμοίων Εὐθυδήμῳ, ἀλλ’ ἐκείνων, ὧν δἡ καὶ οὗ 

ϱ ἔλεγες, τῶν ἤδιον ἂν ἐδελεγγομένων ὑπὺ τῶν τοιούτων 
λόγων ἢ ἐξελεγχόντων. Ατὰρ γελοῖον μέν µοι δοκεῖ εἶναι 

δτὸ νουθετεῖν σεν, ὅμως δέ, ἅ γ ἤκονον, ἐθέλω σοι ἀπαγ- 

γεῖλαι. τῶν ἀφ' ἡμῶν ἀπιόντων οἱσθ' ὅτι προσιλθών τίς 
μοι περιπατοῦντε, ἀνὴρ οώμενος πάνυ εἶναι σοφός, τού- 

των τις τῶν περὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὸ δικαστήρια δει- 

408 νῶν, Ὦ Κρίτων, ἴφη, οὐδὶν ἀκροᾷ τῶνδε τῶν σοφῶν: 
10 Οὐ μὰ τὺν 4ΐα, ἦν ὃ) ἐγώ: οὐ γὰρ οἷός τ ἡ προσοτὰς 

κατακούειν ὑπὸ τοῦ ὄχλου. Καὶ μήν, ἔφη, ἄξιόν γ ἦν 
Ἐ ὠκῦσαι. Τί δέ; ἦν δ' ἐγώ. "Ἵνα ἤκουσως ἀνδρῶν δια- 

λεγομένων, οἳ νῦν σοφώτατοί εἶσι τῶν περὶ τοὺς τοιούτους 
λόγους. Κάγὼ εἶπον, Τῖ οὖν ἐφαίνονεό σοι; Τἱ δὲ ἄλλο, 

1σή ὅ’ ὃς, ἢ οἰάπερ ἀεὶ ἄν τις τῶν τοιούτων ἀχούσαι λη- 
ρούντων καὶ περὶ οὐδενὸς ἀξίων ἀναξίαν οπουδὴν ποιου- 

µένων; οὐτωσὶ γάρ πως καὶ εἶπε τοῖς ὀνόμασι, Καὶ ἐγώ, 
᾽Αλλὰ μέντοι, ἔφην, χαρίεν γέ τι πρᾶγμά ἐστιν ἡ φιλο- 
σοφία. Ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ µακάριε; οὐδενὸς μὲν οὖν 

3056 20 ἄξιον, ἁλλὰ καὶ εἰ νῦν παρεγένου, πάνυ ἄν σε οἶμαι 
αἰσχυνθῆναι ὑπὲρ τοῦ σεαντοῦ ἑταίρου: οὕτως ἦν ἄτοπος, 
ἐθέλων ἑαντὸν παρέχειν ἀνθρώποις, οἷς οὐδὲν µέλει ὅ τι 
ἂν λέγωσι, παντὺς δὲ ῥήματος ἀντέχονται. καὶ οὗτοι, 
ὕπερ ἄφει ἴλεγον, ἐν τοῖς κρατίστοις εἰσὶ τῶν νῦν. ἁλλὰ 

1ογάρ, ὦ Κρίτων, ἔφη, τὸ πρᾶγμα αὐτὺ καὶ οἱ ὤἄνθρωποι 
οἱ ἐπὶ τῷ πράγματι διατρίβοντες πάνυ φαῦλσί εἶσι καὶ 
παταγέλαστοι. Luol δὲ, ὦ Σώκρατες, τὺ πρᾶγμα ἐδόκει 

Β οὐκ ὀρθῶς φέγειν οὔθ) οὗτος οὔτ᾽ εἴ τις ἄλλος φέγει: τὸ 
409 µέντοι ἐθέλειν διαλέγεσθαι τοιούτοις ἐναντίον πολλῶν ἄν- 

30 Βρώπων ὀρθῶς μοι ἐδόκει μέμφεσθαι. 

XXXI. Σ0. Ὦ Κρίων, Φαυμάσιοί εἰσιν οἱ τοιοῦτοι 

ἄνδρες. ἀτὰρ οὕπω οἶδα ὃ τι μέλλω ἐρεῖν. ποτέρων ἦν ὁ 
αροσεἰθών σοι καὶ μεμφόμενος τὴν φιλοσοφίαν: πύτερον 
τῶν ἀγωνίσασθαι δεινῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ῥήτωρ τις, 

3σἢ τῶν τοὺς τοιούτους εἰσπεμπόντων, ποιητὴς τῶν λόγων, 
οἷς ol ῥήτορες ἀγωνίζονται; ) 

ν ΚΡ. "Ἠκιστα νὴ εὺν Aice ῥήτωρ' οὐδὶ οἶμαι πώποτ' 
αὐτὸν ἐπὶ δικασχήριον ἀναβεβηκέναι, ἀλλ ἐπαῖειν αὐτύν 
φασι περὶ τοῦ πράγματος νἡ τὸν ία καὶ δεινὸν εἶναι καὶ 

Ἡ 40 δεινοὺς λόγους συντιθέναι. 

Σ8. δη µανθάνω" περὶ τούτων καὶ αὐτὸς νῦν δὴ 
ἔμελλον λέγειν. οὗτοι γάρ εἶσι μέν, ὦ Κρίων, οὓς ἴφη 
Πρόδικος µεθύρια φιλοσόφου τε ἀνδρύς καὶ πολιτικοῦ, 
οἴονται δ᾽ εἶναι πάντων σοφώτατοι ἀνθρώπων, πρὺς δὲ 

αστῷ εἶναι καὶ δοκεῖν πάνυ παρὰ πολλοῖς, ὥστε παρὰ πᾶσιν 

Ὦ εὐδοκιμεν ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους ἢ τοὺς 
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περὶ φιλοσοφίαν ἀνθρώπους. ἡγοῦνται οὖν, ἐὰν τούτρυς 
εὖς δύξαν καταστήσωσι μηδενὸς δοκεῖν ἀξίους εἶναι, ἀναμ' 
φιοβητήτως ἤδη παρά πᾶσι τὰ νικητήρια εἰς δόξαν οἳ. 

σεσθαι σοφίας πέρε. εἶναι μὲν γὰρ τῇ ἀληθεία σφᾶς σοφω- 
τάτους, ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀποληφθώσιν, ὑπὸ 6 

τῶν ἀμφὶ Εφθύδημον κολούεσθαι. σοφοὶ δὲ ή ἡγοῦνται εἶναι 

πάνυ εἰκύτως" μετρίως μὲν γὰρ φιλοσοφίας ἔχειν, μετρίως 

δὲ πολιτικῶν, πάνυ ἐξ εἰκότος λύγου; µετέχειν γὰρ -άμφο- 
τέρων ὅσον ἴδει, ἐκτὸς δὲ ὄντες κινδύνων καὶ ἀγώνων Ε 
καρποῦσθαι τὴν σοφίαν. ς η 

ΔΡ. Τί οὖν; δοκοῦσέ σοέ τι, ὦ Σώκρατες, — οὐ 

γάφ τοι αλλ’ ὅ γε λόγος ἔχει τινά εὐπρέπειαν τῶν ὧν- 

δρων. : 

Σ0. Καὶ γὰρ ἔχει ὄντως, ὦ Κρίτων, εὐπρέπειαν 
μᾶλλον ἢ ἀλήθειαν. οὐ γὰρ ὁάδιον αὐτοὺς πείσαι, ὄτι καὶ 8ος 

ἄνθρωποι καὶ τἆλλα πάντα, ὅσα μεταξὺ τεινοῖν όν ἐστὶ 399 

καὶ ὠμφοτέροιν τυγχάνει µετέχοντα, ὅσα μὲν ἐκ κακοῦ καὶ 
ἀγαθοῦ, τοῦ μὲν βελείωι τοῦ δὲ χείρω ηόγνεεω" ὅσα δὶ 
ἐκ δνοῖν ἀγαθοῖν μὴ πρὸς ταύτόν, ἀμφοῖν χείρω, πρὸς 

ὃ ὢν ἑκώτερον Π χφηστὺν ἐκείνων, ἐξ ὧν συνετέθη" ὅσα νο 

δὲ ἐκ δυοῖν κακοῖν ουντεθέντα μὴ πρὺς τὺ αὐτὸ ὄντοιν 
ἐν τῷ µέσῳ ἐστί, ταῦτα μόνα βελτίω ἑκατέρου ἐκείνων᾽ Η 
ἐστίν, ὧν ἀμφοτέρων µέρος µετέχουσιν. εἰ μὶν οὖν ἡ φι- 
λοσοφία ἀγαθόν ἐστι καὶ ἡ πολιτικὴ πρᾶξις, πρὺς ἄλλο 
δὲ ἑκατέρα, οὗτοι ὃ᾽ ἀμφοτέρων µετέχοντες τούτων ἐν 
µέσῳ εἰσίν, οὐδὲν λἐγουσιν’ ἀμφοτέρων γάρ εἰἶσι φανλότε- 
ρόι” εἰ δὲ ἀγαθὸν καὶ κακόν, τῶν μὲν Ρελτίους, τῶν δὲ 

χείρους΄ εἰ δὲ κακὰ ἀμφότερα, οὕτως ἄν τι λέγοιεν ὀλη- 

θές, ἄλλως ὃ᾽ οὐδαμῶς. οὐκ ἂν οὖν οἶμαι αὐτοὺς όμολο- 
Ἰῆσαι οὔτε κακὼ αὐτὼ ἀμφοτέρω εἶναι οὔτε τὺ μὲν κακόν, πι; 
εὺ δὲ ἀγαθόν ' ἀλλὰ τῷ ὄντι οὗτοι ἀμφοτέρων µετέχοντες 
ὠμφοτέρων ἥττους εἰσὶ πρὺς ἑκάτερον, πρὸς ὃ ἤ τε πολι- 
τικὴ καὶ ἡ φιλοσοφία ἀξίω λόγου. ἐστόν, καὶ τρίτοι ὄντες 
τῇ ὠληθείᾳ ζητοῦσι πρῶτοι δοκεῖν εἶναι. συγγιγνώσκειν 
μὶν οὖν αὐτοῖς χρὴ τῆς ἐπιθυμίαᾳ καὶ μὴ χαλεπαίνειν , 19 
ἠγεῖσθαι μέντοι τοιούτους εἶναι οἷοί εἰσι" πάντα γὰρ ἄνδρα 
χρὴ ἀγαπῷν, ὅστις καὶ ὀτιοῦν λέγει ἐχόμενον φφονήσεω h 
πράγμα καὶ ἀνδρείως ἐπεξιὼν διαπονεῖται. | 
ΧΧΧ. ΚΡ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς 

περὶ τῶν νἰέων, ὥσπερ ἀεὶ πρός σε λέγω, ἐν ἀπορίᾳ 4ο 
εἰμί, εί δεῖ αὐτοῖς χρήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι 
παὶ σµικρός ἐστι, Κφιτόβουλος ὃ) ἤδη ἡλικίαν ἔχει καὶ 
δεῖεαί τινος, ὅστις αὐτὸν ὀνήσει. ἐγὼ μὶν οὖν ὅταν σοὶ 
ξυγγένωµαι, οὕτω διατίθεµαι, ὥσεε µοι δοκεῖν µανίαν εἷ- 
ναι τὸ ἕνεκα τῶν παίδων ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοι- 45 459 
αύτην ἐσχηκέναι, καὶ περὶ τοῦ γάµον, Όπως ἐκ γενναιο- E 

464 
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τάτης ἔσονται μητρός, καὶ πεφὶ τῶν χρημάτων, ὅπως ὡς 
πλουσιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι' ὅταν δὲ 
εἴς τινα ἄποβλέφω τῶν φασκόντων ἂν παιδεῦσαι ἀγθρώ- 

το πους, ἐκπέπληγμαι, καί µοι δοκεῖ εἷς ἕκαστος αὐτῶν σκο- 
303 οποῦντι πάνν ἀλλόκοτος εἶναι, ὥς γε πρὺς σἳ τώληθῇ εἰρῆ- 

σθαι: ὥστε οὐκ ἴχω ὅπως προτρέπω τὸ µειρώκιον ἐπὶ φι- 
λοσοφίαν. 

Σο. Ὦ φίλε Κρίτων, οὐκ οἶσθα, ὅτι ἐν πανεὶ ἔπι- 
τηδεύµατι οἳ μὲν φαζῦλοι πολλοὶ καὶ οὐδενὺς ἄξιοι, οἱ δὲ 

1ο σπονδαῖοι ὀλίγοι καὶ πανεὸς ἄξιοι: ἐπεὶ γυμναστικἡ οὐ 
κπλὸν δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ χρηµατιστικὴ καὶ ῥηεορικὴ 
καὶ στρατηγία: ο ν * 

ΚΡ. Ἔμοιγε πάνεως δήπου. 

IAATANOS ΕΤΘΤ4ΙΗΜΟΣ. 

Σ. Τί οὖν: ἐν ἱκάστη τούτων τοὺς πολλοὺς πρὺς Β 

Έκαστον τὸ ἔργον οὐ καταγεάστους ὁρᾷς: 

ΚΡ. Να μὰ τὸν αν καὶ µόλα ἀληθῆ λέγεις. 
σε. Ἡ οὖν τούτου ἕνεκα αὐτός τε φεύξει πάντα τὰ 

ἐπιτηδεύματα καὶ τῷ υἱεῖ οὐκ ἐπαρέψεις; 
XP. Οὔκουν δύκαιόν γε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, M τοίνυν ὃ γε οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίων, ἀλλ 303 

ἑάσις χαίΐρειν τοὺς ἐπιτηδεύονεας φιλοσοφία, εἴτε χφη- 

ὅτοί εἶσιν εἶτε πονημοί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας καλῶς 
τε καὶ εὖ, ἐὰν μέν σοι φαίνηται φαῦλον ὄν, πώντ᾽ ἄνδρα οί 

ἀπύτρεπε, μὴ µόνον τοὺς υἱεῖς' ἐὰν δὲ φαίνηται οἷον οἵ- 
µαι αὐτὸ ἐγὼ εἶναι, θαῤῥῶν δίωκε καὶ ἄσκει, τὸ λεγόμε- 
νον δὴ τοῦτα, αὐτός τε καὶ τὰ παιδία. 

’ 1ο. καὶ τοῦ παντὺς α. ν 
10. τε] γε ᾱ. : 



ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. 
-- 

τα ΤΟΤ «ΙΗ4ΟΓΟΤ ΠΡΟΣΒΠΑ 

ΕΤΛΙΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΛΑΚΙΒΙΛΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΣ, 

ΚΡΙΤΙΑΣ, ΠΡΟΔΙΚΟΣ, 

ο δηερίν. 
1508 
Ρ- Lud. 

109 
ρ- Kekk. 

Ρ.]. V.L 
149 * 

I. ΕΤ. Πόδεν, ὦ Σώκρατε, φαίνει; ἢ δῇῆλα δὲ 
ὅτι ἀπὺ κυνηγεσίσυ τοῦ περὶ τὴν ᾽Αλκιβιάδου ὥραν; καὶ 
μήν µοι καὶ πρώην ἰδόντι καλὸς μὲν ἐφαίνετο ἄνὴρ ἴτε, 
ἀνὴρ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ὥς γ΄ ἓν αὐτοῖς ἡμῖν εἰρῆσθαι, 

s καὶ πώγῶνος ἤδη ὑποπιμπλάμενος. 
Σ40. Εἶκα τί τοῦτο; οὐ σὺ μέντοι Ὡμήρου ἐπαινέτης 

Ἡ. εἶ, ὃρ ἴφη χαριεστάτην — εἶναι τοῦ φφηνήτον, Ἡ ἣν νῦν 
Αλκιβιάδης att 

ΕΤ. Τί οὖν τὰ νῦν; ἡ παρ ἐκείνου —— καὶ πῶς 

10 πρὸς αἱ ὁ νεανίας διώκειται; 

Σ8, Εὖ ἴμοιγε ἴδοξεν, αὖχ ἥκιστα δὲ καὶ τῇ νῦν 
ἡμέρᾳ”" καὶ Τὰρ πολλὰ ὑπὶρ ἐμοῦ εἶπε, βαηθῶν ἐμοί, καὶ 
οὖν καὶ ἄφει ὧπ᾿ ἐκείνου ἔρχομαι ἄτοπον μέντοι τί σοι 
ἐθέλω εἰπεῖν". παρόντος γὰρ ἐκείνου, οὔτε πήχυ τὸν 

150 5νοῦν, ἐπελανθανόμην τε αὐτοῦ θαμά. 

ο ΕΤ. Καὶ τί ἂν γεγονὸς εἴη περὶ σἳ κἀκεῖνον τοσοῦτον 
πράγμα: οὐ γὰρ δήπου τινὶ καλλίονι ἐνέτοχες ἅλλῳ ἓν γε 
τῇδε τῇ πόλει. ἳ 

IIIIIIA Σ. 

Καὶ πολύ γε, 

Τί vis; ἀστῷ ἢ ξένῳ; 
Ἐένῳ 

Σ6, 
ΕΤ. 

Σα. * 
ΕΤ. Ποδαπῷι ” ι 

20. ᾿Αβδηρίτῃ, 5 
ἘΤ. Καὶ οὕτω καὶός τι ὁ ξένος Εδοξέ σοι εἶναι, 

ὥστε τοῦ Κλεινίου υ]έος καλλίων σοι φανῆναι; 
Σ9. Πῶς δ οὐ μέλλει, ὦ µακάριε, τὸ σοφώτερον 

κάλλων φαίνεσθαι; 
ΕΤ. αἱ ἡ σαφῷ τινι ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, ἐνενχὼν 0: 

πάρει; ’ 
 Σ., Λοφοεένν μὲν οὖν δήπου τῶν γε νῦν, εἴ σοι Ὦ 

«δσκεῖ σοφώτατος εἶναι Πρωταγόρας. 

ΕΤ. 
55, 
ΕΤ. 
25, 
ΕΤ. 

Ὢ -τί λέγει; Πρωταγόρας ἐπιδεδήμηκεν: 

Τρίτην γε ἤδη ἡμέραν. ζλ 
Καὶ ἄρτι ἄρα ἐκείνῳ συγγεγονὼς ἥκεις; 
Πάνυ γε πολλὰ καὶ εἰπὼν καὶ ἀκούσας. 

Τί οὖν οὐ διηγήσω ἡμῖν τὴν ξυνουσίαν, εἰ µή 

ε1ς η] ἡ Χ. — 3. ὦνὴρ οµιι Βοκκετο ο: ὧνὴρ σαι Ἠδεὶε ϱ, ὁ ἀνὴφ Αἴβοπκουε ὅ, 19. -- 6. Odyss. κ, 219. -- 
9, ἦ] ἢ α, -- 1. καὶ ante ἄρτι ο, a. — ἄρχομαι ἄθ οἳ ρε. ΓΑ. 

6. οὕτως α. — Δ. σοφώτερον cum Εἰείπο b: σοφώτατον ευη mbri⸗ ae. — 12. Σοφωτάτῳ] Καὶ σοφωτάτῳ a. 
ΡΙΑΤΟ. 30 
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σέτι κωλύει, καθιζόµενος η iavaoroes τὸν παῖδα 
τουτονίέ; 

151 Σ8. Πάνυ μὲν οὖν" 
νἀκούητε. ἳ 

5. ΕΤ. Καὶ μὴν καὶ ἡμεῖς σοέ, ἂν λέγης. 
«Σ8. Οιπλῆ ἂν εἴη ἡ χάρις. ἀλλ) οὖν ἀκούετε. 
II. Της παρεθούσης νυκτὸς ταυτησί, ἴτι βαθέος 

ὄρθρου, Ἱπποκράτης ὁ ᾽Απολίοδώρον νἷόε, Φάσωνος δὲ 
Ἡ αἀδείφός, τὴν θύραν τῇ βακεηρίᾳ πάνυ σφόδρὰ ἔπρουε, 

οκαὶ ἐπειδὴ αὐτῷ ἀνέωξέ τις, εὐθὺς εἴσω Πει ἐπειγόμενος, 

καὶ τῇ φωνῇ μέγα λέγων, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐγφήγορας 
ἡ καθεύδεις; Καὶ ἐγὼ τὴν φωνὴν γνοὺς αὐτοῦ, Ἱππο- 

κρύτης, ἔφην, οὗτος" µή τι νεώτεφον εγγέλλεις; Οὐδέν γ’, 
ή δ- ὃς, εἰ μὴ ἀγαθά γε. Εὖ ὢν λέγοις, ἦν ὅ’ ἐγώ. ἔστι 

1 δὲ τέ, καὶ τοῦ ἔγεκα τηνικάδε ἀφύιον; Πρωταγόρας, ἔφη, 
ἥκει, στὰς παρ” ἐμοί. Πρώην, ἔφην ἐγώ” σὐ δὲ ἄρτι 

ὁ πέπυσαι; Νή τοὺς θεούς, ἔφη, ἑσπέρας γε. Καὶ ἅμα 
ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκέµποδος ἐκαθέζετο παρὰ τοὺς πόδας 

µου, καὶ εἶπεν: Ἑσπέρας δῆτα, µάλα γε ὀψὲ ἀφικόμενος 
39 ἐξ Οὐνόης. ὁ γάρ τοι παῖς µε ὁ Στυρος ἀπέδφα". καὶ 

δῆτα μέλλων σοι φράζειν, ὕει διωξοίµην αὐτόν, ὑπό τίνος 
ἄλλου ἐπελαθόμην. ἐπειδὴ δὲ ἠλθον καὶ δεδεπνηκότες 
ἡμεν καὶ ἐμέλλομεν ἀναπαύεσθαι, τύτε µοι ἀδελφὺς λέγει, 

1059 ὅτι ἥκει Πρωταγόρας. καὶ ἴτι μὲν ἐνεχείρησα. εὐθὺς παρὰ 
ϱ 1 οἳ ἠέναι, ἔπειτά µοι λίαν πόῤῥω ἔδοξε τῶν νυκεῶν εἶναι. 

ἐπειδὴ δὲ τάχιστά µε ἐκ τοῦ κόπου ὁ ὕπνος ὠνῆκεν, εὐθὺς 
ἀναστὰς οὕτω δεῦρο ἐπορενόμην. Καὶ ἐγὼ γιγνώσκων 
αὐτοῦ τὴν ἀνδρίαν καὶ τὴν πτοίησιν, Τί οὖν σοι, ἠν δ' 
ἐγώ, τοῦτο; μῶν τί σε ἀδικεῖ Πρωταγόρας; Καὶ ὃς γελά- 

νά άρον γε εἴσομαι, ἐὰν 

30σας, Νἡ τοὺς Θίούς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅτι γε µύνος 
ἐσεὶ «σοφός, ἐμὲ δὲ οὐ ποιε. λλὰ ναὶ μὰ ἁία, ἴφην 
ἐγώ, ἂν αὐτῷ διδῷς ἀργύφιον καὶ αιθηο ἐκεῖνονν ποιήσει 

: μαὶ αἳ σοφά». Εἰ γάρ, ᾖ δ) ὃς, ὦ Ζεῦ καὶ θεοί, ἐν 

Ε τούτῳ εἴη: ὡς οὔτ ἂν τῶν ἐμῶν ἐπιλίπόιμε οὐδὶν οὔτε 

4ὔτῶν φίλων. ἀλλ’ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σὲ, ἵνα 

ὑπὶρ ἐμοῦ διάλγθῇν αὐτῷ. ἐγὼ γὰρ μα μὲν καὶ νεώτε- 
ρός εἰἶμι, ἅμα δὶ οὐδὲ Σώραχα Πρωταγόραν πώποτε οὐδ᾽ 
ἀκήκοα οὐδέν' ἔτι γὰρ παῖς ἡ, ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδή- 
µησεν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Σώκρατες, πάντες τὸν ἄνδρα ἔπαι- 

ΑΟ γοῦσι καί φασι σοφώταξον εἶναι λέγειν. ἀλλὰ τί οὗ βαδί- 
2411 ζομεν παρ αὐτόν, ἵνα ἴνδον καταλάβωµεν; καταλύὲι ὅ”, 

ὡς ἐγὼ ἤκουσα, παρὰ Καλλία τῷ Ἱππονίκαυ, «ἆλλ ζωμεν. 

Καὶ ἐγὼ εἴπον" ἠήπω, ὦ γαθν, ἠκεῖσε ἴωμεν, ποὸ γάρ 

ἐστιν, ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήςν, καὶ περι- 

{531 ασ ιόντες αὐτοῦ διατρίύωμεν, ἕως ἂν φώς γένηται" εἶτα 

ῃ 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΗΣ. 

κὥστε, Φάῤῥε, 
ἴωμεν. καὶ γὰρ τὸ πολλὰ Πρωταγῥρας ἔνδον διατρίβει: 

καταληφύμεθα αὐτόν, «ὡς τὸ εἰκός, 

ἔνδον. : 
ΕΕ. Μετά ταῦτα ἀναστάντες εἰς τν αὐλὴν περιῇμέν. 

Καὶ ἐγὼ ἀποπειρώμενος τοῦ Ἱπποκράτους τῆς ῥώμης ὅω- 6 Β 

σκόπουν αὐτὸν καὶ ἠρώτων, Εἰπέ µαι, ἴφην ἐγώ, ὦ Ἱπ- 
πόκρατες, παρὰ Πρωτωγόραν' νῦν ἐπιχειρεῖς ἴέναι, ἀργύ- 
ριον τελῶν ἐκείνῳ μισθὸὺν ὑπὲρ σεαντοῦ, ὡς παρὰ τίνα 
ἀφιξόμενος καὶ τίς γενησόµενος; ὥσπερ ἂν εἰ ἐπενόεις 

παρὰ τὸν σαυτοῦ ὁμώνυμον ἐλθὼν Ἱπποκράτη τον ΚῷοἙ, 1ο 
τὸν τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν, ἀργύριον τελεῖν ὑπὲρ σαυτοῦ μισθὺν 
ἐκείνω, εἴ τίς σε ἤρετο, ᾿Εὖπέ µοιν ἁέλλεις τελεῖν, ὦ Ἱπ- 

πόκρατες, Ἱπποκράτει μισθὸν ὡς τένε ὄντι; τί ἂν ἀπε ϐ 
κρίνω; Εἶπον ἄν, ἔφη, ὅτι ὡς ἰατρῷ. Ὡς τίς γενησύ- 

µενος; Ὡς ἑκτρός, ἔφη. Εἰ δὲ παρὰ Πολύκλειτον τὸν 16 
᾽Αργεῖον ἢ Φειδίαν τὸν ᾽αθηναῖον ἐπενύεις ἀφικόμενος 
μισθὸν ὑπὶρ σαυτοῦ τελεῖν ἐκείνοις, εἴ τίς σε ἤριτο, 

Τελεῖν τοῦτο τὺ ἀργύφιον ὥς τίνι ὄχτι ἐν νῷ ἴχεις ΓΠολν- 

κλείτω τε καὶ Φμιδέαι τί ἂν ἀπεκρίνω; Εἶπον ὃν ὧς ἀγαλ- 
ματοποιοῖς. Ὡς τίς ὅλ ενησόμενος αὐτόςι Amou ὅτι ο 

ἀγαλματοποιάς. Εν, ἦν δ) ἐγώ. παρὰ δὲ δὴ Πρωτα- 1548 

όραν νῦν ἀφικόμενοι ἐγώ τε καὶ σὺ ἀργύριον ἐπείνω D 
μισθὸν ἔτοιμοι ἐσόμεθα τελεῖν ὑπὲρ σοῦ, ἂν μὶν ἐξηκνῆται 

1.4 

επὰ ἡμέτερα χρήματα καὶ τούτοις πείθωµεν αὐτόν, -- εἰ 

δὲ μή, καὶ τὸ τῶν φίλων πφοσαφαλίακοντες. εἰ οὖν τις 15 

ἡμᾶς περὶ ταῦτα οὕτω σφόδρα σπουδάζοντας ἔροιτο, Εἰπέ 

μοι, ὦ Σώκρωχές τε καὶ Ἱππόκρατες, ὡς τίνι ὄντι τῷ Πρω- 

ταγόφα ἐν ρῷ ἔχετε χρήματα τελεῖνι τί ἂν αὐνῷ ἄποκρι- 
᾽Ραίμεθα’ { τέ ὄνόμα ἄλλο γε λεγύµενον περὶ Πρωταγύρου Ἐ 

ἀκούομεν, ὥσπερ περὶ Φειδίου ἀγαλματοποιὸν καὶ περὶ 30 
ὩὉμήρου ποιητήν; εί τοιοῦτον περὶ Π]ρωτυγόρου ἀκούομεν: 
Σοφιστὴν δή τοι ὀνομάζονσί γε, ὦ Σώκρατες, τὸν ἄγδρα εἶναι, 

ἴφη. "ς σοφιοτῇ ἄρα ἐρχόμεθα τεἰοῦντες τὰ χρήματα: 
Μάλιστα. Ec οὖν καὶ τοῦτό τίς σε προσέροιτοι Αὐτὸς 
δὲ δὴ ὦςᾳ τίς γενηόόµενος ἔρχει παρὰ τὸν Πρωταγόφαν ; πι 

Καὶ ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας - ἤδη γὰρ ὑπέφαινέ τι ἡμέρας, 

ὥστε, καταφανῆ αὐτὺν γενέσθαι -- Εἰ μέν τι τοῖς ἔμ- 
πφοσΏεν ἴοικε, ὅῆλον ὅτι σοφιστής γενησόµεκος. δὺ δὲ, 

ἠνὃ' ἐγώ, πρὸς θεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς τοὺς Ἓλλη- 
ρας ἀὐτὸν σοφισεῖν παρίχων: Νἠ τὸν ία, ὦ Σώκφατες, 49 
εἴπερ γε ἃ διανοούμαι χρὴ ἀέγειν. Αλ’ ἄρα, ὦ Ἱππό- 
χρατες, μὴ οὐ, τοιαύτην ἠπολαμβάνεις σου τὴν παρὰ 

Πρωταγόρου µάθησιν ἔσισθαι, ἆλὶ οἵαπερ ἡ παρὰ τοῦ Β 

γθαμμαειστοῦ ἐγέγετο καὶ κιβαριστοῦ . καὶ παιδοερίβον; 
τούτων γὰρ σὺ ἑκάστην οὐκ ἐπῖ τέχνη ἔμαθες, ὡς δηµι- 45 
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ουργὸς ἐσόμενος, ἀλλ’ ἐπὶ παιδεία, ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ τὸν 
ἐλεύθερον πρέπει. Πάνν μὲν οὖν µοι δοκεῖ, ἴφη, τοιαύτη 
μᾶλλον εἶναι ἡ παρά Πρωταγόρον µάθησις. 

IV. Οἴἶσθα οὖν ὃ μέλλεύς νῦν πράττει», ἤ σε λανθά- 
δνεε; ἦν ὅ) ἐγώ. Τοῦ πέρι; Ότι µέλλεις τὴν φυχὴν τὴν 

Ὁ  σαυτοῦ παραοχεῖν Θεραπεῦσαι ἀνδρί, ὡς φής, σοφιστῇ" 
ὃ τι δὲ ποτε ὁ σοφιστής" ἐστι, θαυμάζοιι) ἂν εἰ οἶόθα. 
καίτοι εὖ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς, οὐδὲ ὄτῳ παραδίδως τὴν φυχὴν 
οἶσθα, οὔτ εἰ ἀγαθῷ οὔτ᾽ εἰ πακῷ πράγματι. Οἶμαί Υ, 

ιοἴφη, εἰδέναι. 4έγε δή, τί ἡγεῖ εἶναι τὸν σοφιστήν: Εγὼ 
μέν, ἡ ὅ᾽ ὃς,. ὥσπερ τοὔνομα λέγει, τοῦτον εἶναι τὸν τῶν 
σοφῶν ἐπιοτήμονα. Οὐκοῦν, ἦν ὅ) ἐγώ, τοῦτο μὲν ἕξ- 
εστι λέγειν καὶ περὶ ζωγράφὼν «καὶ περὶ τεκτόνων, ὅτι 

Ὦ οὗτοί εἶσιν οἱ τῶν σοφῶν ἐπιστήμονες: ἁλλ᾽ εἴ τις ἔροιτο 

15 ἡμᾶς, τῶν τί σοφῶν εἰσὶν οἱ ζωγράφοι ἐπιστήμονες, εἴποι- 
μεν ἄν που αὐτῷ, ὅτι τῶν πρὺς τὴν ἀπεργασίαν τὴν 

150 τῶν εὐόνων, καὶ τἆλλα οὕτως. εἰ δὲ τις ἐκεῖνο ἔροιτοι 

Ὁ δὲ σοφιστὴς τῶν τί ουφῶν ἐστί; τί ἂν ἀποκριναίμεθα 
αὐτῷ; 

3ο εἶναι, ὦ Σώκρατες, ἢ ἐπιοτάτην τοῦ ποιῇσαι δεινὸν λέ- 
γεν; Ίσως ὄν, ἦν ὃ ἐγώ, ἀληδῆ λέγοιµεν, οὐ μέντοι 
Ἱκανώς γε: ἐρωτήσεωφ γὰρ ἔτι ἡ ἀπύκρισις ἡμῖν δεῖται, 

περὶ ὕτου ὁ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖ λέγειν" ὥσπερ ὁ κιθα- 
E φριστὴς δεινὺν ὀήπου ποιεῖ λέγειν περὶ οὗπερ καὶ ἐπιοτή- 
Ἄδμονα, περὶ κιθαρίσεως. ἡ γάρ; Λα Εἶἴεν. ὁ δὲ δὴ σο- 

φιστὴς περὶ τίνος δεινὸν ποιεῖ ἀέγεν: ἢ δήλον ὅτι περὶ 
οὗπερ καὶ ἐπίσεαται; Εἰκός yr. Ti δή ἐστι τοῦτο, περὶ 

οὗ αὐτός τε ἐπιστήμων ἐοτὶν ὁ σοφιοτὴς καὶ τὸν μαθητὴν 
ποιεῖ; Μὰ «ἴ, ἔφη, οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν. 

31310 V. Καὶ ἐγὼ εἶπον μετὰ τοῦτο" Τί οὖν; οἶσθα εἰς 
οἷόν τινα κίνδυνον ἔρχει ὑποθήσων τὴν ψυχήν; ἢ εὖ μὲν 
τὸ σῶμα ἐπαρέπειν σε ἴδει τῷ, διακωδυνεύοντα ἢ χρη- 
στὸν αὐτὺ γενέσθαι ἢ πονηρόν, πολλὰ ἂν περιεσκέφω, εἴτ 
ἐπιτρεπτέον εἴτε οὗ, καὶ εἰς συμβουλὴν τούς τε φίλους ἂν 

36 παρεκάλεις καὶ τοὺς οὐκείους, σκοπούμενος ἡμέρας συχνάς" 
ὃ δὲ περὶ πλείονος τοῦ σώματος ἠγεῖ, τὴν ψυχήν, καὶ ἐν 
ᾧ παάθτ᾽ ἐσεὶ. τὰ σὰ ἢ εὖ ἢ κακῶς πράττείν, χρησεοῦ ἢ 
πονηροῦ αὐτοῦ γενοµένου, περὶ δὲ τούτου οὔτε τῷ πατρὶ 

B οὔτέ τῷ ἀδεἰφῷ ἐπεκοινώσω οὔτε ἡμῶν τῶν ἑταίρων οὐ- 
« δενέ, εἴς ἐπιτερεπτέον εἴει καὶ οὐ τῷ ἀφίκομένῳ τούτῳ 

ξένῳ τὴν σὴν. ψυχήν, ἀλλ’ ἑσπέφας ἀκούσας, ὡς φῄς, ὅρ- 
Άριος ἥκων περὶ μὲν τούτου οὐδένα λόγον οὐδὲ σύμβον- 
λὴν ποιεῖ, εἴτε χρὴ ἐπιτρέπειν σαυτὸν αὐτῷ εἴτε µή, ἔτοι- 

µος ὅ᾽ εἶ ἀναλίσκειν τά τε σαυτοῦ καὶ τὰ τῶν φίλων χρή- 
ὅματα, ὡς ἤδη διεγνωκώς, ὅτι πάντως συνεοτέον Πρωτα- 
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γόρα, ὃν οὔέε γιγνώσκέις, ὡς φῄς, οὔτε διείλεξαι οὐδὲ 

πώποτε, σοφιοτὴν ὃ᾽ ὀνομάζεις, τὸν δὲ σοφιστήν, Ὁ τί 6 
ποτε ἔσει, φαίνει «ἀγροῶν, ᾧ µέλεις σαυτὸν ἐπαρέπειν: 
Καὶ ὃς ἀκούσας, Ἔοικεν, ἔφη, ὦ 'Σώκρατες, ἐξ ὧν οὗ 
λέγεις. 0 οὖν, ὦ Ἱππόκρατες, ὁ σοφιστῆς τυγχάνει ὢν ο 
ἔμπορός τις Ἡ κάπη]ος τῶν ἀγωγίκων, ἀφ᾽ ὧν ψυχἠ τρέ- 
φεται; φαίνεται γὰρ ἔμοιγε τοισῦεός τις. Τρέφεται δέ, 

ὦ Σώκρατες, Φυτὴ είν; Μαθήμασι δήπου, ή ὃ᾽ ἐγώ. καὶ 
ὅπως γε µή, ὦ ἱταῖρε, ὁ σοφιστὴς ἐπαινῶν ἃ πωλεῖ ἑξα- 
πατήση ἡμᾶς, ὥσπερ οἱ “περὶ τὴν τοῦ σώματος τροφήν, 19 
ὁ ἔμπορός τε καὶ κάπηλος. καὶ γὰρ οὗτοί που ὧν ἄγουσιν ) 

ἀγωγίμων οὔτε αὐτοὶ ἴσασιν ὃ τι χρηστὸν ἢ πονηρὸν περὶ 
τὸ σῶμα, ἐπαινοῦσι δὲ πάντα πωλοῦντες, οὔτε οἱ ὠνού- 
µενοι παρ αὐτῶν, ἐὰν µή τις τύχη γυμνασεικὸς Ἡ ἑωερὸς 
ὦν.' οὕτω δὲ καὶ οἱ τὰ µαθήπατα — 

πόλεις καὶ πωλοῦντες καὶ καπη]εύοντες τῶ οεὶ ἐπιθυμοῦνει 

ἐπαινοῦσι μὶν πάντα ἃ πωλοῦσι, τᾶχα ὁ᾽ ἄν τινες, ὦ 
ἄφιστε, καὶ τούτων ἀγνοοῖεν ὧν πωλοῦσω ὅ τι γρηστὸν . : 

ἢ πονηρὺν ποὺς τὴν φυχήν" ὧς δ' αὔτως καὶ οἱ ὠνούμε- Ε 
νοι παρ αὐτῶν, ἐὰν μή τις τύχη περὶ τὴν ψφυχὴν αὖ ἆκ- ην 
τρικὺς ὧν. εἰ μὶν οὖν σὺ. τυ]γάνεις ἐπιαέήμων τούτων τί 
χρηστὺν καὶ πονηρόν, ἀσφαλές σοι ὠνεῖσθαι µαθήµατα" 495 
καὶ παρὰ Πρωκαγόρον καὶ παρ ἆλλου ὁτονοῦν' εἰ δὲ µή, 
ὅρα, ὦ μακάριε, μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις κυβεύης τε καὶ 
κενδυνεύης. καὶ γὰρ δὴ καὶ πολὺ μείζων κίνδννος ἐν τῇ 1 
τῶν μαθημάτων ὠνῇ ἢ ἐν τῇ τῶν σιτίων. αιτία μὲν γὰρ 
καὶ ποτὰ πριάµενον παρὰ τοῦ καπήλου καὶ ἐμπόρου ἔξεστιν 
ἐν ζλλοις ἀγγείοις ἀποφέρειν, καὶ πρὶν δέξασθαι αὐτὰ εἰς τὸ 
σῶμα πιόντα ἢ φαγόντα, καταθέµενον οἴκαδε ἔξεστι συµ” 
βονλεύσασθαι, παρακαλέσαντεα τὸν ἐπαῖοντα, ὃ τι τὲ ἐδεστέον 40 
ἢ ποτέον. καὶ ὃ τι µή, καὶ ὁπόσον καὶ ὁπότε". ὥστε ἐν τῇ 
αν; οὐ μέγας ὁ κένδυνος. µαθήµατα δὲ οὐκ. ἔσειν ἐν ἩΒ 

ἅλλῳ ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν, ἀλλ ἀνάγκη, κατἀθέντα τὴν 
τιµή», τὸ µάθηµα ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῆ λαβόντα καὶ µαθόντα {609 
ἀπιέναι ἢ βεβιαμμένον ἢ ὠφελημένον. ταῦτα οὖν σκοπώ- 36 

µεθω καὶ μετὰ τῶν παρεσβυτέρων ἡμῶν. ἡμεῖς γὰρ ἔτι 
νέοι, ὥστε τοσσῦτο πράγμα διελέσθαι. νῦν μέντοι, ὥσπερ . 
ὠρμήσαμεν, ἴωμεν καὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός, ἔπειτα ἀκού- 

σαντες καὶ ἄλλοις ἀνακοινωσώμεθα" καὶ γὰρ οὐ μόνος Πρω- 

ταγόρας αὐτόδι ἐστίν, ἀλλὰ καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος -- οἵ- 40 
μαι δὲ καὶ Πρόδικον τὸν Κεῖον -- καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ 
σοφοί. ἳ | ι 

VI. «Οόξων ἡμῖν ταῦτα, ἐπορευόμεθα. Ἐπειδὴ δὲ 
ἓν τῷ προθύρω ἐγενόμεθα, ἐπιστάντες περί τινος λόγου 
διε]εγόµεθα, ὃς ἡμῖν κατὰ τὴν ὁδὸν ἐνέπεσεν" ἵν' οὖν μὴ ο 

108 

14 

18. ἀποκριναίμεθα eum Βοκκοτο ος ἆ 
* 

ἵμεθα cum libris a. — 19. ἐπιστάτης, τί ἂν εἴπο αὐτὸν μι ἀποκρινοί! 
ατες, ἐπιστάτην αἲ. — 30. τοῦ) τοῦ τὸ 48 Β(Εγψε, τοῦτα ο. -- 31. μέντοι] µέντοιε Θ. -- 33. ἡ ἀπό- 

αρισις) ἢ ἀποκρίσεως ΧΘ. -- 34. ἐπιστήμονα -- -οὗπερ καὶ οι, 8. -- 36. ἢ δῇλον ὅτι-ουπι Ἠεἰπάοσβο νο: δηλον- 
ότι cum libris a. — 35. παρακαλεῖς ΧθΘ. — 41. ὄρῦφιον ΧΘ ΣΗΕΕτιοψτ οἱ pri Γ. -- 43. ποιῇ a. 

7. φαίνεται γὰρ ἔμοιγε τοιοῦτός τις Ηήρρουταϊ! tribuit a. 5. φυχὴ ὦ λώκρατες Ε πο. — 3. ἑξαπατήσει 
Κοιν; -- 15. δὲ) δὴ ᾱ. — σ1. δα 
— 32. τησοῦτον ᾱ. 

Βει- 
ἐπιστήμων ὢν τούτων Ηείπάοτθα», -- 37. παρά του -α. — 51. ἢ] καὶ α. -- ὁπόσα a. 



106 

Ὁ ἀἰτελῆς γένοιτο, ἀλλὰ διαπερενάµενοι οὕτως ἐσίοιμεν, στάν- 
τες ἐν τῷ προθύρῳ διλιγόµεθα, Έως σννωμολογήσάμεν 

ἀλλήλοις. δοκεῖ οὖν µοι, ὁ θυρωρός, εὐνοῦχός τις, κατή- 
}. κους ἡμῶν, κινδυνεύει δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῶν σοφιστῶν 

»ἄχθισθαι τοῖς φοιτῶσιν εἰς τὴν οὐκίαν. ἐπειδὴ Ἰοῦν ἐκρού- 

σαµεν τὴν Φύραν, ὠνοίξας καὶ ἰδὼν ἡμᾶς) Ἔα, ἔφη, 
σοφιόταέ τινες" οὐ σχολὴ αὐτῷ. Χαὶ ἅμα ἀμφοῖν τοῖδ.χε- 

οοἵν τὴν θύραν πάνυ προθόµως ὡς οἷός τ᾽ ἦν ἐπήραξε. 
ναὶ ἡμεῖς πάλιν ἐκρούομεν. καί ὃς ἐγκεκλειμένης τῆς θύ- 

100 Ἱορας ἀποκρινόμενος εἶπεν, Ὦ  ἄνθρωποι, ἴφη, οὐκ. ἀκηνό- 
ατε, ὅτι οὐ σχολὴ αὐτῶ; Αλ’ ὦ ᾿γαθέ, ἔφην ἐγώ, οὔτε 
παρὰ Καλλίαν ἤκομεν οὔτε όυφισεαί ἐσμεν, ἀλλὰ θάῤῥει" 

Ν Πρωταγόρα» γάρ τοι δεόµενοι ἐδεῖν ἤλθομεν. εἰσάγγειλον 

οὖν. ἡΜόγις οὖν ποτὶ ἡμῖν ἄνθρωπος ἀνέωξε τὴν θύραν: 
δ., ΥΕ. Ἐπειδὴ δὲ εἰήλθομεν, κατελάβομεν Πρωταγό- 

φαν ἓν τῷ προσυτώῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ᾽ αὐτῷ συµπε- 
ριεπάτουν ἐκ μὲν ἐοῦ ἐπὶ θάτερα Καλλίας ὁ Ἱππονίκον 

315 καὶ ὁ ἀδεἷφὺς αὐτοῦ ὁ ὁμομήτφιος, Πάραλος ὁ Περικλέ- 
ους, καὶ Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ θάτεφρα ὁ 

30 ἕτερος τῶν Περικλέους Ἀάνθιππος καὶ Φιλιππίδης ὁ Φι- 

λομήλον καὶ ᾽Ανείμοιρος ὁ Μενδαῖδς, ὅσπερ εὐδοχιμεῖ µά- 
Ἄϊσεα τῶν Πρωταγόρου μαθηεῶν καὶ ἐπὶ τέχνη µανθάνει, 
ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος. τούτων δὲ οἳ ὄπισθεν ἠκολούθουν 
ἐπακούοντες τῶν λεγομένων, τὸ μὲν πολὺ ξένοι ἐφαίνοντο, 

αφ οὓς ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δὲ ὧν 
διεξέρχεται, κηλών τῇ φωνῇ ὥσπερ Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ 

Ἡ τὴν φωνὴν ἔπονται κεκηλημένοι" ἦσαν δὲ τινες καὶ τῶν 
ἐπιχωρίων ἐν τῷ χαρῷ. τοῦτον τὸν χαρὺν μάλιστα ἔγωγε 

ἰδὼν ἤσθην, ὡς καλῶς εὐλαβοῦντο µηδέποτε ἐμποδῶν ἐν 
161 20 τῷ ἐμαρόσθεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ’ ἐπειδὴ αὐτὸς ἄνα- 

σερέφοι καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου, εὖ πως καὶ ἐν κόσμῳ περι- 
οχίζοντο οὗτοι οἱ ἐπήκοοι ἔνθεν καὶ ἴνθεν, καὶ ἐν κύκλφ 
περιόντες ἀεὶ εἰς τὸ ὄπισθεν καθίσεαντο κάλλιστα. 

Τὸν δὲ µετ᾽ εἰσενόησα, ἔφη Ὅμηφος, Ἱππίαν τὸν 
40 Ἠλεῖον, καθήµενον ἐν τῷ κατ ἀντικρὺ προσεώῳ ἐν Θρό- 

νῷ" περὶ αὐτὸν. ὃ’ ἐκάθηντο ἐπὶ βάθρων Ἐρνξίμαχός τε 
ὁ ᾽Ακουμενοῦ καὶ Φαΐδρος ὁ ἸΜυῤῥινούσιος καὶ "άνδρων 
ὁ ᾿Ανδροτίωνος καὶ τῶν ξένων πολῖταί τε αὐτοῦ καὶ ὤλ- 
λοι τινές. ἐφαίνοντο δὲ περὶ φύσεώς τε καὶ τῶν μετεώ- 

46ρων ἀσερονομικὰ ἄτεα διερωτᾷν τὸν Ἱππίαν, ὁ δ) ἐν 

θρόνῳ καθήµενος ἑκάστοις αὐτών διέκφινε καὶ δνεξήει τὰ 

ἐρωτώμερα, ' ; 

ΠΑΗΑΤΩΝΟΣ ΠΡΟΤΗΓΟΡΗΣ. 3156. 516. 

Καὶ μὲν δὴ καὶ Τάνεαλόν γε εἰσεῖδον. ἐπεδήμει 
"γὰρ ἄρα Πρόδικος ὁ Κεῖος, ἦν δὲ ἐν οἰκήματί τιν, ᾧ Ὁ 
πρὺ τοῦ μὲν ὡς ταμείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος, νῦν δὲ ὑπὸ 
τοῦ πλήθους τών καταλνύντων ὁ Μαλλίαρ καὶ τοῦτο ἐκ- 
κενώσας ξένοις κατάλνοιν πεποίηκεν. ὁ μὲν οὖν Πρόδι- 
κος ἔτι κατέκειτο, ἐγκεκαλυμμένος ἐν πωδίοις τισὶ καὶ στρώ- 
auoi καὶ µάλα πολλοῖς, ὡς ἐφαίνετο" παφικώθηντο δὲ 
αὐτῷ ἐπὶ ταῖς πληάίον κλίναις Πανσανίας τε ὁ ἐκ Κερα- 

µέων καὶ μετὰ Πανσανίου νέον τι ἔτι µειράκιον, κα μὶν 1602 
ἐγφμαι, καλόν τε κἀγαθὸν τὴν φύσιν τὴν ὅ’ οὖν ἰδέαν 1ο. 
πάνυ καλός» ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι ᾽Αγάθωνα, 
καὶ οὐκ ἂν Φαυμάζοιμι, εἰ παιδικὰ Παυσανίον τυγχάνει ΄ 
ὤν. τοῦτ᾽ οὖν τὺ µειράκιον, καὶ τὼ ᾿Αδειμάντω ἀμφοτέρω, 
ὃ τε Κήπιδος καὶ ὁ 4ευκολοφίδου, καὶ ἄλλοι τινὲς ἐφαί- 
2ρντο. περὶ δὲ ὧν διελέγοντο οὐκ ἐδυνάμην ἴγωγε μαθεῖν 15 
ἔξωθεν, καίπερ λιπαρῶς ἔχων ἀχούειν τοῦ Προδίκου -- 
πάσσοφος γάρ µοι δοκεῖ ἀνὴρ εἶναι καὶ Θείο, -- ἀλλὰ 3ι6 

διὰ τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς βόμβος τις ἐν τῷ οἰκήματι 
γεγνόµενος ἀσαφῆ ἐποίει τὰ λεγόμενα. 

Καὶ ἡμεῖς μὲν ἄρει εἰσεληλύθειμεν, κατόπιν. δὲ ἡμῶν 30 
ἐπεισῆλθον ᾽Αἰκιβιάδης πε ὁ καλός, ὡς φὴς σὺ καὶ ἐγὼ 
πείθοµαι, καὶ Αριτίας ὁ Καλλαίσχρου. 

VIII. Ἡμεῖς οὖν ὡς εἰσήΣθομεν, ἴει οµίκρ ἄττα 
διατρίψαντές καὶ ταῦτα διαθεασάµενοι προσῇμεν πρὸς τὸν Β 

Πρωταγόρα», καὶ ἐγὼ εἶπον: Ὦ Πρωταγόρα, πρὸς σέ τοι α5 
ἤλθομεν ἐγώ τε καὶ Ἱπποκράτης οὗτος. Ἠότερον, ἴφη, 
μόνφ βουλόμενοι διαλεγθῆναι ἢ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων; ᾿Ἡμῖν 
μέν, ἦν ὅ' ἐγώ, οὐδὲν διαφέρει: ἀχούσας δὲ οὗ ἔνεκα Γλ- 
8ομεν, αὐτὺς σχέφαι. Ti οὖν δή ἐστιν, ἔφη, οὗ ἕνεκα 
ἥκετε; Ιπποκράτης ὅδε ἐστὶ μὶν τῶν. ἐπιχαρίων, ᾿Αποι- 19 
Λοδώρου υἱός, οὐκίας μεγάλης τε καὶ εὐδαίμονος' αὐτὸς {1693 

δὲ τὴν φύσιν δοκεῖ ἐνάμιλλος εἶναι τοῖς ἡλριώταις. ἐπι- 196 
Φυμεῖν δέ μοι δοκεῖ ἑλλόγιμος γενέσθαι ἐν τῇ πόλει. τοῦτο C 
δὲ οἴεταί οἳ μάλιστα γενέσθαι, εἰ σοὶ συγγένοιτο. . ταῦτ' 

οὖν ἤδη σὺ σκόπει, πότερον πεφὶ αὐτῶν µόνος οἵἴει δεῖν as 

διαλέγεσθαι πρὸς μόνους, ἢ μετ ἄλλων. ὈΟρθῶς, ἔφη, 

προμηθεῖ, ὦ Σώκρατες, ὑπὲρ ἐμοῦ. ξένον γὰρ ἄνδρα καὶ 
ἠόντα ες πόλεις µεγάλας, καὶ ἐν ταύταις πείθοντα τῶν 

νέων τοὺς βελτίστους ἀπολείποντας τὰς τῶν ἄλλων συφου- 

σίας, καὶ οἰκείων καὶ ὀθγείων, καὶ πρεσβυτέρων καὶ νεω- · x 
τέρῶν, ἑαυτῷ συνεῖναι ὡς βελτίουᾳ ἐσομένους διὰ τὴν 
λαυτοῦ συνονσίαν, χρὴ εὐλαβεῖσθαι τὸν ταῦτα πρώττοντα: Ὁ 

1. εἰσίοιμεν 
ων. — 43. του τι ὃ, probaute Orellio. 

πο. — 7. τον] ταῖν α. -- 9. οἷόν τ) ᾱ. -- 9. ἐγκεκλειμένης ΧΘ: ἐγκεκλεισμένης ας, ἐγκεκλημένης 
— 14. ἄνθρωπος ουν Βεκκοτο ο: ὁ ἄνθρωπος Σ οἳ το, Γ, ἄνθρω- 

πος a. — 16. προστόῳ ᾱ. -- 30. ἑταῖρος Πὺγὶ, Ῥτασίοτ τ οί το. Σ, omues. — τῶν) τοῦ ᾱ. — 31. εὐδοκίμει --- - ἐμάν- 
θανεν Stephanus. — 22. οἳ ὄπισθεν αὖοι ὄπισθεν ibri, praeter Εν οἱ Flot. bo, omnes, Fort. ὄπισθεν οἳ. 
35, —— a. — 50. απρόσθεν Χ. — 39, ὄπισθε 8 
34. προστόῳ ᾱ. -- 37. Ακσυμένου 

Βλ. — 
— 24. μεεεισενόησα a. — Όμηρος) Odyss. ἆ, 004. Ἰ-- 

α. ---38. Αμδροτίώφοςὶ ἀριστίωνος Χ60τ. — 39. τῶν οπι.- 4, 
1. ἐσεῖᾶον π. όσον 3, 68». -- 5. ἄρα) ϱα ΧθΘ, ἄρα καὶ τ οἱ οοστ. 2 -- 9. τι οµι--ᾱ. -- 11. παλῶρ ΧΘ. καλόν Pr. - 

οὖν 
ο) 

13, τοῦτ᾽ οὖν neinaoruge · τοῦτο ἦν ἄθιο, τοῦτό τ) ἦν Εν) τοῦτό τ’ ήν abe. ⸗ 17. πάνόοφος αν. Serihe πάσσοφος J 

eum 8. Βκκκ. — ὀνὴρ ουν Βοκκοτο 6: ὁ ἀνὴρ τ, ἀνὴρ 4. — 81. τεοι, ἄθ. — 23. μικρὰ α. — 25. τοι) τι ὃν 

probante Oreno. — 28. όντα] κατιόντα ας. 
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μορφη καὶ ἅλλαι 
δυσµένειαί τε καὶ ἐπιβουλαί. ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέ- 
χνην φημὶ μὲν εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριζὀμένους 
αὐτὴν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν, φοβουμένους τὺ ἐπαχθὶς 

δαὐτῆφ, πρύσχηµα ποιῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι τοὺς μὲν 

ποίησιν, οἷον "Ὁμηρόν τε καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιµωνίδην, 
τοὺς δὲ αὖ τελιτάς τε καὶ χφησµῳδίας, τοὺς ἀμφί τε Ὀρ- 
φία καὶ Μουσαῖον. ἐνίους δέ τινας ἤσθημαι πἀὶ γυμνα- 

468 οστικήν, οἷον Ἴκκος τε ὁ Ταρανεῖνος καὶ ὁ νῦν ἴτι ὢν 

ΕΙ οὐδενὺς ἥττων σοφισοτὴς Ἡρόδικος ὁ Σηλυμβριανός, τὸ 
δὲ ἀρχαῖον Μεγαρεύς. µουσικὴν δὲ ᾽Αγαθοκλῆς τε ὁ ὑμέ- · 

τερος αρόσχημα ἐποιήσατο, μέγας ὢν σοφιστής, καὶ Π]ω- 
δοκλείδης ὁ Κεῖος καὶ ἄλλοι πολλοί» οὗτοι πάντες, ὥσπερ 

λέγω, φοβηθέντες τὸν φθόνον ταῖς τέχναις ταύταις παρα- 
38141 Ι6 πετάσµασιν ἐχρήσαντο. ἐγὼ δὲ τούτοις ἅπασι κατὰ τοῦτο 

εἶναι οὐ δυμφέρομαι" ἡγοῦμαι γὰρ αὐτοὺς οὔ τι διαπρά- 
ἑασθαι ὃ ἐβουλήθησαν: οὐ γὰφ λαθεῖν τῶν ἀνθρώπων 
— ὀνκαμένους ἐν ταῖς πόλεσι πράττει», ώνπερ Ἕνεκα 

Ἰ ἐσεὶ τὰ πφοοχήµατα, ἐπεὶ οἵ γε πολλοὶ ὡς ἔπος 

— οὐδὶν αἰσθάνονται,. ἀλλ’ ἄττ ἂν οὗτοι διαγγέλλωσι, 
ταῦτα ὑμνοῦσι. τὸ οὖν ἀποδιδράσκοντα μὴ δύνασθαι ὧπο- 
δρᾶναι, ἁλλὰ καταφανῆ εἶναι, πολλὴ µωρία καὶ τοῦ ἔπι- 

Ἡ τειρήµατος, καὶ πολὺ δυσμενεστέρους παρέχεσθαι ἀνάγκη 

τοὺς ἀνθρώπους: ἡγοῦνται γὰρ τὸν. εοιοῦτον πρὸς τοῖς 

35 ἄλλοις καὶ παφοῦργον εἶναι. ἐγὼ οὖν τούτων τὴν ἐναντίαν 

ἅπασαν ἀδὸν ἐλήλνθα, καὶ ὁμολογῶ. τε σοφιστὴς εἶναι καὶ 
παιδεύειν ἀνθρώπους, καὶ εὐλάβειαν ταύτην οἶμαι βελτίω 
ἐκείνης εἶναι, τὸ ὁμολογεῖν μᾶλλον ἢ ἴξαρνον εἶναι" καὶ 

165 ἄλλας πρὸς ταύτη ἔσχεμμαι, ὥστε, σὺν θεῷ εἰπεῖν, μηδὶν 
30 δεινὸν πάσχειν διὰ τὸ ὁμολογεῖν σοφιστὴς εἶναι. καίτοι 

ο πολλά γε ἔτη ἤδη εἰμὶ ἐν τῇ τέχνῃ. καὶ γὰρ καὶ τὰ ξύμ- 
παντα πολλά µοί ἐστιν" οὐδενὸς Ότου οὗ πάντων ὢν ὑμῶν 

καθ ἡλικίαν πατὴφ εἴην. ὥστε πολύ µοι ἠδιστόν ἔστιν εἴ 
τι βούλεσθε, περὶ τούτων ὠπάνεων ἐναφτίον τῶν ἔνδον 

as ὄντων τὺν Ἰόγον ποιεῖσθαι. Καὶ ἐγώ -- ὑπώπεευσα γὰρ 
βούλεσθαι αὐτὺν τῷ τε Προδίκῳ καὶ τῷ Ἱππίᾳ- ἐνδείξασθαι 
καὶ καλλωπίσασθαι, ὅτι ἐρασταὶ αὐτοῦ ἀφιγμένοι εἴημεν --- 

Ρ Τί οὖν, ἔφην ἐγώ, οὐ καὶ Πρόδικον καὶ Ἰεπίαν ἐἑκαλέ- 
ὅαμεν καὶ ἐοὺς μετ αὐτῶν, ἵνα ἐπακούσωσιν ἡμῶν; Πάνω 

αὉ μὶν οὖν, ἴφη ὁ Πρωταγόρας. Ἀούλέσθε οὖν, ὁ Καλλίας 
ἔφη, συνέδριον κατασκευάσωµεν, ἵνα καθιζόµενοι διαλέ- 

γησθε; Ἐδύκει χφῆναι. ἄσμενοι δὲ πάντες ἡμεῖς, ὡς ὧκον- 
σόµενοι ἀνδρῶν σοφῶν, καὶ αὐτοί τε ἀνειλαβόμενοι τῶν 

βάβφων καὶ τῶν χλινῶν κατεσκενάζοµεν παρὰ τῷ Ἱππία" 
«5 ἐκεῖ γὰρ προὔπῆρχε τὰ βάθρα. ἐν δὲ τούτῳ Καλλίας τε 

Ε καὶ Αλκιβιάδης ἠκέτην ἄγαντε εὺν Πρόδικον, ἀνασεήσαντες 
ἐκ τῆς κλίνης, καὶ τοὺς μετὰ τοῦ Προδίκσυ. 
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ΣΧ. Ἐπεὶ δὲ πάντες ουνεκαθεζόµεθα, ὁ Πρωταγόρας, 
Νῦν δὴ ἄν, ἔφη, λέγοις, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ οἴδε 
πάρεισι, περὶ ὧν ὀλίγον πρότερον μνείαν ἐποιοῦ πρὸς ἐμὲ 168 
ὑπὲρ τοῦ νεανίσκου. Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι Ἡ αὐεή μοι 

ἀρχή ἐστιν, .ὦ Πρωταγόρα, ἥπερ ἄφτι, περὶ ὧν ἀφικόμην. ο 3148 
ἹἹπποκφάτης γἀφ ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ ὢν εῆς σῆς συν- 
ουσίαρ' ὃ τι οὖν ἀὐτῷ ἀποβήσεται, ἐάν σοι συνῇν ἡδέως 
ἄν φησε πυθέσθαι. τοσοῦτος ὃ γε ἡμέτερος λόγος. ὝΎπο- 
«λαβὼν οὖν ὁ Πρωταγόρας. εἶπεν, Ὦ φεανίσκε, ἴσται τοίνυν 
σοι, ἑὼν ἐμοὶ συνῃς, ᾗ ὢν ἡμέρα ἐμοὶ συγγένῃ, ἀπιέναι ιο 
οἴκάδε βελτίονι γεγονότι, καὶ ἐν τῇ ὑσεεραίᾳ ταὐτὰ ταῦτα" 
καὶ ἑκάότης ἡμέρας οἀεὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι. Καὶ 
ἐγὼ ἀχούσας εἶπον' Ὦ Πρωταγόρα, τοῦτο μὲν οὐδὶν θαν- Ἡ 
μαστὸν λέγεις, ἀλλά εἰκός, ἐπεὶ κἂν σύ, καίπερ τηλικοῦτος 

ὤν καὶ οὕτω σοφός, εἴ τίς σε διδάξειεν ὃ μὴ ευγχάνεις 15 
ἐπισεάμενος, βετίων ἂν γένοιο. ἀλλὰ μὴ οὕτως, ἁλλ᾽ 
ὥσπερ ἂν εἰ αὐτίκα µάλα μεταβαλὼν τὴν ἐπιθυμίαν Ἱππο- 
κράτης ὅδε ἐπιθομήσειε τῆς συνουσίας τούτου τοῦ νεανί- 
σχου τοῦ νῦν νεωστὶ ἐπιδημοῦντος, Ζευξίππου τοῦ Ἡρα- 

κλεώτου, καὶ ἀφικόμενος παρ᾽ αὐτόν, ὥσπερ παρὰ οἳ νῦν, 39 
ἀκούσειεν αὐτοῦ. ταὐτὰ ταῦτα, ἅπερ σοῦ, ὅτι ἑκάστης ϐ 
ἡμέρας ξυνῶν αὐτῷ βετίων ἔσται καὶ ἐπιδώσει" κἱ αὐτὸν 
ἐπανέροιεο" Τί δὴ σὴς βελτίω ἔσεσθαι καὶ εἰς τέ ἐπιδώ- 

σεν; εἴποι ἂν αὐτῷ ὁ Ζεύξιππος, ὅτι πρὸς γθαφικήν΄ 
κἂν εἰ Ὀρθαγόφᾳ τῷ Θηβαίῳ συγγενόµενος, ἀκούσας ἐκεί-α5 
νου ταὐτὰ σαδαα, ἅπερ σοῦ, ἐπανέροιτο αὐτὸν εἰς ὃ -τι 

βελείων καθ ἡμέραν ἔσται συγγιγνόµενος ἐκείνω, εἴποι 
ἂν, ὅτι εἷς αὔλησιν' οὕτω δὴ καὶ σὺ εἰπὲ τῷ νεανίσκῳ 
καὶ ἐμοὶ ὑπὶρ τούτου ἐρωτῶνει, Ἱπποκράτης δε Πρωτα- Ὁ 

γόρᾳ ουγγενόµενος, ᾗ ἂν αὐτῷ ἡμέρᾳ ουγγένηται, βελτίων 30 
ἄπεισι γενόμενός καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης οὕτως 
ἐπιδώσει εἰς τί, ὦ Πρωταγόρα, καὶ περὶ τοῦ; Καὶ ὁ Πρω- 

ταγόρας ἐμοῦ ταῦτα ἀκούσας, Σύ τε καλῶς ἐρωτᾷς, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, καὶ ἐγὼ τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρι- 

Rawo⸗ Ἱπποκράτης γὰρ παρ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται͵ 36 
ἅπερ ὢν ἔπαθεν ἅλλῳ τῳ συ]γενόμενος τῶν σοφιστών: οἱ 

μὲν γὰρ ἄλλοι λωβώνται τοὺρ νέους" τὰς γάφ τέχνας αὐ- Ε 

167 

Γτοὺς πεφεύγότας «ἄκοντας πάλιν αὖ ἄγοντες ἐμβάλλουφιν 
εἰς τέχνας, λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν 

καὶ μουσικὴν διδάσκοντες — καὶ ἅμα εἰς τὸν Ἱππίαν ἀπέ- ιο 
βίεψε -- παρὰ δ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος µαθήσεται οὐ περὶ ἄλλου 191 
του ἢ περὶ οὗ ἥκει. τὸ δὲ µάθηµά ἐσειν εὐβονλέά περί τε 
τῶν οἰκείων, «ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὐτοῦ οὐκίαν διοικοῖ, 
καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώ- 819 

τατος ἂν εἴη καὶ πφάττειν καὶ λέγειν. 4, ἔφην ἐγώ, «ο {608 
Έπομαί σου τῷ λόγῳ: δοκεῖς γάρ µοι λέγειν τὴν πολιτικὴν 
τέχνην καὶ ὑπισχνεῖσθαι ποιεῖν ἄνδρας ἀγαθοὺς πολίτας. 

10, Σηλοβριανός ο. -- 16. κατὰ] τὸ κατὰ A⸗atlus. -- 31. τὸ [τὸν Ἰϊνεί prãeler Somnes - 34. δη τη. Γνο, v. Apol. 
sSoer. ο Β. Εν. στά Ὁ, --- 12. εἴς' ἐβούλεσθε Χ8 , 1, καθεζόµενοι ᾱ. -- 49. τῷ Ἱππίᾳ Χ8Β: τὸν Ἱππίαν αὖ ο, 

ε Ἐπη) Ἐπεδὴ . — ὁ οπι. α. — 3. ὀλήῳ πα. -- 8. ναι» — 6. ὢν ἐν ἐπιθυμίᾳ α. -- 1. —2 
——— Θ, τευγχάνοις ουστι Ἠθκκετο ο. — 17. πάλα οπι, a. — 19. 
3ο. αὐτῷ on. - 353. ἴφη, ἐρωτᾷς a. -- 38. αὖ ον, a. -- 29. εἰς τὰς τέχνας 

ἐπιδημοῦντος νεωστί ᾱ. --- 34, ὁ 081, - 
a. — 12. τε om. άθτ. "ος 
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Αὐτὺ μὶν οὖν τοῦτό ἔσειν, ἔφη, ὦ Σώκρατεν, τὸ ἐπάγ- 
7ελμα, ὃ ἐπαγγέλλομαι. 
X. ὮἩ καλόν, ἦν ὅ) ἐγώ, τέχνηµα ἄρα κέκτησαι, εἴπερ 

κέκέησαι" οὐ γάρ τι ἄλλο πρός γε σἳ εἰρήσεται ἢ ἄπερ 
δνοῶ, ἐγὼ γὰρ τοῦτο, ὦ Πρωταγόρα, οὐκ ὤμην διδακεὺν 

Η εἶναι, σοὶ δὲ λέγοντι οὐκ ἴχω ὅπως ἀπισεῶ. ὅθεν δὲ αὐτὸ 
ἡγοῦμαι οὐ διδακξεὺν εἶναι μηδ' ὑπ ἀνθρώπων παρα- 

σκευαστὸν ἀνθρώποις  δύκαιός εἶμι εὐπεῖν. ἐγὼ γὰρ ᾿Αθη- 
γαΐους, ὥσπερ καὶ οἱ ζλλοι Ἕλληνες, φηαὶ σοφοὺς εἶναι. 

0 ὁρῶ οὖν, ὅταν συλλεγῶμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὰν μὲν 
περὶ οἰκοδομίας τι δέῃ πρᾶξαι τὴν πόλην, τοὺς οὐωδόμους 
μέταπεμποµένους συμβού]ους περὶ τῶν οἰκοδομημάτων, 

ὅταν δὲ περὶ »ανπηγίας «τοὺς ναυπηγούς: καὶ τόλλα πάντα 

ὁ οὕτως, ὅσα ἡγοῦνται μαθητά τε καὶ διδακεά εἶναι. ἐὰν 

16 δέ τις ἄλλος ἐπιχειρῇ αὐτοῖς ουμβουλεύων, ὂν ἐκεῖνοι μὴ 

οἴονται δημιουργὺν εἶναι, κἂν πάνυ καλὸς ᾖ καὶ πλούσιος 

καὶ τον γεγναίων, οὐδέν τε μᾶλλον ἀποδέχονται, ὠᾠλλὰ 
169 καταγελώσι καὶ θορυβοῦσιν, ἕως ἂν ἢ αὐτὸς ἁποστῇ ὁ 

ἐπιχειρῶν λέγειν καταθορυβηθείς, ἡ οἱ τοξόται αὐτὸν ὧφελ- 

30 πύσωσιν ἢ ἐξαίρωνται κελεὐόνεων τῶν πρυτάνεων. περὶ 

μὶν οὖν ὧν οἴονται ἐν τέχνη εἶναι, οὕτω διαπράττονται” 
Ρ Ὠῥἐπειδὰν δέ τι περὶ τῆς πόλεως διοικήσεως δέῃ βοιλεύσα-. 

σθαι, συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνιστάμενος περὶ τούτω» ὁμοίως 
μὲν τέκτων, ὁμοίως δὲ χαλκεύς, σκυτοτόµος, ἔμποφος, 

S ναύχληρος, πλούσιος, πένης, γερμαῖος, ἀγεννής, καὶ τού- 

τοις οὐδεὶς τοῦτο ἐπιπλήττει ὥσπερ τοῖςιπρότερον, ὅτι 
οὐδαμόθεν µαθών, οὐδὲ ὄντος διδασκάλου οὐδενὸς αὐτῶ, 
ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ:. δῆλον γάρ, ὅτι οὐχ ἡγοῦντι 

διδακτὸν εἶναι. μὴ τοίνυν ὅτι τὸ κοινὺν τῆς πόλεως οὕτως 
Kao ἔχει, ἀλλὰ ἐδίᾳ ἡμῖν οἱ σοφώτατοι καὶ ἄφιστοι τῶν πολι- 

τῶν ταύτην τὴν ἀρετὴν ἣν ἴχουσιν οὐγ οἷοί τε ἄλλοις πα- 
ραδιδόναι" ἐπεὶ Περεκλῆς, ὁ εουτωνὶ τῶν νεανίσκων πατήρ, 
τούτους ὢ μὲν διδασκάλων εἴχετο καλῶς καὶ εὖ ἐπαίδευσεν, 

340 ὃ δὶ αὐτὺς σοφός ἐστιν, οὔτε αὐτὸς παιδεύει οὔτε τῷ 

15 ὦλλῳ παραδίδωσιν, ἀλλ’ αὐτοὶ περιόντες νέµονται ὥσπερ 
ἄφετοι, ἐάν που αὐτόματοί περιεύχωσι τῇ ἀρεεῇ. εἰ δὲ 
βούλει, Κλεινίαν, τὸν ᾽Αλκιβιάδου τουτουῖ νεώτερον ἀδελ- 
φόν, ἐπιροπεύων ὁ αὐτὸρ οὗτος ἀνὴρ. Πεφικλῆς, δεδιὼς 

470. περὶ αὐτοῦ μὴ διαφθαρῇ δὴ ὑπὸ ̓ Αλκιβιάδον, ἀποσπάσας 
«0 ἀπὸ τούτου, καταθέµενος ἐν ᾿Αρίφρονος ἐπαίδευε- καὶ 

πρὶν Ἡξ μῆνας γεγονέναι, ἀπέδωκε τούτω οὐκ ἔχων. ὃ τι 
Ἡ Ἅᾖαχφρήσαιτο αὐτῶ. καὶ ἄλλους σοι παμπόλλους ἔχω λέγειν, 

οἳ αὐτοὶ ἀγαθοὶ ὄντες οὐδένα πώποτε βελτίω ἐποίησαν 
οὔτε τῶν οὐείων οὔτε τῶν ἀλλοτρίων. ἐγφ οὖν, ὦ Ηρω- 
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ἀρετήν" ἐπειδὴ δέ σου ἀκούω ταῦτα Ἰέγοντος, xciuxtoaucr⸗ 
κιὶ οἶμαί Ἑί σε λέγειν διὰ τὸ ἡγεῖσθαί σε πολλῶν μὲν 
ἴμπειρον γεγονέναι, πολλὰ δὲ αεµαθηκέναι, τὰ δὲ αὐτὸν 
ἐξευρηκέναι. εἰ οὖν ἔχειᾳ ἐναργέστερον ἡμῖν ἐπιδεῖέαι, ὡς 

διδακτόν ἐστιν ἡ ἀρεή, μὴ φθονήσης, ἆλλ ἐπίδειξον. 5 
αλλ, ὦ Σώκρατες, ἴφη, οὐ φθονήσω. ἀλλὰ πότερον 
ἡμῖν, ὡς πρεσβύτερος. φεωτέροις, μύθον ἠέγων ἐπιδείξω 

ἢ λόγω δαξιλθών: Πολοὶ οὖν αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρα- 
καθηµένων, ὁποτέρως βούλοπο, οὕτω δωξιναι. Φ4οκεῖ 

τοίνυν μοι, ἔφη, χαριέστερον εἶναι μῦθον ὑμῖν ἀέγειν. o 

Χι. ἣν γάρ ποτε χρόνος, ὅτι θεοὶ μὶν ήσαν, θνητὰ 
δὲ γένη οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόγος ἠλθεν εἶμαρ- Ὦ 
μένος γενίσεως, Ευποῦσιν αὐτὰ θὲοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ {Τί 
πυρὸς µέβαντες καὶ τῶν ὅσα πορὶ καὶ γῆ κεράννυται. 
ἐπειδὴ ὅ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὺς φῶς ἴμελλον, πρρσέταξαν Προ- 15 

μηθεῖ καὶ Επιμηθεῖ κοσμήσαίτε καὶ νεῖµαι ὀννάμεις ἕκά- 
στοις ες πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιιηθεὺς 

αὐτὸς xtiucet · Νείμαντος ὃ᾽ ἐμοῦ, ἔφη, ἐπίσκεψαι. καὶ οὕτω 
πείσας  νέμει. γέµων δὲ τοῖς μὲν ἐσχὺν ἄνευ τάχους προσῆ- 

ατε, τοὺς ὁ’ ἀσθενέστερους τάχει ἐκόσμει' τοὺς δὲ ὤπλιζε, πα Ε. 
τοῖς ὅ) ἄοπ]ον διδοὺς φύσιν ἄλλην, τιν αὐτρῖς ἐμηχανᾶτο 

δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σµικρότητε ἥωμπι- 
σχε, πτηνὺν φυγἠν ἢ κατώγειον οἴκησιν ἕνεμεν: ὢ δὲ ηὐξε 
µεγέθει, τῶδε αὐτῷ αὐτὰ ἴσωζε" καὶ τζλία οὕτως ἐπανιῶν 3πε 
ἔνεμε. ταῦτα δὲ ἐμηχανῶτο εὐλάβειαν ἔχων, µή τι γένος 15 
ἀῑστωθείη. ἐπειδῆ ὁξ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφνγὰς 

ἐπήρχεσε,. πρὸς τὰς ἐκ αιὸς ὥφας εὐμάρειαν ἐπηχανᾶτο 
ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε Θριξὶ καὶ στερεοῖς δέρµασιν, 

καφοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, «δυνατοῖς δλ καὶ καύµατα, 
καὶ εἰς εὐνὰς ῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στερω- 30 

μνὴ οὐχεία τε καὶ αὐτοφνὴς ἑκάστῳω: καὶ ὑπὸ ποδῶν τὰ 
μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ θριξὶ καὶ δέρµασι στεφεοῖς καὶ ἀναί- 
µοις. τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζε, τοῖς μὲν 

ἐκ γῆς βοτάνη», ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ 
ῥΐζας: ἔστε δ᾽ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζώων ἄλλων βυράν" 15 

καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆφε, τοῖς ὃ' ἀνάλισκομένοις 
ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρία» τῷ γένει πορίζων. ἄτε 
δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὺς ὤν ὁ Ἐπιμηθεὺς  ἴλαθεν αὐτὸν 
καταναλώσας τὰς δυνάμεις [εἰς τὰ ἄλογα]. λοιπὺν δὴ 198 
ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει 405 
ὅ τι χρήσαιτο. ἀποροῦνει δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς 

ἐπισκεφόμενος τὴν νοµήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἅλλα ζώα ἐμ- 
μελῶς πάντων ἔχοντα, τὺν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ 
ἀνυπόδητον καὶ ἄσερωτον καὶ ἄοπ]ον. ἤδη δὲ καὶ. ἡ 

«ταγόρα, εἰς ταῦτα ἀποβλέπων οὐχ ἡγοῦμαι διδακεὸν εἶναι εἱμάρμένη ἡμέρα παρῆν, ἓν ᾗ ἴδει καὶ ἄφθρωπον ἐξιέναι αὖ 
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«ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἁπορία οὖν ἐγόμενος ἆ Προμηθεύς, ν- 
Ὦ τινα σωεηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὔροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ 

'Αθηνᾶς τὴν ἔντέχνον σοφία» οὖν — ἀμήχαναν γὰρ 

ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῷ ἢ χθησίμην γενέσθαι -- 
σα καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ὠρθρώπῳ. τὴν μὶν οὖν πεφὶ τὸν 
βίον σοφία» ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχε, τὴν δὲ πολιτικήν οὐκ 
εἶχεν' ἦν γὰρ παρὰ τῷ «αμ: τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν 

ἀκρύπολιν τὴν τοῦ «ιὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελλεῖν: 
1793 

πρὸς δὲ καὶ αἲ ἀιὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν" εἰς δὲ τὺ τῆς 
Ε ο Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ὦ ἐφιλο- 

τεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέφας τήν τε ἔμπνρον 

τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστον καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Αθηνᾶς 

δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ. τούτου εὐπορία μὲν. ἀνθρώπῳ 
3498 τοῦ βίου γίνεται, Ἡρομηθέα δὲ δὲ Ἐπιμηθέα ὕστερον, 

16 ἧπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη µετηλθε. 

XII. ᾿Επειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος Θείας µετέσχε μοίρας, 

πρῶτον μὶν διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ συγγένειαν ζώων µόνον 

Θεοὺς ἐνόμισε, καὶ ἐπεχείρέ βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ 
ἀγάλματα θεῶν" ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώ- 

30 σατο τῇ τέχνη, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις 
καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς εὔρετο. οὕτω δὴ 
πάφρεσκευασµένοι κατ᾿ ὠρχὰς ἄνθρωποι ὤκουν σποράδην, ᾿ 

Ἡ πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν. ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ 
τὸ πανταχῇ. αὐτῶν ἀσθενέσεεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργική 

30 τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφἠν Ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πφὺς δὲ 

τὸν τῶν Θηρίων πόλεμον «ἐνδεής' πολιτικὴ γὰρ τέχνην 

174 οὕπω εἶχον, ᾗς µέρος πολεμική. ἐζήτουν δὴ ἀθροίζεσθαι 
καὶ σώζεσθαι- κτίζοντες πόλεις. ὃτ᾽ οὖν ἀθροιοθεῖεν, ἠδί- 
χουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἴχοντες τὴν πολτικὴν τέχνην, ὥστε 

30 πάλιν σκεδαννύµενοι διεφθείροντο. Λεὺς οὖν δείσας περὶ 
ο τῷ γένει ἡμῶν, μὴ ἀπόλοιο πᾶν, Ἑρμῆν πέµπει ἄγοντα 

εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἴν᾽ εἶνν πόλεων κόσμοι 
τε καὶ δεσμοὶ φίλίας ανναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ία, 
τίνα οὖν τρόπον δοίη δύκην καὶ αὐδῶ ἀνθρώπρις. .. Πότε- 

as oor ὡς αἲ τέχναε νενέµηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείκω; 

Ῥεφέμηνεαι δὲ ὧδε" εἷς ἔχων ἑπερικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἐδιώ- 
ταις, καὶ: οἱ ἄλλοι δημιουργοί. καὶ δίκην δὴ κι αὐδὼ 

οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἡ ἐπὶ πάντας νείµως Ἐπὶ 
Ὁ πάντας, ἔφη ὁ Ζεύς, καὶ πάντες µετεχόνεων' οὐ γάρ ἂν 
«ο γένοιντο πύλες, εἰ ὀλίφοι αὐτῶν µετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων 

τεχνών. καὶ νόμο» γε θὶς παρ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάµενον 
αἰδοῦς καὶ δίκης µέτέχειν κτείνειν ὡς νόσον. πόλεως. - 

Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἳ τε ἄλλοι 
καὶ ̓ αθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκεονικῆς ᾖ λόγος 

4 ἡ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴσνταί μετεῖναι συµ- 

4705 βονλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκεὺς ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, 
Ε οὐκ ἀνίχονται, ὡς σὺ φῄς᾽ «εὐκότως, ὡς ἐγώ φηµι’ ὅταν 
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δὲ εὖς συμβονλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δι- 
καιοφῦνης πᾶσαν ἐέναι καὶ σωφροσύγης, εὐκότως ἅπαντος 

ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῇκον ταύτης γε µετέχειν 

τῆς ἀφετῆς, ἢ μὴ εἶναι πόλεις. αὔτη, ὡ αφ, τού- 

του αὐτία. 8 
"να δὲ μὴ οἵη ἁπατᾶαθαι, ὧᾳ τῷ ὄνει ἡγοῦνται πάν- 

τες ὄνθρωποι πάντα ἄνδρα µετέχειν δικαιοσύνης τε χαὶ 

τῆς ἄλλης πολιτηκῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὶ τεκµήριον. Ἐν 
γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐών τις φῆῇ 

ἀγαθὺς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἠντιοῦν τέχνην, ἣν µή 9 
ἐστιν, ἢ παταγελῶσιν ἤ χαλεπαίνουσε, κιὰ οἱ οὐκείοιπφοσ- Β 
τόντες νουθετοῦσιν ὧς µαινόµενον" ἐν δὲ δικαιοσήνη καὶ 
ἐν τῇ. ἄλλη πολιτικῇ ἀρετῆ, ἐν. τινα καὶ εἰδῶσιν, ὅτι 
ἀδηκός ἐστιν, ἐὰν οὕτος αὐτὸς. καθ αὐτοῦ τάληθῆ Λέγῃ 

ἐφαγτίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφρασύγην ἡγοῦντο εἶναι, τὰ- 15 
— λέγειν, ἐνταῦθα μάνίαν, καί φασι πάντας δεῖν φάναι 

εἶναι δικαίους, ἐν τε ὧσιν ἐάν τε μήν ἢ µαίνεσθαι τὸν 

μὴ πφοσποιούµενον δικαιοσύνην" ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα 

ὄντιν) οὐχὶ ἁμωσγέπως µετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν 

ἀνθρώποις. ' ) 2 

ΧΙ. Ότι μὲν οὖν πἀντ' ἄνδρα εἰκότωφ ἀποδέχονται 
περὶ ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἠγεῖσθαι παντὶ 
µετείναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω" ὅει δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦν- 
ται εἶναι οὐδ' ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ἁλλὰ διδακτόν τε καὶ 
ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγύγνηται, τοῦτό 15 
σοι μετὰ τοῦτο πειράσοµαι ἀποδεῖξαι. "Όσα γὰρ ἡγοῦνται 
ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ὤνθρωποι φύσει ἢ τύχη, οὐδεὶς Θυ- 
μοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς D 
ταῦτα ἴχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὧσιν, αλλ’ ἐλεοῦσιν. οἷον 
τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσθενεῖς τίς οὕτως «ἀνόητος, 38 
ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν. γὰρ, οἶμαι, 
ἴσασιν Ότι φύσει τε καὶ τύχη τοῖς ἀνθρώποις γέγνεται, 

τὰ καλά καὶ τώναντία τούτοις" ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ 

ἀσκήσεως καὶ διδαχῆᾳ οἴονται γέγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθρώ- 

6 

176 

πποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχη, ἁλλὰ τάναντία τούτων πακά, as E 
ἐπὶ τούτοις που οἵ τε θυμοὶ. γίγνονται καὶ αἱ πολάσεις καὶ 

αἱ νουθετήσεις. ὧν ἐσεὶν ἓν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια 
καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς. ἴνθα, 394 
δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται. καὶ νουθετεῖ, ὅμλον ὅτι ὡς ἐξ 1989 
ἐπιρελείας καὶ µαθήσεως κτητῆς οὔσης. εἰ γὰρ ἐθέλεις φου IT 

ἠννοῆσαι τὺ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί 

ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει, ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι 
ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀριτήν.  οὐδεὶς γὰρ ΄κο- 
λάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὺς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τού- 

του ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις µὴ ὥσπερ Θηρίον ελογί- {6 Β 
στως τιμωφρεῖται' ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν καλάζειν οὐ 
τοῦ παρεληλυθύτος ἕνεκα ἐδικήματος τιμωρεῖται --δὐ γὰρ 

ο ——— 
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ἂν τό γε πραχθὶν ἀγένητον Θκίη -- ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος 

χώριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς οὗτος µήτε ἄλλος 
ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. καὶ τοιαύτην διάνσιαν. ἔχων 
διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν' ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα 

ὕκολάζε. ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἴχουσιν, ὅσοιπερ 
ὦ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσία. τιμωροῦνται δὲ καὶ 

κολάζονται οἳ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, ι 

καὶ οὐχ ἥκιστα ᾿Αθηναῖοι, οἱ σοὶ πολῖται" ὥστε κατὰ τοῦ- 
τον τὸν λόγον καὶ ᾽αθηναῖοί εἶσι τῶν ἡγουμένων παρα- 

10 σχευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς μὶν οὖν εἰκό- 
τος ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτύ- 

{18 µου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ 
παρασκευαστὺν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώ- 

Β κφρατες, ἱκανῶς, ὥς γ΄ ἐμοὶ φαίνεται. - 

1. XIV. Ἔτι δὴ λοιπῇ ἀπορία ἐστίν, ἣν ὠπορεῖς περὶ 
τῶν ὠνδρῶν τῶν ἀγαθῶν, τί δήποτε οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ 
τὰ μὶν ἄλλα τοὺς αὐτῶν υἱεῖς διδάσκουσιν ἃ, διδασκάϊων 
ἔχεται καὶ σοφοὺςᾳ ποιοῦσιν, ἣν δὲ αὐτοὶ ἀρετὴν ἀγαθοὶ 
οὐδενὸς βελτίους ποιοῦσι. τούτου δὴ πέρι, ὦ Σώκρατες, 

30 οὐκέτι μῆθόν σοι ἐρῶ, ἀλλὰ λόγον. ὧδε γὰρ ἐννόησον.. 
Ε ἍµΠότερον ἴσει τι ἓν, ἢ οὐκ ἔσειν, οὗ ἀναγκαῖον πάντας 

τοὺς πολίας µετέχειν, εἴπερ μέλλει πόλις εἶναι; ἐν τούτῳ 
γὰρ αὕτη λύεται ἡ ὠπορία, ἣν σὺ ἀπορεῖς, ἢ ἄλλοθι οὐ- 
δᾳμοῦ. εἰ μὲν γὰρ ἔστι καὶ τοῦτό ἐσει τὺ ἓν οὗ τεκτονικὴ 

34510 οὐδὲ χαλκεία οὐδὲ κεραµεία, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ σωφρο- 
σύνη καὶ τὸ ὅσιον εἶναι, καὶ συλλήβδην ἓν αὐτὸ προσα: 
γορεύω εἶναι ἀνδρὺς ἀρετήν' εἰ τοῦτ' ἐσεὶν οὗ δεῖ πάντας 
µετέχειν καὶ μετὰ τούτου πάνε ἄνδρα, ἐάν τι καὶ ἄλλο 

βούξηται µανθάνειν ἢ πράττειν, οὕτω πράττειν, ἄνευ δὲ 
αοτούτον µή, ἢ τὸν μὴ µετέχόντα καὶ διδάσκειν καὶ κολά- 

ἔειν, καὶ παῖδα καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ἕωσπεφ ἂν κολα- 
ζόμενος βελτίων γένηται, ὃς ὅ' ἂν μὴ ὑπακούῃ κολαξό- 

«179. µενος καὶ διδασκόµενος, ὡς ἀνίατον ὄντα τοῦτον ἐκβάλλειν 
Ὦ ἐκ τῶν πόλεων ἢ ἀποκτείνειν' εἰ οὕτω μὲν ἔχει, οὕτω ὅ᾽ 
30 αὐτοῦ πεφυκότος οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες εἰ τὰ μὶν ἄλλα διδά- 

σχονται τοὺς υἰεῖς, τοῦτο «δὲ µή, σκέφαι ὡς Θαυμασίως 
γέγνονται οἱ ἀγαθοί. ὅτι μὲν γὰρ διδακτὺν αὐτὸ ἡγοῦνται 
καὶ ἐδίᾳ καὶ δημοσία, ἀπεδείξαμεν' διδακτοῦ δὲ ὄντος 
καὶ Φεραπεντοῦ τὰ μὲν ἄλλα ἄρα τοὺς υἱεῖς διδάσκονται, ᾿ 

ο ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἴστι Θάνατο ἡ ζημία, ἐὰν μὴ ἐπίσεωνται, 
. -ἐφ' ᾧ δὲ ἤ τε ζηµίᾳ Θάνατος αὐτῶν τοῖς παισὶ καὶ φυγαὶ 

6 μὴ μαθοῦσι μηδὲ Φεραπευθεῖσιν εἰς ἀριτήν, καὶ πρὸς τῷ 
Φανώτῳ χρημάτων τε δηµεύσεις καί, ὡς ἴπος αἰναόν, ξυλ- 

τος λήβδην τῶν οἴκων ἀνατροπαί, ταῦτα ὃ) ἄρα οὐ διδά- 

τ 4ὁ σκονται οὐδ' ἐπιμελοῦνται πᾶσαν ὀπιμόοιων; Οὔεσθαί π 
χρή, ὦ Σώκφατες. 
XV. Ἐκπαίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, µέχρι οὗπερ ἂν 

MAAMNOS ΠΡΟΩΤΗΓΟΡΗΣ. 

ζῶσι, καὶ διδάσκονσι καὶ νουθετοῦσιν. ἐπειδὰν. θᾶττον 
ουνιῇ τις τὰ λεγόμενα, καὶ τροφὺᾳ καὶ µήτηρ καὶ παιδα- 

γωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ περὶ τούτου διαµάχονται, õ ὅπως 
ὡς βέλτιστος ἔσται ὁ παῖς, παρ Ἑκαστὸν καὶ ἔργον καὶ Ὦ 
λόγον διδάσκοντες καὶ ἐνδεικνύμενοι, ὅτι τὺ μὲν δίκαιον, δ- 

τὸ δὲ ἄδικον, καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν, καὶ 
τόδε μὶν ὅσιον, τόδε δὲ ἀνόσιον, καὶ τὰ μὲν ποίει, τὰ 
δὲ μὴ πού. καὶ ἐὰν μὲν ἑκὼν πείθηται: εἰ δὲ µή, ὥσπερ 
ξύλον διαστρεφόµενον καὶ καμπτύμενον εὐθύνουσιν ἄπει- 
λαῖς καὶ πληγαῖς. Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς διδασκάλων πέµ-ιο 

ποντες ποὶὺ μᾶλλον ἐντέλίονται ἐπιμελεῖσθαι εὐκοσμίες 
τῶν παίδων ἢ γραμμάτων τε καὶ κιθαρίσεως. οἱ δὲ δι- κ 
δάσκαλοι τούτων τε ἐπιμε]οῦνται, καὶ ἐπειδὰν αὖ χράµ- 

α µάθωσι καὶ µέλλωσι ουνῄσειν τὰ γεγραµµένα, ὥσπερ 
τότε τὴν φωνήν, παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάθρων 15 
ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν' 
ἀνάγκάζονσι», ἐν οἷς πυλλαὶ μὲν νονθιτήσεις ἔνεισι, πολ-. 396 
λαὶ δὲ διέξοδοι καὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια παλαιῶν ὠἀνδρῶν 
ἀγαθῶν, ἵνα ὁ παῖς ζηλῶν μιμῆται καὶ ὀρέγηται τοιοῦτος 
γενέσθαι. οἵ ε αὖ κιθαρισεαί, ἕτερα τοιαῦτα, 6ωφρο- 39 
σύνης τε ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως ὢν οἱ νέοι μηδὶν κακούρ- 
γῶσι" πρὸς δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κωθαρίζειν µάθωσιν, ἄλλων 

αὖ ποιηεῶν ἀγαθῶν ποιήµατα διδάσκονσι, μελοποιῶν , εἰς 
τὰ κιθαρίσµατα ἐντείνοντες, καὶ τοὺς ῥυθμούς τε καὶ Β 
τὰς ἁρμονίας ἀναγκάζουσιν οὐκιοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν 16 

παίδων, ἵνα ἡμερώτεροί τε ὡσι, καὶ. εὐρνθμότεροι καὶ 

εὐαρμοστότεροι γιγνόμενοι χφήσιμοι ὧσιν εἰς τὐ λέγειν τε 
καὶ αράττειν' πᾶς γὰρ ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας 18ί 
τε καὶ εὐαρμοστίας δεῖται. ἔτι τοίνυν πρὺφ τούτοις εἷς 
παιδοτρίρου πέμπουσι, ἵνα τὰ σώματα βετίω ἔχοντεςφο 

ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ χφηστῇ οὔση, καὶ μὴ ἀναγκάζωνται 
ἀποδειλιῶν διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ ἐν τοῖς πο- ϐϱ 
λέμοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσι. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν οἱ 
μάλιστα δυνάµενοι. μάλιστα δὲ δύνανται οἳ πλουσιώτατοι.. 
καὶ οἱ τούτων υἱεῖς, πρωίαίτατα εἰς διδασκάλων τῆς ἡλι- 35 
κίας ἀρξάμενοι φοιτᾷν, ὀψιαίτατα ἁπαλλάετονται. ΄ Ἔπει- 
δὰν δὲ ἐκ διδασκάϊων ἀπαλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ τούς τε 
φόμφυς ἀναγκάζει µανθάνειν καὶ πατὰ τούτους ζῆν κατὰ 
παράδειγµα, ἵνα μὴ αὐτοὶ ἐφ αὐτῶν εἰκῇ πράττωσι», Ὁ 
ἀλλ’ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς µήπω δειροῖρ «9 

Ἰθάφειν τῶν παίδων ὑπογράψαντερ γραμμὰς τῇ γραφίδι 
οὕτω τὸ γφαμματεον διδόασι καὶ ἀναγκάξονσι γράφες 
κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, ὣς δὲ καὶ ἡ πόλις νό- 
µους ὑπογράψφασα, ἀγαθῶν καὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὖ- 
ρήματα, κατὰ τούτους ἀναγκάζει καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, α΄ 
ὃᾳ δ’ ἂν ἐκτὸς βαίνη τούτων, κολάζει' παὶ ὄνομα τῇ' πο- 
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—* ταύτῃ καὶ παρ ὑμῖν καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς εὐ- 

3. ἀδικήσῃ ἵνα μήτε κθ. Fort. ἀδικήσῃ τινὰ μήτε, Ον. — 5, κολάξειν ΧθΘ. -- 14. ὥσγέ µοι ᾱ, -- 15. λοιπὴ ἡ 
ἀπορία Ueindornus. ⸗40. be. — 41. 

— 4. μέχρις Δ. 
vwrre; ἐφ᾽ eum Heindorilo ο: ἐφ᾽ eun Ημείν ab. — 46. ὦ om. a. 

3. συνίῃ a. — 4. ὡς οπ. ἄΘὐτ. — 7. τὰ - τὸ] τάδε - τάδε ας. — 53. πρὺς τούτοις οπι. ἓ ἡ. — 32. καὶ ταῦτα 
ποιοῦσι μάλιστα οἱ μάλιστα ὀννάμενοι σαι Εἰείπο Ηοἰνάογῦν», . : 



341. 394, 350. 

Ἐ θΘυνούσης τῆς δίκης, εὐθῦναι. Τοσαύτης οὖν τῆς ἔπιμε- 
189 ἁνίας οὔσης περὶ ἀρετῆς ἐδίᾳ καὶ δημοσία θαυμάζει, ὦ 

Σώκρατες, καὶ ἀπορεῖς, εἰ διδακτόν ἐστιν ἀρετή; Αλλ’ οὐ 
χρὴ θαυμάζει, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, εἰ μὴ διδακτόν. 

δ ΧΙ. Οὰ τί οὖν τῶν ἀγαθῶν πατέρων πολλοὶ υἱεῖς 
φαῦλοι γίγνοντάι; τοῦτο αὖ μάθε’ οὐδὲν γὰρ Θαυμαστύν, 
εἴπεφ ἀληθῆ ἐγὼ ἐν τοῖς ἕμπροσθεν ἔλεγον, ὄει τούτου 
τοῦ πράγματος, τῆς ἀρετῆς, εἰ μέλλει πόλις εἶναι, οὐδένα 
δεῖ ἐδιωτεύειν. Εὲ γὰρ δὴ ὃ λέγω οὕτως ἔχει -- ἔχει δὲ 

10 µόλιστα πάντων οὕτως --, ἐνθυμήθητι ἄλλο τῶν ἐπιτη- 
᾿δευµάτων ὁτιοῦν καὶ µαθηµάτων πφοελόμενος. εἰ μὴ οἷόν 
τ’ ἦν πόλιν εἶναι εἰ. μὴ πάντες αὐληταὶ ἦμεν, ὁποῖός τις 
ἐδύνατο Έκαστος, καὶ κοῦτο καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίῷ πᾶς 
πάντα καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐπέπλητεε τὸν μὴ καλώς αὐλοῦντα, 

1όκαὶ μὴ ἐφθόνει τούτου, ὥσπερ νῦν τῶν δικαίων καὶ τῶν 

Σομίμων οὐδεῖς φθονεῖ οὐδ' ἀποκρύπεεται ὢ ὥσπερ τῶν ἄλλων 

ϐ τηνηµάτων -- λωσιτελεῖ γάρ, οἶμαι, ἡμῖν ἡ ἀλλήλων δι- 

καιοσύνη καὶ ἀρετή" διὰ ταῦτα πᾶς πανεὶ προθήµως λέγει 

καὶ διδάσκει καὶ τὰ δίκαια καὶ τὰ φόμιμα. εἰ οὖν οὕτω 
αο καὶ ὃν αὐλήσει πᾶσαν πφοθυµίαν καὶ ἀφθονίαν εἴχομεν 

ἀλλήλους διδάσκειν, οἴει ἄν τι, ἔφηι μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, 

τῶν ἀγαθῶν αὐλητῶν ἀγαθοὺς αὐλητὰς τοὺς υἱεῖς γέγνε- 
σθαι ἢ τῶν φαύλων; οἶμαι μὲν οὔ, ἀλλὰ ὅτου ἔτυχεν ὁ 

ὦ υἱὸς εὐφυέστατος ενόμενος εἰς αὔλησιν, οὗτος ἂν ἠλλόγι- 
αδμου πὐξήθη, ὅτου δὲ ἀφνήρ, ἀκλεή ἀκλεής' καὶ πολλάκις μὲν 

᾿ἀγαθοῦ αὐλητσῦ φαῦλος ἂν ἀπέβη, πολλάκις δ᾽ ἂν φαύλου 
ἀγαθός. ἀλλ οὖν αὐληταὶ γοῦν πάντες ἦσαν ἱκανοὶ ὡς πρὸς 
τοὺς ἀδιώτας καὶ μηδὶν αὐλήσεως ἐπαίοντας. οὕτως οἵου 

καὶ νῦν, ὅστις σοι ἀδικώτατος φαίνεται ἄνθρωπος τῶν ἐν 
30 νόµοις καὶ ὀνθρώποις τεθραμµένω», δύκαιον αὐτὸν εἶναι καὶ 

δημιουργὸν πούτου τοῦ πρώγµάτος, εἰ δέοι αὐτὸν κρίνεσθαι 

Ὦ πρὸς ἀρθρώπους, οἷς µήτεπαιδεία ἐστὶ μήτε δικαστήρια μήτε 

γόμοι μηδὲ ἀνάγκη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναγκάζουσα ἄρε- 

τῆς ἐπιμελεῖσθαι, ἀλλ εἶεν ἄγριοί τινες, οἰοίπερ οὓς πέ- 

as Όύσι Φερεκράτης ὁ ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ {ηναίῳ. ἡ σφόδρα 

ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος» ὥσπερ οἱ ἐν ἐκείνιῳ 

τῷ χορῷ µισάνθφωποι, ἀγαπήσαις ἂν, εἰ ἐντύχοις Εύρν- 

βάτρ καὶ Φρυνώνδς, καὶ ἀνολοφύρα ἂν ποθῶν τὴν τῶν 

κ ἐθάδε ώνθρώπων πονηρίαν. νῦν δὲ αφυφᾶς, ὦ Σώκρατες, 

40 διότι. πάντες διδάσκαλοί εἶσιν ἀρετῆς, καθ᾽ ὅσον δύνανται 

484 ἔκαστοφ, καὶ οὐδείς σοι φαίνεται. εἶθ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ ζητοῖς 

348 τίς διδάσκαλος τοῦ ἑλληνίζειν, οὐδ) ἂν εἷς φανείη, οὐδέ 
Υ ἄν, οἶμαι, εἰ ζητοῖς τί ὢν ἡμῖν διδάξειε τοὺς τῶν χει- 

οοτιχνῶν υἱεῖς αὐτὴν ταύτην τὴν. εέχνην, ἣν δὴ παρὰ, τοῦ 
Αα πατβὸς µεμαθήκασι, καθ ὅσον οἷόρ ε' ἦν ὁ πατὴρ καὶ οἱ 

1] 
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τιν οὔτε ἀποκρίνασθαι οὔτε αὐτοὶ ἐρέσθαι, 

τοῦ πατρὸς φίλοι ὄντες ὁμότεχνοι, τούτους ἔτι τίς ἂν 
διδάξειεν, οὐ ῥάδιον οἶμαι εἶναι,͵ ὦ Σώκρατες, τούτων 

διδάσκαλον φανῆναι, τῶν δὲ ἀπείρων παντάπασι ῥᾷδιον, 

οὕτω δὲ ἀφετῆς καὶ τῶν ἄλλων πάντων. ἀλλὰ κἂν εἰ ὀλίγον 
ἔσει τις ὅστεις διαφέρει ἡμῶν πφοβιβάσαι εἰς ἀρετήν, ὧγα- 5 Β 
πητόν. Ὃν δὴ ἐγὼ οἶμαι εἶς εἶναι, καὶ διαφερόντως ἂν 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων νοῆσαί τινα πρὸς τὸ καλὸν καὶ 
ἀγαθὸν γενέσθαι, καὶ ἀξίως τοῦ μισθοῦ ὃν πράττοµαι, 
καὶ ἔτι πλείονος, ὥστε καὶ αὐτῷ δοκεῖν τῷ µαθόντε. διὰ 

ταῦτα καὶ εὺν τρύπον τῆς πράξεως τοῦ μισθοῦ τοιοῦτον 10 - 
πεποίηµαι. ἐπειδὰν γάρ τις παρ «ἐμοῦ µάθῃ, ἐὰν μὲν 
βούληκαι, ἀποδέδωκεν ὃ ἐγὼ πράττοµαν ἀργύφιον" ἐὰν δὲ 
μή, ἀϊθὼν εἰς Ἱερόν, ὀμόσας, ὅσου ἂν φῇ ἄξια εἶναι τὰ Ὁ 
µαθήµατα, τοσοῦτον κατέθηκεν. ς 

Τοιοῦτόν σοὶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ καὶ μῦθον καὶ 15 
λόγον εἴρηκαν ὥς διδακτὸν ἀρετὴ καὶ ᾿Αθηναῖοι οὕτως 
ἡγοῦνται, καὶ ὅτι «οὐδὲν θαυμαστὸν τῶν ὦγαθῶν πατέρων 
Φαύλους υἱεῖς γίγνεσθαι καὶ τῶν φαύλων ἀγαθούς, ἐπεὶ 
καὶ οἱ Ποἰυκλείτου υ]εῖς, Παράλου καὶ Ἐαμθίππου τοῦδε 

ἠλικιώται, οὐδὲν πρὺς τὸν πατέρα εἰσί, καὶ ἄλλοι ἅλίων 30 
δημιουργῶν. τῶνδε δὲ οὕπω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν. ἔτι 
γὰρ ἐν αὐτδῖς εἰσὶν ἠπίδες: νέοι γάρ. υ 

XVII. Πρωταγόρας μὶν τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ἐπι- 

δειξάµενος ἀπεπαύσατο τοῦ λόγον. καὶ ἐγὼ ἐπὶ μὶν πολὺν 
χρόνον κεκηληµένος ἔτι πρὺς αὐτὸν ἔβλεπον ὡς ἐροῦντά τε, 15 
ἐπιθυμῶν ὠκούειν" ἐπεὶ δὲ δή ᾖσθόμην ὅτι τῷ ὄντι πε- 
παυµένος εἴη, μόγις πως ἐμαυτὸν «ὥὠσπερε συναγείρας 
εἶπον, βλέφάς πρὸς τὸν Ἱππονράτη" Ὢ παῖ ᾽Απολλοδώρου, 

ος χάριν σοι ἔχω ὅτι προὔτρεψάς µε ὧδε ἀφικέσθαι' 
πολλοῦ γὰρ ποιοῦμαι ἀκηκοέναι ἃ ἀκήκοα Πρωταγόρον. 10 Ε 
ἐγὼ γὰρ ἐν μὲν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἡγούμην οὐκ εἶναι 
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᾿ ἀνθρωπίνην ὀπιμέλειαν, ᾗ ἀγαθοὶ οἳ ἀγαθοὶ γίγνονται" 
ὖν δὲ πέπεισµαι. π]ήν μικρόν εἰ µοι ἐμποδών, ὃ δῆλον 
ὅτι Πρωκαγόρας ῥᾳδίως ἐπεκδιδάξει, ἐπειδὴ καὶ τὰ πολλὰ 
ταθία ἐξεδίδαξε. καὶ γὰρ εἰ μέν τις περὶ αὐτῶν τούτων 16 1860 
ουγγένοιτο ὀτφοῦν τῶν δηµηγόρων, τάχ ἂν καὶ τοιούτους 349 
λόγους ἀκούσειεν ἡ Περικλέους ἢ ἄλλου τινὸς τῶν ἱκανῶν 
εἰπεῖν: εἰ δὲ ἐπανέροιτό τινά τε, ὥσπερ βιβλία αὐδὲν ἴχον- 

αλλ ἐών τις 
καὶ σμικρὺν ἐπερωτήσῃ τι τῶν ῥηθέντω», ὥσπερ τὰ χαλ- 40 
κεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ καὶ ἀποτείνει, ἐὰν μὴ ἐπιλά- 
βηταί τις, καὶ oi ῥήτορες οὕτω σμικρά ἐρωτηθέντες δο- 
λιχὸν κατατείνουσι τοῦ λόγου. Τιρωταγόρας δὲ ὅδε ἱκανὺς Β 
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Alr μακροὺς λόγους καὶ καλοὺς εἰπεῖν, ὡς αὐτὰ δηλοῖ, 
Ἱκανὸς δὲ καὶ ἐρωτηθεὶς ἀποκρίνασθαι κατὰ βραχὺ καὶ 45 

1, εὐθύναι α. — 13. καὶ Αμίο ἰδίᾳ οπι. α. -- 1ὴ. δμδίδασκε Θ ὑ. -- 34. γενέσθαι α. -- 36. ὅ᾽ ἂν] ὅ' αὖ τ. -- 
47. οὖν delevit Aslius. — 20, τῶν ἐν νόµοις καὶ ἐννόμοιᾳ ἀνθρώποις τεθραμµένων Sauppius. Ficinus: φωή έκανα 
δέ οἰΦείωγ inter συὐ {εφε virentes - 27. μιξάνθρωποι lacobstus. ἡμιάνθρωποι͵ Ueinrichius. Sed νά. Μεῖ- 
ποκίας Commentatt. Miscell. Fase. I. — 41. φαίνεται. εἶθ᾽ ὥσπερὶ φαίνεται εἶναι" ὥσπερ --- ſed οἵς, 
Ari⸗eloph. Nubb. v. 581. 
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— 45. ἀποκρίνεσθαι , 
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ἐρόμενος περιμεῖναί τε καὶ ἀποδέξασθαι τὴν ἀπόκρισιν, 
ἃ ὀλίγοις ἐσεὶ παρεσκευασµένα.. νῦν οὖν, ὦ Πρωταγόρα, 
αμικροῦ τινὸς ἑἐνδεής εἰαι πάντ ἔχειν, εἴ µοι ὠπονρίναιο 

τόδε. τὴν ἀρετῆν φὴς διδακτὺν εἶναι, καὶ ἐγὼ εἴπερ ἅλλῳ 
'δτῳ ἀνθρώπων πεθοίµην ἄν, καὶ 6οἱ πείθοµαι. ὃ ὅ- 

: Ὁ  ἐθαύμασά σου έγοντος, τοῦτό μοι ἐν τῇ φυχῇ ἀποπλή- 
ρωσον. ἔλεγες γὰρ ὅτι ὁ Φεὺς τὴν. δικαιοσύνη» καὶ τὴν 
αἰδῶ πέμψειε τοῖς ἀνθρώποις, καὶ αὖ πολλαχοῦ ἐν τοῖς 
1όγοις ἐλέγετο ὑπὺ σοῦ ἡ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ 

487 ια ὁσιότης καὶ πάντα ταῦτα ὡς ἓν τι εἴη Φυλλήβόην ἀρετή. 
ταῦτ᾽ οὖν αὐτὰ δίελθέ µοι ἀκριβῶς τῷ λόγω, πότερον 
Ἐν μέν τί ἐστιν ἡ ἀρεεή, μύρια δὲ αὐεῆς ἐσεὶν ἡ δικαιο- 
σύνη καὶ ωφφοσύνη καὶ ἀσιότης, ἢ ταῦτ' ἐστὶν ἃ νῦν δ 

5» θὼ ἔεγον πάντα ὀνόματά τοῦ; αὐτοῦ ἑνὺς ὄνεος. τοῦτ) 

16 ἐσεὶν ὃ ἔτι ἐπιποθῶ. 
ΧΙ. Mà ὁήδιον τοῦτό y ἴφη, ὤ. Ἀλύχρατες, 

ἀποκρένασθαι,, ὅτι ἑνὸς ὄντος, τῆς ἀρετῆς, µόριά ἐστιν 

ἃ ἐρωτᾷς. Πότερον, ἴφην, ὥσπερ προσώπον τὰ µόρια 
µόριά ἐστι, στόμα τε καὶ ῥὶς καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ ὧτα, ἢ 

30 ὥσπερ τὰ τοῦ χρυσοῦ μόρια οὐδὲν διαφέρει τὰ ἕτερα τῶν 
ἱτέρων, ἀλλήλων καὶ τοῦ ὅλου, dua' ἢ µεγέθει καὶ σµι- 
κρότητι; Ἐκείνως µοι φαίνεται, ὦ Σώκφατες, ὥσπερ τὰ 

Κ τοῦ προσώπον μόρια ἴχει πρὸς τὺ ὅλον πρόσωπον. ᾖΠό- 

τερον οὖν, ἦν, ὃ᾽ ἐώ, καὶ µεταλαμβάνουσιν οἱ ὄνθρωποι 

τούτων τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων οἱ μὲν ἆλλο, οἱ δἳ ἄλλα, 

ἢ ἀνάγκη, ἑάνπερ τις ἓν λάβη, ἄπαντ ἔχειν; ΘΟὐδαμῶς, 
ἔφη, ἐπεὶ πολλοὶ, ἀνδρεῖοί εἶσιν, ἄδικοι δέ, καὶ δίκαιοι 

αὖ, «σοφοῖ δὲ οὔ. Ἔστι γὰρ οὖν καὶ ταῦτα µόρια τῆς 
350 ἀριῆς, ἔφην ἐγώ, σοφία τε καὶ ἀνδρία:. Πάντων µά- 

30 λιστα δήπου, ἴφη' καὶ µέγιστόν γε ἡ σοφία τῶν μορίων. 
488 "Ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἐοτίν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἄλλο, εὐ δὲ ἄλλοι 

Ναί. Ἡ καὶ δύναμιν αὐτῶν ἕκαστον ἰδίαν ἔχει, ὥσπερ' 
τὰ τοῦ προσώπου; οὐκ ἔστιν ὀφθαλμὸς οἷον τὰ ώτα, οὐδ᾽ 
ἡ δύναµις αὐτοῦ ἡ αὐτή" οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν ἐστιν 

35 οἷον εὐ ἕτερον υὔτε κατὰ «τὴν δύναμιν οὔτε κατὰ τὰ Ἑλλὰ, 
ἆφ οὖν οὕτω καὶ τὰ τῆς ἀφεεῆς µόρια οὐκ ἔσει τὸ ἕκερον 

Ἡ οἷον τὺ ἕεερον, οὔτε αὐτὸ οὔτε ἡ δύναµις αὐτοῦ; ἡ ὅῆλα 
δὴ ὅτι οὕτως ἔχει, εἶπερ τῷ παραδείγµατί γε ἔοικεν: 
αλλ) οὕτως, ἔφη, ἔχει, ὦ Σώκρατε.. Καὶ ἐγὼ εἶπον" 

ο Οὐδὶν ἄρα ἐσεὶ τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων ἄλλο οἷον ἐπι- 

Ἱστήμη, οὐδ᾽ οἷον δικαιοσύνη, οὐδ᾽ οἷον ἀρδρία, οὐδ' οἷον 
σωφφοσύνη, οὐδ' οἷον ὁσιότης. Οὐκ ἔφη. Φέρε δή, ἔφην 
ἐγώ, κοινῇ σκεφώμεθα  ποῖόν τι αὐτῶν ἐσεὶν ἕκαστον. 
πρῶτον μὲν τὸ ταιόνδε" 

Cas ἡ οὐδὶν πφᾶγμα: ἐμοὶ μὶν γὰρ δοκεῖ τέ δὲ σοί; Καὶ 
ἐμοί, ἔφη. Τϊ οὖν; εἴ τις ἔροιτο ἐμέ τε καὶ σέ, Ὢ Πρω- 
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ἡ δικαιοσύνη πρῶγμά τί ἐστιν, 

350, δι. 

ταγόρα τε καὶ Σώκφαεες, εὔπετον δή µοι, τοῦτο τὸ πρᾶγμα 

ὃ ὠνομάσατε ἄρει,. ἡ δικαιοσύνη, αὐτὸ τοῦτα δίκαιόν 
ἐστιν ἢ ἄδικον; ἐγὼ μὲν ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμην ὅτι 

δίκαιον" σὺ δὲ τίν᾽ ἂν ψήφον Θεῖο; τὴν αὐτὴν ἐμοὶ ἢ 
ἄλληνι 'Τὴν αὐτήν, ἔφη. "Ἔσειν ἄρα τοιοῦτον ἡ δικαιο- 3 
σύνη οἷον δίκαιον εἶναι, φαίην ὤν ἔγωγε ἀποκρινόμενας 
τῷ ἐρωεῶντι. οὐκοῦν καὶ αὖ; Ναί, ἔφη. Εἰ οὖν μκὰ ἢὉ 

τοῦτο ἡμᾶς ἔροιτο, Οὐκοῦν καὶ ὁσιότητά τινά φατε εἶναι; 
φαῖμεν ἄν, ὡς ἐγώμαι. Ναί, ἡ ὃ' ὃς. Οὐκοῦν φατὶ 
καὶ τοῦτο πρῶγμά τι εἶναι; φαῖαεν ἄν. ἢ οὔ: Καὶ τοῦτο 10 
συνέφη. ᾖΓΠότερον δὲ. τοῦτο αὐτὸ τὸ πρᾶγμά φατε τοι-- 

οὔτον πεφνκέναι οἷον ἀνύσιον εἶναι ἢ αἷον ὅσιον; ἄγα- 
νακτῆσαιμ᾽ ὢν ἔγωγ', ἴφην, τῷ ἐρωτήματι, καὶ εἴποιμ' ἂν 
Εὐφήμει, ὦ ἄνθρωπε" σχολῇ μέντ ἄν τι ἄλο ὅσιον εἴη. 
εἰ μὴ αὐτή Ὕε ἡ ὁσιότης ὅσιον ἔσται. τί δὲ σύ; οὐχ οὕτως 15 Ε. 
ὢν ἀποκρίναιο; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

ΧΙΧ. Εὐ οὖν μετὰ τοῦτ εἴποι ἐρωτῶν ἡ μᾶς, Πῶς 

οὖν ὀλέγον πρόέερον ἐλέγετε; -ἂρ οὐκ ὀρθῶς ὑμῶν πατή- 

κούσα; ἑδόξατέ µοι φάναι τῆς ἀρετῆς µόρια εἶναι οὕτως 
ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ὡς οὖκ εἶναι τὸ ἕτερον αὐτῶν οἷον 10 
τὸ ἕκερον, εὔποιμ' ἂν ἔγωγε ὅτι Τὰ μὶν ἄλλα. ὀρθῶς 
ἤκουσας, ὅτι δὲ καὶ ἐμὲ οἴει εἰπεῖν τοῦτο, Παρήκουσας" 
Πρωταγόρας γὰρ ὕδε ταῦτα ἀπεκρίνατο, ἐγὼ δὲ ἠρώεων, 384 
εἰ οὖν εἴποι, Αληθῆ ὅδε λέγε, ὦ Πρωταγόρα: σὺ φὴς 
οὐκ εἶναι τὸ ἕτερον 'µόριον οἷον τὸ ἕερον τῶν τῆς ἀρετῆς ; 15 
σὺς- οὗτος ὁ λόγος ἐσεί: τί ἂν αὐτῷ ἀποκρίναιο; Ανάγκη, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὑμολογεῖν. Τί οὖν, ὦ Πρωτανόρα, 1909 
᾽ἀποκρινούμεθα. αὐτῷ ταῦτα ὁμολογήσαντες , ἐὰν ἡμᾶς 

ἐπανέρηται, Οὐκ ἄρα ἐστὶν ὁσιότης οἵον. δύκωον αἶναι 
πρᾶγμα, οὐδὲ δικαιοσύνη οἷον ὕσιον, ἀλλ) οἷόν μὴ ὅσιον' 3ο 
ἡ ὅ) ὁσιότης οἷον μὴ δίκαιον, ἀλλ’ -ἄδικον. ἄρα, τὸ δὲ Β 

ἀνόσιον; τί αὐτῷ ἀποκρινούμεθα: ἐγὼ μὶν γὰρ αὐτὸς 
ὑπέρ γε ἐμαυτοῦ φαίην ἂν καὶ τὴν δικαιοσύνην ὕσεον 
εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον" καὶ ὑπὲρ σοῦ δὲ, εἴ µε 
ἑῴης, ταὐτὰ ἂν ταῦτα ἀποκρινοίμην, ὅτι ἤτοι ταὐτῦν ὙΤέ 35 
ἐστί δικαιότης ὁσιότητι ἢ ὅ τι ὁμοιότατον, καὶ. μάλιστα 
πάντων ἢ τε δικαιοσύνη οἷον ὁσιότης καὶ ἡ ὁσιότης οον 
δικαιοσύνη. ἀλλ’ ὅρα, εἰ διακωλύεις ἀποκρίνεσθαιι ἢ καὶ 
σοὶ συνδοκεῖ οὕτως. Ou πάνυ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώ- ϐϱ 
κρατες, οὕτως ἁπλοῦν εἶναι, ὥστε συγχωρῆσαι τήν τεφο 203 
ὁριαιοσύνην ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον, ἀλλά 
τί µοι δοκεῖ ἐν αὐτῷ διάφορον' εἶναι. ἀλλὰ τέ τοῦτο ὅια- 

φέρει ἔφη᾽ εἰ γὰφ βούλει, ἴσεω ἡμῖν καὶ δικαιοσύνη 
ὅσιῳν καὶ ὁσιότης δίκαιον Μή µοι, ἦν ὃ ἐγώ" οὐδὲν 
γὰρ δέοµαι τὺ εὖ βούλει τοῦτο καὶ εἴ σοι δοκεῖ ἐλέγχε-ο5 
σῦαι, ἆλλ' ἐμέ τε καὶ σὲ. τὸ ὅ) ἐμέτε καὶ σέ τὀῦτο 
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λέῳ, οἰόμενος οὕτω τὸν λόγον βέλτιστ” ἂν, ἐλέγχεσθαι, εἴ 
τις τὺ εἴ ὠφέλοι αὐτοῦ: ᾽λλὰ μέντοι, ἡ δ’ ὃς, προαέοικέ 

τι δικαιοσύνη ὁσιότητι" καὶ γὰρ ὁτιοῦν ὀτφοῦν ἁμῇ γέ πη 
προσέοικε. Ἐὺ γάρ λευκὸν τῷ μέλανι ἔσειν ὃν ὕπῃ προσέοεκε, 

ὕκαὶ τὸ σκληφὀν τῷ μαλακῷν καὶ τἆλλα ἃ δυκεῖ ἐνανειώτατα 
εἶναι ἀλλήλοις, υκαὶ ἃ τότε ἔφαμεν ἄλλην δύναμιν ἔχειν 
καὶ οὐκ εἶναι τὸ ἔτεφον οἷόν τὸ ἕτερον, τὰ Ξοῦ προσώπου 

181 

«μόρια, ἁμῇ γέ πῃ προσίοικε καὶ ἴστι τὸ ἕτερον οἷον τὸ, 
ἕτερον' ὥστε τούτῳ γε τῷ τρόπῳ κἂῶν ταῦτα ἐλέγχοις, εἰ 

Ειοβούλοιο, ὡς ἅπαντά ἐστιν ὅμοια ἀλλήλοις. ἀλλ οὐχὶ τὰ 

ὅμοιόν σι ἔχοντα Όμοια δίκαιον καλεῖν,᾽ οὐδὲ τὰ ἀνόμοιόν 
τι ἔχοντα ἀνόμοια, κἂν πάνυ ομικρὺν ἔχῃ τὸ Όμοιον. Καὶ 
ἐγὼ Θαυμάσαφ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἡ γὰρ οὕτω σοι τὸ 
δίκαιον καὶ τὸ ὅσιον πρὸς ἄλληλα ἔχει, ὥστε  ὅμοιόν τι 

16 σμικρὸν ἔχειν ἀλλήλοις; Οὐ πάνν, ἴφη, οὕτως, οὐ µέντοι 
335 οὐδὶ αὖὐ ὡς σύ µοι δοκεῖς οἴεσθαι. :᾽Αἱλὰ µήν, ἔφην ἐγώ, 

ἐπειδὴ δυσχερώς δοκεῖς µοι ἔχειν πρὸς τοῦτο, τοῦτο μὲν 

ἐάσωμεν, τόδε δὲ ἄλλο ὧν ἔμγες ἐπισκεφώμεθα: 
XX. ᾽Αφροσύνην τι καλεῖς; Ἔφη. ' Τούτῳ τῷ πράγ- 

«πο ματι οὐ πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν ἡ σοφία; Ἔμουε δοκεῖ, 

195 ἔφη,  Πότερον δὲ ὅταν πράττωσιν ἄνθρωποι ὀφθῶς τε καὶ 
ὠφελίμας, πότε σωφφονεῖν ὅοι δοκοῦσιν οὕξω πράττοντες, 
ἢ «εἰ ᾿τούναντίον ἕπραττον; Σωφρονεν, ἴψη. Οὐκοῦν 

Β σωφφοσύ»ῃ σωφρονρῦσιν: ᾽Ανώγκη. Οὐκοῦν οἱ μὴ ὀρθῶς 
35 πράττοντες ἀφρόνως πράττονσι καὶ οὐ σωφρονοῦσιν οὗτώ 

πρώτευντες; Συνδοκεῖ μοι, ἔφη. Τσύνανείον ἄρα ἐστὶ τὸ 
ἀφρύνως πράττειν τῷ. δωφρόνως. Ἔφη. Οὐκοῦν τὰ μὲν 
ἀφρόνως πραττόμενα ἀφφοσύνῃ πράττεται, τὰ δὲ σωφθό- 
γως σωφροαύνη; «αμολόγει. ' Οὐκοῦν εἴ τι ἰσγύέ πράττεταε, 

ao ἠσχυρῶς πράετεταε, καὶ εἴ τι ἀσθεννέᾳ, ἀσθενῶς; Ἐδόκει. 
Καὶ εἴ τι μετὰ τάχους, ταχέως, καὶ εἴ τει μετὰ βραδυτῆ: 
τος, βραδέως; Ἔφη. Καὶ εἲ τι δὴ ὠσαύτως πράττεται, 

ὦ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πρώττεται, καὶ εἴ τι ἐναντίως, ὑπὸ τοῦ 
ἐναντίου; Συνέφη. Φέρε δή, ἦν δ' ἐγώ, ἔτι τι καλόν: 

3δ Συνεχώρει. Tovro ἔστι τι ἐναντίον πλὴν τὸ αἰσχρόν; 
Οὐκ ἔστιν. Ti δέ; ἴστι τι ἀγωθόν; Ἔσειν. Τούεῳ ἔσει 

κ τι ἐναντίον πλὴν τὸ κακόν; Οὐκ ἔσειν. Τί δέ; ἴσει τι 
ὀξὺ ἐν φωνῇ; Ἔφη. Τούτῳ μὴ ἴσει ει ἐναντίον ὤλλο 

πλὴν τὸ βαρύ; Οὐκ ἔφη: Οὐκοῦν, ἦν ὃ' ἐγώ, ἑνὶ ἑκάστῳ 
Ὦ φοτῶν ἐναντίων Ἐν. µόνον ἐονὶν ἑναντίον καὶ οὐ πολλά: 

199 Συνωμολόγει. Ἴθι δή, ἦν δ' ὑώ, ἀναλογι α τὰ 
ὠμολογημένα. ἡμῖν. ———e ἓν ἑνὶ µόνον ἐναντίον 
εἶναι, πλείω δὲ µή: Ὡμολογήκαμεν. Τὸ δὲ ἐναντίως πρατ- 
τόµενον ὑπὸ ἐναντίων πράττισθαι; Ἔφη.' Ὡμολογήκαμεν 

«δὲ ἐναντίως πράτεεσθαι ὃ ἂν ἀφρόνως πράετηται τῷ 

σωφρόνως πραττοµένῳ: Ἔφη. Τὸ δὲ σωφρόνως απραττύ- 
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µενον ὑπὸ σωφροσύνης πράττισθαι, τὸ δὲ ἀφρόνως ὑπὸ 

ἀφροσύνης:- Συνεχώφει. Οὐκοῦν εἴπερ ἐναντίως πράττεται, E 
ὑπὸ ἐναντείου πράττοιτ᾽ ἄν; ἈΝαί. Πράττεται δὲ τὸ μὲν 
ὑπὸ σωφροσύνης, τὸ δὲ ὑπὸ ἀφφοσύνης; Ναί. Ἐναν- 
τίως; Πώνυ γε. Οὐκοῦν «ὑπὸ ἐναντίων ὄντων; Ναί. ὅ 
Ἐναντίον ἄρ ἐστὶν ἀφροσύνη σωφροσύνῃ; ᾿ Φαίνεται. 
Μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὠμολόγηται ἡμῖν 
ἀφροσύνη σοφίᾳ ἐναντίον εἶναι; Συνωμολόγει, Ἑν δὲ 
ἓνὶ µόνον ἐναντίον εἶναι; Φημί. Πότερον οὖν, ὦ. Πρω- 

ταγόρα, λύσωμεν εν λόγων; τὸ Ἑρ ἑνὶ µόνον ἐναντείον 19333 
εἶναι, ἢ -ἐκεῖνον ἓν ᾧ ἐλέγετο ἕτερον εἶναι σωφροσύνης 
σοφία, µόριον δὲ ἑκάτερον ἀρετῆς, καὶ πρὸς τῷ ἕτερον 
εἶναι καὶ ἀνόμοια καὶ αὐτὰ καὶ al δυνάμεις αὐτῶν, ὥσ- 
περ τὰ τοῦ προσώπου μόρια; πύτερον οὖν δὴ λύσωμεν; 
ὀὗτοι γὰρ οἱ λόγοι ἀμφότεροι οὐ πώνυ μουσικῶς λέγονται" 15 {94 
οὐ γὰρ συνάδουσι» οὐδὲ συναρµόττονσιν ἀλλήλοις. πῶς 
γὰρ ἂν συνᾷδριεν, εἴπερ γε ἀνάγκη ἑνὶ μὲν ἓν µόνον ἔναν- 
τίον εἶναι,- πἐείοσι δὲ µή, τῇ δὲ ἀφροσύνῃ ἓνὶ ὄντι 
σοφέα ἐναντία καὶ σαφροσύνη αὖ φαίνεαι. ἡ γάρ, ὦ 
Πρωταγόρας ἴφην ἐγώ. ἢ ἄλλως πως: Ὡμαλόγησε καὶ αυ 
μάλ᾽ ἀκόντως. Οὐκοῦν Ἐν ἂν εἴη ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ 
σοφία! τὸ δὲ πρότερον αὖ ἐφάνη ἡμῖν ἡ δικαιοσύνη καὶ 
ἡ ὁσιότης σχεδόν τι ταὐτὸν ὄν. ἴθι δή, ἦν ὃ) ἑώ, ὦ 
Πρώταγόρα, μὴ ὠποκάμωμεν, ἀλλὰ. καὶ τὰ λοιπὰ διασκε- 
ψώμεθα. ἀφά τίς σος δοχεῖ ἀδικῶν ἄνθρωπος σωφρονεῖν͵, 15 
ὅτι ἀδικεῖ; Αἰσχυνοίμην ἂν' ἔγωγ, ἴφη, ὦ Σύκρατε, ϐ 
τοῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ πολλοί γέ φασι τῶν ἀνθρώπῶν. 
Πότερον οὖν πφὺς ἐκείνους τὺν λόγον ποίήσοµαι, ἔφην, 
ἢ πρὸς σέ; Εἰ βούλει, ἴφη, πρὸς τοῦτον πρῶτον τὸν 
λόγον διαλέχθητι τὸν τῶν πολλῶν. Αλ οὐδέν µοι ὅτα- αυ 

φίρει, ἐὼν µόνον σύ γε ἀποκρίῃ, εἴε) οὖν δοκεῖ σοι ταῦτα, 
εἴτε µή. τὸν γὰρ λόγον ἔγωγε μάλιστα ἐξεάζω, συμβαίνει 
µέντρι ἥως κπὶ ἐμὲ τὺν —“ καὶ τὸν ἀποκρινόμενον 

ἐξεάρεσθαι. 

Τὸ μὲν οὖν πρῶτον —— ἡμῖν ὁ Πρωταγόρας: as h 

τὺν γὰρ λόγον ἠτιᾶτο . ὀνοχερῆ εἶναι: ἔπειτα μέντοι συνε- {90 
χώρησεν ὠποκρίνεσθαι. ἳ 

XXI. δν δή, ἴφην ἐγώ, ἐξ ἀθχῆς μοι ἀπόκριναι. 
δοκοῦσέ τινές σοι σωφρονεῖν ἀδικοῦντες; Έστω, ἔφη. Τὸ 
δὲ σωφφονεῖν λέγεις εὖ φρονεῖν; Ἔφη. Τὸ δ᾽ εὖ φρονεῖν 40 
εὖ βουλεύεσθαι, ὅτι ἀδικοῦσιν; Έστω, ἴφη. Πότερον, 303 
ἦν ὅ᾽. ἐγώ, εἰ εὖ πράττουσιν ἀδικοῦντες ἢ εἰ κακώς; Εἰ 
εὖ. έχεις οὖν ἀγαθὰ ἄετα εἶναι; έχω. Αρ’ οὖν, ἦν 
ὅ᾽ ἐγώ, ταῦτ ἐσεὶν ἀγαθά, ἅ ἐστιν ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώ- 
ποις; Καὶ ναὶ μὰ. ἀἱ, ἴφη, κἂν μὴ, τοῖς ἀνθρώποις «9 Ε 
ὠφέλιμα ᾖ, ἴγωγε καλῶ ἀγαθά. ἎΚαί μοι ἐδόκει ὁ Πρω- 

1, οὕτως ᾱ. - — 3 οἱ δι κ μις ο 4, Όπῃ] ὃ μὴ α. — * ἔφαμεν καὶ ἄλλην 
οὗ cum libris a. — ἔφην) τούτω a. — 20. οὗ auciore Stephauo Ίο: 

8 ο.) J— τί καλεῖς 
ἢ εἰ τοὐναντίον ἔπραττον] ἢ τούναντίον 

πράττειν͵ Μοἰπάοσης, ἢ ἢ εἰ τούναντίον Ν΄ Πποκεππαππας (601, 344 Ε. Ρος iu⸗ 370 Βὸ, ἢ τοὐναντίον —— 
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7. µέμνημαι ΧΘΣΒΕΕΤωμΕτ. — 106114, λύσομεν τι -- 18. 
ύνη Ἀμοίοτο Bekkero (οἱ Flor. ὃ) ο: σωφφροσύνης αὖ, probante Winckelmanno. — 

πλείοσι] πλείω Ἠοἰπάοτήι». — 35. τίς] εί ας. Sed οἵς, 
v. 19. -- 38. ποιήσωµαι Ηεϊπάστίαφ. -- 20. τὸν μπίο τῶν om. ᾱ, — 41. βούλεσθαι a. 



1604 
. . 

ταγόρας ἤδη τετραχύνθαι τε καὶ ἀγωνιῶν καὶ παρατετάχθαι 
πρὸς τὸ ἀποκρίνεσθαι. ἐπειδὴ οὖν ἑώρων αὐτὸν οὕτως 

ἔχοντα, εὐλαβούμενος΄ ἠρέμα ἠρόμην. Πότερν, ἦν δ 
384 ἐγώ, λέγεις, ὦ Πρωταγόρα, ἃ μηδενὶ ὠνθρώπων ὠφέλιμά 

δΐσειν, ἢ ὢ μηδὲ τὸ παράπαν ὠφέλιμα; καὶ τὰ τοιαῦτα σὺ 

ὠγαθὰ καλες: Οὐἐδαμῶς, ἔφη: ἀλλ ἔγωγε πολλὰ οἵδ' ἃ 

ἀνθρώποις ὧν ἀνωφελῆ ἐστέ, καὶ σιτία καὶ ποτά καὶ 

φάρμακα καὶ ἄλλα µυρία, τὰ δέ γε ὠφίλμα" τὰ δὲ ἄν- 

Βρώποις μὲν οὐδέτερα, ἵπποις δέ" τὰ δὲ βουσὶ µόνον, τὰ 

ο 10 δὲ κυσί: τὰ δέ γε τούτων μὲν οὐδενέ, δένδροις δέ: τὰ δὲ 

196 τοῦ δένδρου ταῖς μὲν ῥίζαις ὦγαθά, ταῖς δὲ. βιάσταις 

Ἡ πονηρά, οἷον καὶ ἡ κόπρος πάντων τῶν φυτῶν ταῖς μὲν 

δίζαις ἀγαθὸν παραβαλλομένη, εἰ ὃ) ἐθέλοις ἐπὶ τοὺς 

πτύρθους καὶ τοὺς νέους κλώνας ἐπιβάλλειν, πάντα ἁπύὰ- 

Όκ αδλυσιν' ἐπεὶ καὶ τὸ ἔλαιον τοῖς μὶν φυτοῖς ἅπασίν ἐστι 

πάγκακον καὶ ταῖς θριξὶ πολεμιώτατον ταῖς τῶν ἄλλων 

' ἑώων πλὴν ταῖς τοῦ ἀνθρώπου, ταῖς δὲ τοῦ ἀνθρώπου 

ἀρωγὸν καὶ τῷ ἄλλῳ θώματι. οὕτω δὲ ποικίλον τί ἐστι τὸ 
ἀγαθὸν καὶ παντοδάπόν, ὥστε καὶ ἐνταῦθα τοῖς μὲν ἐξω- 

«90 8εν τοῦ σώματος ἀγαθόν ἐοτι τῷ ἀνθρώπῳ, τοῖς ὃ᾽ ἐντὸς 

ταὐτὸ τοῦτο κάκιστον" καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἀτροὶ πάντες 
ἀπαγορεύοναι. τοῖς ἀσθενοῖσι μὴ χρήσθαε ἐλαίῳ, ἆλλ’ ἡ 

ᾖ τί οµικροτάτω ἐν τούτοις οἷς μέλλει ἔδεσθαι, Όσον µόνον 

τὴν δνοχέρειαν κατασβέσαι τὴν ἐπὶ ταῖς αἰσθήσεσι ταῖς 

αο διὰ τῶν ῥινῶν γιγνοµένην ἐν τοῖς σιτίοις τε καὶ ὄψφοις. 

XXII. Εἰπόνιος οὖν παῦτα. αὐτοῦ οἱ παρόντες ὧνε- 

Φοφύβησάν ὡς εὖ λέγοι. καὶ ἐγὼ εἶπον" Ὦ Πρωταγόρα, 

ϱ ἐγὼ τυγχάνω ἐπιλήσμών τις ὢν ἄνθρωπος, καὶ ἐάν τές µοι 

μακρά λίγη, ἐπιλανθάνομαι πεφὶ οὗ ἂν ᾖ ὁ λύγος. ὥσπερ 

4ο οὖν εἰ ἐγύγχανον: ὑπόκωφος ὤν, ὧου ἂν χφῆναι, εἴπερ 

ἐμελλές µοι διαλέξεσθα:, μεῖζον φθέγγεόθαι ἡ πρὸς τοὺς 

; ἄλλους, οὕτω καὶ νῦν, ἐπειδὴ ἐπιλήσμονι ἐνέτυχες, σύν: 

τεµνέ µοι τὰς «ἀποχρίσεις καὶ βραχυτέφας ποίει, εὖ μέλλω 

σοι ἔπεσθαι. Πῶς οὖν κελεύες µε βραχέα ἀποκρίνεσῦαι: 

15 ἢ βραχύτερά σοι, ἔφη, ἀποχρίνωμαι ἢ δεῖ;' Μηδαμῶς, ἦν 

Ε ὅ) ἐγώ. Αλ) ὅσα δεῖ, ἔφη. Ναί, ἦν δ' ἐγώ. Πότερα 

οὖν ὅσα ἐμοὶ δοκεῖ δεῖν ἀποκρίνεσθαι, τοὔαῦτά, σοι ὧπο- 
χρίνωµαε, ἢ ὅσα σοί: Ακήκοα γοῦν, ἦν ὃ- ἐγώ, ὄει σὺ οἷός 

τ’ εἰ καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλον διδάξαι περὶ τῶν αὐτῶν καὶ μακρᾶ 

«ο λέγειν, ἐὰν βούλῃ, οὕτως ὥσεε τὸν λόγον µηδέποτε ἐπελι- 
πεῖν, καὶ αὖ βραγέα οὕτως ὥστε µήδένα. αοῦ. ἐν βραχν- 
τέροις. εἰπεῖν. εἰ οὖν µέλλεις ἐμοὶ διαλέξεσθαι, τῷ ἱτέρῳ 

χρῶ τρόπῳ πρός µε, τῇ βφαχυλογίᾳ.  Σώκρατις, ἔφη, 
ἐγὼ πολλοῖς ἤδη εἰς ἀγῶνα λόγων ἀφικόμην ἀφθρώποις, 

καὶ εἰ τοῦτο, ἐποίρυν ὃ σὺ κεἰεύεις, ὡς ὁ ἀντιλέγων ἐκέ- 

λευέ µε διαλέγεσθαι, οὕτω διελεγόµην, οὐδενὺς ὤν βελτίων 

ἐφαινόμην οὔδ᾽ ἂν ἐγένετο Πρωταγόρου ὄνομα ἐν τοῖς 

ig 
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Ἓλλησιν. Καὶ ἐγώ -- ἔγνων γὰρ Ότι οὐκ ἤρεσεν αὐτὸς 
αὐτῷ ταῖς ἀποκρίσεσι ταῖς ἴμπροσθεν, καὶ ὅτι οὐκ ἐθε- 
λήσοι ἑκών εἶναι ἀποκφιρόμενος διαλέγεσθαι -- ἠγησάμενος Β 
οὐκέτι ἐμὸν ἔργαν εἶναι παρεῖναι ἐν ταῖς συνοναίαις, ἀλλά 

τοι, ἴφην, ὦ Πρωταγόρα, οὐδ' ἐγὼ λιπαρῶς ἴχω παρὰ 5 
τὰ σοὶ δοκοῦντα τὴν συνουσίαν «ἡμῖν γίγνεσθαι, ἆλλ᾽ ἔπει- 
δὲν σὺ βούλή διαλέγεσθαι ὡς Σγὼ ὀύναμαι ἴπεσθαι, τότε 

σοι διαλέξοµαι. σὐ μὲν γάρ, ὡς λέγεται περὶ σοῦ, φὴς δὲ 
καὶ αὐτός, καὶ ἐν µακρολογία καὶ ἐν βραχυλογία οἷός τ) 
εἶ συνουσίας ποιείσθαι"' σοφὸς γὰρ εἶ' ἐγώ δὶ τὰ μακρά τος 
ταῦτα ὠδύνατος, ἐπεὶ ἐβουλόμην. ἂν οἷός τ’ εἶναι. ἁλλὰ 
σἳ ἐχοῆν ἡμῖν συγχωρεῖν τὺν ἀμφύτερα ὀννάμενον, ἵνα 
συνουσία ἐγίγνετο" νῦν δὲ ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοίτις 
ἀσχολία ἐστὶ καὶ οὐκ ὢν οἷός τ᾽ εἴην σοι παραμεῖναι ἀπο- 

τείνοντι μακροὺς λόγονς -- ἐθεῖν γάρ ποί µε δεῖ — εἶμι" 15 
ἐπεὶ καὶ ταῦτ) ἂν ἴσας οὐκ ἀηδῶς σου ἤχονον. . 

Acel ἅμα ταῦτ) εἰπὼν ἀφισεάμην ὡς ἀπιών. καέ µου 
ἀνισεαμένου ἐπιλαμβώνεται ὁ Νκλλίας τῆρ χειρὸς τῇ δεξιᾷ, υ. 

τῇ ὁ) ἀριστερᾷ ἀνεελάβιτο τοῦ τρίβωνος τουτουῖ, καὶ εἶπεν" 

Οὐκ. ἀφήσομεν σε, ὦ Σώκρατες" ἑὼν γὰρ σὺ ἐξίῶθης, πι 
οὐχ ὁμοίως ἡμῖν ἔσονται οἱ ὁιάλογοι. δέοµαι οὖν σου πα- 
ραμεῖναι ἡμῖν ὧς ἐγὼ οὐδ' ἂν ἑνὸς ἤδιον ἀκοέσίαιμι ἢ 
σοῦ τε καὶ Πφρωταγόρου διαλεγοµένων" ἀλλὰ χάρίσαι ἡμῖν 
πᾶσιν. Καὶ ἑὼ εἶπον -- ἤδη δὲ ἀνεσεήκη ὡς ἐξιών -- 

Ὢ παῖ Ἱπποείκου, ἀεὶ μὲν ἔγωγέ σον τὴν φιλοσοφίαν 30 
ἄγαμαι, ἀτὰρ καὶ νῦν ἐπαινῶ καὶ φιλῶ, ὥστε ῥουλοίμην ΕΚ 

ἂν Σαρίζισθαί σοι, εἴ µου δυνατά δέοιο. νῦν ὃ᾽ ἐασὶν 
ὥσπερ ἂν εὖ δἐοιό µου Κρίσωνι τῷ Ἱρεραίᾳῳ δρομεῖ ἀκμά- 

ζονει ἔπεσθαι, ἢ τῶν δολιχοδρόµων τῷ ἢ τῶν ἡμεροδρό- 
µων διαθεῖν τε καὶ Επεσθαι. εἴποιμε ἄν σοι ὕτι πολὺ ὅ0 

σοῦ μάλον ἐγὼ ἐμαντοῦ δέόµαι Θέουσι τούτοις ὧκοῖον- 336 

Φεῖν, ἆλλ' οὐ γὰρ δύναμαι, ἆλλ' εἲ ει δέει θεάσασθαι ἐν 
τῷ αὐτῷ ἐμέ τε καὶ Ἀφίσωνα Δέοντας, τούτου δέου συγ- 

καθεῖναι: ἐγὼ μὲν γὰρ οὐ δύναµαι ταχὺ θΘεῖν, οὗτος δὲ 
δύναται βραδέως. εἰ οὖν ἐπιθυμεῖς ἐμοῦ καὶ Πρωταγόφου 16 
ἀκούειν, τούτου δίου, ὥσπερ τὸ πρῶτόν µοι ἀπεκρίνατο 
διὰ, βραχέων τε καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα, οὕτω καὶ νῦν . 
ἀποκφίνεσθαι.- εἰ δὲ μή, τίς ὁ τρόπος ἔσται τῶν διαλόγων: Β 

χωφὶᾳ γὰρ ἔγωγ ὤμην εἶναι τὸ δυνεῖναί τε ἀλλήλοις δια- 
Ἰεγομένους καὶ τὸ δημηγορεῖν. Αλ’ ὁρᾷς, ἴφη, ὦ Σχά- 40 304 
αρατές' ὄίέκαμε δοκεῖ λέγειν Πρωταγόρας ἀξιῶν αὐτῷ τε 

ἐξεῖναι διαλέγεσθαι ὅπως —— καὶ σοἱ ὅπως ἂν αὖ 
σὺ βούλῃ. 

ἈΧΗΙ. Ὑπολαβὼν οὖν ὁ ἠΑκιβαίδης, Οὐ καλῶς 
λέγειο, ἴφη, ὦ Καλλία: Σωκράτης μὲν γὰρ ἄδε ὁμολογεῖ κα 94Χ) 
μή μιτεῖναί οἱ µακρολογίας καὶ παραχωρεῖ Πρωχαγόρᾳ. 
τοῦ δὲ διαλέγεσθαι οἷός τ᾿ εἶναι καὶ ἐπίστασθαι λόγον τε {ἱ 
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δοῦναι καὶ δέξασθαι θαυμάξοιμ’ ἂν εἴ τῷ —E πα- 

ραχωρεῖ. εἰ μὲν οὖν καὶ Πρωταγόρας ὁμολογεῖ φανλύτερος 
εἶναι Σωκράτονς διαλεχθῆναι, ἐξαρκεῖ Σωκράτη” εἰ δὲ 

ὠντιποιεῖεαε, διαἰεγέσθω. ἐρωτῶν τε καὶ ἀποκριρόμενος, 
6 μὴ ἐφ᾽ ἑκάστη ἐρωτήσει μακρὸν 1όγον ὠποτείνων, ἐκκρούων 

τοὺς λόγους καὶ ὁύκ ἐθέλων διδόναι λόγον, ἀλλ ἁπομη- 
Ὦ. κύνων ἕως ἂν ἐπιλάθωντιι πεφὶ ὕτον τὸ ἐρώτημα ἦν οἱ 

πολλοὶ τῶν ἀκουύνεων, ἐπεὶ Σωκράτη γε ἐγὼ ἐγγυῶμαι 
μὴ ἐπιλήσεόθαι, οὐχ ὅτι παίζει καί φησιν ἐπιλήσμων εἶναι. 

1ο ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεὲ, ἐπιπκέστερα. Σωκράτης λέγων" χρὴ 

γὰρ ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ γνώµη» ἀποφαίνεσθαι. 
Μετὰ δὲ τὸν ᾽Αἰκιβιάδην, ὡς ἐγὼμαι, Κωτίως ἦν ὁ 

εἰπών: Ὦ Πρόδικε καὶ Ἱππία, Καλλίας μὲν δοκεῖ µοι 
µάλα πρὸς. Πρωταγόρον εἶναι, Αλκιβιάδης δὲ. εεὶ φιλόνει- 

Ε το κός ἐσει πρὸς ὃ ὢν ὀρμήση. ἡμᾶς δὲ οὐδὶν δεί συµφιλο- 

0{ φνεικεῖν οὔτε Σωκράτει οὔτε Πφωταγόρα.. ἀλλὰ κὀινῇ. ἁμ- 

φοτέρων δεῖσθαι μὴ μεταξὺ διαλεσαι τὴν ξυνονσίαν. 

Ἐὐπάντος δὲ᾽ αὐτοῦ ταῦτα, ὁ Πρόδωος, Καλῶς µοι, 

ἔφη, δοκεῖς λέγειν, ὦ Κφιτία". χρὴ }ὰρ τοὺς ἐν τοιοῖόδε 

φο λόγοις. παραγιγνοµένους 'κοινοὺς΄ μὲν εἶναι ἀμφοῖν. τοῖν 

διαλεγομένοιν ἀκροατάς; ἴσους δὲ µή. ἴστι γὰρ οὐ ταὐτόν᾿ 

κοινῇ μὶν γὰρ ἀκοῦσαι δεῖ ἀμφοτέρων, μἡ ἴσον δὲ νεῖμαι 

ἑκατέρω, ἀλλὰ τῷ μὶν σοφωτέρρ πλέον, τῷ δὲ ἁμαθεστέρῳ 

ἔἰαττήν. ἐγὼ μὲν καὶ αὐτός, ὦ Πρωταγόρα τε καὶ Σώ- 

αό κρατες, ἀξιῶ ὑμᾶς συγχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις πεφὶ τῶν λόγων 

β ἀμφισβητεῖν μέν, ἐρίζειν δὲ µή΄ ἀμφισβητοῦσι μὲν γὰρ καὶ 

δι εὔνοιαν οἱ φίλοι τοῖς φίλοις, ἐρίζουσι δὲ οἵ διάφύφοί 

τε καὶ ἐχθροὶ ἀλλήλοις. καὶ οὕτως ἂν καλλίστη ἡμῖν ἧ 

συνουσία γίγνοιτῦ: ἡμεῖς τε γὰφ οἱ λέγοντες μάλιατ' ὢν 

30 αὔτως ἐν ἡμῖν τοῖς ἀπούουσιν εὐδοκιμοῖτε καὶ οὐκ ἔπαι- 

νοῖσθε -- εὐδοκιμεῖν μὲν γὰρ ἴσει παρὰ ταῖς ψυχαῖς τῶν 

: ἁκονόντων ἄνευ ἀπάτης, ἐπαινείσθαι δὲ ἐν λόγω πολλάκις 

πὰρὰ δόξαν φευδοµένων --, ἡμεῖς τ αὖ οἱ ἀκούοντες 

ο αάλιότ ἂν οὕτως εὐφφαινοίμεθα, οὐχ ἠδοίμεθα” εὐφφαί- 

as νεσθαι μὶν γὰρ ἴστι μανθήνοντά τι καὶ φρονήσεως μετα; 

92 λαμβάνόντα αὐτῇ τῇ διανοίφ, «δεσθαι δὲ ἐσθίονεά τι ῆ 

ἄλλο ἠδὺ πάσχοντα αὐτῷ τῷ σώμαει. Ίαῦτα οὖν εἰπόντος 

τοῦ Προδίκον, πολλοὶ πάνυ τῶν παρόντων ἀπεδέξανεο. 

XXIV. Μιτὰ δὲ τὸν Πρόδικον Ἱππίαφ ὁ σοφὸς 

ο εἶπεν, 3 ἄμδρες, ἴφη, οἱ παρόντες, ἠγοῦμαι ἐγὼ ἡμᾶς 
συγγενεῖς τε καὶ σὐκείους καὶ πολίτας ἅπαντας εἶναι φύσει, 

ρ οὐ »νόμῳ: τὸ Υὰφ ὅμφιον τῷ ἁμοίῳ φύσει συγγενές ἐστιν, 
ὁ ἂξ νόμος, τύραννος ὢὤν τῶν ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ 

* φύσιν βιάζεται. ἡμᾶς οὖν αἰσχρὺν τὴν μὲν φύσιν τῶν 

εὁ πραγμάτων εἰδέναι, σοφωτάτους δὲ ὄντας τῶν Ἑλλήνων, 

καὶ κατ αὐτὸ τοῦτο νῦν συνεληλυθύτας τῆς τε Ελλάδος 

εἰς αὐτὸ τὺ πρυτανεῖον τῆς σοφίας καὶ αὐτῆς τῆς πόλεως 

εἰς τὸν µέγιστον καὶ ὀλβιώεατον οἶκον τόνδε, μηδὺν τού- 
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του τοῦ μάρκο ἄξιον ἀποφήνροθαι, ὢλ) ὥσπερ τοὺς Ε 
φκυλοεάταυς τῶν ἀνθρώπων διαφἑρεσθὰι ἀλλήλοις. ἐγὼ 
μὲν οὖν καὶ δέοµαι καὶ συμβουλεύω, ὦ Πρωταγόρα τε καὶ 

Σώκρατες, συµβῆναι ὑμᾶς ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν 

συμβιβαζύντων εἰς εὺ μέσον, καὶ μήτε οἳ εὺ ἀκριθὲς τοῦτο 58 84 
εἶδος τῶν «διαλόγων ζητεῖν τὸ κατὰ βοατὺ λίαν, εἰ μὴ ἠδὺ 

Πρωταγόρα, «1 ἐφεῖναι καὶ χαλάδαι τὰς ἡνίας τοῖς ὰό- 
γοις, ἵνα μεγαλοπρεπέσεεφοί καὶ εὐσχημονέστεροι ὑμῖν φαί- 
νώρται; µήτ αὖ Πρωταγόραν πάντα κάλων ἐκτείναντα, 
οὐρίᾳ ἐφένεα, φεύγειν εἰ τὺ πέλαγος τῶν Ἰόγων, ὥπο- ιο , 
κρύφαντα γῆν, ἁλλὰ μέσον τι ἀμφοτέρους τεμεῖν. ὡς οὖν 
ποιήσετε, καὶ πείθεσθε µοι ῥωβδοῦχον καὶ ἐπιστάτην καὶ 
πρύτανιν ἑλέσθαι, ὃς ὑμῖν φυλάξει τὺ µέεριον. -- τῶν Β 

λόγων ἱκατέρου. 

XXV. Ταῦτα ἥφεσε τοῖς παροῦσι, καὶ πώντες ἐπή- 6 

ρεσαν, καὶ ἐμέ τε ὁ Καλλίας οὐκ ἔφη ἀφήσειν καὶ ἑλέσθαι 

ἐδέοντο ἐπιστάτην. εἶπον οὗν ἐγὼ τι αἰσχρὸν εἴη βφα- 
βευτήν ἑλέσθαι τῶν λόγων. εἴεε γὰρ χείρων ἔσεαι ἡμῶν 

ὁ αἴρεθείς, οὐκ ὀρθῶς ὧν ἔχοι τὸν χγείρω τῶν βελειόνων 

ἐπιστατεῖν, εἴτε Όμοιας, οὐδ᾽ οὕτως ὀρθῶς' ὁ γὰρ ὅμοιοῦ πο 

ἡμῖν ὅμοια καὶ ποιήσει, ὥστε u περιττοῦ ἠρήσεται. ἀλλὰ 
δὴ βελείονα ἡμῶν αἱρήσεσθε. τῇ μὲν ἀληθείᾳ, ὡς ἐγῳμαι — 

ἀδύνατον ὑμῖν ὥσεε Πφρωταγόφον τοῦδε σοφώτερόν τινα 

ἑλίσθαι' εἰ δὲ αἱρήσισθε μὲν μηδὶν βελτίω, φήσετε- δέ, 

αἰσχρὸν καὶ τοῦτο τῶδε γέγνεται, ὥσπερ φαύλῳ ἀνθρώπῳ 
ἐπιστάτην αἱρεῖσθαι, ἐπεὶ τό y ἐμὸν οὐδέν μοι διαφέρει. 
ἆλλ᾽ οὐτωσὶ ἐθέλω ποιῆσαι, ἵν' ὃ προθυµεῖσθε, συνουσία 
τε καὶ διάλογοι ἡμῖν γέγνωνται. εἰ μὴ βούλεται Πρωταγό- 
ρας ἀποκρίνεσθαι, οὗτος μὲρ ἐρωτώτω, ἐγὼ δὶ ἀποκρι- Ὁ 
φοῦμαι, καὶ ἅμα πειράσοµαι αὐτῷ δεῖξαι ας ἐγώ φημιεσα 
χρῆναι τὸν ὠποκρινόμενον ἀπονρίνεσθαι: ἐπειδὰν δὲ ἐγὼ 

ὠποκρίνωμαι ὁπόσ' ἂν οὗτος βούληται ἐρωτᾷν, πάλιν 

οὗτος ἐμοὶ λόγον ὑποσχέτω ἁμοίωρ. ἐὰν οὖν μὴ δοκἠ 

πρόθυμος εἶναι πρὺς αὐτὸ εὐ ἐρωτώμενον ἀποκρένεσθαι, 

καὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖ κοινῇ δεησόµεθα αὐτοῦ ἅπερ ὑμεῖς 15 
ἐμοῦ, μὴ διαφθείρειν τὴν συνουσίαν. καὶ οὐδὲν δεῖ τού- 905 
του ἕνεκα ἕνα ἐπιστάτην γενέσθαι, ἀλλὰ πάντες χοινῇ Ε 
ἐπιστατήσετε. ᾿Ἐδύκει πῶσιν οὕτω ποιητέον εἶναι. καὶ ὁ 
Πρωταγόρας πάνυ μὲν οὐκ ἤθελεν, ὅμως δὲ ἠναγκάσθη 
ὁμολόγῆσαι ἐρωτήσειν, «καὶ ἐπειδὰν ἱκανῶς ἐρωτήσῃ, πάλιν 40 
δώσειν λόγον κατᾷ σμικρὸν ἀποκρινόμενος. ἤρᾶατο οὖν 
ἐρωτῷν οὐτωσί πως. ᾿ 

XXVI. Ἡγοῦμαι, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἀνδρὶ 

999 

90Η: 

παιδείας µέγιστον µέρος εἶναι περὶ ἐπῶν δεινὸν εἶναι: 

ἔσει δὲ τοῦτο τὰ ὑπὺ τῶν ποιητών λεγόμενα οἷόν τ εἶναι ϱ339 
ἐυνιέναι ἅ τε ὀρθῶς πεποίηται καὶ ἃ µή, καὶ ἐπίσεασθαι 
δωλεῖν τε καὶ ἐρωτώμενον λόγον δοῦναι, καὶ δή καὶ νῦν 
ἴσται τὺ ἐρώτημα περὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν περὶ οὗπερ ἐγώ τε 905 

2. Σωκφράτει a. — 19. 813 ο τι ab. — 49, ἡμᾶς απείοτο Ηοἰπάοτβό- υ. — ο7. αὐτῆς) αὖ ,Reb kerus · 
Ν. ἡμῖν re. ΣΕ) ο. 894 vid. Vnekelnonuus ad Ruthyd. 276 Ἐ. — 11. εἰ) τοι ᾱ. -- ας] ὥς be. Sed εἰς. Leaa. 

V. TE. — 15. ἑλέσθαι) --- ab. -- ἑῷ λόγω α. — 31. αἱρεθήσεται a. — 33. ὑπό ὅπως ᾱ, — ἐδ. τὸ] τῳ a. 
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καὶ σὺ νῦν διαλεγόµεθα, περὶ ἀρετῆς, μετενηνεγμένον δὲ 
Ἰ εἰς ποίησιν’ τοὀοῦτον µόνον. διοίσει. λέγει γάρ που Σι- 
µωνίδης πρὸς Σκόπαν, τὸν Κρέοντος υἱὺν τοῦ Θεεταλαῦ, 

Ἡ ὅτι 'Ανδρ᾽ ὧγαθὸν μὲν ἀλαθέως γεγέσθαι χαλε- 
δπόν, γεροί τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ τετράγωνον, 

ἄνεν φόγον τεευγµένον. τοῦτο ἐπίστασαι τὸ ἆσμα, 
ἢ πᾶν σοι διεξέθω; Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι Οὐδὲν δεῖ". ἐπί- 
σταµαί τε γάρ, καὶ πάνυ µοι τυγχάνει μεμεληκὸς τοῦ 
ἄσματος. Εὐ, ἔφη, λέγεις. πότερον οὖν καλῶρ ὁοι δοκεῖ 

Ιοπεποιῆσθαι καὶ ὀρθῶς, ἡ οὔ: Πάνυ, ἴφην ἐγώ, καλῶς 
τε καὶ ὀρθῶς. «οκεῖ δὲ σοι καλῶς πεποιῆσθαι, εἰ ἐναν- 

τία λέγει αὐτὸς αὐτῷ ὁ ποιητής: Οὐ καλῶς, ἦν δ' ἐγώ. 
6 Ὄρα δή, ἔφη, βέλτιον. Αλλ’, ὦ ᾿γαθέ, ἔσκεμμαι ἱκανῶς. 

Οἶσθα οὖν, ἴφη, Ότι προιόντος τοῦ ἄσματος λέγει που” 
ισΟὐδέ µοι ἐμμελέως τὸ Πιετάκειον. νέµεται, 

καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον᾿ χαλεπὸν 

φάτο ἐσθλὸν ἕμβεναε. ἐννοεῖς ὅτι ὁ αὐτὸς οὗτος 

καὶ τάδε λέγει κἀκεῖνα τὰ ἴμπροσθεν; Οἶδα, ἦν δ ἐγώ. 
Δοκεῖ οὖν σοι, ἔφη, ταῦτα ἐκείνοις ὁμολογεῖσθαας, Φαί- 

Ἄννεται ἔμριγε Καὶ ἅμα μέντοι ἐφοβούμην μή τι λέγοι. 
υ Arcio, ἴφην ἐγώ, σοἱ οὐ φαίνεται; Πῶς γὰρ ἂν φαίνοιτο 

9060 ὁμολογεῖν αὐτὸς ἑαυτῷ ὁ ταῦτα ἀμφότερα λέγων, ὃς γετὸ 
μὲν πρώτον αὐτὸς ὑπέθετο χαλεπὸν εἶναι ἄνδρα ἀγαθὸν 
γενέσθαι ἀληθείᾳ, ὀλίγον δὲ τοῦ' ποιήµαχος εἰς τὸ πρύ- 

ασ σθεν προελθὼν ἐπελάθετο, καὶ Πατακὸν τὸν ταύτὰ 'λέ- 

γοντα ἑαντῷ, ὃ ὅτι χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, τοῦτον μέμφεταί 

τε καὶ οὔ φησιν ἀποδέχισθαι αὐτοῦ τὰ αὐτὰ ὦ λέγον- 
τος. λαΐζοι ὁπότε τὸν ταὐτὰ λέγοντα αὐτῷ: μέμφεται ώ 
δῇλον ὅτι καὶ ἑαυτὸν µέμφεται, ὥστε ἴτοι τὸ πρότερον 

10 ἢ Όσεερον οὐκ ὀρθῶς λέγε. Εἰπὼν οὖν ταῦτα πολλοῖς 

Κ θόρυβον παρίσχε καὶ ἔπαινον τῶν ἀκουόντων. καὶ ἐγὼ τὸ 
μὲν πρῶτον, ὥοσπερεὶ ὑπὸ ἀγαθοῦ πύκτου πληγείς, ἐσκο- 
τώθην τε καὶ Ἀεγγίασα εἰπόντας αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῶν 

ἄλλων ἐπιθορυβησάντων" ἴπειτα, ὥς γε πρὸς οἳ εἰρῆσθαι 

αοτάϊηθῆ, ἵνα µοι χρόνος ἐγγένηται τῇ οκέψει τί λέγοι. ὁ 

ποιητής, τρέποµαι πρὺς τὸν Πρόδικον, καὶ καλέσας αὐτόν, 

Ὦ Πρόδικε, ἴφην ἐγώ, σὺς μέντοι Σιμωνίδης πολίτης" 

340 δίκαιος εἶ βοηθεῖν τῷ ἀνδρί. δοκῶ οὖν µοι ἐγὼ παρακα- 

λεῖν σέ, ὥσπερ ἔφη Ὅμηρος τὸν Σκάμανδρον πολιορκού- 

40 µενον ὑπὺ τοῦ Αχιλλέως τὴν Σιµόενεα παρακαλεῖν, εἰπόντα" 

φίλε κασίγνητε, σθένος ἀνέρος «ἀμφότεροί περ 
σχώμεν. 

307 ὠἀτὰρ καὶ ἐγὼ σἳ παρακαλῶ, μὴ ἡμῖν ὁ Πρωταγόρας τὸν 

Σιμωνίδην ἐκπῖρση. καὶ γὰρ οὖν καὶ δείται τὸ ὑπὲρ Σε: 

— ἐπανόρθωμα τῆς σῆς µουσικῆς, | τό τε βούλε: 

Π44ΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΗΓΟΡΗΙΣ. 510. 241. 
σθαι καὶ ἐπιθύμεῖν διαιρεῖς ὡς οὐ ταὐτὺν ὄν, καὶ ἃ νῦν Ἡ 
δἠ εἶπες' πολλά τε καὶ καλά. καὶ νῦν σκόπει, εἴ σοι συν- 

δοκεὶ ὅπεφ ἐμοί. οὐ γὰρ φαίνεται ἐναντία λέγειν αὐτὸς 
αὐτῷ Σιμωνίδης. οὐ γάρ, ὦ Πρόδοιε, προαπόφηναι τὴν 
οὖν γνώµην. ταὐτόν σοι δοκεῖ εἶναι, τὸ γενέσθαι καὶ ὸ 5 
εἶναι, ἢ ἄλλοι "άλλο νἠ οἱ”, ἔφη ὁ: Πρόδικος. Οὐκοῦν, 
ἔφην ἐγώ, ἐν μὲν τοῖς πρώτοις πεὐτὸς ὃ Σιμωνίδης τὴν 
ἑαυτοῦ γνώµην ἀπεφήνατρ, ὅτι ἄνδρα ἀγαθὸν ἀλήθείᾳ 
γεχέσθαι χαλεπὸν εἴης ᾿Αληθῆ λέγες, ἔφη ὁ Πρύδικος. C 
Τὸν δέ γε Πατακόν, ἦν ὃ' ἐγώ, µέμφεται, οὐχ ὡς οὕεται 19 
Πρωταγόρας, ταύτὸν ἑκυτῷ λέγοντα, αλλ’ ἄλλο. οὐ γὰρ 
τοῦτο ὁ Πιτεωκὸς "Έλεγε τὸ χαλεπόν, γένέσθαι ἐσθλόν, 
ὥσπερ . ὁ Σιμωνίδης, ἀλλὰ τὸ ἴμμεναι"' ἔσει δὲ οὐ ταύ- 

τόν, ὦ Πρωταγόρα, ὥς φησι Πρόδικος ὅδε, τὸ εἶναι καὶ 

τὸ γενέσθαι. εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτό ἐστι τὸ εἶναι τῷ γενέσθαι, 16 
οὐκ ἐναντία λέγει ὁ. Σιμωνίδης αὐτὸς αὐτῷ. καὶ ἴόως ἂν 
φαίη Πρόδικος ὅδε καὶ ἄλλοι πολλοὶ, καθ’ Ἡσίοδον, γενέ- Ἠ 
σὔαι μὲν ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι: τῆς γὰφ ἀρετῆς ἔωπροσθεν 
τοὺς Θεοὺς ἱδρῶτα Φεῖναι: ὅταν δέ τις αὐτῆς εἰς ὤκρόν 39098 
ἵκηται, ῥηϊδίην 'δ ἠπείεα πέλείν, relex⸗ περ ἐοῦσαν, x 
ἐκτῆσθαι, 

XXVII. Ὁ μὲν οὖν Πρόδυιος —— ταῦτα ἐπῇ- 
μεσέ με᾽ ὁ δὲ Πρφταγόρας, Τὸ ἐπανόρθωμά σοι, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, μεῖζον ἁμάρτημα ἔχει ἢ ὃ ἐπανορθοῖς: Καὶ 
ἐγὼ εἶπον, Κακὸν ἄρα µοι εἴργασται, ὡς ἔσικεν, ὦ ΠΠρω- 15 
ταγόρα, καὶ εἰμί τις γελοῖος ἰατρύς' ἀἁόμενος μεῖζον τὸ ἙἘ 
νόσημα ποιῶ. Ηλ’ οὕτως ἔχει, ἴφη. Πῶς δή; ἦν δ' ἐγώ. 
Πολλὴ ἂν, ἔφη, ἁμαθία εἴη τοῦ ποιητοῦ, εἰ οὕτω φαῦλόν 
τί φησιν εἶναι τὴν ἀρετὴν ἐκεῆσθαι, ὃ ἐστι πάντων χαλε- 
πώτατον, ὡς ἅπασι δυκεῖ ἀνθρώποις. Καὶ ἐγὼ εἶπον, 3ο 
ΜΝἡ τὸν ἄία, εἰς καιρό» γε παρατετύχηκεν ἡμῖν ἐν τοῖς 
λόγοις Πρόδικος ὅδε. κινδυνεύει γάρ τοι, ὦ Πρώκαγόφα, 
"Ἡ Προδίκον σοφία Θεία τις εἶναι πάλαι, ἤτοι ἀπὸ Σιμω- 341 
Ρίδου ἀρξαμένη, ἢ καὶ ἔτι παλαιοτέφα. σὺ δὲ ἄλλων πολ- 
λῶν ἔμπειρος ὤν ταύτης ἄπειρος εἶναι φαίνεε, οὐχ ὥσπερ 15 
ἐγὼ ἔμπειρος διὰ τὺ μαθητὴς εἶναι. Προδίκον ᾿εουτουζ. 
καὶ νῦν µοι δοκεῖς οὐ μανθώνειν ὅτι καὶ τὸ χαλεπὸν 
τόῦτο ἴσως αὖχ οὕτω Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν, ὥσπερ σὺ 
ὑπολαμβάνεις, ἆλλ᾽ ὥσπερ περὶ τοῦ δεινοῦ Πρόδικός με 
οὗτοσὶ, »ουθετεῖ ἑκάστυτε, ὅταν ἐπαινῶν ἐγὼ ἢ οἱ ἢ ἄλλον «909 
τινὰ λέγω ὅτι Πρωταγόρας συφὸς καὶ δεινός ἐσειν ἀνήρ, 
ἐρωτᾷ εἰ οὐκ αἰσχύνομαι, τάγαθὰ, δεινὰ καλῶν. τὸ γὰρ 
δεινόν, φησί, κακόν ἐστιν: οὐδεὶς γοῦν λέγει ἑκάαεοτε 
δεινοῦ πλούτου οὐδὲ δεινῆς εἰρήνής οὐδὲ δεινῆς ὑγαίᾶς, 
ἀλλὰ δεινῆς νόσου καὶ — — καὶ αμ νίας 46 
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ιελεγόμεθα τ. 
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ὀρθῶς κθ * 
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Stallhaumius. ⸗ 36. 

14, ταὐτὸν cum Bekkero ος tö αὐτὸν AſEryr, 
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— µετενηνεγμένου Astius. — Ἡ. — ia. ſehneiaewin Slinonidis Carm. Reliq. ρ. 15.404. 
- 10. 2φην 

καὶ ῥρθῶς οπτα celeris libris α, ἔφην 
ἐγώς καλῶς τε καὶ ὀρθῶς Νεκκονν; ἐγώ τε καὶ 

 ἔμοιγε καὶ καλῶς καὶ ὀρθῶς Ησανά(ως, ἔ. 
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' 4, 15. 

ώς τοῦ δεινοῦ κακοῦ ὄντος. ἴσως οὖν καὶ τὸ χαλεπὸν 
αὖ οἱ Κεῖοι καὶ ὁ Σιμωνίδης ἢ κακὸν ὑπολαμβάνουσιν 
ἢ ἄλιο τι ὃ σὺ οὐ µανθάνει. ἐρώμεθα οὖν Πρόδικον: 
δίκαιον γὰρ τὴν Σιμωνίδου φωνὴν τοῦτον ἐρωτᾷν. τί 

ϱ ο ἴλεγεν, ὦ Πρόδικε, τὸ χαλεπὺν Σιμωνίδης; Κακόν, Ίφη. 
Φιὰ ταῦτ) ἄρα καὶ µέωφεται, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὦ Πρόδειε, τὸν 
Πατακὸν λέγονεα Χαλεπὸν ἐσθλὸν ἴμμεναι, ὥσπερ ἂν εἰ 
ἤκουεκ αὐτοῦ λέγονεος ört ἐστὶ κακὺν ἐσθλὺν ἔμμεναι. 

᾽αιλὰ τί οἵει, ἔφη, ἀέγειν, ὦ Σώκρατες, Σιμµωνίδην ἄλλο 
ιο J τοῦτο, καὶ ὀνειδίζειν τῷ Πιτεακῷ ὅτι τὰ ὀνόματα οὐκ 

ἠπίσεατο ὀρθῶς διαιρεῖν ἅτε 4έαβιος ὢν καὶ ἐν φωνῇ 

βαρβάφῳ τεθραμμένος: Ακούεις δή, ἔφην ἐγώ, ὦ Πρω- 
βϱ ταγόρα, Ἡροδίκον. τοῦδε. ἔχεις τι πρὸς ταῦτα λέγειν; Καὶ 

ὁ Πρωταγόρας, Πολλοῦ: γε δεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὦ 
910 15 Πρόδικε" -ᾱλλ) ἐγὼ εὖ οἵδ' ὄει καὶ Σιμωνίδης τὺ χαλεπὺν 

γεν ὅπερ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι, οὐ τὺ κακόν, ἀλλ ὃ ἂν μὴ 

ῥάδιον 3 ἁλλὰ διὰ πολλῶν πριημάτων γίγνηται. αλλὰ 
καὶ ἐγὼ οἶμαι, ἴφην, ὦ Πρωταγόρα, τοῦτο λέγειν Σιμω- 

μίδην, καὶ Πρόδικόν γε τόνδε εἰδέναι, ἀλλὰ παίζειν καὶ 
υπο σοῦ δοχεῖν ἀποπειρᾶσθαι, εἰ οἷός τ ἴσει τῷ σαυτόῦ λόγῳ 
Ε βοηθεῦ. ἐπεὶ ὅτι γε Σιμωνίδης οὐ λέγει τὸ χαλεπὸν κακόν, 

μέγα τεκμήριόν ἐσειν εὐθὺς τὸ μετὰ τοῦτο ῥῆμα” λέγει γὰρ 
ὅτι θεὺς ἂν µόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας. οὐ δήπου τοῦτό 
δε λέγων, κακὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, εἶτα τὸν θεύν φησι 

αΦ µύνον τοῦτο ἂν ἔχειν καὶ τῷ Θεῷ τοῦτο γέρας ἀπένειμε 
µόνῳ" ἀκόλαστον γὰρ ἂν τινα λέγοι Σιμµωνίδην Πρό- 

δικος καὶ οὐδαμῶφ Κεῖον. ἀλλ ἅ µοι δοκεῖ διανοεῖσθαι 
Σιμωνίδης ἐν τούτῳ τῷ ἄσματι, ἐθέλω σοι εἰπεῖν, εἰ βού- 

3458 ει λαβεῖν µου πεῖραν ὅπως ἴχω, ὃ οὗ λέγεις τοῦτον περὶ 
90 ἐπῶν" ἐὰν 'δὲ βούλῃ, σοῦ ἀκούασμαι. Ὁ μὲν οὖν Ἡρωτα- 
Ἰόφας ἀκούσας μου ταῦτα λέγόντος, Εὲ σὺ βούλει, ἴφη, 
ὦ Σώκρατες"' ὁ δὲ Πρόδικός τε καὶ ὁ Ἱππίας ἐκελενέτην 

Ὅ πάνν, καὶ οἱ ἄλλοι. 

xxviii. Εγὼ τοίνυν, ἦν ὃ” δώ, ἆ γέ-µοι δοκεῖ 
4ο περὶ τοῦ ὥσματορ τούτον, πειράσοµαι ἡμῖν διεξελθεῖν. 

{1 : Φιλοσοφία γάρ ἐσει παλαιοτάτη τε καὶ πλείστη τῶν Ελλή- 
Β νων ἐν Κφήτῃ τε καὶ ἐν {ακεδαίμονε, καὶ σοφισταὶ πλεῖστοι 

γῆς ἐκεῖ εἰσίν. ἀχλ’ ἐξαρνοῦνται καὶ σχηματίζονται ἀμαθεῖς 
εἶναι, ἵνα μὴ κατάδηϊίοι ὧσιν τι σοφίᾳ τῶν Ἑλλήνων 

«οπερίεισυ»,. ὥσπερ οὓς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφιστάς, 
ἀλλὰ δοκῶσι τῷ μάχεσθαι καὶ «ἀνδρίᾳ περιεῖναι, ἡγού- 
µενοε, -εἰ γρωσθεῖεν ᾧ περίεισι, πάντας τοῦτο ἀσκήσειν.- 
νῦν δὲ ἀποκρυψάμενοι ἐκεῖνο ἑξηπατήκασι τοὺς ἐν ταῖς 
πόλεσι Ἰακωνίζοντας,. καὶ οἱ μὲν ὠτά τε κατάγνυνέαι µι- 

{ϱ 4ὅ µμούμενοι αὐτούς, καὶ ἱμάντας περιειλέετόνται καὶ φιλογυ- 
μφασεοῦσι καὶ βραχείας ἀναβολὰς φοφοῦσιν, ὡς δὴ τούτοις 
κφατοῦντας τῶν Ἑλλήνων τοὺς ακεδαιμυνίους' οἱ δὲ 

Πά4ΤΩΝΟΣ ΠΡΟΤΑ4ΓΟΡΗΣ. 107. . 

ακεδαιμόνιοι ἐπειδὰν βούλωνται ἀνέδην τοῖς παρ αὐτοῖς 
συγγενέσθαι σοφισταῖς καὶ ἤδη ὄγθωνται λάθρᾳ- ἐνγγιγνό: 
μενου, ξενηλασίας ποιούµενοι τῶν τε λακωνιζόντων τού- 

των καὶ ἐάν΄ τις ἅλλος ξένος ὢν ἐπιδημήσῃ, συγγίγνονται 

τοῖς σοφισταῖς λαρθώνοντες τοὺς ξένους, καὶ αὐτοὶ οὐδένα 

ἑῶσι τῶν νέων εἰς τὰς ἄλλως πόλεις ἐξιέναι, ὥσπερ οὐδὲ Ὦ 
Κρῆτες, ἴνα μὴ ἁπομανθάνωσιν ὦ αὐτοὶ διδάσκουσιν. 

εἰσὶ δὲ ἐν ταύταις ταῖς πόλεσιν οὐ µόνον ἄνδρες ἐπὶ παι- 
δεύσειν μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκε. Γνοίητ ὅ᾽ 

ἂν ὅτι ἐγὼ ταῦτα ἀληθῆ λέγω καὶ ακεδαιμόνιοι πρὸς 0 
φιλοσοφίαν καὶ λόγους ἄριστα πεπαίδευνται, ὧδε. εἰ γὰρ 
ἐθέλει τις ακεδαιμονίων τῷ φανλοτάτῳ συγγενέσθαι, τά 
μὶν πολλὰ ἐν τοῖς λόγοις εὐρήσει αὐτὸν φαῦλόν τινα φαι- Ἑ 
τόµενον,’ ἔπειτα, ὅπου ἂν τύχῃ τῶν λεγομένων, ἐνέβαλε 
ῥῆμα ἄξιον λόγου βραχὺ καὶ συνεσεραμµένον ὥσπερ δεινὸς 15 
ἀκονειστής, ὥστε φαίνεσθαι τὸν προσδιαλεγόµενον παιδὸς 
μηδὲν βελτίω. Τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ τῶν νῦν εἰσν οἳ 
κατανενοήκασι καὶ τῶν πάλαι, ὅτι τὸ 'λάκωνίδειν πολὺ 
μᾶλλάν ἐσεί φιλοσοφεῖν ἢ Φιλογυμναστεῖν, εἰδότες ὅτι 
τοιαῦτα οἷόν τ᾽' εἶναι ῥήματα φθέγγεσθαι τελέως πεπαι- 19 
δευµένου ἐστῖν ἀνθρώπου. τούτων ἦν καὶ Θαλῆς ὁ Μιλή- 843 
σιος καὶ Πιτακὺς ὁ Μυτιληναῖας καὶ Βίας ὁ Πριηνεὺς 

καὶ Σόλων ὁ ἡμέτέρος καὶ Κλεύβουλος ὁ Αΐνδιος καὶ 
Μύσων ὁ Χηνεύς, καὶ Έβδομος ἐν τούτοις ἐλέγετο ἄακε- 
δαιμόνιος Χίλων... οὗτοι πάντες ζηλὠταὶ καὶ ἐρασταὶ καὶ 15 

μαθηταὶ. ἦσαν τῆς, ακεδαμιορίων παιδείας. καὶ  κατα- 

μάθοι ἄν τις αὐτῶν τὴν σοφίαν τοιαύτην οὖσαν, ῥήματα 

212 

βφαχέα ἀξιομνημόνεντα ἑκάστῳ εἰφημένα. οὗτοι καὶ κοινῇ Β 

ἐυνελθόντες ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέθέσαν τῷ ᾽Απόλλωνι 9ι 
εἰς τὸν νεὠν τὸν ἐν Φεἰφοῖς, ράφαντες ταῦτα ἃ ἄὴ πάν- 80 
τες ὑμνοῦσε, 1ῶθι σαυτόν καὶ μηδὲν ἄγαν. | 

Τοῦ δὴ ἕνεκα ταῦτα λέγω; "Ὅει οὗτος ὁ ερόπος ἦν 
τῶν παλαἰῶν τῆς φιλοσοφίας, βραχυλογία τις, ἠακωνενή. 

καὶ δὴ καὶ τοῦ Πεττακοῦ. ἰδίᾳ περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα 

ἐγκωμιαζόμενον ὑπὸ τῶν σοφῶν, τὸ χαλεπὸν ἐσθλὸν το 
ἔμμεναι, ὁ οὖν Σιμωνίδης, ἅτε φιλότιμος ὢν ἐπὶ σοφία, ϱ 
Εγνώ ὅτι εἶ καθέλοι τοῦτο τὸ ήμα ὥσπερ εὐδοκιμοῦντα 

ἀθλητὴν καὶ περιγένοιτο αὐτοῦ, αὐτὸς εὐδοχιμήσει ἐν τοῖς 

τότε ἀγθρώποις. εἰς τοῦτο ** τὸ ῥῆμα καὶ τόύτου ἕνέκα 
τούτῳ. ἐπιβουλεύων κοὶοῦσαν αὐτὸ ἅπαν τὸ ἆσμα πεποίη- 40 
κεν, ὥς µοι φαίνεται. 

ΧΧΙΧ. Ἐπισκψώμεθα δὴ αὐτὰ κοινῇ ὥπαντες, εἰ 
ἄρα ἐγὼ ἀληθῆ μέγα. Εὐθὺς γὰρ τὸ ἁρῶτον τοῦ ἄι ἄσματος 
ο. ἂν φανείη, εἰ βουλόµενος λέγειν ὅτι ἄνδρα — 

Φὺν γενέσθαι χαλεπόν, ἔπειέα ἐνέβαλε τὸ µέν. τοῦτο γὰρ as 
οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον φαίνεται ἐμβεβλῆσθαι, ἐὰν µή τις 

ὑπολάβῃ πρὺς τὸ τοῦ Ἰ]ατακοῦ ῥῆμα ὥσπερ ἐρίονεα 
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λέγειν τὸν Σιµωνίδην λέγοντος τοῦ Πιπτακοῦ ὅτι Χαλε- 
πον ἐσθλὸν ἔμμεναι, ἀμφισβητοῦντα εὐπεῖν ὅτι Οὔκ, αλλὰ 
γενέσθαι μὲν χαλεπὸν ἄνδρα ἀγαθόν ἐσειν, ὦ' Πατακέ, 
ὥς ἀληθῶς, — οὐκ ἀληθείᾳ ἀγαθόν, οὐκ ἐπὶ τούτῳ λέγει 

Κ. στὴν ἀλήθειαν, ὡς ἄρα ὄντων τινῶν τῶν μὲν ὡς ἀληθῶς 
ἀγαθῶν, τῶν δὲ ἀγαθῶν μέν, οὐ μέντοι ἀληθῶς' εὔηθες 

γᾶρ τοῦτό γε φαφείη ὢν καὶ οὐ Σιμµωβίδον: ἀλλ’ ὑπερβατὸν 
τ. δεῖ Φεῖΐναι ἐν τῷ ἄσματι τὸ ἁλαθέως, οὗτωσί πως ύπει- 

πόντα τὸ τοῦ Πεττακοῦ, ὥσπερ ἂν εἰ Θείηµεν αὐτὸν λέ- 
"αθγοντα τὸν Πατακὸν καὶ Σιμωνίδην ἀποκρινόμενον, εἰ- 

πόντα Ὁ ἄνθρωποι, χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, τὸν δὲ 
344 Ὠὠποκρινόμενον ὅτι Ὦ Πατακέ, οὐκ ἀληθῆ λέγειο: οὐ 

γὰρ εἶναι ἀλλὰ γενέσθαι μὲν ἐστιν ἄνδρα ἀγαθὸν χερσέ 
τε καὶ ποθὶ καὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ ψόγον τετυγµένον, 

14 χαλεπὺν ἀλαθέως. οὕτω φαίνεται ἵτὸ] πρὸς λόγον τὸ μέν 
ἐμβεβλημένον καὶ τὸ ἀλαθέων ὀρθῶς ἐπ) ἐσχάτῳ κείµε- 
φον: καὶ τὰ ἐπιόντα πάντα τούτῳ μαρτυρεῖ ὅτι οὕτως 

εἴφηται. πολλὰ μὸν γὰρ ἴσει καὶ περὶ ἑκάσεου τῶν ἐν τῷ 
Ἡ ἵζσματι εἰρημένων ὠποδεῖξαι ὡς εὖ πεποίηται” πάνυ γὰρ 

30 χαριέντως καὶ µεμελημένως ἔχει ἀλλὰ μαπρὸν ἂν εἴη αὐτὸ 
οὕτω διλθεῖν. ἀλλὰ τὸν τύπον αὐτοῦ τὸν ὅλον διεξέλ- 
Φωμὲν καὶ τὴν βούλησιν, Ὅτι παντὸς μᾶλλον ἔλεγχός ἐστι 
τοῦ Πατακείου ῥήματος διὰ παντὸὺς τοῦ ἄσματος. 

XXX. ἍἈέει γὰρ μετὰ τόῦτο ὀλίγα δμλθών, ὡς ὢν 
αν εἰ λέγοι λόγον, ὅτι γενέσθαι μὲν ἄνδρα ἀγαθὸν χαλεπὸν 

ἁλαθέως, οἷόν τε µέντὸι ἐπί γε χρόνον τινά’ γενόμενον 
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ὁ δὲ διαµένειν ἐν ταύτῃ τῇ ἕξει καὶ εἶναι ἄνδρα ἀγαθύν, 

ὡς σὺ λέγεις, ὦ Π]ττακέ, ἀδύνατον καὶ οὐκ ὠἀνθρώπειον, 
ἀλλὰ Θεὺς ἂν' μόνος (τοῦτο ἴχοι τὰ γέρας, ἄνδρα ὅ᾽ 

προ ὐκ ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι, ὃν ἂν ἁμήχανος 
συμφορὰ καθέλφῃ. τίνα οὖν ἀμήχίνος συμφοφὰ καθαι- 
ρεῖ ἐν πλοίου ἀρχῆ: δήλον ὅτι οὐ τὸν ἰδιώτην: ὁ μὲν 
γὰρ ἐδιώτης ὧεὶ κωθήρηται. ὥσπερ οὖν οὐ τὸν κείµενόν 
τις ἂν καταβάλοι, ἀλλὰ τὺν μὲν ἑσεῶτά ποτε καταβάλοι 

«15 ἄν τις ὥστε κείµενον ποιῆσαι, τὸν δὲ πείµενον οὔ, οὕτω 
ϱ καὶ τὸν εὐμήχανον ὄντα ποτὶ ἀμήχανος ἂν συμφορὰ κα- 

Φίλοι, τὸν δὲ ἀεὶ ἀμήχανον ὄντα οὔ" καὶ τὸν κυβερνήτη» 
μέγας χειμών ἐπιπεσὼν ἀμήχανον ἂν ποιήσειε, καὶ γεωργὸν 
χαλεπὴ «ὥφα -ἐπελθοῦσα ᾽ἀμήχανον ἂν Βείη, καὶ ἰατρὸν 

αοταύτὰ ταῦτα. τῷ μὶν γὰρ ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσθαι, 
ὥσπερ καὶ παρ ἄλλου ποιητοῦ μαρευρεῖεαι τοῦ εἰπόντος 

αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὶ μὲν κακός, ἄλλοτε ὃ᾽ ἐσθλός: 
Ε τῷ δὲ καῷ οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ ὧεὶ εἶναι ὀνάγκη. 
216 ὥστε τὸν μὲν εὐμήχανον καὶ σοφὸν καὶ ἀγαθὸν ἐπειδὰν 

«6 ἀμήχανος συμφορὰ κἀθέλῃ, οὐκ ἔσει μὴ οὐ κακὺν ἔμμε- 
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ναι’ οὐ δὲ φῄᾳ, ὦ Πιεεακέ, χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι: τὸ 
δ᾽ ἐσεὶ γενέσθαι μὲν χαλεπόν, δυνατὸν δὲ ἐσθλόν, ἔμμεναι 
δὲ ἀδύνατον. πράξας μὲν γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἆγα- 
Φός, καπὸς ὁ' εἰ κακῶρ. τίς οὖν εἰς γράμματα ἀγαθὴ 
πρᾶξίᾳ ἔσει, καὶ τίς ἄνδρα ἀγαθὸν ποιεῖ εἰς γράµµατα:0 345 
δήλον ὅτι ἡ τούτων µάθησιᾳ. τίς δὲ εὐπραγία «ἀγαθὸν 
ἰαερὸν πομῖ; δῆλον ὅτι ἡ τῶν καµνόντων τῆς Θεραπείας 
µάθησις. κακὸς ἀὶ κακῶς. τίς οὖν ἂν κακὸς ἑατρὸς γέ- 
ροιτο; δῆλον ὕει ᾧ πρῶτον μὶν ὑπάρχει ἰατρῷ εἶναι, 
Έπειτα ἀγαθῷ ἠωτρῷ. οὗτος γὰφ ἂν καὶ κακὸς γένοιτο; Μι 
ἡμεῖς δὲ οἱ ἑατρικῆς ἰδιῶται οὐκ ἄν ποτε γενοίµεθα κακῶς 
πράξαντες οὔτε ἑατροὶ οὔτε τέκεονες οὔτε ἄλλὺ οὐδὲν τῶν 
τοιούτων" ὅστις δὶ μἡ ἰατρὸς ἂν γένοιτο κακῶς πράξας, Β 
δή]ον ὅτι οὐδὲ κακὸς ἑαερός. οὕτω καὶ ὁ μὲν ἀγαθὸς 
ἀνὴρ γένοιτ᾽ ἄν ποτε καὶ κακὸς ἣ ὑπὸ χρόνου ἢ ὑπὸ πόνου | 
ἢ ὑπὸ νόσου ἢ ὑπὸ ἄλλου τινὸς περιπτώµατος -- ἀὕτη. 

γὰρ μόνη. ἐστὶ κακὴ πρᾶξις, ἐπισεήμης στερηθῆναι ---, ὁ 
δὲ κακὸς ἀνὴρ οὐκ ὧν ποτε γένοιτο κακόᾳ' ἔσει γὰρ εί 
ἁλλ’ εἰ μέλλει κακὺς γενέσθαι, δεῖ αὐτὸν πρύτέρον ἀγαθὸν 9/7 
γενέσθαι. ὥστε καὶ τοῦτο τοῦ ὥσματος πρὸς τοῦτο. τείνει, 30 
ὅτι εἶναι μὲν ἄνδρα ἀγαθὸν οὐχ οἷόν τε διατελοῦντα ϐ 
ἀγαθόν, γενέσθαι δὲ ἀγαθὸν οἷόν τε, καὶ κακόν γε τὸν 
αὐτὸν τοῦτον" ἐπὶ πλείστον δὲ καὶ ἄριστοί εζσιν οὓς 
ἂν οἳ θεοί φιλῶσιν. . 

XXXI. Ταῦτά τε οὖν πάντα πρὺς τὺν Πατακὸν 35 
εἴρηται, καὶ τὰ ἐπιόνεα γε τοῦ ἄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ, 
φησὶ γάρ" Τοῦνεκεν οὔ ποτ’ ἐγὼ τὸ  μῆῇ γενέσθαι 

δυνατὸν διζήμενος. χενεὰν ἐς ἄπρακτον ἑλπείδα 
μοῖραν αἰῶνος βαλέω, πανάµωμον ἄνθρωπον, 
εὐρνεδοῦς ὅσοικαρπὸρ αἰνύμεθα χθονός: ἔπειθ' η 
ἡμῖν εὑρὼν ἁἀπαγγελέω, φησίν. οὕτω- σφόδρα καὶ δι ἢ 
ὅλου τοῦ ἅσματος ὀπεξέρχεται, τῷ τοῦ Πατικοῦ ῥήματι, 
πάντας ὅ) ἐπαίνημι καὶ φιλέω ἑκὼν ὕστιρ Ερδῃ 
μηδὲν αἰαχρόν' ἀνάγκῃ ὅ οὐδὲ θεοὶ μάχονται. 
καὶ τοῦτ ἐσεὶ 'αρὸς τὺ αὐτὸ τοῦτο εἰφρημένον, οὐ γὰρ 
οὕτως ἀπαίδεντος ἡἠν. Σιμωνίδης, ᾿ ὥστε τούτους φάναι - 
ἐπαινεῖν, ὃς ἂν ἑκών μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς. ὄντων τινῶν 
οἳ ἑκόντες κακὰ ποιοῦσιν. ἐγὼ γὰρ οχεδόν τι οἶμαι τοῦτο, 
ὔτι οὐδεὶς τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἠγεῖται οὐδένα ἀνθρώπων 
ἑκόντα ἐξαμαρτάνειν οὐδὲ αἰσχρά τε καὶ κακὰ ἑκόντα «0 Ε 
ἐργάζεσθαι, ἀλλ εὖὐ ἴσασιν ὅτι πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ καὶ 318 
"τὰ κακὰ ποιοῦντες ἄκοντες ποιοῦσι. καὶ δὴ καὶ ὁ Σιμωνίδης 
οὐχ ὃς ὢν μὴ κἀκὰ ποιῇ κών, τοὐτῶν φησὶν ἐπαινέης 
εἶναι, ἀλλὰ περὶ ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο τὸ ἑκών. ἡγεῖτο γὰρ 
ἄνδρα παλὸν κἀγαθὸν πολλάκις αὐτὸν ἐπαναγκάζειν φίλον 45 
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τινὶ γίγνεσθαι καὶ ἐπαινέτην [φιλεῖν καὶ ἐπαινεῖν], οἷον 
ἀνδρὶ πολλάκις συμβήναι μητέρα ἢ πατέρα ἀλλόκοτον ἢ 
πατρίδα ἢ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. τοὺς μὲν οὖν πονηρούς, 

908 ὅταν, τοιοῦτόν τι αὐτοῖᾳ συμβῇ, ὥσπέρ ἀσμένους ὁρᾷν καὶ 
5 ψέγοντας ἐπιδεικνύναι καὶ κατηγορεῖν τὴν πονηρίαν τῶν 
γονέων ἢ πατρίδος, ἵνα αὐτοῖς ἀμελοῦσιν αὐτῶν μὴ ἔγκα- 
λῶσιν. οἳ ἄνθρωποι μη ὀνειδέζωσιν ὅτι ἀμελοῦσιν, ὥστε 

Ἡ ἔτι μᾶλλον ψέγειν τε αὐτοὺς καὶ ἴχθρας ἐκουσίους πρὸς 

ταὶς ἀναγκαίαις προστίθεσθαι" τοὺς ὅ᾽ ἀγαθοὺς' ἐπικρύπτε- 
ιοσθαί τε καὶ ἐπαινεῖν ὠνάγκάζεσθαι, καὶ ἄν τι ὀργισθῶσι 

τοῖς γονεῦσιν ἢ πατρίδι ἀδικηθέντες, αὐτοὺς ἑαυτοὺς. πα- 
ῥαμυθεῖσθαι καὶ διαἰλάττεεσθαι προσαναγκάζοντας ἑαντοὺς 
φιλεῖν τοὺς ἑαυτῶν καὶ ἐπαινεῖν. πολλάκις δέ, οἶμαι, καὶ 
Σιμωνίδης ἠγήσατο καὶ αὐτὸς ἢ τύραννον 7 ἄλλον τινὰ 

Ιδτῶν τοιούτων ἐπαινέσαι καὶ ἐγκωμιάσαι οὐχ ἑκώνν ἀλλ) 
ἀναγκαξόμενος. ταῦτα δὴ καὶ τῷ Πιττακῷ Λέγει ὅτι Ἐγώ, 
ὦ Πιττακέ, οὐ διὰ ταῦτά σε ή ὅτι ἡμὶ φιλόφογορ. 
ἐπεὶ ἔμοιγ) ἐξαρκεῖ δε ἂν μὴ κακὸς ἡ μηδ᾽ ἄγαν 
 ἀπάλαμνος, εἰδώς τ᾽ ὀνησέπολιν δίκαν ὑγιῆς 

3ο ζνήρ" οὔ µιν ἐγὼ μµωμήσομαι. οὐ γάρ εἰμι φιλό- 
µωμος' τῶν γὰρ ἠλιθίων ἀπείρων γενέθλα, ὥστε) 

εἴ τις χαίρει ψέγων, ἐμπλησθείη ἂν ἐκείνους µεμφύμενος. 
φάνεα τοι καλά, τοξοί τ αἰσχρᾶ μὴ µέμικταλ. 

ὮὉ οὐ τοῦτο λέγε, ὥσπερ ὤν εἰ ἔλεγε πάντα τοι λευκά, οἷς 
15 µέλανα μὴ µέμικται" γελοῖον γὰρ ἂν εἴη πολλαχῇ" αλλ) 

δει αὐτὸς καὶ τὰ µέσα ἀποδέχεται ὥστε μὴ φέγειν' καὶ 

οὐ ζητῶ, ἔφη, πανάµωμον ἄνθρωπον; εὐρνεδοῦς ὅσοι 
καρπὸρ νύµεθα χθονός. ἔπειρ ὑμῖν εὐρὼν ἀπαγγελέω. 
ὥστε τούτου γ΄ ἕνεκα οὐδένα ἐπαινέσομαι, ἀλλά µοι ἐξαρ- 

χο κεὶ ἂν ἡ βέσος καὶ μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς ἐγὼ πάντας 
φιλέω καὶ ἐπαίνημι -- καὶ τῇ φωνῇ ἐνταῦθα κέχρηται τῇ 

ΚΕ τῶν Μντιληναίων, ὡς πρὸς Πιτακὸν Ἱέρων τὸ πάντας 
δὲ ἐπαίνημι καὶ Φιλέω ἑκών (ἐνταῦθα δεῖ ἐν τῷ ἑκών δια- 
λαβεῖν λέγοντα) ὅστις ἔρδη μηδὶν αἰσχρόν, ὅκων ὅ) ἴστιν 

94) 15 οὓς ἐγὼ ἐπαινῶ καὶ φιλῶ, οἳ οὖν, καὶ εἰ µέσως ἔλεγες 
341 ᾖἱπικὴ καὶ ἀληθῆ, ὦ Πιττακέ, οὐκ ἄν ποτε ἴψεγον. νῦν 

δέ -- σφόδρα γὰρ καὶ περὶ τῶν μεγίστων ψευδόμένος δο- 
κεὶς ἁληθὴ λέγειν, διὰ ταῦτά σε ἐγὼ φέγω. 

Ταῦτά µοι δοκεῖ,. ὦ Πρόδικε καὶ Πρώταγύρα, ἦν δ) 
40 ἐγώ, Σιμωνίδης διανοούμενος πεποιηκέναι τοῦτο τὸ ἆσμα. 

XXXII. Καὶ ὁ Ἱππίας, Εὖ µέν µοι δυκεῖ, ἴφη, 

ὦ Σώκρατες, καὶ σὐ περὶ τοῦ ὥσματος διεληλυθέναι: στι 
Ὦ μέντοι, ἔφη, καὶ ἐροὶ λόγος περὶ αὐτοῦ εὖ ἴχων, ὃν ὑμῖν 

ἐπιδείξω, ἂν βούλησθε, Καὶ ὁ Αλκιβιάδης, Ναί, ἔφη, 
5 ὦ Ἱππία, εἰσαῦθίς γε" νῦν δὲ ἁλκαιόν ἐσειν ἃ ὠμολογη- 
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σάτην πρὸς ἀλλήλω Πρωταγόρας καὶ Σωκράτης, Πρωτα- 

γόρας μὲν εἰ ἕτι βούλεξαι ἐρωτᾶν, ἀποκρίνεσθαι Σωκράτη, 

εἰ δὲ δὴ βούλεται Σωκράτει ἀποκρίνεσθαι, ἐρωτᾷν τὸν 

ἕεερον. Καὶ ἐγὼ εἶπον ᾿Επιερέπω μὲν ἔγωγε Πρωταγόρα 
ὁπύτερον αὐτῷ ἤδιον" εἰ δὲ βούλεται, περὶ μὶν ἀσμάτων δΏ 
τε καὶ ἐπῶν ἑάσωμεν, περὶ δὲ ὧν τὸ πρῶτον ἐγώ σε ἠρώ- 
τησα, ὦ Πρωταγόρα, ἡδέως ὤν ἐπὶ τέλος ἔλθοιμι μιτὰ 

σοῦ σκοπούµενος. καὶ γάρ δοκεῖ µοι τὸ περὶ ποιήσεως δια- 
λέγεσθαι ὁμοιότατον εἶναι τοῖς συµποσίοις τοῖς τῶν φαή- . 
1ων καὶ ἀγορπίων ἀνθρώπων. καὶ γὰρ οὗτοι, διὰ τὸ μὴ 10 394 

δύνασθαι ἀλλήλοις δν ἑαυτῶν συνεῖναι ἐν τῷ πότω μηδὲ 
διὰ τῆς ἑαυτῶν φωνῆς' καὶ τῶν λόγων τῶν ἑαντῶν. ὑπὸ 
ἀπαιδενσίας, τιµίας ποιοῦσι τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ µι- D 

σθούµενοι ἀλλοτρίαν φωνὴν τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ κῆς 
ἐκείνων φωνῆς ἀλλήλοις σύνεισιν. ὅπου δὲ καλοὶ κὠἀγαθοὶ ι5 
συµπόται καὶ πεπαιδευµένοι εἰσίν, οὐκ ὧν Ίδοις οὔτ αὐ- 
λητρίδας οὔτε ὀρχηστρίδας οὔτε. ψαλτρίας, ἀλλ αὐτοὺς 
αὐτοῖς ἱκανοὺς ὄντας συνεῖναι ἄνευ τῶν λήρων τε καὶ. 
παιδιῶν τούτων διὰ τῆς αὐτῶν φωνῆς, Πέγονεάς τε καὶ 

ἀκούοντας ἐν μέρει ἑαυτῶν κοσµίως, κῶν πάνυ πολὺν 39 Ἐ 
οἶνον πίωσιν. οὕτω δὲ καὶ αἲ τοιαίδε συφονσίαι,. ἐὰν μὲν 

λάβωνται. ἀνδρῶν οἴοίπερ ἡμῶν οἱ πολλοί φασιν εἶναι, 

οὐδὲν δέονται ἀλλοτρίας φωνῆς' οὐδὲ ποιητῶν, οὓς οὔτε 
ἀνερέσθαι οἷόν τ ἐστὶ περὶ ὧν λέγουσιν, ἐπαγόμενοί τε 
αὐτοὺς οἱ πολλοὶ ἐν. τοῖς λόγοις οἳ μὲν ταῦτά φασι τὸν 16 

ποιητὴν νοεῖν, οἱ ὅ᾽ ἕτερα, περὶ πράγματος διαλεγόµενοι 
ὃ ἀδυνωτοῦσιὸ ἐξελέγξαι: ἀλλὰ τὰς μὶν τοιαύτας συνονσίας 
ἑῶσε χαΐρειν, αὐτοὶ ὅ᾽ ἑαυτοῖς σύνεισι δι ἑαυτῶν, ἐν τοῖς 

ἑανεῶν Ἄόγοις πεῖραν ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ διδόντες. 

τοὺς τοιούτους µοι δοκεῖ χρῆναι μᾶλλον μιμεῖσθαι ἐμέ τε»υ 

καὶ σέ, καταθεµένους τοὺς ποιητὰς αὐτοὺς δὲ ἡμῶν αὖ- 
τῶν πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους ποιείσθιε, τῆς ληθείάς 

καὶ ἡμῶν αὐτῶν πεῖραν ͵  λαμβάνοντας. καν μὲν βούλῃ ἔτι 
ἐρωτᾷν, ἔτοιμός εἰμέ σοι παρέχειν ἀποκρινόμενος": ἐὰν δὲ 

βοόλῃ, σὐ ἐμοὶ παράσχες, περὶ ὧν μεταξὺ ἐπαυσάμεθα 35 
διεξιόντες, τούτοις τέλος ἐπιβεῖναι. 

4γοντοῦ οὖν ἐμοῦ ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἄλλα οὐδὶν ἀπε- Β 
σάφει ὁ Πρωταγόρας ὁπότερα ποιήσοι. εἶπεν οὖν ὁ ̓αλκι- 
βιάδης πρὺς τὸν Καλλίαν βλέψας, Ὢ Καλλία, δοκεῖ σοι, 

ἔφη, καὶ νῦν καλῶς Πρωταγόρας παιεῖν, οὐκ ἐθέλων εἴτενο 

δώσει λόγον εἶτε μὴ διασαφεῖν; ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ. ἆλλ᾽ 
ἥοι διολεγέσόθω ἢ' εἰπέτω ὅτι οὐκ ἐθέλει διαλἐγέσθαι, 
ἵνα τούτῳ μὲν ταῦτα συνειδῶμεν, Σωκράτης δὲ ἄλλφ τῷ 

διαλέγηται ἢ ἄλλος ὅσεις ὢν βούληται ἄλλα. Καὶ ὁ Πρω- c 
ταγόφας αἰσχύνθείς, ὥς Ὑ΄ ἐμοὶ ἴδοξε, τοῦ τε ᾽ἰκιβιάδου 5 

2) 
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το ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. 2as. 350. 
ταῦτα λέγοντός καὶ τοῦ Καλλίον δεοµένου καὶ τῶν ἅλλων  ἀνδρία πάνυ πολὺ διαφέρον πάντων τούτων. ὧδε δὲ 955 
σχεδόν τι τῶν παρόντων, µόγις προύερέπετο εἰς τὸ διαλέ- ΄ γνώσει ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω" εὑρήσεις γὰρ πολλούς τῶν 
Ίεσθαι καὶ ἐκέλευεν ἐρωτῶν αὐτὸν ὡς ἀποκρινούμένο. ἀνθρώπων ἀδικωτάτους μὲν ὄντας καὶ ἀνοσιώτάτους καὶ 

XXXIII. Εἶπον δὴ ἐγώ, Ὦ Πρωταγόρα, μὴ οἵσυ ἀκολαστοτάτους καὶ ἁμαθεστάτους, ἀνδρειοτάτους δὲ-δια- 
6 διαλέγεσθαί μέ σοι ἄλλο τι βουλόμενον ἢ ἃ αὐτὸς ἀπορῶ φερόντως. Ἔχε δή, ἔφην ἐγώ: ἄξιον γάρ τοι ἐπισκέψα- δΕ 

98 ἕἑκάστοτε, ταῦτα διασκέφασθαι. ἡγοῦμαι γὰρ πάνυ λέγειν σθαι ὃ λέγες. πύτερόν τοὺς ὠνδρείους Φαῤῥαλέους λέγεις 

τι τὸν "Όμηρον τὸ 7 ἄλλο πιτ Καὶ ἴτας Τεν ἴφη, ἐφ᾽. ἃ οἱ πολλοί φοβοῦνεαι 
ρ σὖν τε δύ ἐρχομένω, κὰί τε πῃὺ ὃ τοῦ ἐνύησεν. ἆέναι. Φέρε δή, τὴν ἀρετὴν καλόν τι φὴν εἶναι, καὶ ὦφ. 

εὐποφώτεροι γάρ, πως ἅπαντές ́  ἐσμεν, .οἳ ἄνθρωποι καλοῦ ὄντος αὐτοῦ οὗ. διδάσκαλον σαυτὸν παρέχει; Κάλ- 

399 ιοπρὺς ἅπαν ἔργον κιὰ λόγον καὶ διανύηµα" μοῦνος Άντον μὶν οὖν, ἔφη, εἰ μὴ μαἰνόμαί γε. Πότερον οὖν, 10 

ὁ) εἶπερ τε νοήση, αὐτίκα πεφιὼν ζητεῖ ὕτῳ ἐπι ἦν δ' ἐγώ, τὸ μέν τι αὐτοῦ αἰσχρόν; τὺ δέ τι καλόν, ἢ 
δείξηται καὶ; μεθ’, ὅτου βεβαιώσηται, ἕως ἂν ἐντύχη. ὅλον καλόν; Ὅλον που καλὺν. ὡς οἷόύν τε μάλιστα. Οἶσθά 
ὥσπερ καὶ ἐγὼ ἕνεκα τούτου σοὶ ἡδέως διαλέγομαι μᾶλλον οὖν τίνες εἰς τὰ φρέμἑα κολυμβῶσι Φαῤῥαλέορ, ἛἜγτωγε, 35ο 

ἢ ὅλλῳ τινέ, ἡἠγούμενός σε βέλτισε ἂν ἐπισκέφασθαι καὶ ὅτι οἱ κολυµβηταί. Πότερον διότι ἐπίστανται ἢ δὲ ἄλλο 
Ε Ιαπερὶ τῶν ἄλλων περὶ ὧν εἰκὸς σχοπεῖόθαι τὸν ἐπιεικῆ, τε Ότι ἐπίστανται. Τίνες δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων πολεμεῖν 16 

καὶ δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς.. τίρα γὰρ ἄλλον ἢ σὲ; ὃς γε οὐ θαῤῥαλέοι εἰσί, πύτερον οἱ ἰππικοὶ ἢ οἱ. ἄφιπποι: Οἱ 

µόνον αὐτὺς αἴει καλὸς πάγαθὸς εἶναι, ὥσπερ τινὶς ἄλλοι Ἱππικοί, Τίνες δὲ πέϊτας ἔχοντες: οἱ πελταστικοὶ ἢ οἱ µή: 

αὐτοὶ μὲν ἐπιικεῖς εἰσίν, ἄλλους δὲ οὗ δύνανται ποιεν' Οἱ —— καὶ τὰ ἄλλα γε πάντα, εἰ τοῦτο ζητεῖς, 

σὺ δὶ καὶ αὐτὺς ἀγαθὺς εἶ καὶ ἄλλους οἷός τ΄ εἶ παιεν «ἴφη, οἱ ἐπιστήμονες τῶν μὴ ἐπισεαμένων Ὀαῤῥαλεώτεροί 
[9 ἀγαθούς, καὶ οὕτω πεπίστευκας σαυτῷ, ὥστε καὶ ἅλλων εἶσ, καὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν, ἐπειδὰν µάθωσιν, ἢ πρὶν μάθεῖν. ο 

ταύτην τὴν τέχνην ἀποχρυπτομένων αὖὐ γ ἀναφανδὺν "Ηδη δέ τινας ἑώρακας, ἔφη», πάντων τούτων ἀνεπιστή- 
319 οεαυτὸν ὑποκηρνξόμενος εἰς πάντας τοὺς Ἓλληνας, σοφι-  µανας ὄντας, θαῤῥοῦντας δὲ προς ἕκαστα τούτων; Ἔγωγε, 

στὴν ἐπονομάσας, σεαυτὸν ἀπέφηνας παιδεύσεως καὶ ρε ἡ ὃ) ὃς, καὶ λίαν γε θαῤῥοῦντης, ΄ Οὐκοῦν οἱ θαῤῥαλέοι 
τῆς διδάφκαλον, πρῶτος τούτου μισθὸν ἀξιώσας ἄρμυσθαι. οὗτοι καὶ ἀνδρεῖρί εἶάιν; Αἰιχρὺν μέντ ὄν, ἔφη, εἴη ἡ 

ααπῶς οὐκ. οὔ,σε χρῆν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν τούτων σκέφιν ὠνδρία" ἐπεὶ οὗτοί γε μαιρόμενοί εἶσν. Πῶς οὖν, ἔφην Ἡ 

904 καὶ ἐρωτῶν καὶ ἀνακοινοῦσθαι: οὐκ Τοῦ’ ὕπως οὔ. καὶ νῦν . ἐγώ, λέγεις τοὺς ἀνδρείους: οὐχὶ τοὺς Φαῤῥαλέους εἶναι: 
δὴ ἐγὼ ἐκεῖνα, ἅπερ τὸ πρῶτον ἠρώτων περὶ τούτων, Καὶ νῦν γ, ἴφη. Οὐκοῦν οὗτοι, ἦν δ ἐγώ οἱ οὕτω 

ες πάλιν ἐπιθυμῶ ἐξ ἀρχῆς τὰ μὲν ἀναμνησθῆναι παρὰ σοῦ, Φαῤῥαλέοι ὄντες οὐκ ἀνδρεῖοι ἀλλὰ µαινόμενοι φαίνόνται: Ώ 
Β τὰ δὲ συνδιασκέφασθαι. ἦν δὲ, ὡς ἐγώμαι, τὸ ἐρώτημα καὶ ἐκεῖ αὖ οἱ σοφώτατοι οὗτοι καὶ θαῤῥαλεώκατοί εέσε, 

αοτόδε' σοφία καὶ σωφροσύνη καὶ ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη  Φαῤῥαλεώτατοι δὲ ὄντες ἀνδρειότατοι καὶ ηότὰ τοῦτον 18 
καὶ ὁσιύτης, πότερον ταῦτα, πίντε ὄντα ὀνόματα, ἐπὶ τὺν λόγον ἡ σοφία.ἂν ἀνδρία εἴηι Οὐ καλώς; ἴφη, µνη- 
ἓνὶ πράγμρτί ἐστιν, ἢ ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων τούτων ὑπύ- µονεύεις, ὦ Σώκρατες, ἃ ζλεγόν τε καὶ ἀπεκριόμην σοι. 
κειταί τις) ἴδιος οὐσία καὶ πρῖγμα ἴχον ἑαντοῦ δύναμιν Έγωγε ἐρωτηθεὶς ὑπὺ σοῦ, εἰ οἳ ἀνδρεῖοι Θαῤῥαλέοι εἰσέν, 
Ἕκαστον, οὖκ ὃν οἷόν εὖ ἕεερον αὐτῶν τὸ ἕτερον; ἴφησθα  ὡὦμολόγησα" εἰ δὲ καὶ οἱ Φαφῥαλέοι ἀνδρεῖοι, οὐκ ἠρωτή- 

as οὖν σὐ οὐκ ὀνόματα. ἐπὶ "ἓνὶ εἶναι, ἀλλὰ ἕκαστον ἠδίῳ  θην' εἰ γάρ µε εότε ἤφου, εἶπον ὤν Ότι οὗ πάντες" τοὺς 15 
ϱ πρώµατι τῶν ὀνομάτων τούτων ἐπραῖσθαι, πάντα ὁὲξ δὲ ἀνδφείους ὡς οὐ Φαῤῥαλέοι εἰσί, τὸ. ἐμὸν ὁμολόγημα,, Β 

ταῦτα μύρια εἶναι ἀρετῆς, οὐχ ὡς τὰ τοῦ χρισαοῦ μύρια ΄ οὐδαμοῦ ἐπέδειξας ὡς οὐκ ὀρθῶς «ὡμολόγησα. ἔπειτα 
"“μοιά ἐστιν ἀλλήλοις καὶ τῷ ὕλῳ οὗ µόριά ἔστιν, αλλ τοὺς ἐπισταμίνους αὐτοὺς ἑαυτῶν θαῤῥαλεωτέρους ὄντας 

ὥς τὰ τοῦ.πφοσώπου μόρια καὶ τῷ ὕλῳ οὗ µόριά ἐστιν. ἀποφαίνεις καὶ μὴ ἐπισεαμένων ἄλλων, καὶ ἐν. ἑούέῳ οἴει 
«ο μαὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια, ἐδίαν ἕκαστα δύναμιν ἔχοντα. ταῦτα τὴν ἀγδρίαν καὶ τὴν σοφίἀν τὰὐτὸν εἶναι: τούτῳ δὲ τῷ χο δοτ 

εἰ µέν σοι δοκεῖ. ἔτι ὥσπερ τύτε, φάθι" εἰ δὲ ἄλλως πωρ, τρύπῳ μετιὼν καὶ τὴν ἰσχὺν οὐηθείης ἂν εἶναι σοφίαν. 
τοῦτο διόφισαι, ὡς ἴγωγε οὐδέν σοι ἀπόλογον τίθεμαε, πρῶτον μῖν γὰρ εἰ οὕτω μετιὼν ἐροιό µε εἰ οἱ ἰστυροὶ 

: ἐάν πῃ ἄλλῃ νῦν φήσῃς' οὐ γὰρ ἂν Θαυμάζοιμι, εἰ τότε ὄννατοί εἶσι, φαίην ἄν. ἔπετα, εἰ οἱ ἐπιστάμενοι παλάίειν R 
ϱ ἀποπειρώμειός μον τιεῦτα ἴλεγες. δυνατώτεροέ εἶσι τῶν μὴ ἐπισταμένων παλαίειν καὶ αὐτοὶ 

XXXIV. Αλ) ἐγώ σοι, ἔφη, λέγω, ὦ Σώκρατες, αὐτῶν, ἐπειδὰν µάθωσιν, ἢ πρὶν μαθεῖν, φαίηρ ἄν" ιο 
ὅτι ταῦτα πάντα μόρια: μέν ἐστιν ἀριτῆς, καὶ τὰ μὲν ταῦτα δὲ ἐμοῦ ὁμολογήσαντος ἐξιίῃη ἄν σοι, χρωµένω 
τέεταρα αὐτῶν ἐπιεκῶς παραπλήσια ἀλλήλοις ἐστίν, ἡ δὲ τοῖς αὐτοῖς τεκµηρίοις τούτοις, λέγειν ὡς κατὰ τὴν ἐμὴν 
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351. 252. 358. 

ὁμολογίαν ἡ σοφία ἐστὶν ἰαχύς. ἐγὼ δὲ οὐδαμοῦ οὐδ᾽ ἓν- 
ταῦθα ὁμολογῶ τοὺς δυνατρὺς ἠσχυροὺς εἶναι, τοὺς μέντοι 

ἰσχυροὺς δυνατούς". οὐ γὰρ ταὐτὸν εἶναι δύνωμίν,τε καὶ. 
ἰσχύν, ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης γίγνεσθαι, τὴν 

δ δύναμιν, καὶ ἀπὺ μανίας τε καὶ ἀπὸ Θυμοῦ, ῥχὺν δὲ 

ἀπὸ φύόκως καὶ εὐτροφίας τῶν σωμάτων. οὕτω δὲ κκεῖ 
310 οὐ ταὐτὸν εἶνάι Φάρσος τε καὶ ἀνδρίιν' ὥστε συμβαίνει 

τοὺς μὲν ἀνδρείους Φαῤῥαλέους εἶναι, μὴ μέντοι τού γε 
ΔΒαῤῥαλέους ἀνδρείους πάντας" Θάρσος μὲν γὰρ καὶ ὠπὸ 

πο τέχνης γήνεται ἀρθρώποις καὶ ἀπὺ θηυμοῦ τε καὶ ἀπὸ 
Ἡ µμανίας, ὥσπερ 'ἡ δύναµις, ἀνδρία δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ 

εὐτροφίας τῶν φυχῶν Ὑένεται, 
XXXV. εις δέτινας, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, τῶν 

908 ἀνθρώπων εὖ ἔῇν, τοὺς δὲ κακῶς; Ἔφη. 40 οὖν δοκεῖ 
Ίόσοι ὤρθρωπος ὃν εὖ ζῆκ, εἰ ἀνιώμενός τε καὶ ὀδυνώμενος 

το ζῴητ Οὐκ ἔφη. Τί δ᾽, εἰ ἡδέως βιοὺς τὸν βίον τελευτή- . 
σεν, οὐκ εὖ ἄν σοι δοκοὶ οὕτως βηβιωκέραι; "Ἔμου, 
ἴφη. Τὸ μὲν ἄρα ἠδέως ζῆν ἀγαθόν, τὸ ὅ' ἀηδῶς κακόν. 

ὁ  Εἴπερ τοῖς καλοῖς Υ', «ἴφη, ζῴη ἠδόμενο, Τέ δή, ὦ 

30 Πρωταγόρα: μὴ καὶ σύ, ὥσπερ οἱ πολλοί, ἠδία ἄετα 
καλεῖς κακά καὶ ἀνιαρὰ ἀγαθάῃ ἐγὼ γὰρ λέω, καθ’ ὃ 

ἡδέα ἐστίν, θα κατὰ τοῦτο οὐκ ἀγαθά, εἰ µή τι ἀπ 

αὐτῶν ̓ ἀπρβή σεται ἄλλο; καὶ υὖθις αὖ κὰ ἀνιαρὰ ὡσαύ- 

τως οὕτως οὐ καθ ὅσον ἀνιαράν κακά Οὖν οἶδα, ὦ. 

15 Σώκρατες, ἴφη, ἁπλῶς οὕτως, ὡς σὺ ἐρωτᾶς, ἓ) ἐμοὶ 

Ρ απκριτέον ἐσείν, ὡς τὰ ἠδέα τε ὠγαθά ἐσειν ἅπαντα καὶ 

τὰ ἀνιαρὰ κακά" ἀλλά µοι δοκεῖ οὐ µόνον πφὸς τὴν νῦν 

ἀπόκφρισιν "ἐμοὶ ἀσφαλέστερον εἶναι ἀποπρίρασθαι, ἁλλὰ 
καὶ πρὸς πάντα τὸν ἄλλον βίον τὸν ἐμόν, ὅτί ἔσει μὶν ἃ 

3υτῶν ἡδίων οὐκ ἴστιν ἀγαθά, ἴστι δ᾽ αὖ καὶ ὦ τῶν ἀνια- 

ερῶν οὐκ ἔστι κακά, ἔφει ὃ᾽ ὢ ἔσει, καὶ τρίεὺν ἃ οὐδέτερα, 

οὔτε κακὰ οὔτ᾽ ἀγαθά. ᾿Ηδέα δὲ καλεῖς, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ 
Ε τὰ ἡδονῆς µετέχοντα ἢ ποιοῦντα ἡδονήν: Πάνυ γ΄, ἔφη. 

Τοῦτο τοίνυν λέγω, καθ᾽ ὅσον ἡδέα ἐστίν, εἰ οὐκ ἀγαθά, 
2329 αστὴν ἡδονὴν αὐτὴν ἐρωτῶν εἰ οὐκ ἀγαθόν ἐστιν. ΄Ὥσπερ 

σὺ λέγεις, ἔφη, ἑκάστοτε, ὦ Σώκρατες, σχοπώµεθα αὐτό, 
καὶ ἑάν' μὲν πρὺς λόγον δυκῇ εἶναι τὸ σκέµµη καὶ τὺ αὐτὸ 

φαίνηται ἠδύ τε καὶ ἀγαθόν, συγχωρησόµεθα". εἰ δὲ μή, 
τύτε ἤδη ἀμφισαβητήσομεν. Πότερον οὖν, ἦν δ' ἐγώ, σὐ 

40 βούλει ἡγεμονεύειν τῆς σκέψεως, ἢ ἐγὼ ἡγῶμαε; ῄπαιορ, 

ἔφην σὺ ἡγεῖσθαι' σὺ γὰρ καὶ κατάρχειρ 566 λόγου. Αρ 

οὖν, ἦν -δ ἐγώ, τῇδέ πη 4αταφανὶς ἂν ἡμῖν γένοίτοι 
ὥσπερ  εἴ τις ἄνθρωπον σχοπῶν ἐκ τοῦ εἴδους ἢ πρὸς 

ἡγίειαν ἡ πρὸς ὤλ]ο τι τῶν τοῦ σώματος ἔργων, ἰδὼν 
αὐτὸ πρόσωπον καὶ τὰς χεῖφας : ἄκρας εἴποι, Ιθι δή µοι 

ἀποκαλύψας καὶ τὰ στήθη καὶ τὸ, µετάφρενον ἐπίδειξον, 
ἵνα ἐπιόκέφώμαι σαφέστερον: καὶ ἐγὼ τοιοῦτόν τι ποθῶ 

πρὸς τὴν σκέφιν'. Θεασάμενος ὅτι οὕτως ἴχεις πρὺς τὸ. 
' ἢ 
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ἀγαθὸν καὶ τὸ ἡδύ, ὡς φής, δίοµαι τοιοῦτόν τι εὐπεῖν, 

Ἴθι δή µοι, ὦ- Πρωτγόρα, καὶ τόδε τῆς διανοίας πο. 

κάλυφον. πῶς ἴχεις πφὺρ ἐπιατήμην: πύτερον καὶ τοῦτό u 

σοι δοκεῖ ὥσπερ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἄλλως; δυκεῖ 
δὲ τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τιν οὐκ ἰσχορὺν ς 

οὐδ᾽ ἡγεμονικὸν οὐδ᾽ ἀρχικὸν εἶναι: οὐδὲ ὡς περὶ τοιούτου 

αὐτοῦ ὄντος διανοοῦντάι, ὠλ1) ἐνοήθης πολλώκις ἀνθρώπῳ 

ἐπιστήμης οὗ τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ ἄρχειν, ολλ) ἄλλο τι, 
τοτὶ μὶν θυμόν, τοτὶ δὲ ἠδονήν, τοτὶ δὲ λύπην, ἑνίοτε 
δὲ ἔρωτα, πολλάκις. δὲ φόβον, ἀτεχνῶς διανοούμενοι περὶ 10 
τῆς ἐπιστήμης, ὥσπερ περὶ ἀνδραπόδου, περιελκομένῆς ο 

ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων. ἂφ οὖν καὶ σοὶ τοιοῦτόν ει 
περὶ αὐτῆς δοκεῖ, ἢ καλόν τε εἶναι ἡ ἐπιστήμη καὶ οἷον 
ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐάνπερ γη νώσκῃ Σι τᾶγαθὰ 

καὶ τὰ κακά, μὴ ἂν κφατηθῆναι ὑπὸ μηδενός, ὥστε ἆλλ' 1 

ἅττα πράττειν ἢ ἅ ἂν ἡ ἐπιστήμη κελεύῃ, «λλ Ἱκανὴν 

εἶναι τὴν φρόνησιν βοπθεῖν τῷ ὀνθρώπῳ: Καὶ δοκεῖ, 
ἴφη, ὥσπερ σὺ λέγεις ὦ Σώκρατες, καὶ ἅμα, εἴπερ τω . 

ὤλλῳ, αἰοχρόν ἐστι. καὶ ἐμοὶ σοφίαν καὶ ἐπιστήμην μὴ ) 
οὐχὶ ΄ πάρτων κρώτιστον φάναι εἶναι τῶν ἀνθρωπείων ä 

πραγμάτων. Καλῶς γε, ἔφην ἑγώς οὐ λέγων καὶ ἀληθῆ. 
οἶσθω οὖν ὅτι οἵ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐμοί τε καὶ αοὶ 
οὗ πείθονται, ἁλλὰ πολλούς φασι γι/νώσκοντας τὰ βέλτιστα 
οὐὰ ἐφέλειν πράττειν ἐξὸν αὐτοῖς,. ἀλλὰ ἄλλα πράττειν’ 
μαὶ ὅΌσους δὴ ἐγὼ ἠρόμην ὃ τί ποτε αἴτιόν ἐστι τούτου, 19 
ὑπὸ ἡδογῆς φααιν ἠετωμένους ἢ λύπης ἢ ὧν νῦν δὴ ἐὼ 
ἔλεγον, ὑπό τινος τούτων κρατουμένους ταῦτα ποιεῖν τοὺς Κ 

ποιοῦντας. Πολιὰ γὰρ οἶμαι, ἴφη, ὦ Σώκρατες, καὶ 931 

ἄλλα οὐκ ὀρθῶς 1ἐγουσή, οἱ ἄνθρωποι. δι δὴ μετ ἐμοῦ 
᾿ ἐπιχείρησον πείθειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ διδάσκειν ὃ ἐστιν πὸ 
αὐτοῖς τοῦτο τὸ πάθος, ὃ φασιν ὑπὸ τῶν ἠδορῶν ἠτκᾶ- 
σθαι καὶ οὐ πράττειν διὰ ταῦτα τὰ ῥέλτιστα, ἐπεὶ γιγνώ- 
σκεν γε αὐτά, ἴόως γὰρ ἂν Ἰεγόντων ἡμῶν ὅτι Οὖκ 
ὀρθῶς λέγετε, ὦ ἄνθρωποι, ὁλιὰ ψεύδεσθε, ἔροιντ ὢν 

ἡμᾶς" Ὦ Πρωταγόρα τε καὶ Σὐκρατές,- εἲ μὴ ἔστι τοῦτο as 
τὸ πάθηµα ἡδονῆς ἠτεᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ ἐστί, καὶ τί ̓  
ἡμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπατον ἡμῖν. Τί δέ, ὦ Σώλφα- ' 

τες, δεῖ ἡμᾶς σκοπεῖσθαι τὴν τῶν πολλῶν δύόξαν ὦνθρώ- 
πων, οἳ ὃ τι ἂν τύχωσι, τοῦτο Ἱέγουσιν: Οἴἶμαι, ἦν ὅ Ἡ 
ἐγώ, εἶναί τι ἡμῖν τοῦτο πρὸς τὸ ἐξευφεῖν πεφὶ ἀνδρίας, 40 
πρὺς τἆλλα μόρια τὰ τῆς ἀρετῆς πῶς ποτ ἔχει. εἰ οὖν 
σοι δοκεῖ ἐμμένειν οἷς ἄρτι ἴδοξεν ἡμῖν, ἐμὶ ἠγήσασθαι, 
ᾗ οἶμαι ἂν ἔγωγε κάλλιστα φανερὸν γενέσθαι, ἔπου: εἰ δὲ 
μὴ βούλει, «εἴ σοι φίχον, ἑῶ ταίφειν. Άλι ἔφη, ὀρθῶς 
λέγεις" καὶ πέραινε ὥσπερ ἠρξω. 

XXXVI. Πάλιν τοῖννν, ἔφην ἐγώ, εἰ ἔροιντο ἡμᾶς, ϐ 

Τί οὖν φατὶ τοῦτο εἶναι, ὃ ἡμεῖς ἥττω εἶναι τῶν ἡδονῶν 
ἑλέγομεν; εἴποιμ᾽ ἂν Έγωγε πρὸς αὐτοὺς ὧδέ" ᾽Ακούετε δή" 

Οἷον γιο καθ δα, 

— κελεύοι ᾱ. — 7. Τ) ὃτι ΧΘΒ ΟΕνωψετ ο ρε. ΤΣ 
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ἄλλο τι γάρ, ὦ ἄνθρωποι, φατὶ ἡμῖν τοῦτο γίγνεσθαι ἐν 
ποῖόδε; οἷον πολλάκις ὑπὸ σίτων καὶ ποτῶν καὶ ἀφροδι- 

σίων κρατούμενοι ἡδέων ὄντων, γιγρώσκοντες ὅτι πονηρά 
σέσειν, ὅμως αὐτὰ πράττειν; Φαῖεν ἄν. Οὐκοῦν ἐροίμεθ' 

211 ὤν αὐτοὺς ἐγώ τε καὶ σὺ πάλιν, Πονηρὰ δὲ αὐτὰ πῇ φατὲ 
Ὦ εἶναι: πότερον ὅτι τὴν ἡδονὴν ταύτην ἐν τῷ παραχρῆμα 

παρέχει καὶ ἡδύ ἐσειν ἕκαστον αὐτῶν, ἢ ὅτι εἰς τὸν ὕστε- 
ϱον χρόνον νόσους τε ποιεῖ καὶ πενίας καὶ ἄλλα τοιαῦτα 

10 πο]λὰ παραρκευάδει; ἢ κἂν εἴ τι ταύτων εἰς τὸ ὕστεφον 
αηδὲν παρασκευάζει, χαΐρειν δὲ µόνον ποιεῖ, ὅμως ὅ’ ἂν 
«κακὰ ἦν, ὃ τι μαθόνῖα χαίρειν ποιεῖ καὶ ὁπῃοῦν; ἀφ᾽ οὐό- 
μεθ’ ἂν αὐτούς, ὦ Πρωταγόρα, ἄλλο τι ὠποκρίνασθαι, 

ἢ ὅτε οὐ κατὰ τὴν αὐτῆς τῆς ἡδονῆς τῆς παραχρῆμα ἐρ- 
Κ 16 γασίαν κακά ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τὰ ὕστερον γιγνόµενα, νόσουρ 

τε καὶ τἆλλα. Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη ὁ Πρωταγόρας, τοὺς 
πολλοὺς: ἂν ταῦτα ἀὀποκρίνασθαι. Οὐκοῦν νόσους ποι- 
οὕντα ἁνίας ποιῖ, καὶ περίας ποιοῦντα ἀνίας ποιεῖ; 

ὁμολογοῖεν ἄν, ὡς ἐγώμαι. Συνέφη ἆ Πρωταγόρας. Οὐκ- 
πι οὖν φαίνεται, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν, ὥς φαµεν ἐγώ τε καὶ 

Πρωταγόρας, δι οὐδὲν ἄλλο ταῦτα κακὰ ὄντα ἢ διότι 
ὶ 21 εἰς ἀνίας τε ἀποτελευτᾷ καὶ ἄλλων ἡἠδονῶν ᾿ἀποστερεῖ; 

3δ4 ὁμολογοῖεν ἄν. Συνεδόκει ἡμῖν ἀμφοῖν. Οὐκοῦν πάλιν 
ἂν αὐτοὺς τὸ ἐναντίον εἰ ἐροίμεθά, ϱ ἄνθρωποι οἱ 

ας λέγοντες αὖ ἀγαθὰ ἀνιαρὰ εἶναι, ἄρα οὐ. τὰ τοιάδε λέγετε, 
οἷον τά τε γυμνάσια καὶ τὰς οτρατείας καὶ τὰς ὑπὸ τῶν : 

ἑατρῶν Θεραπίίας τὸς διὰ καύσεών τε καὶ τομῶν καὶ φαρ- 

μακειῶν καὶ λιμοκεανιῶν γιγνοµένας, ὅτι ταῦτα ἀγαθὰ 

μέν ἔσειν, ὠνιαρὰ δέ; φαῖεν ὤν.' Συνεδόκε. Πότερον 
u 00 οὖν κατὰ τόδε ἀγαθά αὐτὰ καλεῖτε, ὅτι ἐν τῷ παραχρήµα 

ὀδύνας τὰς ἐσχάτας παρέχει καὶ ἀλγηδόνας, ἢ ὅτι εἰς τὸν 
ὥστερον χρόνον ὑγίειαί τε ἅπ᾿ αὐτῶν γέγνονται καὶ εὐεξίαι 
τῶν σωμάτων καὶ τῶν πόλεων σωτηφίώι καὶ ἄλλων ἀρχαὶ 
καὶ πλοῦτοι: φαῖεν ἄν, ὡς ἔγῴμαι. Συνεδόκε. Ταῦτα 

as δὲ ἀγαθά. ἐσει δι ὤλλο ει ἡ ὅτι εἰς ἡδονὰς ἀποτελευτᾷ 
΄ καὶ λυπῶν ἁπαλλαγάς τε καὶ ἀποτροπάς: ἢ ἔχετέ τι ὤλιο 

ϱ τέλος λέγειν, εἰς ὃ ἀποβλέφωτες ἀὐτὸ ἀγαθὰ καλεῖτε, 
ἀλλ’ ἢ ἡδονᾶς τε καὶ χύπας; οὐκ ἂν φαῖεν, ὡς ἐγώμαι. 

Οὐδ ἐμοὶ δοκεῖ, ἴφη ὁ "Πρωταγόρας, Οὐκοῦν τὴν μὲν 

«ο ἡδονὴν διώκετε ὡς ἀγαθὺν ὄν, τὴν δὲ χύπην. φεύγετε ὡς 
κακόν; Συνεδύκε. Τοῦτ ἄρα ἡγεῖοῦ᾽ εἶναι κακόν, τὴν 
λύπην, καὶ ἀγαθὺν τὴν ἡδονήν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ χαίρειν 

234 τεύτε Ἰέγετε κακὸν εἶναι, ὅταν µειζόνων ἠδονῶν ἀποστερῇ 
ἢ ὅσας αὐτὸ ἔχει, ἢ αύπας μείζους παφασκενάζῃ τῶν ἐν 

Ρ as αὐτῷ ἡδονῶν' ἐπεὶ εἶ κατ᾿ ἄλλο τι αὐτὸ τὸ παΐφειν καιὸν 
καλεῖτε καὶ εἰς ἆλλο τι τέλος ἀποβλέψαντες, ἔχοιτε ἂν καὶ 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. 

πειρασόµεθα γὰρ ἡμῖν ἐγώ τε καὶ Πρωκαγόρας φράσαι. ἡμῖν εἰπεῖν. ἁλλ) οὐχ Έξετε. Οὐδ' ἐμοὶ δοκοῦσιν,. ἔφη ὁ 
Πρωτωγόρας. "4]λο ει οὖν πάλιν καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ Ίν- 

οπεῖσθαι ὁ αὐτὸρ τρόπος; τότε καλεῖτε αὐτὸ τὸ λυπεῖσθαι 

ἀγαθόν,. ὅταν ἢ µείζους λύπας τῶν ἐν αὐτῷ οὐσῶν ἆπαλ- 

λάττῃ ἢ µείζους ἡδονὰς τῶν ἠυπῶν παρασκενάζη; ἐπεὶ εἰ 6 
πρὺς ἄλλο τι τέλος ἀποβλέπετε, ὅταν καλῆτε αὐτὸ τὸ 
λυπεῖσθαι ἀγαθόν, ἢ πρὺς ὃ ἐγὼ λέγω, ἔτεεε ἡμῖν εἰπεῖν. R 
ἆλλ᾽ οὐχ Έξετε. Αληθῆ, ἴφη, λίγες, ἆ Πρωταγόρας. 
Πάλιν τοίνυν, ἔφην ἐγώ, εἴ µε ἀνέροισθε, ὦ ἄνθρωποι, 

Τίνος οὖν δήποτε ἕνεκα πολλὰ περὶ τούτον λέγεις καὶ 1ο 

πολλαχῇ: ουγγιγνώσκετέ µοε, φαίην ἂν ἔρωγε. πρῶτον μὲν 
γὰρ οὐ ῥάδιον ἄποδεῖξαι τέ ἔστι. ποτὶ τοῦτο ὃ ὑμεῖς 
καλεῖτε τῶν ἡδονῶν Πετω εἶναι" ἔπειτα ἐν τούτῳ εἰσὶ πᾶ- 
σαι αἳ ἀποδείξεις. ἆλλ' ἔτι καὶ νῦν ὠναθέσθαι ξισευν, εἴ 
πῃ ἔχετε ἄλλο τι φάναι εἶναι τὸ ἀγαθὸν ἢ ἢ τὴν ἡδονήν, 15 
ἢ τὺ κακὸν -ἄλλο τι ἢ τὴν ἁνίαν, ἢ ἀρκεῖ ἡμῖν τὸ ἠδέως 
καταβιώναι τὸν βίον ἄνευ λυπῶν; εἰ δὲ ἀρκεῖ καὶ μὴ 

ἔχετε μηδὶν ἄλλο φάναι εἶναι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ὃ ειὴ εἰς 
ταῦτα τελευτᾷ, τὸ, μετὰ τοῦτο ἀκούετε. φημὶ γὰρ ἡμῖν 
τούτου οὕτως ἔχοντος. γελοίο τὸν λόγον γίγνεσθαι, ὅταν 5ν 

λέγητε ὅτι πολλάκις γυγνώσκων τὰ κακὰ ἄνθρωπος ὅτι 

κακά ἐσειν, ὅμως πράττει αὐτά, ἐξὸν μὴ πράττειν, ὑπὸ 
τῶν. ἡδονῶν Ὀγάμενος καξ ἐκπλητεόμενος” καὶ αὖθις αὖ Β 

«λέγετε ὅτι Ὑινώσκων ὁ ἄνθρωπος τἀγαθὰ πράττριν οὐκ 

ἐθέλει διὰ τὰς παραχρήµα ἠδονάς,. ὑπὺ τούτων ἠττώμενος. 15 

XXXVII. Ὡς δὲ ταῦτα γεοῖά ἐσει, κατάδηλον 
ἔσεαι, ἐὰν μὴ πολλοῖς ὀνόμασι χρώµεθα ἄρα, ἡδεῖ τε καὶ 
ἀνιαρῷ καὶ ἀγαθῷ καὶ κακῷ, ἆλὶ ἐπειδὴ δύο ἐφάνη 
ταῦτα, δνυοῖν καὶ ὀνόμασι προόαγορεύωµεν αὐτά, πρῶτον 
μὲν ἀγαθῷ καὶ κακῷ, ἔπειτα αὖθις vjdet τε καὶ ἁνιαρῷ: θέ- 30 
µενοι δὴ οὕτω , λέγωµεν ὅτι γιγγώσκων ὁ ἄνθρωπος τὰ κακὰἀ {ὐ 
ὅτι κακά ἐσειν, ὅμως αὐτὰ ποιεὶ. ἐὰν οὖν τις ἡμᾶς ἔρηται 
διὰ τί," ἠττώμενος φήσοµεν. ΄ 'Ὑπὸ τοῦ; ἐκεῖνος ἐρήσεται 

ἡμᾶς: ἡμῖν δὲ ὑπὸ μὲν ἡδονῆς οὐχέτι ἔξεστιν εὐπεῖν: ἄλλο 
γὰρ ὄνομα µετείληφεν ἀντὶ τῆς ἡδονῆς τὸ ἀγαθόν. ἐκείνῳ 45 
δὴ ἀποκριωώμεθα καὶ λέγωµεν, ὅτι ἠττώμενος — πὸ 
τίνός; φήσει. τοῦ ἀγαθοῦ, φήσομεν νὴ ία. ἂν σὺν τύχη 

ὁ «ἐρόμενος ἡμᾶς ὑβριοτὴς ὦν, γελάσεται καὶ ερεῖ" Ἠ 
γελοῖον λήγετε πρῶμα, εἰ πράττει εις κακάν γιγνώσκων 
ὅτι κακά ἐστιν, οὐ δέων αὐτὸν πράττειν, ἠττώμενος ὑπὺ 40 
τῶν ἀγαθών. άρα, φήσεε, οὐκ ἀξίων ὄντων νικῶν ἐν ὁ ἡμῖν 
τῶν ἀγαθῶν πὰ κακά, η ἀξίων; φήσομεν δήλον ὅ ὅτι ἅπο- 

κρινόµενοι, Ότι οὐκ ἀξίων ὄντων. οὐ γὰρ ἂν ἐξημάρτανεν 
ὃν φαμε ἥτεω εἶναι τῶν ἡδονῶν. Κατὰ τί δὲ, φήσει 
ἴσως, ἀνάξιά ἐστι τάγαθὰ τῶν κακῶν ἢ τὰ κακὰ τῶν 46 
ἀγαθῶ»; ἢ κατ ἄλλο τι ἢ ὅταν τὰ μὶν µείζω, τὰ δὲ σµι- 
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41.1. ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. irs 
κρότερα ᾖτ ἢ πλίω, τὰ δὲ ἑλάττω ὖ οὐχ Έξομεν εἰπεῖν εἶτ ἐγὺς, εἴεε πόῤῥω εἴη, εί ἂν ἔσωξεν ἡμῖν τὺν βίον: 

Ἐ Ἅἆἄλλο ἢ τοῦτο. «4ῇλον ἄρα, φήδει, ὅτι τὸ ἠτεᾶσθαι τοῦτο  ἀφ' ἂν οὐκ ἐπιστήμη: καὶ ἀρ ἂν οὐ µετρητική τις, ἔπει- 391 
κ λέγετε, ἀντὶ ἑλαττόνων ἀγαθῶν µείζω κακὰ λαμβάνεν. δήπερ ὑπερβολῆς τε καὶ ἐνδείας ἐστὶν ἡ τέχνη; ἐπειδὴ δὲ 

Ταῦτα μὲν οὖν οὕτω. μεταλάβωμεν δὴ τὰ ὀνόματα πάλιν πεφιετοῦ τε καὶ ὠρτίου, ἆρα ἄλλη τις ἢ ἀριθμητική: 
δτὺ ἡδύ τε καὶ ἀνιαρὸν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τούτοις, καὶ λέγω- ὁμολογοῖεν ἂν ἡμῖν οἱ ἅ οι" ἢ οὔ; Ἐδύκνουν ἂν καὶ 5 
μεν ὅτι ἄνθρωπος πράτεεεν τότε μὲν ἐλέγομεν αὖ κακά, τῷ Πρωταγόρα ὁμολογεῖν. Εἶεν, ὦ ἄνθρωποι. ἐπειδὴ δὲ 
νῦν δὲ λέγωμεν τὰ ἀνιαρά, γιγνώσκων, ὅτι ἀνιαρά ἐστιν, ἡδονῆς τε καὶ λύπης ἐν ὀφθῇ τῇ αἱρέσει ἐφάνη ἡμῖν ἡ 339 

3δ6 ἠττώμενος ὑπὸ τῶν ἠδέων, ὅῆλον τι ἀναξίών ὄντων σωτηρία τοῦ βίου οὖσα, τοῦ τε πλέονος καὶ ἐλάττονος καὶ 

919 νικᾷν. «καὶ τί ἄλλη ἀξία ἡδονῇ πρὸς λύπην ἐστίν, ἀλλ µείζονος καὶ σμικροτέρου καὶ παῤῥωτέρω καὶ ἐγγυτέρω, Β 
{10 ἢ ὑπερβολὴ ἀλλήλων καὶ ἕλλειψις; ταῦτα ὃ’ ἐσεὶ µείζω τε ἆἄρα πρῶτον μὲν οὗ µετρητικὴ φαίνεται, ὑπερβολῆς τε καὶ 1ο 

καὶ σµικρότερα γιγνόµενα ἀλλήλων καὶ πλείω καὶ ἑλάττω ἐνδείας οὖσα καὶ ἐσότητος πρὸς ἀλλήλας σκέψις; . αλλ’ 
καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον. εἰ γάρ τις λέγοι ὅτι ᾽Αλλὰ πολὺ ἀνάγκη. Ἐπεὶ δὶ µετρητική, ὠνάγκῃ δήπου τέχνη καὶ 

23 διαφέρει, ὦ Σώκρατες, τὸ παραχρῆμα ἡδὺ τοῦ εἰ τὺν  ἐπιατήμη.: Συµφήσονσιν. 'Ἠτις μὲν τοίνυν τέχνη καὶ ἐπι- 
ὥστερον χρόνον καὶ ἡἠδέας καὶ ἀυπηροῦ, μῶν ἅλλω τῷ, στήµη ἐστὶν αὕτη, εἰσαῦθις σκεψόμεθα”. ὅτι δὲ ἐπιστήμη 

Ὁ αδφαίην ἂν ἔγωγε, ἢ ἥδονῇ καὶ Φύπη: οὐ γὰρ ἴσρ᾽ δεφ ἐστί. τοσοῦτον ἐξαρκεῖ' πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ἣν ἐμὲ δεῖ ι5 
Β΄ ἄλῳ. ἆλλ ὥσπερ ἀγαθὸς Ἱστάναι ἄνθρωπος, συνθεὶς τὰ καὶ Πρωταγόραν ἀποδεῖξαι περὶ ὧν ἤρεσθ ἡμᾶς. ἤρεσθε 

ἡδέα καὶ συνθεὶς τὰ λυπηρά, καὶ τὸ ἐγγὺς καὶ τὸ πόῤῥω δέ, εἰ µέμνησθε, ἠνίκα ἡμεῖς ἀλλήλοις ὠμολογοῦμεν ἐπι- ϐὉ 
στήσας ἐν τῷ ζυγῷ, εἰπὲ πύτερα πλείω ἐστίν. ἐὰν μὲν γὰρ στήµης μηδὶν εἶναι κρεῖττον, ἀλλὰ τοῦτο ἀεὶ κρατεῖν, 
ἠδέα πρὸς ἠδέα ἱστῆς, τὰ µείζω ἀεὶ καὶ πλείω ληπτέα: Όπου ὤν ἑνῇ, καὶ ἡδονῆς καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων" ὑμεῖς 

30 ἐὰν δὲ λυπηρὰ πρὺς λυπηρά, τὰ ἑλάττω καὶ σµικρύτερα. δὶ δὴ ἔφατε τὴν ἡδορὴν πολλάκις ἀρατεῖν καὶ τοῦ εἰδότος 19 

ἐὰν δὲ ἡδέα πρὺς λυπηρά, ἐὰν μὲν τὰ ἀνιαρὰ ὑπερβάι-  ἀνθρώπου, ἐπειδὴ δὲ ὑμῖν οὐγ ὠμολογοῦμεν, μετὰ τοῦτο 
ληται ὑπὸ τῶν ἠδέων, ἐάν Τε τὰ ἐγγὺς ὑπὺ τῶν πόφᾷα Ἰρεσθε ἡμᾶς" Ὢ Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, εἰ μὴ 
ἐν τε τὰ — ὑπὸ τῶν ἐγγύε, ταύτην τὴν πρᾶξιν ἴσει τοῦτο τὸ πάθηµα ἡδονῆς ἠτεᾶσθαι, ἁλλὰ τί ποτ᾽ 
πρακτέον ἐν ᾗ ἂν ταῦτ' ἑνῇ; ᾿ ἐὰν δὲ τὰ ἠδέα ὑπὸ τῶν ἐστὶ καὶ τί ὑμεῖ αὐτό φατε εἶναι: εἴπετε ἡμῖν. εἰ μὲν 

ν 35 ἀνιαρῶν, οὐ πρακτέα" μή πῃ ἄλλη ἔχει, φαίην ἄν, ταῦτα, οὖν τότε εὐθὺς ὑμῖν εἴπομεν ὅτι ἁμαθία, κατεγελᾶτε ἂν 1ο D 
ὢ ἄνθρωποι; οἵδ' ὅτι οὐκ ἂν ἔχοιεν ἄλλων λέγειν. Ἓννε ἡμῶν: νῦν δὲ ὢν ἡμῶν καταγελῶτε, καὶ ὑμῶν ἀὐτῶν κα- 

ε, δόκει καὶ ἐμείνῳ. Ὅτε δὴ τοῦτο οὕτως ἔχει, τόδε µοι ταγελάσεσθε. καὶ γὰρ ὑμεῖς ὠμολογήκατε ἐπιστήμης ἐνδείᾳ. 349 
ἀποκρίνασθε, φήσα. φαίνεται ἡμῖν τὴ ὄψει τὰ αὐτὰ, με- ;ἐξαμαρτάνειν περὶ τὴν τῶν ἠδονῶν αἴρεσιν καὶ λύὐπῶν τοὺς 

γέθη ἐγγύθεν' μὲν μείζω, πόῤῥωθεν δὲ ἐλάττω J οὔ: ἐἑξαμαρτάνοντας' ταῦτα δέ ἐστιν ἀγαθά τε καὶ κακά, καὶ 

30 Φήσουσιν. Καὶ τὰ. παχέα καὶ τὰ πολλὰ ὠσαύτως: καὶ αἱ οὗ µόνον ἐπιστήμης, αλλά καὶ εἰς τὸ πρόσθεν ἔτι ὤμο- πα 

αφωναὶ αἱ ἴσαι ἐγγόθεν μὲν μείζους, πόφῥωθεν δὲ σμεκρό- λογήχατε ὅτι µετρητικῆς. ἡ δὲ ἐξαμαρεανομένη πρᾶξις 
Ὦ τεραι; Φαῖεν ἄν. Εὖ οὖν ἐν τούτῳ ἡμῖν ἦν τὸ εὖ πράτ- ἄνευ ἐπιοτήμης ἴστε που. καὶ αὐτοὶ ὅτι ἁμαθίᾳ πρώττεται. E 

τεν, ἐν τῷ τὰ μὲν μεγάλα µήκη καὶ πράττει», καὶ Ἰαµμ- ὥστε τοῦτ ἐσεὶ τὸ ἡδονῆς ὕττω εἶναι, ἁμαθία ἡ µεγίσεη: : 
938 βάνειν, τὰ δὲ σμικρὰ καὶ φεύγειν καὶ μὴ πράττειν, τίς ἂν ἡἧς Πρωταγόρας ὅδε φησὶν ἰατρὺς εἶναι καὶ Πρύδικος καὶ 

αυ ἡμῖν σωτηρία ἐφάνη τοῦ βίον: ἆρα j μετρητοὴ τέχνη ἢ Ἱππίας' ὑμεῖς δὲ διὰ τὺ οἴεσθαι ἄλλο πι ἢ ἁμαθίαν εἶναι 15 
ἡ τοῦ φαινομένου δύναµις; ἢ αὕτη μὶν ἡμᾶς ἐπλάνα καὶ οὔτε αὐτοὶ οὔτε τοὺς ὑμίτέρονς παῖδας παρὰ τοὺς τούτων 
ἐποίει ἄνω τε καὶ κάτω πολλάκις µεταλαμβάνειν ταὐτὰ  διδασκάλους τούσδε τοὺς σοφιστὰς πέµπετε, ὡς οὐ διδα- 

καὶ µεταμέλειν καὶ ἐν ταῖς πῴράξεσι καὶ ἐν ταῖς αἱρέσεσι ατοῦ ὄντος, ἀλλὰ κηδόµενοι τοῦ ἀργνυρίου καὶ οὐ διδόντες 
τῶν μεγάλων. τε καὶ σμικρῶν, ἡ δὲ µετρητικὴ ἄκυρον μὲν τούτοις κακῶς πράττετε καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ. 

Ε 1ο ὂν ἐποίησε τοῦτο τὺ. φάντασμα, δηλώσασα δὲ τὸ ἀληθὶς XXxxvu. Ταῦτα μὲν τοῖς πολλοῖς ἀποκεκριμένοι ο 858 

ἠσυχίαν ἂν ἐποίησεν ἔχειν τὴν φυχήν µένονσαν ἐπὶ τῷ ἂν ἦμεν. ὑμᾶς δὲ δὴ μετὰ Προταγόφου ἐρωτῶ, Ἱππία τε 
ἀληθεῖ καὶ ἔσωσεν ἂν τὸν βίον» aͤe ὢν ὁμολογοῖεν οἱ ἄν- καὶ Πρόδικε -- κοινὸς γὰρ δὴ ἴστω ὑμῖν ὁ λόγος --, πό- 

Βραπόι πρὸς ταῦτα ἡμᾶς τὴν µετρητικὴν σώξειν ἂν τέχνην, τερον δοκῶ ὑμῖν ἁληθῆ λέγειν ἢ φεύδεσθαι. —SſS— 

ἢ ἄλλην; Τὴν μετρητή», ὠμολῤγε. Τί δ᾽, εἰ ἐν τῇ ἐδύκει ἅπασιν ἀληθῆ εἶναι τὰ εἰρημένα. Ὁμολογεῖτε ἄρα, 
«ὁ τοῦ περιττοῦ καὶ ἀφτίου αἱρέσει ἡμῖν ἦν ἡ σωτηρία τοῦ ;ἦν δ' ἐγώ, τὸ μὲν ἠδὺ ἀγαθὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀνιαρὸν κα- {6 

βίου, ὁπότε τὸ πλέον ὀρθῶὰ ἴδει ἑλέσθαι καὶ ὑπότε τὸ κὀν. τὴν δὲ Προδίκου τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων πα- 331 
ἔλαττον, ἢ αὐτὸ πρὺς ἑαυτὸ ἢ τὸ ἕτερον πρὺς τὸ ἕτερον, φαικοῦμαι' εἴτε ᷣe ἠδὺ εἴεε εερπνὀν λέγεις εἴεε χἀρτόν, 

1. ἐλάττω; ἡ οὐχ a. -- 3: λέγετε (σουτ. Γ) Ίος λέγεται a. — 9. ἀξία ἡδονῇ auetore Schletermachero he βία 
ἡδονὴ cum librisa, probante Οτο]μο, Eſt. C. F. Hermannus ad Luctan. de conserib. hist. p. 303. -- 18. εὐπὲ (οοτς, 
Γ) ber εἶπε α. — 19. ἵστης a. — 35. ἂν οι, a. — 31. αἱ ἴδαι auetore lelnaoeua νο: ἴσαι cum libris a. — 42. οἱ 
om. 40. 

14. αὕτη οππι eindortio et eorr. Σ; δε: αὐτὴ Stephanus, ἡ αὐτὴ νε, — 26. δ ἐὰν b. 
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u εἴτε ὁπόθεν καὶ ὅπως χαΐρεις τὰ τομαῦτα ὀνομάζων, ὦ 
βέλτιστε Πρόδικε, τοῦτό µαι πφὺς ὃ βούλομαι ἀπόκριναι. 
Γελάσας οὖν ὁ Πρύδικος σρνωµολόγησε, καὶ οἱ ἅλλοι Τί 
δὲ δή, ὦ ἄνδρες, ἔφην ἐγώ, τὸ τοιόνδει αἳ ἐπὶ τούτου 

απράξεις ἅπασαι, ἐπὶ τοῦ ἁλύπως ζῆν καὶ ἡδέως, ἂρ οὐ 
καλαί ἵκαὶ ὠφέλιμοι; καὶ τὺ καλὸν ἔργον ἀγαθόν τε καὶ 
ὠφέλιμον; Συνεδύκει. Ε) ἄρα, ἴφην ἐγώ, τὸ ἡδὺ ὧγα- 

Φόν ἐστιν, οὐδεὶς οὔτε εἰδὼς οὔτε οἰύμενας ἄλλα βελείω 
εἶναι ἢ ἃ ἐποίει καὶ δύναται, ἔπειτα ποιεῖ ταῦτα ἐξὺν τὰ 

Εταρ βελτίω:. οὐδὶ τὸ ἥττω εἶναι αὐτοῦ, ἄλλο τι τοῦτ ἐστὶν ἢ 
ἁμαδία, οὐδὲ κρείττω ἑαυτοῦ ἄλλα, τι ἢ σοφία. Συνε- 

δόκει πᾶσιν. Τί δὲ δή: ἁμαθίαν ἆρα τὸ τοιόνδε λέγετε, 

τὸ ψευδή. ἴχειν δύξαν καὶ ἐφεῦσθαι περὶ τῶν πραγμάτων 
τῶν πολλοῦ ἀξίων; Καὶ τοῦτο πᾶσι συνεδύκει. Αλλο τὲ 

15 οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπί γε τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ 
ἐπὶ ὃ οἴεται κακὰ εἶναι, οὐδ' ἔσει τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐν 

ϱ ἀνθρώπου φύσει, ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν ἄναι 
ἀντὶ τῶν ὠγαθῶν: ὅταν τὲ ἀναγκασθῇ δυοῖν κακοῖν τὸ 
ἕτερον αἱρεῖσθαι, οὐδεὶς τὸ μείζον αἱρήσεται: ἐξὸν τὸ 

ο0 ἴλαττον. “ἁπαντα ταῦτα συνεδόκει ἅπασιν ἡμῖν. 
ἔφην ἐγώ, «καλεῖτέ τι δέος καὶ φύβον: καὶ ἄρα Όπερ ἐγώς 

πρὺς οἳ λέγω, ὦ Πρόδικε. προσδυκίαν τινὰ λέγω κακοῦ 
τοῦτό, εἶτε φύβον εἴτε δέος καλεῖτε. ᾿Εδύκει Πρωταγόρᾳ 
μὲν καὶ Ἱππίᾳ δέος τε καὶ φῤβος εἶναι τοῦτο, Προδίκῳ 

Εν δὲ δέος, φύβος ὅ᾽ οὔ. Αλ’ οὐδέν, ἔφην ἐγώ, Πρόδικε, 
διαφέρει" ἀλλὰ τόδε. εἰ ἀληθῆ τὰ ἴμπροσθέν ἐστιν, ἄρά 

τις ὠνθρώπω» ἐθελήσει ἐπὶ ταῦτα ἀἶναι ἃ δέδοικεν, ἐξὸν 
ἐπὶ ἃ µής ἢ ἀδύνατον ὃς τῶν, ὠμολογημένων; ὢ γὰρ δέ-. 

δοικεν, ὠμολόγηται ἡγεῖσθαι κακὰ εἶναι. ἃ δὶ ἡγεῖαι 

30 κακά, οὐδένα οὔτε νι ἐπὶ ταῦτα οὔτε λαμβάνευν ἆ ἐκόντιι: 

359 ἸἘθδόκει καὶ ταῦτα πᾶσιν. 

XXXIX. Οὕτω δὴ τούτων ὑποκειμένων, ἦν δ᾽ ζω, 
Πρόδικἑ τε καὶ Ἱππία, ὠπολογείσθω ἡμῖν Πρωταγόρας 

«ὅδε, ἃ τὸ πρῶτον ἀπεχρίνατο πῶς ὀρθῶς ὄχεεν μὴ ἃ τὸ 

35 πρῶτον παντάπασι" τότε μὲν γὰρ δὴ πέντε ὄντων μορίων 
τῆς ἀρετῆς οὐδὶν ἔφη εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ Έτερον, 
ἰδίαν δὲ αὐτοῦ ἕκαστον ἔχειν δύναμιν: ἆλλ’ οὐ ταῦτα λέγω, 
ὠλλ' ὢ τὸ ὕστερον εἶπε. τὸ γὰρ ὕστερον ἔφη τὰ μὲν σέτ- 
ταρα ἐπιεικῶς παραπλήσια ἀλλήλοις εἶναι, τὸ δὲ ἓν πάνυ 

πολὺ διαφέρειν τῶν ἄλλων, τὴν ὠνδρίαν: γνώσεσθαι δὲ 

μ’ ἔφη τεκμηρίῳ τῷδε. εὐρήσεις γάρ, ὦ Σώκφατες, ἂν- 
Θρώπους ἀνοσιωτάτους μὲν ὄντας καὶ ἀδικωτήτους καὶ 
ἀκολαστυτάτουφ καὶ ἁμαθεστάτους, ἀνδρειοτάτους δέ. ᾧ 
γνώσει ὅτι πολὺ διαφέρει ἡ- ἀνδρία τῶν ἄλλων μορίων 
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Π οὖν 

πράξεις ἁπάσας ἀγαθὰς ὠμολογήσαμεν. 

β 
35ο. 5600. 

τῆς ἀρετῆς. παὶ ἐγὼ εὐθὺς τόεε πάννυ᾿ ἐθαύμασα τὴν ἀπό- 
αχρισιν, καὶ ἔτι ᾶλλον ἐΔιδὴ ταῦτα μεθ) ὑμῶν διεξηλθον. 
ἠρόμην δ οὖν τοῦτον εἰ τοὺς ἀνδρείους λέγοι Θαῤῥαλέους, 

ὁ δὲ Καὶ ἴτάς * ἔφη. µέµνησαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Πρωτα- ϐ 
Ὑόρα, ταῦτα ἀποκρινόμενος; Ὡμολόγε, Ἴθι. δή, ἔφην ὅ 
ἐγώ, εἰπὶ ἡμῖν, ἐπὶ τίνα λέγεις ἴτας εἶναί τοὺς ἀνδρείους; 
ἡ ἐφ᾽ ἅἄπερ οἱ δειλοί; Οὐκ ἔφη. Οὐκοῦν ἐφ᾽ ἕτερα. Ναί, 
ἡ ὃ' ὃς, Πότερον οἱ μὲν δειλοὶ ἐπὶ τὰ Θαῤῥαλέα ἔρχον- 
ται, οἱ “δὲ ἀνδρεῖοι ἐπὶ τὰ δεινά; Αέγπαι δή, ὦ Σώ- 

κρατές, οὕτως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ληθῆ, ἔφην ἐγώ, ιο 
λέγει; ἀλλ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ᾽ἁλλὰ σὺ ἐπὶ τί φὴς ἵτας D 
εἶναι τοὺς ὠνδφείους; ἆρ ἐπὶ τὰ δεινά, ἡγουμένους δεινὰ 

εἶναι, ἢ ἐπὶ τὰ µή; Αἰλὰ τοῦτό Υ’, ἔφη, ἐν οἷς σὺ ἔλεγες 
τοῖς λῴγοις ἀπεδείχθη ἄρτι ὅτι ἀδύνατον. Καὶ τοῦτο, 
ἴφην —8' — —— 
ἐπὶ μὲν ἃ δεινὰ ἡγεῖαι εἶναι οὐδεὶς ἔρχεται, ἐπειδὴ τὸ 5Η 

ἥττω εἶναι ἑαυτοῦ εὐρέθη ἁμαθία ͵ οὖσα. Ἑμο]όγει, ᾽αλλὰ 
μὴν ἐπὶ ἅ γε θαφῥοῦσι πάντες αὖ ἔργονεαν, καὶ δειλοὶ 
καὶ ἀνδφεῖοι, καὶ ταύτῃ γε ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔφχονται οἱ δειλοί 

τε καὶ οἱ ἀνδρεῖοι. ᾽αλλὰ μέντοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πᾶν κ Ε 
γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ ἃ οἵ τε δειλοὶ ἔρχονεαι καὶ οἱ ἄν- 
δρεῖοι. αὐτίια εἰς τὸν πόλεμον οἱ μὶν ἐθέλουσιν ὤναι, 
οἱ δὲ οὐκ ἐθέλονσιν. Πύτερον, ἔφην ἐγώ, καλὼν ὃν ἐέναι 
ἢ αἰσχρόν; Καλόν, ἴφη. Ὀύκοῦν εἶπερ καλόν, καὶ ὠγα- 
Φὺν ὠμολογήσαμεν ἐν τοῖς ζάπφοσθεν' τὰς γὰρ καλὰς 15 

ληθῆ λέγεις, 
καὶ ἀεὶ ἴμοιγε δοκεῖ οὕτως. Ὀρθῶς γε, ἴφην ἐγώ, ἀλλὰ . 
πυτέρους φῄς εὖρ εὖν πόλεμαν οὐκ ἐθάλειν ἀέναι, καλόν 300 
ὃν καὶ ὡγαθόν; Τοὺς δειλούς, ἡ ὁ᾽ ὃς, Οὐκοῦν, ἦν δ' 

ἐγών εἴπερ καλὸν καὶ. ἀγαθόν, καὶ ἠδύ; Ὡμολόγηται ο 

γοῦνι, ἔφη. . 40 οὖν 7ιγνώσκοντες οἱ δειλοὶ οὐκ ἐθέλουσιν 
ἄναι ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ ἄμεινον καὶ ἠδιον; ᾽Αλλὰ καὶ 

τοῦτο ἐὰν ὁμολογῶμεν, ἴφη, διαφθεροῦμεν τὰς ἔμπροσθεν 
ὁμολογίας. Τί ὁ' ὁ ἀνδρεῖος; οὐκ ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ 
ἄμεινον καὶ ἧδιον ἔρχεταιή Ανάγκη, ἴφη, ἀμολογεῖν. Oð · aſ 
κοῦν ὅλως οἱ ἀνδρείοι οὐκ αἰσχροὺς φόβους — 
ὅταν φοβώνται, οὐδὲ αἰσχρά θάῤῥη Φαῤῥοῦσιν, Ὁ, 

ἔφη. . Εὐ δὲ μὴ αἰσχρά, ἂρ οὐ καλά; Ὡμολόγει. . ο. 
καλά, καὶ ἀγαθάς Ναί.. Οὐκοῦν καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ 
θρασεῖς καὶ οἱ μαινόμενοι τοὐνανείον αἰσχρούς τε φόβους 40 
φοβοῦνται καὶ αἰσχρὰ θάῤῥη θαῤῥοῦσιν: Ὡμρλόγεί, Θαῤ- 
ῥοῦσι δὲ τὰ αἰσιρά καὶ κακἀ δν ἄλλρ τι ἢ δι ἄγνοιαν καὶ 
ἁμαθίαν; Οὕτως ἔχει, ἔφη. Τί οὖν; τοῦτο ὃν ὃ δειλοί ϐ 
εἰσιν οἱ δειλόί, δειλίαν ἢ ἀνδρίαν καλεῖςι. «Φειλίαν ἴγωγ", 

τ 

6: καὶ ὠφέλιμοι muria eaae ων an Sehlelermacherus. ⸗·9. ἢ ἃ ποιεῖ καὶ orarei eum Sehleiermachero et 
Ηεἰπάοτβο ο, ἢ ποιεῖ ἃ καὶ δύναται Sauppius. — 19. αὐτοῦ a. — 14. τῶγ] τοῦ ᾱ. — 30. συγδοκεῖ αἲν -- 31. κα- 
λεῖτέ τι auetore Heindorſio ο: καλεῖτε eum Uübris ᾱ. -- 35. ἐγώ, ὦ Πρόδικε Bekkéerus. — 33. ὑγώ, ὦ Πρόδικέ 
νι κκ —— Β 

3. λέγει a. — 6. τίνα] τί α. — 7. 3 επι’ Ηοἰπάοτβο ο: ἢ αἲ. — v. δεινά] δειλά ἄγΈβίγιοψε, * E. 
Conſ. Polit. V. 4605 E. Aleih. II. 143 A. 145 R. νοκ. — 20. καὶ οἱ ἀνδρεῖρι καὶ ἄνανδροι a. — 32. κάλλιόν ομα 
Βιορμαμο νο: libri καλόν. -- 35. Οὔκουν α, — 39. κἀγαθά ΓΕ. — 40. τε] γε a. 
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ἔφη. «ειλοὶ δὲ αὖ διὰ τὴν τῶν δειῶν ἁμαθίαν ἐφάνησαν 
ὄντες; Πάνυ Υ, ἴφη. «1ἱὰ ταύτην ἄρα τὴν ἡμαθίαν δει- 
λοί εἰσέν; Ἑμρλόγες 4 ὃ δὲ δειλοί εἶσι, δειλία ὀμολο- 
γεῖται παρὰ σρῦ; Συνέφη. Οὐκοῦν ἡ τῶν δεινῶν καὶ 

δμὴ δεινῶν ἁμαθία δειλία ἂν 'εἴη: Ἐπένευσεν. ᾽Αλλὰ μήν, 

ρ ἦν δ’ ἐγώ, ἐνανείον ὠνδρία δειλία. Ἔφη. ᾿Οὐκοῦν ἡ 
τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν σοφία ἐνάνεία τῇ τούτων ἅμα- 

Φίᾳ ἐσείν; Καὶ ἐνταῦθα ἔτι ἐπένενσεν Ἡ δὲ τούτων 

ἀμαθία δειλία; Πάνυ μόγις ἐνταῦθα ἐπένενσεν. Ἡ σοφία 
io ἄρα τῶν δεινῶν (καὶ μὴ δεινῶν ἀνδρία σεν, ἐναντία 

οὖσα τῇ τούτων ἁμαθίαι Οὐκέτι ἐνταῦθα οὔτ᾽ ἐπιγεῦσαι 
ἠθέλησεν ἐσία τε. Καὶ ἐγὼ εἶπον: Τί δή, ὦ Πρωτα- 
γόφα, οὔτε σὺ φὶς ἃ ἐρωτώ οὔτε ὠἀπόφης: Αὐτός, ἴφη, 

914 πἐράνον. Ἐν γ, ἴφην ἐγώ, µόνον ἐρόμενος ἔτι σέ, "εἴ 
Ειδσοι ὥσπερ τὸ πρῶτον ἔτι δοκοῦσιν εἶναί τινες ἄνθρωποι 

ἁμαθέστατοί μὲν, ἀνδρειύτατοι δέ. Φιλονεικεῖν µοι, ἴφη, 
δοχεῖς, ὦ Σώκρατες, τὸ ἐμὶ εἶναι τὺν ἀποκραόμενον. 
χαριοῦμάι οὖν σοι, καὶ λέγω ὅτι ἐκ τῶν ὠμολογημένων 

εὐδήύνατόν µοι δοκεῖ εἶναι. ' 
π.Χ. Οὗὔτοι, ἦν ὅ' ἐγώ, ἄλλου ἔνεκα ἐρωτῶ πάντα 

ταῦτα ἢ σχέψασθαι υλόμενος πῶς ποτ ἔχει τὰ περὶ τῆς 
ἀρετῆς καὶ τί ποτ) ἐσεῖν αὐτό, ἡ ἀριτή» οἶδα γάρ ὅτι 

361 τούτου φανεροῦ γεροµένου μάλιατ᾽ ἂν κατάδηλον γέροιο 

ἐκεῖνο; περὶ οὗ ἐγώ 'τε καὶ σὺ μακρὸν Ἰόγόν ἑκάτερος, 
απ ἀπετείναμεν, ἐγὼ μὲν λέων ὡς οὐ διδακτὸν ἀρετή, σὺ 
o' ὡς διδακεόν. καί µοι δοκεῖ ἡμῶν. ἡ ἄρτι ἔξοδος τῶν 

λόγων ὥσπερ ἄνθρωπος κατηγορεί τε καὶ καταγελᾷν, καὶ 
εἰ φωνὴν λάβοι,. εἰπεῖν ἂν ὅτι "Ἀτοποί Υ ἐστέ, ὦ Σώ- 
κρατές τε καὶ Πρωταγόρα. όὺ μὶν λέγών ὅτι οὗ διδακτόν 

30 ἔσειν ἀφιτὴ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, νῦν σεαντῷ τναντία 
Β οπεύδεις, ἐπιχειρῶν ἀποδείξαι ὡς πάντα χρήματα ἐστὶν 

917 ἠἐπιοτήμη, καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφφοσύνη κιὶ ἡ ἂν- 

92) 

1. 4. 5. 7. δει 

ΠΗΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΗΓΟΡΗΣ. 175 

ὁδρία,΄ ὦ τρόπῳ μάμστ᾽ ἂν διδάκεὸν φανείη ἡ ἀφρετή. εἰ 
μὲν γάρ. ἄλλο τι ἦν ἢ ἐπισεήμη ἡ ἀρετή, ὥσπερ Πρωτα- 
γόρας ἐπεχείρει λέγειν, δαφῶς οὐκ ἂν ἦν διδακτόν᾿ »ῦν 

δὲ εἰ φανήσεται ἐπιοτήμη ὄν, ὡς αὐ σπεύδεις, ὦ Σώκρα- 

τες, Φαυμάσιον ἴσται μὴ διδαχτὺν ὄν. Πρωταγόρας ὃ' αὖ 5 
διδακτὸν τύτε ὑποθέμενος, νῦν τοὐναντίον ἔοικε σπεύ- 

δόντι, ὀλίγου πάντα) μᾶλλον φανῆναι αὐτὸ ἢ ἢ ἐπιοτήμην" 6 
καὶ οὕτως ἂν Γκιστα εἴη διδακτόν. ἐρὼ οὖν, ὦ Πρωτα- 
γόρα, πάντα τάῦτα καθορῶν ἄνω κάτω ταραττόµενα δει- 

νῶς, πᾶσαν προθυµίαν ἔχω- καταφαρῇ αὐτὰ γενέσθαι, 10 

καὶ βουλοίμην ἂν ταῦτα δαξελθόντως ἡμᾶς ἐξελθεῖν καὶ 

ἐπὶ τὴν ἀρετὴν Ὁ τι ἔστι, καὶ πάλιν ἐπισκέφασθαι περὶ 

αὐτοῦ, εἴτε διδακτὸν εἶτε μὴ διδακτόν, μὴ πυδάκις ἡμᾶς 

ὁ Ἐπιμηθεὺς ἐκεῖνας καὶ ἐν τῇ σκέψει σφήλῃ ἑξαπατήσας, Ὦ 

ὥσπερ καὶ ἐν τῇ διανοµῇ ἠμέλησεν ἡμῶν, ὡς φὴς σύ. 16 
ἤρεσεν οὖν µοι καὶ ἐν τῷ μύθῳ ὁ Προμηθεὺς μῶ]λον τοῦ 

Ἐπιμηθέως: ᾧ χρώμενος ἐγὼ καὶ πφομηθούµερος ὑπὶρ 
τοῦ βίον τοῦ ἐμαυτοῦ παντός, πάντα ταῦτα πρα;ματεύο- 
μαι καὶ εἰ οὐ ἐθέλοις, ὅπερ καὶ κατ) ἀρχὰς ἔλερον, μετὰ 
σοῦ ὤν ἤδιστα ταῦτα ουνδιασκοπυίην. Καὶ ὁ Πρωταγόρας, το - 
Ἐγὼ μέν, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ἐπαινῶ σου τὴν πρὀθυμίαν 918 
καὶ τὴν διέξοδον τῶν λόγων. καὶ 7ὰφ οὔτε τζλλα οἶμαι Ε 
κακὸς εἶναι ἄνθρωπος, φθονερός τε Πκμας ἀνθρώπων, ΄ 
ἐπεὶ καὶ περὶ σοῦ πρὺς πολλοὺς δὴ εἴρηκα, ὅτι ὧν ἐν- 
τυγχάνω πολὺ μάλιστα ἄγαμαι σὲ, «τῶν μὲν τηλκούτων 35 
καὶ πάνω" καὶ λέγω γε ὅτι οὐκ ὢν Θαυμάζοιμι, εἰ τῶν 
ἐλλογίμων γένοιο ἀνδρῶν ἐπὶ συφίᾳ. καὶ περὶ τούτων δὲ 
εἰσαῦθις, Όταν βούλη, διέξιµεν" νῦν ὅ ὥρα ἤδη καὶ ἐπ 
ἄλλο τι τρέπεσθαι. Αλ, ἦν d ἐγώ, οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἵ 9698 
σοι δυχεῖ. καὶ γὰρ ἐμοὶ οἶπερ ἴφην ναι πόλαι ὥρα, ολλὰ 8ο 

” Καλλία τῷ καλῶ χαριζόμενυς παρέμεινα. 

Ταῦτ) εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες επημεν. 

ὦν] δειλῶν libri omnes praeter το,  Σ — 2. Καὶ πώνν Υ) φὺ, -- 1 λάμα 5. — 10. δενῶν] 
δελῶν ΧΓΘἘΣ. -- 10. ἴφη] ἔτι ᾱ, — 30. ἐὔτιν ἡ ἀρετὴ ᾱ. -- ἔμπροσθε ον. 

4, ὄν] Uhri omnes ὅλον, quod malim coll. Ἠρποπο τῷ Ε. ubi κοτίν. ζλον) " Ρ. πο. — 7, ἐπιστήμη ᾱ. -- 
11. καὶ ante ἐπὶ ο, b. — 22. Πκιστ] Πκιατ᾽ ἂν ᾱ. — 15. μὲν] μὴν 5 a. 
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30 

Στροφή. 

”ανδρ ἀγάθὸν μὲν ἀλαθίως γενέσθαι χαλεπὸν 

χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νύῳ ἑετράγωνον, ἄὤνευ φύγου τετυγµένον. 
x * 

— — — — —— — — — —— — — — 

x* 

Αντιστροφή. ΄ : 
Οὐδέ µοι ἐμμελέως τὸ Πιτάκειον νέµεται, 

καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς  εἰρημένον" Χαλεπὸν φάτ᾽ ἐσλὸν ἔμμεναι. 
Θεὺς ἂν μόνος τοῦτ) ἔχοι γέρας ἄνδρα δ οὐκ ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι, 
ὃν ἂν ἀμάχανοῦ συμφορὰ καθέλῃ. 
Πράξ αις γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός, 

κακὸς ὅ᾽, εἰ κακῶς, καὶ 

τοὐπιπλεῖστρν ἄριστοι, τούς κε Φεοὶ φιλῶσιν. 

Ἐπῳδός. 
Ἔμοι ἐξαρκεῖ. ὁ 
ὃς ἂν μὴ κακὸς ᾗ 
und ἄγάν ἀπάλαμνορ εἰδώς τ ὀνασίπολιν .. ὑγιὴς ἀνήρ. 

Οὔ µιν ἐγὼ µωμάσομαι' 

οὐ γὰρ ἐγὼ φιλόµωμος” 
τῶν γὰρ ἀλιυδίων ἀπείρων γενέθλα. 
Πάντα τοι καλὰ τοῖσί τ’. αἰσχρὰ μὴ µέµικται. 

Στροφή ᾖ'. 
Τοῦνεκεν οὔποτ) ἐγὼ τὸ μὴ γενέσθαι δυνατὸν 

διζήµενος, κενεὰν ἐς ἄπρακτον ἐλπίδα μοῖραν αἰῶνος βαλέω, 
᾿ἁανάμωμον ἄνδρωπον, εὐρυεδοῦς ὅσοι καρπὸν — rWooe 
"Ἐπειτ' ὕμμιν εὑρὼν ἀπαγγελέω. 

Πάντας ὃ᾽ ἐπαίνημι καὶ φιλίω, 

ἑκὼν ὅστις ἔρδῃ 
μηδὲν αἰσιρόν' ἀνάγκα ὃ᾽ οὐδὲ Φεοὶ μάχονται. 

* * 
* « 
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I. ΕΤ. Σὺ δὶ δὴ τί σηᾷς, ὦ Σώκρατες, Ἱππίου 
τοσαῦτα ἐπιδειξαμένου, καὶ οὐχὶ ἢ συνεπαινεῖς τι τῶν 
εἰρημένων ἢ καὶ ἐλέγχειᾳ, εἴ τί σοι μὴ καλῶς δοκεῖ εἴρη- 
κέναι; ἄλλως τε ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ λελείμμεθα, οἳ μᾶλιοτ' : 

φὂν ἀντιποιησαίμεθα μετεῖναι ἡμῖν τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ 

διατριβῆς. 
ΣΩ, Καὶ µήν, ὦ Εὔδικε, ἔστι }΄ ἃ ἡδέως ἂν πυθοί- 

ἩΒ µην Ἱππίου ὧν νῦν δὴ ἔλεγε περὶ Ὁμήρον. καὶ γὰρ τοῦ 
σοῦ πατρὺς ᾽Απημάντου ἤκονον ὅτι ἡ Ἰλιὰς κάλλιον εἴη 

Ιοποίηµα τῷ Ὁμήρῳ ἢ ἡ Ὀδύσσεια, τοσούτῳ δὲ κάλλιον, 
ὅσω ἀμείνων ᾽Αχιλλεὺς Ὀδυσσέως εἴη: ἕκάτερον γὰρ τῶν 
ποιημάτων, τὸ μὶν εἰ Ὀδυσσέα ἔφη πεποιῆσθας, τὸ ὅ᾽ 
εἰς ᾽Αχιλλέα. περὶ ἐκείνου οὖν ἡδέωρ ἄν, εἰ βονλομένῳ 
ἐσεὶν Ἱππίᾳ, ἀναπυθοίμην, ὅπως αὐτῷ δοκεῖ περὶ τοῖν 

90) 15 ἀνδροῖν τούτοιν, πότερον ἀμείνω φησὶν εἶναι, ἐπειδὴ καὶ 
ὁ ἄλλα πολλὰ καὶ παντοδαπὰ ἡμῖν ἐπιδέδεικται καὶ περὶ 

ποιητῶν τε ἄλλων καὶ περὶ Ὁμήρου. Ἡ 
1. ΕΤ. Αλὰ δῆλον ὅτι οὐ φθονήσει Ἱππίας, ἐὰν. 

τι αὐτὺν ἐρωτᾷς, ἀποχρίνεσθαι. Ἡ γάρ, ὦ Ἱππία, ἐάν 
3θτι ἐφωτᾷ σε Σωκράτης, ἀποκρινεῖ; ἢ πῶς ποιήσεις; 

ΙΠ. Καὶ γὰρ ἂν δεινὰ ποιοίην, ὦ Εὔδικε, εἰ Όλυμ- 
πίαζε μὲν εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων πανήγυριν, ὕταν τὰ 

330 

εἰς σοφίαν ἀφικνεῖ εἰς τὸ Περόν" 

τα ΤΟΤ 4144ΟΓΟΤ ΠΡΟΣΘΠΗ4 

ΙΠΠΙΑΣ. 

Ὀλύμπια ᾖ, ἄεὶ ἐπανιὼν οἴκδθεν ἐξ Ἠλιδος εἰς τὸ Ἱερὸν 
παρίχω ἐμαυτὸν καὶ λέγοντα ὃ τι ὤν τις βούληται ὧν ἄν Ὦ 
μοι εἰς ἐπίδειξιν παφέσκενασμένον ᾖν καὶ ἀποκρινόμενον 

τῷ βουλομένῳ ὅ ὅτι ἂν τι ἐρωτᾷ, νῦν δὲ ελα Σωκράτους 

ἐρώτησιν φύγοιµι. 5 
Σ68. Μακάριόν γε, ὦ Ἱππία, πάθος πέπονθας, εἰ 364 

ἑκάστης Ὀλυμπιάδος οὕτως εὔείπις ὢὤν περὶ τῆς Ψυχῆς 
καὶ θαυμάσαιμ’ ἂν εἴ 

τις τῶν περὶ τὸ σῶμα ἀθλητῶν οὕτως ἀφόβως τε καὶ 
πιστευτυιῶς ἴχων τῷ σώματε ἔρχεται αὐτόσε ἀγωνιούμενος, 10 

ὥσπερ σὐ φὴς τῇ διανοίᾳ. 

1Π. Εἰκότως, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ τοῦτα πέπονθα. ἐξ 

οὗ γὰρ ἦργμαι Ὀλυμπίασιν ἀγωνίζεσθαι, οὐδενὶ πώποτε 
κρείετονι εἰς οὐδὲν ἐμαντοῦ ἐνέτνχον. 

ΤΗ. Σ0. Καλόν γε λάγειςν ὦ Ἱππία, καὶ τῇ Ἠλείων * 
πόλει τῆς σοφίας ἀνάθημα τὴν δόξαν εἶναι τὴν σὴν καὶ 
τοῖς γονεῦσι τοῖς σοῖς. ᾽Ατὰφ τί δὴ λέγεις ἡμῖν περὶ τοῦ 
Αχιλλέως τε καὶ τοῦ Ὀδυσσέως: πότερον ἀμείνω καὶ κατὰ 
τί φὴς εἶναι; ἠἡνίκα μὲν γὰρ πολλοὶ ἔνδον ἦμεν καὶ σὺ 

τὴν ἐπίδειξιν ἐποιοῦ, ἀπελείφθην σου τῶν λεγομένων * 
ὤκνουν γὰρ ἐπανερέσθαι, διότι ὄχλος τε πολὺς ἔνδον ἦν, 

καὶ µή σοι ἐμποδὼν εἴην ἐρωτῶν τῇ, ἐπιδείξει. νυνὶ δὲ 

11. ὅσον ΓΘΕΕ εἰ pr. Β. 

3. παρεσκενασµένων Siaudaumiu⸗ - 3ο: ἐπελείφθην a. 
PLAToO. 
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ἐπειδὴ ἑλάττους ti ἐσμὲν καὶ Εὔδικος ὅδε κελεύει ἐρέσθαι, 
ϱ  εἰπέ τε καὶ δίδαξον ἡμᾶς σαφῶςν τί ἔλεγες αἱ τούτοιν 

τοῖν ἀνδροῖν; πῶς διέκρινες αὐτούς: 

αΠ. αλλ ἐγώ σοι, ὦ Σώκρατες, ἐθέλω ἔτι — 
6ρον ἢ τότε διελθεῖν ἅ λέω καὶ περὶ τούτων καὶ ἄλλων. 

φημὶ 7ὰρ Ὅμηρον πεποιηκέναι ἄριστον μὲν ἄνδρα Αχιλλέα" 
τῶν εἰ Τροία»  ἀφικομένων, οοφώτατον δὲ Νέστορα, 
πολυτροπώτατον δὲ Ὀδυσσέα, 

Σ9. Βαβαί, ὦ Ἱππία: ἆφ ἄν τέ µοι χαρίόαιο τοι- 

ιοόνδε, µή µου καταγελᾷ»ν, ἐὰν μόλες µανθάνω τὰ λεγόμενα 
ϱ καὶ πολλώκις ἀνερωτῶ; ἀλλά µοι πειρῶ πράως τε καὶ 

εὐκόλως ὠποκρίνεσθαι. 
1Π. αἰσχρὸν γὰρ ἂν εἴη, ὦ Ῥώκρατες, εἰ ἄλλους μὲν 

32 αὐτὰ ταῦτα παιδεύω καὶ ἀξιώ διὰ εαῦτα χρήµατα λαμ- 
ασβόνειν, αὐτὸς δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρωτώμενος μὴ συγγνώµην τ᾽ 

ἔχοιμι καὶ πράως ἀποκρινοίμην. 
IV. Σ9. Πάνυ καλῶς λέγεις. ἐγὼ γάρ τοι, ἠνίκα 

μὲν ἄριστον τὸν Αχιλλέα ἔφησθα πεποιῆσθαι, ἐδόκονν σου 
⸗ µανθάνειν ὃ τι ἔλεγες, καὶ ἡνίκα τὸν Νέστορα σοφώτατον · 

Εν ἐπειδὴ δὲ τὸν Οδυσσέα εἶπες ὅτι πεπουικὼς εἴη ὁ ποιητής 
πολυτροπώτατον, τοῦτο ὅ᾽, ὤς γε πρὸς σὲ τώληθῆ εἰρῆ- 

σθαι, παντάπασιν οὐκ οἵδ) ὃ τι λέγεις. καί µοι εἰπέ, ἂν 
τι ἐνθένδε μᾶλλον μάθω: ὁ Αχιλλεὺς οὐ πολύτροπος τῷ 
Ὁμήρῳ πεποίηται; 

5. ΠΠ. "Ἠκιοτά γε, ὦ Σώκρατες, ἀλλ) ἁπλούσεατος, ἐπεὶ 
καὶ ἐν παῖς, ἠνέκα πρὸς λλήλονς ποιεῖ αὐτοὺς δταλε- 
Ἰομένους, λέγει αὐτῷ ὁ Αχιλλεὺς πρὸς τὸν Ὀδυσσία, 

ἳ ὠιογενὲς Παερτιάδη, πολυµήχαν, Ὀδυσσεῦ, 
χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον. ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 

πα. ὥσπερ δὴ κρανέω τε καὶ ὡς τελέεσθαι ὁἵω. 

— γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αΐδαο πύλῃσιν, 

Β ὃς χ΄ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὡς καὶ τετελεσµένον ἔδται. 

ἐν τούτοις δηλοῖ τοῖς ἔπεσι τὸν τρόπον ἑκατέρου τοῦ ὧν- 

48 δρός, ὡς ὁ μὲν Αχιλλεὺς εἴη ἀληθής τε καὶ ἁπλοῦς, ὁ δὲ 
Ὀδυσσεὺς πολύτροπός τε καὶ ψενδής' ποιῖ γὰρ τὺν 
᾽χιλέα εἰς τὸν Ὀδυσσέα λέγοντα ταῦτα τὰ ἴπη. 

Σ0. Νῖν δή, ὦ Ἱππία, κιβδυνεύω µανθάνεν ὃ 
έχεις’ τὸν πολύτροπον φενδῆ λέγες, ὥς γε φαίνεσαι.) 

1Π. . Μάλιστα, ὦ Σώκρατες" τοιοῦτον γὰρ πεποίηκε 

τὸν Οδυσσέα "Όμηρος πολλαχοῦ καὶ ἐν Ἰλιάδι καὶ ἐν 

Ὀδυσσεία. 

Σ9. Ἐδόκει ἄρα, ὡς ἔοικεν, Ὁμήρῳ ἕτερος μὲν ανω 
ἀνὴρ ἀληθής, ἕτερος δὲ Φενδής, ἀλλ οὐχ ὁ αὐτάς. 

ο ΙΠ.. Πῶς γὰρ οὐ μέλλει, ὦ Σώκρατες: 
Σ0ϱ. ΤΗ καὶ σοὶ δοκεῖ αὐτῷ, ὦ Ἱππίαι 
1Π. Πάντων μάλιστα: καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, εἰ µή. 

2 

συ 

ΓΙΠΠΙΗΣ EAATTAV. 

ν. Σ0. Τὸν μὲν Ὅμηρον τοίνυν ἐάσωμεν, ἐπειδὴ 
καὶ ἀδύναταν ἐπανερίσθαι, τί ποτε νοῶν ταῦτα ἐποίησε Ὦ 
τὸ ἔπη" σὺ ὅ’ ἐπειδὴ φαΐνει ἀναδεχόμενος «τὴν αἰτίαν 
καὶ σοὶ συνδοκεῖ ταῦτα ἅπερ φὴς ΄Ὅμηρον λέγειν, ἀπό- 
κριναι κοινῇ ὑπὶρ Ὁμήρον τε καὶ σαυτοῦ. ὅ 

1Π. "Ἔσται ταῦτα. ἀλλ ἐρώτα ἴμβραχυ ὃ τι βούλει. 
Σ.,. Τοὺς φευδεῖς λέγεις οἷον ἀδυνάτους τι ποιεῖν, 

ὥσπερ τοὺς κάµνοντας, ἢ δυνατούς τι ποιεῖν; 
1Π. «υνατοὺς ἔγωγε καὶ µάλα σφόδρα ἄλλα τε πολλὰ 

καὶ ἐξαπιτᾷν ἀνθρώπους. 10 

ΣΩ. «υνατοὶ μὶν δή, ὡς ἔοικεν, εἰσὶ κατὰ τὸν σὺν Ε 
λόγον καὶ πολύτροποι. ἡ γάρ; . 

1Π. ἵΝαί. ) 

Σ59, ᾿ Πολύεροποι ὅ) εἰσὶ καὶ ἀπατεῶνες ὑπὸ ἠλιθιό- 

τητος καὶ ἀφροσύνης, ἢ ὑπὸ πανουργίας καὶ φρονήσεώς ι5 
τινος 

ΓΠ. DTed πανουργίας πάντων µάλιατα καὶ φρονήσεως. 
Σ6, «Φρόνιμοι μὲν ἄρα εἰσίν, ὡς ἔοικεν. 
ΤΗ. Ναὶ μὰ ία, λίαν 7ε- 

20. Φρόνιμοι δὲ ὄντες οὐκ ἐπίστανται ὃ τι ποιοῦσιν, 30 
"ἡ ἐπίσεανται; 

1Π. Καὶ µάλα ΝΕ ἐπίστανται' διὰ ταῦτα καὶ 
κακουργοῦση». . 

Σ90. Ἐπιστάμενοι δὲ ταῦτα ἃ ἐπίστανται πότερον 

ἁμαθεῖς εσὶν ἢ σοφοί; 35 
1Π. Σοφοὶ μὲν οὖν. αὐτά γε ταῦτα, ἠξαπατῷν. 306 

να. 50. Ἔγε δή: ἀναμνησθῶώμεν τί ἐστιν ὃ λέγεις. 

τοὺς ψευδεῖς φὴς εἶναι δυνατοὺς καὶ Ἱρρονίμους καὶ ἐπι- 
στήµονας καὶ σοφοὺς ες ἅπερ ψευδεῖς; ' 

1Π. Φημὶ γὰρ οὖν. ad 205 
ΣΩ. "άλλους δὲ τοὺς ἀληθεῖς τε Καὶ ψευδεῖς, καὶ 

:ἐναγειωτότους ἀλλήλοις: 

1Π. έω ταῦτα. ' . 

Σ0. Φέρε δή" τῶν μῖν δυνατῶν τενὶς καὶ σοφῶν, ὡς 
ἔσικεν, εἰσὶν οἱ ψευδεῖς κατὰ εὖν σὺν όσοι 35 

ΙΠ. ΔΙάλιστά γε. 

Σ9. "Όταν δὲ λέγῃς δυνατοὺς καὶ σοφὀὺς εἶναι τοὺς Ἡ 

[φενδεῖς εἰς αὐτὰ ταῦτα, πόεεφον λέγεις δυνατοὺς εἶναι 3Η 

φεύδεσθαι ἐὰν βούλωνται, ἡ «ἀδυνάτους εἰς ταῦτα ἅπερ 
φεύδονται; “ο 

ΙΠ. «υνατοὺς ἔγωγε. 
28, Ὡς ἐν πεφαλαίῳ ἄρα εἰφῆσθαι, οἱ ψενδεῖς εἰσὶ 

σοφοί τε καὶ δυνατοὶ ψεύδεσθαῖ. 

1Π.. Ναί. ̓  

Σ0. ᾿Αδύνατος ἄρα φεύδεσθαι ἀνὴρ καὶ μα. οὐκ σ΄ 

ἂν εἴη ψευδής. 
1Π. Έχει οὕτως. 

Ε 8, — δν καὶ 1, ἓ ' ρισθαι περὶ ἄλλων α. -- 10. µόγις νο. -- 15. Ἠοπιρεῖ Πἰαά, ε, 308 Μ44: — 10. κρανίω] φρονέω α.. 
- 3. δή) ἤδη νο — ὃ Σέγεις τὸν πολύτροπον. ψευδῆ Ὁ. 

9, ἐπανίρεσθαι π. -- ὂ- ἓν βραχεῖ ο. -- 310. ὃ τι ποιοῦσιν ἢ ἢ ἐπίστανται om. nGBCEFuor, —— Winckel· 
οφοὺς Θ0. manunot — 22. Καὶ µάλα καὶ σφόδρα α. — ταῦτα] τοῦτο a. -- —* δὲ] δὴ α. — εἶναι καὶ σι 
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29. «Φυὐνατὸς ὅ᾽ ἐσεὶν ἕκαστος ἄρα ὃς ἂν ποιῇ τότε 1Π. Ναί, ἐλέχθη γέ τοι καὶ τοῦτο. 
6 ὃ ἂν βούληται, ὅταν βούληται. : οὐχ ὑπὸ νόσου λέγώ Σ0. ΑΡ) οὖν καὶ δυνατώτατος εἶ ἀληθῆ λέγειν περι ϐὉ 

ἐξειφγόμενον οὐδὲ τῶν τοιούτων, ἁλλὰ ὥσπερ σὺ δυνατὸς λογισμῶνς. 

εἶ γράψαι τούμὸν ὄνομα, ὅταν βού1ῃ, οὕτω λέγω. ἢ οὐχ 1Π. Πάνυ γε. .. 208 

οὓς ἂν οὕτως ἔτῃ, καλεῖς σὺ δυνατόν: - Σ4. Οὐκοῦν ὁ αὐτὸς ψευδῆ καὶ ἀληθῆ λέγειν περὶ ὅ 
1Π. Ναί. λογισμῶν δυνατός" οὗτος ὅ' ἐστῖν ὁ ἀγαθὺς περὶ τούτων, 

306 τη. σα, aAtn δή µοι, ὦ Ἱππία, οὐ σὺ μέντοι ὁ λογιστικός. 
ἔμπειρος εἶ λογισμῶν καὶ λογιστικῆς; : 1Π. Ναί. 

1Π,. Πάντων μάλιστα, ὦ Σώκρατες. : ι 24. τὶς οὖν φενδῆς περὶ λογισμῶν γίγνεται, ὦ Ἱππία, 

1 20. Οὐκοῦν εἰ καί τίς σε ἔροιτο τα τρὶς ἑπτακόσια, ἄλλος ἢ ἢ ὁ ἀγαθός; οὗτος γὰρ καὶ δυνατός" οὗτος δὲ κά 19 
ὁπόσος ἐστὶν ἀριθμός, εἰ βούλοιο, πάνεων τάχισεα καὶ ἀληθής. 

ϱ μάλιοτ ἂν εἴποις τώληθῆ περὶ τούτου; — 1Π. Φαίνεται. : ’ 

1ΗΠ. Πάνυ ες ο ΣΑ. Ὀρᾷς ὁὺν ὕτι ὁ αὐτὸς Φευδής τε καὶ ἀληθὴς 
ΣΩ. ρα ὅτι δυνατώτατός τε εἶ μα σοφώτατος κατὰ περὶ τούτων, καὶ σὐδὲν ἀμείνων ὁ ἀληθὴς τοῦ ψευδοῦς; 

is ταῦτα: ᾿ ὁ αὐτὸς 1ὰρ δήπου ἐστὶ καὶ οὐκ ἐναντιώτατα ἔχει, ὥσπερ 50 
ΠΠ. Ναί. Ὦ σὺ ὤου ἄρτι. 
ΣΩ. Πότερον οὖν σοφώτατός κ: τε εἶ καὶ — IN. Oð φαίνεται ἐνταῦθά γε. 

μόνον, ἢ καὶ ἄριστος ταῦτα ἅπερ doratararoe τε καὶ 28. Βούλει οὖν σκεψώμεθα καὶ ἄλλοθε: 
σοφώτατος, τὰ λογιστικά; ' 1Π. ΕΙ [ἄλως] γε σὺ βούλέι. 

απ.  ΙΠ. Καὶ ἄριοτος δήπου, ὦ Σώκρατες.. Ι IX. Σ0. Οὐκοῦν καὶ βος. ἔμπειρος εν ο. πο 

·M. Τὰ, μὲν δὴ ἀληθῆ σὺ ἂν δυναεώτατα οἶκόις 1Π, Ἔγωγε. 
περὶ τούτων. ἡ γάρ: : : ΞΣ8, Τί οὖν; οὐ καὶ ἐν ών, ἔχει; ὁ 

1Π. Οἶμαι ἔγωγε. αὐτὸς δυνατώτατος ψεύδεσθαι καὶ ἀληθῆ λέγειν περὶ τῶν 
κ Σ9. Τί δὲ τὸ ψευδῆ περὶ τῶν αὐτῶν τούτων; καί διαγραμμάτων, ὁ γεωμετρικός; ε 
ασμοι, ὥσπερ τὰ πρότερα, γενναίως καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀπὸ- ' ΙΠ. Να - | ε ο 

χριναι, ὦ Ἱππία. εἴ τίς σε ἔροιτο τὰ τρὶς ἑπτακόσια, πύσα Σω. Περὶ ταῦτα οὖν ἀγαθὸς ἄλλος τις ἢ -- Ε 
ἐσεί, πότερον σὺ ἂν μάλιστα ψεύδοιο καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ΙΠ. Οὐκ ἄλλος. 

F ψευδῆ λέγοις περὶ τούτων, βουλόμενος φεύδεσθαι καὶ µη- Σ4. Οὐκοῦν ὁ ἀγαθὺς καὶ σοφὺς γεωμέτρης ὄννα- 

δέποτε ἁληθῆ ἀποκρίνεσθαι, ἢ ὁ ἁμαθὴς εἰ λογισμοὺς τώτατός γε ἀμφότιφα; καὶ εἶπερ τις ἄλλος φευδὴς περὶ 39 
30 δύναις᾽ ὤν σοῦ μᾶλλον ψεύδεσθαι βουλομένου: ἢ ὁ μὲν διαγράμματα, οὗτος ἂν εἴη, ὁ ⸗ ἀγαθός; οὗτος γὰρ ὄννα- 39 

ἁμαθὴς πολλάκις ἂν βουλόμενος ψευδῆ λέγειν τάληθῇ. ἂν τός, ὁ δὲ κακὸς ἀδύνατος ἦν Ψεύδεσθαι": ὥστε οὐκ ἂν 
εἴποι ὅκων, εἰ τῦχοι, διὰ τὸ μὴ Εἰδέναι, σὐ δὲ ὁ σοφός, ᾖυΥένοπο ψευδὴς ὁ μὴ δυνάµενος φεύδεσθαι, ὡς ὤμο- 
εἴπερ βούλοιο φεύδεσθαι, ἀεὶ ἂν κατὰ τὰ αὐτὰ πα λόγηται. 

1Π. Ναί, οὕτως ἴχειν ὡρ σὺ λέγεις. ΤΠ. "Ἔνσει ταῦτα. ͵ 
as 24. Ὁ ψευδὴς οὖν πότερον περὶ μὲν τἆλλα ων Σ50, Ἔει τοίνυν καὶ τὸν τρίτον ἐπισκεφώμεθα, τὸν 35 

ἐστιν, οὗ μέντοι περὶ ἀριθμόν, οὐδὲ ἀφιθμῶν ἂν φεύσαιτο; ἀσερονόμον: ἧς αὖ σὺ τέχνης ἔτι μᾶλλον ἐπιστήμων οἴει 
1Π. Καὶ ναὶ μὰ Alet περὶ ἀριθμόν. ο εἶναι ἢ τῶν ἔμπρόσθεν. ἡ γάρ, ὦ Ἱππία; 
VIII. ΣΩ. Θῶμεν ἄρα καὶ τοῦτο, ὦ Ἱππία, περὶ 1Π. Ναί. 

Β Ἁογισμὸν καὶ ἀρινμὸν εἶναί τινα ἄνθρωπον ψευδῆ; Σ4. Οὐκοῦν καὶ ἐν ἀσερονομίᾳ ταὐτὰ ταῦτά ῶ. 
“ϱ. ΙΠ. Ναί ΙΠ. Εἰκός γε, ὦ Σώκρατερ. .υ 

ΣΩ. Τίς οὖν ἂν εἴη οὗτος: οὐχὶ δεῖ ὑπάρχειν. αὐτῷ, Σ9. Καὶ ἐν ἀστρονομίᾳ ἄρα εἴπερ τις καὶ —2 wer⸗ 

εἴπερ μέλλει ψενδὴς ἴσεσθαι, ὡς σὺ ἄρτι ὠμολόγεις, ὃν. δής, ὁ ἀγαθὸς ΄ἀστρονόμας Ψευδὴς ἔσται, ὁ δυνἀτὸς 

νατὸν εἶναι φεύδεσθαι; ὁ γὰρ ἀδύνατος φεύδεσθαι, εἰ ψεήδεσθαι. οὐ γὰῤ ὃ γε ἀδύνατος' ἀμαθὴς γάρ. - - 
μέμνησαι, ὑπὸ σοῦ ἐλέγετο ὅτι οὐκ ἄν ποτε ψευδὴς γένοιτο. ΙΠ.. Φαίνεται οὕτωφ. 

“5. ΙΠ, Αλλὰ μέμνημαι, καὶ ἐλέχθη οὕτως. ΣΩ. Ὁ αὐτὸς ἄρα καὶ ἐν ἀστροβομία — τε καὶ 45 
Σ0. Οὐκοῦν ἄρτι ἐφάνης σὺ δυνατώτατος ὢν ψεύδε- Φευδῆς ἔσται, 

σθαι περὶ λογισμῶν: ι ΙΠ, Ἔοικεν. 

4. ὅ] δέ be. — 3. ἐξεργόμενος ᾱ. -- 4. Ἡ] ἀρ' ab. — δ, ἔχοι ᾱ, --- 13. εἴπης », — 17. τεο. 68, -- 
34. πύτερα πο. -- 39. καὶ] τε καὶ ᾱ. -- 37. λογισμόν π. 

6. ὄννατώτατος a. — [οὗτος ὅ᾽ - - - λογιστικός.) b. 10, οὗτος γὰρ] ὁ αὐτὸς γὰρ 4. ---19. ἐναντιότητα ᾱ. --- 
19. ἅλιως primus seclusit Bekkerus. 
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Χ. Σο. ἼΙδιδή, ὦ Ἱππία, ἀνέδην οὐτωσὶ ἐπίσκεφαι 
Ἡ κατὰ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, εἴ πού ἐστιν ἄλλως ἴχον ἢ 

οὕτως. πάντως δὲ πλείσεας τέχνως πάντων σοφώτατος εἶ 

210 ἀνθρώπων, ὡς ἐγώ ποτέ σου ἤπουον µεγαλαυχουμένου, 
ὑπολλὴν σοφίαν καὶ ζηλωτὴν σαντοῦ διεξιόντος ἐν ὠγαρᾷ 

ἐπὶ ταῖς τραπέζαις. ἴφησθα δὲ ἀφωιέσθαι ποτὶ εἰς Όλυμ- 
πίαν ἃ εἶχες περὶ tö σῶμα ἅπαντα σαυτοῦ ἔργα ἔχων 
πρῶτον μὲν δωητύλιον — ἐντεῦθεν γὰρ ἤρχου — ὃν  εἶχες: 

6 σαυτοῦ ἔχειν ἴργον ὡς ἐπισεάμενος δακτυλίους Ἰλύφειν, 
10 καὶ ἄλλην σφραγῖδα σὺν ἔργον., καὶ στλεγγίδα καὶ λήκυθον, 
ἃ αὐτὸς εἰργάσω" ἔπειτα ἠποδήματα ἃ εἶχες ἔφησθα αὐτὸς 
σκυτοτοµῆσαι, καὶ τὸ ἱμήτιον ὑφῆναι καὶ τὸν χιτωνίσκον" 

καὶ ὃ γε πᾶσιν ἔδοξεν ἀτοπώτατον καὶ σοφίας πλείστης 

ἐπίδειμα, ἐπειδὴ τὴν ζώνην ἴφησθα τοῦ χιτωνίσκου, ἣν 
15 εἶχες, εἶναι μὲν οἶαι αἱ Περσικαὶ τῶν πολυτιλῶν, ταύτην 

δὲ αὐτὺς πλέξαι' πρὺς δὲ τούτοις ποιήματα ἔχων ἐλθεῖν, 
καὶ ἔπη καὶ τραγῳδίας καὶ διθυράμβους, καὶ καταλογάδην 

Ὦ πολλοὺς λόγους καὶ παντοδαποὺς συγκειµένους" καὶ περὶ 
235 τῶν τεχνῶν δὴ ὧν ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον ἐπιστήμων ἀφικέσθαι 

30 διαφερόντως τῶν ἄλλων, καὶ περὶ ῥυῦμῶν καὶ ἁἆρμονιῶν 
καὶ ραμμότων ὀρθότητος, καὶ ἄλλα ἔτι πρὸς τούτοις 

ἠπάνυ πολλά, ὡς ἐγὼ δοκῶ μνημονεύει. καίτοι τό γε 

μνημονικὺν ἐπελαθόμην σου, ὡς ἔοικε, τέχνηµα, ἐν ὦ, σὺ 
οἵει λαμπρύτατος εἶναι: οἶμαι δὲ καὶ ἄλλα πάμπολλα ἐπι- 

απο λελῆσθαι. ἆλλ' ὅπερ ἐγὼ λέγω, καὶ εἰς τὰς σαυτρῦ τέχνας 

βιέψας -- Ἱκαναὶ δὲ — καὶ εἲς τὰς τῶν ἄλλων εἰπέ µοι, 

ἐάν που εὔὕρῃς ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐμοί τε καὶ σοί, 
ὕπου ἐστὶν ὁ μὲν ἀληθής, ὁ δὲ φευδὴς ταρὶς καὶ οὐχ ὁ 
αὐτόςι ἐν ᾗ τινι βούλει σοφίᾳ τοῇτο σκέφαι ἢ πανουργέᾳ 

360 ο ῇ ὀτιοῦν γαίΐρεις ὀνομόζων. ὧλλ' οὐχ εὑρήσεις, ὦ ἑταῖφε" 
οὐ γὰρ ἔστιν' ἐπεὶ οὐ εἰπέ, 

πι. ΙΠ. αλλ) οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, νῦν γε οὕτως. 
29. Οὐδέ γε ἕξες, ὡς ἐγῶμαι. εἰ ὃ) ἐγὼ ἀληδῆ 

λέγω, µέμνησαι ὃ ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τοῦ λόγου, ὦ Ἱππία. 

ΠΠ. Οὐ πάνν τι ἐννοώ, ὦ Σώκραεες, ὃ λέγεις. 

Σ0. ἨΝυνὶ γὰρ ἴσως οὗ χρῇ τῷ μνημονικῷ τεχνήµατι" 
δῇλον γὰρ ὅτι οὐκ οἴει δεῖν. ἆλλ᾽ ἐγώ σε ὑπομνήσω. οἶσθα 

Ἡ ὅτι τὸν μὶν ᾽Αχιλλέα ἔφησθα ἀληθῆ εἶναι, τὸν δὲ Ὀδυσσέα, 

φευδῆ καὶ πολύτροπον: 

1Π. Ναί. 

Σ0, Νῦν οὖν αἰαθάνει ὅτι ἀναβέφανται ὁ αὐτὸς ὧν 
ψευδής τε καὶ ἀληθής, ὥστε εἰ ψευδὴς ὁ Ὀδυσσεὺς ἦν, 

καὶ ἀληθὴς Τένεται, καὶ εὖ ἀληθής) ὁ ᾽χιλλεύς, καὶ 
215 «ψευδής, καὶ οὗ διάφοροι —— οἱ ἄνδρες οὐδ᾽ ἐναντίοι, 

αὐ ὦλλ' ὅμοιοι: 

1Π. Θ Σώκρατες, ἀῑὶ σύ τινας τοιούτους πλέκεις 

Ἰόγονε, καὶ ἀπολαμβάνων ὃ ἂν ᾗ δνσχερέστατον τοῦ λόγου, 
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« 

36ο. 5τ0. 

τούτου ἔχει κατὰ αμεκρὸν ἀφαπεόμωνος, καὶ οὐχ ὕλῳ ὧγω- 
γίξει τῷ πράγματι περὶ ὅτου ἂν ὁ λόγος ᾖ: ἐπεὶ καὶ νῦν, 

ἐὰν βούλῃ, ἐπὶ πολλῶν τεκμηρίων ἀποδείξω σοι ἱκανῷ 
λόγῳ ΄Ὅμηρον Αχιλλέα πεποιηκέναι ἀμείνω Ὀδυσσέως καὶ 
ἀφενδῃ, τὸν δὲ δοἹερόν τε καὶ πολλὰ ψευδόµενον καὶ 6 
χείρω ᾽Αχιλλέως. εἰ δὶ βούλει, οὗ αὖ ἀντιπαράβαλε λόγον 
παρὰ λόγον, ὡς ὁ ἕτερος ἀμείνων ἐσεί: καὶ μᾶλλον εἴσον- 
ται οὗτοι, ὁπότερος ἄμεινον λέγει. 

ο Χα. Σο. Ὢ Ἱππία, ἐγώ τοι οὐκ ἀμφισβητῶ μὴ 
οὐχὶ σἳ εἶναι σοφώτερον ἢ ἐμέ" ἆλλ᾽ ὧεὶ εἴωθα, ἐπειδάν iñ 
τις λέγη τι, προσὲχει» τὸν φοῦν ἄλλως τε καὶ ἐπειδάν 
μοι δοκῇ σοφὺς εἶναι ὁ λέγων, καὶ ἐπιθυμῶν μαθεῖν ὃ τι 
λέγει διαπυνθώνοµαι καὶ ἐπανασκοπῶ καὶ συµβιβάζω τὰ 

λεγόμενα, ἵνα μάθω" ἐὰν δὲ φαῦλος δοκῇ μοι εἶναι ὁ 

λέγων, οὔτε ἐπανερωτῶ οὔτε µοι µέλει ὧν λέγει. καὶ γνώσει 16 
τούτῳ οὓς ἂν ἐγὼ ἡγῶμαι σοφοὺς εἶναι: εὑρήσεις γάρ µε 349 
λιπαρῇ ὄντα περὶ τὰ λεγόμενα ύπο τούτου καὶ πυνθανό- Ε 

µενον παρ αὐτοῦ, ἵνα µαθών τι, ὠφεληθῶ. ἐπεὶ καὶ νῦν 
ἐννενόηκα σοῦ ἀέγοντος, ὅτι ἐν. τοῖς ἔπεσιν οἷς σὺ ἄρτι 

ἕλεγες ἐνδεικνήμενος τὸν ᾽Αχιλλέα εἰς τὸν Ὀδυσσέα λέγειν 3ο 
ὡς ἁλαζόνα ὄντα, ἀτοπόν µοι δοκεῖ εἶναι κεἶ σὺ ἀληθῆ 
λέγεις, Ότι ὁ μὲν Ὀδυσσεὺς οὐδαμοῦ φαίνεται Ψευσάµενος, 
ὁ πολύτροπος, ὁ δὲ Αχιλλεύς πολύτροπόὀς τις φαίνεται 
κατὰ τὸν σὺν λόγον: ψεύδεται γοῦν. πφοειπὼν γὰρ ταῦτα 
τὰ ἔπη ἅπερ καὶ αὐ εἶπες ἄρτι, 

ἐχθρὸς γάρ µοι πεῖνος ὁμῶς Αἴδαο πύλῃσιν, 
ὃς χ) ἵτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπη, 

ὀλίγον ὕστερον λέγει ὡς οὔτ ὢν ἀἰναπιμοθείη ὑπὸ τοῦ 
Ὀδυσσέως τε καὶ τοῦ γαμέμνονος οὔτε µένοι τὸ παράπαν 

ἐν τῇ Τροία, ὦλλ᾽ 

αὔριον 1ρὰ αἱ ῥέξας, φησί, καὶ πᾶσι Θεοῖσιν, : 

φηήσας εὖ nas ἐπὴν ἄλαδε αροιφύσσα, 
ὄψεαι, αἵ κ᾿ ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ µεμήλῃ, 
ἠρι μάλ᾽ Ἑλλήσποντον ἐπ) ἐχθνόεντα πλεούσας 
νῆας ἐμάς, ἐν ὅ’ ἄνδρας ἐφεσόέμεναι μεμαώτας . 
εἰ δὲ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὺς Ἐννοσίγαιος, 
ἡματί κεν τριχάτῳ Φδίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

ἔτι δὲ πρότερον τούτων πρὸς τὸν ᾿γαμέμνονα φις 

µενος εἶπε 
νῦν ὅ᾽ εἶμι Φθηνό”, ἐπειὴ πολὺ λώτόν ἐστιν 
οἴκαδ' ἴμεν σὐν νηθσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ) ὀἵω 
ἐνθάδ' ἄτιμος ἑων ἄφενος κἀὶ πλοῦτον ἀφύξειν. 

ταῦτα εἰπὼν τοτὲ μὶν ἐναντίον τῆς τρατιᾶῖς ἁπάσης, 
τοτὺ δὲ πρὺς τοὺς ἑαυτοῦ ἑταίρους, οὐδαμοῦ φαίνεται 
οὔτε παρεὐκευασµένος οὔτ) ἐπιχειρήσας καθέλκειν τὰς ναῦς as 
ὡς ἀποπλευσούμενος οἴκαδε, ἀλλὰ πάνυ γενναίως ὀλιγαρῶν 

16 

τοῦ τώληθῆ λέγειν. ἐγὼ μὶν οὖν, ὦ Ἱππία, καὶ ἐξ ἀρχῆς 

19. ἐπιστημῶν η οπιμός, -- 26. βλέψας τέχνας a. — 33. οὕτω α. — 33, ἐγὼ οἶμαι α. -- 36. χρὴ «πα ) Εἰοίπο 
Stallhaumlus. 

6. ἀντιπαράβαλλε 4. — 15. ὧν] περὶ ὧν α. -- 20. Ilomeri Iliad. ε, 319 η. - 17. ἄλλα a. — 141. Homeri Iliad. 
κ, 301 84. — 15. τούτων πρότερον Θ). — «ο, Homeri Hiad. α, 109 44. — 425. πάσης α. -- ἀδ. παρασκευασύµενος ἃ. 
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σε ἠρόμην ἀπορῶν ὁπότεφος τούτου» τοῖν ἀνδροῖν ἀμείνων 
Ἐ πεποίηται τῷ ποιητῇ, καὶ ἡγσύμενος ἀμφοτέρω ἀρίστω 

εἶναι καὶ δύσκριτον ὁπότιρος ἁμείρων εἴη καὶ περὶ Φεύ- 

ὅους καὶ ὀληθείας καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς' ἀμφοτέρω γὰρ 
οκαὶ κατὰ τοῦτο παραπλησίω ἐστόν. 

XIII. ΤΠ. Οὐ γὸρ καλῶς σκοπεῖς, ὦ Σώκρατες. ἃ 
μὶν γὰρ ὁ ᾽Αχιλλεὺς φεύδεται, οὐκ ἐξ ἐπιβουλῆς φαίψεται 

25 φευδόµενος ὦλλ ἄκων, διὰ τὴν συμφορὰν τὴν τοῦ στρατο- 
πέδου ἀναγκασθεὶς καταμεῖναι καὶ βοηθῆσαι" ἃ δὲ ὁ Όδυσ- 

οσεύς, ἑκών τε καὶ ἐξ ἐπιβουλῆς. 

Σ0. Ἐξαπατῆς µε, ὦ φίτατε Ἱππία, καὶ αὐτὺς τον 

Ὀδυσσέα μιμεῖ. κ 
31: 1Π. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες. λέγεις δὶ δὴ τί καὶ 

πρὸς τί; : 

1. 54, Ὅτι οὐκ ἐξ ἐπιβουλῆς φὴς τὺν Αχιλλέα φεύδεσθαι 
ὃς ἦν οὕτω γόης καὶ ἐπίβονλος πρὸς τῇ ἁλαζονείᾳ, ὡς πε- 
ποίηκεν ΄Ὅμηρος, ὥσεε καὶ τοῦ ᾿Οδυσσίως εοσοῦεον φαί- 
γεται φρονεῖν πλέον πρὺς τὺ ῥᾳδίως ἠανθάνειν αὐτὸν ἆλα- 

ζονευόµενος, ὥστε ἐναντίον αὐτοῦ αὐτὸς ἑαυτῷ ἑτόλμα 
238 30 ἐναντία λέγειν καὶ ἐλάνθανε τὸν Ὀδυσσέα" οὐδὲν γοῦν 

φαίνεται εἰπὼν πρὸς αὐτὸν ὡς αὐσθανόμενος αὐτοῦ Φευδο- 

Β Ἁµμένον ὁ ᾿Οδυσσεύφ. 
απ. Ποῖὰ δὴ ταῦτα λέγει, ὦ Σώκρατες: 6 
Σ0. Οὐκ οἶσθα ὅτι λέγων ὕστερόν πως πρὺς τὸν 

35 Ὀδυσσέα ἔφη ἅμα τῇ ἠοῖ ἀποπλευσείσθαι, πρὸς τὸν ἴανεα 
δὲ οὐκ αὖ φησὶν ἀπόπλευσεῖόθαι, ἀλλὰ ἄλλα λέγει. 

{Π.. Ποῦ δή: 
Σ8. Ἐν οἷς λέγει . 

οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο µεδήσοµαι αἱματύεντος, 

πρίν 1) τὸν Πριάμοιο δαΐφφονος, Έκτορα δίον, 

Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι 

κτείνοντ᾽ Αργείους, κατά τε φλέξαι πυρὶ νῆας. 

ἀμφὶ δέ µιν τῇ ̓ ᾿μῇ κλσίῃ καὶ νηῖ µελαίνη - 
΄Ἔκτορα καὶ μεμαῶτα µάχης οχήσεσθαι ὁίω.. 

as σὺ δὴ οὖν, ὦ Ἱππία, πότιρον οὕτως ἐπιλήσμονα οἵει εἶναι 
Ὦ τὸν τῆς Θέτιδός τε καὶ ὑπὸ τοῦ σοφωτώτου Χείρωνος 

πεπαιδευµένον, ὥστε ὀλίγον πρύτερον ἀοιδοροῦντα τοὺς 

ἁλαξόνας τῇ ἐσχάτη λοιδαρίᾳ αὐτὸν παραχρῆμα πρὺς μὲν 
τὸν ᾿Ὀδυσσέα φάναι ἀποπλενσεῖσθαι, πρὸς δὲ τὸν Αἴαντα 

«0 μενεῖν, ἆλλ᾽ οὐκ ἐπιβουλεύοντήά τε καὶ ἡγούμενον ἀρχαῖον 
εἶναι τὸν Ὀδυσσία καὶ αὐτοῦ -αὐτῷ τούτῳ τῷ τεχνάζειν 
τε καὶ ψεύδεσθαι περιέσεσθαε; 

XIV. ΙΠ. Οὕκουν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες" ἁλλὰ 
Ε καὶ αὐτὰ ταῦτα ὑπὺ εὐηθείας ἀναπειοθεὶς πρὺς τὸν 

«5 Αἴαντα ἄλλα εἶπεν ἡ πρὸς τὸν Ὀδυσσία: ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς 
ἅ τε ἀληθῆ λέγει ἐπιβουλεύσας «εὶ λέγε, καὶ ὅσα ψεύ- 
δεται, ὡσαύτως. ' 

Φ Ἑ 
516 
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Σ4ὰ,: ᾽Αμείνων ἂρ' ἐσείν, ὡς ἔοικεν, ὁ ᾿Οδυσσεὺς 

᾽Ατιλλέως. ' : 
1Π. "Ἠκιοτά γε δήπου, ὦ Σώκρατες. 
Σ.,. Τί δέ: οὐκ ἄφει ἐφώνησαν οἱ ἑκόντες Ψευδό- 

µενοι βεἰτίους ἢ οἱ ἄκοντες: 6 
ΤΠ. Καὶ πῶς ἄν, ὦ Σώκφατες, οἱ ἑκόντες ἀδικοῦντες 341 

καὶ ἑκόντες ἐπιβομλεύσαντες καὶ κακἀ ἐργασάμενοι βελέίους 33158 

ἂν εἶεν τῶν ἀκόντων, οἷς πολὶλὴ δοχεῖ συγγνώμη εἶναι, ἐὰν 
μὴ εἰδώς τις ἀδικήσῃ ἢ Ψεύσηται ἢ ἄλλο τι κακὸν ποιήση; 
καὶ οἱ νόμοι δήπον πὀλὺ χαλεπώτεροί εἰσι τοῖς ἐκοῦσι κακά 19 

ἐργαζομένοις καὶ ψευδομένοις ἢ τοῖς ἄκονσιν. 

ἄν. Σο. Ὀμῆς, ὦ Ἱππία, ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω, 
λέγων ὡς λιπαφής εἰμι πρὺς τὰς ἐρωτήσεις τῶν σοφῶν; καὶ 

πωδυνεύω Ἑν µόνον ἴχειν τοῦτο ὡὠαθόν, τἆλλα ἔχων πώνυ 
φαῦλα. τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων ᾗ ἔχει ἔσφαλμαι, καὶ οὐκ 16 

:οἵδ ὅπῃ ἐστί. τεκµήριον δέ µοι τούτου ἱκανόν, ὅτι ἐπειδὰν 
συγγένωµαί τῷ ὑμῶν τῶν εὐδοχιμούνεων ἐπὶ σοφίᾳ καὶ οἷς 
οἱ Ἕλληνες πάντες µάρτυρές εἶσι τῆς σοφίας, Φφαίνομαι 

οὐδὲν εἰδώς' οὐδὲν γάρ µοι δοκεῖ τῶν αὐτῶν καὶ ὑμῖν, ὡς 

ἔπος εἰπεῖν. καίΐτοι τί μεῖζον ἁμαθίας τεκµήριον ἢ ἐπειδάν 30 

τις σοφοῖς ἀρδράσι διαφέρηται; ἓν δὲ τοῦτο θαυμάσιον ἔχω ϐϱ 
ἀγαθόν, ὃ µε σώζει" οὐ γὰρ αἰσχύνομαι µανθάνων, ἁλλὰ 
πυνθάνοµαι καὶ ἐρωτῶ αὶ χάριν πολλἠν ἔχω τῷ ἄποκρινο- 
μένω, καὶ οὐδένα πώποτε ἀπεστέρησα χάριτος. οὐ γὰρ 
πώποτε ἔξαρνος ἐγενόμην µαθών τι, ἐμαυτοῦ ποιούµενος 10 948 
τὸ µάθηµα εἶναι ὡς εὕρημα" ἀλλ) ἐγκωμιάζω τὸν διόάξαντά 
μὲ ὡς σοφὸν ὄντα, ἀποφαίνων ἃ ἴμαθον παρ αὐτοῦ. καὶ 
δὴ καὶ νῦν ὃ σὺ λέγεις οὐχ ὁμολογῶ σοι, ἀλλὰ διαφέροµαι Ὁ 
πάνυ σφύδρα. καὶ τοῦτ) εὖ οἶδα ὅτι δὲ ἐμὶ γίνεται, ὅτι 
τοιοῦτός εἶμι οἷός πὲρ εἰμι, ἵνα μηδὶν ἐμαυτὸν μεῖζον εἴπω, 30 
ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, ὦ Ἱππία, πᾶν τοὐνανείον ἢ ὃ σὺ λέγεις᾽ 
οἱ βιάπτοντες τοὺς ὠμθρώπους καὶ ἀδικοῦντες καὶ Ψευδό- 

µενοι καὶ ἐξαπατῶντες καὶ ἁμαρτάνοντες ἑκόντες, ἀλλὰ μὴ 
ἄκοντες, βελτίους εἶναι ἢ οἱ ἄκοντες. ἐνίοτε μέντοι καὶ του - 

γαντίον δοκεῖ µοι τούτων καὶ πλανῶμαι περὶ ταῦτα, δῇλον 16 

ὅτι διὰ εὺ μὴ εἰδέναι. νυνὶ δὲ ἐν τῷ παρόντι µοι ὥσπερ Ε 
κατηβολἡ περιελήλνθε, καὶ δοκοῦσέ µοι οἱ ἑκόντες ἐξαμαρ- 
τάφοντες περί τε βελείους εἶναι τῶν ἀκόντων. αἰτιῶμαι δὲ 

τοῦ νῦν παρύντος παθήµατος τοὺς ἔμπροσθεν λόγους αὐτί- 

οὓς εἶναι, ὥστε φαίνεσθαι νῦν ἐν τῷ παρόντι τοὺς ἄκοντας 40 
τούτων ἕκαστα ποιοῦντας πονηροτέρους ἡ τοὺς ἑκόντας. σὺ, 
οὖν χάρισαι καὶ μὴ φθονήσης ἰάσασθαι τὴν ψυχήν µου" 

πολὺ γάρ τοι μεῖζόν µε ἀγαθὸν ἐργάσει ἁμαθίας παύσας 
τὴν ψυχἠν ἡ νύσου τὺ σῶμα. μακρὸν μὲν οὖν λόγον εἰ 318 
Φέλεις λέγειν, προλέγω σοι ὅτι οὐκ ἄν µε ἑάσαιο — οὐ γὰρ αν 9419 
ἂν ἀκολουθήσαιμι -- ὥσπερ δὲ ἄρει εἰ θέλεις µοι ἀποκρί- 
νεσθαι, πάνυ ὀνήσεις, οἶμαι δὲ οὐδ' αὐτὸν οἳ βλαβήσεσθαι. 

ο 15. δὲ οπι. ας, invito Stallbaumio. — 16. τῇ ἁλαξονεία στη Βεκκετο ο: τὴν ἁλαξονείαν eum lihri⸗ a. — 34, πως) 
ἢ ὡς a. — 30. δὲ οι. ἘΣΗ (μοι. — 13. Uomneri ĩliad. ε, 650 94. — µεθήσομαι α. — 22. φλέξαι] σμύξαι Ἐ, 
σμήξαι a. 

14, πάνν) πάνυ γε ᾱ. — 37. καταβολή ἃς. — 46. ἐθέλει ab. -- λέγειν οτη. ᾱ. 
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δικαίως δ' ἂν καὶ οἳ παρακαλοίην, ὦ πα ᾽Απημάντου" σὺ 
γάρ µε ἐπῆρας Ἱππίᾳ διαλέγεσθαι" καὶ νῦν, ἐὰν µή µοι 
ἐθέλῃ Ἱππίας ἀποκρίνεσθαι, δέου αὐτοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ. 

ΕΤ. αλλ, ὦ Σώκράτες, οἶμαι οὐδὲν δεήσεσθαι Ἱπ- 
Β υπίαν τῆς ἡμετέρας δεήσέως. οὐ γὰρ τοιαῦτα αὐτῷ ἐσεὶ 

τὰ προειρηµένα, ἀλλ ὅτι οὐδενὺς ἂν φύγοι ἀνδρὸς ἐρώ- 
τησύ. Ἡ γάρ, ὦ Ἱππίαι οὐ ταῦτα ἦν ὃ ἔλεγες; 

ΤΠ. Εγωγε. ἁλλὰ Σωκράτης, ὦ Εὔδικε, ἀεὶ ταράττει 
ἐν τοῖς λόγοις καὶ ἔοικεν ὥσπερ κακουργοῦνει. 

ο Σ.,. Ὦ βέτιστε Ἱππία, οὔτι ἑκών γε ταῦτα ποιῶ -- 
σοφὸς γὰρ ἂν ἦν καὶ δεινὸς κατὰ τὸν σὺν λόγον --, ἁλλὰ 
ἄκων, ὥστε µοι συγγνώµην ἔχε' φὴς γὰρ αὖ δεῖν, ὃς ἂν 
κακουργῇ ἄκων, συγγνώμη» ἔχειν. 

6 ΕΤ. Καάῑ μηδαμῶς γε, ὦ Ἱππία, ἄλλως ποίει, ἀλλὰ 
16 καὶ ἡμῶν ἕνεκα καὶ τῶν προειρηµένων σοι λόγων ἀποκρί- 

νου ἃ ἄν σε ἐρωτᾷ Σωκράτης. 

ΠΠ. Αλ’ ἀποκρινοῦμαι, σοῦ γε δεοµένου. 

ὅ τι βούλει. 

XVI. Σ0. Καὶ μὴν σφόδρα γε ἐπιθυμῶ, ὦ Ἱππίᾳ, 
30 διασκέψασθαι τὸ νῦν δὴ λεγόµενον, πύτεροί ποτε ὠμεί- 

νους, οἱ ἑκόντες ἢ οἱ ἄκοντες ἁμαρτάνοντες. οἶμαι οὖν 
331 ἐπὶ τὴν σκέψιν ὀρθότατ᾽ ἂν ὧδε ἐλθεῖν. ἀλλ’ ἀπόκριναι: 

καλεῖς τινὰ δρομέα ἀγαθόν: 

200 Αλ) ἐρώτα 

u ΙΠ. Ἔγωγε. 
3 Σά Καὶ κακόν; 

1Π.. Ναί 

Σ0. Οὐκοῦν ἀγαθὸς μὶν ὁ εὖ Φέων, κακὸς δὲ ὁ 
κακώς; ' 

1Π.. Ναί, 

πο Σω. Οὐκοῦν ὁ βραδέως θέων κακῶς 9εῖ, ὁ δὲ τα- 

χέως εὖς 
1Π. Ναί. 
Σ9. Ἐν δρόμῳ μὲν ἄρα καὶ τῷ θεῖν τάζου μὲν ὁ γα- 

Θόν, βραδυτὴς δὲ κακόν; 

5 ΙΠ. λλὰ τί μέλλει; 
Σ0. Πότερος οὖν ἀμείνων δρομεύς, ὁ ἑκὼν' βραδέως 

Φέων ἢ ὁ ἄκων: 
ΙΠ. Ὁ ἐκών. 
Σ0. Αρ οὖν οὐ ποιεῖν τί ἐστι τὸ θεῖνι 

ο ΠΠ. Ποιῖν μὲν οὖν. 

ε σο. Εἰ δὲ πομεῖν, οὐ καὶ ἐργάζεσθαί τι; 

991 1Π. Ναί. 
ΣΩ. Ὁ κακῶς ἄρα θέων κακὸν καὶ αἰσχρὸν ἐν δρόμῳ 

τοῦτο ἐργάξεται; 

“5. ΙΠ. Κακύν. πῶς γὰρ οὔι Ἡ 

ΣῳΏ. Κακῶς δὲ Φεῖ ὁ βραδέως θέων: 
1Π. Ναί. 
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ο Σ9. Οὐκοῦν ὁ μὲν ἀγαθὸς δρομεὺρ ἑκὼν τὸ κανὸν 
τοῦτο ἐργάξεταὶ καὶ τὸ αἰσχρόν, ὁ δὲ κακὸς ἄκων; 

1Π. "Εσικέ γε. Ε 

Σ05. ο — 

ἐφγωξύμενος ἢ ἢ ὁ ἑκών; 5 
1Π. Ἐν δρύμῳ γε. 
50, Τί δ' ἐν πάλη: πότερος παλαιστὴς ἀμείνων, ὁ ατα 

ἑκὼν πίπτων ἢ ὁ ἄκων; 

1Π. Ὁ ἑκών, ἔοικεν. 

Σ9. Πονηρύτερον δὲ καὶ αἴσχιον ἐν πάλῃ τὸ πίπτειν ιο 
ἢ τὸ καταβάλλειν; 

1Π. Τὸ πίπτειν. 

Σ9, Καὶ ἐν πάλᾳ ἄρα ὁ Νκὼν τὰ πονηθὰ καὶ αἰοερὰ 
ἐργαζόμενος βελτίων παλαιστής ἢ ἢ ὁ ἄκων. 

{Π. Ἔοικεν. 15 
Σα. Τί δὲ ἐν τῇ ἄλλὴ πάση τῇ τοῦ σώματος χρείᾳ: 

οὐχ ὁ βετίων τὸ οἆμα δύναται ἀμφότερα ἐργάξεσθαι, 9399 
καὶ τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ ἀσθενῇ, καὶ τὰ αἰοχρὰ καὶ τὰ καλά; Β 
ὥστε ὅταν κατὰ τὺ σώμα. πονηρὰ ἐφγάζηται, ἑκὼν ἐργά- 
ἔεται ὁ βελτίων τὸ σώμα, ὁ δὲ πονηρότεφος ἄκωνς * 

ΙΠ. Ἔοικε κατὰ τὴν ἠσχὺν οὕτως ἔχειν. 
Σο: Τί δὲ κατ εὐσχημοσύνην, ὦ Ἱππίαι οὐ τοῦ 

βελείορος σώματός ἐστιν ἑκόντος τὰ αἰσχθὰ καὶ πονηρὰ 
σχήματα σχηµατίζειν, τοῦ δὲ — ἄκοντος; ἢ πῶς 
σοι δοκεῖς . ι 

1Π.. Οὕτως. 

Σ9, : Καὶ ἀσχημοσύνη ἄρα ἡ —F ἑκούσιος πρὸς αρε- 
τῆς ἐσείν, ἡ δὲ ἀκούσιος πρὸς πονηρίας σώματος. 6 

1Π. — 

Σ8. Τί δὲ. φωνῆς πέρι λέγει; ποτέραν φῄς εἶναι υ 
βεἰτίω, τὴν ἐκουσίως ἀπῴδουσαν ἢ τὴν ἀκουσίως; 

1Π. Τὴν ἑκουσίως. ' 

Σ0. Μοχθηροτέραν δὲ τὴν ἀκουσίως; 
ΤΠ. Ναί. 

29, «έξαιο δ' ἂν πότερον τάγαθὰ πεκτῆσθαι η τὰ κακά; 35᾽ 
1Π. Τάγαθά. 

20: Πότερον οὖν ὤν δέξαιο πόδας κεκτῆσθαι ἔπου- 
σίως χωλαίνοντας ἢ ἀκουσίως; 

1Π. Ἐκουσίως. Ρο] 

Σ9. Χωλία δὲ ποδῶν οὐεὶ λονηρία καὶ ἄσχημο- ο ῃ 
σύνη ἑστίν; 

1Π.: Ναί, 

Σα. Τί δὲ; ἀμβινωπία οὗ πονηρία ὀφθαλμῶν; 
1Π. Ναί. 

Σ9. Ποτέρους οὖν ἂν βούλοιο -ἀφθαλμοὺς κεκτῆσθαι as 
Ἴκαὶ ποτέροις συνεῖναι; οἷς. ἑκώὼν ἄν τις ἀμβλυώττοι καὶ 
παρορώη ἢ οἷς ἄκων; ' 

1, παρακαλοίµην Ῥ. 

, 9, ἴοικεν] ὥς ἴοικεν Σο. — 16. δὲ] δαὶ ΓΡ. 
3ο, δἳ) δα ΓΞν. -- 45. δέ] δαί ΓΡ, 

— 3, ὑπὲρ auetore Heusdio (οἱ Flor. α) οἱ περὶ ab 
et corr. Ε; ποιῶν a, ἐγὼ ποιῶ :ΓΞ Σ) Ῥο, - 14. ἦν] ἡ (ρε: Σ) b. 

— τῇ ante τοῦ seelusit Bekkerus. 

- 10. οὔτοι Ob. -- ποιῶ θΒέψοτ 

— 91. κατὰ] καὶ κατὰ αν 
4 
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1Π. ος λκών, 

Σ9. Βελτίω ἄρα ἤγησαι τῶν σαυτοῦ τὰ ἐκουσίως 
πονηρὰ ἐργαζόμενα ἢ τὰ ἀκονσίως; 
απ. Τὰ γοῦν τοιαῦτα. 

5 Σ8, Οὐκοῦν πάντα, οἷον καὶ ὧτα καὶ ῥῖνας καὶ 

στόμα καὶ πάσας τὰς αἰσθήσιις, εἷς λόγος συνέχει, τὰς 

Ε μὲν ἀκόντως κακα ἐργαζομένας ἆ ἀκτήτους εἶναι ὡς πονηρὰς 

οὔσας, τὰς δὲ ἐκονσίως κτητὰς ὡς ἀγαθὰς οὔσας. 
1Π. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ο. XVII. Σο. Τί δέ; ὀργάνων ποεέρω» βετίων ἡ 
κοινωνία; οἷς ἑκών τις κακὰ ἐργάξεται ἢ οἷς ἄκων; οἷον 

πηδάλιον ᾧ ἄκων κακῶς τις κυβερνήσει, βέλτιον ἢἡ ᾧ 
ἑκών: 

1Π. Ὃι ἱκών. 
Σο. Οὐ καὶ τόξον ὠσαύτως καὶ λύρα καὶ αὐλοὶ καὶ 

τἆλία ξύμπαντα; 
1Π. ᾿Αϊηθῆ λέγεις. 
Σο, Τί δέ; vrꝛm κεκεῆσθαι ἵππου, ᾗ ἑκών τις 

κακῶς Ἱππεύσει, ἄμεινον ἢ ᾗ ἄκων: 

υ.  ΙΠ. Ἡι ἑκών. 

Σ9. ᾽Αμείνων ἄρα ἐστίν. 
ἴ4Π.. Ναί 

Σ9. Τῇ ἀμείνονι ἄρα Ψυχῆ ἵππου τὰ τῆς ψυχῆς 
ἔργα ταύτης τὰ πονηρὰ ἐκουσίως ἂν ποιοῖ, τῇ δὲ τῆς πο- 

3ο νηρᾶς ὠχουσίωρ; 

2815 

.”σ 

1Π. Πάνυ γε. 

Σ9. Οὐκοῦν καὶ κυνὸς καὶ τῶν ἄλλων ζώων πόντων; 

1Π. ᾿Ναί. 
Σο. Τί δὲ δήν ἀνθρώπου ψυχἠὴν ἐκτῆσθαι τοξύτου 

3ο ἄμεινόν ἐστιν, τις ἑκουσίως ἁμαρτάνει τοῦ σκοποῦ, ἢ 

ἥτις ἀκονσίως; 

Β ΠΠ. "τις ἑκουσίως. 
ΣΩ. Οὐκοῦν αὕτη ἀμείνων εἰς τοξικήν ἐστιν; 
1Π. Ναί. ' 

a8 Σ0. Καὶ ψυχγὴ ἄρα ἀνονσίωρ ἁμαρτάνουσα πονηρο- 

τέρα ἢ ἐκονσίως; 
1Π.. Ἐν τοξικῇ γε. 
Σ0, Τί δ' ἐν ἐμερικῇ; οὐχὶ ἡ ἐκοῦσα κακὰ ἐργαζο- 

µένη περὶ τὰ σώματα ἰατρικωτέρα; 

ο. ΙπΠ. Ναί. ; 

Σ9. ᾽μείνων ἄρα αὕτη ἐν ταύτῃ τῇ τέχνῃ τῆς μὴ 

[ιατρικῆς). 
1Π. ̓  ̓Αμείνων. 
Σ9. Τί δέ; ἡ κιθαρισεικωτέρα μαὶ αὐληεριωτέρα καὶ 

ο ας τἆλλα πάντα τὰ κατὰ τὰς τέχνας τε καὶ τὰς ἐπιστήμας 
οὐχὶ ἡ ἁμείνων ἑκοῦσα τὰ κακὰ ἐργάξεται καὶ τὰ αἰσχρὰ 

καὶ ἐξαμαρτάνει, ἡ δὲ πονηροτέρα ἄκουσα; 

25 

1ο οἱ 19. δὲ) δαί ΓΕ 13. νο .. 
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INM. Φαίνεται. 

EQ. ᾽λλὰ µήν που τάς γε τῶν δούλων Ψνχᾶς κεκτῆ- - 
σθαι δεξαίμεθ ἂν μᾶλλον τὰς ἑκουσίως ἡ τὰς ἀκουδίως 

ἁμαρτανούσας τε καὶ κακουργούσας, ὡς ἀμείνους οὔσας 

εἰς ταῦτα. 5 
1Π. Ναί. ' 
Σ0, Τί δέ; τὴν ἡμετέραν αὐτῶν οὐ ——— ἂν 

ὡς βελτίστην ἐκτῆσθαι; 
1Π. Ναί 

Σ4. Οὐχοῦν βατίων. ἔσται, ἐὰν ἑκοῦσα κακουργῇ τειοΏ 
καὶ ἐξαμαρτάνη, ἢ ἐν ἄκονσα: 

ΤΠ. «εινὸν μένε᾽ ἂν εη, ὦ —— εἰ οἱ ἑκόντες 
ἀδικοῦντες βελτίους ἔσονται η οἱ ἄκοντες. 

το Σ0.: ᾽αλλὰ μὴν φαίνεταί γε ἐκ τῶν εἰρημένων. 
1Π. Οὔκουν ἔμοιγε. 16 
Χνιι. σῷ. Ἐγὼ δ' ὤμην, ὦ Ἱππία, καὶ σοὶ φα- 

νῆναι. πάλιν ὅ' ἀπόκριναι' ἡ δικαιοσύνη οὐχὶ ἢ δύναμίς 
τίς ἐστιν ἢ ἐπιστήμη ἢ ἀμφότερα; ἢ οὐκ ἀνάγκη ἓν γέ 
τι τούτων εἶναι τὴν δικαιοσύνην : κ 

1Π. Ναί 30 

Σ9. Οὐκοῦν εἰ μὲν δύναμές ἐστι τῆς ψυχῆς ἡ δικαι- 
οούνη, ἡ δυνατατέρα φυχἠὴ δικαιστέρα ἐσείς. βεἰτίων γάρ 

που ἡμῖν ἐφάνη, ὦ ἄριστε, ἡ τοιαύτη. 

1Π. Ἐφάνη γάρ. ' 
29. Τί δ' εἰ ἐπισνήμη: οὐχ ἡ σοφωτέρα φυχὴ δικαι- x 

οτέρα, ἡ δὲ ἁἀμαθεστέρα ἀδικωτέρα;. 
1Π. Naui. 

ΣΩ. Τί ὅ' εἰ ἀμφύτερα; οὐχ ἡ ἀμφοτέρας ἔχουσα, 
ἐδιοτήμην καὶ δύναμιν, δικαιοτέρα, ἡ δὲ ἁμαθεστέρα ἆἀδι- 
Κωτέρα; οὐχ οὕτως ἀνάγκη ἔχειν; 38 

1Π. Φαίνεται. 

Σ9,. Οὐκοῦν ἡ δυνατωτέρα καὶ σοφωτέρα αὕτη ἁμεί- 
νῶν οὖσα ἐφάνη καὶ ἀμφύτερα μᾶλλον δυναµένη ποιεῖν, 
καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ αἰσχρά, περὶ πᾶσαν ἐργασίαν: 

ΙΠ. Ναί, | 
29. "Όταν ἄρα τὰ αἰσχρὰ ἐργάζηται, ἐκοῦσα ἐργά- 

ζεται διὰ δύναμιν καὶ τέχνην. ταῦτα δὲ δικαιοσύνης φαί- 
ψεται, ἦτοι ἀμφότερα ἢ τὸ ἵτερον. 

1Π. Ἔοικεν. 

Σα, Καὶ τὸ μέν γε ἀδικεῖν κακά ποιεῖν ἐσεί, τὸ δὲαο 
μὴ ἀδικεῖν καλά. 

1Π.: Ναί 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ δυνατωτέρα καὶ ἀμείνων ψυχή, ὅταν 
περ ἀδικῇ, ἑκοῦσα ἀδικήσει, ἡ δὲ πονηρὰ ἄκουσα; 

1Π.. Φαίνεται. 1.5 
Σ56. Οὐκοῦν ἀγαθὸς ἀνὴρ ὁ τὴν ἀγαθὴν ψυχὴν ἴχων, Β 

κακὺς δὲ ὁ τὴν κακήν; 

225 

200 

97 

σφ]6 

ας ᾱ. — 

30. κεκτῆσθαι ᾱ. — 30, ἄμεινόν cort. Ἑ) be: ἀμείνονος a. — 48, ἑαερικῆς primus φεοαδς Stallbaumius. — 44. δὲ) 
δαί ΓΞὺ. -- καὶ καὶ ἡ κ. 

7. δὲ) δαί Γ Ξυ. -- 5. κεκτῆσθαι ᾱ. -- 17. ἢ απίο ὀύναμις qm. a. — 22. δικαιοτέρα] καὶ δικαιοτέρα [Εἰος, α ο, 
--36-38. ἀδικωτέρας τέ ὁ) α. ναί σπα Εἰείπο οἱ Heusdio add. το. ΓΕ.) 
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ΙΠ. Ναί. ο... π. Οὐκ ἔχω ὅπως ὅοι συγχωρήσω, ὦ Σώκφατες, ταῦτα. 2R 
Σ0. ᾿Αγαθοῦ μὶν ἄρα ἀνδρός. ἐστιν ἑκόντα δι 29. Οὐδὶ γὰρ ἐγὼ ἐμοί, ὦ ἹΠππία" ἀλλ ἀναγκαῖον 

κεῖν, κακοῦ δὲ ἄκοντα, εἴπερ ὁ ἀγαθὺς. ἀγαθὴν ψυχὴν οὕτω φαίνεσθαι νῦν γε ἡμῖν ἐκ τοῦ λόγον. ὅπερ μέντοι ϐ 
ἔχει. πάλαι ἔλεγον, ἐγὼ περὶ ταῦτα ἄνω καὶ κάίω πλανώμαι 

5 ΤΠ. αλλὰ μὴν ἔχει γε. Ι καὶ οὐδέποτε ταύὐτά µοι δοκεῖ. καὶ ἐμὲ μὲν οὐδὲν Θαυμα- ὕ 
Σ9,. Ὁ ἄρα ἑκών ἁμαρτάνων καὶ αἰσχρὰ καὶ ἄδικα στὺν πλανᾶσθαι οὐδὲ ἄλλον ἠδιώτην" εἰ δὲ καὶ ὑμεῖς πλα- 

ποιῶν, ὦ Ἱππία, εἴπερ τίς ἐστιν οὗτος, οὐκ ἂν ἄλλος εἴη  νήσεόσθε οἱ σοφοί, τοῦτο ἤδη καὶ ἡμῖν δεινόν, εἰ μηδὲ 
ἡ ὁ ἀγαθός. . ς παρ᾽ ὑμᾶς ἀφικόμενοι παυσόµεθα τῆς πλάνης. 



ΚΡΑΤΥΛΟΣ 

τα ΤΟΥ 4Ι44ΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΕΡΜΟΡΕΝΗΣ, ΚΡΑΤΥΛΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ῥ. διερή, 
ΤΙ 282 
Ῥ. ωμά. 
907 , . ' : 

ρ. ΒΚ. 
Ρ. Π. Υ. Η, 

1. ΕΡΜ. Βούλει οὖν καὶ Σωκρήτει τῶδε ὠνακοινώ-  σαιμι. μᾶλλον δὲ αὐτῷ οσἱ ὅπη δομεῖ περὶ ὀνομάτων ὁρ- 
σωµεν τὺν λόγον; ᾿ Φότητος, ἴτι ἂν ἥδιον πυθοίµην, εἴ σοι βουλομένω ἐστίν. 

ΚΡ. Εἴ σοι δοκεῖ. Σ0.. Ὦ παῖ Ἱππονίκου Ερμόγενες, παλαιὰ παροιμία 

ΕΡΜ. Κρατύλος φησὶν ὅδε, ὦ Σώκρατες, ὀνόμαος ὅτι γαλεπὰ τὰ καλά ἐστιν ὅπη ἔχει μαθεῖν' καὶ δὴ καὶτὸ Ὁ 

6 ὀρθύτητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει πεφυκνῖαν, καὶ περὶ τῶν ὀνομάτων οὐ σμικρὸν τυγχάνει ὃν µάθηµα, εἰ 5 
οὗ τοῦτο εἶναι ὄνομα ὃ ἄν τινες ξυνθέμενοι καλεῖν κα- μὲν οὖν ἐγὼ ἤδη ἀκηκόη παρὰ Πῤοδίκου τὴν πεντηκοντά- 
λῶσε, τῆς αὐτῶν φωνῆς µόριον ἐπιφθεγγόμενοι, αἰλὰ ὄραχμον ἐπίδεξιν, ἣν ὁκούσαντε ὑπάρχει περὶ τοῦτουπε- 
ὀρθότητά τινα τῶν ὀνομότων πεφυκέναι καὶ Ἓλλησι καὶ παιδεῦσθαι, ὥς φησιν ἐκεῖνος, οὐδὲν ἂν ἐκώλμέ σε αὐτίκα 

Ἡ βαρβάροις τὴν αὐτὴν ἅπασιν. ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν ἐγὼ εἰ  µάλα εἰδέναι τὴν ἀλήθειαν περὶ ὀνομάτων ὀρθότητός”: νῦν 

1ο αὐτῷ Κράτύλος τῇ ἀληθεία ὄνομά ἔσεν ἢ οὔ: ὁ δὲ δὲ οὐκ ἀκήκοα, ἀλλὰ τὴν δραχμιαίαν" οὕκουν οἶδα. πῇ ιο 
ὁμολογεῖ [αὐτῷ γε τοῦτο ὄνομα εἶναι). Τί δὲ Σωκράτε; ποτὲ τὸ ὠληθὶς ἔχει περὶ τῶν τοιούτων. αυζητιῖν μέντοι ϐ 
ἔφην ἐγώ. Σωκράτης, ἡ δ᾽ ὃς. Οὐκοῦν καὶ τοῖς ἄλλοις frotcuös εἰμι καὶ σοὶ καὶ Κρατύλῳ κοινῇν ὅτι δὲ οὔ φησί 

ἀνθρώποις πᾶσιν, Όπερ καλοῦμεν ὄνομα ἕκαστον, τοῦτ σοι Ἑρμογένη ὄνομα εἶναι τῇ. ἀληθεία, ὥσπερ ὑποπτεύω 
ἴσειν ἑκάστῳ ὄνομα; Ὁ δέ, Οὕκουν σοί γε, ἡ ὃ ὃς, αὐτὸν σκώπτειν΄ οἴεται γὰρ ἴσως σε χρημάτων ἐφιέμενον. 

16 ὄνομα Ἑρμογένης, οὐδὲ ἂν πάντες καλῶσιν ἄνθρωποι. κεήσεως ἀποτυγχάνειν ἑκάστοτε. ἀλλ, ὃ νῦν δὴ ἴλεγον, 15 

4 Καὶ ἐμοῦ ἐρωτῶντος καὶ προθυμουμένου εἰδέναι ὃ τί εἰδίναι μὶν τὰ τοιαῦτα χαλεπόν, εὖς τὸ κοινὺν δὲ ΄κατα- 

384 ποτε λέγε, οὔτε ἀποσαφεῖ οὐδὲν εἰρωνεύεταί εε πρός µε, θΘέντας χρὴ σκοπεῖν εἴτε ὡς σὺ λέγεις ἴχει εἴεε ὡς Κρατύλος. 
Ὁ προσπυιούµενός τι αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διανοεῖσθαι, ὡς εἰδὼς ΗἩ. ΕΡΜΗ, Καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ δώκρατες, πολλάκις 

περὶ αὐτοῦ ὃ εἰ βούλοπο σαφῶς εὐπεῖν, ποιήσεαν ἂν δὴ καὶ τούτῳ διαλεχθεὶς καὶ ἄλλοις πολλοῖς, οὐ δύναμαι 
ο: καὶ ἐμὶ ὁμολογεῖν καὶ λέγειν ἄπερ αὐτὸς λέγει. εἰ οὖν πη πεισθῆναι ὡς ἄλλη τις ὀρθότης ὀνόματος ἢ ξυνθήκη καὶ αν Ὦ 

ἔχεις συμβωλεῖν τὴν Κρατύλου µαντείαν, ἡδέως ἂν ὠκού- ὁμολογία. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὃ τι ἄν τὶς τῷ θῆται ὄνομα, 

— — — — — — — ———— 

1, ἀνακοϊνωσώμεθα Ἡ. — 6. ὃ] ὄρτια. — 3. εἰ αὐτῷ] εἰ αὐτῷ πύτερορ Π4ΞΠΣΤ. et) αὐτῷ πότερον ο. [εἰ] αὐτῷ 
Γπότερον ] Vinekelmannus, εοἰ. Krügero ad Xen. Anab, p. 431. — 10. ἐστιν οἵη. Stallbaumii typotheta. -- 11. αὐτῷ -- 
εἶναι in ποπ. ponunt Χ ΤΠ, ου, ΓΑ ΒΟΕΚΗ ΧΙ, κδολικί; Stallhaumtus. — δὲ) δα αὖ. -- απ. ἀνθφώποις Οἱ1. ᾱ- 

6, ἀκηκόη εμιη Hekkero ο: ἀκηκόει A, ἠκηκόειν ᾱ. — 8. ἐκώλνσέ a. — 13.. Ἑρμογένει a. — 30. τις) τις ἐστὶν -ᾱ. 
Ῥελτο, | . 24 
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τοῦτο εἶναι τὸ ἀὀρθόν: καὶ ὢν αὐθίς γε ἕτερον µεταθῆται, 
ἐκεῖνο δὲ µηκέτι καλῇ, οὐδὶν ἧττον τὺ ὕστερον ὀρθῶς 
ἔχειν τοῦ προτέρου, ὥσπερ τοῖς οἰκέταις ἡμεῖς µετατιθὲ: 
µεθα, οὐδὲν ἧττον τοῦτ εἶναι ὀρθὸν τὸ μετατεθὲν τοῦ 

δπρύτερον κειµένου: οὐ γὰρ φύσει ἑκάστῳ πεφυκέναι ὄνομα 
οὐδὲν οὐδενί, ἀλλὰ νόµῳ καὶ ἔθει τῶν ἐθισάντων τε καὶ 

Ε καλούντων. εἰ δὲ πηῃ ἄλλη ἔχει, ἔτοιμος ἔγωγε καὶ µανθά- 
νειν καὶ ὠἀκούειν οὐ µόνον παρὰ Κφατύλου, ἆλλὰ καὶ παρ 
ἄλλου ὁτονοῦν. ει 

Σ5. Ίσως μέντοι τι λέγεις, ὦ Ἑρμόγενες' σκεφώμεθα 
δὲ, ὃ ἂν θῇ καλεῖν τις ἕκαστον, τοῦτ ἔσειν ἑκάότῳ ὄνομα; 

ϐ  ΕΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖ. ᾿ 

Σ8. Καὶ ἐὰν ἰδιώτης καλῇ καὶ ἐών πόλις: 

ΕΡΜ. Φημί. 
ο Σ8. Τί οὖν ἐὰν ἐγὼ καλώ ὀτιοῦν τῶν ὄντων, οἷον 
ὃ νῦν καλοῦμεν ἄνθρωπον, ἐὰν ἐγὼ τοῦτο ἵππον προσα- 
γορεύω, ὃ δὲ νῦν ἵππον, ἄνθρωπον, ἴσται δηµοσίᾳ μὲν 
ὄνομα ἄνθρωπος τῷ αὐτῷ, ἰδίᾳ δὲ ἵππος: καὶ ἰδίᾳ μὲν 
αὖ ἄνθρωπος, δημοσία δὲ ἵππος: οὕτω λέγεις: 

ΕΡΜ. "Ἔμοιγε δοκεῖ. 
11. Σ0. Φέρε δή µοι τόδε εἰπέ. καλεῖς τι ἀληθῆ 

Άέγειν καὶ ψευδῆ; 

ἘΡΜ. Ἔγωγε. 
Σ0. Οὐκοῦν εἴη ἂν λόγος ἀληθής, ὁ δὲ φευδής: 

5 ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
Σ9. Α΄ οὖν οὗτος, ὃς ἂν τὰ ὄντα λέγῃ ὡς ἔστιν, 

ἀληθής: ὃς ὅ' ἂν ὡς οὐκ ἔστι, Φευδής: Π 
ΕΡΜ. Ναι 
Σ9, Ἔσειν ἄρα τοῦτο, λόγῳ λέγειν τὰ ὄντα τε καὶ µή: 

a0  ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
Σϱ. Ὁ λόγος ὃ᾽ ἐσεν ὁ ἀληθὴς πότερον ὅλος μὲν 

C ὀληθής, τὰ µόρία ὅ) αὐτοῦ οὐκ ἀληθῆ, 
ΕΡΜΗ. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ τὰ µόρια. . 

7 Q. Πότερον δὲ τὰ μὲν μεγάλα µόρια ἀληθῆ, τὰ δὲ 
as σμικρὰ οὔ; ἢ πάντα; 

ΕΡΜ. Πάντα, οἶμαι ἔγωγε. 
Σ9. Ἔστιν οὖν ὃ τι λέγεις λόγου σμικρότερον µόριον 

ἄλλο ἢ ὄνομα; 
ο ΕΡΜΗ. Οὔκ, ἀλλά τοῦτο σµικρότατον. 

B ⁊ 

ω M. Καὶ τὸ ὄνομα ἄρα τὸ τοῦ ἀληθοῦς λόγου 

“λέγεται: 
ΕΡΜΗ. Ναί. 
Σ0, ᾽Αληδές γε, ὡς φῄς. 

ΠΗΑΑΤΩΝΟΣ ΚΡΑΤΥΛΟΣ. 3.5. 356. 

ΈΡΜ. Ναί. 

ΣΑ. . Τὸ δὲ τοῦ φευδοῦς µόρίον οὐ ψεῦδος; 
ΕΡΜΗ. Φημί. 
590. "Ἔστιν ἄρα ὄνομα ψεῦδος καὶ ἀληθὲς Ἰέγειν, 

εἴπερ καὶ λόγον; ᾿ β 
ΕΡΜ. Πῶς γὰρ οὔ: η] 
ΣΩ. Ὢ ἂν ἄρα ἕκασεος φῇ τῷ ὄνομα εἶναι; τοῦτό 

ἐστιν ἑκάστῳ ὄνομα; 
ΕΡΜΗ, Ναί 

Σ0. ὮἩ καὶ ὁπόσα ἂν φῇ τις ἑκάστῳ ὀνόματα εἶναι, 10 

τοσαῦτα ἔσται; καὶ εὖτε ὁπύταν φῇ; 

ΕΡΜΗ. Οὐ γὰρ ἔχα ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος 
ἄλλην ὀρθότητα ἢ ταύτην, ἐμοὶ μὲν ἕτερον εἶναι καλεῖν 
ἑκάστῳ ὄνομα, ὃ ἐγὼ ἐθέμην, σοὶ δὲ ἕεερον, ὃ ἂν σύ. 
οὕτω δὲ καὶ ταῖς πόλεσιν ὁρῶ ἐδίᾳ ἑκάσταις ἐνίοτ ἐπὶ 15 8 
τοῖς αὐτοῖς κείµενα ὀνόματα, καὶ Ἓλλησι παρὰ τοὺς ἅλ- Ε 
λους Ἓλληνας, καὶ Ἓλλησι παρὰ βαρβάρους. 

εν. ΣΩ. Φέρε δὴ ἴδωμεν, ὦ Ἡρμύγενες, πότερον 
καὶ τὰ ὄντα οὕτως ἴχειν σοι φαίνεται, ἰδίᾳ αὐτῶν ἡ οὐσία 

εἶναι ἑκάστω, ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγε, λέων πάντων 19 

χρημάτων µέτρον εἶναι ἄνθρωπον, ὡς ἄρα οἷα μὶν ἂν 386 
ἐμοὶ φαίνηται τὰ πράγματα εἶναι, εοιαῦτα μὲν ἔσειν ἐμοί, 

οἷα δ᾽ ὢν σοί, τοιαῦτα δ᾽ αὖ σοί: ἢ ἔχειν δοκεῖ σοι αὐτὰ 
αὐτῶν τινὰ βεβαιότητα τῆς, οὐσίας. 

ΕΡΜ. "Ἠδη ποτὶ ἴγωγε, ὦ Σώκρατες, ἀπορῶν καὶ 15 
ἐνταῦθα ἐξηνέχθην, εἰς ὤπερ Πρωταγόρας λέγει" οὐ πάνυ 
τι μέντοι µοι δοκεῖ οὕτως ἴχειν. , 

55. Τί δέ; ἐς τόδε ἤδη ἐξηνέχθης, ὥστε μὴ πάνυ 
σοι δοκεῖν εἶναί τινα ἄνθρωπον πονηρύν;: Β 

ΕΡΜΗ. Οὐ μὰ τὸν ἀία, ἀλλὰ πολλάκις δὴ αὐτὺ πέ- 30 
πυνθα, ὥστε µοι δοχεῖν πάνυ πονηροὺς εἶναί τινας ὧν- 
θρώκουν, καὶ μάλα θυμού. 

Σ9. Τί δέ; πάνυ χρηστοὶ οὕπω σοι ἔδοξαν εἶναι 
ἄνθρωποι; ι 

ΕΡΜ. Χαὶ µάλα ὀλίγοι. 35 
Σ9. Ἔδοξαν ὅ) οὖν: 9 
ΕΡΜ, "Ἔμοιγε. 

ΣΩ, Πῶς οὖν τοῦτο τίθεσαι; ἄρ ὧδε, τοὺς μὲν πάνυ 
χρηστοὺς πάνυ φρονίµους, τοὺς δὲ πάνυ πονηροὺς πάνυ 
ἄφρονας; ' “ο 

ΕΡΜ. "Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. [μ 
ΣΩ. Οἷόν τε οὖν ἐστίν, εἰ Πρωταγόρας ἀληθῆ ἔλεγε 

καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀλήδεια, τὸ οἷα ἂν δοκῇ ἑκάστῳ τοι- 

1. τὸ] καὶ τὸ ab. -- 3. οὐδὶν ἦττον τὸ ὕστερον ὀρθῶς ἔχειν τοῦ προτέρου “πιοί onees, quorum Ίσου quae 8ἱ6- 
phanus Νάνοι, οὐδίν ἦττον τοῦτ εἶναι ὀρθὸν τὸ µετατεθ 
ἃ dem ita mutato oltio αἱ legat σὐδὲν΄ ἧττον εἶναι IAAMETG οἱ me. F, Ες 

τοῦ πρότερον xtuueirov, post µετατιθέμεθα ponunt 
τοῦτ) εἶναι, εεἰοτἰ, praeter 

ΤΠ, προτέρὀν «αεοίο ΙΙ πρότερον. Ἀσκκ. Ἠέκκετα» inter προτέρου εἰ ὥσπερ in⸗eruit κειµένου, seclusis deinde 

verbis οὐδὲν ἧττον τοῦτ -- πρότερον κειµένου probante Winckelmanno; Stallbaumius seclusit verha τοῦ προτέρου in 
εοἀϊσο Gudiano omissa. Ἐφπίὰ 
41. ἔστιν om. ο. — 13 et 15. ἐὰν] ἂν a b. ----34. σµικρύτερα 

ſein πασ] 46446 quats inter καλῆ εἰ ὥσπερ leguntur, reliquis servatis. Ἠαιτ. -- 
ο. — 40. ἄρα a. 

2. ψευδές auetore Cornario α. -- 4. φεῦδος Γώ 4 ΠΒΟΕΕΗΙ ΛΙΠΗ: φευδὲς abe. ΟΗ, Schneider ad Ρο], Vol. 1. ρ. 38, 
— 10. ἄν τις φῇ a. — 19. ἰδίᾳ ἑκάσταις ἐνίοτ ἐπὶ auctore ΒΙΙΠΙΑΠΗΟ ο: ἐδίᾳ ἑκάσταις ἐνίοις ἐπὶ Χ43ΠΣΤ, ἰδία 

ἑκάσταις ἐπὶ α. -- 32. τοιαῦτα ὃ᾽ αὖ σοί] τοιάδε α. — αὐτὰ αὐτῶν) ἄττα αὐτῶν α. -- 18. δέ] δαί νο, — 10. αὐςδ] 
ταὐὺ Χ4ΈΠΣΤ. -- 33. δέ] δαί b. -- 45. ἑκάστῳ ἕκαστα, τοιαῦτα επι Ἐϊσίπο Heindorſtus. ι 
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αὔτα καὶ εἶναι, τοὺς μὶν ἡμῶν φφρονίµους εἶναι, τοὺς δὲ τέὲ τι ποιήσει καὶ ἐρεῖ, ἐὰν δὲ µή, ἐξαμαρτήσεταί τε καὶ 
ἄφρονας; οὐδὲν ποιήσει; 

ΕΡΜΗ. ΄ Οὐ δῆτα. ἘΡΜ. Οὕτω µοι δοκεῖ, ὡς λέγεις. 
ΣΩ. Καὶ ταῦτά γε, ὡς ἐγῶμαι, σοὶ πάνυ δοκεῖ, φρο- ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦ λέγειν µύριον τὸ ὀνομάσειν' ὀνο- 

πνήσεως οὔσης καὶ ἀφφοσύνης μὴ πάνυ δυνατὸν εἶναι µμάζοντε γάρ πον λέγουσι τοὺς λόγους. 6 

Πρωταγόραν ἀληθῆ λέγειν. οὐδὲν γὰρ ἄν που τῇ ἀληθείᾳ ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρον φφονιμώτερος εἴη, εἴπερ ἃ ἂν ἑκάστῳ ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὀνομάζειν πρᾶξίς τὲς ἐστιν, εἴπερ 

Ὦ δοκῇ ἑκάστῳ ἀληθη ἔσται. καὶ τὺ λέγειν πρᾶξις ἦν περὶ τὰ πράγματα; 
ΕΡΜΗ. Ἔσει ταῦτα. [ ΕΡΜ. Ναί. 

ο ὃν. Σο. λλὰ μὴν οὐδὲ κατ’. Εὐθύδημόν χε, μάς Σ.. αἱ δὲ πφάξες ἐφάνησαν ἡμῖν οὐ πρὸς ἡμᾶς ιο D 
σοὶ δοκεῖ πᾶσι πάντα ὁμοίως εἶναι ἅμα καὶ ἀεί. οὐδὶ γὰρ οὗὖσαι, ολλ’ αὐτῶν τινα ἰδίαν φύσιν ἔχουσαι; 
ἂν οὕτως εἶεν οἱ μὲν χρηστοί, οἱ δὲ πονηροί, εἰ ὁμοίως ΕΡΜ. Ἔσει ταῦτα. ι 12 
ἅπασι καὶ cel ὀρετή τε καὶ κακία εἴη. 29. Οὐκοῦν. καὶ ὀνομαστέον ᾗ πέφυκε τὰ πράγματα 

ΕΡΜΗ. ᾿Αληθῆ λέγεις. ὀνομάξειν τε καὶ ὀνομάζεσθαι καὶ ᾧ, ἀλλ’ οὐχ ᾗ ἂν ἡμεῖς 

1 58. Οὐκοῦν εἶ µήτε πᾶσι πάντα ἐσεῖν ἁμοίως ἅμα βουληθώμεν, εἴπερ τι τοῖς ἔμπροσθεν μέλλει ὁμολογούμενον Ι6 
10 καὶ αεί, µήτε ἑκάστῳ ἐδίᾳ ἕκαστον τῶν ὄντων ἐοτί, ὅῆλον εἶναι; καὶ οὕτω μὶν ἂν πλέον τι ποιοῖμεν καὶ ὀνομάζοι- 

δὴ ὅτι αὐτὰ αὐτῶν οὐσίαν ἔχοντά τινα «βέβαιόν ἐστι τὰ µεν, ἄλλως δὲ οὔ, , 
Ε πράγματα, οὐ πρὺς ἡμᾶς οὐδὲ ὑφ᾽ ἡμῶν, ἑλκόμενα ἄνω ΕΡΜ. Φαίνεταί μοι. 

καὶ κάτω τῷ ἡμετέρῳ φαντάσµατι, ἀλλὰ καθ’ αὐτὰ πρὺς νεα. M. Φέρεδή, ὃ ἴδει τέμνειν, ἔδει τω, φαμέν, 
Σαφτὴν αὐτῶν οὐσίαν ἔχοντα ᾖπερ πέφυκεν. : τέμνειν; ο 

ΕΡΜ. «οκεῖ µοι, ὦ Σώκρατες, οὕτως ἔχειν. ΕΡΜΗ. Nalt. Ι 
Σ9, Πότερον οὖν αὐτὰ μὲν ὤν εἴη οὕτω πεφυκότα, Σ0. Καὶ ὃ ἔδει κερκίζειν, ἔδει εῳ κερκίζειν, καὶ ὃ Ε 

αἱ δὲ πράξεις αὐτῶν οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον; ἢ οὐ καὶ ἴἔδει τρυπᾷν, ἴδει τῷ τρυπᾷν; 
αὗται ἓν τι εἶδος τῶν ὄντων εἰσίν, αἱ πράξεις; ΕΡΜ. Πάνυ γε. ' 

1 ΕΡΜΗ. Πάνν γε καὶ αὗται. — 28. Καὶ ἃ ἴδει δὴ ὀνομάζειν, ἔδει τῳ ὀνομάσειν: Ἡ 
351 ΣΑ. Κατὰ τὴν αὐτῶν ἄρα φύσιν καὶ αἳ πράξεις ΕΡΜ. Ἔσει ταῦτα, 236 

πράττονται, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν. δύξαν. οἷον ἐάν τι Σα. Τί δὲ ἦν ἐκεῖνο ᾧ ἔδει τρυπᾷν; 
959 ἐπιχερήσωμεν ἡμεῖς τῶν ὄντων τέµνειν, πύτερον ἡμῖν ΕΡΜ. Τρύπανον. 

τµητέον ἕκαστον ὡς ἂν ἡμεῖς βουλώμεθα καὶ ὦ ἂν βοῦλη- Σ.. Τί δὲ, κ κερκίζειν; 
10 θῶμεν, ἢ ἐὰν μὶν κατὰ τὴν φύσιν βουληθῶμεν ἕκαστον ΕΡΜΗ. Κερκίς. . 30 

τέμνει τοῦ τέµνειν τε καὶ τέµνεσθαι καὶ ὦ πέφυκε, τε- Σ0. Τί δέ, ᾧ ὀνομάζειν: 
μοῦμέν τε καὶ πλέον τι ἡμῖν ἔσται καὶ ὀρθῶς πράξοµεν ΕΡΜΗ. Ὄνομα. 

τοῦτο, ἐὰν δὲ παρὰ φύσιν, ἐξαμαρτησόμεθά τε καὶ οὐδὲν Σ9. Εὺ λέγει. ὄργανον ἄρα τί ἐστι καὶ τὸ ὄνομα. 

πράξοµεν; ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Β1 ΕΡΜ. Ἔμουε δοκεῖ οὕτως. Σ0, Εἰ οὖν ἐγὼ ἐροίμην Τί ἦν ὄργανον κ κερκέςι 35 
11 ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐὰν κώειν τι ἐπακιθήσωμεν, οὐ κατὰ οὐχ ϱ) κερκίζοµεν; 

πᾶσαν δόξαν δεῖ κάειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὀρθήν; αὕτη ὅ- ΕΡΜ. Ναί. {3 
ἐσεὶν ᾗ πέφυκεν ἕκασεον κάεσθαί τε καὶ κάειν καὶ ᾧ 250, Κερκίζοντες δὲ εί δρῶμεν: οὐ τὴν κρύκην καὶ ΄Ὦ 

πέφυκεν; τοὺς στήµονας συγκεχυµένους διακρίνοµεν; 
ο ΕΡΜ. Ἔσει ταῦτα. : ΕΡΜΗ. Ναί. Γ] 

Σ8. Οὐκοῦν καὶ τἆλλα οὕτως: ᾿ 29. Οὐκοῦν καὶ περὶ ερυπάνον ἕξεις οὕτως εἰπεῖν καὶ 

ΕΡΜΗ. ᾖΠάνυ γε. περὶ τῶν ἄλλων; 

γπ. ΣΩ. 4 οὖν οὐ καὶ τὸ λέγειν µία τις τῶν ΕΡΜ. Πάνο γε. 
πράξεών ἑστιν. : ι Σ8. Ἔχεις δὴ καὶ περὶ ὀνόματος οὕτως εἰπεῖν; ὁρ- 

““. ἘΡΜΗ. «Ναί. — γάνῳ ὄνει τῷ ὀνόματι ιὀνομάξοντες τί ποιοῦμεν : .” 

Σ9. Πότερον οὖν ᾗ ἄν τῳ δοκῇ λεκτέον εἶναι, ταύτῃ ΕΡΜ. Οὐκ ἔχω λέγειν. 
λέγων ὀρθῶς λέξει, ἢ ἐὰν μὲν ᾗ πἐφύκε τὰ πράγματα λέ- Σ9. J οὖν διδώσκοµέν τε ἀλλήλους καὶ τὰ πράγ- 

ιτ] γειν τε καὶ λέγεσθαι κἀὶ ᾧ, ταύτῃ καὶ τούτῳ λέγη, πλέον µατα διακρίνοµεν ἡ ἔχειι 

ο 8. οὐδὲ a. — 44. πάντα πᾶσιν απ. — 17. αὐτῶν a. — 19. ἀλλά) ἀλλὰ καὶ α. --- 30. αὐτῶν αἲ. — 12. οὐ 01η. a. 
— 33 οἱ 45. αὗται auetore Ileiudorſio be: αὐταὶ ᾱ. — 15 οἱ 39. ἐπεφύκει ab. Vid. αι Hermannus de emend. gr. ατ. 
p. 202 οἱ ad Hecuh. p. 90. — 41, οὕτω ο, — 44. ἐστι τῶν πράξεων 6ο. 

5, πρᾶξίς Κ4ΠΣΤ εἰ ντ. ἃ: πρᾶξίς εἰς abe. 
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ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

VIII. σΣ0. Ὄνομα ὄφα διδασκα]ικόν τί ἐἔσειν ὄρ- 
{  γανον καὶ διακφιτικὸν τῆς οὐσίας, ὥσπερ κερχὶς ὑφάσματος, 

ΕΡΜ. Ναί. : 
5 Σο. Ὑφαντικὺν δὲ γε ἡ κερκές; 

ΕΡΜΗ. Πώς & οὔν 

ΣΏ,΄ ὙΤφαντικὸς μὶν ὥἄρα κερκίδε καλώς χρήσεται” 

καλῶς ὁ᾽ ἐστὶν ὑφηντικῶς' διδασκαλικὸς δξ ὀνόματι κα- 

λῶς' καλῶς δ᾽ ἐστὶ διδησκαλικῶς. 

i0 EPM. Να 

A Τῷ τίνος οὖν ἔργω ὁ ὑφάντης παλῶς χρήσεται, 

ὅταν τῇ περκίδε χρῆται: 
14 ΕΡΜΗ. ἸΤῷ τοῦ τέκτογος. 

Σ0. Πος δὲ τέκτων ἢ ὁ τὴν τέχνην ἔχων: 
ΙΕΡΗ. Ὁ τὴν τέχνην. 

Π] 5, Τῷ τίνος δὲ ἔργω ὁ τρυπητής παλῶς χρήσεταε, 

ὅραν τῷ τρυπάνῳ χρῆταις . 

ΕΡΜΗ. Τῷ τοῦ χαλκέως, 

ΣΩ. "40 οὖν πᾶς χαλκεὺς ἢ ὁ εἰν τέχνην ἔχων; 

-... ΕΡΗΜ. Ὁ τὴν τέχνην, 
Σ.. Εἶνι τῷ δὲ τίνος ἴργω ὁ διδασκαλεκὸς χρήσεται, 

ὅταν τῷ ὀνόματι χρῆται: , 

ΕΡΜΗ, Οὐδὶ τοῦς ἴχω. 
Σ9. Οὐδὲ τοῦτό γ τίς παραδίδωσιν 

α ἡμῖν τὰ ὀνόματα οἷς χρώμμδα: 
ΕΡΜΗ. Οὐ δήτα. . 

"μρ) οὐχὶ ὁ νόμος δοκεῖ σοι εἶναι ὁ παραδιδοὺς 

χεις εἰπεῖν, 

Σ., 

αὐτά: 
ΕΡΜ. "Ἔοικεν. 

ΣΏ,. Νομοθίτου ἄρα ἴφγω χρήσεται ὁ διδασκαἰκός, 

ὅταν ὀνόματι χρήται: 
ΕΡΜ. «οκεῖ µοε. 

Επ. 

Σ0, ἨΝομοθέτης δὲ σοι δσκεῖ πῶς εἶναι ἀνὴρ ἢ ὁ- 

τὴν εέχνην ἴχων: 
15 ΕΡΜΗ. Ὁ τὴν τέχνην. 

Σ0. 

380 δίσθαι ἐστίν, ἁλλό τινος ὀνοματουργοῦ. οὗτος ὃ’ ἑοτίν, 
15 ὥς ἴοικεν, ὁ νοµοθέτης, ὃς δὴ τῶν ν δημιουργών σπανιώ- 

τατος ἐν ὠνθρώποις γίνεται. 
ο ΕΡΜΗ. Ἔοικεν. 

1Χ. ση. δι δή, ἐπίσκεφαι, ποῖ βλέπων ὁ νοµο- 
Φέτης τὰ ὀνόματα τίθεται; ἐκ τῶν ἴμπροσῦεν δὲ ἀνά- 

σκεφαι. ποῖ βιέπων ὁ τέκτων τὴν κερχίδα ποµἰ; ἄφ οὐ 
πρὸς τοιοῦτόν τι ὃ πέφυκε κερκίζειν: 

μ΄ ΕΡΜΗ. Πάνυ 18 ΄ 1 

Σ., Τί δὲ; ὧν καταγῇ αὐτῷ ἡ κερκὶς ποιοῦντι.,  πό- 

7. κεχρήσεται Ά. --- ὃ-. prius καλώς τοι» habei · re· 63 -- 

MAATANOS ΚΡάΤΤΗΟΣ. 

Ouu ἄρα παντὸς ὠχνδρός, ὦ Ἑρμάγενες, ὄνομα, 

359, 390. 

τερον πάλιν ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν κατεαγυῖαν βλέπω», ἢ h 
αρὺς ἐκεῖνο τὸ εἶδος, πρὸς περ καὶ ἣν, κατέαξεν ἐποίει; 

ΕΡΜ. Πρὺς ἐκεῖνο, ἔμοιγε δοκεῖ. 

59. Οὐκοῦν ἐκεῖνο δικαιόταν᾽ ἂν αὐτὸ ὃ ἔστι κερκὶς 
καλέσαιμεν; 5 

ΕΡΜΗ: Ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σ4. ᾿ Οὐκοῦν ἐπειδὰν δέῃ λεπεῷ ἱματίῳ ἢ παχεῖ ἢ 
λερῷ ἢ ἐρεῷ ἢ ὁποιωοῦν τινὶ κερκίδα ποιεν, πάσας μὲν 
δεῖ ἐὺ τῆς κερκίδος ἔχειν εἶδος, οἵα F ἑκάστῳ καλλίστη ϐ 
πέφυκε, ταύτην ὠποδιδόναι τὴν φύσιν αἱ τὸ ἔργον Έκαστον: 19 

ΕΡΜ. Ναί. 

Σο, Καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὴ ὀφγάνων ὁ αὐτὸς τρό- 

ποᾳ" τὸ φύσει ἑκνώστω πεφυκὺς ὄργανον ἐξευρόντα δεῖ 

ἀποδοῦναι εἰς ἐκείνο, ἐξ οὗ ὢν ποιῇ τὸ ἔργον, οὐχ αἷον 
ἂν αὐτὺς βουληθῃ, ἀλλ’ οἷον πέφυκε. τὸ φύσει γὰρ ἑκά- 15 
στῳ, ὡς ἴοικε, τρύπανον πεφυκὸς εἷς τὸν σίδηρον δεῖ 
ἐπίστασθαι τιθέναι.. 

16 

ΕΡΜΗ. Πάνου γε. ' 

Σ6. Καὶ * φύσει κερκίδα ἱκάσεῳ πεφνκνῖαν εἰ τὸ 3900 

ἐύλον. * 

ΕΡΜ. Ἔπει ταῦτα. 

59, Φύσε γὰρ ἦν ἑκάστω εἶδει ὑφάσματος, ὡς ἴοι- 3 
κεν, ἱκάστη κερκίς, καὶ τὰ ἅλία οὕτως. 

ΕΡΜΗ. Ναί. 
Σο, αρ οὖν, ὦ βέτιστε, καὶ τὸ ἑκάστῳ φύσει πε- 15 

φυκὸς ὄνομα τὸν νοµοθέτην ἐκεῖνον εἰς τοὺς φθόγγους 
καὶ τὰς συλλαβὰς δεῖ ἐπίστασθαι τιθέναι, καὶ βλέπονεα 

πρὺς αὐτὸ ἐκεῖνο, ὃ ἔστν ὄνομα, πάντα τὰ ὀνόματα 

ποιεῖν τε καὶ τίθεσθαι, εἰ μέλλει κύφιος εἶναι ὀνομάεων 
θέτὴς: εἰ δὲ μὴ εἰς τὰς αὐτὰς συλλαβὰς ἕκαστος ὁ νοµο- 38 

θέτης τίθησιν, οὐδὲν δεῖ τοῦτο ὠγνοείν' οὐδὲ γὰρ εἰς τὸν 
αὐτὸν σίδηραν ἅπας χαϊκεὺς τίθησι, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα ἙἘ 
ποιῶν τὸ αὐτὸ ὄργανον' ἆλλ ὅμως, ἕως ἂν τὴν αὐτὴν ο... 

ἐδίαν ἀποδιδῷ, ἐάν τε ἐν ἅλίῳ σιδήρω, ὅμως ὀρθῶς ἔχει . 
τὸ ὄργανονν ἑάν τε ἐνθάδε ἐάν τε ἐν βαρβάροις τις ποιῇ. 33 

ἡ γάρ: - 
ΕΡΜ. Πάνυ σε 

25. Οὐκοῦν οὕτως ἀξιώσεις καὶ τὸν Ῥομοθέτην τόν 
τε ἐνθάδε καὶ τὸν ἐν τοῖς βαρβήροις, ἕως ἂν τὸ τοῦ 
ὀνόματος εἶδος ἀποδιδῷ τὸ προσῆκον ἑκάσεῳ ἐν ὁποιαισ- «9 
οὔν συλλαβαῖς, οὐδὲν χείρω νοµοθίτην εἶναι τον ἐνθάδε 
ἢ τὸν ὁὀπονοῦν ὤλλοθε; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
Χ. Σο.. Τίς οὖν ὁ 7Σωσύμενος εἱ πὸ προσῆκον u 

εἶδος κερκίδος ἐν ὁποιωοῦν Εύλῳ κείται: ὁ ποήσας, ὁ {5 
τίκτων, η ὁ χρησόµενος, ὁ ὑφάντης; 

1.1. τέκτων FANRCEFMXIM οἱ pr. ἄν εέκτων 
ἐστὶν αἩο. -- 30. τέχνην ἔχων ᾱ. — 84, τοῦτ ἔχεις α- -- 37. εἶναι οὐ, δ. -- νι ὑπεφύκει ᾱ, πεφύκει Ἡ, — 46, δέ δαί α Ὁ. 

8 δ] ὅπερ a. — 8. λίνω ἦν ἐρίω π. — 19 οἱ 14, πέφυκε Stallbaumius: ἐπεφύκει a h. coul. 387 B. 388 Α. — 
14, τὸ ἴφγον om. a. — 15. χὰρ φύσει ««ὐο, — 19. τὸ οι. a b. — 35. τἆλλα Ίου σος 18. οὗ ἐστιν κ. -- 39. ὁ νομοθέτης] 
ὀνομαθέτης a. — 1. ὧν ο, ΧΠΣΤ οι pr. 4. - 34. ἑάν τε ἐν τῷ αὐτῷ ήν τε ἐν ἄλλω σιδήρῳ Astlus, ἐὰν καὶ 
ἐν ἄλλῳ σιδήρῳ Stallhautntus. — ὕμως) ὁμοίως a. — 45. ὁ ante ἐφάντης ου. ΧΠΣΤ οἱ ϱ). 4 Ξ. 
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αοἱ, πο. ' 

ΕΡΜ, «Ελὺς μὲν μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, τὺν χρη- 

σόμενον. ι 
Σ., Τίς οὖν ὁ τῷ τοῦ λυροποιοῦ ἔργῳ χοηόύµένοςς 

ἄφ οὐχ οὗτος, ὃς ἐπίσταιτο ἂν ἐργαζομένῳ κάλλιστα ἐπι- 
Φστατεῖν καὶ εἰφγασμένον γνοίη εἴε εὖ εἴργασται εἴτε μή: 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
Σο. Τίς: 

ΕΡΜΗ. Ὁ κιθαριστής. 
Σ.. Τίς δὲ ὁ τῷ τοῦ ναυπηγοῦ: ἱ 

Cio ΕΡΜ. Κυβερνήτης. 
18 Σ0. Te δὲ τῷ τοῦ νοµοθίτου ἴργῳ ἐπιοτατήσειέ τ) 

ἂν κάλλιστα καὶ εἰργασμένον κρίνειε καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν 
τοῖς βαρβάροις: ἀρ οὐχ ὕσπερ χρήσεται; 

ΕΡΜΗ. Ναί. 

1. Σ0. 4 οὖν οὐχ ὁ ἐρωτῶν ἐπιστάμενος οὗτός ἐστιν: 

ΕΡΜΗ. Πάνυ γε. 

Σ., Ὁ δὲ αὐεὺς καὶ ἀποκρίνεσῦιες 
ΕΡΗ. Να. 

. Σ0. Τὸν δὲ ἐρωτῶν καὶ ὠποκρίνεσθαι ἐπιστάμενον 
30 ἆλλο τι σὺ καλεῖς ἢ διαλεκτικόν: 

ΕΡΜΗ. Οὔκ, ἁλλὰ τοῦτο. 
ρ Σ0. ὙΤέκτονος μὲν ὄρα ἴργον ἐστὶ ποιῆσαι πηδάλιον 

ἐπιστατοῦσεος κυβερνήτου, εἰ μέλλει καλὸν εἶναι τὺ πηδώλιον. 
ΕΡΜΗ. Φαίνεται. 

“Σο. Νομοθίτονυ δέγε, ὡς ἴοικεν, ὄνομα, ἐπιστάτην 

ἔχοντος διαλεκτικὸν ἄνδρα, εἴ μέλλει καλώς ὀνόματα δή- 

σεσθαι, 

ΕΡΜ. Ἔσει ταῦτα. 
Σ0,. Κινδυνεύε ἄρα, ὦ Ερμόγενες, εἶναι οὐ φαῦλον, 

30 ὡς σὐ οἵει, ἡ τοῦ ὀνύματος Ὀέσις, οὐδὲ φαύλων ἀνδρῶν 

οὐδὲ τῶν ἐπιτυχύντών., καὶ Κρατύλος ἀληθὴ λέγει λέγων 
φύσει τὰ ὀνόματα εἶναι τοῖς πράγµασε, καὶ οὐ πάντα δη- 
μιουργὺν ὀνομάτων εἶναι, ἀλλὰ µόνον ἐκεῖνον τὸν ὧπο- 
βλέποντα εἰς τὸ τῇ φύσει ὄνομα ὃν ἑκάστω καὶ δυνάµενον 

15 αὐτοῦ τὸ εἶδος τιθέναι εἲς τε τὰ 

συλλαβάς: . 

ΕΡΜΗ. Οὐκ ἴχω, ὦ Σώνρατες, ὅπως αοὶ πρὸς ἂ 

λέγεις ἐναντιοῦσθαι. ἴσως μέντοι οὗ ῥήδιόν ἐσειν οὕτως 

ἐξαίφνης πεισθῆναι, ἁλλὰ δοκῶ µοι ὧδε ὤν μᾶλλον πει- 

«ο σθήσεσθαί σοι, εἴ µοι δείξειας, ἤντινα φὴς εἶναι τὴν 

φύσει ὀρθότητα ὀνόματος. 

Σ9. Ἐγὼ μέν, ὦ μακάριε Ἑαόγενες, οὐδεμίαν λέγω, 

ἆλλ' ἐπε]άθου γε ὧν ὀχίγον πρότερον ἴλεγον, ὅτι: οὐκ 
εἰδείην «ἁλλὰ σκεφοίµη» μετὰ σοῦ. νῦν δὲ σκοπουµένοις 

«ο ἡμῖν, ἐμοί τε καὶ σοί, τοὐοῦτον μὲν ἤδη φαίνεται παρά 

τὰ αρότερα, φύσει τέ τινα ὀρθότητα ἴχον εἶναι τὸ ὄνομα 

10 

Πα ΤΟΝΟΣ ΚΡΗΤΤΗΟΣ. 

γθάμµατα καὶ τὰς 

180 

καὶ οὐ παντὸς ὠνδρὸς ἐπίσεασθαι καλώς αὐτὸ πράγματι Ἐ 

ὀτωοῦν. Φίσθαι. ἡ οὓς , 
ΕΡΜΗ. Πάνν γε. 

κι. Σο. Οὐκοῦν τὺ μτὰ τοῦτο χρὴ ζητεῖν, εἶπερ 
ἐπιθυμεῖς εἰδέναι, ἥτις ποτ αὖ ἐστὶν αὐτοῦ ᾗ ὀφθότης. δ 

ΕΡΜΗ. Ἰαλλὰ μὴν ἐπιθυμῶ γε εἰδέναι. 
2. δκόπει τοίνυν, 

ΕΡΜΗ. Πῶς οὖν χρὴ σκοπεῖν; 

250, Ὀρθοεότη μὲν τῆς σκέψεως, ὦ ἑταῖρε, μετὰ τῶν 390 

ἐπισταμένων, χρή —8 ἐκείνοις τελοῦντα καὶ χάριτος κατα- 1ο 
τιθέµενον. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἳ σοφισταί, οἴσπερ καὶ ὁ εἶδελ- 

φός σου Ναλίας πολλά τελέσας χφήµατα σοφὺς δοκεῖ εἶναι. ὁ 

ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐγκρατὴς εἶ τῶν παερώων, λιπαρεν χρὴ 
τὸν ἀδελφὸν καὶ δεῖσθαι αὐτοῦ διδάξαι σε τὴν ὀρθύτητα 
περὶ τῶν τοιούτων, ἣν ἔμαθε παρὰ Πρωταγόρον. 15 

ΕΡΜΗ. ᾿ατοπος μέντ ἂν εἴη µου, ὦ Σόκρατες, ἡ 

δέησις, εἰ τὴν μὲν ολήθειαν την Πφωταγόρου ὅλως οὐκ 
ἀποδέχομαι, τὰ δὲ τῇ τοιαύτῃ — ῥηθέντα ἀγαπφην 

ὥς του ἄξια, τή 

Σ0. αλλ’ εἰ μὴ αὖ σε ταῦτα ἀρίσκει, παρ Ὁμήρου 19 

χρὴ μανθάνειν. καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ποιητῶν. υ) 

ΕΡΜΗ. Καὶ τί λέγει, ὦ — "Όμηρος περὶ aro· 
µάτωνς καὶ ποῦ; 

Σ06. Πολλαχοῦ" μέ πστα ὃ) καὶ κάλλιστα ἐν οἷς διο- 

ρίξει ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἅ τε οἱ ὤνθρωποι ὀνόματα καλοῦσι αν ' 

καὶ οἳ Φέοί. ἡ οὐκ οἴε «αὐτὸν μέγα τι καὶ Φαυμάσιον 
λέγειν ἐν τούτοις περὶ ὀνομήτων ὀρθότητος: ὅδῆλον γὰρ 
δὴ ὅτι οἳ γε θεοὶ αὐτὰ καλοῦσι πρὸς ὀρθότητα, ἄπερ 
ἔσει φύσει ὀνόματα. ἢ σὺ οὐκ οἵει Ε 

ΕΡΗ. Εὖ οἶδα μὶν οὖν ἔγχωγε, εἶπερ καλοῦσιν, ὅτι ao 34 
ὀρθῶς καλοῦσιν. ολλὰ ποῖς ταῦτα λέγεις; 

Σο. Οὐκ οἶσθα ὅτι περὶ τοῦ ποξαμοῦ τοῦ ἐν τῇ 

Τροία, ὃς ἐμονομάχει τῷ Ἡφαίστω, ὃν Ἐάνθον, φπαί, 
καλίέονσι Θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανόρον: 

ΕΡΜΗ. Brort. 15 

Σ0. Τί οὖν δή οὐκ οἵει τοῦτο σεμνόν τι εἶναι, χγνώῶ- πουν 

ναι ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶν ἴχει ἐκείνον τὸν ποταμὺν Ἐάνθον 

καλεῖν μᾶλλον n Σκάμωνδρον: εἰ δὲ βούλει, περὶ κ. 
ὄρνιθος ἦν λέγει ὅτι 

χαἰκίδα κικλήσκονσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν, 40 
φαῦλον ἡγεῖ τὸ μάθημα, ὅσω ὀρθότερόν ἐστι καλεῖσθαι 
χαλκὶς κυμίνδιδος τῷ ἀὐτῷ ὀρνίῳ; ἢ τὴν Βατίειάν τε καὶ 
Μυρίνη», καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ τούτου τοῦ ποιητοῦ καὶ 
ἄλλων; ᾽Αλλὰ ταῦτα μὶν ἴσως µείζω ἐστὶν ἢ κατ ἐμέτε Ἡ 
καὶ αἳ ἐξενρεν' ὁ δὲ Σκαμώνδριός τε καὶ ὁ ᾿Αστυάναξ 5 
ἀνθρωπιρώτερον διασκέφασθαι, ὥς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ῥᾷον, 381 

4. ἐπίσταιτο] ἐπίσταται τῷ ΚΩ ΞΠΣΤ, ἐπίστωται τὸ Χ, — ἂν ἐφγαζομένωὶ ἀνεργαζομένῳ 4 ΠΠ, ἂν ἅπ ογαζο- 

μένω ΣΤ, ὢν ἀπεργασμένω Ἐ, ἂν εἰργασμένῳ a. ἐπίσταται τῷ ἀπεργωζρμένῳ Vekeiinanmnus. ο οἱ 11. δὲ) δαὶ 
— 8. τῷὶ τὸ α. -- 38, τὸ] τό γε α. -- 46. ἴχον τ) εἶναι a. 

5. αὖ) ἄν 4. — 14. παρὰ) παρὰ τοῦ α. -- “32. Uom. Ηἰαά. υ. 74. - 35. Ἔγωγε' τί οὖν δή: ΣΩ. Οὐκ οἴει κτλ. 
Ueindortus coll. Kuibyd. 394 C. — 40. Hom. UHiad. ξ, 381. — 42. Βατίειάν τε καὶ Ἠνρίνην]) Hotu. Iliad. β, 819 να. 
— 1, τε ου, a. 
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τ ἃ φησιν ὀνόματα εἶναι τῷ τοῦ Ἕκτορος υἱεῖ, τίνα ποτὲ 
λέγει τὴν ὀρθότητα αὐτῶν. οἶσθα γὰρ δήπου ταῦτα τὰ 
ἔπη, ἐν οἷς ἴνεστιν ἃ ἐγὼ λέγω. 

᾿ΕΡΜ. ΙΠάνυ ων 

6 ΣΩ. Πότερον τούν οἵει Ὅμηρον ὀρθύτερον ἠγεῖοθωι 
9» τῶν ὀνομάτων κεῖσθαι τῷ παιδί, τὸν ᾽Αοτυάνακτα ἢ τὸν 

Σκαμάνδριον; 
6 ΕΡΗ. Οὐκ ἔχω λέγειν. 

Χιι. Σ0. ὋὪδε δὴ σκόπει. εἴ τις ἔροιτό σε, Πότε- 
άρον οἵε ὀρθότερον καλεῖν τὰ ὀνόματα τοὺς φρονιµωτέρους 

ἢ τοὺς ἀφρονεστέρους; 
ΕΡΜ. «ἤλον δὴ ὅτι τοὺς. φρονιµωτέρους φαίην ἄν. 
Σ9,. Πότερον οὖν αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς πόλεσι φρονι- 

µώτεραί σοι δοκοῦσιν εἶναι ἢ οἱ ἄνδρες, ὡς τὸ ὅλον εἰ- 
is πεῖν γένος; 

ΕΡΜΗ. Οἱ ἄνδρες. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οἶσθα ὅτι Ὅμηρος τὸ παιδίον τὸ τοῦ 
"Ἔκτορος ὑπὸ τῶν Τρώων φησὶ καλεῖσθαι σευάνακτα, 

Ὦ Σκαμάνδριον δἵ δῆλον ὅτι ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ἐπειδὴ οἳ 
39 γε ἄνδρες αὐτὸν ᾽Αστυάνακτα ἐκάλουν: 

ΕΡΗ. "οικέ γε. 

Σο. Οὐκοῦν καὶ ΄Ὅμηρος τοὺς Τηῶας σοφωτέρους 

ἡγεῖεο ἢ τὰς γυναΐκας αὐτῶν: 
ΕΡΜ. Οἶμαι ἔγωγε. 

. «Σθ. Τὸὺν ᾽Αοτυάναντα ἄρα ὀρθότερον ᾧετο —— 

τῷ παιδὶ ἢ τὺν Σκαμάνδριον: 

ΕΡΜΗ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Σκοπῶμεν δὴ διὰ τί ποτε. ἢ αὐτὸς ἡμῖν κάλ- 
Ε Άισεά ὑφηγεῖεαι τὸ διότι; φηοὶ γάρ" 

99 39 οἷος γάρ σφιν ἔρυτο πόλιν καὶ τείχεα μακρά. 

διὰ ταῦτα δή, ὡς ἔοικεν, ὀρθῶς ἴχει καλεῖν τὸν τοῦ σω- 

τῆρος υἱὸν ᾿Αστυάνακτα τούτου ὃ ἔσωσεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, 

ὥς φησιν Ὄμηρος. 
ΕΡΜΗ. Φαίΐνεταί µοι. 

5. Σ0. Τί δή ποτε οὗ γάρ πω οὐδ' αὐτὸς ἔγωγε μαν- 
ΔΦάνω, ὦ Ἑρμόγενες: σὺ δὲ µανθάνεις; 

ΕΡΜΗ. Μὰ Ac οὐκ ἔγωγε, : 
Σ0. αλλ ἄρα, ὦ 'γαθέ, καὶ τῷ Ἕκεορι αὐτὸς ἔθετο 

τὸ ὄνομα ΄Ὅμηρος: 
 ΕΡΜ. Τί δή: 

"ΣΩ, "Ότι µοι δοκεῖ καὶ τοῦτο παραπλήσιόν τι — 
τῷ Aorvcivccurt, καὶ ἴοικεν “Ἑλληνεκοῖς ταῦτα τὰ ὀνόματα 

- ὁ γὰρ ἄναξ καὶ ὁ Έκτωρ σχεδόν τι ταὐτὸν σηµαίνει -- 
βασιλικὰ ἀμφύτερα εἶναι τὰ ὀνόματα. οὗ γὰρ ἄν τις ἄναξ 

αδᾖ, καὶ ἕκτωρ δήπον ἐσεὶ τούτου" δῆλον γὰρ ὅτι κρατεῖ 

Ἡ τε αὐτοῦ καὶ κέκτηται καὶ ἔχει αὐτό. ἢ οὐδέν σοι δοκῶ 
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λέγειν, ἁλλὰ λαμθάνώ καὶ ἐμαυτὸν οἰόμενός τινος ὥσπερ 
ἴχνους ἐφάπτεσθαι τῆς Ὁμήρου δόξης περὶ ὀνομάτων 

ὀρθότητος; 
ΕΡΜ. Μὰ Alꝰ οὐ σύ γε, ὥς ἐμοὶ δοκεῖς, ἀλλὰ ἴσως 

του ἐφάπτει. [ 

ΧΙ. Σο. «ἰκαιόν γὲ τοί ἐστιν, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, 38 
τὸν λέοντος ἴκγορον Λέοντα καλεῖν καὶ τὸν ἵππου ἔκγο- 

γον ἵππον. οὔ ει λέγω, ἐὰν ὥσπερ τέρας γένηται ἐξ ἵππου 
ἄλλο τι ἢ ἵππος, ἀλλὰ οὗ ἂν ᾖ τοῦ γένους ἔκγονον τὴν 
φύσιν, τοῦτο έχω" ἐὰν βοὺς ἔκγονον φύσει ἵππος παρὰ 190 
φύσιν τέκῃ µόσχον, οὐ πῶλον κλητίον ἀλλὰ µόσχον: 
οὐδ' ἂν ἐξ ἀνθρώπον, οἶμαι, μὴ τὸ ἀνθρώπου ἔκγονον 
γένηται, ἀλλ’ ἐὰν τὸ ἔκγονον, ἄνθρωπος κλητέος. καὶ τὰ 

δένδρα ὠὡσαύεως καὶ τἆλλα ἅπαντα. ἢ οὐ ξυνδοκεῖ; 
ΕΡΜ. Ἐυνδοκεῖ, "5 

Σ4. Καλῶς λέγες' φύλαττε γάρ µε, µή πῃ παρα- 

κρούσωμαί σε. κατὰ γὰρ τὸν αὐτὺν λόγον κἂν ἐκ βασιλέως 
γήρνηταί τι ἔκγονον, βασιλεὺς κλητέος. εἰ δὲ ἐν ἑτέραις Ὁ 
συλλαβαῖς ἢ ἐν ἑτέραις τὸ αὐτὸ σηµαίνει, οὐδὲν πρᾶγμα. : 

οὐδ᾽ εἰ πρόσκειταί τι ράμμα οὐδ’ εἰ ἀφήρπεαι, οὐδὲν ν 
οὐδὲ τοῦτο, ἕως ἂν ἐγκρατὴς ᾗ 3 οὐδία τοῦ πράγματος 

δηλουµένη ἐν τῷ ὀνόματι. 
ΕΡΜ. Πῶς τοῦτο λέγεις: ' 

5ο, Οὐδὲν ποικίλο», ἀλλ’ ὥσπερ τῶν στοιχείων οἶσθα 
ὅτι ὀνόματα λέγομεν, ἀλλ) οὐκ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, πλὴν 15 

τιττάρω», τοῦ ε καὶ τοῦ v καὶ τοῦ ο καὶ τοῦ ω. τοῖς ὅ W 
ἄλλοις φωνῄεσί τε καὶ ἀφώνοις οἶσθα ὅτι περιτιθέντες Ε 
ἄλλα γράμματα λέγοµεν, ὀνόματα ποιοῦντες. ἆλλ᾽ ἕως ἂν 
αὐτοῦ δηλουµένην τὴν δύναμιν ἐνειθῶμεν, ὀρθῶς ἴχει 
ἐκεῖνο τὸ ὄνομα καλεῖν, ὃ αὐτὸ ἡμῖν δηλώσει. οἷον τὸ 19 
βήτα" ὁρᾷς ὅτι τοῦ η καὶ τοῦ τ καὶ τοῦ α προστεθέντων 
οὐδὲν ἐλύπησεν, ὥστε μὴ οὐχὶ τὴν ἐκείνου τοῦ στοιχείου 
φύσιν δηλῶσαι ὕλῳ τῷ ὀνόματι οὗ ἐβούλο ὁ νομοθέτης. 
οὕτως ἠπιστήθη καλῶς Θέσθαι τοῖς γράμμασι τὰ ὀνόματα, 
ο ΕΡΜ. ᾽Αληθῆ µοι δοκεῖς λέγειν. 3δ 

Σ. «Οὐκοῦν καὶ περὶ ο. ὁ αὐτὸς λόγος; ἴσεαι 
γάρ ποτ ἐκ βασιλέως βασιλεύς, καὶ ἐξ ἀγαθοῦ ὠγαθός, 
καὶ ἐκ καλοῦ καλός, καὶ τἆλλα πάντα οὕτως, ἐξ ἑκάστου 

χένους ἕτερον τοιοῦτον ἔκγονον, ἐὰν μὴ τέρας γίγνηται" 
κλητέον δὴ τὰ αὐτὰ ὀνόματα. ποικίλλειν δὲ ἴξεστι ταῖς 40 
συλλαβαῖς, ὥστε δόξαι ἂν τῷ ἰδιωτικῶς ἴχοντι ἕτερα εἶναι 
ἀλλήλων τὰ αὐτὰ ὄντα" ὥσπερ ἡμῖν τὰ τῶν ἑατρῶν φάρ- 
µακᾶ, Ίρώμασιν ἢ ὀσμαῖς πεποικιλµένα, ἄλλα φαίνίται 
τὰ αὐτὰ ὄντα, τῷ δέ γε ἰατρῷ, ὅτε τὴν δύναμιν τῶν φαρ- Β 
µάκων σκοπουµένω, τὰ αὐτὰ φαίνεται, καὶ οὐκ ἐκπλήτ- {5 
τεται ὑπὸ τῶν προσόντων. οὕτω δὲ ἴσως καὶ ὁ ἐπιστά- 96 
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.. 34 φησιν] Uiad. &, 403 κα. 1, 506. — 10, UHom. κά. χι δο7. οἳ, ἕ, 408. -- 45. ὀνόματα. ὁ γὰρ - - - σηµαίνει, 
βασιλικἀ abe Eſr. 395 C. 494 B. Winekelinannus ad Euhyv. p. 44 ει 225. 

ϱ, οὗ Χα 4 ΠΗΒΟΚΕΟ ΗΓΧΙην οἱ ϱτ. Τ: ὃ αὖο, Οἱτ, 994 ϱ). ολχ' ἆλλο [μόσχον], οὐ ο. -- 13. ὦλλ ἐὰν] αλλ’ ὃ ἐὰν 
ΧωώξΠΣΤΙΠΙ, ἅλλο ἐὰν 4ΒΟΕΕΗΙΧ οι 10. Ἐ, ἄλλο δὲ αν, ἆλλὶ 

36. τοῦ εἶ, καὶ τοῦ ὁ καὶ τοῦ οὐ καὶ τοῦ ὦ Βεκκοτιφ, — ἄλλα ᾱ, ο 30. οὐδ’ εἰ ̓ ἀφῄφηται), ἡ ἀφήφηται —* — 
ἐὰν Mnekelmanuus. · κλητέον a. — 14. τὰ 

38, τοῦ ἦτα καὶ τοῦ ταῦ καὶ τοῦ ἄλφα Βεκκοτυς. — 44. ταὐτὰ Ῥο, — 46. προσιόντων Χά4ΠΣΤ οἱ ρτ. ᾱ- 



µενος περὶ ὀνομάτων τὴν δύναμιν αὐτῶν σκοπεῖ, καὶ οὐκ 
ἐκπλήττεται, εἴ τι πρόσκειται γράμμα ἢ µετάκειται ἢ ἀφή- 
ρηται, ἢ καὶ ἐν ἄλλοις παγεάπασι γράμμασίν ἐστιν ἡ τοῦ 

ὀνόματος δύναμις. ὥσπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, Αστυάναξ 
δτε καὶ ΄Ἑήτωρ οὐδὶν τῶν αὐτῶν γραμμάτων ἴχει πλὴν 

6 τοῦτ, ἆλλ' ὅμως ταὐτὸν σηµαίνει. καὶ ᾿Αρχέπολίς γε τῶν 
μὲν γραμμάτων τί ἐπικοινωνεῖ; δηλοῖ δὲ ὅμως τὸ αὐτό" 
καὶ ἄλλα πολὶά ἐσειν, ἃ οὐδὲν ἆλλ η βασιλέα σηµαίνει" 
καὶ ἄλλα γε αὖ στρατηγόν, οἷον ᾿Αγις καὶ Πολέμαρχος καὶ 

19 Εὐπόλεμος" καὶ ἑατρικά γε ἕτερα, Ἱατροκλῆς καὶ ᾿κεσίμ- 

βροτος” καὶ ἕτερα ἂν ἴσως συχνὰ εὕροιμεν ταῖς μὲν συλλα- 
βαῖς καὶ τοῖς γράμµασι διαφωνοῦντα, τῇ δὲ δυνάµει ταύ- 

τὸν φὔεγγόμενα: φαίνεται οὕτως ἢ οὔ; 
ΕΡΜ. Πάνυ μὶν οὖν. 

15 ΣΟ. Τοῖς μὲν δὴ κατὰ φύσιν γιγνοµένοι τὰ αὐτὰ 
ἀποδοτέον ὀνόματα. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
πιν. σα. Τί δὲ τοῖς παρὰ φύσιν, οἳ ἂν ἐν τέ- 

ρατος εἶδει γένωνται; οἷον ὅταν ἐξ ἀνδρὺς ἀγαθοῦ καὶ 
37 30 θεοσεβοῦς ἀσεβὴς γένηται, ἆφ οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπρο- 

σθεν, κἂν ἵππος βοὸς ἔκγονον τέκη, οὐ τοῦ τεκόντος δήπου 
ἔδει τὴν ἐπωνυμίαν ἔχειν, ἀλλὰ τοῦ γένους οὗ εἴη: 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

Ε 20. Καὶ τῷ ἐκ τοῦ εὐσεβοῦς ἄρα γενοµένῳ ἀσεβεῖ 
ο τὺ τοῦ γένους ὄνομα ἀποδοτέον. . 

ΕΡΜΗ. Ἔσει ταῦτα, 

Σο. Οὐ Θεόφιλον, ὡς ἔοικεν, οὐδὲ Μνηαίθιον οὐδὲ 
τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλ’ ὃ τι τνανεία τούτοις σηµαίνει, 
ἐώνπερ τῆς ὀφθότητος τυγχάνῃ τὰ ὀνόματα, 

πυ ΕΡΜ. Παντός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 
«20. ΄Ὥσπερ γε καὶ ὁ Ὀρέστης, ὦ Ἑρμόγενες, κὶνδυ- 

φεύει ὀρθῶς. ἔπεινν εἴτε τις τύχη ἴθετο αὐτῷ τὸ ὄνομα 

εἶτε καὶ ποιητής τι τὸ Θηριῶδες τῆς [φύσιως καὶ τὸ 

ἄγριον αὐτοῦ καὶ τὸ ὀρεισὸν ἐνδεκνύμενος τῷ ὀνόματι, 

ἘΡΜ. Φαίνεται οὕέως, ὦ Σαύχρωτερ. 

ΣΏ. Ἔοικε δέ γε καὶ τῷ — αὐτοῦ κατὰ φύσιν τὸ 

ὄνομα εἶναι. 
ΕΡΜ. Φαίνεται. 

Σ0. Κινδυνεύει γὰρ τοιοῦτός τις εἶναι ὁ Αγαμέμνων, 

98 «0 οἷος ἂν δόξειεν αὐτῷ διαπονεῖσθαι καὶ καρτερεῖρ, τέλος 

ἐπιτιθεὶς τοῖς δόξασι δί ἀρετήν. σημεῖον ὃ) αὐτοῦ ἡ ἐν 

Τροίᾳ μονὴ τοῦ πλήθους τε καὶ καρτερίας. ὅτι οὖν ὧγα- 
οτὸς κατὰ τὴν ἐπιμονὴν οὗτος ὁ ἀνήρ, ἐφσημαίνει τὸ 

Ὦ Ὠὄνομα ὁ Αγαμέμνων. ᾿Ἴσως δὲ καὶ ὁ Ατρεὺς ὀρθῶς ἴχε. 

as τε γὰρ τοῦ Χρυσίππου αὐτῷ φόνος Ααὶ ὢ πρὸς τὸν 
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Θυέστην ὡς ὠμὰ διεπράττιτο, πάντα ταῦτα ζημιώδη καὶ 
ἀτηρὰ πρὸς ἀρετήν. ἡ οὖν τοῦ ὀνόματος ἐπωνυμία σμικρὸν 
παρακλίνει καὶ ἐπικεκάλυπεαι, ὥστε μὴ πᾶσι δηλοῦν τὴν 
φύσιν τοῦ ἀνδρός" τοῖς δ᾽ ἐπαῖουσι περὶ ὀνομάτων ἱκανῶς 
δηλοῖ ὃ βούλεται ὁ ᾽Ατρεύς.' καὶ γὰρ κατὰ τὺ. ἀτειρὶς καὶ 6 
κατὰ τὸ ἄτρεσεον καὶ κατὰ τὸ ἀτηρόν, πανταχῇ ὀρθῶς Ὁ 
αὐτῷ τὸ ὄνομα κεῖται. «οκεῖ δέ µοι καὶ τῷ Πέλοπι τὺ 
ὄνομα ἐμμέτρως κεῖσθαι -- σηµαίνει γὰρ τοῦτο τοὔνομα τὸν 
τὰ ἐγγὺς ὁρῶντα -- ἄξιον εἶναι ταύτης τῆς ἐπωνυμίας. 

ΕΡΜΗ. Πώς δή; 14 

Σ4. Οἷόν που καὶ κατ ἐκείνου λέγεται τοῦ ὠνδρὸς 
ἐν τῷ τοῦ Μυρτίλου φόνῳ οὐδὲν οἵου τε γενέσθαι πφρο- 

»οηθῆναι οὐδὲ προϊδεῖν τῶν πόῤῥω τῶν εἰς τὸ πᾶν γένος, 
ὥσης αὐτὸ δνοευχίας ἐνεπίμπλη, τὸ ἐγγὺς µόνον ὁρῶν 

- α ᾽ / ῃ υ 
καὶ τὸ παραχρῆμα -- τοῦτο ὃ᾽ ἐστὶ πέλας -- ἡνίκα προε- 15 
Φυμεῖτο λαβεῖν παντὶ τρόκῳ τὸν τῆς Ἱπποδαμείας γάµον. 9 
Ἱῷ δὲ Ταντάλφ καὶ πῶς ἂν ἠγήσαιτο τοὔνομα ὀρθῶς καὶ 
κατὰ φύσιν τεθήναι, εἰ ἀληθὴ τὰ περὶ αὐτὸν Ἠγόµενα. 

ΕΡΜ. Τὰ ποῖα ταῦτα; 

ΣΩ. ᾿Ά τέπου ἔτι ζῶντι δυσευχήµατα ἐγένετο πολλὰ 10 
καὶ δεινά, ὧν καὶ τέλος ἡ πατρὶς αὐτοῦ Όλη ἀνετράπετο, 
καὶ τελευτήσαντι ἐν Αιδου ἡ ὑπὶρ τῆς κεφαλῆς τοῦ 19ου 
τανταλεία Φαυμαστῶς ὡς ξύμφωνος τῷ ὀνόματι, καὶ ὧτε- ᾿ Ε 
χνῶς ἔοικεν, ὥσπερ ἂν εἴτις βουλόμενος ταλάντατον ὀνο- 
µάσαι, ἀποκρυπτόμενος ὀνομάσειε καὶ εἴποι ἀντ᾽ ἐκείνου 15 
Τάνταλον, τοιοῦτόν τι καὶ τούτω τὸ ὄνομα ἔοικεν ἔκπο- 
ρίσαι ἡ τύχη τῆς φήμης. Φαίνεται δὲ καὶ τῷ πατᾳὶ αὐ- 
τοῦ λεγομένῳ τῷ Ail παγκάλως τὸ. ὄνομα κεῖσθαι: ἔστι 
δὲ οὐ ῥᾷδιον κατανοῆσαι. ἀτεχνῶς γάρ ἐστιν οἷον λόγος 
τὸ τοῦ. 4ιὸς ὄνομα: διελόντες δὲ αὐτὸ διχῇ οἱ μὲν τῷ 3ο 
ἑτέρω μέρει, οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ χρώµεθα: οἱ μὲν γὰρ Ζῆνα, 
οἱ δὲ 4ία καλοῦσι. συντιθέµενα ὅ᾽ εἰς ἓν δηλοῖ τὴν φύσιν 
τοῦ Θεοῦ, ὃ δὴ πρυσήκειν φαμὶν ὀνόματι οἵμ τε εἶναι 
ἀπεργάζεσθαι. οὐ γὰρ ἔσειν ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν 

ὅσεις ἐστὶν αἴειος μᾶλλον τοῦ ξῆν ἢ ὁ ἄρχων τε καὶ βα- as 30 
σιλεὺς τῶν πάντων. συμβαίνει οὖν ὀρθῶς ὀνομάξεοθαι Β 
οὗτος ὁ θεὺς εἶναι, δὲ ὃν ζῆν ἀῑὶ πᾶσι τοῖς ζῶσιν ὑπάρ- 
χει. διεληπται δὲ δίχα, ὥσπερ λέγω, ν ὃν τὸ ὄνομα, 
τῷ «ὶ καὶ τῷ Ζηνί. Τοῦτον δὲ Κρόνου υἱὸν εἶναι ὑβρι- 
στικὸν μὶν ἄν τι δόξειεν εἶναι ἀκούσαντι ἐξαίφνης, εὔλο- «ο 
γον δέ, μεγάλης τινὺς διανοίας ἔκγονον εἶναι τὸν ία" 

κόρον γὰρ σηµαίνει οὐ παῖδα, ἀλλὰ τὸ καθαρὺν. αὐτοῦ 
καὶ ἀκήρατον τοῦ νοῦ. Ἔστι δὲ οὗτος Οὐρανοῦ υἱός, ὡς 
λόγος. ἡ δὲ αὖ ἐς τὸ ἄνω ὄψις καῶς ἔχει τοῦτο τὸ ὄνομα , 
καλεῖσθαι, οὐρανία, ὁφῶσα τὰ ἄνω" ὅθεν δὴ καί φασιν, {5 C 

6. τοῦ ταῦ Βοκκοτως. -- 8. ὤλλ] η be. -- 9— ταὐτὰ νο. -- 15, δὲ ΓΗ ΠΗΕΕΕΟΗΙΧΙπι: δαὶ abe. -- 
10, ἔμπροσθε 4. -- 40. ἂν αμείοτο Rekkero ο: ἂν α, ἂ ἂν ουπι codiee Gudiano b. — 41. ἐπιθεὶς a. — αὐτοῦ 
ἡ -- - καὶ καρτερίας αὐτῷ τῆς καρτερίας, ἤ ἐν Τροίᾳ μονὴ μετὰ τύσον πλήθους Slephanus. 

αὐτὸ α. -- 8. κείσθαι: σηµαίνει γάι 
9. ἄξιον] καὶ ιο» εοᾷ, Gudianus οἱ 6, καὶ ἄξιος Heinderfius, ὥστε ἄξιον Reckius. — 14, αὐτῷ a. -- ἐνεπίμπλατι 
— 48. αὐτοῦ αἲ. — 32. ταλάντεία ο, -- — νο, -- — a. — 26. τούτῳ] τοῦτο a. -- 17. οὗτος ὁ] οὕτως, 

ας] ο a. — Ἱ.α 

Ζηνί ᾱ. — εἶναι post υἱὸν τῷ απείοτο Cornario a. — 33. καὶ 
- 43, κόφος a. — 44. τοὔνομα ΓΗ. 

6, 3903 Α. -- 
ο a. 

α σ ιν εἶναι abe. 

om. a, probante Winckelmanuo. — 40. τε] τιν αὐ. 
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ὦ Ἑρμόγενες, εὖν καθαρὸν φοῦν παραγίγνεσθαι οἳ µετε- 

ωρολόγοι, καὶ τῷ οὐρανῷ ὀρθῶς τὸ ὄνομα κεῖσθαι. Εἰ 

ὁ ἐρεμνήμην τὴν Ἡσιόδου γενεαλοχίαν, τίνας ἔτι τοὺς 
ἀνωτέρω προγόνους λέγει τούτων, οὐκ ὧν ἐπανόμην δικξ- 

διών, ὡς ὐρθῶς αὐτοῖς τὰ ὀνόματα κείται, ἕως ώπεπει- 

ρώθην τῆς σοφίας τανεησὶ τί ποιήσει, εἰ ἄρα ἀπερε ἢ 

οὔ, ἢ ἐμοὶ {ξαίφνης νῦν οὑτωσὶ προσπέπτωκεν ἄρτι, οὐκ 

υ οἱἵδ' ὁπόθεν. ' 
ΕΡΜΗ. Καὶ μὶν δή, ὦ Σώκρατες, ἀτεχνῶς γέ µοι 

94 10 δοκεῖς ὥσπερ οἱ ἐνθουσιώντες ἐξαίφνης χρησαωδεῖν. 

XV. σα. Καὶ αἰιῶώμαί γεν ὦ Ἑρμόγενες, μάλιστα 

αὐτὴν ἀπὸ Εὐθήφρονος τοῦ Προσπαλτίου προσπεπτωκέναι 

μοι. ἕωθεν γὰρ πολλὰ αὐτῷ συνῆν καὶ παφεῖχον τὰ ὧτα. 

κινδυνεύει οὖν ἐνθονσιῶν οὗ µόνον τὰ ὠτά μον ἐμπλῆσαι 
αδτῆς δαιμανίας σοφίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπηλῆφθαι. 

δοκεῖ οὖν μοι χρῆναί οὗτωσὶ ἡμᾶς ποιῆσαι, τὸ μὲν τή- 

E µερον εἶναι χρήσασθαι αὐτῇ καὶ τὰ λοιπὰ περὶ τῶν ὀνο- 

µάτων ἐπισοκέφασθαι: αὔριον ὅ' ἂν καὶ ὑμῖν ξυνδοκῇ. 

ἐἰποδιοπομπησόμεθά τε αὐτὴν καὶ καθαρούμεθα ἐξευρόν- 

3ῦτες ὅστις τὰ τοιαῦτα ὄπινος καθαίρειν, εἶεε τῶν Ἱερέων 

πο τις εἴτε τῶν σὐφιστῶν. 
ΕΡΜΗ. M ἐγὼ μὶν ἑυγχωρῶ" πάνυ γὰρ ἂν ἠδέως 

τὰ ἐπίλοιπα περὶ τῶν ὀνομάτων ἀκούσαιμι. ' 

308 χ.. Αλλά χφὴ οὕτω ποιῖν. Πόθεν οὖν βούλει ἆρ- 
Ἠξώμεθα διασκοποῦντες, ἐπειδήπερ εὖς τύπον τινὰ ἐμβε- 

βήκαμεν, ἵνα εἰδῶμεν εἰ ἄρα ἡμῖν ἐπιμαρτυφήσει αὐτὰ 

τὰ ὀνόματα μὴ πάνν ἀπὸ τοῦ αὐτομήτον οὕτως ἕκαστα 
Ἡ κεῖοθαι, ἀλλ’ ἔχειν τινὰ ὀρΏότητα; τὴ μὲν οὖν τῶν ἠρώων 

39 καὶ ὀνθρώπων λεγόμενα ὀνόματα ἴσως ἂν ἡμᾶς ἐξαπατή- 

3θσειε. πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῶν πεῖται κατὰ προγόνων όμωνυ» 
μίας, οὐδὶν προσηκον ἐνίοις, ὥσπερ κατ ἀρχᾶς ἐλέγομεν, 
πολλὰ δὲ ὥσπερ εὐχόμενοι τίθενται, οἷον Εὐτυχίδην καὶ 

Σωσίαν καὶ Θεόφιλον καὶ. ἄλλα πολλά. τὰ μὲν οὖν τοι- 
αὔτα δοκεῖ μοι χρῆναι ἑῶν' εἰκὸς δὲ μάλιστα ἡμᾶς εὐφεῖν 

απστὰ ὀρθῶς κείµενα περὶ τὰ ἀεὶ ὄντα καὶ πεφυκότα. ἐσπου- 

6 'δάσθαι γὸρ ἐνταῦθα μάλιστα πρέπει τὴν Θέσιν τῶν ὀνο- 
μάνών" ἴσως ὃ᾽ ἔνια οὐτῶν καὶ ὑπὸ Θειοτέρας δυνάμεως 

ἡ τὴς τῶν ἀνθρώπων ἐτέθη. 

ΕΡΜ. «υσκες  ψοι καλώς λέγειν, Ό] Σώκρατες. 

γι. Σο. 4 οὖν οὐ δίκαιον ἀπὸ τῶν θιεῶν ἄρ- 

χεσθαι σκοπουµένους, πῆ ποεὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ὄνομα οἱ 
Θεοί ὀρθῶς ἐκλήθησαντ 

ΕΡΜ. Εὐός γε. 

. Σω, Τοιόνδε τοίνυν ἴγωγε ὑποπτεύω" φαίνονταί µοι 
αὖ οἱ απρῶτοι τῶν ἀνθρώπων» τῶν περὶ τὴν Ἑλλάδα τούτους 

ΚΡΑ4ΤΥΛΟΣ. ποι. aos. 

μόνους τοὺς Θεοὺς ἡγεῖσθαι, οὕσπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρ- 
βάρων, Πλιον καὶ σελήνην καὶ γῆν καὶ ἄσερα καὶ οὐρανόν' Ὦ 
ἅτε οὖν αὐτὰ ὁρῶντες πάντα ἀεὶ ἐώύντα δρόμω καὶ Φέοντα, 
ἁπὺὸ ταύτης τῆς φύσεως τῆς τοῦ θΘεῖν Φιοὺς αὐτοὺς ἐπο- 
ρομάσαι". ὕστερον δὲ κατανοοῦντες τοὺς ἄλλους πάνταςς 33 

ἤδη τούτω τῷ ὀνόματι προσαγορεύειν. ἴσικέ τι ὃ λέγω τῇ 
ἀληθεία ἡ οὐδένι 

ΕΡΜΗ. Πάνυ μὲν οὖν ἔουκεν. 

Σ0. Τί οὖν ἂν μετὰ τοῦτο σχοποῖµεν; ἢ δήλον δὴ 

ὅτι δαίμονάς τε καὶ ἥρωας καὶ ὀνθρώπους: Π 

ΕΡΜΗ. «παίμονας. 

Σ0. Καὶ ὡς ἀληθῶς, ὦ Ἑρμόγενες, τί ἂν ποτε νου Ἑ 

τὺ ὄνομα οἱ δαίμονες; σκέφαι ὧν τί σοι δόξω εἰπεῖν, 

ΕΡΜ. «Ιέγε µόνον. 

Σ0.' Οἶσθα οὖν τίνας φησὶν Ἡσίοδος εἶναι τοὺς 15 
δαίμονας: 

ΕΡΜΗ. Οὗὖκ ἐννοᾶ. 

2Ώ, Οὐδὲ ὅτι γρυσοῦγ γένος τὸ πρῶτόν φησι γενέ- 
 σθαι τῶν ἀνθρώπων; 

ΕΡΑΙ: Οἶδα τοῦτό γε. 29 

Σ5, έχει τοίνυν περὶ αὐτοῦ, 

αὐτὸφ ἐπειδὴ τοῦτο γέρος κατὰ μοῖρ ἐκάλυφεν, 
οἳ μὲν δωΐμονες ἀγνοὶ ἐπιχθόνιοι καλέονται, 20 

ἐσθλοί, ἀλεξίκακοιν φύλωκες θνητών ἀνθρώπων. 

ΕΡΜΗ. Τί οὖν δή “5 

Σ0, Ότι οἶμαι ἐγὼ λέγειν αὐτὸν τὸ χρυσοῦν γένος 
οὐκ ἐν χᾳυσοῦ πεφυκός, ἆλλ᾽ ἀγαθόν τε.καὶ καλόν. τεκ- 
µήριον δὲ μοί ἔστιρ,, ὅτι καὶ ἡμᾶς φησὶ σιδηροῦν εἶναι 3 
γένος. 

ΕΡΜ. ᾿αληθῆ λέγεις. 30 

δα. Οὐκοῦν καὶ τῶν νῦν οἴι ἂν φάναι αὐτὸν εἴ 
τις ἀγαθός ἐἔσειν, ἐκείνου τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι, Β 

ΕΡΗ. Εἰκός γε. ⸗ 

50. Οἱ δ' ὀναθοὶ ἄλλο ει ῇ φρόνιµοε: 

ΕΡΜΗ. ἀΦρόνικοιν 

ΣΩ, Τοῦτο τοίνυν παντὺὸς μάλλον λέγει, ὡς ἐμοὶ do- 
καὶ, τοὺς δαίμονας" ὅτι φφόνιμοι καὶ δαήµονες ἠσαν, 

δαίμονας αὐτοὺς ὠνόμασε. καὶ ἓν γε τῇ ἀρχαίᾳ τῇ ἡμε- 
τέρᾳ φωνῇ αὐτὸ συμβαίνει τὸ ἄνομα. λέγει οὖν καλῶς 
καὶ οὗέος καὶ ὄλλοι ποιηταὶ πολλοί, ὅσοι λέγουσιν «ὧς, 4 
ἐπειδάν τις ἀγαθὺς ὦν τελευτήση, μεγάλην μοῖραν καὶ 
τιμήν ἔχει καὶ γίνεται δαίμών κατὰ τὴν τῆς φρονῄσεως ϐ 
ἐπωνομίαν. ταύσῃ οὖν τίθεµαι καὶ ἐγὼ τὸν δαήμονα, 
πώντ ἄνδρα, ὃς ἂν ἀγαθὸς ἡ, δαιμόνιον εἶναι καὶ ζώντα 
καὶ τελευτήσαντα, καὶ ὀρθῶς δαίμόνα καλεῖσθαι. 15 

ϱ. ἐπανσύμην 4. — 6, τί] εἴ τι απ. -- ἀπορεῖ ᾱ. — 1ο. δσκεα ᾱ- — 13. Προσπαλτίου Παντίου α. 
A unde restiluendum συν. Ἠσκκ. -- 16. οὐτωσίν ο. -- 18. ἐὰν νε, — 13. ὂν οπι. ᾱ. -- 
10, ὁμωνυμίας Χα Πά οἱ ϱε. ΣΤ: ἐπωνυμίας abe. — 
codiee ſudiano οἳ γρ. 6 Scholiastes. 

1, τοὺς ος. a. — 3. 
µονας; καὶ ὡς ἀληθῶς αὖι --- 12, neciod. Opp. ο Ευ. 120 44. -- 
»ἰοά, Theox. 903 κα. ⸗ «2. κἀγῶ Ἡι 

* 

a. — 42. συνῇ 
27. ταὐτομάτου (9. — 

13. εὐτυχιάδην — 19. χρῆναι! χαίρεύν οι 

«γοῦν ᾱ- — 6. 7. τῷ ὤηθει a b. — ὃν σκοποῖμεν: ΕΡΜΗ. ἆᾖλον - -- νθράπους. 2045. Aui- 
33. ὑποχθόνιοι Ὁ. — 431. µοίραν καὶ τιμήν] Ἠο- 

- καὶ ἐγώ, τὸν ὁαήμονα ἄνδρα ο. 
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ΕΡΜ. Καὶ ἐγώ µοι δοκῶ, ὦ Σώκρατες, τούτον πάνυ 
σοι σύµψφηφος εἶναι. Ὁ δὲ δὴ ἤρως τί ἂν εἴη; 

239, Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ χαλεπὸν ἐννοῇσαι. αμικρὺν 
35 γὰρ παρῆκται αὐτῶν τὸ ὄνομα, δηλοῦν τὴν ἐκ τοῦ ἔρω-' 

ὅτος γένεσιν. 
ΕΡΜΗ. Πῶς λέγεις: 

Σ5, Οὐκ οἶσθα ὅτι ἡμίθεοι οἱ ἤρωες; 
ΕΡΜΗ. Τί οὖν; 

Γι] Σ5. Πάντες δήπου γεγόνασιν ἐρασθέντος ἢ Θεοῦ 
ιο θνητῆς ἢ Θνητοῦ θεᾶν. ἐὰν οὖν σκοπῇς καὶ τοῦτο κατὰ 

τὴν Αττικὴν τὴν παλαιὰν φώνήν, μᾶλλον εἴσι' δηλώσει 
γάρ σοι ὅτι παρὰ τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα, ὤθεν γεγόνασιν 
οἱ ἤι ἤρωες, αμικρὸν. παρηγμένον ἐσε]ν ὀνόματος τάρώ. καὶ 

τοι τοῦτο λέγει τοὺς ἤρωας, ἢ ὅτι σοφοὶ ἦσαν καὶ ὁή- 
Ίότοφες δεινοὶ καὶ διαλεκεϊκοί, ἐρωτῷν Ἰκανοὶ ὄντες"' τὸ γὰρ 

εἴρειν λέγειν ἐστίν. Όπερ οὖν ἄρτι λέγοµεν, ἓν τῇ Αττικῇ 

E φωνῇ λεγόμενοι ol ἥρωες ῥήτοφές τινες καὶ ἐρωέητικοὶ 
συμβαίνουφιν,, ὥστε ῥητόφων. καὶ σοφιστῶν γένος γέγνεται 

τὸ ἠρωίκὸν φῦλον. ᾽λλὰ οὐ τοῦτο χαλεπόν ἐστιν ἐννοῆ- 

30 σαι, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τῶν ἀνθρώπωρ, διὰ τί ποτε θες. 
ποι καλοῦνται. σὺ ἔχεις εἰπεῖν 

XVII. ΕΡΜΗ: Πόθεν, ὦ Ἰγαθέ, ἴχω; οὐδ) εἴ τι 
οἷός τ᾽ ἂν αἷην εὑρεῖν, οὐ συντείνω διὰ τὸ ἡγεῖσθαι οἳ 

49ο “άλλον εὑρήσειν ἢ ἐμαντόν. 
3 Τῇ τοῦ Ἠμόφρονος — πιστεύεις, ος 

ἔοικας. 

ΕΡΜ. «ῆλα δή." 
29. Ὀρθῶς γε σὺ ήν" ὡς καὶ νῦν γέ µοι φαί- ᾿ 

γοµαι κομφῶς ἐννενοηκέναι, καὶ κα δυνεύσω, ἐὰν μὴ εὖλα- 

αοβώμαι, ει τήµερον σοφώτερος τοῦ δέοντας γενέσθαι. 
σκόπει δὴ ὃ λέγω; πρῶτον μὶν γὰρ τὸ τοιόνδε δεῖ ἔννο- 
σαι περὶ ὀνομάτω», ὅτι πολλάκις ἐπεμβάλλομεν γράµ- 
µατα, τὰ ὃ' ἐξαιρόῦμεν, παρ ὃ βου]όμεθα ὀνομάζοντες, 
καὶ τὰς ὀξύτητας μεταβάλίομιν. οἷον Ait φίλος" τοῦτο 

B as ἵνα ἀντὶ ῥήματος ὄνομα ἡμῖν γένηται, τό τε ἕτερον αὐ- 
τόθεν ἀῑτα ἐξείλομεν καὶ ἀντὶ ὀξείας τῆς µέσης συλλαβῆς 
βαρεῖαν ἐφθεγέάμεθα. ἄλλων δὲ τοὐναντῶν ἐμβάλλομεν 

γράμματα, τὰ δὲ βαρύτερα ὀξύτερα φθεγγόµεθα. 
ἘΡΜ. ᾽Αληθῆῃ λέγεις. 

0 ΣΩ. Τούτων τοίνυν ἓν καὶ τὸ τῶν ἐνθρώπων ὄνομα 
πέπονθεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ἐκ γὰρ ῥήμάτος ὄνομα γέγονεν, 

ἂνὸς γράµµατορ τοῦ ἄλφα. ἐξαιφεθένεος - βαρυτέρας 
τῆς. τελευτῆς γενομένης. 

ΕΡΜ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ. ὩὭδε. σηµαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος ὅτι 

* 
ο 
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τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλο- 3. 
Ίίζεται οὐδὲ ὠναθφρεῖ, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἅμα ἑώρακε -- 

τοῦτο ὅ᾽ ἐστὶ τὸ ὅπωπε -- καὶ ὠἀναθρεῖ καὶ λογίζεται τοῦτο 
ὃ ὄπωπεν. ἐντεῦθεν δὲ δὴ µόνον τῶν Θηρίων ὀρθῶς ὁ 
ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὅπωπεν. 5 

ΕΡΜ. "Τί οὖν; τὸ μετὰ τοῦτο ἔρωμαί σε, ὃ ἡδέως 
ἂν πυθοίµην: ᾿ 

25. Πάνν γε. , 

EPM. ΄Ὥσπεφ τοίνυν μοι δοκεῖ τούτοις ἕξης εἶναί τι Ἑ 
χρῆμα. ψυχὴν Τάρ που καὶ σώμα — τοῦ ἀνθρώπου. 10 

Σο. Πώς γὰρ. οὔ, 

ΕΡΜ. Πειρώμεθα δὴ καὶ ταῦτα δμελεῖν, ὥσπερ τὰ 
ἔμπροσθεν. 

Σ., τνχὴν λέγεις ἐπισκέφασθαι, ώς εἰκότως «τούτου 
τοῦ ὀνόματος τυγχάνει, ἔπειτ᾽ αὖ τὸ —* 16 

ΕΡΜ. Ναί. ' 
Σ9,. Ὡς μὲν τοίνυν ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγειν, οἶμαί 

τι τοιοῦτον νοεῖν τοὺς τὴν ψυχἠν ὀνομάσαντας,: ὡς τοῦτο 
άρα, ὄταν παρῇ χῷ σώματι, αἴειόν ἐστι τοῦ ζῆν αὐτῷ, 
τὴν. τοῦ ἀναπνεῖν. δύναμιν παρέχον καὶ ἀναφῦχον, ἅμα o R 

δὲ ἐκλείποντος τοῦ ἀναφύχοντος τὸ σῶμα ἀπόλλυταί τε - 
καὶ τελευτᾷ" ὅθεν δή µοι δοχὀῦσιν αὐτὸ φυχὴν καλέσαι. 18 
εἰ δὲ βούλει, ὄχε ἠρέμα: δοκῶ γάρ µοί τι καθορᾷ». vde · 

vrurreo⸗ τούτον τοῖς ἀμφὶ Ἐύθύφρονα, τούτου μὶν γάρ, 4900 
ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καταφρονήσαιεν ἂν καὶ ἠγήσαιντο — 
εἶναι" τάδε δὲ οκόπει, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ἀρέσῃ. 

ΕΡΜΗ. Ἅ᾿έγε μόνο». 

Σ9,. Τὴν φύσιν παντὺς τοῦ σώματος, ὥσεε καὶ ζῆν 

καὶ περµέναε, τί σοι δοκεῖ ἔχείν τε καὶ ὀχεῖν ἄλλο ἢ ψυχή; 

ΕΡΜ. Οὐδὶν ἄλλο. ' 2 

Σ06. Τί δὲ; καὶ τὴν τῶν ἄλλων. ἁπάντων «φύσιν οὐ 
Ἐπιστεύεις ᾽Αναξαγόρᾳ νοῦγ τε καὶ ψυχἠν εἶναι τὴν διακο- 
σμοῦσαν καὶ ἔχουσανς 

ΕΡΜ. Ἔγωγε. 
Σ8. Καλῶς ἄφα ἂν τὸ ὄνομα τοῦτο ξά τῇ δυνάμει 35 

ἑπαύτῃ, ἢ φύσιν- ὀχεῖ καὶ ἔχει, φυσίχην ἐπονομάζειν. ἔξεστι Β 
δὲ καὶ ψυχὴν κομψενόμενον λέγειν. 

ΕΡΜ. Πάνου μὲν οὖν, καὶ δοκεῖ γέ µοι τοῦτο ἐκείνου 
τεχνικώεερον εἶναι. 

M. Καὶ γὰρ ἔσει' γελοῖον μέντοι φαίνεται ὡς ἆλη- 40 

θῶς ὀνομαζόμενον ὡς ἐτέθη. 
«ΕΡΜΗ, ᾽Αλλὰ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο πῶς φώμεν ἔχεσ;. 
249. Τὸ σώμα λέγεις; , 

ΕΡΜ. Ναί. ̓  

25. : Πολλαχῇ µοι δοκεῖ τοῦτό γε: — 

——— onde oↄe 5 θνητοὶ θεᾶς α. -- 15. Ανα να ών ὃς ἂκ Δὐνημαν. 
- 11. τινες καὶ ἐρωτηματικοὶ ῆ . ἐρωτικοὶ --- a. -- 38. τὰ δὲ βαρύτερα ὀξύτερα auetoro Buuumanno Ὦ ὁ: 
τὰ δὲ βαρύτερα libri, τὰ δὲ ὀξέως, βαρύτερα. Stephanus. -- 40. Τούτων] Τοῦτο α. -- 43. 

1. ἀναλογίδεται α. — 4. δὲ δὴ Χα Πη; δὴ αὖ ο. -- 
Σ0. ΄ροπερ τοίνυν ---- τοῦ νθρώπον: ΕΡΜ. Πῶς γὰρ * 29, Περώμεθα - - ἔμπροσθεν: 

ἐποντος ſSiallbaumti οµοταο. --- 31. δέ] δαί b. -- 33. τε om. δ΄ -- 26. Ἶ ὁα. «0. σῶμά τι Δαλοῦμεν 5. — 51. 

Ῥελτο, 

ἄλφα] α αο. 

τί οὖν τὸ - - πνθοίµην; ἘΡΜ. Πάνυ γε. 
να] a. 

κ.ά. ὅπωκπε. 
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6. τις παραλλίνη καὶ πάνυ. καὶ. γὰρ σῆμά τιγές φᾳσιν αὐτὸ 
εἶναι τῆς φυζῆςν ὡς τεθαμµένης ἐν τῷ νῦν παρόντι" καὶ 
διόει αὖ τούτω σηµαίνει ἃ ἂν σηµαίνῃ ἡ Ψυχή, καὶ ταύτῃ 

σῆμα ὀρθῶς καλεῖσθαι. δοκαῦσι μέντοι µοι µάλισεα Φέ- 
ὅσθαι οἱ ἀμφὶ ᾿Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, ὡς δίκην διδούσης 
τῆς ψυχῆς, ὧν δὴ ἔπεκα δίδωσι" τοῦτον δὲ περίβολον 

ἔχειν, ἵνα σώζηται, δεσμωτηρίου εἰκόνα" εἶναί οὖν τῆς 
ψυχῆς τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ ὀνομάζεται, ἕως ἂν ἐκτίσῃ τὰ 
ὀφελόμενα, τὸ σῶμα, καὶ οὐδὶν δεῖν παράγει οὐδὲ 

1ο γράµµα. : ' 
ρ XVIII. ΕΡΜ. Ταῦτα μέν μοι: δοκεῖ ἱκανῶς, ὦ 

Σώκρατες, εἰρῆσθαι: περὶ δὲ τῶν ΘΒεῶν τῶν ὀνομάτων, 
οἷον καὶ περὶ τοῦ ἀιὸς νῦν δὴ ἴλεγες, ἔχοιμεν ἄν που 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο» ἐπισκέφασθαι, κατὰ; τίνα ποτὲ 

15 ὀρθότητα αὐτῶν τὰ ὀνόματα κεται; 
ΣΩ. Ναὶ μὰ ία ἡμεῖς γε, ὦ Ἑθμόγενες, εὖπερ γε 

νοῦν ἔχοιμεν,. ἕνα, μὲν τὸν κάλλιστον τρόπὀν, ὅτι περὶ 
θεῶν οὐδὶν ἴσμεν, οὔτε περὶ αὐτῶν οὔτε περὶ τῶν ὀνο- 

κάτω», ἄττα ποτὶ αὐτοὶ ἑαυτοὺς καλοῦσι" ὅῆλον γὰρ. ὅτι ' 

M 10 ἐκεῖνοί γε τώληθῆ καλοῦσι.- δεύτερος ὃ’ αὖ τρόπος —* 
E τητος, ὥσπερ ἐν ταῖς εὐχαῖς νόμος ἐστὶν ἡμῖν εὔχεσθαι, 

οἴεινές τε καὶ ὁπόθεν χαίρουσιν ὀνομαξόμενοι, εαῦτα καὶ 
401 ἡμᾶς αὐτοὺς καλεῖν, ὡς ἄλλο μηδὲν εἰδόξας' καλῶς γὰρ 

«δὴ ἔμοιγε δακεῖ νενοµίσθαι.. εἲ οὖν βούλει, σχοπώμεν 
Ἡς ὥσπερ προειπόντερ τοῖς Θεοῖς ὅτι περὶ αὐτῶν οὐδὲν ἡμεῖς 

σκεφόµεθα -- οὐ γὰρ ἀξιοῦμεν οἷοί τε’ ἂν εἶναι σκοπεῖν -- 
ἀλλὰ περὶ τῶν ἀνθρώπων, ἤντοά ποτε δόξων ἔχοντες ἐτί- 

Φεντο αὐτοῖς τὰ ὀνόματα: τοῦτο 7ὰρ ἀνεμέσητον. 
ΕΡΜ. Αλλά µοι δοκεῖς, ὠ Σώκρωτες, — λέγειν, 

4ο καὶ οὕτω ποιῶμεν. 

Β Σ49. "Αλλο τι οὖν ἀφ' θείας ἀρχώμεθα κατὰ τὸν 

νόμου: 
ΕΡΜ. 4ΐκαιον χοῦν. 
Σ0. Τί οὖν ἄν τις φαίη — τὸν ὀρομά- 

as σαντα Ἑστίαν ὀνομάσαι ς 

Ἐρμ. Οὐ μὰ τὸν ἄία οὐδὲ τοῦτο οἶμαι ῥᾷδιον εἶναι: 
249, Κινδυνεύουσι γοῦν, αθὶ Ἐφμόγενες, οἱ 

πρῶτοι τὰ ὀνόματα τιθέµενοι οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ µε- 

τεωρολύγοι καὶ ἀδολέσχαι τινές. 

ω ΕΡΜ. Τί δή: 
Σ0. Καταφαίνεταί µοι ἡ δέσις τῶν ὀνομώτων τοιού- 

ΔΙ των τῶν ἀνθρώπων εἶναι. καὶ ἐν τις τὰ ξενικὰ ὀνό- 

ματα ἀνασκοπῇ, οὐχ ἧετον. ἀφευρίσκεται ὃ ἕκαστον: βούλε- 

6 ται. οἷον καὶ ἐν τούτῳ ὃ ὃ ἡμεῖς οὐσίαν. καλοῦμεν, εἰσὶν οἳ 

«ὔ ἐσίαν καλοῦσιν, οἳ ὁ' αὖ ὡσίαν. πρῶτον μὲν οὖν κατὰ τὸ 

Έτερον ὄνομα τούτων ἡ τῶν πραγμάτων οὐσία Ἑστία 

καλεῖσθαι ἴχει λόγον" καὶ ὅτι γε αὖ ἡμεῖς τὸ τῆς οὐσίας 

Πα4 ΤΟΝΟΣ a ΤΤΗΟΣ. 

"ἠγήσαιτο οὕτω νοεῖν ταῦτα τοὺς τιθεµένους" 

aoi. 405. . 

—— Ἑστίαν φαµέν, καὶ κατὰ τοῦτο ὀρθῶς ὢν καλρῖτο 
"Ἑστία": ἐθίκαμεν γὰρ καὶ ἡμεῖς τὸ ἁαλαιὸν ἐσίαν καλεῖν 
τὴν οὐσίαν. ἔτι δὲ καὶ κατὰ τὰς Θυσίας ἄν τις ἐννοήσως 

τὺ γὰρ πρὸ Ὁ 

πάντων θΘεῶν τῇ Ἑσείᾳ πρώτη προθύειν εἰκὸς ἐκείνους 
οἵτινερ τὴν πάντων οὐσίαν ᾿Εστίαν ἐπωνόμασαν. ὕσοι ὃ᾽ 
αὖ ὠσίαν, σχεδόν τι αὖ οὗτοι καθ’ Ηράκλειτον ἂν ἡγοῖντο 
τὰ ὄντα ἴέναι τε πάντα καὶ µένειν οὐδέν" τὸ οὖν -αἴειον 
καὶ τὸ ἀρχηγὸν' αὐτῶν εἶναι τὸ ὠθοῦν, ὅθεν δὴ καλῶς 
ἔχειν αὐτὸ ὩὨσίαν ὠνομάσθαι. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ 1ο 
ὡς παρὰ μηδὲν εἰδύτων εἰρήσθω" μετὰ ὅ’ Ἑστίαν δίκαιον 
Ῥέαν καὶ Κρόνον ἐπισκέφασθαι. καίτοι τό γε τοῦ Κρόνου Ἐ 
ὄνομα ἤδη διήλθοµε». Ἴσως μέντοι οὐδὲν λέγω. 

ΧΙΧ. ΕΡΗ. Τί δή, ὦ Σώκρατες; ἳ 49 
20. Ὦ ᾿γαθέ, ἐννενόηκά τι ᾽σμῆνος σοφία. 
ΕΡΜ. Notov δὴ τοῦτο; 
Σ8. Γελοῖον μὲν πάνυ εἰπεῖν, 

πιθανότητα ἔχὸν. 
ΕΡΜ. Τίνα ταύτην: 

250. ᾖὨΤὺν Ἡρώκάκαόν μοι δοκῶ καθορᾷν παλαί’ ἄτταν 
σοφὰ Λέγοντα, ἀτενώς τὰ ἐπὶ Ἀρόνον καὶ Ῥέας, ἃ ὃ αἱ 
"Όμηρος ἴλεγεν. 

ΤΕΡΜ. Πώς τοῦτο λέγεις; 

Σ.9,. έχει που Ἡρώκλειτος ὅτι πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν 
μένει, xecel ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς δὶς 15 ἡ 

ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὺν οὐκ ἂν ἑρβαίης. { 
ΕΡΜ. Ἔσει ταῦτα, 

«58. Τί οὖν; δηκεῖ σοι ὠλλοιότερον Ἡρακ]είτον μοεῖν ἙὉ 
ὁ τιθέµενος τοῖς τῶν ἄλλων θεῶν προγόνοις Ῥέαν τε καὶ 

Κρόνον: ἄρα οἵει ἀπὺ τοῦ αὐεομάτον αὐτὸν ἀμφοτέρσιᾳ 90 
ῥευμώτων ὀνόματα Φίσθαι, ὥσπερ αὖ Ὅμηρος Ὠκεανόν 
τε Φεῶν γένεσίν φησι καὶ μητέρα Τηθύν. οἶμαι δὲ καὶ 
Ἡρίοδος , — δέ που καὶ Ὀρφεὺς δτι 

πρῶτος καλλέῤῥοος- ἠρξε γάμοίο, 
ὃς ῥα χασιγνήτην ὁμομήτορα Τηθὺν ὄπνιεν. .σο 

ταῦτ' οὖν σχόπει ὅτι καὶ ἀλλήλοις — καὶ πρὸς τὰ 49 
τοῦ Ἡφακλείτου πάντα τείνει. 

ΕΡΜΗ. Φαΐνει τί µοι λέγειν, ὦ ας εὐ μέντοι 
τῆρ Τηθύος οὐκ ἐννοῶ ὄνομα τί βούλεται. 

Σ0. ᾽αλ]ὰ μὴν τοῦτό γε ὀλέγου «ὐτὸ λέγει ὅτι πηγῆς ο 
ὄνομα ἐπικεκρυμμένον ἐσεί. τὺ γὰρ διαττώµενον καὶ τὸ 
ἠθούμενον 'πηγῆς ἀπεύιασμά ἐστιν: ἐκ δὲ τούτων ἆμφο- Ὁ 
τέρων τῶν ὀνσμάτων ἡ Τηθὺς τὸ ὄνομα ξύγκειται. 

EPM. Τοῦτο μέν, ὦ Σώκρατες, κομφόν. 
Σω. Τί ὃ) οὐ μέλλει, να μμ τὸν αἱ. 

μὲν Αα εἴπομεν. ' 

ο ΕΡΜ. Ναί. . . 
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405. 104. 

"9. Ταυς ἀδελφοὺς δὴ αὐτοῦ λόωµέν, τόν τε. Πο- 
σειδῶ καὶ τὸν Πλούτωνα καὶ τὸ ἕτερον ὄνομα ὃ — 

ἔσυσιν αὐτόν. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε, 
5 Σ.,. Τὸ μὲν τοίνυν τοῦ Ποσιιδῶνός μοι φαίνεται 

Εξ ὠνομάσθαι, τοῦ πρώτου ὀνομάσαντος, ὅτι αὐτὸν βαδί- 

ἔοντα ἐπέσχεν ἡ τῆς Φάλάττης :φύσις καὶ οὐκέτι εἴασε 
πφοελθεῖν, ἀλλ’ ὥσπερ δεσμὺς τῶν ποδῶν αὐτῷ ἐγένετο. 
εὐν οὖν ἄρτοντα τῆς δυνάμεως ταύτης Φιὸν ὠνόμασε 

44 ὸ Ποσειδῶνα, ες ποσίδεσµον ὄντα: τὸ δὲ εἶ ἔγκειται οί 

εὐπρεπείας ἕνεκα. τάχα δὲ οὐκ ὤν τοῦτο λέγοι, ἆλλ' ἀντὶ 

403 τοῦ αἴγμα δύο λάβδα τὸ πρῶτον ἐλέγ' πτο, ὡς ποϊλὰ εἰδότοα 
τοῦ Δεοῦ. ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ σείειν ὁ σἐίων ὠνόμασται: 

πρόσκειται δὲ τὸ πῖ καὶ τὸ δέλτα. Τὸ δὲ Πλούτωνος, 
14 τοῦτο αῑν κατὰ τὴν τοῦ πλούτου δύσι», ὅτι ἐκ τῆς γῆς 

κάτωθεν ἀνίεται ὁ πλοῖτος, ἐπωνομάσθη”" ὁ δἵ Ἠνδης, οἱ 

πολλοὶ µέν μοι δοκοῦσι» ὑπολαμβάνειν τὸ ἀθιδὶς, προσει- 

ρῆσθαι τῷ ὀνόματι τούτῳ, -καὶ φοβούμενοι τὸ’ ὄνομα 

Πλούτωνα καλοῦσιν αὐτόρ. 

ΕΡΜ.᾽ Σοὶ δὲ πῶς φαίνεται, ὤ ανα 

ΧΧ. «Σ0. : Πολλαχῇ ἔμοιγε δοκοῦσι οἱ ἄνθρωποι 
διηµαρτηκένάι περὶ τούτόυ τοῦ Θεοῦ τῆς δυνάμεως καὶ 
φοβεῖσθαι αὐτὸν. οὐκ' ἄξιον. ὕτιτε γάρ, ἐπειδὰν ἅπαξ τις 
ἡμῶν ἀποθάνῃ, αεὶ ἐκεῖ ἀστέ, φοβοῦνεαι, καὶ ὅτι ἡ φυχὴ 

ας γυμνὴ τοῦ σώματος παφ ἐκεῖνον ὠπέρτεταιν καὶ τοῦτο 
πεφόβηνται" τὰ δ' ἐμοὶ δοχεῖ πάντα ἐς ταὐτόν τι συν- 
τείνειν, καὶ η ἀρχὴ τοῦ Φεοῦ ή τὸ ὄνομα. 

ΕΡΜΗ. Πῶς δή: τ 

ιν Σ9. Ἐγώ σοι ἐρῶ, ἅ γὲέ µοι φαίνεται. εὐτὲ γάρ 

84 μοι, δεσμὸς ζώω ὁεωοῦν,. ὥστε µένειν ὁπονοῦν, πύτεροᾳ 
ἠσχυθότερός ἐστιν, ἀνάγκη  ἐπιθυμίαὶ ᾿ 

ΕΡΜ. Πολὺ διαφέφει, ὦ Σώκφατες, ἡ Ἐπιθυμία. / 

Σ9. Otu οὖν τὸν ΄Αιδην οὐκ ὧν πολιοὺς ἐκφεύγειν, 
εὖ μὴ τῷ ἰσχυροεάτῳ δεσμῷ ἔδει τδὺς ἐκείσε ἠόντας; 

ΕΡΜ. οῆλα δή. 
Σο. Ἐπιθυμίᾳ ἄρα τινὶ αὐτούς, ὧς ἔοικε, δεῖ, εἴπερ 

τῷ με]ίστῳ δεομῷ δεῖ, καὶ οὐκ vᷣarm 
EPM. Φαίνεται. J 

Σ0. Οὐποῦν ἐπιθυμίαι αὖ πολλαί εαν 

Ι ΕΡΜ. Ναί. ' 

Σ0. Τῇ µείστῃ ἄρα ἐπιθυμίᾳ τῶν ἐπιθυμιῶν δεῖ 

αὐτούς, εἴπερ μέλλει τῷ χω δεσμῷ κατέχει. 
ΕΡΜΗ. Ναί. 

ΣΑ. Ἔσειν οὖν τις ών ἐπιθυμία ἢ ὅταν κ. τῳ 

45 συνὼν οἵηται δι ἐκεῖνον ἔσεσθαι ἀμείνῶν ἀνήρ; 
ΕΡΜΗ. ΠΜὰ οἵ οὐδ' ὁπωστιοῦν, ὦ Σώκρατες., 

” 

Β 

45 

as 
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59. Αιὰ ταῦτα ἄρα φῶμεν, ὦ Ἐφμόγενες, οὐδένα 
δεῦρο ἐθελῆσαι ἀπελφεῖν τῶν ἐκείθεν, οὐδὲ αὐτὰς τὰς 
Σερῆνας, ἀλλὰ κατακεκηλήσθαι ἐκέίψας τε καὶ τοὺς ἄλλους 
πάντας" οὕτω καλαύς τινας, ὡς ἔοικεν, ἐπίόταται λόγους Ἑ 

«λέγειν. ὁ "άϊδης, καὶ ἴσειν, ὥς γε ἐκ τοῦ λόγου τούτου, ὁ 5 
Βιεὸς οὗτος τέλεος αὐφιστής τε καὶ μέγας εὐεργέτης τῶν 

παρ αὐτῷ, ὃς γε καὶ τοῖς ἐνθάδε τοσαῦτα ἀγαθὰ ὠνίησιν" 36 
οὕτω πολλὰ αὐτῷ τὰ περιόντα. ἐκεῖ ἐἑατί, καὶν τὸν Πιλού- 
τῶνα ἀπὸ τούτου ἴσχε τὸ ὄνομα. καὶ τὸ αὖ μὴ ἐθέλην 

συνεῖναι τοῖς ἀνθρώποις ἔχουσι τὰ σώματα, ἀλλὰ τότε 10 
συγέγνεσθαι ἐπειδὸν ἡ φυχὴ καθαρὰ ἡ πάντων τῶν περὶ 404 

τὸ σῶμα κακῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, οὐ- φιλόσοφον δοκεῖ σοι 
"εἶναι καὶ  εὖ, ἐνεεθυμημένον,, ὅτι οὕτω μὲν ἂν κατέχοι 
αὐτοὺς δήσας τῇ περὶ ἀρετὴν ἐπίθνμίᾳ, ἔχοντας δὲ τὴν 
τοῦ σώματος πτόησιν καὶ μανίαν οὐδ” ἂν ὁ Κρόνος δέ- 15 

ναιτο ὁ πατὴρ ουγκατέχειν αὐτῷ ἐν τοῖς δεσμοῖς κε 

τοῖς αὐτοῦ λεγομένοις; 3 . 

ΕΡΜΗ. Κινδυνεύειρ τι λέγειν. ὦ Σύκρατες. 

Σ:. Καὶ τό γε ὄνομα ὁ "αίδης, ὢ Ἑρμόγενες, πολ- 

λοῦ δεῖ ἀπὸ τοῦ ἀειδοῦς ἐπωνομάσθαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 30 Ἡ 
ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ .καλὰ εἰδέναι, ἁπὺ τούτου ὑπὸ τοῦ 
ομοθέτου ΄4ϊδης ἐκλήθη. 

XXI. ἘΡΗ. Εἰεν' τί δὲ δὴ «ήμητράν τε καὶ Ἡραν 
καὶ ᾽Απόλλω καὶ ᾽4θηνᾶν καὶ — καὶ Αρη καὶ τοὺς 
ἄλλους θεούς, πῶᾳ λέγομεν; . 35 

25. «Δημήξηρ μὲν φαίνεται κατὰ τὴν δύσιν τῆς ἔδω- 
δῆς διδοῦόα αἷς µήτηρ κεκλῆσθάι, Ἡρά δὲ ἐρατή τις, ΑΤ 
ὥσπερ οὖν καὶ λέγεται ὁ Ζεὺᾳ αὐτῆς ἐρασθεὶς ἔχειν. ἴσως, 

δὲ μετεωραλογῶν ὁ νομοθέτης τὸν ἀέρα Ἡραν ὠνόμασεν 
ἐπικρυπτόμενος, θεὶς τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τελευεήν: γνοίης ὅ᾽ 30 
ἄν, εἰ πολλάκις λέγοις τὸ τῆς Ἡρας ὄνομα. Φεῤῥέφατεα 
δέ, πολλσὶ μὲν καὶ τοῦτο φοβοῦνεαι τὸ ὄνομα καὶ τὸν 
᾽Απόλλω, ὑπὸ ἀπειρίας, ὡς ἔοικεν, ὀνομάτων ὀρθότητος. 
καὶ γὰρ μεταβάλλοντεξ σχοποῦνται τὴν Φερσεφόνην, καὶ 

δεινὸν αὐτοῖς φαίνεται" τὸ δὲ μηνύει σοφὴν εἶναι τὴν 35 906. 
Θεόν" ἅτε γὰρ φεροµένων τῶν πραγμάτων, τὺ ἐφωπτό- Ὁ 
µενον καὶ ἐπαφῶν καὶ δυνάµενον ἐπακο]ουθεῖν σοφία ἂν 

Φερέπαφα οὖν διὰ τὴν σοφίαν καὶ τὴν ἐπαφὴν τοῦ 
φεροµένον ἡ θεὺς ἂν ὀρθῶρ καλοῖτο, ἢ τοιοῦτόν τι" δι 
ὅπερ καὶ σύνεστιν αὐτῇ ὁ "4ιδης σοφὸς ὤν, διόει τοιαύτη 40 
ἐσεί, νῦν δὲ αὐτῆς ἐκκλίνουσι τὸ ὄνομα, εὐστομίαν περὶ 

πλείονος ποιούμενοι τῆς ἀληθείας, ὥστε Φεῤῥέφατταν 
αὐτὴν καλεῖν. ταὐτὸν δὲ καὶ περὶ εὺν ᾿Απόλλω, ὅπερ Ἐ 
λέγω, πολλοὶ πεφόβηνται πεφὶ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὤφτι 
δεινὸν µηνύοντος. ἢ οὐκ ᾖσθησαι; ᾿ 

ΕΡΜ. Πάνν μὶν οὖν, καὶ ἀληθῆ λέγεις. 

ο 

1ο. εἶ]εαο — 1. τοῦ σ δύσ 1λ α.΄ 20, δὐ καὶ ε) ο -- αἴ καὶ τὸ δύτα] π καὶ τὸ ο καὶ τὸ ὃ Σα, 
π καὶ τὸ ὃ ο. -- 34, οἱ ο, ΓάΞΠΣΤΙ. -- 12. ἄξιον] Ἐοτί. ἄξιον ὄν. Βλιτ. — 360. δέ µοι α. — Εἰς a. 

8. Ἰέγεων λόγους ᾱ. - 14. 
— 53. δὲ] δαὶ b. — δὴ οσα. a. 

ι ab. — δὲ ὡς ἐρατή αἳ. 

φιλοσόφου - - 

κεκλῆσθαι ὁ ἐρασθες ΧΓ44ΠΗΕΕΗΧΙπι, ὁ 
BCEFG HIXIm. -- 30. ἐπὶ τὴν τελευτήν ο --34 αἱ ο]. τοὔνομα ῶ). 

ημένου eum Εἰείμο, Ueu⸗dius -- σοὶ δοκεῖ α. -- 15. ο 4, 
— Φήμπρα Proclus p. 96 οὐ, Ἠοΐεν, — «54. 18. 37. µήτηρ, «Φημήτηρ, 

αστὴς 21. - .... ο ηὴ : 
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48 ΣΩ Τὸ δὲ γ΄ ἐσείν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, κάλλιστα κείµεον 
πρὺς τὴν δύναμιν τοῦ Φιοῦ. 

ΕΡΜΗ. Πώς δή: . 

ΣΩ, ᾿ἘΕγὼ πειράσοµαι φράσαι ὃ γέ µόι φαίνεται" 
4095 5 γὰρ ἴσειν ὃ τι ἂν μᾶλίον ὄνομα ἤρμοσεν Ἐν ὃν τέτταρσι . 

:δυνάµεσι ταῖς τοῦ Θεοῦ, ὥστε πασῶν ἐφάπτεσθαι καὶ 

δηλοῦν τρόπον τινὰ .ovonin τε καὶ βαντικὴν καὶ ἑατρι- 
: κἡν καὶ τοβικήν, 

ΕΡΜ. «έχε δή 
10 εἶναι. : 

Χχι. Σ0. Εὐάρμοσον μὲν οὖν, ὅτε μουσικοῦ 
ὄντος τοῦ Θεοῦ" αρῶτον μὶν γὰρ ἡ κάθαραις καὶ οἱ κα- 

ἄποπον γάρ τί µοι λέγεις τὸ ὄνομα 

Φαρμοὶ καὶ κατὰ τὴν ἑπερικὴν καὶ κατὰ τὴν µαντικὴν καὶ ́  
αἳ τοῖς ἠπτρικοῖς φαρμίκοις καὶ αἱ τοῖς μαντικοῖς περι- 

Β Ι6 θειώσεις τε καὶ τὰ λουτρὰ τὰ ἐν τοῖς τοιούτοις καὶ αἱ 

πεφιῤῥάνσεις, πάντα ἓν τι ταῦτα δύναιτ' ὄν, χαθαρὸν 
παρέχην τὸν ἄγθρωπον καὶ κατὰ τὸ σόμα καὶ κατά τὴν 

φυχήν. ἢ οὔ κ. 
ΕΡΛΙ. Πώνν μὶν οὖν. ᾿ 

π.δ, Οἰκοῦν ὁ καθαίρω» Φιεὺς καὶ ὁ ἀπολούων τε καὶ 
Σο ἀπολύων τῶν τοιούεων κακών οὗτος ὢν εἴη; 

EPM. Πάνυ μὶν οὖν. 

49 «Σ9, «Κατά μὲν τοίνυν τὰς ἀπολύσεις τε ιά ἀπολού- 

ϱ σεις, ὥς ἑατρὺς ὢν τῶν εοιοῄτων, ἀπολούων ἂν ὀρθῶς 

ας καλοῖτο" κἀτὰ δὲ τὴν μαντικὴν καὶ τὸ ἀληθές τε καὶ τὸ 

ἁπλ]οῦν (ταὐτὸν γάρ ἐσειν), ὥσπερ οὖν οἳ Θέτταλοὶ κα- 
λ1οῦσιν αὐτόν, ὀρθύότατ ἂν καλοῖτο" 'Απλῶν' γάρ φασι 
πάντες Θιτταλοὶ τοῦτον τὸν Θεόν. διὰ δὲ τὸ ἀεὶ βολῶν 
ἐγκρατὴς εἶναι τοξικῇ ἀεὶ βάλλων ἐστί. κατὰ δὲ τὴν µου- 

Δφσικὴν δεῖ ὑπολαβεῖν, ὥσπερ τὸν ἀκόλονθόν τε καὶ τὴν΄ 
ἄκοιτιν, ὅτι τὸ ἄλφα σηµαίνει πολλαχοῦ τὸ. ὁμοῦ, καὶ 
ἐνταῦθα τὴν ὁμοῦ πόλησιν καὶ περὶ τὸν οὐρανόν, οὓς δὴ 

[η πόλονς καλοῦσι, καὶ τὴν. περὶ εὖν ἐν τῇ ὡδῇ ἁρμονίαν, 

Ἡ δὴ συμφωνία καλεῖεαι, ὕτι ταῦτά πάντα, ὥς φασιν οἱ 
—* περὶ µονσικὴν καὶ ἀστρονομίαν, ἁρμονίᾳ τινὶ πολεῖ 

ἅμα πάντα. ἐπιστατεῖ δὲ οὗτος ὁ brös τῇ ἁρμονίᾳ ὁμο- 
πολῶν αὐτὰ πάντα καὶ κατὰ θεοὺς καὶ κατ ἀνθρώπους. 

ὥσπερ οὖν τὺν ὁμοκέχευθον καὶ ὀμόκοιτιν ἀκόλουθον καὶ 
ἄκοιτιν ἐκαλέσαμεν, µεταβαλόντες ἀντὶ τοῦ οὗ ἄλφα, οὕτω 

«0 καὶ Απόλλωνα, ἐκαλέσαμεν, ὃς ἦν ὁμοπολῶν, ἕεερον λάῤδα 
ἐμβαλόντες, ὅτι ὁμώνυμον ἐγίγνετο τῷ —— ὀνόματε. 
ὅπερ καὶ νῦν ὑποπεεύοντές τινες διὰ τὸ μὴ ὀρθῶς σκο- 
πεῖσθαι τὴν δύναμιν τοῦ ὀνόματος /φοβοῦνται αὐτὸ ὡς 

πο φημαῖνον φθοράν τινα. τὸ δὲ πολύ, ὥσπερ ἄρτι — 

— τοῦ Θεοῦ δυνάμεων, ἁπλοῦ, 

Ῥ 
50 

ΠάάΤΩΝΟΣ ΚΡΑΗΤΤΗΟΣ. 

ἀεὶ βάλλοντος, ἀπολούοντος, ἁμοπολοῦντος. Τὰς δὲ Μού- 
σας τε καὶ ὕλως τὴν µονσικὴν ἀπὺ τοῦ μῶσθαι, ὡς ἔοικε, 

καὶ τῆς ζητήσεώς τὲ καὶ φιλοσοφίας τὸ ὄνομα τοῦτο ἔπω- 
»όμασε. Αητὼ δὲ ἀπὺ τῆς πραότητος τῆς Θεοῦ, κατὰ 

τὸ ἐθελήμονα εἶναι ὧν ἄν τις δίηται. ἴσως δὶ ὡς οἱ Εέδοι 6 
καλοῦσι" πολλοὶ γὰρ 4ηθὼ καὶοῦσιν' ἔοικεν οὖν αρὺς τὸ 
μὴ τραχὺ τοῦ Ἴδους ἆλλ᾽ ἡμερόν τε καὶ λεον 4ηθὼ 
κεκλῆσθαι ὑπὺ τῶν τοῦξο παλούντων. "άρτεμις δὲ τὸ ἁρ- Β 
τμὲς φαίνεεαι καὶ τὺ χόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίαρ 
ἐπιθυμίαν. ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θΘεὺν ἐκάλεσεν ὁ 1ο 
καλέσας, τάχα ὅ' ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον µισησάσης τὸν 
ἀνδρὺς ἐν γοναικί" ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα 
τὸ ὄνομα τοῦτο ἆ τιθέµενος ἔθετο τῇ δεῷ. 

XXIII. ΕΡΜ. Τί δὲ ὁ «Ιιόνυσός τε καὶ ἡ Αφροδίτη! 
Σ0. Μεγάϊα, ὦ παῖ Ἱππονίκον, ἐρωτᾷς. ἆλλ' ἔσει 15 

γὰρ καὶ ὀπουδαίως εἰρημένος ὁ τρόπος τῶν ὀνομάτων 0 
τούτοις τοῖς θεοῖς καὶ παϊδικῶς. τὸν μὲν οὖν σπουδαῖον ϐὉ 

ἄλλους 'τινὰς ἐρώτα, τὸν δὲ παιδικὸν οὐδὲν κωλύει διελ- 

Φεῖν' φιζοπαίσµονες γὰρ καὶ οἱ Θεοί. ὃ τε γὰρ «Διόνυσος 
εἴη ἂν ὁ διδοὺς τὸν οἶνον, «Φιδοίνυσος ἐν παιδιᾷ καλού- 30 
µενος” οἶνος ὅ’, ὅτε οἴεσθαι νοῦν ἔχειν ποιεῖ τῶν πινόρτων 

τοὺς πολλοὺς οὐκ ἔχοντας, οὐῤνους δικαιότας ἂν καἰού- 
µενορ. περὶ δὲ ᾽Αφροδίτης οὐκ ἄξιον 'Ἡσιόδῳ ἀνειλέγειν, 

ἁλλὰ ξυγχωρὲῖν ὅ' ὅτι διά ιδ τοῦ ἀφφοῦ γένεσιν Αφροδίτη 
ἐκλήθη. - 

Ἱ. ΕΡΜΗ. Ἠλλὰ μὴν οὐδ' αθηνᾶς ̓ Αθηναῖός γ΄ ὤν, ὦ 
Σώκφατες, ἐπιλήσει, οὐδ' "Ηφαίστου τε καὶ άρεως. . 

. 25: Οὐδὲ εὐιός Τε. 

ΕΡΜ. Οὐ γάι 
ΣΩ. Οὐκοῦν εὺ μὲν ἕεέρον ὄνομα αὐτῆς οὐ — 

εὐπεῖν δί ὃ κεῖται. ! 

ΕΡΜ. ἨΤὴὸ ποῖον; 

29: Παλλάδα που ών καλοῦμεν. 
ΕΡΜΗ. Πῶς γὰρ οὔ,- J 

Σ0. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς ν τοῖς ὅπλοις ὀφχή- 38 
σεως ἡγούμενοι. Σεθήσαι ὀρθῶς ἄν, ὡς ὀγώμαι, ἡγοίμεθα" εκ 

τὸ γάρ πουν ἢ αὐτὸν Ἡ τι ἄλλο µετεωρίζειν ἢ ἀπὸ τῆς γῆς 52 
ἢ ἐν ταῖς χερσὶ πάλλειν τε καὶ πάλμσθῳ, καὶ oer καὶ 407. 
— καλοῦμεν.: 

ΕΡΜ. Πάνυ μὶν οὖν. 

Σ9. Παϊιάδα μὲν τοίνυν ταύτη. 
ἘΡΜ. Καὶ ὀρθῶς γε. ἀλλὰ δὴ τὸ ἕεερον πώς λέγειρ; 

«25. Τὸ τῆς Αθηνᾶς, 
ΕΡΜ. Ναί. 

Σ9,. ΌΤοῦτο —— ὦ — ibixao μας 

4 ἐμοὶ σὓ, — δ. ἤρμοσεν ὄνομα — 14, αἱ ante τοῖς μαντικοῖς om. ο. -- 16. τὰ ante λονερὰ οπι. .. --- 

10. πάντα ταῦτα ἓν τι δύναιντ᾽ ἄν α. -- 20. καὶ ὁ ἀπολύων a. — 34. ἀπολύων ᾱ. — 17. ἁπλὸν α. 

ια αΠΗΕΕΗ ΧΙ, -- 21. ἄλφα) α ac. — 35. τἠν- Πἱ6 περὶ οι. TAm οἱ pr. Ἂν seclusit Βια ναινέ ως, — 

298. µετα ες a. — οὗ ἄλφα] ο α ο. — 40. 1άβδ αἷ ὰ 8ο. — 44. ἐμβάλλοντες α. -- 44. πολύ] πολὺ μᾶλλον το. 
Υ, [πολύ] eum Helndorſio ο, Conf. Winckelmanuus ad Euihyd. p· 15. 

1. ἐπωνύμασαν εοὰ. Gudianus οἱ G. 
10. ἵστορα ᾱ..-- 19. δὲ] δαὶ αἲ. — 19. φιλοπαίγµονες ᾱ. - 33. Έμεομ. 195 Μ4ᾳ. -- 37. Αρεος αὖ. — 37. 
ἀπὸ οι, οοᾱ, Gudianus οἱ Ficiuus. 

5. δὲ τὸ) δὲ διὰ εὖ Stephanus. (δὲ ὠπὸ τοῦ ουᾱ. barmseiaaiensis - 
ἢ αρίο 



367 οἱ παλαιοὶ τὴν ̓Αθηνᾶν νοµίξειν ὥσπερ οἱ νῦν αοθὶ Ὅμη- 
ϱον δεινοί. καὶ γὰρ τούτων οἱ πολλοὶ ἐξηγούμενοι τὸν 

Β ποιητὴν φασὶ τὴν θηνῶν αὐτὸν νοῦν τε καὶ δμένριαν 

καὶ ὁ τὰ ὀνόματα ποιῶν ἔοικε τοιοῦτόν τι 
απερὶ αὐτῆς αν να ἕει δὲ µειξόνως λέγων Θεοῦ νόησιν 
ὠὥσπερεὶ λέγει ὅτι ἆ Θεονύα ἐστῖν αὕτη, τῷ ἄλφα ξενικῶς 
ἀντὶ τοῦ ἦτα χρησάµενος καὶ τὸ ῶτα καὶ τὸ σἴγμα ἀφε- 
λών. ἴσως δὲ οὐδὲ ταύτῃ, ἁλλ' ὡς τὰ θΘεῖα νοούσης αὐτῆς 
διαφερόντως τῶν ἄλλων Θκονόην ἐκάλεσεν. οὐδὲν δὲ ἀπέχει 

ιο καὶ τὴν ἐν τῷ ἦθει νόησιν, ὡς οὐσὰν τὴν Θεὸν ταύτην, ᾿ 
ο ΄Ἠθονόην μῖν βούμεσθαι προσειπεῖν' παραγαγὼν δὲ ἢ 

αὐτὸς ἤ τινες ὕστερον ἐπὶ τὸ κάλλιον, ὡς ὤοντο, — 
ἐκάλεσαν. Ἱ 3 

σα ΕΡΜ. Τί δὲ δὴ ον ́Ἠφαιστον: πῇ δὴ 
1 ΣΣ. Ἡ τὸν γενναῖον τὸν —* ἵστορα ἐρωτᾷς; 

ΕΡΜ, "Ἔοικα. 

248. Οὐκοῦν οὗτος μὲν μα δλος Φαΐσεος ὤν,' «τὸ 

ἧτα προσελκνσάµένος; Γ 

ΕΡΜ. Κινδυνεύει, ἐὰν µή πῄ σοι, ὡς μωώ, ἔτι 

πο ἄλλῃ δόξῃ. : 
Σ68. Αλ) ἵνα µὴ δόξῃ, τὸν Αρη ρώτα. 
ΕΡΜ. λἘρωτῶ. 

D Σ9. Οὐκοῦν, ε) μὲν βούλεε, κατὰ κ ἄθδιν τε — 
κατὰ εὺ ὠνδρεῖον”, Άρης ο ἂν εἴη: εἰ δ' αὖ κατὰ τὸ ὀκλήρόν 

αδτε καὶ ἀμετάστροφον : ὃ δὴ ἄῤῥατον καλεῖται, καὶ ταύτη 
ἂν πανταχῇ πολεμοῷ θιῥ πρέποι Άρη καλεῖσθαι.. 

ΕΡΜΗ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ0,. Ἐκ μὶν οὖν εῶν θεῶν πρὺς θεῶν ἀπάλλαγῶμεν" 

ὡς ἐγὼ δέδοικα περὶ αὐτῶν 'διαλέγεσθαι' περὶ δὲ ἄλλων, 
30 ὧν τινων βούλει, πρόβαλλέ µοι, ὄφρα ἴδηαι οἷοι Εὐθύ- 

φρονος ἵπποι. 
κ ΕΡΜ. -Αλλὰ ποιήσω ταῦτα, ἔτι ον μοδα 

6 Ἑρμογένη 
εἶναι. πειρώµεθα οὖν τὸν Ἑρμῆν σκέψασθαι, εί καὶ νοεῖ 

4ο τὸ ὄνομα, ἵνα καὶ εἰδῶμεν εἴ τι ὅδε λέγει. 
Σ4, Αιλὰ μὴν τοῦτό 7ο ἔοωο πορὶ λόγον οἱ εἶνω ὁ 

Ἑρμῆς, καὶ τὸ ἑφμηνέα εἶναι καὶ τὸ ἄγγελον καὶ τὸ κλο- 
408 πικόν τε καὶ τὸ ἀπατηλὸν ἐν λόγοις καὶ τὸ, ἀγορασεικόν, 

περὶ Ἰόγου δύναμίν ο ο ο. ὅπερ 

«0 οὖν καὶ ἓν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, τὸ εἴρει λόγου χρεία 
ἐσεί, “τὸ δέ, οἷον καὶ ΄Ὅμηρος πολλαχοῦ λέγει, ἐμήσατο 

φησί, τοῦτο δὲ µηχανήσασθαί, ἐσειν. ἐξ ἀμφοφέρων οὖν 
τούτων τὸν τὸ λέγειν τε καὶ τὺν λόγον µησάµενο»ι [τὸ δὲ 
λέγειν δή ἐστιν εἴρειν,] τοῦτον τὸν θεὸν ὠσπερεὶ ἐπιτάττει 
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ἡμῖν ὁ Ῥοµοθέτης, Ὦ ὄνθρωποι; ὃς τὸ εἴρειν ἐμήσατο, 
δικαίως ἂν παλοῖτο ὑπὸ ἡμῶν Εὐρέμης. νῦν δὲ ἡμεῖς, ὡς B 

οὐόμεθα, παλλωπίζονεες τὸ. ὄνομα Ἑρμῆν παλοῦμεν. [καὶ 
ἡ γε Ἶρις ἀπὸ τοῦ εἴρειν ἔοικε αεκληµένη, ὅτι ἄγγελος ἡν.] 

ΕΡΜΗ. Νὴ τὸν Οία, ’ εὖ- ἄρα μοι δοκεὶ Κρατύλος 6 

λέγειν τὸ ἐμὲ μὴ εἶναι Ἑρμογένη: οὔχουν — χε 

* λόγον. 
XXIV. Σ. Καὶ τό γε τὸν Πᾶνα τοῦ Ἑρμοῦ εἶναι 

* διφυῆ ἴχει τὸ Ἀλός, ὦ ἑαῖρε. 

ΕΡΜΗ. Πῶς δήν ι 18 

ΙΣ9,. Οἶσθα ὅτι ὁ ——— 
καὶ πολεῖ ἀεί. καὶ ἔσει δικλοῦς, ἀληθής τε καὶ ψενδής. 
ΞΕΡΜ., Πάνυ γε.’ 

Σῷ. Οὐκοῦν εὖ μὲν ἀληθὲς αὐτοῦ λέῖον΄ καὶ θεῖον 
καὶ ἄνω οὐιοῦν ἐν τοῖς Θεοῖς, τὸ δὲ φεῖδος κάτω ἐν [5 

Ἡ 

00 

᾿ ποῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ τραχὺ΄ καὶ τραγικόν: 
ἐνταῦθα γὰρ πλεῖότοι οἱ μῆθοί τε καὶ τὰ ψεύδη ἐσεί, 
περὶ τὸν τραγικὸν βίον. ν ' 

ΕΡΜΗ. Πάνυ — 

24, Ὀρθῶς ἄρα, ὁ πᾶν μηνύων, καὶ ἀεὶ πολῶν Πὰν 1 

αὐπόλος εἴη, διφνὴς Ἑρμοῦ υἱός, τὰ μὲν ἄνωθεν λεῖος, D 
τὰ δὲ κάτωθεν τφραχὺς καὶ τραγοειδής. καὶ ἔστιῳ ἤτοι 
Ἰόγος ἢ λόγου ἀδελφὺς ὁ Πάν, εἶπερ ἙἩρμοῦ υἱός ἐστιν" 
ἀδελφῷ δὲ ἐοικέναι ἀδελφὸν οὐδὲν Φαυμαστόν.. ᾽Αλλ’ περ 
ἐγὼ ἔλεγον, ὦ µακάριε, ἁπαλλαγῶμεν ἐκ τῶν θεῶν. . 19. 

ΕΡΗ, ΄ Ῥῶν γε τοἰούτων, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει, 
περὶ δὲ τῶν τοιῶνδε τί, σε κωλύει διελθεῖν, οἷον ἡλίου τε 

καὶ σελήνης καὶ ἄσερων καὶ γῆς Ααὶ αὐθέρος καὶ ἄέρος 

καί πυρὸς καὶ ὑδάτος καὶ ὠρῶν. καὶ ἐνιαυτοῦ; Ε 

20. Σνγνὰ μέμ µοι προυτάττεις, ὅμως δὲ εἶπερ σοι συ 08 

κεχαρισµένον ἴσται, ἐθέλω. 
ΕΡΜ. Καὶ μὴν χαριεῖ. - 
ΣΩ. Τί δὴ οὖν ποώτον ῥρόλι; ἡ ἄν πο, — 

ἥλιον διέλθωµεν; ἳ 
ΕΡΗΜ. Πάννο γε... 15 

Σο, ια τού» καχάδηον γινόμινον ἂν μάλλον, 
εἰ τῷ «Φωρικῷ τις ὀνόμαει χρῷτο. ἅλιον γὰφ καλοῦσιν οἱ ΄409 

«Δωφιεῖᾳ' ἅλιορ οὖν εἴη μὲν ἂν κατὰ τὸ ἀλίζειν εἰς ταὐτὸ 
τοὺς ἀνθρώπους, ἐπειδὰν ἀνατείλῃ, εἴη: ὃ) ἂν καὶ τῷ 
περὶ τὴν γῆν ἀεὶ εἰλεῖν ἐών, ἐοίκοι δ᾽ ἂν καὶ ὅτι ποικίλλει 40 
Ἰὼν τὰ γιγνόµενα ὂε τῆς γῆς" τὸ δὲ ο. -- 
ταύτόν. 

ΕΡΜ. M δὲ ἡ σελήνη: ΐ 
Σ9. Ταῦτο δὲ τὸ ὄνομα ——— ᾽Αναξαγόραν κάν : 

6. ἆ διονόα auetore netiwonno be:tij δν .. — ἄλφα - ἦτ 
καὶ πὸ 6 ae, τὸ σ καὶ τὺ κ καὶ τὺ Butimannus. -- 8. οὐ ANBGEFGMVIXIM. - 12. 
δαὶ a b. — 18. ἦτα) η ac. — πφοσελκυσάµενος! προσεἰκυσάµενος, τὸ εἶναι Ἡφαιστον a. — 19. ὥς ἔοικεν 

— 2. τὸ ἠῶτα καὶ τὸ σῖγμα] τε 
— b. 154. δὲ] 

om. ᾱ. — 

α]α-ῃαο. 

10. ἅλλων ὧν τνων (0: ἄλλων τινῶν ἅ 4 ΣΤ οἱ ϱτ. Π, ἄλλων τινων εὲ , ἄλλων εἴ- τινων αὖο, — 30. —— 
οἷοι - ἵπποι) Ἠοπη, Hiad. ε, 221 κοη. — 36. τι] τε ο. — 37. κλωπικόν a. — 40, ἔμπροσθεν a. — 43: τὸν λόγον] τὸ 
1ἴρειν Ἔ πα. -- τὸ δὲ λέγειν δή ἐσειν εἴφειν auetoribus Cornario οἱ Helndorſio iamquam xlossema ⸗eclusimus. 

3. καὶ ἤ γε Ἶρις - - - ἄγγελος ἦν αὐσιοτὸ Ηεἰπάοτβο post Βεκκετπωι εἰ ipsi ———— — 17. ψευδῆ α. -- 33. βούλει 
πρῶτον 4. -- 38. ὢν οι. Χ4ΠΎ οἱ ϱτ. ᾱ- -- ὁ2. δὲ) δαὶ h. 



198 .. ΠΔΑΤΩΝΟΣ ΚΡΑΤΥΜΟΣ. aio. aiu. 
EPM. Τίδήι ΕΡΜ. Tott ταῦτα. ; ἱ 
Σ., Ἔοικε δηλοῦντι παλαιότερον ὃ etios γεωσεὶ M. Οὐ τοίνυν δεῖ ταῦεα προσβιάβεσθαι, * ἔχοι 

Ἡ ἴλεεν, ὅτι ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔχει τὸ φώς. γ. ἔν τις εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. Τὸ μν οὖν πῦρ καὶ τὸ 
EPM. Πῶς δή: ὥδωρ ταύςὴ ἀπωθοῦμαι᾿ ὁ οἳ δη ἀὴρ ἄρά γε, ὦ Ἕφμό- Β 

5ο- Σ8. Τὸ μέν που σίλας καὶ τὸ φῶς ταύτόν, Ίερες, ὅτι αἴρει τὰ ἀπὸ τῆς γῆς, ἀὴφ πέκίηται; }ἢ ὅτι 6 

ΕΡΜ. Να ἀεὶ ῥεῖ; ἢ ὅτι πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ γίνεται ῥέοντος: οἱ γὰρ 50 
57 Σα. Νέον δέ που καὶ ἴνον η ἐστι περὶ εὴν σελήνην  ποιηταί που τὰ πνεύματα ἀήτας καλοῦόιν’ ἴσως οὖν λέγει, 

τοῦτο τὸ φῶς, εἶπερ ὠληθῆ οἱ ᾽Αναξαγόφειοι λέγουσι" ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι πνευµατόῤῥουν, ἀητόῤῥουν [ὅθεν δὴ 
κύχλῳ γάρ που αεὶ αὐτὴν περμὼν νέον ἀεὶ ἐπιβάλίει, µβούλεται αὐτὸν οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἐσεν ἀήρ). Τὸν δὲ 

10 ἔνον ἀὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ æeorteo μηνός. Ἰ αἰθέρα τῇδέ πῃ ὑπολαμβάνω, ὅτι ἀεὶ θε περὶ τὸν «έρα 1 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. ' ῥέών, ἀειθεὴρ δικαίως ἂν καλοῖτο, Γῇ δὲ μᾶλλον ση- 
28, «Σελαναίαν δέ γε καλοῦσιν αὐτὴν ——— Acklyet ὃ ßoðlatas. ἐάν τις γαῖαν ὀνομάίσῃ. γαῖα γὰρ γεν ϐὃ 
ΕΡΜ. Πάνυ γε, νήτειρα ἂν εἴη ὀρθῶς κεκληµένη, ὥς μην ́Ὅμηρος” τὸ 

50. Ότι δὲ «σέλας νέον τε καὶ ἔνον ἔχει ο. σκλαε- γάρ γεγάασι γεγεννῆσθαι λέγµ.. Εἶιν' τί οὖν ἡμῖν ἦν τὸ 

Γδνονεοάεια μὲν δικαιότατ᾽ ἂν τῶν ὀνομάτων καλοῖτο, συγ- μετὰ τοῦτο; ο 15 
6 κεκροτηµένον δὲ σελαναία͵ κέκληται. ΕΡΜΗ. Ὥραι, ὦ Σώκρατες, καὶ ἐνιαυτὸς καὶ ἔτος, 

ΕΡΜΗ. -ἀεθυραμβῶδές γε τοῦτο τοὔνομα, ὦ Σώκρατες. 20. αἱ μὲν δὴ ώραι Αετικιστὶ ὡς τὸ παλαιὺν ῥητέον, 
ἁλλὰ τὺν µῆνα καὶ τὰ ἄστρα πῶς λέγεις εἴπερ βούλει τὸ εἰκὸς εἰδέναι" ὗραι γάρ εἰσι διὰ τὸ ὀρίζειν 

Σβ,. Ὁ μὶν μες ἀπὸ τοῦ μειοῦσθαι εἴη ἂν µείης χειμῶνάρ τε καὶ θέρη καὶ πνεύματα καὶ τοὺς καρποὺς 

0 ὀρθῶς κεκληµένος, τὰ ὅ’ ἄστρα ἕομιε τῆς ἀοτραπῆς ἐπω- τοὺς ἐκ τῆς γῆς: ὀρίζονσαι δὲ δικαίως ἂν ὅραι καλοῖντο. 3 

γυµίαν ἔχειν. ἡ δὲ αστραπή, ὅτι τὰ ὦπα ἀναστρέφει, να: Ἐνιαντὸς δὲ καὶ ἔτος κεδυνεύει ἓν τι εἶναι. τὸ γὰρ τὰ D 
στρωπὴ ἂν εἴη, νῦν δὲ ἀσερωπὴ καλλωπισθεῖσα κἐκλητώ. φνόµενα: καὶ τὰ γινόμενα ἐν μέρει ἕκασεον προάγον εἰς 

348 ΕΡΜΗ. ΏΤέ δὲ τὸ πῦφ καὶ τὸ ὕδωρ; : Ἰφῶς καὶ αὐτὸ ἐν αὐτῷ ἐξετάζον, τοῦτο, ὥσπερ ἐν τοῖς 

ϱ ΣΩ. ἘῬὺ πῦρ ἀπορῶ' καὶ κινδυνεύει ἤτοι ἡ τοῦ Εὐ- πρόσθεν τὸ τοῦ «Ιὼς ὄνομα δίχα διηρηµένον οἱ μὶν Ζῆνα, 
5.35 θύφρονός µε μοῦσα ἐπιλελοιπέναι, ἢ τοῦτό τι παγχάλεπον οἱ δὲ ἀία ἐκάλουν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα οἱ μὲν ἐνιαυτόν, 19 

εἶναι. σχέφαι οὖν ἣν εἰσάγω µηχανὴν ἐπὶ πάντα τὰ τοι ὅτε ἐν ζαυτῷ, οἱ δὲ ἴτορ, ὄει ἐκάζει, ὁ δὲ ὅλος 1όγος ἐσεὶ 60 
αῦτα, ἃ ἂν, ἀπορῶ. ο. Ἰαὺ ἐν αὐτῷ ἐτάζον. τοῦτο προὔαγορεύεσθαι; ἓν ὃν δίχα, 

ΕΡΜ. Τίνα δής᾽ ᾿ ὥστε δύο ὀνόματα mor iret. —— τε καὶ —— ἐξ 

08 Σ0,. Ἐγώ σοι ἐρῶ. — γάρ μοι" ἴχοις ἂν ῥἵνὸς λόγου. ε 

30 εἰπεῖν πὂρ κατὰ τίνα τρόπον καλεῖεαι: ἘΡΜ. ᾽Αἱλὰ δῆτα, ὦ Σώκρατες, πολὺ ἐπιδίδως. 30 
ΕΡΜΗ. Μὰ Al' οὖν ἔγωγε. ῥ ΣΩ. Πύῤῥω ἤδη, οἶμαι, — σοφίας ἐλαύνειν. 

τος Σας Σκέψαι δὴ ὃ ἐγὼ ὑποπτεύῳ περὶ αὐτοῦ. — ΕΜ. Πάνο μὶν οὖν. , - 
γὰρ ὅτι πολλὰ οἱ Ἓλληνες ὀνόματα, ἄλλως τε καὶ οἱ 29... Τάχα μᾶλλον φήσεις. 

E· ὑπὸ τοῖς βαρβάροις —— παρὰ τῶν βαρβάρων εἰή- XXVI. ΕΡΜΗ. ᾽Αλλὰ μετὰ τοῦτο τὸ. εἶδος ἔγωγε 411 

15φασ, ἡδέως ἂν Φεασαίµην ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα, τίνι ποτὶ 35 
ΕΡΜ. Τί οὖν δή; ὀρθότητι κεῖται, τὰ περὶ τὴν ἀβετήν, οἷον Φρόνησίς τε 

Σα. Εἴ τις ζητοῖ ταῦτα κατὰ τὴν "ιληνιὴν φωνὴν καὶ σύνεσις καὶ Δικαιοσύνη καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα πάντα. 

ὡς εἰκότως-κεῖται, ἀλλὰ μὴ κατ ἐχείνην, ἐξ ἧς τὸ ὃ Όνομα ΣΩ. Ἐγείρεις µέν, ὦ, ἱταῖμρε, οὐ φαῦλον γένος ὀνο- 

τυγχάνει ὄν, οἶσθα ὅτι ἀποροῖ ἄν. ' µάτων" ὅμως δὲ ἐπειδήπερ τὴν εονεῆν ἐνδέδυκα, οὐκ 
αϱ. ΕΡΜ. Εἰότως γε. ἀποδειλιατέον, ἆλλ᾽ ἐπισκεπτέον, ὡς ἔοικε, φρόφησιν καὶ ο 

41ο Σ0. Ὄρα τρίνον καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὸ πΏρ µή τι σύνεσιν καὶ γνώμην καὶ ἐπιστήμην καὶ τἆλλα δὴ ἃ σὴν 
——— . τοῦτο γὰρ σῦτε ὁόδιον προσάψαι ἐσεὶν πάντα ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα, 
Ἑλληνικῇ φωνῇ, Φανεροί τ) εἰσὶν οὕτως αὐτὸ κάλοῦντες ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν οὐ δεῖ ἡμᾶς προαποστῆναι. Β 
—— σµικφόν τι παρακλένοντες" καὶ εό γε ὕδωφ καὶ 25. Καὶ µήν, νὴ τὸν πύνα, δοκῶ γέ µοι οὐ κακῶς 
αυτὰρφ κύνας καὶ ἄλλα πολλά. μαντεύεσθαι ὃ καὶ νῦν δὴ ἐνενόησα, ὅτι οἱ πάνυ παλαιοὶ 15 

3. δηλοῦντι auctore lleusdio be: δηλοῦν τι a. - 7. 40. 14. ἔννον ᾱ. — 14. σεληενανεοάεία eum Ηεἰπάοσῆο. οι 
σελλαεννοάεια Ἡ, σελαννεοαία Γ, σελαεννοάεια 4Χ, σεἰαενεοάεια Ε, σελαενεάεια F, σελαεννάει 1, σέλα ἐννέον ἀεὶ 6, 
σελαεννεοάεια a. -31. τὰ ὦπα] τοὺς ὦπας ᾱ. — 33, πὂρ τε καὶ α. -- 15. ̓ αοῦτό τι] τουτὶ α. -- 34. ἐουκόεως ᾱ. -- 
Μ1. τοὔνόμα Γ, 

2. ἐπεὶ μὴ ἔχοι α- ---8. Verba ⸗eclusa zpuria 60 idit Ποωάοτβας, -- 14. πφινήοθαια. θψις Εἰω τί οὖν 
μμ. κ ἘΡΜ. Εἶιν. Σ4. Τί οὖν abe. Ο0. Ρο ο. 304 C. Phileb. 15 D. Ariot Nub. vs. 116. -- 11. ὅραι π. 
--45. ὧραι α. — 19. καρποὺφ τοὺς] καιροὺς πρὸς τοὺς καρποὺρ Slephanus. — 24. ἔμπροσθεν ab. — 33. ἐφήσεις a. 



4.9. aus. ΠΑΛΤΩΝΟΣ 

ἄνθρωποι οἱ τιθέµενοι τὰ ὀνόματα παντὺς μᾶλλον, ὥσπερ 
«αἱ τῶν νῦν οἱ πολλοὶ. τῶν σοφῶν, ὑπὸ. τοῦ πυκνὰ περι 
σερέφεσθαι ζητοῦντες, ὅπη ἔχει τὰ ὄντα, ἀεὶ ἀλιγγιῶσι, 
κἄπειτα αὐτοῖς, φαίνεται περιφέρεσθαι τὰ πράγματα καὶ 

ϱ οπάντως φέρεσθαι. αἰειῶνται δὴ οὐ τὸ΄ἔνδον τὸ παρὰ 
σφίσι πάθος αἴτιον εἶναι ταύτην τῆν. δόξης, ἆλλ᾽ αὐτὰ τὰ 
πράγµατα οὕτω πεφυκέναι, οὐδὲν αὐτῶν µόνιμον εἶναι 
οὐδὲ βέβαιον, ἁλιὰ φῥεῖν καὶ φέρεσθαι καὶ μετὰ εἶναι 
πάσης «φορᾶς καὶ γενέσεως ἀεί.. λέγω δὲ ἐννοήσας πρὺς 

ποπάντα τὰ «νῦν δὴ ὀνόματα. - 
ΕΡΜ. Πῶς δὴ τοῦτο, ὦ Σώκρατες; 

Σ50. Οὐ «πατερόησας ἴσως τὰ ἄρτι λεγόμενα, ὅτι παν- 
τάπασω ὡς ̓ φεφομένοις τε καὶ ῥέουσι καὶ — τοῖς 
πφάγµασι τὰ ὀνόματα, ἐπίκειται. ΄ 

15 ΕΡΜ. Οὐ πάνν ἐνεθυμήθην.- ς 
— M. «Καὶ μὴν πρῶτον μὲν τοῦτο, ὃ πρώτον εἴπομεν, 

πανεάπασιν ὡς ἐπὶ τοιούρων ἐυτέν. 
ΕΡΜΗ. Tà ποῖον; 

Σ9. Ἡ ψρόνησι φορᾶς γάρ ἔοτι καὶ. ῥοῦ νόηοις. 
πο εἴη δ’ ἂν καὶ ὄνησιν ὑπολαβεῖν φορᾶρ ἀλλ) οὖφ περί γε 

τὸ φέρεσθαί ἐστιν. εἰ δὲ. βούλει, ἡ γνώμη παντεώπασι 
δηλοῖ γονῆρ. σχέψφιν καὶ νώρησιν" τὸ γὰρ νωμῷν, καὶ τὸ 

62 οσχοπεῖν ταὐτόν. εἱ δὲ βούλει, αὐτὺ ἡ νόησις τοῦ νέου 
ἐστὶν ἔσις: τὸ δὲ νέα εἶναι τὰ΄ ὄνεα σηµαίνει γηγῤόμενα . 

Εὖο ὧεὶ εἶναι. (τούτου οὖν ἐφίσθαι τὴν φυχὴν μηνύει τὸ 
ὄνομα ὁ Θέμενος τὴν νεόεσιν. οὐ γὰρ »όησις τὸ ἀρχαῖον 
ἐκαλεῖτοι ἀλλ’ ἀντὶ τοῦ ἦτα. εἶ ἴδει λέγειν ὅξο, φεύεσιν.. 
σοφροσύνη δὲ σωτηρία οὗ νῦν δὴ ἐσκέμμεθα, φόνήσεῶς. 

καὶ μὴν ἢ Υε ἐπιστήμη µηνύει ὧς φεθοµένοις τοῖς πράγ- 
30 µασιν΄ ἑπομένης τῆς. ψυχῆς τῆς ἀξίαρ λόγου, καὶ οὔτε 

ἀπολειπομένης οὔτε προθεούόης' διὸ δὴ ἐκβάλλοντας δεῖ 

αι. 

τὸ εἶ πιστήµην αὐτὴν ὀνομάξειν, σύνεσις ὅ αὖ οὕτω ̓  
μὲν δόξειεν ἂν ὥσπερ συλλογισμὸς εἶναι: ὅταν δὲ συνιέναι 
λέγῃ, ταὐτὸν παντάπασι τῷ ἐπίστασθαι συμβαίνει λεγό- 

αὔ µενον: συμπορεψεσθαι γὰρ Μέγέι τὴν ψυχὴν τοῖς πφάγµασι 
τὺ συνιέναι. ᾽Αλλὰ μὴν ἢἤ γε σοφία φορᾶς ἐφώπτεσθαι 
αἠμαίνει. σκοτωδέστεφον δὲ τοῦτο καὶ ξενικώτερον" ἁλλὰ 

δεῖ ἐκ τῶν ποιητῶν- ἀναμεμνήσκεσθαι ὅτι πολλαχοῦ λέ- 
γουσι περὶ ὅτου ἂν τύχωσι τῶν ἀρχομένων ταχὺ προϊέναι, 

«0 ἐσύθη. φασί. Απκωνι δὲ ἀνδρὶ τῶν εὐδοχίμων καὶ ὄνομα 
ἦν Σοῦς" τὴν γὰρ ταχεῖαν ἁρμὴν οἱ Πακεδαιμόνιοι τοῦτο 
καλοῦσι. ταύτης οὖν τῆς φορᾶς ἐκαφὴν σημαίνει ἡ σοφία, 
ὡς φεφομένων τῶν ὄντων.. Καὶ μὴν τό γε ἀγαθόν, τοῦτο 

ο τῆς φύσεως πάσης τῷ — βούάίται τὸ ὄνορα ἐπιωῖ- 

60 
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σθαι. ἐπειδὴ γὰρ πορεύεται τὰ ὄνεα, ἔνι μὲν ἄρ αὐτοῖς 
τάχος, ἔνι δὲ βραδυτή». ἔστιν οὖν οὐ πᾶν τὸ ταχύ, ᾿ 
ἀλλά τε αὐτοῦ ἀγαστόν. τοῦ. Φοοῦ δὴ τῷ ἀγαστῷ αὕτη 
ἡ ἐπωννυμία ἐστέ, τὸ ἀγαθόν. 
XXVM. αικαιοσύνη δέ, ὅτι μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ δικαίου 

συνέσει τοῦτο χεῖται τὸ ὄνομα, ῥάδιον συμβαλεῖν: αὐτὸ 
δὲ τὸ δίκαιον χαλεπόν. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἔσθε µέχρι μέν 
του ὁμολογεῖσθαι παρὰ πολλῶν, ἔπειτα δὲ ἀμφισβηεεῖσθαι. 
ὅσοι γὰρ ἠγοῦνται τὸ πῶν εἶναί ἐν πορεία, τὺ μὲν πολὺ Ἠ 
αὐτοῦ ὑπολαμβάνουσι τοιοῦτόν ει εἶναι, οἷον οὐδὲν ἄλλο id 
ἢ πωρεῖν, διὰ δὶ τούτου παντὺς εἶναί τι διεξιόν, δι οὗ 

πάντα τὰ γινόμενα γίγνεσθαι. εἶναι δὲ τάχιστον τοῦτο 

καὶ λεπτότατον. οὐ γὰρ ἂν δύνασθαι ἄλλως διὰ τοῦ ἠύντος 
ἄναν παντός, εἰ μὴ λεπτότατύν τε ἦν, ὥστε αὐτὺ μηδὶν 
στέγειν, καὶ τάχιστον, ὥστε χρῆσθωώι ὥσπερ ἑσεῶσι τοῖς 15 
ἄλλοις. ἐπεὶ δ' οὖν ἐπιτροπεύει τὰ ἄλλα πάντα διαῖόν͵, 
τοῦτο τὸ ὄνομα ἐκλήδη ὀρθῶς δίκαιον, εὐστομίας ἕνεκα -Ε 
τὴν τοῦ κάππα δύναμιν προσλαβόν. µέχρι μὲν οὖν ἐνταῦθα, 6 
ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, παρὰ πολλών ὁμολογεῖται τοῦτο εἶναι 

τὸ δίκαιον” Μὼ δὲ, ὦ Ἑρμόγενες, ἅτε λιπαρὴς ὢν. πιρὶ aus 
αὐτοῦ, ταῦτα μὲν πάντα διωπέπυσµαι ἐν ἀποῤῥήτοις, ὅτι 
οὔτ᾽ ἐστὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ αἴτιον -- δι ὃ γὰρ 7ίέγνεται, 
τοῦς ἐσεὶ εὐ αἴτιον -- καὶ ἰδίᾳ καλεῖν ἴφη. τις τοῦτο 
ὀρθῶς ἔχειν διὰ ταῦτα" ἐπειδὰν δ) ἠρέμα αὐτοὺς ἐπανε- 
ρωτῶ ἀκούσαςρ ταῦτα μηδὶν ἧττον, Τί. οὖν ποτ ἔσειν, αὔ 
ὦ ἄριστε, δίκαιον, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει; δοκῶ τε ἤδη 
μακρύτερα τοῦ προσήκοντος ἐφωτᾷν καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμ- 
μένα ἄλλεσθαι. ἱκανῶς γάρ µέ φασι πεπύσθαι καὶ ἄκη: Β 
κοέναι, καὶ ἐπιχειροῦσι, βουλόμενοι ἀποπιμπλάναι µε, 
ἄλλος ἄλλα ἤδη λέγειν, καὶ οὐκέει συμφωνοῦσιν. ὁ μὲν πυ 
γὰρ τίς φησι τοῦτο εἶναι δίκαιον, τὸν ἦλιον" τοῦτον γὰρ 
µόνον διαϊόνεα καὶ κάοντα ἐπιεροπεύειν τὰ ὄντα. ἐπειδὰν 
οὖν τῷ λέγω αὐτὸ ἄσμενος ὡς καλών΄τι ἀπῆκοώς, κατα- 
γελᾷ µου οὗτος ἀκούσας καὶ ἐρωτᾷ, ε/ οὐδὲν. δίκαιον οἶμαι 
εἶναι ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἐπειδὰν ὁ ἦλιος δύῃ. ̓ λπαροῦν- 30 
τος οὖν ἐμοῦ ὃ τι αὖ ἐκεῖνος λέγε αὐτὺ τὸ πῦρ φησί. ὁ 
τοῦτο δὲ οὐ ῥάδιόν ἐστιν εἰδένι" ὁ δὲ οὐκ αὐτὸ τὸ πΌρ 
«φησίν, ἀλλ αὐτὸ τὸ Θερμὸν εὖ ἐν τῷ πυρὶ ἐνόν. ὁ δὲ 
τούτων μὲν. πάνεων καταγελᾷν φῃσίν, εἶναι δὲ τὸ δίκαιον 65 
ὃ λέγει ᾽Ανωξωγόρας, νοῦν εἶναι τοῦτο" αὐεοκράτοφα γὰρ 40 
αὐτὸν ὄντα καὶ οὐδενὶ μεμιγμένον πάντα φησὶν αὐτὸν . 
κοσμεῖν τὰ πράγματα διὰ πάντων (όνεα. ἐνταῦθα δὴ 
ἐγώ, ὦ φίλε, πολὺ ἐν πλείονι ἀποφίαᾳ εἰμὶ ἢ πρὶν ἔπιχει- 
ρῆσαι µανθάνειν περὶ τοῦ — ὃ τί ποτ᾽ ἴσειν. ἀλλ D 

6. τὰ οι. ᾱ. — 319. ἴσις a. -- 37. ών. — 31. δὴ - δεῖ] δεῖ- δὴ α. -- Διβόλλοντας Coruariu⸗ 
coll. 437 Α: ἐμβάλλοντας abe. — 33. εἶ]εα, ες. — πισεήµην Cornarius coll. 431 Α: -ἐπιστήμην ου Ubris b. 
ἐπιστημένην επι Stephauo ο. -- 34. συμβαίνει τῷ αι ᾱ. 

3. τὸ ταχύ ⸗oclusit Stallbaumius. ⸗ 3. αὐτοῦ] αὐτὺ a. -- τοῦ 9οοῦ Ralterus: τοῦτο οὗ τοά ΠΤΕΟΕΕΗΙΧΙΗ,, 
— οὐ. 6, τούτωι οὐ A, τοῦτο mg. , τοῦτο ὃ ἘΞΣ, τούτῳ οὖν ahe. Eſr. 423 A. — 4. τάγαθ. 

23. ἐόντος] ὄντος a. — 14, μηδὶ Χ ΣΤ οἱ ρε. 4Π. -- 18. κάππα] κα ο. — 33. τοῦτ) ταύτό Butimannus. — 36. 
δίκάιον Κά ΣΤ οἱ ρ;. . ο... τὸ δίκαιον αἲνο, Cſt. v. 
Ῥτ. ΕΕ. οἵον Ίοου τὺ ὅ ύκαιον habem (πι οἱ το. Π. -- 
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00 | naaronoꝝ ΚΡΑΤΤΗΟΣ. αμα, 415. 
οὖν οὗπερ ἔρεκα ἐσκοποῦμεν, τό γε ὄνομα τοῦτο φαίνεται πολλὰ ἐπὶ τὰ πρῶτα ὀνόματα τελενεῶνεες ποιοῦαι μηδ 
ον διὰ ταῦτα «κεῖσθαι. | ἂν ἕνα ἀνθρώπων συνεῖναι ὃ τί ποτε βούλεται τὸ ὄνομα: 310 

ἘΡΜ. Φαίνει βοι, αἱ Σχόκρατες, ταῦτα — ἀχηκοέναι ὥσπερ καὶ τὴν σφίγγα ἀντὶ φιγγὸς οφίγ/α καλοῦσι, καὶ 
του καὶ οὐκ αὐτοσχεδιάζει». ἄλλα πολλά. 

5. Σ0. ἨΤί δὲ τἆλλα; . κ , ΕΡΜ. Ταῦτα μὲν ἔστιν οὕτως, ὦ Σώκρατες. 5 

ΕΡΜΗ. Οὐ πάνυ. αν 29. Εἰ ὃ' αὖ τις ἐώσεί καὶ ἐντεθέναι καὶ ἐξαιρεῖν - 

XXVIII. Σῷ. "ακουε δή" ἴσως γὰρ ἂν σε καὶ νὰ ἄττ ἂν βούληταί τὶς εἰ τὰ ὀνόματα, πολλὴ : εὐπορία 
ἐπίλοιπα ἐξαπατήσαιμι, ὡς οὐκ ἀκηκοὼς λέγω. ΄ Μετὰ ἴσεαι καὶ πᾶν ἂν πἀντέ τις ὄνομα πράγματι προσαρµόσειεν. 
γὰρ δικαιοσύνην τί ἡμῖν λείπεται; ἀνδρείαν, οἶμαι, οὕπω ΕΡΜ. ᾿ληθὴ λέγειφ. ᾿ 

10 διήλθοµεν. ἀδικία μὶν γὰρ δῆλον ὅτι ἐσεὶν ὄντως ἐμπόδι- Σ., ᾽Αληθὴ μέντοι. ἀλλὰ τὸ᾽ µέτριον, οἶμαι, δεῖιο 
Ἡ σμα τοῦ διαϊόντος, ἀνδρεία δὲ σηµαίνει, ὡς ἐν μώχῃ φυλάττειν καὶ τὸ εἰκὸς σὲ τὸν σοφὺν Δπιαεάνην, 

ἐπορομαξομένης τῆς ἀνδρείας" µάχην ὅ' εἶναι ἐν τῷ ὄντι, ΕΡΜΗ. Βουλοίμην ἄν. 
εἴπερ ῥεῖ, οὐκ ἄλλό τι ἢ τὴν ἑναντίαν ῥοήν: ἐὰν οὖν τὶς ΧΧΙΧ. ΣΏ. Καὶ ἐγώ συι ἐυμβούλομαι, ὦ Ἑρμό- 08 
ἐξέλῃ τὸ δέλτα τοῦ ὀνόματοξ τῆς ἀνδρείας, αὐτὸ μηνύεετὸ Ύενες. ἀλλὰ μὴ λίαν, ὦ δαιµόνιε, ἀκριβολογοῦ,. µή μ 415 

15 ἔργον τὸ ὄνομα ἡ ἀνρεία. δῆλον οὖν ὄει οὐ πάση ῥοῆ ἀπογυιώσῃς µένεος. ἔρχομας γὰρ ἐπὶ τὴν κορυφὴν ὧν 15 
06 ἡ ἐναντία ῥοὴ ἀνδρεία ἐσείν, ἀλλὰ τῇ παρὰ τὸ δίκαιον (εἴρηκα, ἐπειδὸν μετὰ Ἱέχνην μηχανὴν ἐπισκεφώμεθα. 

414 ῥιούση" οὐ γὰφ ἂν ἐπῃνεῖτο ἡ ἀνδρεία. καὶ τὸ ἄφδεν καὶ μηχανὴ }άρ µοι δοκεῖ τοῦ ἄνειν ἐπὶ πολὺ σημεῖον εἶναι" 
ὁ ἀνὴρ ἐπὶ παραπλησίῳ τινὶ τούτῳ ἐστί, τῇ ἄνω ῥοῇ. τὸ γὰρ μῆκος πρὸς τὸ πολὺ σηµαίνει. ἐξ ἀμφοῖν οὖν 
Γυνῇ δὲ γονή μοι φαίνεται βούλεσθαι εἶναι. Τὸ δὲ θῆλυ πούτοιν ξύγκειται, µήκους τε καὶ τοῦ ἄνειν, τὸ ὄνομα ἡ 

30 ἀπὸ τῆς θηλῆς τε φαίνεται ἐπωνομάόθαι. ἡ δὺ θηλὴ ἀρά μηχανή. Αλὰ, ὕπερ δὴ νῦν εἶπον, ἐπὶ τὴν κορυφὴν δεῖ 5ο 
γε, ὦ Ἑρμόγενες, ὅτι τεθηλέναι ποιῖ, ὥσπερ τὰ ἀρδόμενα, τῶν εἰρημένων ἐλθεῖν: ἀρετὴ γὰρ καὶ κακία ὃ τι βούλεται 

ΕΡΜΗ. ᾿Εοικέ γε, ὦ Σώκρατες. τὰ ὀνόματα ζητητία. τὸ μὲν οὖν ἕτερον οὕπω καθορῶ., Β 
Σο. Καὶ μὴν αὐτό γε τὸ Θάλλειν τὴν αὔξην µοι τὸ ῥ᾽ ἕτερον δοκεῖ μοι κατάδηλον εἶναι. ἑυμφωνεῖ γὰρ 

δοκεῖ ἀπεικάζειν τὴν τῶν νέων, ὅτι ταχεῖα καὶ ἐξαιφνιδία τοῖς ἴμπροσθεν πᾶσιν. ἅτε μὰρ όντων τῶν. πραγμάτων, 
Β æ γίγνεται. οἰόνπερ οὖν µεμίμηται τῷ ὀνόματι, συναρµόσας πᾶν τὸ κακῶς ἐὖν κακία ἂν εἴη" τοῦτο δὲ ὕτων ἐν ψυχῇ * 

ἀπὸ τοῦ θεῖν καὶ ἄλλεσθαι τὸ ὄνομα. Αλ’ οὐ γὰρ ἐπι- ἡᾖ, τὸ κἀκῶς ἀναι ἐπὶ τὰ πράγµατα, µάλµστα τὴν τοῦ 
σκοπεῖς µε ὥσπερ ἐκτὺς δρόμου φερόµενον, ἐπειδν λείου «ὕλου ἐπωνυμίαν ἔχει τῆς κακίαξ. τὸ δὲ κακῶς εέναι ὃ τί 
Ἐπιλάβωμαι. λοιπὰ δὲ ἡμῖν ἔτι συχνά ἐστι τῶν δοκούντων πότ᾽ ἔστι, δοκεῖ µοῖ΄ δηλοῦν΄ καὶ ἐν τῇ δειλίᾳ, ὃ οὕπω 
σπουδαίων εἶναι. διήὰθοµεν ἀλλ) ὑπερέβημεν, δέον ἀὐτὸ μετὰ τὴν ἀνδρείαν ϐ 

-υ. ΕΡΜΗ, Αληθή λέγεις. ι ἐς σκέφασθώ: δοκοῦμεν δέ µοι. καὶ ἅλία πολλὰ ὑπερβεβη- πο 
2, Ὡν Υ ἐστιν ἓν καὶ τέχνην Δεν, ὅ ὅ τί ποτε βού- κέναί. ἡ ὅ' οὖν δειλία τῆς ψυγῆς σηµαίνει δεσμὸν εἶναι 

Ίεται εἶναι. Ὁ σχυρόν. τὸ γὰρ λίαν ἠσχός εἰς ἐσει' δεσμὸς οὖν ὁ λίαν 68 

ΕΡΜ. Πάνν ων οὖν. καὶ ὁ μέγιστος τῆς ψυχῆς ἡ δειλία ἂν εἴη: ὥσπερ γε καὶ 
ΣΩ, Οὐκοῦν τοῦτό γε Τειν νοῦ μή, τὸ μὲν ταῦ ἡ ἀπορία κακόν, καὶ πᾶν, αἷς ἔοικεν, ὃ τι ἂν ἐμποδὼν 

039 ἀφελόντι, ᾿ἐμβαλόντι δὲ τὸ οὗ μεταξὺ τοῦ χὶ καὶ τοῦ νῦ ᾗᾖ τῷ ἴέναι καὶ πορεύεσθαι. τοῦτ οὖν φαίνεται" τὸ. κακῶς 16 
καὶ τοῦ ἦεας z ἠέναι δηλοῦν, τὸ. ἰχομένως τε καὶ ἐμποδιζομένώς πορεύ- 

67. ᾽ ΕΡΜ. Καὶ μᾶλα γε ᾖλίσχρως, ὦ Σώκφατες. εσθαι, ὃ δὴ φυχὴ ὅταν ἔχη, κακίας µεστὴ γίγνεται. ' εἰ 
Σ0. Ὦ) µακάριε, οὐκ οἶσθ) ὅτι τὰ πρῶτα ὀνόματα δ᾽ ἐπὶ τοισύτοις ἡ κακία ἐσεὶ τοὔνομα, τοὐναντίον τούερο 

τεθέντα χατακέχωσται ἤδη ὑπὸ τῶν βουλομένων τραγω- ἠἡ ἄρετη ἂν εἴη, σημαῖνον πρῶτον μὲν εὐπορίαν, ἔπετα Ὦ 
«ο δεῖν αὐτά, περιτθέντων γράµµατα καὶ ἐξαιρούντων εὐ- Ἀειυμένην τὴν ῥοὴν τῆς ἀγαθῆς ψυχῆς εἶναι ἀεί, ὥστε κο 

- στοµίας ἕνεκα καὶ πανταχῆ τρεφόντων καὶ ὑπὸ καλ- τὸ ἀσχέτως καὶ τὸ ἀκωλύτως ἀῑεὶ ῥέον ἐπωνυμίαν εἴληφεν, 

 λωπισμοῦ καὶ ὑπὺ χρόνου. ἐπεὶ ἐν τῷ κατόπτρρ οὐ «ος ἴομε, τοῦτο τοὔνομα. ὀρθῶς μὲν ἔχει ἀειρείτην καλεῖν, 

δοκεῖ σοι ἄτοπον εἶναι τὸ ἐμβεβλῆσθαι τὸ ῥῶ; ἀλλὰ τοι ἴσως δὲ αἱρετὴν λέγει, ὡς οὔσηᾳ ταύτης εῆς ἔξεως αἱρε- 

Ὦ αὔτα, οἶμαι, ποιοβοιν οἱ τῆς μὲν ἀληθείας οὐδὲν φρον- τωτάτης' ξυγκεκρότηται δὲ καὶ καλεῖται ἀρετή. καὶ ἴσως 
αδτίζοντες, τὸ δὲ ὀτόμα πλάετοντες, ὥατ ἐπεμβάλλοντε :με αὖ φήσεις πλάττειν' ἐγὼ δέ φηµι, εἴπερ ὃ ἔμπροσθεν ε5 

⸗ — —ñ ñ — ñe —— 
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416. 411. 

εἶπον ὀρθῶς ἔχει, ἡ καία, καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὴν ἀρε- 
κ τὴν ὀρθῶς ἔχειν. 

416 EPM. Τὸ δὲ δὴ κακόν, ἂν οὗ ποὶλὰ τῶν -- 
σθεν εἴρηκας, τί ἂν voot τοὔνομα; 

5 Σ9, ᾿Ατοπόν τι νὴ «αἱ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ Σαλεπὸν — 
βωλεῖν. ἐπάγω οὖν καὶ τούτῳ ἐκείνην τὴν μηχανήν. 

EPM. · Ποίαν ταύτην; 

Σ.,. Τὴν τοῦ βαρβαρικόν τι καὶ τοῦτο — 
εἶναι. : 

i0 ΕΡΜ. Καὶ ἔοιάς γε ὀρθῶς λέγοντι. ἀλλ) εἰ δοκεῖ, 
ταῦτα μὲν ἐῶμεν, τὺ δὲ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν πειρώμεθα 
ἰδεῖν, πῇ εὐλόγως ἔχει. 

250. Τὸ μὲν τοίνυν αἰσχρὸν καὶ δὴ κατάδηλόν µοι 

Β φαίνεται ὃ νοεῖ" καὶ τοῦτο γὰρ «τοῖς ἔμπροσθεν ὁμολο- 
ιδ εῖται. τὸ γὰρ ἐμποδίξον καὶ ἴσχον τῆς ῥοῆς τὰ ὄντα λοι- 

δορεῖν µοι Φαίνεται διὰ παντὸς ὁ τὰ ὀνόματα τιθείς, καὶ 
»ῦν τῷ αεὶ ἴσχοντι τὸν ῥοῦν τοῦτο τοὔνομα ἔθετο ἆει- 
σχοροῦν’ νῦν δὲ συγκροτήσαντες αἰσπρὸν καλοῦσιν. Ξ 

ΕΡΜ. TA δὲ τὸ καλόν; 

πα  Σ8. Τοῦτο χαλεπώτερον πατανοῆσαι. χαίεοι λέγει γε 

αὐτὸ ἁρμονίᾳ µόνον καὶ µήκει τοῦ οὐ παρῆκται. 

ΕΡΜ. Πῶς δή: 
Σ9. Τῆς διανοίας τις ἔοικεν Επωνυμία εἶναι τοῦτο 

τὸ ὄνομα, . 
ΕΡΜ. Πῶς λέγεις; 
Σ0. Φέρε, τί οἴε σὺ εἶναι τὸ αἴτιον κληθῆναι haiorp 

τῶν ὄνιων; ἄρ οὐκ ἐκεῖνο εὐ τὰ ὀνόματα Θέμενον; ΄ 
τι ΕΡΜΗ. Πάντως που. 

20. Οὐκοῦν διάνοια ἂν εἴη τοῦτο ἤτοι θεῶν ἢ ἂν- 

«0 θρώπων ἢ ἀμφότερα: 
ΕΡΜ. Ναί. 
Σ4. Οὐκοῦν τὸ καλέσαν τᾶ πράγματα καὶ τὸ καλὸν 

ταὐτόν ἐστι τοῦτο, διάνοια; 

:ΕΡΜ. Φαίνεται. 

35 αν ο ών νο ων 

ϱ ῥἐργάβηται, ταῦεά ἐἔσει τὰ ἐπαινετά, ἃ δὲ µή, φεκτά:ς 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ9. Τὸ οὖν ἰατρικὸν ἱατρινὰ ἐργάδεται καὶ τὸ τε- 

μαμακκά τεκτονικά; ἢ πῶς λέγεις : 
ΕΡΜΗ. Οὕτας ἔγωγε. 

ΣΩ. Καὶ τὸ καλὸν ἄρα καλά; 
ΕΡΜ. Act γὲ τοι. 

ΣΩ. Ἔστι δέ γε τοῦτο, ὥς —— διάνοια: 
ΕΡΜ. Πάνν γε. 

70 

ια] 

ϱ Σ. Ὀρθώῶς ἄρα φρὀνήσεως ἀὕτη ἡ ἐπωνυμία ο 
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τὸ καλὺν τῆς τὰ τοιαῦτα ἀπεργαζομένης, ἃ δὴ καλὰ 
φάσκοντες εἶναι ἀσπαζόμεθα, 

ΕΡΜ. Φαίνεται. Ε 
ΧΧΧ. Σ0. Τί οὖν ἔτι ἡμῖν λοιπὸν τῶν τοιούτων; 
ΕΡΜΗ. Ταῦτα τὰ περὶ τὸ ὠἀγαθόν τε καὶ καλόν, 

ξυμφέροντά τε καὶ λυσιτελοῦντα καὶ ὠφέλιμα καὶ κερδαλέα, 
καὶ τάναντία τούτων. 

Σ9. Οὐκοῦν τὸ μὲν ξυμφέρον ἤδη που κἂν σὺ εὗροις 
ἐκ τῶν προτέρων ἐπισκοπῶν' τῆς γὰρ ἐπιστήμης ἀδελφόν 
τι φαίνεται. οὐδὲν γὰρ ἄλλο δηλοῖ ἢ τὴν ἅμα φορὰν τῆς 19 
φυχῆς μιτὰ τῶν πραγμάτων, καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ τοιούτου 
πραττύµενα συμφέροντά τε καὶ σύμφορα κεκλήσθαι ἀπὸ 
τοῦ συμπεριφέρεσθαι. 

ΕΡΜ. Ἔοικεν.. 
Σ0, Τὸ δέ γε κερδαλέον ἀπὸ τοῦ κέρδους. κέρδος δὲ 15 

νῦ ἀνεὶ τοῦ δέλτα ἀποδιδόνει ἐς τὸ ὄνομα δηλοῖ ὃ βαύ- Β 
λεται΄ τὸ γὰρ ἀγαθὸν κάτ ἄλλον τρόπον. ὀνομάξει. ὅει 
γὰρ κεράννυται ἐς πάντα δμεξιόν, ταύτην αὐτοῦ τὴν 
δύναμιν ἐπονομάζων ἔθετο τοὔνρμα” δέλτα δ' ἐνθεὶς ἀνεὶ 
τοῦ võ κέρδος ἐφθέγξατο. * 

ΕΡΜ. Avotrtlocu δὲ τί δή; : Ἡ 
29. Ἔοικεν, ὦ Ἑφμόρενες, οὐχὶ καθάπερ οἱ κάπηλοι 

αὐτῷ χρώνταε, ἐὰν τὸ ἀνάλωμα ἀπολύῃ, οὗ ταύτῃ λέγειν 
μοι δοκεῖ τὸ λυσιτελοῦν, ἀλλ ὅτι τάχιστον ὂν τοῦ ὄντος 
ἴσεασθαι οὐκ ἐᾷ τὰ πράγματα, οὐδὲ τέλος λαβοῦσαν τὴν ὁ 
φορὰν τοῦ φέρεσθαι στῆναί τε καὶ παύσασθαι, ἆλλ ἂεὶ 
λύει αὐτῆς ἂν τι ἐπιχειρῇ τέλος ἐγγίγνεόθαι, καὶ παρέχει Τα 
ἄπανστον καὶ ἀθάνατον αὐτήν' ταύτῃ µοι δοκε ἐπιφη- 
µίσαι τὸ ἀγαθὸν λυσιτελοῦν' τὸ γὰρ τῆς φορᾶς λύον τὸ 
τέλος λυσιτελοῦν καλέσαι. ὈὨφέλιμον δέ, ξενικὸν τοὔνομα, 30 

ᾧ καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ κέχρηται, τῷ ὀφέλλειν: ἴστι δὲ 
τοῦτο τοῦ αὔξειν καὶ ποιεῖν ἐπωνυμία, 

ΧΧΧΙ. ΕΡΜΗ. Τά δὲ δὴ τούτων ἐναντία πῶς ἔχει D 
ἡμῖν: 

Σ0. Όσα μὲν ἀπόφησιν αὐτῶν, ὥς γέ µοι δοκεῖ, 16 
οὐδὲν δεῖ ταῦτα. διεξµναι. 

ΕΡΜ. Ποῖα ταῦτα; 

Σ0. ᾿Αξύμφορον καὶ ἀνωφελὲς καὶ ἀλυστελὶς καὶ 
ἀκερδές. 
 ΕΡΜ. ᾽Ανηθῆ λέγει. .Ό 
Σ90. ᾽αλλὰ βιαβερόν γε καὶ ζημιώδες. ⸗ 

ΕΡΜ. Ναί. 

ΣΏ. Καὶ τὸ 'μέν γε βλαβερὸν τὸ βἰάπτον τὸν ῥοῦν 
εἶναι λέγει" τὸ δὲ βλάπτον αὖ σηµαίνει βουλόμενον ἅ- ὥπτεν' Ἐ 
τὸ δὲ ἅπτειν καὶ δεῖν ταὐτόν ἐστι, τοῦτο δὲ πανταχοῦ 45 

5ο 
417 

21 
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905 Πα ΗΑΤΟΝΟΣ 

ψέγε.. τὸ, βουἱόμενον οὖν ἄπτειν ῥοῦν ὀρθότατα μὲν ἂν 
Σἴη βουλαπτεροῦν, καλλωπισθὲν δὲ καλεῖσθαί µοι φαίνεται 

βλαβερύν. 
ΕΡΜ. ' Ποικίλα νέ σοι, ὦ Ζύκρατες, ἐκβαίνει τὰ 

74. 5 ὀνόματα. καὶ γὰρ νῦν µοι ἔδοξας ὥσπερ τοῦ τῆς ᾽4δη- 

»αίΐας νόµου προαύλιον στοµαυλῆσαι, τοῦτο τὸ ὄνομα 
418 πφροειπὼν τὸ βονλαπτεροῦ». 

20. Οὖὐκ ἔγωγε, ὦ Ἑρμόγενες, αἴτιος, ἆλλ᾽ οἱ θέ- 

µενοι τὸ ὄνομα. 
ΕΡΜ. ᾽Αληθῆ λέγεις' ἁλλὰ δὴ τὸ ζημιῶδες τί ἂν εἴη: 
Σα. Τί δ ἂν εἴη ποτὶ ζημιῶδες; θέασα, ὦ Ἑφμό- 

γενες, ὡς ἐγὼ ἀληθῆ Λέγω λέγων ὅτι προστιθέντες γράμ- 
µατα καὶ ἐξαιροῦντες σφόδρα ἀλλοιοῦσι τὰς τῶν ὀνομάτων 
διανοίας, οὕτως ὥστε σμικρὰ πάνυ —— — ἐνίοτε 

16 τάναντία ποιεῖν σηµαίνειν' οἷον καὶ ἐν τῷ δέοντι" ἐνενό- 
ησα γὰρ αὐτὸ καὶ ἀνεμνήσθην ἄρει ἀπὸ τοῦδέ, ὃ ἔμελλόν 
σοι ἐρεῖν, ὅτι ἡ μὲν νέα φωνὴ ἡμῖν ἡ αλ) αδτη αν σα. 
φαντίον περιέτρεφε µηνύειν τὸ δέον καὶ τὸ ἑημιῶδες, 
ἀφανίζονσα ὃ τι νοεῖ, ἡ ot παλαιὰ ἀμφύτερον δηλοῖ ὃ 

3 βούλεται τοὔνομα. 
ΕΡΜ. Πῶς λέγεις: 

ΣΏ. Ἐγώ σοι ἐρῶ. «ίσα ὄνι οἱ σωμα) οἱ ἡμέκερι 

τῷ ἑῶτα καὶ τῷ δέλτα εὖ µάλα ἐχρῶντο, καὶ οὐχ ἥκιστα 
ὁ αἱ γυναῖκες, αἴπερ μάλιστα τὴν ἁγχαίαν φωνἠν σώζουσε. 

το πο νῦν δὲ ἀντὶ μὲν τοῦ ἠῶτα ἢ εἶ ἢ ἦτα μετασερέφονδινν 
ἀντὶ δὲ τοῦ δέλτα ζῆτα, ὡς δὴ —— ὄντα. 

ΕΡΜ. Πῶς δή: 

ΣΩ. Οἶον οἳ μὶν ἀρχαιότατοι ἡμέρων τὴν ᾽ἡμέραν 
ἐκάόλουν, οἱ δὲ ἑμέραν, οἱ δὲ νῦν ἡμέραν. 

ΕΡΜ. Ἔσει ταῦτα. 

ΣΩ. Οἶσθα οὖν ὅτι µόνον τοῦτο δηλοῖ τὸ ἄρχαῖον 
ὄνομα τὴν διάνοιαν τοῦ Θεμένου; ὅτε γὰρ ἀσμένοις τοῖς 

ϱ ἀνθρώποις καὶ ἱμείρουσιν ἐκ τοῦ σκύτους τὸ φιῶς ἐγίγνετο, 
ταύτῃ ὠνόμασαν ἱμέραν 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

29. Νῦν δὲ γε τετραγωδηµένον οὐδ’ ἂν κατανοήσαις 
ὃ τι βούλεται ἡ ἡμέρα. καίτοι τινὲς οἴονται, ὧρ δὴ  ἡ 
ἡμέρα ἥμερα ποιεῖ, διὰ ταῦτα ὠνομάσθαι αὐτὴν οὕτως. 

ΕΡΜ. «οκεῖ μοι. 

ΣΩ, Καὶ τό γε ξυγὸν οἶσθα ἃτι δυογὸν οἱ παλαιοὶ ἐκάλουν. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Σ9. Καὶ τὸ μέν γε ζυγὺν οὐδὲν δηλοῖ, τὸ δὲ τοῖν 

Ε ὀνοῖν ἕνεκα τῆς δέσεως ἐς τὴν ἀγωγὴν ἐπωνόμασται δυογὺν 
δικαίως" νῦν δὲ ζυγόν. καὶ ἄλλα πάμπολλα οὕτως ἔχει. 

1 

ΚΡΑΤΤΗΟΣ. 419. 419. 490. 
ΕΡΜ. Φαίνεται. 

Σ9. Κατὰ ταῦτα τοίνυν πρῶτον μὲν τὸ δέον οὕτω 

Ἰεγόμενον τούναντίον σηµαίνει πᾶσι τοῖς περὶ τὸ «γαθὸν 

ὀνόμασιν: ἀγαθοῦ γὰρ ἠδέα οὖσα τὸ δέον φαίνεται δεσμὸς 
εἶναι καὶ κώλυμα φορᾶς, ὥσπερ ἀδελφὸν ὃν τοῦ βλαβεροῦ. 5 

ἘΡΜ. Καὶ µάλα, ὦ Σώκρατες, οὕτω φαίνεται. 
ΣΩ. Αλ) οὐκ ἐὰν τῷ ἀρχαίω ὀνόματι χρῆ, ὃ πολὺ 

μᾶλλον εἰκός ἐστιν ὀρθῶς κεῖσθαι ἢ τὸ νῦν, ἀλλ ὁμολο- 4419 

γήσει τοῖς πρόσθεν ὠγαθοῖς, ἐὰν ἀντὶ τοῦ εἶ τὸ ἑῶτα 
ἀποδιδῷς, ὥσπερ τὸ παλαιόν’ διὸν γὰρ αὖ σηµαίνεε, ἆλλ' 1ο 
οὐ δέον, τάγαθόὀν, ὅπερ δὴ ἐπαινεῖ. καὶ οὕτως οὐκ ἔναν- 
τιοῦται αὐτὸς αὐτῷ ὁ τὰ ὀνόματα τιθέµενος, ἀλλὰ δέον 
καὶ ὠφέλιμον καὶ λυσιτελοῦν καὶ κερδαλέον καὶ ἀγαθὸν 
καὶ ξυμφέρον καὶ εὔπορον τὸ αὐτὸ φαίνεται, ἱτέροις 

ὀνόμασι σηµαῖνον τὸ διακοσμφῦν καὶ ὢν πανταχοῦ ἔγκε- Ι5 
πωμιασμένον, τὸ δὲ ἴσχον καὶ δοῦν φεγόµενον. καὶ δὴ καὶ Β 
τὸ ζημιῶδες, ἐὰν κατὰ τὴν ἀρχαίαν Φωνὴν ἀποδῶς ἀντὶ 
τοῦ ζῆτα δέλτα, φανεῖταί σοι κεῖσθαι τὸ ὄνομα ἐπὶ τῷ 
δοῦντι τὸ ἐόν, ἐπονομασθὶν δημιῶδεν. 

XXXII. ΕΡΜΗ. τί δὲ δὴ ἡδονὴ καὶ λύπη καὶ ἔπι- πο τη 
Φυµία καὶ τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες: 

29. Οὐ πάνυ χαλεπά µοι φαίνιται, ὦ Ἑρμόγενες. 

ἤ τε γὰρ ἡδονή, ἡ πρὸς τὴν ὄνησιν ἔοικὲ τείνουσα πρᾶξις 
τοῦτο ἔχειν τὸ ὄνομα -- τὸ δέλτα δὲ ἔγκειται, ὥστε ἡδονὴ 
ἀντὶ ἡονῆς καλεῖαι — ἢ τε λύπη ἀπὺ τῆς διαλύσεως ας 
τοῦ σώματος ἔοικεν ἐπονομασθῆναι, ὃν, ἐν τούτῳ τῷ 
πάθει ἴσχει τὸ σῶμα. καὶ ἤ Υκ ἁνία τὸ ἐμποδῖζον. τοῦ 
ἄέναι. ἡ δὲ ἀλγηδὼν ἔενικόν ει φαίνεταί-µοι, ἀπὺ τοῦ 

ἀλγεινοῦ- ὠνομασμένον. ὄδύνη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδύσεως τῆς 
λύπης κεκληµένῃ ἔοικεν. ἀχθηδῶν δέ, καὶ παντὶ δῆλον 3ε 

ἀπεικασμέφον τὸ ὄνομα τῷ τῆς φορᾶς βάρει. χαρὰ δὲ τῇ 
διαχόσει καὶ εὐπορίᾳ τῆς ῥοῆς τῆς ψυτῆν ἔοικε κεκληµένη. 
τέρψις δὲ ἀπὸ τοῦ τερπνοῦ: τὸ δὲ τερπνὺν ἀπὸ τῆς διὰ ὮὉ 
τῆς ψνχῆς ἔρφεως πνοῇ ἀπεικασθὶν κέκληται, ἐν δίκῃ μὲν 
ἂν ἕρπνουν καλούµενον, ὑπὸ χρόνου δὲ τερπνὸν σεαρηγ- 3 
µένον. εὐφροσύνη δὲ οὐδὲν προσδεῖται τοῦ διότι ῥη-θῆναι: 319 
παντὶ γὰρ δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ εὖ τοῖς πράγµασι τὴν φυχὴν 768 
ξυμφέρεσθαι τοῦτο ἔλαβε τὸ ὄνομα, εὐφεροσύνην, τό γε 
δύιαιον΄ ὅμως δὲ αὐεύ καλοῦμεν εὐφροσύνην. ου δ᾽ ἐπι- 
δυµία χαλεπόν · τῇ γὰρ ἐπὶ εὐν θυμὸν Ὀὠύσῃ δενάμει ο 
ὅηλον ὅτι τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα. θυμὸς δὶ ἀπὰ τὴς Ε 
Φύσεως καὶ ζέσεως τῆς ψυχῆς ἔχοι ἂν τοῦτο εὺ ὄνομα. 
ἁλλὰ μὴν ἵμερός γε τῷ μάλιστα ἕλκοντι τὴν ψυχἠν ῥῷᾷῷ 
Ἐπωνομάσθη" ὅτι γὰρ ἱέμενος ῥεῖ κα Ἰἐφιέμενος εῶν πραγ- 

το 
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5. Αθηνάας b. -- 6. τοὔνομα Db. ———— τοὔνομα ϐ — - 13. τὀληθῆ a. — 45. εἶ]λεδ,εο. 
— ὠνόμασεν Leindorftus. 26. τοῦ οι. a. — 54. ταύτην a. 

L. G. Βεμιοίάστας ον ERtymol. M. p. 411. 
— 47, ἡ Ρο δὴ οι, a. — 40 et 420. ὄνογὸν δναγὸν 

— 405. δνοῖν τί (ρτασίοτ Ε) οππος: ὄνεῖν ας, 
3. ταὐτὰ Uutimmannus. — 5 ὃν οη. ἄ4ΠΣΤ οι ρε. — 9. εἰ] εαο, --- 10. διάίον — ——— AM, διἀιὸν 

i. δ, δμὸνι εοττ. A, δώίον 6 οἱ το. Π. -- 11. δὴ) ἀεὶ αὖ. — 15. καὶ όν «υπ Βοκκοτο ο: καὶ 6, καὶ ὃν celeri 
libri. καὶ διὸν α- — 18. φαίνεται 4ΠΣΤ οι ρτ. AS — 20. δξ] Aut a b. ⸗ 20. τοὔνομα 63. — 36. Verba ἣν ἐν 
τούτῳ τῷ πάθει ἴσχει τὸ σῶμα ρωτία mihi νἰάεηίωτ esse. λατ. - 30 οἱ 13. πεκλημένη ας. ο, οκοίη, ad Εμίν, 
p. 8 κ. — 34. ἔσικεν Ηογιπυφοπί tribuit a. — 238. εὐφερωσύνη a. — 43. τοὔνομα ΓΗ. : 



ἀ5ι. 155. 

µάτων, καὶ οὕτω δὴ ἐπισπῷ σφόδρα τὴν φυχὴν διὰ τὴν 
ἔσιν τῆς ῥοῆς, ἀπὸ ταύτης οὖν πάσης τῆς ὄυνάμεας 
Ίμερος ἐκλήθη. καὶ μὴν πόθος αὖ καλεῖαι σηµαίνων οὐ 
τοῦ παρόντος εἶναι [{μέρου τε καὶ ῥεύματος], ἀλλὰ τοῦ 

6 ἄλλοθί που ὄντος καὶ ἀπόντος, ὅθεν πόθος ἐπωνόμασται, 
ὃς τότε, ὅταν παρῇ οὗ τις ἐφίετο, ἴμεφος ἐκαλεῖτο" ἆπο- 
γενοµένου δὲ ὁ αὐτὸς οὗτος πόθος ἐκλήθη. ἔρως δέν ὅτι 
ἐαρεῖ ἴξωθεν καὶ οὐκ οὐκεία ἐσεὶν ἡ ῥοὴ αὕτη τῷ ἔχοντι, 

ἨἩ «ἀλλ ἐπείσακεος διὰ τῶν ὀμμάτων, διὰ ταῦτα ἀπὺ τοῦ 
Ἡ ἐσρεῖν ἴσρος τό γε παλαιὸν ἐκαλεῖτο' τῷ γὰρ οὗ ἀντὶ τοῦ 

79 οὦ ἐχρώμεθα" νῦν ὅ) ἔρως κέκληται διὰ τὴν τοῦ ὦ ἀνεὶ 
τοῦ οὐ µεαλλαγή». ᾽Αλλὰ εἰ ἴτι οὐ λέγεις ὃ τι σκοπῶμεν: 

ΕΡΜ. «όξα καὶ τὰ τοιαῦτα πῇ σοι φαίνεται; 
ΣΩ. Οόξα δὴ ἤτοι τῇ διώξει ἐπωνόμασται, ἣν ἡ 

16 Φψυχἠ «διώκουσα τὺ ἐἰδέναι ὕπη ἔχει τὰ πράγματα · xc 
ρεύεται, ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ τόξου βολῆ. ἔοικε δὲ τούτῳ μᾷλ- 

ο λον. ἡ γοῦν οἴησις τούτῳ ξυμφωνεῖ. οἷσιν γὰρ τῆς ψυχῆς 
ἐπὶ τὸ πρῶγμα, οἷόν ἐστιν ἕκαστον τῶν ὄντων, δηλούόῃ 
προσέοικεν, ὥσπερ γε καὶ ἡ βουλὴ πρὸς τὴν βολήν, καὶ 

ꝛo r βούλεσθαι τὸ ἐφίεσαι σηµαίνει καὶ βουλεύεσθαι" 
πάντα ταῦτα δόξη ἑπόμεν ἄττα φαίνεται τῆς βολῆς ἀπει- 
κάσµατα, ὥσπερ αὖ καὶ τοὐναντίον ή ἀβουλία ἀτυχία 
δοκεῖ εἶναι, ὡς οὐ βαλόντος οὐδὲ τυχόντος οὖ ἔβαλλέ τε 
καὶ ὃ ἐβούλετο κρὶ περὶ οὗ ἐβουλεύετο καὶ οὗ ἐφίετο. 

ΕΡΜ. Ταῦτα ἤδη μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, πυκνό- 

τερα ἐπάγειν. 
Σ., Τέλος γὰρ ἤδη θιῷ. ἀνάγκην ὃ) οὖν ἔει βού- 

λομαι. διαπερᾶναι, ὅτι τούτοις ἑξῆς ἐστί, καὶ τὸ ἑκούσιον. 

80 τὺ μὶν οὖν ἐκούσιον, τὺ εἶκον καὶ μὴ ἀνειυποῦν, ολλ, 
40 ὥσπερ λέγω, εἶκον τῷ ἰόνει δεδηλωµένον ἂν εἴη τούτῳ 

τῷ ὀνόματι, τῷ κατὰ τὴν- βούλησιν γιγνομένῳ' τὺ δὲ 
ἀναγκαῖον καὶ ἀντίτυπον, παρὰ τὴν βούλησιν ὄν, τὸ περὶ 
τὴν ἁμαρτίαν ἂν εἴη καὶ ἀμαθίαν, ἀπείκασται δὲ τῇ κατὰ 

Ε τὰ ἄγκη πορεία, ὅτι δύσπορα καὶ τραχέα καὶ λάσια ὄντα 
as ἴσχει τοῦ ἔέναι. ἐντεῦθεν οὖν ἴσως ἐκλήθη ἀναγκαῖον, τῇ 

Ἱτο διὰ τοῦ ἄγκονς ἀπεικασθὶν πορεία. ΄Ἔως δὲ πάρεστιν ἡ 
ώμη, μὴ ἀνωὸμεν αὐτήν. ἁλλὰ καὶ οὐ μὴ ἀδίει, ἀλλὰ ἐρώτα. 

XXXIII. ΕΡΗΜ. Ἐρωτῶ δὴ τὰ µέγσεα καὶ τὰ 

431 ᾖµκάλλισεα, τήν τε ἀλήθειαν καὶ τὺ ψφεῦδος καὶ τὸ ὂν καὶ 

«0 αὐτὸ τοῦτο, περὶ ὃ νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐστίν, ὄνομα, δὲ ὅ 
τι τὸ ὄνομα ἔχει. ͵ 

ΠΑΑΤΟΝΟΣ ΚΡΗΤΤΗΟΣ. 205 

20. Μαίσθαι οὖν καλεῖς τες 
ἘΡΜ. "Ἔγωγε, τό γε ζητεῖν. 
Σ9. Ἔοικε τοίνυν ἐκ λόγου ὀνόματι συγκεκροτηµένω, 

λέγοντος Ότι τοῦτ ἐδεὶν ὄν, οὗ τυγχάνει ζήτημα, τὺ 
ὄνομα. μᾶλλον δὲ ἂν αὐτὸ γνοίης ἐν ᾧ λέγομεν τὺ ὀνο- 5 
µαστόν' ἐνταῦθα γὰρ σαφῶρ λέγει τοῦτο εἶναι ὄν, οὗ 
µάσμα ἐστίν. ἡ ὅ' ἀλήθια, καὶ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἔοικε Β 
συγκεκροτῆσθαι' ἡ γὰρ θεία τοῦ ὄντος φοφὰ ἔοικε προσ- Βΐ 
ειρῆσθαι τούτῳ τῷ ῥήματι, εῇ ἀληθείᾳ, ὡς Θεία οὖσα 
ἅλη. τὸ δὲ φεῦδος τοὐναντίον τῇ φορᾷ' πάλιν γὰρ αὖιο 
λοιδορούμενον ἥκει τὸ ἠὐχόμενον καὶ τὸ ἀναγκαζόμενον 
ἠσυχάξειν, ἀπείκασται δὲ τοῖς καθεύδονσι: τὸ φῖ δὲ προσ- 
γενόμενον ἐπικρύπτει τὴν βούλησιν "τοῦ ὀνόματος. τὸ δὲ 
ὃν καὶ ἡ οὐσία ὁμολογεῖ τῷ ἀληθεῖ, τὸ ἰώτα ὠπολαβόν" 

τὸν γαρ σημαίνει" καὶ τὸ οὐκ ὃν αὖ, ὥς τινες καὶ ὀνομά- is C 
ζουσιν αὐτὸ οὐκ όν. 

ΕΡΜ. Ταῦτα μέν µοι δοχεῖς, ὦ Σώκρατες, ἀνδρείως 

πάνν διακεκροτηκέναι. εἰ δέ τίς σε ἔροιτο τοῦτο τεὺ ὢν 
καὶ τὸ ῥέον καὶ τὸ δοῦν, τίνα "ιο σμμ ταῦτα τὰ 
ὀνόματα -- * 

20, Τί ὢν αὐτῷ ἀποκριναίμεθα, J ἡ γάρ: 
ΕΡΜ. Πάνυ μὶν οὖν. 

20. Ἓν μὲν τοίνυν ἄρτι που ἐπορισόάμεθα, ὥστε 
δοκεῖν τι λέγειν ἀποκρινόμενοι, 

ΕΡΜΗ. Τὸ ποῖον τοῦτο; 3ῦ 

Σα. Φάναι, ὃ ἂν μὴ γιγνώσκωµεν, —E τι 

τοῦτ) εἶναι. εἴη μὲν οὖν ἴσως ἄν τι τῇ ἀληθείᾳ καὶ τοι Ὦ 
— αὐτῶν, εἴη δὲ κἂν ὑπὸ παλαιότητος τὰ πρώτα 
τῶν ὀνομάτων ἀνεύρετα εἶναι' διὰ γὰρ τὸ πανταχῆ σερέ- 39 
φεσθαι τὰ ὀνόματα οὐδῖν Φαυμαστὸν ἂν εἴη ἡ παλαιά 30 
φωνῇ πρὸς τὴν νυνὶ βαρβαρικῆς μηδὶν διαφέρειν. 

ΕΡΜ. Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου λέγεις. 

24931. έχω γὰρ οὖν εὐιότα. οὐ μέντοι µοι δοκεῖ προ- 

φάσεις ἁγὼν δέχεσθαι, ἀλλά προθυµητέον ταῦτα διασκέ- 
ψασθαι. ἐνθυμηθώμεν δέ, εἴ τις ἄεί, δι ὧν ὤν λέγηται 15 
τὸ ὄνομα, ἐκεῖνα ἐρήσεαι τὰ ῥήματα, καὶ αὖθις αὖ ΕΚ 
δύ ὧν ἂν τὰ ῥήματα λεχθῃ, ἐκεῖνα πεύσεται, καὶ τοῦτο 
μὴ παύσεται ποιῶν, αἂρ᾽ οὐκ ἀνάγκη τελευτῶντα ἀπειπεῖν 
τὸν ἀποκρινόμενον: 

ΕΡΜ. Ἔμοιγε δρκεῖ. ⸗ 2 

α.ς 298. Πότε οὖν ἀπειπὼν ὁ ἀπαγορεύων δικαίως παύ- 

4. τε καὶ ῥεύματος primus xclusit Stallbaumius. Fort. ῥοῦ τε καὶ ῥεύματος. Οπ. — 8. εἰσρεῖ ᾱ. — 
10 οἱ 12. οὐ] ο a, ον ο. — 11. ὤ]ωπο, — 13. οὐ) σὺ vel αὖ Ηοίμάοτβις, που Baiterus, om. Ε. -- 14. δὴ; μὲν αἲ. 
— 19. τὸ] τοῦ α. — 10. τοῦτο α. -- 17. οἶσιν] οἴσει.π. Fort. ἔσιν. Ὑνοκ. -- 19. ἐπὶ πᾶν πρᾶγμα αὐ. -- 30. καὶ 
τὸ βουλεύεσθαι ο. — 33. οὗ τ᾽ ἐβάλλετο καὶ ᾱ. -- 35. πυκνύτερον ab. -- 27. Verba τέλος γὰρ -- - καὶ τὺ ἐκούσιον. 
nermogent εοπ παπί ab. — εἰς τέλος * ἤδη θέω ſStephonus. τέλος γὰρ ἤδη θέλω Stallbaumius. — 28. ὅ τι ab 
- 00. ὥσπερ] ὡς α. -- 331. ἀντιτυποῦν 431. -- 7. ἁγίη b. — 38. εὰ απίο κάλλιστα οπ0, a. 

3. γε οπι. a. — 6. ὄν, οἳ — ὀνόμασμα eum libria a. -- 7. 8. Οἱ, πὰ 303 ΔΑ. — 
14. ἀποβαλόν απ, — 16. οὐκ ἰόν] οὔκιον ——— οὐχὶ ὄν Ηευφάϊνα, οὐχὶ ὂν Rekkerus. — 15. σευσ. ο. — αἱ. τὰ 
ὀνόματα, είνα ἂν αὐτῷ μεθα έγες, ἡ : 29, Πάνυ μὲν οὖν, Ἑν μέντοι, κῦν α. — 26. ἂν) ἐὰν α. -- 
1ο. εἴη ἡ Χ4ΣΤ Β 06 ΗΙ οἱ ϱτ. ΠΕΕ. ν μι ἡ —** ΟΕ. Vinekelin. ad Kuihyd. p. XIV. — 21. διαφέριν ΧάΠ 
ΒΕΕΟ ΠΠ: διαφέροι ab — ε. - 55, ἄπο ae. — 34. ἁγὼν Βαϊίετων; ἀγὼν νο, ὁ ἀγὼν a. — εἰσδέχεσθαι a b. 
--ταῦα Χ2ΞΠΣΊΤ: αὐτὰ αἷνο. -- 36. τοὔνομα Γὴ. -- ἐρήσεαι ΙΣΤ et pr. Ἐ: ἂν ἐρήσεται a. ἀφερήσεται ο, 
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οιτ’ ἄν; ἀρ οὐκ ἐπειδὰν ἐπ) ἐκείνοις γένηται τοῖς ὀνόμα- 
αν, ἃ ὡαπερεὶ στοιχεῖα τῶν ἄλλων ἐσεὶ καὶ λόγων καὶ 
ὀνομάτων: ταῦτα γάρ που οὐκέτ δίκαιον φανῆναι ἐξ 
ἄλλων ὀνομάτων ξυγκείµενα, ἂν οὕτως ἴχῃ. οἷον νῦν δὴ 

στὺ ἀγαθὸν ἴφαμεν ἐκ τοῦ ἀγασεοῦ καὶ ἐκ τοῦ θοοῦ ξυγκεῖ- 
23 ὁθαι' τὺ δὲ θοὺν ἴσως φαῖϊμεν ἂν ἐξ ἱτέρων, ἐκεῖνα δὲ 

Β ἐξ ἄλλων. ἆλλ ἑών ποτέ γε λάβωμεν ὃ οὐκέτι ἔκ τινων 
Η3 ἑτέρων ἐύγκειται ὀνομάτων, δικαίως ἂν φαῖμεν ἐπὶ στοι- 

χείω τε ἤδη εἶναι καὶ οὐχέτι τοῦτο ἡμᾶς δεῖν εἰς ἄλλα 
1ο ὀνόματα ἀναφέρειν. 

ΕΡΜΗ. Ἔμουε δοκεῖς ὀρθῶς λέγειν. 
Σ9. αρ οὖν καὶ νῦν ἃ ἐρωτᾷς τὰ ὀνόματα στοιχεῖα 

ὄντα τυγχάνει, καὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλω τινὶ τρόπω ἤδη τὴν 
ὀρθότητα ἐπισκέφασθαι, ἥτις ἐοτίν; 

1: ΕΡΜ. Εὐός γε. 

Σρ. Εἰὺς δῆτα, ὦ Ἑρμόγενες" πάντα γοῦν φαίνεται 

ο τὰ ἔμπροσθεν εἰς ταῦς ἀνεληλνθέναι, εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 
ἔχει, ὥς µοι δοκεῖ ἔχειν, δεῦρο αὖ συνεπίσκεψαι μετ᾽ ἐμοῦ, 
μή τι πἀραληρήσω λέγων οἷαν δεῖ τὴν εῶν — ὀνο- 

90 µότων ὀρθότητα εἶναι. 
ΕΡΜ. Αέγε µόνον, ὡς ὕσον γε δυνάμεως παρ ἐμοί 

ἐστι συνεπισκέψοµαι. 
XXXIV. Σ6. Ότι μὲν τοίνυν µία γέ τις ἡ ὀρθό- 

της παντὸς ὀνόματος καὶ πρώτου καὶ ὑστάτου, καὶ οὐδὲν 
3” διαφέρει τῷ ὄνομα εἶναι οὐδὲν αὐτῶν, οἶμαι καὶ σοὶ 

ἐυνδοκεῖ. Β 

ΞΕΡΜ. Πάνο γε. , 
υ] Σ0. ᾽ἱλὰ μὴν ὧν Τε νῦν διλήλύθαμεν τῶν ὀνομά- 

των ἡ ὀρθύτης τοἰαύτη τις ἐβούλετο εἶναι, οἵα δηλοῦν 
30 οἷον Ἑκαστόν ἐστι τῶν ὄντων. 

8i ΕΡΜ. Πῶς γὰρ οὗ; 
ΣΩ. Τοῦτο μὶν ἄρα οὐδὲν ἧττον καὶ τὰ πρῶτα δεῖ 

ἔχειν καὶ τὰ ὕστερα, εἴπερ ὀνόματα ἔσται. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

5. Σ. αλλὰ δὴ τὰ μὲν ὕστερα, ας ἔοικε, διὰ τῶν προ- 
τέρων οἷά τε ἦν τοῦτο ἀπεργάξεσθαι, 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

Σω. Εἶιν' τὰ δὲ δὴ πρῶται οἷς οὕπω — E ὑπό- 
κεται, τίνι ερόπῳ κατὰ τὺ δυνατὸν ὃ τι μάλιστα φανερὰ 

Ε ἡμῖν ποιήσει τὰ ὄντα, εἴπερ μέλλει ὀνόματα εἶναι:. Ἀπό- 
κριναι δὲ µοι τόδε" εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν μηδὲ γλώτταν, 
ἐβουλόμεθα δὲ δηλοῦν ἀλλήλοις τὰ πράγματα, ἀρ' οὐκ ἄν, 
ὥσπερ, νῦν οἱ ἐνεοί; ἐπεχειροῦμεν ἂν σηµαίνειν ταῖς χεραὶ 

καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ ἄλλῳ — 

NHAATGNOE ΚΡΗΤΤΗΙΟΣ. ατα. 

ΕΡΜ. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως, ὦ Σώκφατες; 
Σ9. Εἰ μέν γη) οἶμαι, τὸ ἄνω καὶ τὸ κοῦφον ἐβου- 

λόμεθα δηλοῦν, Ίρομεν ἂν πρὸς τὸν οὐρανὸν τὴν χεῖρα, 
μιμούμενοι αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος εἰ δὲ τὰ 
κάτω καὶ τὰ βαρέα, πρὸς τὴν γῆν. καὶ εἰ ἵππον Φέοντὰ 6 
ἤ τι ἆλλο τῶν ζώων ἐβουλόμεθα δηλοῦν, οἶσθ) ὅτι ὡς 
ὁμοιότατ᾽ ὧν τὰ ἡμέτερα αὐτῶν — καὶ οχήματα 
ἐποιοῦμεν ἐκείνοις. 

ΕΡΜ. ᾿Ανάγκη μοι δοκεῖ ὡς — ἔχειν. 85 
Σ9. Οὕτω γὰρ ἄν, οἶμαι, δήλωμά του τῷ σώματι 1ο 

ἐγήνιτο, µιµησαµένου, ὡς ἔοικε, τοῦ σώματος ἐκεῖνο ὃ Β 
ἐβού]κτο δηλῶσαι. 

ΕΡΜΗ. Ναί. 

Σ9ϱ. Ἐπειδὴ δὲ φωνῇ τε καὶ γλώττῃ καὶ στόματι 

βουλόμεθα δηλοῦν, ἀθ οὐ τότε ἑκάστου δήλωµα ἡμῖν 16 
ἴσται τὸ ἀπὸ τούτων γιγνόµενον, Όταν µίµηµα γένηται 
διὰ τούτων περὶ ὀτιοῦν;. 

ΕΡΜ. Ανάγκη. μοι δοκεῖ. 

Σ9, "Όνομα ἄρα ἐσείν, ὡς ἔοικε, µίµηµα —— 

ἐκείνου, ὃ μιμεῖται καὶ ὀνομάζει ὁ μιμούμενος τῇ φωνῇ, 30 
ὅταν µιµῆται. 

ΕΡΜ. «οκεῖ µοι- 

Σ0. Μὰ οἱ ἀλλ οὐκ —— πω δοκεῖ καλώς λέγεσθαι, ϐ 

ατα 

τώ ἱταῖρε. 
ΕΡΜ. Τί δή; * 
Σ0. Τοὺς τὰ πρόβατα μιμουμένους τούτους καὶ τοὺς 

ἀλεκερυόνας καὶ τἆλλα ζώα ἀναγκαζοίμεβ' ὢν ὁμολογεῖν 

ὀνομάξειν ταῦτα ἅπερ μιμοῦνταν. 

ΕΡΜ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

ΣΩ. Καϊῶς οὖν ἔχειν δοκεῖ σος 38 
ΕΡΜΗ. Obu ἔμουε. ἀλλὰ τίς ἄν, ὢ Σώκρατες, μέμη- 

σις εἴη τὸ ὄνομα; 

ΣΩ. Πρώτον μέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ἐάν, καθάπερ 86 
τῇ μουσικῇ μιμούμεθα τὰ, πράγματα, οὕτω µιμώμεθα, Ὁ 

παίτοι τῇ φωνῇ γε καὶ τότε μιμούμεθα" ἔπειτα οὐκ ἐάν, 35 

ἄπερ ἡ μονσικὴ μιμεῖται, καὶ ἡμεῖς µιμώμεθα, οὔ µοι 
δοκοῦμεν ὀνομάσειν. λέγω δέ τι τοιοῦτον" ἔστι τοῖς πράγ- 
µασι φωνὴ καὶ σχήμα ἑκάστῳ, καὶ γρώμά γε ως. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. : 

Σ0. Ἔοικε τοίνυν οὐκ ἐάν τις ταῦτα μιμῆται, οὐδὲιυ 
περὶ ταύτας τὰς µιµήσεις ἡ τέχνη ἡ ὀνομαστικὴ εἶναι. αὖ- 

ται μὲν γάρ εἶσιν ἡ μὲν μουσική, ἡ δὲ γραφική. ἦ γάρ; 
ΕΡΜ. Ναί. . ε 

Σ0. Τί δὲ δὴ εόδε; οὐ καὶ οὐσία δοκεῖ σοι εἶναι 

5. τάγαθὸν ΓΗ. -- 11. δοκεῖ α. — 18. ἐμοὶ ον. 212. inon⸗ a. — 25t5 τὸ a. — 26. ξυνδοκεῖ Χ ΣΤ, συν- 
δοκεῖ — ΒΕΕΕΟ ΗΧΙ: συνδοκεῖν a, ξυνδοκεῖν he. -- 35. δὴ om. a. -- 33. ὅτι ab. — 43. ἐννεοί-ᾱ. -- 48. τῇ vun. 4. 

5..εὐ ante ἵππον οπι. α. — το. ηλώματα a. — του τῷ σώματι cum Heindortlo Ρο: τούτω τῷ σώµᾳτε γρ. .6, 
τούτου τῶ. σώμαπι ο οἱ εοστ. 11, οκ τοῦ σώματος a. Εοτί. τῷ τοῦ σώματος. Vixcx. - 16. 

τό γε ἑκάστου τότε δήλωµα α. - αν, 21, φωνῆν Χ. — 21. ὅταν Heindorſſus: ὃ ἂν αδο. 23. οὐκ ἀλλ Γ4 43Π φωνῆ 
ΣΤΕ ΕΚΗ ΧΑ et πυρ. ἅ, οὐκ ἆλλ᾽ οἱ εοττ. Β. -- πω) οὕπω Γ4ΕΕΗΙΑπι. — 34. τοὔνομα ΓΗ. -- 34. μιμούμεθα] 
μιμώμεθα a. -- 25. τῇ φωνῇ ορὰ. Gudianus οἱ 67 φὠνῇ a be. — 37. δὲ τι τφιοῦτον ΙΕΙοΓ. 4) ο: δέ τι τοῦτο α, ὃλ 
τί τοῦτο b. Fort. ὃ) ἔτι τοῦτο, ΒΑΙΤ. -- ori ὅτι ἴστι G. -- τοῖς! τις ᾱ. — . Ppost τέχνη o. ο, — 44.0 δὲ δαὶ he. 
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ἑκάστῳ, ὥσπερ καὶ χρῶμα καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγσμεν; πρῶτον 
αὐτῷ τῷ χθώματι καὶ τῇ φωνῇ οὐκ ἔσειν οὐσία χις ἕκα- 
τέρῳ αὐτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, Όσα ἠδίωται ταύτης 

τῆς προσρήσεως τοῦ εἶναι; 

5 ΕΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΦ. Τί οὖν; ἐἴ τὶς αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσθαι δύναννο 

ἑκάστου, τὴν οὐσίαν, γράμµασί τε καὶ συλλαβαϊς, ἀρ᾽ οὖκ 
ἂν δηλοὶ ἕκασεον ὃ ἔσειν: ἢ οὔ: 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν αὖν. 
ο Σ0. Καὶ τί ἂν φαίης τὸν τοῦτο δυνάµενον, ὥσπερ 

τοὺς προτέρους τὐν μὲν μουσικὺν βρᾶα, : τὸν δὲ γφα- 

φικόν; τοῦτον δὲ τίνα; 
ΕΡΜ. Τοῦτο ἴμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὅπερ πάλαι 

ζητοῦμεν, οὗτος ἂν εἶναι ὁ ὀνομασεικός. 

6. XXXV. Σ0. Εἰ ἄρα τοῦτο ἀληθές, ἤδη ἔουιεν 
ἐπισκεπτέον. περὶ ἐκείνων τῶν ὀνομάτων ὧν σὺ ἤρον, περὶ 
ῥσῆς τε καὶ τοῦ ἐέναι καὶ σχέσεως, εἰ τοῖς. γράμµασι καὶ 

ταῖς συλ]αβαῖς τοῦ ὄντος ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν, ὥστε 
Β ἀπομιμείσθαι τὴν οὐσίων, εἴεε καὶ οὔ; 

ϱ ἘΡΜ. Πάνο μὲν οὖν. 
Σ9,. Φίρε δή, ἴδωμεν πύτερον ἄρα τἀῦτα µόνα ἐστὶ 

τῶν πρώτων ὀνουμάτων ἢ καὶ ἄλλα πολλά. 
ΕΡΜΗ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ ἄλλα. - 
Σ9, :Εὐιὸς χάρ. ἀλλὰ τίς ἂν εἴη ὁ τρόπος τῆς δναι- 

αφρέσεως, ὅθεν ἄρχεται μιμεῖσθαι ὁ μιμούμενος: ρα οὐκ 
ἐπείπερ συλλαβαϊς τε καὶ γράμμασιν ἡ µίµησις τυγχάνει 

. οὖσα τῆς οὐσίας, ὀρθότατόν ἐστι δωλέσθαι τὰ στοιχεῖα 
ο πρῶτον, ὥσπερ οἱ ἐπιχειροῦντες τοῖς ῥυθμοῖς τῶν στΏι- 

χείων πρῶτον τὰς δυνάµειᾳ διείλοντο, ἔπειτα τῶν σνλλαβών 

4οκαὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται ἐπὶ τοὺς ῥυθμοὺς νήμα, 

πρότερον ὅ᾽ οὔ: 
ΕΡΜ. Ναί. 

Σ0. 40) οὖν καὶ ἡμᾶς. οὕτω δεῖ πρῶτον μὲν τὰ 

φονῄεντα δμλίσθαι, ἔπειτα τῶν ἑτέρων κατὰ εἴδη τά τε 

34 ἄφωνα καὶ ἄφθογγα" οὐτωσὶ γάρ που Ἰέγονσιν οἳ δεινοὶ 

{περὶ τούτων: καὶ τὰ αὖ φωνήεντα μὲν οὔ, οὐ μέντοι γε 

ἄφθογγα; καὶ αὐτῶν τῶν φωνηέντων ὅσα διάφορα εἴδη 

Ὁ ἔχει ἀλλήλων: καὶ ἐπειδὰν ταῦτα διελώµεθα τὰ ὄντα εὖ 

πάντα, αὖθις δεῖ ὀνόματα ἐπιθείναι, εἰ ἔστιν εἰς ἃ ἄνα- 
αοφέρεται πάντα, ὥσπερ τὰ οτοιχεῖα, ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν 

αὐτά τε, καὶ εἰ ἐν αὐτοῖς ἔνεστιν εἴδη κατά τὸν αὐτὸν 
ΦΤ4 τρόπον. ὥσπερ ἐν τοῖς Ὀτοιχείοις' ταῦτα πάντα. καλῶς 

διαθεασαµένους ἐπίστασθαι ἐπιφέρειν ἔκασεον κωκὰ τὴν 
ὁμοιότητα, ἐών τε ἓν ἐνὶ δέῃ ἐπιφέρειν, ἐάν τε συγκεραν- 

as νύντα πολλὰ ἓνί, ὥσπερ οἱ ζωγράφοι βουλόμενοι ἀφομοιοῦν 
ἐνίοτε μὲν ὥσερεον µόνον ἐπήνεγκαν, ἐνίοτε δὲ ὁτιοῦν 

87 

ατα 

88 
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ἆλλο τῶν φαρμάκων, ἔστι δ) ὅτε πολλὰ ουγκεράσανεες, Ε 
οἷον ὕταν ἀνδρείκελον σκευάζωσιν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, 
τς ἄν, οἶμαι, δοκῇ ἑκάστη ἡ εἰκών δεῖσθαι ἑκάστου φαρ- 
µάκον οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τὰ οτοιχεῖα ἐπὶ τὰ πράγματα 
ἐποίσομεν, καὶ ἓν ἐπὶ ἓν, οὗ ἂν δοχῇ δεῖν, καὶ σύμπολλα, 689 
ποιοῦντες ὃ δὴ συλλᾳβὰς καλοῦσι, καὶ συὶλαβὼς αὖ συν- 
τιθέντες, ἐξ ὧν τά τε ὀνόματα καὶ τὸ ῥήματα συντί- 
Φενται" καὶ πάλιν ἐκ τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων µέγα 
ἤδη τι καὶ καλὺν καὶ ὅλον συστήσοµεν, ὥσπερ ἐκεὶ τὸ 
ζώον τῇ γραφικῇ, ἐνταῦθα τὸν λόγον τῇ ὀνομαστικῇ ἡ ιο 
ῥητορικῇ ἢ ῆτις ἐσεὶν ἡ τέχνη. μᾶλλον δὲ οὐχ ἡμεῖᾳ, ἀλλὰ | 
λέγων ἐξηνέχδην. συνέθεσαν μὲν γὰρ οὕτως, ἧπερ σύγκει- 
ται, οἱ παλαιοί: ἡμᾶς δὲ δεῖ, εἴπερ τεχνικῶς ἐπιστησό- 
µεθα σκοπεῖσθαι αὐτὰ πάντα, οὕτω διελοµένους, εἴτε Β 
κατὰ τρύπον τά τε πρῶτα ὀνόματα κεῖεαι καὶ τὰ Όστερα, 16 
εἴτε µή, οὕτω Φεᾶσθαι. ἄλλως δὲ συψείρειν μή φαῦλον ᾗ 
καὶ οὐ καθ) ὁδόν, ὦ φίλε Ἑρμόγενεν, 

ΕΡΜ. Ἴσως νὴ αἱ’ ὦ Σώκρατες. 
ΧΧΧΝΙ. ΣΩ. Τί οὖν; σὺ πισεεύες σαυτῷ οἷός 

τ’ ἂν εἶναι ταῦτα οὕτω διελέσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὔ. * 
EPM.  Πολλοῦ ἄρα δέω ἔγωγε. 
29, ᾿Ἐάσομεν οὖν, ἢ βούλει οὕτως, ὅπως ἂν δυνώ- 

µεθα, καὶ ἂν σµικρόν τι αὐτῶν οἷοί τ' ὦώμεν κατιδεῖν, ἐπι- 
χειρώμεν, προειπόντες, ὥσπερ ὀλίγον πρότερον τοῖς Θεοῖς, Ὁ 
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εὔτι οὐδὲν Εἰδότες τῆς ἀῑηδείας τὰ τῶν ἀνθρώπων δύγ- 15 0 
µατα περὶ αὐτῶν εἰκάζομεν, οἵτω δὲ καὶ νῦν αὖ εἰπόντες 
ἡμῖν αὐτοῖς ἴωμεν, ὅτι εἰ μέν τι χρηστὸν ἔδει αὐτὰ διελέ- 
σθαι εἴτε ἄλλον ὀνεινοῦν εἶτε ἡμᾶς, οὕτως ἴδει αὐτὰ 
διαιρεῖσθαι, νῦν δέ, τὸ λεγόμενο», κατὰ δύναμιν δεήσει 

ἡμᾶς περὶ αὐτῶν πραγματεύεσθαι; δοκεῖ ταῦτα; ἢ πῶς 30 
λέει; -- 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν. οὖν σφόδρα ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σ9. Γκοῖα μὶν οἶμαι φανεῖσθαι, ὦ "Ερμόγενες, Ὁ 
γθάμμασι καὶ ουλλαβαῖς, τὰ πράγματα μεμιμηµένα κατά- 

δηλα γινόμενα" ὅμως δὲ ἀνάγκη. οὐ γὰρ ἴχομεν τούτου 35 
βέλτιον, εἰς ὃ τι ἐπανενέγκωμεν περὶ ἀληθείας τῶν πρώ- 
των- ὀνομάτων, εἰ μὴ ἄρα δή, ὥσπερ οἱ τραγῳδοποιοί, 
ἐπειδάν τι ἀπορῶσιν, ἐπὶ τὰς μηχανὰρ καταφεύγουσι 
Φεοὺς αἴροντες, καὶ ἡμεῖς οὕτως εἰπόντες ἁπαλλαγώμεν, 
ὅτι τὰ πρώτα. ὀνόματα οἱ θεοὶ ἔθεσαν καὶ διὰ ταῦτα 40 
ὀρθῶς ἔσει, ἄρα καὶ ἡμῖν κράτιστος οὗτος τῶν Ίόγων:. K 

ῆ ἐκεῖνος, ὃ ὅτι παρὰ βαρβάρων τινῶν αὐτὰ παρειλήφαμεν, 

εἰσὶ δὲ ἡμῶν, ἀρεαιότεροι βάρβαροι: ἢ ὅ ὅτι ὑπὸ παλαιό- ⸗ 
τητος ἀδύνατον αὐτὰ ἐπιοκέψασθαι, ὥσπερ καὶ τὰ βαρ- 496 
βαρικά; αὗται γὰρ ἂν πᾶσαι ἐκδύσεις εἶεν καὶ µάλα κομ- ον 
ψαὶ τῷ μὴ ἐθέλονι λόγον διδόναι περὶ τῶν πρώτων 

3. πᾶσιν οτη, ᾱ. --16. ἤδη ὡς ἔοικεν ab. ΟΕ. WVinckeli. ad Euihydem. p. 72. — 15. ὥσγε Ἡ, ὥσπερ 6, ο. 4 
καὶ 

οἳ ντ. Π. -- 36. τὰ οὐ φωνήεντα μέν, οὐ μέντοι a. — 38. σαύτο] φάντα Κά. — διελώμεῦα 
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84 ὀνομάτων, ὡς ὀρθῶς κεῖεαι. καίεοι ὕτῳ τις τρόπω τῶν 

πρώτων ὀνομάτων τὴν ὀρθύτητα μὴ οἶδεν, ἀδύνατόν που 
τῶν γε ῥστέρων εἰδέναι, ἃ ἐξ ἐκείνων ἀνάγκη δηλοῦσθαι, 
ὧν τις πέρι μηδὲν οἶδεν' ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὸν φάσκοντα 

Απερὶ αὐτῶν τεχνικὺν εἶναι περὶ τῶν πρώτων ὀνομάτων 
Β µμάλιστά τε καὶ καθαρώτατα δεῖ ἔχειν ἀποδεῖξαι, ἢ εὖ 

εἰδέναι ὅτι τά γε ὕστερα ἤδη φλυαρήσε. ἢ σοὶ μον 
δδκεῖ 

ΕΡΜ. Οὐδ' ὁπωσειοῦν, ὦ Σώκρατες, ἄλλως. 
ο M. 4 μὲν τοίνυν ἐγὼ ἤσθημαι περὶ τῶν πρώτων 

Ἱο ὀνομάτων, πάνυ μοι δοκε ὑβριστικὰ εἶναι καὶ γελοῖα. 
τούτων οὖν σοι µεταδώσω, ἂν βούλη" οὗ ὅ' ἄν τι ἔχης 
βέλτιόν ποθεν λαβεῖν, πειρᾶσθαι καὶ ἐμοὶ µεεαδιδόναι. 

-΄ ΒΡΜ. Ππιήσω ταῦτα. ἁλλὰ θαῤῥῶν λέγε. 
XXXVII. Σο. Πρῶτον μὶν τοίνυν τὸ ῥῶ ἴμοιγε 

Φαίνεται ὥσπερ ὄργανον εἶναι πάσης τῆς κινήσεως, ἣν 
οὐδ᾽ εἴπομεν δι ὃ τι ἔχει τοῦτο τοὔνομα”: ἁλλὰ γὰρ δῆλον 
ὅτι ἴεσις βούλεται εἶναι" οὐ γὰρ ἦτα ἐχρώμεθα ἀλλὰ εἶ τὰ 
παλαιόν. ἡ δὲ ἀρχὴ ἀπὸ τοῇ κίεν' ξενικὸν δὲ τοὔνομα" 

πο τοῦτο ὅ᾽ ἐσεὶν ἄναι. εἰ οὖν τις τὸ παλαιὸν αὐτῆς εὗροι 

9. ὄνομα εἰ τὴν ἡμετέραν φωνὴν.συμβαϊῖνον, ἴτσις ἂν ὀφθῶς 
καλοῖτο" νῦν δὶ ἀπό τε τοῦ ξενικοῦ τοῦ κίεν καὶ ἀπὸ 

Ρ. τῆς τοῦ ἦτα μεταβολῆς καὶ τῆς τοῦ νῦ ἐνθέσεως κίνησις 
κέκληται, ἴδει δὲ κιείνησι καλεῖσθαι ἢ εἶσιν. ἡ δὲ στάσις 

ος 

36 ἀπόφασις τοῦ ἴέναι βούλεται εἶναι, διὰ δὲ τὸν καλλωπι- 

αμὸν στάσις ὠνόμασται. Τὺ δ᾽ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, ὥσ- 
περ λέγω, καλὺν ἔδοξερ ὄργανον εἶναι τῆς κινήσεως τῷ 
τὰ ὀνόματα τιθεµένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ" πολ- 
λαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν' πρῶτον μὲν ἐν αὐτῷ 

αουτῷ ῥεῖν καὶ ῥοῇ διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν φορᾶν 
κ μιμείται, εἶτα ἐν τῷ τρόµῳ, εἶτα ἐν τῷ τραχεῖ, ἔτι δὲ ἐν 

τοῖς τοιοῖσδε ῥήμασιν, Ὁἷον κρούειν, θραύειν, ἐρείκειν, 

Φρύπτειν, κερµατίζειν, ῥυμβεῖν' πάνεα ταῦτα εὺ πολὺ 

ἀπεικάζει διὰ τοῦ ῥῶ"' ἑώρα γάρ, οἶμαι, τὴν γλῶτταν ἐν 
πδτούτω ἥκιστα µένουσαν, μάλιστα δὲ σειοµένην διὸ φαί- 

νεταί μοι τούτῳ πρὺς ταῦτα κατακεχρῆσθαι. τῷ δ᾽ αὖ ἰῶτα 
πθὺς τὰ λεπτὰ πάντα, ἃ δὴ μάλιστα διὰ πάντων ἴοι ἂν. 

431 διὰ ταῦτα τὸ ὧναι καὶ τὸ Τεσθαι διὰ τοῦ ἑῶτα ἀπομιμεῖται, 
ὥσπερ 7ε διὰ τοῦ φῖ καὶ τοῦ φῖ καὶ τοῦ αἴγμα καὶ τοῦ 

τα ζῆτα, ὅτι πνευµατώδη τὰ γράμματα, πάντα τὰ τοιεῦτα 
90 µεμµίµῃται αὐτοῖς ὀνομάζων, οἷον τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ζέον 

καὶ τὸ σείεσθαι καὶ ὅλως σεισµόν. καὶ ὕταν που τὸ φυ- 
276 σῶδες μιμῆσαι, πανταχοῦ ἐνταῦθα ας τὸ πολὺ τὰ τοι- 

αὔτα γράμματα ἐπιφέρειν φαίνεται ὁ τὰ ὀνόματα τιθέ- 
αὔμενος. τῆς) ὁ᾽ αὖ τοῦ δέῖτα συμπιέσεως καὶ τοῦ ταῦ καὶ 

-- . — — — 

Aloe ὦ Σώκρατες a. — 15. 
—— ἢ ἴέσιν Cornarius. — 20. οὖν ῥῶ] αὖ ϱ 3. 

— 44, Θέμενος ᾱ. -- 45. δ -τἉο, . 

ΠΗΑΗΤΩΝΟΣ ΚΡΗΤΥΟΣ. 441. aes. 

ἀπεφείσεως τῆς γλώττης τὴν δύναμιν Ἰρήσιμόν φαίνεται Β 
ἠγήσασθαι πρὸς τὴν µίμησιν τοῦ δεσμοῦ καὶ τῆς στώσεως. | 
ὅτι δὲ ὀλισθάνει μάλιστα ἐν τῷ λάβδα ἡ γλῶττα κατιδών, 

ἀφομοιῶν ὠνόμασε τά τε λεῖα καὶ αὐτὺ τὸ ὀλισθάνειν 
καὶ τὸ λιπαρὸν καὶ τὸ κολλῶδες καὶ τἆλία πάντα τὰ τοι- 6 

αὗτα. ᾗ δὲ ὀλσθανούσης τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἡ 
τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ γλίσχρον ἀπεμιμήσατο καὶ γλυκὺ καὶ 
γλοιῶδες. τοῦ δ᾽ αὖ νῦ τὸ εἴσω αἰσθόμενος τῆς φωνῆς, ϐ 
τὸ ἔνδον καὶ τὰ ἐντὸς ὠνόμασεν, ὡς ἀφομοιῶν τοῖς 

γράµµασι τὰ ἔργα. τὸ δ᾽ αὖ ἄλφα τῷ µεγάλῳ ἀπέδωκε, καὶ 19 
τῷ µήκει τὸ ἦτα, ὅτι μεγάλα τὰ γράμματα. εἰς ὅδ εὺ γογ- 
γύλον τοῦ οὗ δεόµενος σηµείου, τοῦτο πλεῖστον αὐεῷ εἰς 
τὸ ὄνομα ἐνεκέρασε. καὶ «τἆλλα οὕτω φαίνεται προσβιβά- 
ζειν καὶ κατὰ γράµµατα καὶ κατὰ συλλαβὰς ἑκάδτω τῶν 9 
ὄντων σημείόν τε καὶ ὄνομα ποιών ὁ νοµοθέτης, ἐκ δὲ 15 
τούτων τὰ Λοιπὰ ἤδη αὐτοῖς τούτοις συντιθέναι ἆπομι- 

µούμενος. Αὔτη µοι φαίνεται, ὦ Ἑρμύγενες, βούλεσθαι ἢὮ 
εἶναι ἡ τῶν ὀνομάτων «ὀρθότης,: εἰ µή τι ἄλλο Κρατύλος 
ὅδε λέγει. 

XXXVIII. ΕΡΜ. Καὶ µήν, ὦ Σώκρατες, πολλά ὃν 
7έ µοι πολλάκις πράγματα παρέχει Κρατύλος, ὥσπέρ κατ᾽ 

» ἀρχὰς ἴλεγον, φάσκων μὲν εἶναι ὀρθότητα ὀνομάτων, ἥτις 
δ᾽ ἐσεὶν οὐδὲν σαφὶς λέγων, ὥστε µε μὴ δύνασθαι εἰδέναι, 
πύτερον ἑκὼν ἢ ἢ ἄκων οὕτως ἀσαφῶς ἑκάστοτε περὶ αὐτῶν 
λέγει. Νῦν οὖν µοι, ὦ Κρατύλε, ἑναντίον Σωκράτους 3 

εἰπέ, πόεερον ἀρέσκει σοι ᾗ λέγει Σωκρήτης περὶ ὀνομά- Ε 
των, Ἡ ἔχειν πῃ ἄλλη κάλλιον — καὶ εἰ ἔχειον 1έγε, . 

ἵνα ἤτοι µάθῃς παρὰ Σωκράτους ἢ διδάξῃης ἡμᾶν ἂμ- 
φοτέρους. 

ΚΡ. Τί δαί, ὦ Ἑφμόγενες δοκεῖ σοι ῥάδιον εἶναι 30 
οὕτω ταχὺ μαθεῖν τε καὶ διδάξαι ὁτιοῦν πράγμα, μὴ ὅτι 
τοσοῦτον, ὃ δὴ δοκεῖ ἐν τοῖς µέγιστον εἶναι; 

ΕΡΗ. Μα «ἱ: οὐκ ἴμοιγε. ἀλλὰ τὸ τοῦ Ἡσιόδου 4388 
καλῶς µοι φαίνεται ἔχειν, τὸ εἰ καί τις ὁμεκρὺν ἐπὶ σµι- 
πρῷ καταθείη, προὔργου εἶναι. εἰ οὖν καὶ σµικρόν τι οἷός πο 96 
τ’ εἶ πλέον ποιῆσαι, μὴ 'ἀπόκαμνε, «λλ εὐεργέτει καὶ 
Σωκράτη τόνδε, δίκαιος ὃ᾽ εἶ, καὶ ἐμέ. 

ΣΩ. Καὶ μὲν δὴ ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρατύλε, οὐδὲν 
ἂν ἰσχυρισαίμην ὧν. εἴρηκα, ᾗ δέ µοι ἐφαίνετο, μεθ᾽ Ἔρ- 
µογένους ἐπεσκεψάμην, ὥστε τούτου γε ἕνεκα Φαβῥῶν οο 
λέγε, εἴ τι ἔχεις βέλτιον, ὡς ἐμοῦ ἐνδεξομένου. εἰ μέντοι Β 
ἔχειᾳ τι σὺ κάλλιον τούτων λέγειν, οὐκ ἂν Φαυμάζοιμι- 
δοκεῖᾳ γάρ µοι αὐεός τε ἐσκέφθαι τὰ τοιαῦτα καὶ παρ 

ἄλλων µεµαθηκέναι. ἐὰν οὖν λέγῃς τε κάλλιον, ἕνα τῶν 

μαθητῶν περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων καὶ ἐμὲ γράφου... 4 

ὤ]φ ας. -- 18. ἦτα - —— — 23. ἦτα- ]η ένας. τ΄ 30. 
— 35. 

ῥέμβειν a -- 34. ῥῶ] ρ Νο. — ἑώφα ουσ Ηοἰπάοτῆο bet ἑῶ a. — 20. τούτῳ καὶ 
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om. a. — 3. ἐρεκειν] ἐρύκεν α. — 33, ῥυμβεῖν] 

πρὸς α. — 10-1δ.1-ε-φ- φλο. 

3. τάσεως ΞΣΤ. — 3. ὀλσθαίνειπ. -- λάβδα] πο. -- Ὅ ὁ ἀφομοιῶν a. -τ ὀλισθαίνειν ᾱ. — 6. ὀλισθαινούσης α. 
— 7-8. Υ- »αο. — 8. τὰ ἔνδον 6ο. -- 10-11. α- η πο. — στρογγύ; ὑίον ᾱ. — 13. οὐ]ο ac. — 13. προσβιάζειν α. 

a6. ἤδη] εἴδη-π. -- 33. ὥστ᾽ ἐμὲ Bekkorus. -- 20. δαί] δὲ αἲι -- 35. ἐν τοῖς µέγιστον (ρε. 3) υ: ον πο ληγνοους 
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ΚΡ. ᾽αλλὰ μὶν δή, ω. Σώκρατες,. ὥσπερ σὺ λέγεις, 
μεμέληκε τέ µοι περὶ αὐτῶν καὶ ἴσως ἄν σε ποιησαίµην 
ααθητήν. φοβοῦμαι μέντοι, μὴ τούτου πᾶν τοὐναντίον 

ο ἡ, ὅτι μοί πως ἐπέρχεται 1έγειν πρὺς σὲ τὸ τοῦ Αχιλλέως, 

5ὃ ἐκεῖνος ἐν ἀιταῖς πρὸς τὸν Αἴαντα λέγει. φησὶ δὲ 
αἶαν ἁιογενὶς Τεαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
πάντα τί µοι κατὰ θυμὸν ἐείσα μυθήσασθαι. 

καὶ ἐμοὶ σὐ, ὦ Σκρατε, ἐπιεκῶς φαίνει κατὰ νοῦν 
96 χρησμωδεῖν, εἶτε παρ Εὐθύφφρονος ἐπίπνους γενόμενος, 

ιο εἴτε καὶ ἄλλη τις Μοῦσα πάλαι σε ἐνοῦσα ἐλελήθει. 

Π Σ.. Q γωθὲὶ Κρατύλε, θαυμάζω καὶ αὐτὺς πάλαι 
τὴν ἐμαντοῦ σοφίαν, κἀὶ ἀπιστῶ. δοκεῖ οὖν µοι χρῆναι 
ἐπανασκέφασθαι τί καὶ λέγω. τὸ γὰρ ἐξαπατᾶσθαι αὐτὸν 
ἡφ) αὐτοῦ πάντων χαλεπώτατον" ὅταν γὰρ μηδὲ σμικρὸν 

15 ἀποστατῇ «λ}' ἀῑὶ παρῇ ὁ ἐξαπατήσων, πῶς οὐ δεινύν;, 
δεῖ δή, ὡς ἴοικε, θαμά µετασερέφεσθαι ἐπὶ τὰ προειρη- 
μένα, καὶ πειρᾶσθαι, τὸ ἐκείνον τοῦ ποιητοῦ, βλέπειν 

"ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. καὶ δὴ καὶ γυνὶ ἡμεῖς ἴδωμεν 
Ε τί ἡμῖν εἴφηται. ὀνόματος, φαµέν, ὀρθότης ἐστὶν αὕτη, 
19 ἥτις ἐνδείξεται οἷόν ἔπει τὸ πρᾶγμα. καὶ τοῦτο φῶμεν 

ἱκαρῶς εἰρήσθαι: 

ΚΡ. Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ πάνυ σφόδρα, ὦ Σώκφατες. 

29. «ιδασκαλίαφ ἄρα ἕνεκα τὰ ὀνόματα λέγεται 

ΚΡ. Πάνυ γε. 
5. ΣΩ. Οὐκοῦν φῶμεν καὶ ταύτην τέχνην εἶναι καὶ, δη- 

μιουργοὺς αὐκῆς: - 

ΚΕ. Πάνν γε. 

M. Τίνας: 

ΚΡ. Οὔσπερ σὺ κατ ἀρχᾶς ἔλεγες, τοὺς νοµοθέτας. 

Σω. Πότερον οὖν καὶ ταύτην φώμεν τὴν τέχνην ἐν 

07. τοῖς ὠρθρώποις ἐγγίγνεσθαι, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας, ἢ µή: 

βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε. ζωγράφοι εἰσί που οἱ μὲν 

χείρους, οἱ δὲ ἀμείνους: ' 

ΚΡ. Πάνυ γε. 
“δ  Σ6: Οὐκοῦν οἱ μὲν ἁμιένους τὰ αὐτῶν ἔργα καλλίω 

παρέχονται, τὰ ζῶα, οἱ δὲ φαν]ότερα; καὶ οὐιοδόμοι ὠσαύ- 

τως οἱ μὲν καλλίους τὰς οἰκίας ἐργάζονται, οἱ δὲ αἰσχίους; 

ΚΡ. Ναί. ι 

n Σ9. 0 οὖν καὶ νοµοθέται οἱ μν καλλίω τὰ ἵνα 

44 αὐτῶν παρέχονται, οἱ δὲ αἰσχίω; 

ΧΡ. οὗ μοι δοκεῖ τοῦτο ἔτι. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι οχι οἱ μὲν βελτίους, οἱ 

δὲ φαυλύτεροι εἶναι; 

ΚΡ. Οὐ δῆτα. 

.” Σ0. Οὐδὲ δὴ ὄνομα, ὡς — δοκεῖ σοι κοθαι 

τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ἄμεινον; 

απο 

Π44ΤΩΝΟΣ ΚΡΑΤΥΛΟΣ. 

ο) ὦ Κρατύλε" 
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κΡ. Οὐ δῆτα, 
Σ9, Πάντα ἄρα τὰ ὀνόματα ο κεῖταες 
ΧΡ. Όσα γε ὀνόματὰ ἐστιν. 
2. Τί οὖν: ὃ καὶ ἄρτι ἐλέγετο, Ἑρμογένει τῶδε 

πότερον μηδὲ ὄνομα τοῦτο κεῖσθαι φῶμεν, εἰ μή τι αὐτῷ 
Ἑρμοῦ γενίσεως Ἀροσήκει, ἢ κεῖσθαι μέν, οὐ μέντοι 98 

ὀρθῶς γε; 
XP. Οὐδὶ κεῖσθαι ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἁλλὰ 

δοκεῖν κεῖσθαι, εἶναι δὲ ἑτέρου τοῦτο τοὐνὺμα, οὗπερ καὶ 
ἡ φύσις ἡ τὸ ὄνομα δηλοῦσα. 1ο 
2Q. Πότερον οὐδὲ φεύδεται, ὅταν τις φῆ ᾿Ερμογένη 
αὐτὸν εἶναι; μὴ γὰρ οὐδὲ τοῦτο αὖ ᾖ, τὸ τοῦτον φάναι 
Ἑρμογένη εἶναι, εἰ μὴ ἔστιν; 

ΚΡ. Πῶς λέγεις; 

ΣΩ. αρα ὅτι ψευδῆ λέγειν τὸ παράπάν οὐκ ἔστιν, 16 D 
ἄρα τοῦτό σοι δύναται ὁ λόγος; συχνὀὶ γάρ τινες οἱ λ- 316 
γοντες, ὦ φίλε Κρατύλε, καὶ νῦν καὶ πάλαι. 

ΧΡ. Πῶς γὰρ ἄν, ὦ Σώκρφατες, Ἰέγων γέ-τις τοῦτο, 
ὃ λέγει, μὴ τὸ ὃν λέγοι, ἢ οὐ τοῦτό ἐστι τὸ ψευδῆ λέγειν, 
τὺ μὴ τὰ ὄντα λέγειν; Γ] 

Σ9, Κομφύτερος μὲν ὁ λόγος ἢ κατ ἐμὶ καὶ κατὰ 
τὴν ἐμὴν ἡλικίαν, ὦ ἑταῖρε' ὅμως μέντοι εἰπέ µοι τοσόνδε, 
πότέρον λέγειν μὲν οὐ δοκεῖ σοι εἶναι ψευδῆ, φάναι δὲ: Ε 

ΚΡ. Οὔ µοι δοκεῖ οὐδὲ φάναι: 
20. Οὐδὶ εἰπεῖν οὐδὶ προσειπεῖν; οἷον εἴ τις ὥπαν- 3 

τήσας σοι ἐπὶ ξενίας, λαβόμενος τῆς χειρὸς εἴποι: Χαΐρε, 99 
ὦ ξένε ἀθηναῖε, υἱὶ Σμικρίωνος Ἑρμόγενες, 
οὗτος λέφειεν ἄν ταῦτα ἢ φαίη ἂν ταῦτα ἢ εἴποι ἂν 
ταῦτα ἢ προσείποι ἂν οὕτω σἳ μὶν οὔ, Ἑρμογένη δὲ 
τόνδε; ἢ οὐδένα: 30 

ΚΡ. Ἐμοὶ μὶν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, δίλως ἂν οὗτος 

ο ιτ] 

ταῦτα φθέγξασθαι. 
Σ8. ᾿Ηλλ' ἀγαπητὸν ώ τοῦτα. πότερον γὰρ ἀληθῆ 

-ἂν φθέγξαιτο ταῦτα ὁ φθεγξάµενος ἢ ψευδῆ; ἢ τὸ µέν 4πο 
τι αὐτῶν ἀληθές, πὸ δὲ ψεῦδος; καὶ γὰρ ἂν καὶ τοῦτο as 

ἐβαρκοὶ. | : : 
ΚΡ. Ψοφεῖν ἔγωγ ἂν φαίην τὸν τοιοῦτον, μάτην 

αὐτὸν ἑαυτὸν κινοῦντα, ὥσπερ ἂν εἴ τι χαλκεῖον κινήσειε 

κρούσας. 
XXXIX. Σ0. Φέρε δή, ἐάν πῃ διωλαϊθώμιν, Π 
αν νοημα εἶναι, 

ἄλλο. δὲ ἐκεῖνο, οὗ τὸ ὄνομά ἐἔσειν; 
ΚΡ. Ἔγωγε. ᾽ 

Σ9. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὄνομα ὁμολογεῖς — εἶναι 

τοῦ πράγματος; 
XP. Πάνεων μάλιστα. 

αὖ Β 

ὁ οε λέγειν. -- ᾱ- Rom. ἸΜά. ϱ, 48 ο, -- 17. τοῦ παιητοῦ) Ἠοιω Mad. αν 338. 1, 109. -- 14, πρόσω  προῦ 
ὡὰ 4 a b. ⸗ νυὶ Χα Π: νὺν a be. -- 20. καὶ τοῦτο Χ4ΞΠΣΤ: τοῦτο ας, ος, Winckelin. ad Kuihyd. p. 149. 
--34. τὰ ἔργα αὐτῶν] Ἱπππιο τὰ αὐτῶν ἔργα vel τὰ ἔργα τὰ αὐτῶν. Vid. Βαἰίογας ad lsoer. Panox. p. XIV 94. kruxer 
αρυά Ro⸗stluin Gr. xr. ed. V. p. 452 944. 

4, τοῦτο] τούτῳ a. — 9. δοκεῖν; δοκεῖν μὲν ᾱ. — τὺ ὄνομα α. — 
πυαε nomine continetur. -- 20. — «Π οἱ ρε. Χ: ἐξαρκοίη abe. -- τν, — — 43. 44, τ 

ἣν τὸ ὄνομα δηλοῖ Heindorſtus. Ficinus 
µα b. 
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Σο. Οὐκοῦν καὶ τὰ ζωγραφήματα τρόπον τινὰ ἄλλον 
λέγεις µιµήµατα εἶναι πραγμάτων εινῶν: 

ΔΡ. Ναί, 

Σ9. Φέρε δή ἴσως γὰρ ἐγὼ οὐ µανθάνω ἄττα ποτ 
100 5 ἔσειν ἃ λέγεις, αὐ δὲ τάχ ἂν ὀρθῶς λέγοις' ἴστι διανεῖμαι 

καὶ προσενεγκεῖν ταῦτα ἀμφύτερα τὰ µιµήματα, τά τε 

ζωγραφήματα κἀκεῖνα τὰ ὀνόματα, τοῖς πράγµασιν ὧν 
μιμήματά ἐστιν, ἢ οὔ: 

ΚΡ. Ἔσειν. 

ΣΩ. Πρώτον μὶν δὴ σκόπει τόδε. ἄρ ἄν τις τὴν μὲν 
τοῦ ἀνδρὺς εἰκόνα τῷ ἀνδρὶ ἀποδοίη, τὴν δὲ τῆς γυναικὸς 
τῇ γυναικί, καὶ τἆλλα οὔέως: 

ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τοὐναντίον τὴν μὲν τοῦ ἀνδρὸς τῇ 

γυνανκέ, τὴν δὲ τῆς γυναικὸς τῷ ἀνδρίς 

ΚΡ. Ἔστι καὶ ταῦτα. 

σα 

ΣΩ. αρ οὖν αὗται αἱ διανομαὶ ἀμφύότεφαι ὁρθαί, 

ἢ ἡ ἑτέρας 
ΚΡ. Ἡ ἱτέρα. 

«5. Ἡ ἂν ἑκάσῳ, οἶμαι, τὸ προσήκόν τε καὶ τὸ 

ὅμοιον ἀποδιδῷ. 
ΧΡ. "Ἔμοιγε δοχεῖ. 
Σ0. "Ίνα τοίνυν μὴ μαχώμεθα ἐν ερὶῖς λόγοις ἐγώ τε 

ϱ καὶ σύ, φίλοι ὄντες, ἀπύδεξαί µου ὃ λέγω. τὴν τοιαύτην 

απγάρ, ὦ ἑταῖρε, καλῶ ἔγωγε διανοµήν ἐπ᾿ ἀμφοτέφοις μὲν 
τοῖς μιμήμασι, τοῖς τε ζώοις καὶ τοῖς ὀνύμασιν, ὀρθήν, 

ἐπὶ δὲ τοῖς ὀνόμασι πρὸς τῷ ὀρθὴν καὶ ἀληθή: τὴν ὅ” 
ἱτέραν, τὴν τοῦ ἀνομοίου δόσιν τε καὶ ἐπιφορόν, οὐκ 
ὀρθήν, καὶ ψευδῆν ὕταν * ὀνόμασιν ᾖ. 

10110 ΔΡ. Αλ’ 

Ε ψήμασιν ο τοῦτο, τὸ μὴ ὀρθῶς διανέµειν, ἐπὶ δὲ τοῖς 
ὀνόμασιν οὔ, ἀλλ’ ἀναγκαῖον atl ὀρθῶς. ΄ 

Σ0, Πῶς λέγεις: εί τοῦτο ἐκείνου διαφέρει: ἀφ' οὐκὶ 

ἔστι προσελθόντα ἀνδρί τῷ εἰπεῖν ὅτι Τουτί ἔσει σὺν 
4σγράµµα, καὶ δεῖξαι αὐτῷ, ἂν μὲν τύχῃ, ἐκείνον εἰκόνα, 

ἂν δὲ τύχῃ, γυναικός; τὸ δὲ δεῖξαι λέγω εἰς τὴν τῶν 
ὀφθαλμῶν αἴσθησιν καταστῆσαι, 

ΚΡ. Πάνυ γε 
Σ6.. Τί δέ; πάλιν αὐτῷ τούτῳ προσελθύντα εἰπεῖν 

ω ὔτι Τουτί ἐστι σὺν ὄνομα; ἔστι δὲ που καὶ τὸ ὄνομα µί- 
µηµα, ὥσπερ τὸ ζωγράφημα. τοῦτο δὴ λέγω: ἆρ οὐκ ἂν 
εἴη αὐτῷ εὐπεῖν ὅτι Τουτί ἐστι σὺν ὄνομα, καὶ μετὰ τοῦτο 
εἰς τὴν τῆς ἀχοῆς αὖ αἴσθησιν καταστῆσαι, ἂν μὲν τύχῃ, 
τὸ ἐκείνου µίµημα, εὐπόντά ὅτι ἀνήρ, ἂν δὲ τύχῃ, τὸ 

τοῦ θήχεος τοῦ ὠνθρωπίνου γένους, εἰπόντα ὅτι γυνήτ 
οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο οἷόν τ’ εἶναι καὶ γίγνεσθαι ἐνίοτες 

ΚΡ. Ἐθέλω σοι, ὦ Σώκρφατες, ἑυγχωφῆσαι, καὶ ἔστω 
οὕτωφ. 

ΣῷΦ. Καλῶς }ε σὐ ποιῶν, ὦ φίλε, εἰ ἔσει τοῦεο 

απ. 

HAATANOS ΚΡΗ4ΤΥΗΟΣ. 

ὅπως µή, ὦ Σώκρατες, ἐν μὲν τοῖς ζωγρα-- 

ἐπέχνῃν ἐών τι ἀφέλωμεν ἢ προσθώµεν ἢ μεταθώμέν τι, 

ασι. 4359. 

οὕτως ἔχον: οὐδὶν γὰρ δεῖ νῦν πάνυ διαµάχεσθαι περὶ 
αὐτοῦ. εἰ δ᾽ οὖν ἔστι τοιαύτη τις διανομὴ καὶ ἐνταῦθα, 
τὸ μὲν ἕτερον τούτων ἀληθεύειν βουλύμεθα καλεῖν, τὸ ὅ᾽ 
ἕτερόν φεύδέσθαι. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ ἴστι μὴ 
ὀρθῶς διανέµειν τὰ ὀνόματα μηδὲ ἀποδιδόναι τὰ προσ- ὅ 
ἤκοντα ἑκάστω, ἀλλ’ ἐνίοτε τὰ μὴ προσήκοντα, εἴη ἂν καὶ 
ῥήματα ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν. εἰ δὲ ῥήματα καὶ ὀνόματα 
ἐστιν οὕτω τιθέναι, ἀνάγκη κτὶ Ἰόγους' λόγοι γάρ που, 
ὡς ἐγώμαι, ἡ τούτων ἐύνθεσίς ἐστιν. ἢ πῶς λέει, ὦ ϐὁ 

ο Κρατύλε; . 19 

ΚΡ. Οὕτω: ᾠκή, γάρ µοι δοκεῖς λέγειν. 
20. Οὐκοῦν εἰ γράμμασιν αὖ τὰ πρῶτα ὀνόματα 

ἀπεικάζομεν, ἴστιν ὥσπερ ἐν τοῖς ζωγραφήμασι καὶ πάντα 
τὰ προσήκοντα χρώματά τε καὶ σχήµατα ἀποδοῦναι, καὶ 
μὴ πάντα αὖν ἀλλ' ἔνια ἀλλείπειν, ἴνια δὲ καὶ προστι- 15 
Δέναι, καὶ πλείω καὶ µείζω. ἢ οὐκ ἔστιν; : 

ΧΡ. "Ἔσειν. 

Σ0. Οὐκοῦν ὁ μὲν ος πάντα καλὰ τὰ γρόμ- 

ματά τε καὶ τὰς εἰκόνας ἀποδίδωσιν, ὁ δὶ ἢ προστιθεὶς 
ἢ ἀφαιρῶν γθάμματα μὲν καὶ εἰκόνας δη καὶ οὗτος, πο 

ἀλλὰ πονηράς: 
AP. Ναί. 

Σ5. Τί δὲ ὁ διὰ τῶν συλλεβὼν τε καὶ οαμμότων 
τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων ἀπομιμούμενος: ἄρα οὐ κατὰ 
τὸν αὐτὸν λόγον, ἂν μὲν πάντα ἀποδῷ τὰ προσήκοντα, 3 

καλὴ ἡ εὐὼν ἔσται' τοῦτο ὅ᾽ ἐσεὶν ὄνομα: ἐὰν δὲ σμικρὰ 
ἑλείπῃ ἢ ἢ προστιθῇ ἐνίοτε, εἰκὼν μὲν γενήσεται, καλὴ δὲ 
οὔ, ὥστε τὰ μὲν καλῶς Ανω ἔσται τῶν » ὀνομάτων, 
τὰ δὲ κακῶς; 

ΚΡ. "έως. J 38 
ΣΩ. Ἴσως 'ἄρα ἴσται ὁ μὲν haode δημιουργὸς ὠνο- ΕΚ 

µάτων, ὁ * κάκός: 

100 

ΝΡ. Ναί. 

55. Οὐκοῦν τούτῳ ὁ νομοθέτης ἦν ὄνομα, 
ΔΡ. Ναί, ς 35 
Σ5, Ἴσως ἄρα νὴ «4ἱ ἔσται, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις 

τέχναις, καὶ νομοθέτης ὁ μὶν ἀγαθός, ὁ δὲ κακός, ἐάνπερ 
«τὰ ἔμπροσθεν ἐκεῖνα ὁμο]ογηθῇ ἡμῖν. 

ΧΡ. "Ἔσει ταῦτα. ἆλλ' ὁρᾶς, ὦ Σώκρατες, ὅταν ταῦτα 
τὰ γράμματα, τό τε ἄλφα καὶ τὸ βῆτα καὶ ἓν ἕκαστον 40 
τῶν στοιχείων, τοῖς ὀνόμασιν ἀποδιδῶμεν τῇ γραμματικῇ 
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οὐ γέγραπται μὲν ἡμῖν τὸ ὄνομα, οὐ μέντοι ὀρθῶς, ἁλλὰ V 
τὺ παράπαν οὐδὶ γέγραπται, ἀλλ εὐθὺς ἕτερόν ἐστιν, 
ἐάν τι τούτων πάθῃ. «5 

Σ0. Μῆ γὰρ οὐ καὶλῶς σκσπῶμεν οὕτω οκοποῦντες, 
ὦ Κρατύλε. 

ΚΡ. Πῶς δή; 144 
29. Ίσως ὅσα ἔκ τινος ἀριθμοῦ ἀναγκαῖον εἶναι ἢ 

5. διαμεῖναι Slallhaumii txpotheta. - 30, ὅπως] ὅμως a. — 39. σόν ἐστι α. — 19. δὲ) δαί b. 
1. οὐδὲ αν — 21. δὲ) δαὶ αὖ. — 34, ὁοη. a b. — 37. καὶ ὁ νομοθέτης α. -- 40. α-βας. — Ἑν om. ἅ 4 Π. 

— 43 οὐ γέγδαπται nekkerus: γέγραπται eum Ἠδείς ας. 



ἀδἃ. 454. 

µη εἶναι, πάσχοι ἂν τοῦτο ὃ σὺ λέγεις, ὥσπερ καὶ αὐτὰ 
τὰ δέκα ἢ ὕσεις βούλει ἄλλος ἀριθμός, ἐὰν ἀφέλῃε τι ἢ 

ἘὮ µπροσθῆς, ἕτερος εὐθὺς γέγονε. τοῦ δὲ ποιοῦ τινὺς καὶ 
ἐυμπάσης εὐκόνος μὴ οὐχ αὕτη ᾖ ὀρθότης, ἀλλὰ τὸ ἔναν- 

δτίον σὐδὶ t παράπαν δέῃ πάντα ἀποδοῦναι, οἷόν ἐστιν 
ὃ εἰκάζει, εἰ μόλλι εἰκὼν εἶναι. σκόπε δέ, εἴ τι λέω. 

ἀφ ἂν δύο πράγματα εἴη τὰ τοιάδε, οἷον Κρατύλος καὶ 
Κρατύλον εἰκών, εἴ εις Θεῶν μὴ µόνον τὸ σὸν χρῶμα καὶ 
οχῆμα ἀπεικάσειεν ὥσπερ οἱ ζωγράφοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐντὸρ 

10 πάντα τοιαῦτα. ποιήσεων, οἰάπερ τὰ σά, καὶ µαλακότητας 
6 καὶ θερμότητας τὰς αὐτὰς ἀποδοίη, καὶ κίνησι» καὶ φυχὴν 

καὶ φρόνησιν, οἵαπερ ἡ παρὰ σοί, ἐνθείη αὐτοῖς, καὶ ἑνὶ 
λόγῳ πάντα ἅπερ σὺ ἔχει, τομεῦτα ἕτερα Λαταστήσειε 
πλησίον σου; πότερον Κρατύ]ος ὢν καὶ εἰκὼν Ἀρατύλον 

15 τός εἴη τὸ τοιοῦτον, ἢ δύο Ἀρατύλοι; 
ΚΡ. Αὖο ἔμοιγε δοκοῦσιν, ὤ Σώκρατες, Κφατύλοι. 
XL. Σ0. Ὁρᾶς οὖν, ὦ φίλε, ὅτε ἄλλην αοὴ εὐκόνος 

D ὀρθότητα dyren καὶ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, καὶ οὐκ ἄναγ- 
105 χάξων, ἐάν τι ἀπῇ ἢ προσῇ, µηκέτι αὐτὴν εἰκόνα εἶναι; 

αυ ἢ οὖκ αἰσθάνει ὥσου ἐνδέονσιν αἱ εἰκόνες τὰ αὐτὰ ἔχειν 
ἐκείνοις ὧν εἰκόνες εἰσίν; 

ΚΕ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Γελοῖα γοῦν, ὦ Χρατύλε, ὑπὸ τῶν ὀνομάτων 
πάθοι ἂν ἐκεῖνα ὧν ὀνόματά ἐσει τὰ ὀνόματα, εἰ πάντα. 

S πανταχῇ αὐτοῖς ὁμοιωθείη. διτὰ. γὰρ ἄν που πάντα 
γένοιτο, καὶ οὐκ ἂν ἴχοι αὐτῶν εἰπεῖν οὐδέτερον, ὁπό- 
τερόν ἐστι τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ὄνομα. 

ΚΡ. ᾿αληθῆ λέγεις. — 

20. Θαῤῥών τούνυν͵, ὦ Ἰενφαῖε, ἕα καὶ ὅι ὄνομα τὸ 
Ε 2 μὲν εὖ κεῖσθαι, τὸ δὲ µή, καὶ μὴ ανάγκαζε πάντ᾽ ἔχειν 

τὰ γράμματα, δα κομιδῇ ἡ τοιοῦτον οἰόνπερ οὗ, ὄνομά 
ἐσειν, ἀλλ) ἕα καὶ τὸ μὴ προσῆκον γράµµα ἐπιφέρειν. εἰ 
δὲ γράμμα, καὶ ὄνομα ἐν λόγω: εἰ δὲ ὄνομα, καὶ λόγον 

ἐν 1όγῳ μὴ προφήκονεα τοῖρ πράγµασιν ἐπιφέρεσθει, μαὶ 
36 μηδὲν ἧττον ὀνομάζεσθαι τὸ πρᾶγμα καὶ λέγεσθαι, σος! 

ἂν. ὁ τύπος ἐνῇ τοῦ πράγματος περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ᾖν 
488 ὥσπερ ἐν τοῖς εν στοιχείων ὀνόμασιν, εἰ μύρρηναι ἃ νῦν 

δη ἐγὼ καὶ Ἑρμογένης ἐλέγομεν. : 
ΚΡ. ᾽Αἱλὰ µέμνημαι. - 

. 290. Καλῶς τοίνυν. μμ — δ- 
406 πάντα τὰ προσήκοντα ἔχῃ, λελέξεέαί γε τὸ πρᾶγμα, καλῶς, 

ὅταν πάντα, κακῶς δέ, ὅταν ὀλίγα. λέγεσθαι ὅ' οὖν, ὦ 

µακάριε, ἑώμεν, ἵνα μὴ ὄφλωμεν, ὥσπερ οἱ ἐν Αἡίνῃ 
νύκτωφ περιιόντες ὀψὶ ὁδοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὰ πράγματα 

αὖ δόξωμεν αὐτῇ τῇ ἀληθείᾳ οὕτω πως ἐληλυθέναι ὀφιαί- 
Β τερον τοῦ δέοντορ. ἢ ζήτει τιν’ ἄλλην ὀνόματος ὀρθότητα, 

καὶ μὴ ὁμολόγει δήλωμα συλλαβαῖς καὶ γράμμασι πράγ- 
µατος ὄνόμα εἶναι. εἰ γὰρ ταῦτα ἀμφότερα ἐρεῖς, οὐχ 
οἷός τ’ ἔσει συμφωνεῖν δαυτῷ. 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΚΡάΤΤΥΑάΟΣ. 909. 

ΔΡ. αλλά. μοι δοχεῖς γε, ὦ Σώκρατερ, μετρίως 1 

καὶ οὕτω τίθεµαι. 
29. Ἐπειδὴ τοίνυν ταῦτα ἡμῖν ξυνδοκεῖ, μετὰ ταῦτα 

τώδε σκόπῶμεν, εἰ μέλλει, φαµέν, καλῶφρ κεῖσθαι τὸ 

ὄνομα, τὰ προαήκοντα δεῖ αὐτὸ γράµµατα ἔχειν; 5 
ΔΡ. Ναί 

Σ0,. Προσήκει δὲ τὰ Όμοια τοῖς πράγµασιν; η 
ΚΡ. Πάνο γε. 
Σ0ϱ. Τὰ μὶν ἄρα καλῶς κείµενα οὕτω κεῖται: εἰ δὲ 

μή τι καλῶς ἐτέθη, τὸ μὲν ἂν πολὺ ἴσως ἐκ προσηκόντων 19 
εἴη Ἰραμμάτων καὶ ὁμσίων, εἴπερ ἔόται εἰκών, ἔχοι ὅ᾽ 
ἄν τι καὶ οὐ προσῆκον, ὃν Ὁ οὐκ ἂν καλὸν εἴη οὐδὲ 10Τ 

χαλῶς εἰργασμένον τὸ ὄνομα. οὕτω φαμὶν ἢ ἄλλαςς 
ΧΡ. Ονδὶν δεῖ, οἶμαι, διαμάχεόθαι, ὦ Σώκρατες" 

ἐπεὶ οὐκ ἀρέσκει γέ µε τὸ φάναι ὄνομα μὲν εἶναι, μὴ 15 
μέντοι καλῶς γε κεῖσθαι. D 

Σ6, Πότερον τοῦτο οὐκ ἀρίουοι σε, τὸ εἶναι τὸ ὄνομα 

δήλωμα τοῦ πράγματος» 2 
ΚΡ. Ἐμέ γε. 
29. ᾽Αλλὰ τὸ εἶναι τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἐκ προτέ- x 

ρων ἑυγκείμένα, τὰ δὲ πρώτα, οὐ καλῶς σοι δοκεῖλέγεσθαι; 

ΚΕ. Ἔμοιγε. 
'Σ0. ᾽αλλὰ τὰ πρῶτα εἰ μέλλει δηλώματά τινων γέγνε- 

σθαι, ἔχεις τινά καλλίω τρόπον τοῦ δηλώμάτα αὐτὰ γε- 
νέσθαι ἄλλον, ἡ αὐτὰ ποιῆσαι ὃ τι μάλιστα τοιαῦτα οἰα1ν 
ἐκεῖνα ἃ δεῖ δηιοῦν αὐτά; ἢ ὅδε μᾶλλόν σε ἀρέσκει ὁ : Ε 

τρόπος, ὃν Ἑρμογένης λέγει καὶ ἄλλοι πολλοί, τὸ ξυνθή- 
µατα εἶναι τὰ ὀνόματα, καὶ δηλοῦν τοῖς ξυρθεµένοις, 

προειδόσι δὲ τὰ πράγματα, καὶ εἶναι ταύτην. ὀρθότητα 
ὀνόματος, ἐυνθήκην, διαφέρειν δὲ οὐδέν, ἐάν τέ τις ἔνν- 30 

Φῆται ὥσπερ νῦν Εύγκειται, ἐάν τε καὶ τοὐραντίον ἐπὶ μὲν 

ᾧ νῦν σµικρόν, μέγα καλεῖν, ἐπὶ δὲ ᾧ μέγα, σμικρόν; 108 
πότερός σε ὁ τρόπος ἀρέσκει; 

ΚΡ. Ὅἱῳ καὶ παντὶ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, τὸ ὁμοι 484 

ὤματι δηλοῦν ὃ τι ἄν εις δηλοῖ, ἁλιὰ μὴ τῷ ἐπιτυχόντι. 35 
290. Καλῶς λέγει. οὐκοῦν εἴπερ ἔσται τὸ ὄνομα 

ὅμοιον τῷ πράγματι, ἀναγκαῖον πεφυκέναι τὰ στοιχεῖα 
Όμοια τοῖς πρώγµασι», ἐξ ὧν τὰ πρῶτα ὀνόματά τς ἔνν- 
Φήσει: ὧδε. δὲ λέγω" ἄρά ποτ ἄν τις ἐυνέθηκεν ὃ. 

"δ) ἠλέγοµεν ζωγθάφημα ὅμοιόν τῷ τῶν ὄντων, α) μὴ φύσει ο 
ῥπῆρχε φαρμακεῖα ὅμοια ὄντα, ἐξ ὧν Ευνπίθεται τὰ ζω- 

Ἰθαφούμενα, ἐκείνοις ἃ μιμεῖται ἡ γραφική; ἢ ἀθόνατον; Β 
ΔΡ. ᾿Αδύνατον, 
Σ9, Οὐκοῦν ὠσαύτως καὶ ὀνόματα οὐκ ὤν ποτε ὅμοια 

γένοιτο οὐδενέ, εἰ μὴ ὑπάφξει ἐκεῖνα πρῶτον ὁμοιότηεά ζινὰ co ̓ 
ἔχοντα, ἐξ ὧν θννείθεται τὰ ὀνόματα, ἐκείνοιᾳ ὧν ἐσεὶ τὰ : 
ὀνόματα µιµήµατα; ἔστι δέ, ἐξ ὧν —— στοιχεία; 

ΚΡ. Ναί. 

πια. ο. Non τοίνυν καὶ σὺ ποινώνει τοῦ —— 

7. εἴη τάδε a. - 13. αὐτοῖς) αὐτῇ a. - 18. «ον ή αλ θγιᾶν, — 20. ταὐτὰ —. — 61. καλῶς) καλῶς μέν b. 
4. τάδε] δὴ a. — κεῖσθαι καλώς 

19, Ἐμέ γε cum nekkero ο: 

PLAM⁊O. 

a. — 10. τὸ 
ο... - 55, ἄλλων α. -- 

τὸ οοττ. Χ, -- ὅτι ab. — 33. ᾧ]ο-ω τα. -- 36. τοὔνομα 6). — 41. φάρμακα ᾱ. — 46. συντέθειται a. 

πολὺ - ἂν εἴη a 
* —— 

μα έεὺ. — 
ΞΠΤΒΟΕΟΗΙ οι ρτ. ἅ, 

— 12. τι 

3τ 
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109, οὗπερ ἄρτι Ἑρμογένης. φέρε, καλῶς σοι δοκοῦμεν λέγειν 
318 ὅτι τὺ ῥῶ τῇ φορᾷ καὶ κινήσει καὶ σκληρότητι προσέοικεν, 

6 ἢ οὐ καλῶς; 

ΚΡ. Καῶς ἔμοιγε. 

5 20. Τὺ δὶ λάῤδα τῷ ἀείῳ καὶ µαλακῷ καὶ οἷς νῦν 
δὴ ἐλέγομεν; 

ΚΡ. Ναί. 

Σ0ϱ. Οἴσθα οὖν ὅτι ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἡμεῖς μὲν φαµεν 
σκληρύτης, Εφρετριεῖς δὲ σκληρότηρ : 

ΔΡ. Πάνν γε. 
ΣΩ. Πότερον οὖν τό τε ῥῶ καὶ τὸ οἴγμα ἔοικεν ἆμ- 

φότερα τῷ αὐτῷ, καὶ δηλοῖ ἐκείνοις τε τὸ αὐτὸ τελευ- 
τῶντος τοῦ ῥῶ καὶ ἡμῖν τοῦ αἴγμα, ἢ τοῖς ἑτέροις ἡμῶν 

οὐ δηλοῖς 

1 ΚΡ. Amot μὲν οὖν ἀμφοτέροις. 
D 25. Πότερον ᾗ Όμοια τυγχάνει ὄντα τὸ ῥῷ καὶ τὸ 

αἴγμα, ἢ ᾗ μή: 
ΚΡ. "ι Όμοια. 

ΣΩ. Ἡ οὖν ὅμοιά ἐστι πανταχῇ : 
-υ.  ΚΡ. Πρός γε τὸ ἴσως φορὰν δηλοῦ». 

ΣΩ. Ἡ καὶ τὸ λάβδα ἐγκείμενοῦ; οὐ τὸ ἐναντίον 

δηλοῖ σκληρότητος: 

ΚΡ. Ἴσως γὰρ οὐκ ὀρθῶς Έκεται, ὦ Σώχρατες" 

410 ὥσπερ καὶ ὃ νῦν δὴ οὐ πρὺς Ἑρμογένη ἴλεγες ἐξαιρῶν τε 
ἂσ καὶ ἐντιθεὶς γράµµατα οὗ δέοι, καὶ ὀρθῶς ἐδόκεις ἔμοιγε. 

καὶ νῦν ἴσως ἀνεὶ τοῦ λάβδα ῥῶ δεῖ λέγειν. 
Ε Σ0. Εὖ λέγεις. τί οὖν; νῦν ὡς λέγομεν, οὐδὲν µαν- 

Θάνομεν ἀλλήλων, ἐπειδάν τις φῇ σκληρό», οὐδὲ αἶσθα 
σὺ νῦν ὃ τι ἐγὼ λέγω: 

ΚΡ. Ἔγωγε, διά γε τὸ ἔθος, ὦ φίλέατε. 

Σ4,. Ἔθος δὲ λέγων οἴει τι διάφορο» λέγειν ἑυνθή- 
κης; ἢ ἄλλο τι λέγες τὸ ἴθος ἢ ὄει ἐγώ, ὅταν τοῦτα 
φθέγγωµαι, διπνοοῦμαι ἐκεῖνο, σὺ δὲ γιγνώσκεις ὅτι 
ἐκεῖνο διανοοῦμαι; οὐ τοῦτο λέγεις; ' 

ΚΡ. Ναί. : . 

Σᾳ. Οὐκοῦν εἰ γιγνώσκεις ἐμοῦ φθεγγοµένου, δήλωμά 

σοι γίγνεται παρ ἐμοῦ; 
ΚΕ. Ναί. 

ΣΩ. ᾽Απὺ τοῦ ἀνομοίου γε ἢ ὃ διανοούμενος φθίῇ- 

«ο7ομαι, εἴπερ.τὸ λάβδα ἀνόμοιόν ἐστι τῇ ᾗ φὴς σὺ σκλη- 
ρότητι. εὖ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, τί ἄλλο ἢ αὐτὸς σαυτῷ 
ἐυνέθου καί σοι γίγνεται ἡ ὀρθύτης τοῦ ὀνόματος ἕνν- 

θήκη, ἐπειδή γε δηλοῖ καὶ τὰ Όμοια καὶ τὰ ἀνόμοια 
γράμματα, -ἔθους τε καὶ ξυνθήκης τυχύντα. εἰ ὅ’ ὃ τι 

ο μάλιστα µή ἐσει τὸ ἔθος ξυνθήκη, οὐκ ὢν καλῶς ἔτι ἔχοι 
λέγειν τὴν ὁμοιότητα δήλωµα εἶναι, ἄλλὰ τὺ ἔθος., ἐκεῖνο 
γάρ, ὡς ἔοικε, καὶ ὁμοίῳ καὶ ἀνομοίῳ δηλοῖ. ἐπειδὴ «δὲ 
παῦτα ἐυγχωροῦμεν, ὦ Κρατύλε, τὴν γὰρ σιγήν σου ἔνγχώ- 
ρησιν Δήσω, ἀναγκαῖόν που καὶ ξυρθήκην τι καὶ ἔθος 
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ΠΑΑΤΕΟΝΟΣ-ΚΡΑΤΤΗ4ΟΣ. 4π5. 436. 

ξυμβάλλεσθαι πρὺς δήλωσιν ὧν διανοούμενοι λέγομεν" ἐπεί, 
ὦ βέλτιστε, εἰ θέλεις ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν ἐλθεῖν, πύθεν οἴει 
Έξειν ὀνόματα Όμοια ἓνὶ ἑκάστῳ τῶν ἀριθμῶν ἐπενεγκεῖν, 

ἐὰν μὴ ἐᾷς τι τὴν σὴν ὁμολογίαν «καὶ ξυνθήκην κὔὕρος ϐ 

ἔχειν τῶν ὀνομάτων ὀρθότητος πέρι; ἐμοὶ μὲν οὖν καὶ ὃ 

αὐτῷ ἀρέσκει μὲν κατὰ τὸ δυνατὸν Όμοια εἶναι τὰ ὀνό- 
µατα τοῖς πράγµασιν’ ἁλλὰ μὴ ὡς ἀληθῶς, τὺ τοῦ Ἑρμο- 

γένους, Ἰλίσχρα ἡ ἡ ὁἰκὴ αὕτη τῆς ὁμοιότητος, ἀναγκαῖον 
δὲ ᾗ καὶ τῷ φορεικῷ τούτῳ προσχρῆσθαι, τῇ ξυνθήκῃ, 
εἰς ὀνομάτων ὀρθύτητα. ἐπεὶ ἴσως κατά γε τὸ δυνατὸν 19 
κάλλιστ᾽ ἂν λέγοιτο, Όταν ἢ πᾶσιν ἢ.ὡς πλείστοις ὁμοίοις 
λέγηται, τοῦτο ὃ) ἐστὶ προσήκουσιν, αἴσχιστα δὲ τούὐναν- 
τίον. τόδε δέ µοι ἴτι εἰπὶ μετὰ ταῦτα, είνα ἡμῖν δύναμιν 

ἔχει ἑὰ ὀνόματα καὶ τί φῶμεν αὐτὸ καλὸν ἀπεργάζεσθαι; 
XLII. ΧΡ. «ιδάσκειν ἔμοιγε δοκεῖν ὦ Σώκρατες, is 113 

καὶ τοῦτο πάνυ ἁπλοῦν εἶναι, ὃς ἂν τὰ ὀνόματα — 

ἐπίστασθαι καὶ τὰ πράγματα. 

Σ0. Ἴσως γάρ, ὦ Κρατύλε, τὸ τοιόνδε έχεις, ὡς 

ἐπειδάν τις. εἰδῇ τὸ ὄνομα οἷόν ἐστιν -- ἴσει δὲ οἴόνπερ 

τὸ πφᾶγμα -- εἴσεται δὴ καὶ τὸ πρᾶγμα, ἐπείπερ ὅμοιον 1 
τυγχάνει ὃν τῷ ὀνόματι, τέχνη δὲ µία ἄρ ἐστὶν ἡ αὐτὴ E 

πώντων τῶν ἀλλήλρις ὁμοίων. κατὰ τοῦτο δή µοι δοκεῖς 
Λέγειν ὡς, ὃς ἂν τὰ ὀνόματα εἰδῇ, εἴσεται καὶ τὰ πράγματα. 

ΚΡ. ᾽αληθέστατα λέγεις. 

Σο. Ἔπε δή, ἴδωμεν τίς ποτ ἂν εἴη ὁ τρόπος οὗτος 15 
τῆς διδασκαλίας τῶν ὄντων, ὃν οὐ λέγεις νῦν, καὶ πύτέρον 

ἔστι μὲν καὶ ἄλλος, οὗτος μέντοι βελτίων, ἢ οὐδ' ἴστιν 
ἄλλος ἢ οὗτος. ποτέρως Όζει; 

ΚΡ. Οὕως ἔγωγε, οὐ πάνυ τι εἶναι ἄλλον, τοῦτόν 436 

δὲ καὶ µύνον καὶ βέλτιστον. 1ο 

29. Πότερον δὲ καὶ εὕρεσιν τῶν ὄντων τὴν αὐτὴν 
ταύτην εἶναι, τὸν τὰ ὀνόματα εὑρόντα κἀκεῖνα εὑρηκέναι 
ὧν ἐστὶ τὰ ὀνόματα: ἢ ζητεῖν μὲν καὶ εὐρίσκειν ἕτερον 
δεῖν τρύπον, µανθάνειν δὲ τοῦτον; ' 

ΧΡ. Πάνεων μάλιστα καὶ ζητεῖν καὶ εὑρίοκειν τὸν 15413 
αὐτὸν τρόπον τοῦτον κατὰ ταὐτά. ι 

ΣΩ. Φέρε δή, ἐννοήσωμεν, ὦ Κρατύλε, εἴ τις ζητῶν 

τὰ πράγματα ἀκολουθοῖ τοῖς ὀνόμασι, σκοπῶν οἷον ἕκα- Β 

στον βούλεται εἶναι,- ἀρ ἐννοεῖς ὅτι οὐ σμικρὺς κἰνδυνός 
ἐστιν ἐξαπατηθῆναι: : 

ΝΕ. Πώς; 

24 «ῆλον ὅτι ὁ Θέμενος πρῶτος τὰ ὀνόματα, οἷα 

ἡγεῖτο εἶναι τὰ πράγματα, τοιαῦτα ἐτίθετο καὶ τὰ ὀνό- 

µατα, ὥς φαµεν. ἡ γάρ; 
XP. Ναί. 

Σ0. Ed σύν ἐκεῖνος μὴ ὀρθῶς ἠφεῖτο, ἔθετο δὲ οἷα 
ἡγεῖτο, τέ οἷεί ἡμᾶς τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ πείσεσθαι; 

ἄλλο τι ἢ ἐξαπατηθήσεσθαι; 

ΚΡ. ᾽αμὸ μὴ οὐχ οὕτως ἴχη, ὦ Σώκρατες, ἀλλ 
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ο ἀναγκαῖον ἡ εἰδύτα τίθεσθαι τὸν τιθέµενον τὰ ὀνόματα”" 

εἰ δὲ µή, ὅπερ πάλαι ἐγὼ Ίλεγον, οὐδ' ἂν ὀνόματα εἴη. 
µέγιστον δέ σοι ἔσεω τεμήριον ὅτι οὐκ ἔσφάλται τῆς «λη- 
Φείας ὁ τιθέµενο" οὐ γὰρ ἄν ποτε οὕτω ξύμφωνα ἦν 

δ αὐτῷ ἅπαντα. ἢ οὐκ ἐνενόεις αὐτὸς λέγων ὡς πάντα κατὰ 
ταὐτὸν καὶ ἐπὶ. ταὐτὸν ἐγήγνετο τὰ ὀνύματας 

20. λλὰ τοῦτο μέν, ὦ ᾿γαθὶ φατύλε, οὐδὲν ἐσειν 
443 ἀπολόγημα. εἰ γὰρ τὸ πρῶτον αφαλεὶς ὁ τιθέµενος τἆλλα 
Ὦ ἤδη πρὸς τοῦς ἐβιάζετο καὶ αὐτῷ ξυμφωνεῖν ἠνάγκαζεν, 
io οὐδὲν ἄτοπον, ὥσπερ τῶν διαγραμμάτων ἐνίοτε τοῦ πφώ- 

του σμικροῦ καὶ ἀδήλου ψεύδους γενομµένου, τὰ λοινὰ 

πάμπολλα ἤδη ὄντα ἑπόμενα ὁμολογεῖν ἀλλήλοί. δεῖ δὴ 

περὶ τῆς ἀρχῆς παντὸς πράγµατος παντὶ ἀνδρὶ τὸν πολὺν 
λ1ύγον εἶναι καὶ τὴν πολλὴν σκέφιν, εἴεε ὀρθῶς εἴτε μὴ 

97915 ὑπόκειται". ἐκκίνης δὲ. ἐξετασθείσης κανῶς, τὰ λοιπὰ φαί- 
νεσθαι ἐκείνῃ ἑπόμενα. οὐ μέντοι ἁλίὰ θαυμάζοιμ’ ἂν εἰ 

Ε καὶ τὰ ὀνόματα ξυμφωνεῖ αὐτὰ αὐτοῖς. πάλεν γὰρ ἔπισκε- 
ψώμεθα ἃ τὸ πρότερον διήλθοµεν. ὡς τοῦ παντὺς ἐὔντος 
τε καὶ φεροµένου καὶ ῥέοντος φαμὲν σηµαίνειν ἡμῖν τὴν 

10 οὐσίαν τὰ ὀνόματα. ἄλλο τι- οὕτω σοι δοκεὶ δηλοῦν; 
ΚΡ. Πάνυ σφόδρα, καὶ ὀρθῶς γε σηµαίνει. 
29. Σκοπῶμεν δὴ ἐξ αὐτῶν ἀναλαβόντες πρῶτον μὲν 

τοῦτο τὐ ὄνομα, τὴν ἐπιστήμην», ὡς ἀμφίβολόν ἐσει καὶ 
μᾶλλον ἴοικε σηµαίνονει ὅτι ἴστησιν ἡμῶν ἐπὶ τοῖς πράγ- 

Ἅμασι εἲν ψυχὴν ἢ ὅτι ξυμπεριφέρται, καὶ ὀρθόεερόν 
ἐστιν ὥσπερ νῦν ᾽αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν λέγειν μᾶλλον ἢ ἐκβάλ- 
λοντας τὸ εἶ πιστήµην, ἀλλὰ τὴν ἐμβολὴν ποιῄσασθαι ἀντὶ 

415 τῆς ἐν τῷ εἶ ἐν τῷ ἑῶτα. ἔπειτα τὸ βέβαιον, ὅτι βάσεώς 
Β ᾖτινός ἐσει καὶ στάσεως µίµηµα, ἆλλ οὗ φοθᾶς. ἔπειτα ἡ 
30 ἱστορία αὐτό που σηµαίνει, ὅτι Ίστησι τὸν ῥοῦν. καὶ τὸ 

πιοτὸν ἰστῶν παντάπασι σηµαίνει. ἔπειτα δὲ ἡ μνήμη 
παντί πον μηνύει ὅτι µονή ἐστιν ἐν τῇ ψυχγῆ, ἁλί οὐ 

φορά. εἰ δὲ βούλέι, ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ξυµφορά, εἰ κατὰ 
τὸ ὄνομά τις ἀκολουθήσει, φανεῖται. ταὐτὸν τῇ ξυνέσει 

346 ταύτῃ καὶ ἐπιστήμῃ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς περὶ τὰ 
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σπουδαῖα ὀνόμασεν. ἔτι τοίνυν ἡ ἁμαθία καὶ ἡ ἀκολασία 
παραπλησία τούτοις φαίνεεαι" ἡ μὲν γὰρ τοῦ ἅμα θεῷ 

ς. ῥόντος πορεία φαίνεται, ἡ ἁμαθία, ἡ ὃ’ ἀκολασία παντά- 
πασιν ἀκολουθία τοῖς πράγµασι φαίνεται. καὶ οὕτως, ἃ 

40 νοµίζοµεν ἐπὶ τοῖς κακίστοις ὀνόματα εἶναι, ὁμοιότας ἂν 
φαίνοιτο τοῖς ἐπὶ τοῖς καλλίστοις. οἶμαι δὲ καὶ ἄλλα πύλλ᾽ 
ἄν τις εὔρσι, εἰ πραγµατεύοιτο, ἐξ ὧν οὐηθείη ἂν αὖ 
πάλιν τὸν τὰ ὀνόματα- εθέμενον οὐχὶ ἰόντα οὐδὲ φερό- 
μενα, ἀλλὰ µένοντα τὰ πράγµατῃ σηµαίνειν.. 

Ῥο ΚΡ. Αλ ὦ  ὁρᾷς ὅτι εὰ πολλὰ ἐκείνως ἐσήμαινεν. 
116 Σ0. Τί οὖν τοῦτο, ὦ φατύλε; ὥσπερ φήφουφ δια- 

ρυθµησόμεθα τὰ ὀνόματα, καὶ ἐν τούτῳ ἔσται ἡ ὀρθύτης; 
ὁπότερα ἂν πλείω φαίνηται τὰ — σημαίνοντα, ταῦτα 

δὴ ἴσεαι τἀληθῆ; 

ΠΑάΑΤΟΝΟΣ ΚΡΑΤΤΗΙΟΣ. 3141. 

ΚΕ. Οὔὕκουν εὐχός γε. η 
XLII. Σ0.. Οὐδ' ὁπωστιοῦν, ὦ φίλε. καὶ ταῦτα 

μέν γε αὐτοῦ ἑάσωμεν, τάδε δὶ ἐπισκεφώμεθα, εἰ ἡμῖν 
καὶ τῇδε ὁμολογεῖς εἴτε καὶ οὔ. φέρε, τοὺς τά ὀνόματα R 

ἐν ταῖς πόλεσε ειθεµένους ἑκάστοτε, ἔν τε ταῖρ Ἑλληνικαῖς 6 
καὶ βαρβαρικαῖς, οὐκ ἀρτίως ὠμολογοῦμεν νοµοθέτας εἶναι 
καὶ τὴν τέχγην τὴν τοῦτο δυναμένην νοµοθετικήν; 

ΧΡ. Πάνυ γε. 
Σ9. Αέγε δή, οἱ πρῶτοι Σομοθέται τὰ πρῶτα ὀνό- 

ματα πότερον Τιγνώσκοντες τὰ πράγµατα, οἷς νυν, υ] 
ἐτίθενεο ἢ ἀγνοοῦντες; 

ΚΡ. Οἶμαι μὶν ἐγώ, ὦ Σώκρατες, γεγνώσκοντες. 
ΣΩ. Οὐ γάρ που, ὦ ἑταῖρε Κφατύλε, ἀγνοοῦρτές γε. 438 
ΚΡ. Οὔ µοι δοκεῖ. 
24, ᾿Ἐπανέλβωμεν δὴ πάλιν ὅθεν δεῦρο µετι 15 

ἄρει γὰρ ἐν τοῖς πρόσθεν,, εἰ µέμφησαι, εὖν εοθέμενον 
τὰ ὀνόματα ἀναγκαῖον ἔφησθα εἶναι εἰδότα τίθεσθαι οἷς 
ἐείθετο. πότερον οὖν ἔτι σοι δοκεῖ οὕτως ἢ οὔ:- 

ΚΡ. ει. 
Σ9. Ἡ καὶ τὸν ο μμ ἰδόεω φἠςτίθεσθας 3ο 

ΔΡ. . Εἰδότα. 
Σ50. Ἐκ ποίων οὖν ὀνομάτων ἢ μεμαθηκὼς ἡ εύρη- 

κὼς ἦν τὰ πράγματα, εἴπερ τά γε πρῶτα µή πω ἔκετο, Β. 

μαθεῖν ὅ᾽  αὖ φαμὲν τὰ πράγματα καὶ εὑρεῖν ἀδύνατον 

εἶναι ἄἅλλως ἢ τὰ ὀνόματα µαθόντας ἢ αὐτοὺς ἠννρόνταρν 
οἷά ἐστιν; 

ΚΡ. «οκεῖς τί μοι λέγειν, ὦ Ζώκρατερ. 
Σ0. Τΐνα οὖν τρόπον φῶμεν αὐτοὺς εἰδότας Φέσθαι 

ἢ νοµοθέτας εἶναι, πρὶν καὶ ὁτιοῦν ὄνομα κεῖσθαί τε καὶ 

ἐκείνονς εἰδέναι, εἴπερ μὴ ἔσει χὰ πράγματα μαθεῖν ἀλλ πο 
ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων: 

ΔΡ. Οἶμαι μὶν ἐγὼ τὸν ἀληθέστατον λύγον περὶ τού- 
των εἶναι, ὦ Σώκρατες, µείζω. τινὰ δύναμιν εἶναι ἡ ἂν ϐ 
θραπείαν τὴν Θεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῖς —— 

ὥστε ἀναγκαῖον εἶναι αὐτὰ ὀφθῶς ἔχειν. 3δ 

Σ0, Εἶτα, οἵνε, ἐναντία ἂν ἐτίθετο αὐτὸς αὐτῷ ὁ' ώς, 

ὢν δαίµων τις ἢ θεός; ἢ οὐδέν σοι ἐδοκοῦμεν ἄρτι λέγειν; 
ΧΡ. ᾽αλιὰ μὴ οὐκ ᾖ τούτων τὰ ἕτερα ὀνόματα, 

ο ΣΩ, Πότερα, Ὁὦ ἄριστε, τὰ ἐπὶ τὴν σεάσιν ἄγοντα 

ἢ τὰ ἐπὶ τὴν φοράν; οὐ γάρ που κατὰ τὸ ἄρτι λεχθὶν ·vd 
πλήθει κριθήσεται. 

ΚΡ. Οὕὔτοι δὴ δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες. D 
Σ8. Ὀνομάτων οὖν σεασιασάντων, καὶ τῶν μὶν φα- {418 

σκόντων ἑαντὰ εἶναι τὰ Όμοια τῇ ἀληθείᾳ, τῶν ὅ᾽ ἑωυτά, 
είν ἔτι διακρινοῦμεν, ἢ ἐπὶ τί ὠθόντες: οὐ γάρ πον ἐπὶ {5 
ὀνόματά, γε ἕτερα ἄλλα τούτων" οὐ γὰρ ἔσειν, ἀλλὰ δῆλον 
ὅτι ἄλλ' ἄττα ξητητέα πλὴν ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν ἐμφανιεῖ 
ἄνευ ὀνομάτων, ὁπύτερα τούτων ἐσεὶ τἀληθῆ, δείξαντα | 

δήλον δη τὴν ἀλήθειαν τῶν ὄνεων. Ε 
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ΚΡ. «ἀοκεῖ µοι οὕτως. 

ΣΩ. Ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὦ Κρατύλε, δυνατὺν µα- 
θεῖν ἄνευ ὀνομάτων τὰ ὄντα, εἴπερ ταῦτα οὕτως ἔχει. 

ΚΕ. Φαίνεται. 
5 Σ0. «ἁιὰ. τίνος ἄλλου οὖν ἴτι προσδοκᾷς ἂν αὐτὰ 
μαθεῖν; ρα δι ἄὤλλον του ἢ οὗπερ εἰκός τε καὶ δικαιό- 
τατον, δι ἀλλήλων γε, εἴ πῃ ξυγγενῆ ἐσεί, καὶ αὐτὰ δι 
αὐτῶν; τὸ γάρ που ἕτερον ἐκείνων καὶ ἀλλοῖον ἕτερον ἂν 
τι καὶ ἀλλοῖον σηµαίνοι, ἀλλ οὐκ ἐκεῖνα. 

1ο ΚΡ ᾽Αληθῆ µοι φαίνει — 

απο 24. Ἔχε δὴ πρὸς Αἱός" τὰ δὲ ὀνόματα οὐ πολλάως 
μέντοι ὠμολογήσαμεν τὰ καὶῶς κείµενα ἐοικότα εἶναι ἐκείνοις 

ὧν ὀνόματα κεῖται, καὶ εἶναι εἰκόνας τῶν πραγμάτων: 
ΧΡ. Ναί. 

ι. Σ Εἰ οὖν ἴσει μὲν ὃ τε μάλιστα δὲ ἀνομάτων τὰ 
πράγματα µανθάνειν, ἴσει δὲ καὶ ὃν αὐεῶν, ποτέρα ἂν 

εἴη καλλίων καὶ σαφεστέρα ἡ µάθησις; ἐκ τῆς εἰκόνος µαν- 

θάνειν αὐτήν τε αὐτήν, εἰ καλῶς εἴκαστας, καὶ τὴν ἁλή- 
980 θειαν, ἧς ἦν ἡ εἰκών, ἢ ἐκ τῆς ἀληθείας αὐτήν τε αὐτὴν 

Β πι καὶ τὴν εἰκόνα αὐτῆς, εἰ πρεπόντως εἴργασταε; 
ΚΡ. Ἐκ τῆς ἀληθείας µοι δοκεῖ ἀνάγκη εἶναι. 
Σ0. Ὄνεινα μὲν τοίνυν τρόπον δεῖ µανθάνειν ἢ εὐ- 

ρίσκειν τὰ ὄντα, μεῖζον ἴσως ἐσεῖν ἐγνωκέναι ἢ κατ ἐμὲ 
καὶ σέ: ἀγαπητὸν δὲ καὶ τοῦτο ὁμολογήσασθαι, ὅτι οὖκ 

αυ ἐξ ὀνομάτων ἁλλὰ πολὺ μᾶλλον αὐτὰ ἐξ αὐτῶν καὶ µα- 

Θητέον καὶ ζητητέον ἢ ἐκ τῶν ὀνομάταν. 
ΚΡ. Φαίνεται, ὦ Σώκρατες. 

XLIV. Σ8. Ἔει τρίνυν τόδε σκεφώµεθα, ὅπως μὴ 
ϱ ἡμᾶς τὰ ποὶλὰ ταῦτα ὀνόματα ἐς ταὐτὸν τείνοντα ἐξαπατᾷ, 

30 καὶ τῷ ὄντι μὲν οἱ θέμενοι αὐτὰ διανοηθέντες τε ἐθέντο ὡς 
ἠόντων ἁπάντων ἀῑεὶ καὶ ῥεόντων -- φαίνονται γὰρ ἴμοιγε 
καὶ αὐτοὶ οὕτω διανοηθῆναι --, τὸ ὃν, εἰ ἔτυχεν, οὐχ οὕτως 
ἔχει, ἀλλ) οὗτοι αὐτοί τε ὥαπερ εἲς τινα δίνην ἐμπεσόντες 
πυκῶνται καὶ ἡμᾶς ἐφεκόμεναι προσεμβάλίουσι,. σκέφαι 

αδγάρ, ὦ θαυμάσιε Αρατύλε, ὃ ἴγωγε πολλώκις ὀνειφώττω. 

πότερον φῶμέν τε εἶναι αὐτὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ ἓν 
ἕκαστον τῶν ὄντων οὕτως, ἢ μή; 

ΚΡ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, εἶναι. 

ΣΩ. αὐτὸ τοίνυν ἐκεῖνο σκεφώμεθα, μὴ εἰ πρόσωκόν 

οτί ἐστι καλὸν ἤ τιτῶν τοιούτων, καὶ δοκεῖ ταῦτα πάντα ῥεῖν" 

ἀλλ’ αὐτό, φῶμεν, τὸ καλὸν οὐ τοιοῦτον εί ἐστιν οἷόν ἐσειν; 

ΔΡ. Ανάγκη. 

Σ8. 4 οὖν οἷόν τε προσειπεῖν αὐτὸ ὀρθῶς, εἰ ἀεὶ 
ὑπεξέρχεται, πρῶτον μὲν ὅτι ἐκεῖνό ἐότιν, ἔπειτα ὅτι τοι- 

αδοὔτον; ἢ ἀνάγκη ἅμα ἡμῶν λεγόνεων ἄλλο αὐτὸ εὐθὺᾳ 
γίγνεσθαι καὶ ὑπεξιέναι καὶ µηκέει οὕτως ἴχεινι 
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κρ. Ανάγκη. 

Σ8ϱ. Πῶς οὖν ἂν εἴη τι ἐκεῖνο, —— Ε 
ἔχει; εἰ γάρ ποτε ὠσαύτως ἴσχει, ἓν Υ ἐκείνω τῷ χρόνῳ 
δῆλον ὅτι οὐδὲν μεταβαίνει. εἰ δὲ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει καὶ 
τὸ αὐτό ἐστι, πῶς ἂν τοῦτό γε µεταβάλλοι ἢ κινοῖτο, ὅ 
μηδὶν ἐξιστάμενον τῆς αὐτοῦ ἰδέας; — 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. . 
29. ᾽αλὰ μὴν οὐδ” ἂν γνασθείη γε οπ) οὐδενός. ἅμα 

γὰρ ἂν «ἐπιόνεος τοῦ γνωσοµένου ἄλλο καὶ ἀλλοῖον 7ίγνοιτο, aao 
ὥστε οὐκ ἂν γνωσθείη ἔτι ὁποῖόν γέ τί ἐστιν ἢ πῶς ἴχον. 19 
γνῶσις δὲ δή που οὐδεμίαγιγνώσκει ὃγιγνώσκει μηδαμῶς ἔχον. 

ΚΡ. Ἔστιν ὡς λέγεις. 121 

Σ.. αλλ οὐδὲ γνῶσιν εἶναι λα, ὦ Κρατύλε, 
εὖ μεταπίπτει πάντα χρήματα καὶ μηδὶν μένει. εἰ μὲν γὰρ 
αὐτὸ τοῦτο, ἡ γνῶσις, τοῦ γνῶσις -εἶναι μὴ μεταπίπτει, 15 
µένοι τε ἂν ἀεὶ ἡ γνῶσις καὶ εἴη γνῶσις" εἰ δὶ καὶ αὐτὸ τὸ 
εἶδος μεταπίπτει τῆς γνώδεως, ἅμα τ᾽ ἂν µεταπίπτοι ες Ἡ 
ἄλλο εἶδος γνώσεως καὶ οὐκ ἂν εἴη γνῶσις" εἰ δὲ ἀεὶ µεταπί- 
πτει, ἀεὶ οὐκ ἂν εἴη γνώσις. καὶ ἐκ τούτου τοῦ λόγου οὔτε 
τὸ γνωσόµενον οὔτε τὸ γνωσθησόµενον ἂν εἴη, εἰ δὲ ἔσει πο 
μὶν ἀεὶ τὸ γιγνώσκον, ἔσει δὲ τὸ γιγνωσκόµενον, ἔστι δὲ τὸ 
λαλόνν ἔστι δὲ τὸ ἀγαθόν, ἔστι δὲ ἓν ἕκαστον τῶν ὄντων, 
οὔ µοι φαίνεται ταῦτα Όμοια ὄντα, ἃ νῦν ἡ]μεῖς λέγομεν, 
ῥοῇ οὐδὲν οὐδὲ φοφᾷ. . Ταῦτ᾽ οὖν πότερόν ποτε οὕτως ἔχει ϐϱ 
ἢ ἐκείνως ὡς οἱ περὶ Ἡράκλειτόν τε λέγουαι καὶ ἄλλοι πολ- 35 
λοέ, μὴ οὐ ῥᾷδιον ᾗ ἐπισκέφασθαι, οὐδὲ πάνυ νοῦν ἔχοντος 
ἀνθρώπου ἐπιρέφαντα ὀνύμασιν αὐτὸν καὶ τὴν αὐτοῦ ψυ- 
χὴν Θεραπεύειν, πεπιστευκύτα ἐκείνοις καὶ τοῖς Θεμένοις 
αὐτά, ὁμσχυρίκεσθαι ὥς τι εἰδόεα καὶ αὐτοῦ τε καὶ τῶν ὄν- 
των καταγιγρώσκεινν ὡς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδενός, ἀλλὰ πάντα 0 
ὥσπερ κερόµια ῥεῖ, καὶ ἀτεγνῶρ ὥσπερ οἱ κατάῤῥῳ νοσοῦν- 
τες ἄρθρωποι, οὕτως οἴεσθαι καὶ τὰ πράγματα διακεῖσθαι, 
ὑπὸ ῥεύμάτός τε καὶ κατάῤῥου πάντα χρήματα ἴχεσθαι. 
ἴσως μὲν οὖν δή, ὦ Κρατύλε, οὕτως ἔχει, ἴσως δὲ καὶ οὔ. 
σκοπείσθαι οὖν χρὴ ἀνδρεέως τε καὶ εὖ, καὶ μὴ ῥᾳδίως εἶπο- 35 
δέγεσθαι -- ἔτι γὰρ νέος εἶ καὶ ἡλικίαν ἴχεις --, σκεφάμενον 
δὲ, ἐὰν εὔρῃς, µεταδιδόναί καὶ ἐμοί. 

ΚΡ. ᾽αἰλὰ ποιήσω εἀῦτα. εὖ μέντοι ἴσθι, ὦ Σώκρα- 
τες, ὅτι οὐδὲ νυνὶ ἀσκέπτως ἔχω, ἀλλά µοι οκοπουµένῳ. Ἑ 
καὶ πράγµατα ἔχοντι πολὺ μᾶλλον ἐκείνως. φαίνεται ἔχειν, 90 
ὡς Ηράκλειτος λέγει. 

M. Εἰσαῖθις τοίνυν µε, ὦ ἑταῖρε, διδάξεις, ἐπειδὼν 
ἤκῃο' νῦν δέ, ὥσπερ παρεακεύασαι, πορεύου εἰς ἀγρόν: 
πφοπέµψει δέ σε καὶ Ἑφμογένης ὕδε, 

AP. Ταῦτ' ἴσαι, ὦ Σώκρατες" ολλὰ καὶ σὺ πειρῶ 6 
ἔτι ἐννηεῖν εαῦεα ἤδη. 

ρ 

1. 
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I. Πολέίμον καὶ μάχης φαοὶ χρῆναι, ὦ Σώκρατες, 

29. Αλ ἡ, τὸ λεγόμένον, κατόπιν ἑορτῆς ἤκομεν 

καὶ ὑστεροῦμεν: — ον 
6 ΚΑ. Καὶ µάλα γε ἀστείας ἑορτῆς. πολλὰ γὰφ καὶ 
καλὰ Γοργίας ἡμῖν ὀλίγον πρύτερον ἐπεδείξατο. 

ΣΩ. Τούτων µέδτοι, ὦ Καλλίκλεις, αἴτιος Χαιρεφῶν 

ὗδε, ἐν ἀγορᾷ ἀναγκάσας ἡμᾶς διατρῖψαι. 
u XAI. Οὐδὲν πφᾶγμα, ὦ Σώκρατες' ἐγὼ γὰρ καὶ ῥά- 

Ἰόσομαι. φίλος γάρ µος Γοργίας, ὧστ ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ 

μὲν δοκεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ ῥούλῃ, εἰσαῦθης. 
Κάά. Τί δαί, ὦ λΧαιρεφῶν: ἐπιθυμεῖ Σωκράτης 

ἰκοῦσαί Γοργίου; 

ΧΑ. Ἐπ) αὐτό  Ὑέ τοι τοῦεο πάρεσµεν. ' 

15 —* Οὐκοῦν ὅταν βούλησθε πάφ 23 ἥκειν οἴκαδε" 
παρ ἐμοὶ γὰρ Γοργίαρ. καταλύει καὶ ἐπιδείξεται, ἡμῖν. 

4 μόνη Εὖ λέγες, ὦ Καλλίκλεις. ἀλλ ρα ἐθελήσειεν 
ο ἂν ἡμῖν διαλεχθῆναι; βούλομαι γὰρ πυθέσθαι παρ αὐτοῦ 

τίρ ἡ δύναμις τῆν τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τέ ἐστιν ὃ 

ος ΠΟΛΟΣ. 
ν 

, ε.α Ἱ 

XAA. Οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτῶ», ὦ' Σώκρατες. 
καὶ γὰρ αὐτῷ ἓν τοῦτ ἦν τῆς ἐπιδείξεως' ἐκέλενε γσῦν 
νῦν δὴ ἐρωτῶν ὃ τι τις βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ 
πρὸς ἅπαντα ἔφη ἀποκριεῖσθαι. 

Σ0. Ἡ καλῶς λέγεις. Q χαιριφῶν, iees αὐεόν. ο ἃ 

—* N ἔρωμαι; 
. "Όστις ἐσείν. Γ .) 12 

Xa. πῶς 1έγειφη * J 

Σ4. ΄Ὥσπερ ὤν εἰ ἐτύγχανεν ὧν ὑποδημότων δπαν 
ουργός, ἀπεκρίνατο ἂν δή πού σοι ὅτι σκοτοτύµος. ἢ οὐ 10 

µανθάνεις ὡς, λέγω: : 
Ε, XAI. Μανθάνω΄ καὶ ἐρήσομαι. Εἰπέ µοί, ὦ 

Γοργία, ἀληθῆ λέγει Καλλικκῆς ὅδε, Ότι ἐπαγγέλλε ὧπο- 
E κρίνεσθαι ὅ τι ἄν rig δε ἐρωτᾷ; 

ΤΟΡ. ᾽Αληθῆ, ὦ Χαιρεφῶν' καὶ γὰρ νῦν δὲ. αὐτὰ 15 448 
ταῦτα ἐπηγγελλόμην, καὶ λέγω ὅτι οὐδείς µέ πω Ἠθόηι 
κηινὸν οὐδὲν ποϊλῶν ἑτῶν. 
ται ΄Ἅππου ἄρα ῥᾳδίως ἀποκρίνει, ὦ Γοργία. 53 

ΓΟΡ. Πάρεστι τούτου πεῖραν, ὦ ——— — 

30 ἐπαγγέλλεταί τε καὶ διδάσκει. τὴν δὲ ἄλλην ἐπίδειξιν εἰ  βάνειν. 3 

αὖθις, ὥσπερ σὺ λέγεις, ποιησάφθω. πρᾗ. . Νὴ ία" ἂν δέ γε βού1η, ἃ ὦ Χαιρεφῶν, ἐμοῦ. 

σι, a. — ἡμῖν ᾱ. -- 30. 
ν - 48. dad ahb. — 19. —— (οὐκοῦν, ὦ τῶν, ὃ βοόλεσθε neiernuvin 

ἀσαῦθις b. 
16. γάρ 

3. αὐτὸ a. — 5. ἔρου a. — 14. ——— 19. δὴ vrũ⸗ a. --1Ν. ἀποκρινεῖ A, ἀποκρινῆ 4 εἰ το. E. 
Ῥ{ατο, "1. 
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Γοργίας μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι οι δοκεῖ' πολλὰ γὰρ 
ἄρτι διελήλυθεν. 

ἆ1Ι. Τί δαί, ὦ Πῶλε; οἴει σὺ κάλλιον ἂν Γοργίου 
ἀποκρίνασθαι; 

5 Πρ. Τί δὲ τοῦτο, ἐὰν σοί γε καν ᾶρι 
χα. Οὐδέν' ὦλλ' ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀποκρίνον. 
Πβῃ. Ἐφώτα. 
XAI. Ἐρωτῶ δή. εἷ — Γοργίας ἐπιστήμων ὧν 

πῆς τίχνης ἧσπερ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἡρόδικος, τί ἂν αὐτὸν 
10 ὠνομάζομεν δικαίως; οὐχ Όπερ ἐκεῖνον; ; 

πο. Πάνν γε. 

ΧΑΙ. ἸἹατρὸν ἄρα φάσκοντες αὐτὸν — καλώς ἂν 

ἐλέγομεν. 
πο. Νάῑ | 

15 Χα. Εἰ δέγε ἧσπερ ̓Αριστοφῶν ὁ Αγλαοφῶντος ἢ ὁ 
ἀδελφός αὐτοῦ ἔμπειρος ἦν τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν ὀρθώς᾽ 
ἐκαλοῦμεν: 

ΠΡ. Amnov ὅτι ζωγράφο». 
χα. Νῦν δ' ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιοτήμων . ἐστί, 

βοτίνα ἂν καλοῦντες αὐτὸν ὀρθῶς καλοῖμεν; 
πο.  Χαιρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν 

ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως εὑρημέναι' ἐμπειρία μὲν γὰρ 

ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία 
δὲ κατὰ τύχην. ἑκάστων δὲ τούτων µεταλαμβάνουσιν ἄλλοι 

35 ἄλλων ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἄριστοι" ὧν καὶ Γοργίας 
ἐσεὶν ὅδε, καὶ μετέχει τῆς παλλίστης τῶν τεχνῶν. 

11, Σ0. Καῑῶς γε, ὦ Γοργία, φαίνεται Πῶλος 
παρεοκενάσθαι εἰς λόγους": ἁλλὰ γὰρ ὃ ὑπέσχεο Χαιρε- 
φῶώντι οὐ ποιεῖ. . ; 

ΓΟΡ. Τί μάλιστα, ὦ —— 

22. Τὸ ἐρωτώμενον οὐ πάννυ µοι φαίνεται ἀπὸ- 
κρίνεσθαι. 

ΓΟΡ. ᾽αἱλὰ σὖ, εἰ βούλει, ἐροῦ αὐτόν. 

Σ0. Οὔκ, εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἐσεὶν ἀποκρίνε- 

Ἴσθαι, ἁλλὰ πολὺ ἂν ἦδιον σέ. δήλος γάρ µοι Πῶλος «καὶ 
ἐξ ὧν εἴρηκεν, ὅτι τὴν καλουμµένην — μᾶλλον 
µεμελέτηκεν ἢ διαλέγεσθαι. : 

Πο. Τί δή, ὦ Σώκρατες: 

Σ9. "Ὅτι, ὦ Πῶλε, ἐρομένου — — Γορ- 

«ογίας ἐπιστήμων τέχνης,- ἐγκωμιάζεις μὲν αὐτοῦ τὴν τέχνην . 
ὥσπερ τινὸς φέγοντος, ἥτις δὲ ἐστιν οὐκ ἀπεκρίνω. 

Πρ. : Οὐ γὰρ ἀπεκρινάρην ὅτι εὔηῃ ἡ καλλίστης 
ΣΩ. Καὶ µάία γε. ἀλλ οὐδες ἠρώτα ποία-τις εἴη 

ἡ Γοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ ὄντινα. δέοι καλεῖν τὺν 
αὔ  Γοργίαν" ὥσπερ τὰ ἴμπροσθέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν 

καὶ αὐτῷ καλῶς καὶ διὰ βραχέων ἀπεκρίνω" καὶ νῦν οὖν 
οὕτως εἰπὶ τίς ἡ τέχνη καὶ τίνα Γοργίαν καλεν χρὴ. 

ΠΑ44ΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ. 

υτὰ αὐτὰ εἰπεῖν. 

440. 

ἡμᾶς. μᾶλίον δὲ, ὦ Γοργία, αὐτὸς ἡμῖν εἰπὲ τίνα σε χρὴ 
καλεῖν ὡς τίνος ἐπιστήμονα τέχνης. 

ΓΟΡ. Τῆς ῥητορικῆς, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ᾿Ῥήτορα ἄρα αφή σε καλεῖν; . 

ο ΓΟΡ. ᾿Αγαθόν γε, ὦ Σώκρατες, εἰ δὴ ὃ γε εὔχομαι ὅ 

εἶναι, ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει µε καλεῖν. 
29. ᾽αλλὰ βούλομαι. 
ΣΟΡ. Κάλι δή. 

ΣΩ, Οὐκοῦν καὶ ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν — xoitu 
ΓΩΡ. Ἐπαγγέλλομαί Υε δὴ ταῦτα οὐ µόνον ἐνθάδε Ίο Β 

ἀλλὰ καὶ ἄλλοθι, 

Σ0. 40 οὖν ἐθελήσαις ἄν, ὢ Γοργία, ὥσπερ νῦν 
διάλεγόµεθα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ’ ὠποκρινό- 

µενος, τὸ δὲ µῆκος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον καὶ Πῶλος 
ἤρέατο, εἰσαῦθις ἀποθέσθαι; ἀλλ ὕπερ ὑπισχνεῖ, μὴ ι5 
ψεύσῃη, ἀλλὰ ἐθέλησον κατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἀπο- ϐ 
χρίένεσθαι. 

ΓΟΡ.: Εἰσὶ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔνιαι τῶν ἁποκρίσεων 
ἀναγκαῖαι διὰ, μακρῶν κοὺς λόγους ποῖοθαι", οὐ μὴν 6 
ἀλλά πειράσοµαί γε ὡς διὰ βραχυτάτω». καὶ γὰρ αὖ καὶ πο 
τοῦτο ἓν ἐστιν ὧν φηµί, µηδένα ἂν ἐν βραχυτέροις ἐμοῦ 

305 

ΣΩ. Τούτον. μὴν δεῖ, ὦ Γοργία: —* μοι ἐπίδειξιν 
αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς βραχυλογίας, µακρολογίας δὲ 
εἰσαῦθις. . 

ΓΌΡ. ᾽αμὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς φήσεις βραχυλογω- 
τέρου ἀκοῦσαι. —— 

ταν. 290. Φίρ δή" ὀφεοριῦς γὰρ φὴς ἐπισεήμων 
τάνης εἶναι «καὶ ποιῆσα, ὢν καὶ ἅλλον ῥήτορα" * oͤnro 
oinn περὶ τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα; ὥσπερ ἡ ύφαν- 30 
τικὴ περὶ τὴν τῶν ἱματίων ἐργασίαν' ᾗ γάρ 

ΓΟΡ. Ναί. ι ' 

39. Οὐκοῦν καὶ ἡ µουσικὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν 
ποίησιν: , , 

ΓΟΡ. Ναί. 

Σ9. Νἡ τὴν φαν, ώ Γοργία, ἄγαμαί γε τὰς ἆπο- 
κρίσεις, ὅτι ἀποκρίνει ὡς οἷόν τε διὰ βρωχντάτωγ. 

ΓΟΡ,. Πάνυ γὰρ οἶμαι, ὡ Σῴκρατες, — ποῦτο 
ποιεῖν. 

Σ.. Εὐ .-. ἴθι δή μοι ——— οὕτω καὶ περὶ αυ 9 

τῆς: ῥητορικῆς, περὶ τί τῶν ὄντων ἐσεὶν --- ιο 
ΓΟΡ. Περὶ λγονρ. 

Σ9. Ποίους τούτους, ὦ άν ἆρα. οἳ 
τοὺς κάµψοντας, ὡς ἂν διαιτώµενοι ὑγεαίνοιεν; 

ΓΟΡ. Οὔὗ. . 

Σ0. Οὐκ ἄρα περὶ —— ο οοὸν 1ὔγονν καὶ φητο- 
ρική ἐστιν. 

οἳ δηλοῦσι 
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ΓΟΡ. Οὐ δῆτα. 
Σ4. αλλὰ μὴν λέγειν γε ποιεῖ δυνατούᾳ. 
ΓΟΡ. Ναί. ̓  

29. Οὐκοῦν περὶ ὦνπερ λέγειν, καὶ φφονεῖν; 
5 ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ: 

45ο 20, Αρ οὖν, ἣν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἡ ἑατρικὴ περὶ τῶν 
καµγόντων δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν καὶ λέγειν: 

ΓΟΡ. "Ανάγκη. 

Σ0. Καὶ ἡ ἠαερικὴ ἅ ἄρα, ὡς ἔοικε, περὶ λόγους ἐστίν. 
 ΓΟΡ. Ναί. 

Σα. Τούς }ε περὶ τὰ νοσήµανα; 

ΓΟΡ. ΜάλΜσοτα. 
Σ8. Οὐκοῦν καὶ ἡ γυµναστικὴ περὶ λόγους ἐστὶ τοὺς 

περὶ εὐεξίαν τε τῶν ααμένον καὶ καχεξίαν; 
is ΓΡΟΡ. Πάνο γε. : 

10 Σ9. Καὶ μὴν καὶ αἲ ἄλλαι τέχναι, ὦ Γοργία, οὕτως 

Ν ἔχουσιν" ἑκάστη αὐτῶν περὶ λόγους ἐστὶ τούτους, οἳ τυγ- 
χάνουσιν — περὶ τὸ πρᾶγμα οὗ ἑκάστη ἐπεῖν ἡ J 

ΓΟΡ. Φαίνεται. 

ο. ΣΩ. Τί οὖν δή ποτε τὰς ἄλλας τέχνας οὐ — 
ꝛaleic οὔσαρ περὶ λόγους, εἴπερ ταύτην ῥητορικὴν καλεῖς, 
ἢ ἂν ἡ περὶ λόγους ; 

ΓΟΡ. Ότι, ὦ Σώκρατες, ἑῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ 
χειρουργίας΄ τε καὶ τοιαύτας πράξεις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

18 πᾶσά «ἔσειν ἡ ἐπισεήμη, τῆς δὲ ῥητοφικῆς οὐδέν ἐσει τοι- 
οὔτον χειρούργημα; ἁλίὰ πᾶσα ἡ πρᾶξις παὶ ἡ κύρωσις 

ὁ διὰ λόγων ἐοτί. διὰ ταῦτ' ἐγὼ τὴν ῥητοροιὴν τέχνην ἀξιῶ 

εἶναι περὶ λόγους, ὀρθῶς λέγων, ὡς ἐγώ φημι. - 
ν. ΣΩ. 4 οὖν µανθάνω οἵαν αὐτὴν βούλει καλεῖν; 

χοτάχα δὲ εἴσομαι σαφέστερον. ἀλλ ἀπόκρίναι. 

τέχναι. ἡ γάρι 
ΓΟΡ. Ναί. 

Σ4: Πασῶν δέ, οἶμάι, τῶν Εεχνῶν τῶν μὲν ἐργασία 

τὸ πολύ dara καὶ λόγου βραχέας δέονται, ἔνιαι δὲ οὐδενός, | 

35 ἁλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ διὰ σιγῆε, οἷον 
11 γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποία καὶ ἄλλαι πολλαί. τὰς τοι- 

Ὦ αύτας µοι δοκεῖς 1δχων, περὶ ἃς οὐ φὴς τὴν ῥηνορνκὴν 
εἶναι. ἢ οὔς 

ΓΟΡ. Πάνυ αν οὖν καλῶς πο ὤώ Σώ- 

40 κρατες. 

29. "Έτεραι δέ ὲ αίσι εών —⸗ αἲ διὰ λόγου πᾶν 
περαίνουσι, καὶ ἔργου, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τἢ οὐδενὺς προσ- 

δέονται ἡ βραχέος πάνυ, οἷον ἀριθμηεικὴ καὶ λογισεικὴ 
καὶ γεωμετρικὴ καὶ πεττευτική γε καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναε, 

4ὔ ὧν ἔνιαι σχεδόν τι ἴδους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξεσι», 
αἱ δὲ πολὶλαὶ πλείους καὶ τὸ παράπαν πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ 

6, οὖν ἣν ΧΦΒΕΕΗ: οὖν καὶ ἣν ας, οὖν οὐ καὶ ἣν Ν. — λέγομεν 
ποιεῖ * καμνόντων [ποιεῖ] ο. — 30. τέχνας οἵ0. a. — 

γεωμετρικὴ καὶ ἡ πεττενεική a. 46. τι] γε a. 
οσα, ab. -- 14. νῦν] οὖν b. 

Φόντων ATSBCKFVVV- καμνόντων 
45. οἷον ἡ ἀριθμητικὴ αλ. — καὶ ἡ λογεσει 

— ο μω στων 

ΠάΑΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ. 

εἰσὶν ἡμῖν 
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τὸ πὔρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστί. τῶν τοιούτων τινά μοι Ε 
δοκεῖς λέγειν τὴν ῥητορικήν. 

ΓΟΡ. ᾿αληθῆ λέγει. 

24. αλλ’ οὔτοι τούτων γε —— οἶμαί σε βούλ»- 
σθαι ῥηρορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ῥήματι οὕτως εἶπες, 5 

ὅει ἡ διὰ λόγου τὸ κὔρος ἴχουσα ῥητορική ἐστι, καὶ ὑπο- 
λάβοι ἄντις, εἰ βούλοισο δνσχεραίνειν ἐν τοῖς λόγοις, Τὴν 

ἀριθμητικὴν ἄφα ῥηξορική», ὦ- Γοργία» λέγεις; ἀλλ) οὐκ 
οἶμαί σε οὔτε τήν ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν rtoutrelen ῥητο- 
ρικἠν λέγειν. 10 

ΓΟΡ. Ὀρθῶς γὰρ οὔνν ὦ —E—— καὶ δικαίως 4531 
ὁπολαμβάνεις, , 

VI. Σο. Ἴδι νῦν καὶ σὺ τὴν ἀπόκρισιν ἣν ἡθόμην 12 
διαπέρανον: ἐπεὶ γὰρ ἡ ῥητορικὴ τυγχάνει μὲν οὖσα τού- 

των τις τῶν τεχνῶν τῶν τὺ πολὺ λόγω χρωµένων, τυγχά- 16 

νονσι δὲ καὶ ἄχλαι τοιαῦται οὖσαι, πειρῶ εἰπεῖν, ἡ περὶ 
τέ ἐν Ἰόγοις τὸ κῦρος ἴχουσα ῥητορική ἐστιν ὥσπερ ἂν 
εἴ είς µε ἔροιο ὧν νῦν. δὴ ἔλεγον περὶ ἠστινοσοῦν τῶν 
τεχνῶν, Ὦ Σώκρατες, τίς ἐστιν ἡ ἀρηθμητικὴ τέχνη: 
εἴποιμ ἂν αὐτῶ, ὥσπερ σὺ ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λόγου τις 39 Β 
τὸ κὔρος ἐχουσῶν. καὶ εἴ µε ἐπανέροτο Τῶν περὶ τί; 
εἶποιμ' ἂν ὅτι τῶν περὶ τὰ ἄρτιόν τε καὶ περιττὺν (γνῶσις], 

ὅσα ἂν ἑκάτερα τογχάνη ὄντα. εἰ δ) αὖ ἴροτο, Τὴν δὲ 
λογιστικὴν είνα καλεῖς τέχνην; εἴποιμ) ἂν ὅτι καὶ αὕτη 
ἐστὶ τῶν λόγῳ τὸ πᾶν κυρουµένων. καὶ εἰ ἐπανέροιτο 5 
Ἡ περὶ τί; εἴποιμ ἂν ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήµω συγγραφό- 
µενοε, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα καθώπερ ἡ ἀριθμητικὴ ἡ λογι- ϐ 
σεικὴ ἴχει' περὶ τὸ αὐτὺ γάρ ἐστι, τό τε ἄρτιον καὶ τὸ 
περιττόν" διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ 
πρὸς ἄλληλα- πῶς ἔχει πλήθους ἐπισκοπεῖ τὸ περιττὺν καὶ 30 
τὸ ἄρτιον ἡ λογιστική. καὶ εἴ τις τὴν ἀστρονομίαν ἀνέ-- 
ροιτο, ἐμοῦ Ἰέγοντος ὅτι καὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ 
πάντα, Οἱ δὲ λόγοι οἱ τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη, περὶ τί {3 

εἶσν, ὦ Σύκρατες; εἴποιμ ἂν ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄσερων 
φορὰν καὶ ἡλίου καὶ σελήνη», πῶς πρὸς ἄλληλα τάχους ἔχει. 36 

ΓΟΡ. Ὀρθῶς 7ε λέγων σύ, ὦ Σώκρατες. 

Σ0: Ἴθι δὲ καὶ σύ, 'ώ Γοργία. τυγχάνει μὶν γὰρ Ὁ 

δὴ ἡ ῥηεορικὴ οὖσα τῶν Aorv τὰ πάντα διαπραττοµένων 
τε καὶ χυρουµένων τις: ἡ γάφ: 

ΓΟΡ. Tort ταῦτα. .”0 

Σ0. 4ΐγε δὴ τῶν περὶ τί; τί ἐστι τοῦτο τῶν — 

περὶ οὗ οὗτοι οἱ λόγοι εἰσίν, οἷς ἡ ῥητορικὴ xonta 
ΓΟΡ. τὰ βέγωτα τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ὦ 

Σώκρατες, καὶ ἄριστα. 

νε. 0. αλλ, ὦ Γοργία, ἀμφιοβητήσιμὸν καὶ as 243 
τοῦτο λέγεις καὶ οὐδέν πω σαφές. οἴομαι γάρ σε ἄκη- Ε 

9 

α, — ἡ ζατρικὴ) ἰατρικὴν a. — 7. καμ- 
33, δὲ) δή α. — 

— 11. pruuus ⸗ꝛcclusit Βεκκογυς, 
— 23. τυγχάνοι ο. — Ἀδ. Ἡ ος, a. —- 27. ἡ λογιστικὴ) καὶ ἡ λογιστικὴ α. — 19. αὐτὰ a. -- 13. οὖσα ἡ ῥητοφικὴ ᾱ. 
— δα. περὶ τί; εί ἐσει οµπ Ηεϊηάοτβο be: περὶ εἰ ἔσει cum libris ᾱ. 
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κοέναι ἐν τοῖς συµποσίοις ἀδόντων ἀνθρώπων τοῦτο τὸ 
σχολιόν, ἐν ᾧ καταριθμοῦνται ἄδοντες ὅτι ὑγιαίνειν μὲν 
ἄριστόν ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον καλὺν γενέσθαι, τρίτον δέ, 
ὥς φησιν ὁ ποιητὴς τοῦ οκολιοῦ, τὸ πλουτεῖν ἀδόλως. 

5 «ΓΟΡ. ᾽κήκοα γάρ' ἀλλὰ πρὸς εἰ τοῦτο λέγειφ; 
ΣΩ, "Ὅει σοι αὐτίκ ἂν παρασταῖεν οἱ δημιονργοὶ 

τούτων ὧν ἐπῄνεσεν ὁ τὸ σκολιὸν ποτήσας, «ἰατρός τε καὶ 
{4 παιδοτρίβης καὶ χρηματιστής, καὶ εἴποι πρῶτον. μὲν ὁ 

ἰατρὸς ὅτι Ὦ Σώκρφατες, ἐξαπατῷ σε Γοργίας" οὐ γάρ 
10 ἐστιν ἡ τούτου τέχνη περὶ τὸ µέγισεον ὦαθὸν τοῖς ἄν- 

θρώποις,  ὠλλ᾽ ἡ ἐμή. εὖ οὖν αὐτὸν ἐγὼ ἐροίμην Σὺ δὲ 
τές ὢν ταῦτα λέγεις; εἶποι ἂν ἴσως ὅτι Ἱαερός. . Τί οὖν 
λέγειος ἡ τὸ τῆς σῆς τέχνης ἔργον µέγιοτόν ἐστιν ἀγαθόν; 
Πῶς γὰρ οὔ, φαίη ἂν ἴσως, ὦ Σώκρμτες, ὑγίεια; τί δ' 

16 ἐσεὶ μεῖζον ἀγαθὸν ἀνθρώποις ὑγιείας; Εἰ δ' αὖ μετὰ 
τοῦτον ὁ παιδοτρίβης εἶποι ὅτι Θαυμάζοιμί γ ἄν, ὦ Σώ- 

χρατες, καὶ αὐτός, εἴ σοι ἔχει Γοργίας μείζον ἀγαθὸν 
ἐπιδεῖξαι τῆς αὐτοῦ τέχνης ἡ ἐγὼ τῆς ἐμῆς' «εἴποιμ ὢν 
αὖ καὶ πρὸς τοῦτον Σὺ. δὶ δὴ τίς εἶ, ὦ ὄἄνθρωπε; καὶ 

πατί τὸ σὀν. ἔργον; Παιδοερίβης, φαίη ἄν, τὸ ὅ ἔργον 
μού ἐστι καλούς τε καὶ ἰσχυροὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους 

τὰ σώματα... Μετὰ δὲ τὸν παιδοερίβην εἴποι ἂν ὁ χρη- 
µατιστής, ὡς ἐγώμαι, πάνν κατἀφρονῶν ἁπάντων, Σκόπει 

6 δῆτα, ὦ ΦΣώκρατες, ἐάν σοι πλούτου φανῇ τι μεῖζον 
απ ἀγαθὸν ὃν ἢ παρὰ Γοργίᾳ ἢ παρ ἄλλῳ ὁτροῦν. φαῖμεν 

ἂν οὖν πρὺς αὐτὸν Τί δὲ δή: ἢ οὗ τούτου δηµιουφγός; 
Φαίη ἄν. Τίς ὤν; Χρηματιστής. Τί οὖνι κρίνεις σὺ 
µέγισον ἀνθρώποις ἀγωθὸν εἶναι πλοῦτον;, φήσομεν. 

15 Πῶς γὰρ οὔκ; ἐρε. Καὶ μὴν ἀμφισβητεὶ γε Γοργίας ὅδε 
χοτὴν παρ αὐτῷ τέχνην μείζονος ἀγαθοῦ αἰίαν εἶναι ἢ 
αἲν σήν, φαϊμεν ὢν ἡμεῖς. δῆλον οὖν Ότι τὺ μετὰ τοῦτο 

ϱ ἔροι ἂν Καὶ εί ἐσεν τοῦτο τὸ αγαθόν; ἀποκριάσθω 
Γοργίαρ. Ἴθι οὖν πομίσας, ὦ Γοργία, ἐφωτᾶσθαὶ καὶ 

ἡπ᾽ ἐκείνων καὶ ὑπ ἐμοῦ, ἀπόκφιναι τέ ἐσει τοῦτο ὃ φῇς 
36 σὺ μέγιστο ἀγαθὸν εἶναι΄ τοῖρ ἀνθρώποις καὶ . δημι- 

ουργὸν εἶναι αὐτοῦ. 
ΓΟΡ. ΄"Όπερ ἐσείν, ὦ Σώκρατες, τῇ ἀληθείᾳ μέγιστου 

ἀγαθὸν καὶ αἴεων ἅμω μὲν ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ὧν: 

θρῶώποις, ἅμα δὲ εοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν π αὐτοῦ πόλει 

οὐ ἑκάστῳ. 
. 29, Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγεις; 

Ε ΤΟΡ. Τὸ πείθειν ἔγωγ οἷόν τ —— τοῖς λόγοις καὶ 

ἐν δικαστηρίω δικαστὰς καὶ ἐν βονλευτηρίῳ βουλευτὸς καὶ 
ἐν ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιαστὰς καὶ: ἐν ἄλλῳ' ξυλλόγω πανεί, 

«ο ὅστις ἂν πολιεικὸρ ξύλλογος γέγνηται. καίτοι ἐν ταύτῃ τῇ 
δυνάμει δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοὐλον δὲ τὸν παι- 

δοτρίβην΄ ὁ δὲ χρηµατιοτὴς οὗτος ἅλλῳ ἀναφανήσεται 

ἀ4σε 

3. οκολιόν; σκόλιον ſSchollasta, — malim. Ratt. 
Reliq. p. 54 69. 
— 24 

: Ἐγὼ 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ. 

— 
Delectus possis ὥτασο, οἶσμ. ilamb. meſicae, p. 387 ή. 

7. οι Χμώσμν 4. -- απ. Φὲ] δὴ a. — 26, . Ἡ σαι 

ἀ158, 155. 

χθηματιζόμενος καὶ οὐχ αὐτῷ, «λλὰ σοἱ τῷ δυναμένω 
λέγειν καὶ πείθειν τὰ πλήθη. 

VIII. Σ0. Νῦν µοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ Γοργία, 
ἐγγύτατα τὴν ῥητορικὴν ἤντινα είχνην ἡγεῖ εἶναι, καὶ εἴ 16 

τι ἐγὼ συνίηµε, λέγεις ὅτι παιθοῦς δημιουργός ἐσειν ἡ 53 
ῥητορική, καὶ ἡ πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφά- 
λαιον εἰς τοῦτο τελευτᾷ. ἢ ἴχεις τι cyein ἐπὶ πλέον τὴν 
ῥητορικὴν δύνασθαι ἢ πειθὼ τοῖς ἀκούουσιν ἐν τῇ φυχῆ 
ποιεῖν: 

ΓΟΡ. Ονδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλά µοι ο. ἵκα- 10 

ρῶς ὀρίζεσθαι" ἴστι γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὐτῆ 

33. ἄκουσον δή, ὦ Γοργία. ἐγὼ γὰρ οὐ ὣ ον δει, 
ὡς ἐμαντὸν πείθω, εἴπερ τις ἄλλος ἅλλῳ διαλέγεται βου- Β 
λόμενος εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο περὶ ὅτου ὁ λόγος ἐσεί, καὶ 
ἐμὶ εἶναι τούτων ἕνα" ἀξιῶ δὲ καὶ σέ. 16 

ΓΟΡ. Τί οὖν δἡ, ὦ Ζώκρατες; : 

35. Ἐγὼ ἐρῷ νῦν. ἐγὰ τὴν ἀπὸ τῆς ὑπεορικῆο πειθώ, 
τἩ τρ ποτ ἐοεὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ περὶ ὠντινων πραγµά- 
των ἐσεὶ πειθώ, σαφῶς μὲν εὖ [σθ᾽ ὅτι οὐκ οἶδα, οὐ μὴν 
ἆλλ᾽ ὑπολτεύω γε ἦν οἶμαί σε λέγειν καὶ περὶ ὧν" οὐδὲν αν 
μέντοι ἧττον ἐρήσομαί σε τίνα ποτὶ λέγεις τὴν πειθὼ τὴν 
ἀπὸ τῆς ῥητοφικῆς καὶ περὶ τίνων αὐτὴν. εἶναι. τοῦ οὖν ϱ 
Ένεκα δὴ αὐτὸς ὑποπτεύων οἳ ἐρήαομαι, ἆλλ οὐκ αὐτὸς 

λέγω; οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τοῦ λόγου, ἵνα οὕτω περοῖη, 
ὡς μάλιστ ἂν ἡμῖν κακαφανὲς ποιοῖ περὶ ὕτου λέγεται. 19 {7 
σκύπει γάρ εἴ ουι δοκῶ δικαίως ἀνερωτῷν σε. ὥσπερ ἂν 
εἰ ἐεύγχανόν σε ἐρωτῶν τίς ἐἔσει τῶν ζωγράφων Ζεῦέις, 
εἴ µοι εἶπες ὃτι ὁ τὰ ζῶα γράφων, ἆρ οὐκ ὤν δικαίως 
σε ἠρόμην ὁ τὰ ποῖα τῶν ζώων γράφων καὶ ποῦ; - 

:ΓΟΡ. Πάνυ γε. 30 
Σ.. ρα διὰ τοῦτο ὅτι καὶ ἆλλοι εἰσὶ —*— γρά- ϐ 

φοντες ἄλλα πολλὰ ζώα; 

ΓΟΡ, ' Ναί ’ 

20. Εὺ δέ γε μηδεὶς —— ἢ — mheeran καλῶρ 
ἄν αοι ἀπεκέκριτος 36 

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ: . 

Σ4, ᾿Ι9ἱ δὴ καὶ περὶ τῆς ὁπεορικῆν εἰπέ: πότερόν 

σοι δοκεῖ πειθὼ ποιεν ἡ ῥητορικὴ µόνη ἢ καὶ ἄλλαι 
τέχναι; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε: ὄσειςᾳ διδάσκει ὀτιοῦν πρᾶγμα, 
πότερον ὃ διδάσκει πείθει ἢ οὗ, -' 4.0 
ΟΡ. Οὐ δῇτα, ὦ Σώκρατεν, ἀλλὰ πάντων μάλιστα 

πείθει. 

Σ4. Πάλιν ὅ᾽ εἰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν Ἰάγομεν ὤνπερ Ε 
νῦν δή, ἡ ἀριθμηεικὴ οὐ διδῥάσκκ ἡμᾶς ὅσα ἐσεὶ τὰ τοῦ 

ἀφιθμοῦ, καὶ ὁ ἀφιθμηεικὸς ἄνθρωπος; 4.5 
ΓΟΡ. Πάνν γε. 

Σῷ. Οὐκοῦν καὶ πείθει; 

ὁ ποιητής) vid. Sehneldewin Βἰοπίάἰς carmminumn 
- ὅ. Λέγεις τοῦτο a. -- 16. — — 

a. — 30. αὐτῷ a. 
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ΓΟΡ. Ναί. Σ.. “.1ὰ μὴν μ΄ Ἡ ηθών αα ον κ 
18 29. Πειθοῦς ἄρα δηρισοργός ἐστι καὶ ἡ ἀριθμπεική. καὶ οἱ πεπιοτευκότες. - 

ΓΟΡ. Φαίνεται. ΓΟΡ. Ἔοτι ταῦτα. 

Σ0,. Οὐκοῦν ἐάν τις ἐρωτᾷ ἡμᾶς ποίας πειθοῦς καὶ 

δπερὶ εί, ἀποκρινούμεθά που αὐτῷ ὅτι τῆς διδασκαλικῆς 
4δ4 ᾖτῆς περὶ τὸ ἄρτιόν τε καὶ τὸ περιττὺν ὥσον ἐσεί. καὶ τὰς 

ἅλλας ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν τέχνας ἁπάσας ἔξομεν ἀποδεῖξαι 
πειθοῦς δημισυργοὺς οὔσας καὶ ἠσεινος καὶ περὶ ὃ τι 
ἢ οὔ: 

ο. ΓΟΡ Ναί ᾿ 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ῥητορικὴ μόνη πειθοῦς ἐσεὶ δημιουργός. 
ΓΟΡ. αληθῆ λέγεις. 
Σχ. Σ0. Ἐπειδὴ τοίνυν οὐ μόνη ἀπεργάζεται τοῦτο 

τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι, δικαίως ὥσπερ περὶ τοῦ ζω- 
Ιδγράφου μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεθ ἂν τὸν Ἰέγοντα, ποίας 
δἠ πειθοῦς καὶ τῆς περὶ τί πειθοῦς ἡ ῥητορικὴ ἐσεὶ τέχνη: 

Ὦ J οὐ δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι ἐπανερέσθαι; 
ΓΟΡ. Ἔμουε. 
ΣΩ. ᾿Απόλριναι δή, ὦ Γοργία, ἐπειδή γε καὶ σοὶ 

πο δοκεῖ οὕτως. 

ΓΟΡ. Ταύτης τοίνυν τῆς πειθοῦς λέγω, ὦ Σώκρατες, 
19. τῆς ἐν δεκαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις, ὥσπερ καὶ 

ἄρτι ἔλεγον, καὶ περὶ τούτων ἅ ἐστι δίκαιά τε καὶ ἄδικα, 
τς ΣΩ. Καὶ ἐγώ τοι ὑπώπτευον ταύτην σε λέγειν τὴν 

45πειθὼ καὶ περὶ τούτων, ὦ Γοργία" ἀλλ’ ἵνα μὴ Θαυμά- 
ζης, ἐὰν ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι, ὃ δοκεῖ 

ϱ μὲν δῇλον εἶναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ: Όπερ γὰρ λέγω, τοῦ 
ἑξῆς ἕνεκα περαίνεσθαι τὺν λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεκα, 

ἆλλ) ἵνα μὴ ἐθιζώμεθα ὑπονοοῦντες προαρπάζειν ἀλλήλων 
ao τὰ λεγόμενα, ἀλλὰ σὺ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ὅπως 

ἂν βούλῃ περαίνης. 
ΓΟΡ. Καὶ ὀφθῶς γέ µοι δοκεῖς ποιεῖν, ὦ Σώκφατες. 
Σ0. Ἴδι δὴ καὶ τόδε ἐπισκεφώμεθα. καλεῖς τι µε- 

µαθηκέναι; 
5 ΓΟΡ. Καιῶ. 

Σ9. Τί δέ; πεπιστευκέναι; 

ἳ ΓΟΡ. Ἔγωγε. 
D Σ8. Πότερον οὖν ταὐτὸν δοκεῖ σοι εἶναι µεμαθηκέναι 

καὶ πεπιστευκέναι, καὶ µάθησις καὶ πίστις, ἢ ἄλλο τι; 
-ϱ ΓΟΡ. Οἴομαι μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἄλλο. 

Σ., Καλῶς γὰρ οἴει" γνώσει δὲ ἐνθένδε. εἰ γάρ τίς 
σὲ ἔφοιτο a⸗l ἴσει τις, ὦ Γοργία, πίστις φευδὴς καὶ ἄλη- 

Φής; φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. 
ΓΟΡ. Ναί. 

Σ0,. Τί δὲ; ἐπιστήμη ἐστὶ φευδὴς καὶ ἀληθής: 
ΓΟΡ. Οὐδωμῶς. 
Σ9, «ῆλον γὰρ αὖ ὅτι οὐ εαὐτόν ἐσειν. 
ΓΟΡ. ᾽Αληθῆ ἀέγειᾳ. 

984 

9015 

17. ἐπανέρεσθ. 

Σ4ὲ. Βούλει οὖν δύο εἴδη Θῶμεν πειθοῦς, τὸ μὲν 
πίσειν παρεχόµενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι, τὸ ὅ᾽ ἐπιστήμην: 6 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 
Σ8. Ποτέραν οὖν ἡ ῥητοφικὴ πειθὼ ποιεῖ ἐν ὄνκα- 

στηρίοις τε αἱ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις περὶ τῶν δικαίων τε καὶ 

ἀδίκων; ἐξ ἧς τὸ πιότεύειν γίγνεται ἄνευ τοῦ εἰδέναι ἢ 
ἐξ ἦς τὸ εἰδέναι: id 

TOP. «ἁῆλον δήπου, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἐξ ἧς τὺ πι- 
στεύειν. 

Σ4. Ἡ ῥητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, πειθοῦς δημιουργός ἀδ5 
ἐστι πιστευτικῆς, ἀλλ’ οὐ διδασκαλυιῆς περὶ τὺ δίκαιόν τε 
καὶ ἄδικον. 5 

ΓΟΡ. Ναί. 

Σ9, Οὐδ' ἄρα διδασκαλικὸς ὁ ῥήτωρ ἐσεὶ δειαστη- 
ρίων τε καὶ τῶν ἄλλων ὅχλων δυιαίων τε πέρι καὶ ἀδί- 

κὠν, ὦλὰ πιστικὸς µόνον. οὐ γὰρ δήπου ὄχλον } ́ ἂν 
δύναικο τοσοῦτον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ διδάξαι οὕτω μεγάλα αΏ{ 

πράγματα. 
ΓΟΡ. Οὐ δῆτα. . 

Χ. Σ.,. Φέρε δή, ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν περὶ 

τῆς ῥητορικῆς' ἐγὼ -μὲν γάρ τοι οὐδ᾽ αὐτός πω δύναµαι Β 
κατανοῆσαι ὃ τι λέγω. ὕταν περὶ ἑατρῶν αἱρέσεως ᾖ τῇ αν 
πόλει σύλλογος ἢ περὶ ναυπηγών ἢ περὶ ἄλλου τινὺς δη- 
μιουργικοῦ ἔθνους, ἄλλο τι ἢ τότε ὁ ῥητορικὸς οὗ συµβου- 
λεύσει; ὅῆλον γὰρ ὅτι ἐν ἑκάσεῃ αἱρέσει τὸν τεχνηκώτατον 
δεῖ αἱρεῖσθαι. οὐδ ὅταν τειχών περὶ οἰκοδομήσεως ἢ 
Λιμένων κατασκευῆς ἢ νεωρίων, «λλ᾽ οἱ ἀρχιτέκτονες' οὐδ᾽ 30 
αὖ ὅταν σερατηγῶν αἱρέσεως πέρι ἢ τάξεώς τινος πρὸς 

πολεμίους ἢ χωρίων καταλήψεως συμβουλὴ ᾖ, ἀλλ οἱ ϱ 
στρατηγικοὶ τύτε συμβουλεύσουσιν, οἱ ῥητορικοὶ δὲ οὔ. ἢ 
πῶς λέγεις, ὦ. Γοργία, τὰ τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὰρ. αὐτός τε 
φὴὺς ῥήτωρ εἶναι καὶ ἄλλους ποιεῖν ῥητορικούς, εὖ ἔχει 15 
τὰ τῆς σῆς τέχνης παρὰ σοῦ πυνθάνεσθαι. καὶ ἐμὲ νῦν 
γόµισον καὶ τὺ σὺν σπεύδειν. ἴσως γὰρ καὶ τυγχάνει τις 

τῶν ἔνδον ὄντων μαθητής σου βουλόμενος γενέσθαι,. ὡς 
ἐγώ τινας σχεδὸν καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι, οἳ ἴσως αἰσχύ- 
φοιντ᾽ ἄν σε ὠνερέσθαι. ὑπ' ἐμοῦ οὖν ἀνερωτώμενος νό- ο 9 
µεσον καὶ ὑπ᾿ ἐκείνων ἀνερωτᾶσθαι Τί ἡμῖν, ὦ Γοργία, D 
ἔσται, ἐάν σοι ουνῶρεν/ περὶ τίνων τῇ πόλει συμβονλεύειν 
οἷοί τε ἐσόμεθα: πύτερον περὶ δικαίου µόνον, καὶ ἀδίκου 

Ἀ καὶ πε ὧν νῦν δὲ Ἀπαράτηα ἔλην; παιρώ οὖν αὐνοῖς 
ἀποκρίνεσθαι. 45 

ΓΟΡ. Αλ ἐγώ σοι πειράσοµαι, ὦ Σώκρατες, σαφῶς 

ἀποκαλύφαι τὴν τῆς ῥητορικῆς δύναμιν ἅπασαν: αὐτὸς 
γὰρ καλῶς ὑφηγήσω. οἶσθα γὰρ δήπου ὅτι τὰ νεώρια 

αι ᾱ. — 19. γε οπι, a. — 39. ἐν τοῖς δικαστηρίοις αἲ. -- 30. ἐὰν καὶ ὀλίγον a. — 42. ἐγώμαι πα). 
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Ε ταῦτα καὶ τὰ τείχη τὰ Αθηναίων καὶ ἡ τῶν λιμένων 
κατασκευἠ ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους συµβουλῆς γέγονε, τὰ ὃ᾽ 
ἐκ τῆς Πεφικλέους, ἀλλ οὐκ ἐκ τῶν δημιουργῶν. 

ΣΩ. Ιέγεαι ταῦτα, ὦ Γοργία, περὶ Θεμιστοκλέους" 
6 Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἤκουον ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν 
περὶ τοῦ διὰ µέσου τείχους. 

ΓΟΡ. Καὶ ὅταν γέ τις αἴρεσις ᾗ ὧν δὴ οὐ ἔλεγες, ὦ 
Σώκρατες, ὁρᾷς Ότι οἱ ῥήτορές εἶσιν οἱ συμβουλεύοντες 
καὶ οἱ νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων. 
50. Ταῦτα καὶ θαυμάζων, ὦ Γοργία, πάλαι ἐρωτῶ 

ἥτις ποτὶ ἡ δύναµές ἐσει τῆς ῥητορικῆς. δαιµονία γάρ 
τις ἔμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεθος οὕτω σκοποῦντι. 

39 ΧΙ. ΓΟΡ. Εἰ πάντα γε εἰδείης, ὦ Σώκρατες, ὅτι 
ὡς ἔπος εἰπεῖν ἁπάσας τὰς δυνάμεις συἱλαβοῦσα ὑφ᾽ αὐτῇ 

8.5 ἔχει. μέγα δέ σοι τεκµήριον ἐρῶ" πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε 
μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἠατρῶν εἰσελθὼν 
παρά τινα τῶν καµνόντων οὐχὶ ἐθέλοντα ἢ φάρµακον 
πιεῖν ἢ τεμεῖν ἢ καῦσαι παρασχεῖν. τῷ ἠωτρῷ, οὐ δυναµέ-. 

νου τοῦ ἑατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ ἄλλῃ τέχνη ἢ τῇ 
πο ῥητορικῇ. φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅποι βούλει ἐθόνεα ῥη- 

τορικὸν ἄνδρα καὶ ἰατρόν, εἰ δέοι λόγω διαγωνίζεσθαι ἐν 
ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλω τινὶ συλλόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἱρεθῆναι, 

6 ῥήεορα ἢ ἑατρόν, οὐδσμοῦ ἂν φανῆναι τὺν ἰατρόν, ἀλλ’ 
αἱρεθῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατόν, εἰ βούλοιτο. καὶ εἰ πρὺς 

840 36 ἄλλον γε δημιουργὸν ὀντιναοῦν ἀγωνίζοιο, πείσεεν ἂν 
αὐτὸν ἑλέσθαι ὁ ῥητορικὸς μᾶλλον ἢ ἄλλος ὁστισοῦν' οὐ 

γὰρ ἔστι περὶ ὕτου οὐκ ἂν πιθανώτερον εἶποι ὁ ῥητορικὸς 
ἢ ἄλλος ὁστισοῦν τῶν δημιοὐργῶν ἐν πλήθει,' Ἡ μὲν οὖν 
δύναμις τοσαύτη ἐστὶ καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης. δεῖ μέντοι, 

30 ὦ «Σώκρατες, τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι ὥσπερ τῇ ἄλλῃ πάσῃ 
ἀγωνία. καὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνεκα δεῖ 
πρὸς ἅπαντας χρῆσθαι ἀνθρώπονς, ὅτι ἔμαῦε απυκτεύειν 

21 τε καὶ παγκρατιάζειν καὶ ἐν ὕπλοις µάχεσθαι, ὥστε κρείτ- 
των εἶναι καὶ φίλων καὶ ἐχθρῶν' οὐ τούτου ἕνεκα τοὺς 

16 φίλους δεῖ τύπτειν οὐδὲ κεντεῖν τε καὶ ἀποκτιννύναι. οὐδέ 
γε μὰ «ία ἑών τις εἰς παλαίστραν φοαήσας, εὖ ἴχων τὸ 
σώµα καὶ πυκτικὸς Ὑερύμενος, ἔπειτα τὸν πατέρα τύπτη 

καὶ τὴν μητέρα ἢ ἄλλον τινὰ τῶν οἰκείων ἢ τῶν φίλων, 

κ οὐ τούτου ἕνεχα δεί: τοὺς παιδοτρίβας καὶ τοὺς ἐν τοῖς 
40 Όπλοις διδάσκοντας µάχεσθαι μισεῖν τε καὶ ἐκβάλλέιν ἐκ 

τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίωρ 
χρῆσθαι τούτοις πρὺς τοὺς πολεμίους καὶ τοῦς ἀδικοῦν- 

τας, ἀμυνομένους, μὴ ὑπάρχοντας' οἱ δὲ µεταστρέψαντες 

αρῶνται εῇ ἰσχύέ καὶ τῇ εέχνῃ οὐκ ὀρθῶς. οὔκουν οἱ δι- 
«ὃ ὑάξαντες πονηροί, οὐδὲ ἡ τέχνη οὔτε αἀία οὔτε πονηρὰ 

τούτου ἵνεκά ἐσειν, ἀλλ’ οἱ μὴ χρώμενοι, οἶμαι, ὀρθῶς. 

ὁ αὐτὺς δὴ λόγος καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς. δυνατὸς μὲν 
γὰρ πρὺς ἅπαντάς ἐστιν ὁ ῥήτωρ καὶ περὶ παντὸς λέγειν, 

αστ 
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ὥστε πιθανώτερος εἶναι ἐν τοῖς πλήθεσιν ἐμβραχὺ περὶ 
ὅτου ἂν βούληται: ὦλ οὐδέν τει μᾶλλον τούτου ἔνεκα δεῖ Β 
οὔτε τοὺς ἰατροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθαι, ὅτι δύναπο 
ἂν τοῦτο ποιῆσαι, οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργούς, ἀλλὰ 
δικαίως καὶ τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι, ὥσπερ καὶ τῇ ἀγωνίᾳ. 8 
ἐὰν δὲ, οἶμαι, ῥητορικὸς γενόμενός τις κάτα ταύτῃ τῇ 
δυνάµει καὶ τῇ τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν 90 
τε καὶ ἐκράλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ δι- 
κπαΐα χθείᾳ παρέδωκεν, ὁ ὃ' ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν ϐ 

οὐκ ὀρθῶς χρώµενο» μισεῖν δίκαιον καὶ ἐκβάλλειν καὶ ἅπο- ιο 
κτειννύναι, ὦλλ οὐ τὸν διδάξαντα. [ 

πι. Σο. Οἶμαι, ὦ Γοργία, καὶ σὶ ἔμπειρον εἶναι 
πολλῶν λόγων καὶ καθεωρακέναι ἐν αὐτοῖς τὸ τοιόνδε, 
ὅτι οὗ ῥᾳδίως δύνανται περὶ ὧν ὢν ἐπιχειρήσωσι διαλέγε- 
σθαι διορισάµενοι πρὺς ἀλλήλους καὶ µαθόντες καὶ διδά- 6 
ἔαντες ἑαυτοὺς οὕτω διαλύεσθαι τὰς συνονσίας, ἆλλ' ἐὰν Ὦ 

περί του ἀμφισβητήσωσι καὶ μὴ φῄῇ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον 
ὀρθῶς λέγειν ἢ μὴ σαφῶς, χαλεπαίνονσί τε καὶ κατὰ 
φθόνον οἴονται τὸν ἑαυτῶν λέγειν, φιλονεικοῦντας ἆλλ᾽ 
οὐ ζητοῦνεας τὸ προκείµενον ἐν τῷ λόγῳ. καὶ ἔνιοί γε0 
τελευτώντες αἴσχιστα ἁπαλλάττονται, λοιδορηθέντες τε καὶ 

εὐπόντεες καὶ ἀκούσαντες περὶ σφῶν αὐτῶν τοιαῦτα, οἷα 

καὶ τοὺς παρόντας ἄχθεσθαι ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν, ὅτι τοι- 
οὕτων ἀνθρώπων ἠξίωσαν ἀκροαταὶ γενέσθαι. Τοῦ δὴ Ε 
ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ ἀκό- 35 
Ίουθα λέγειν οὐδὲ σύµφωνα οἷς εὺ πρῶτον ἔλεγες περὶ 

τῆς ῥητορικῆς. φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, µή µε ὑπο- 
λάβης οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντα λέγειν τοῦ κατα- ·ſ 
φανὲς γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς σέ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ σὺ εἶ 
τῶν ἀνθρώπων ώνπερ καὶ ἐγώ, ἡδέως ἂν σε διερωτῴην΄ 304508. 
εἰ δὲ µή, ἑῴην ἄν, ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν 
ἂν ἐλεγχθέντων, εἴ τι μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως ὅ’ ἂν ἐλεγ- 
ἑάντων, εἴ τές τι μὴ ἀληθὲς λέγοι, οὐκ ἀηδέστερον μέντ᾽ 
ἂν ἐλεγγθέντων ἢ ἐλεγξάντων" μείζον «γὰρ αὐτὸ ἀγαθὸν 
ἡγοῦμαι, Όσωπερ μεῖζον ἀγαθόν ἐστιν αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι 35 
κακοῦ τοῦ μεγίστου ἢ ἄλλον ἁπαλλάξαι. οὐδὶν γὰρ αἶμαι 
τοσοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπω, Όσον δόξω ψευδὴς περὶ Β 
ὧν τυγχάνει νῦν ἡμῖν ὁ λόγος ὤν. εἰ μὶν οὖν καὶ σὺ φὴς 
τοιοῦτος εἶναι, διαλεγώµεθα. εἰ δὲ καὶ δοκεῖ χρῆναι ἐᾷν, 
ἑῶμεν ἤδη χαΐρειν καὶ διαλύωμεν τὸν λόγον. 40 

ΓΟΡ. ᾽Αἰλὰ φημὶ μὲν ἴγωγε, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς 

τοιοῦτοῳ εἶναι οἷον σὺ ὑφηγεῖ' ἴσως μέντοι χρῆν ἐννοεῖν 
καὶ τὸ τῶν παρόντων. πάλαι γάρ τοι, πρὶν καὶ ὑμᾶς 
ἐλθεῖν, ἐγὼ τοῖς παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν 
ἴσως πόῤῥω ἀποτενοῦμεν, ἣν διαλεγώμεθα. αιοπεῖν οὖν 4667 
χρὴ καὶ τὸ τούτων, μή τινας αὐτῶν κατέχωµεν βουλοµέ- 

νους τι καὶ ἄλλο πράττει». 
XIII. Χαι. Τοῦ μὲν θορύβον, ὦ Γοργία τε οαὶ 3] 
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Σώκρατες, αὐτοὶ ἀκούετε τοὐτῶν τῶν ἀνδρῶν, βου]ο- 
µένων ἀκούειν ἐάν τι λέγητε' ἐμοὶ ὅ) οὖν καὶ αὐτῷ μὴ 
γένοιτο τοσαύτη ἀσχολία, ὥστε τοιούτων Ἰόγων καὶ οὕτω 
λεγομένων ἀφεμένω προύργιαίεερόν τι γενέσθαι ἄλλο 

σ πράττει». 
XAA. Νἡ τοὺς θεούς, ὦ Χαιρεφῶν. καὶ μὶν δὴ καὶ 

αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις παραγενόµενος οὐκ οἵδ' εἰ πώ- 
ποτε ἤσθην οὕτως ὥσπερ νυνί, ὥστε ἔμοιγε, κἂν τὴν 
ἡμέραν ὅλην ἐθέλητε διαλέγεσθαι, χαριεῖσθε. 

Σ0. ᾽αλλὰ µήν, ὦ Καλλίκλεις, τό γ΄ ἐμὸν οὐδὲν κὠ- 
1ύει, εἴπερ ἐθέλει Γοργίας. 

ΤΟΡ. αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες, γίγνεται 
ἐμέ γε μὴ ἐθέλειν, αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον ἐρωτῷν ὅ τιτις 

Ε βούλεται. ἆλλ᾽ εἰ δοκεῖ τουτοισέ, διαλέγου τε καὶ ἐρώτα ὃ 
1δτι βούλει. 

ΣΩ. "ακουε δή, ὦ Γοργία, ἃ Φαυμάζω ἐν τοῖς 1εγο- 
µένοις ὑπὸ σοῦ". ἴσως γάρ τοι σοῦ ὀρθῶς λέγονεος ἐγὼ 
οὐκ ὀρθῶς ὑπο]αμβάνω. ῥητορικὸν φἠς ποιεῖν οἷός τὴ 
εἶναι, ἐάν τις βούληται παρὰ σοῦ µανθάνειν; 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν περὶ πάντων ὥστ᾽ ἐν ὄχλω πιθανὸν 
εἶναι, οὐ διδάσκοντα ἀλλὰ πείθοντα; 

ΓΟΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
29, "Ελεγές τοι νῦν δὴ ὅ ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ τοῦ 

3ᾷ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται ὁ ῥήτωρ. 

ΓΟΡ. Ναὶ γὰρ ἔλεγον, ἔν γε ὄχίω. 
ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ ἐν ὄχλω τοῦτό ἐσειν, ἐν τοῖς μὴ εἰδό- 

σιν; οὗ γὰρ δήπου ἕν γε τοῖς εἰδόσι τοῦ ἠατροῦ πιθανώ- 

τερος ἔσται. 

ΓΟΡ. ᾿Αληθῆ λέγεις. : 
20. Οὐκοῦν εἴπερ τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται, 

τοῦ εἰδότος πιθανώτερος γίγνεται; 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 

79. Οὐκ ἰατρός γε ὤν' ἡ γάρ: 
ΓΟΡ. Naei. 

ΣΩ, Ὁ δὲ μὴ ἱατρόρ γε δήπον ἀνεπιστήμων ὧν ὁ 
ζατρὺς ἐπιοτήμων. 

ΓΟΡ. «ἤλον ὅτι. ι 
Σ50, Ὁ οὐκ εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν οὐκ εἰδόσι -πι- 

.ο θανώτερος ἔσται, ὅταν ὁ ῥήτωφ τοῦ {ατροῦ πιθανώτερος 

ᾖ. τοῦτο συμβαίνει ἢ ἄλλο τε; 
ΓΟΡ. Τοῦτο ἐνταῦθά γε συμβαίνει. 
Σ9, Οὐκοῦν καὶ περὶ τὰς ἄλλὰς ἁπάσας τέχνας ὡὦσ- 

αύτως ἔχει ὁ ῥήτωρ καὶ ἡ ῥητορική” αὐτὰ μὲν τὰ πφάγ- 

4” ματα οὐδὲν δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, μηχανὴν δέτινα 
πειθοῦς εὑρηκέναι, ὥστε φαίνεσθαι τοῖς οὐκ εἰδόσι μᾶλ- 

1ον εἰδέῥαι τῶν εἰδότων, 

υ) 
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XIV. ΓΟΡ. Οὐκοῦν ποὶλὴ ῥᾳσεώνη, ὦ Σώκρατες, 
γέγνεται, μὴ µαθόντα τὰς ἄλλας τέχναςᾳ, ολλὰ µίαν ταύ- 
την, μηδὲν ἐλατεοῦσθαι τῶν δημιονργῶν. 

Σ5. Εἰὖ μὲν ἐλατεοῦται ἢ μὴ ἐλαττοῦται ὁ ῥήτωρ 
τῶν ἄλλων διὰ τὸ οὕτως ἔχειν, αὐτίκα ἐπισκεφόμεθα, 5 
ἐάν τι ἡμῖν πρὸς 1όγου ᾖ' νῦν δὲ τόδε πρότερον σκεφώ- 
ωθθα, ἄρα τυγχάνει περὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδιχον καὶ Ὁ 
τὸ αἰσχρὸν καὶ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν οὕτως 
ἔχων ὁ ῥητορικὸς ὡς περὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ περὶ τὰ ἄλλα 
ὧν αἱ ἄλλαι τέχναι, αὐτὰ μὲν οὐκ εἰδώς, τί ἀγαθὸν ἦ 1ο 
τί κακόν ἐστιν ἢ τί καὸν ἢ τί αἰσχρὸν ἢ δίκαιον ἢ 
ἄδικον, πειθὼ δὲ περὶ αὐτῶν µεμηχανηµένος, ὥστε δο- 
κεῖν εἰδέναι οὐκ εἰδὼς ἐν οὐκ εἰδόσι μᾶλλον τοῦ εἰδότος: 

ἢ ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ δεῖ προεπιστάµενον ταῦτα ἀφικέ Ε 
σθαι παρὰ οἳ τὸν μέλλοντα µαθήσεσθαι τὴν ῥητορικήν: 16 

εἰ δὲ µή, σὺ ὁ τῆς ῥητοριῆς διδάσκαλος τούτων μὲν 
οὐδὲν διδάξεις τὸν ἀφικνούμενον -- οὐ γὰρ σὺν ἔργον -- ποι- 
ήσεις ὅ᾽ ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι αὐτὸν τὰ εοιαῦτα 
οὐκ εἰδότα καὶ δοκεῖν ἀγαθὸν εἶναι οὐκ ὄντα; ἢ τὸ πα- 
ράπαν οὐχ οἷός τε ἔσει διδάξαι αὐτὸν τὴν ῥητορικήν, ἐὰν 30 
μὴ προειδῇ περὶ τούτων τὴν ἀλήθειαν; ἢ πῶς τὰ τοι- 
αὔτα ἔχει, ὦ Γοργία; καὶ πρὸς «ιός, ὥσπερ ἄρτι εἶπε, 460 
ἀποκαλύψας τῆς ῥητορικῆς εἰπὶ τίς ποθ’ ἡ δύναμές ἔστιν. 

ΓΟΡ. αλ) ἐγὼ μὲν οἶμαι, ὦ Σώκρατες, ἐὰν τύχῃ 
μὴ εἰδώς, καὶ ταῦτα παρ ἐμοῦ µαθήσεται. 

Σ0. Ἔχε δή: καλῶς γὰρ λέγεις. ἐώνπερ ῥητορικὸν 
σύ τινα ποιήσῃς, ἀνάγκη αὐτὸν εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ 
ἄδικα ἤτοι πρότερόν γε ἢ ὕστερον µαθόντα παρὰ σοῦ. 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 

Σ9. Τί οὖν: ὁ τὰ τεκτονικὰ μεμαθηκὼς τεκτονικός, 19 Β 
ἢ οὔ; 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὁ τὰ μουσικὰ μουσικός; 
ΓΟΡ. Ναί. 

29. Καὶ ὁ τὰ ἠπερικὰ ἰπερικός; καὶ τἆλλα οὕτω 4 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὁ μεμαθηκὼς ἕκαότα τοιοῦτός ἐστιν 
oloꝝ ἡ ἐπιστήμη ἕκασεον ἀπεργάζεται; 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 

29, Οὐκοῦν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὁ τὰ δίκαια 
μεμαθηκὼς δίκαιος: 

ΓΟΡ. Πάντως δήπου. 
Σ0. Ὁ δὲ δίκαιος δίκαιά που πράττει. 
ΓΟΡ. Ναί, 

Σ4. Οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ῥητορικὸν δίκαιον εἶναι, τὸν ϐ 
δὲ δίκαιον βούλεσθαι δίκαια πράττειν; 1.5 

ΓΟΡ. “Φαίνετιά γε. 
Σ9. Οὐδέποτε ἄρα βονλήσεται ὃ γε — αἀδικεῖν. 
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ΓΟΡ. ανάγκη, 

Σ., Τὸν δὶ ῥητορικὸν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιον 
εἶναι. 

ΓΟΡ. Ναί. 

5 Σ. Οὐδέποε ἄρα βουλήσεται ὁ ῥητορικὸς ἀδικεῖν. 
ΓΟΡ. Οὐ φαίνεταί γε. 
ἄν. 20. Μέμνησαι οὖν λέγων ὀλίγῳ πρότερον ὅτι 

ϱ. οὐ δεῖ τοῖς παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν οὐδ' ἐκβάλλειν ἐκ τῶν 
πόλεων, ἐὰν ὁ πύκεης τῇ πυκτικῇ μὴ καλώς χρῆταί τε 
ιοκαὶ ἀδικῇ; «ὠσαύτων δὲ οὕτω καὶ ἐὰν ὁ ῥήτωρ τῇ ῥητο- 

ρικῇ ἀδίκως χρῆται, μὴ τῷ διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδὲ ἑξε- 

λαύνειν ἐν τῆς πόλεως, ἁλλὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ οὐκ ὀρθῶς 

χρωµένω τῇ ῥητορικῇ; ἐῤῥήθη ταῦτα ἢ οὔ: 
ΓΟΡ. Ἐφῥήθη. 

κι 39. Νῦν δέ γε ὁ αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ὁ ῥητορι- 
κός, οὐκ ἂν ποτε ἀδικήσας. ἢ οὔ: 

ΓΟΡ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Καὶ ἐν τοῖς πρώτοις γε, ὦ Γοργία, λόγοις ἐλέ- 
32 Ύετο, ὅτι ἡ ῥητορικὴ περὶ λόγους εἴη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτίου 

30 καὶ περιστοῦ, ἁλλὰ τοὺς τοῦ ' δικαίου καὶ ἀδίκου. ἦ τάρ; 

ΓΟΡ. Ναί. 

Σ.. Ἐὼ τοίνυν σου εύτε ταῦτα η ὑπέλαβον 
ὡς οὐδέποτ) ἂν εἴη ἡ ῥητορικὴ ἄδικον πρᾶγμα, ὁ Υ ἀεὶ 
περὶ δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται' ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον 

19 ὕστερον ἔλεγες ὅτι ὁ ῥήτωφ τῇ ῥηεορικῇ κἂν ἀδίκως χρῴτο, 

οὕτω θαυμάσας καὶ ἠγησάμενος οὐ συνῄδειν τὰ λεγόμενα 
ἐκείνους εἶπον τοὺς λόγους, ὅτι εὖ μὶν κέρδος ἡγοῖο εἶναι 
τὸ ἐλέγχεσθαι ὥσπερ ἐγώ, ἄξιον εἴη διαλέγεσθαι, εἰ δὲ 
μή, ἐᾷν χαίρειν΄ ὕσεερον δὲ ἡμῶν ἐπισκοπουμένων ὁρᾷς 

30 δὴ καὶ αὐτὺς ὅτι αὖ ὁμολογεῖεαι τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον 
εἶναι ἀδίκως χρῆσθαι τῇ ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. 
ταῦτα οὖν ὕπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὦ Γοργία, οὐκ 

Β ὀλίγης συνουσίας ἐστὶν ὥστε Ἱκανῶς διασκέφασθαι. . 
Χνι. οι. Τί δαί, ὦ Σώκρατες; οὕτω καὶ σὺ 

αὓ περὶ τὴς ῥητορικῆς δοξάξεις ὥσπερ νῦν λέγεις; ἢ οἴε ὅτι 

Γοργίας [οχύνθη σοι μὴ προσομολογῆσαι τὸν ῥητορικὸν 
ἄνδρα μὴ οὐχὶ καὶ τὰ δίκαια εἰδέναι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ 

43. ἀγαθά, καὶ ἐὰν μὴ ἴλθη ταῦτα εἰδὼς παφ αὐτόν, αὐτὸς 
ὁ διδάξειν; ἔπειτα ἐκ ταύτης ἴσῶς τῆς ὁμολογίας ἐναντίον 

1οτι συνέβη ἐν τοῖς λόγοις, τοῦθ᾽ ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγα- 
γὼν ἐπὶ τοιαῦτα ἐρωτήματα. ἐπεὶ τίνα οἴει ἀπαρνήσεσθαι 

μὴ οὐχὶ καὶ αὐτὸν ἐπίσεασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους διδά- 
ἔειν: ἁλλ᾽ εἰς τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία ἐσεὶ τοὺς 
λόγους. 

4“ «ΣΩ. Ὦ κάλλιστε Πῶλε, ἀλλά τοι ἐξεπίτηδες κεώµεθα 
ἑταίρους καὶ υἱεῖς, ἵνα ἐπειδὰν αὐτοὶ πρεσβύτεροι γιγνό- 
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µενοι σφαλλώµεθα, παρόντες ὑμεῖς οἱ νεώτεροι ἐπανορ- 
θῶτε ἡμῶν τὸν βίον καὶ ἐν ἔργοις καὶ ἐν λόγοις. μαὶ οὖν 
εἴ τι ἐγὼ καὶ Γοργίας ἐν τοῖς λόγοις σφαλλόµεθα, σὺ 
παρὼν ἐπανόρθου" δίκαιος δ' εἴ. καὶ ἐγὼ ἐθέλω τῶν * 
λογημένων εἴ τί σοι δοκεῖ μὴ καλῶς ὠμολογῆσθαι, ἆνα- 5 

Φέσθαι ὃ τι ἂν οὐ βούλῃ, ἑάν µοι ἓν µόνον φυλάττῃς. 
Πο. ὮἨΤέ τοῦτο λέγεις; 

59. Τὴν µακροβογίαν, ὦ Πῶ]ε, ἣν καθείρξῃς, ᾗ τὸ 
πρῶτον ἐπεχείρησας χρῆσθαι. 

Πα. Τί δαί; οὐκ ἐξέσται µοι λέγειν ὁπύσα ἂν ιο 

βούλωμαι; 
ΣΩ. ΟΦεινὰ μέντ ἂν πάθοις, ὦ βέλειστε, εἰ Ἀθήναίζε K 

ἀφικόμενος, οὗ τῆς Ἑλλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξονσία τοῦ 
λέγειν, ἔπειτα οὐ ἐνταῦθα τούτου μόνος ἀτυχήσαις. ἀλλὰ 34 
ἀντίθες τοι" σοῦ μακρὰ λέγοντος καὶ μὴ ἐθέλοντος τὸ 16 
ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι, οὐ δεινὰ ἂν αὖ ἐγὼ πάθοιµε, 
εἰ μὴ ἐξέσται µοι ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούειν σου; ἆλλ' εἴ τι 
κήδει τοῦ λόγου τοῦ εἰφημένου καὶ ἐπανορθώσασθαι αὐτὸν 

βούλει, ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ἀναθέμενος ὃ τι σοι δοκεῖ, 
ἐν τῷ μέρει ἐρωτῶν τε καὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ 39 
Γοργίας, ἔλεγχέ τε καὶ ἠλέγχον. φὴς γὰρ Φνου καὶ σὺ 
ἐπίστασθαι ἅπερ Γοργίας. ἢ οὔ; 

Πϱ4,. ᾿Εγωγε. 

Σ. Οὐκοῦν καὶ οὗ κελεύεις σαυτὸν ἐρωτῶν ἑκάστοτε 
ὃ τι ἄν τις βούλήται, ὡς ἐπισεάμενος ἀποκρίνεσθαι; 3 

Πρ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σ. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὁπότερον βούλει ποίε. Β 

ἐρώτα ἢ ἀποκρίνου. 
XVII. ΠΕΙ. ᾽αλλὰ ποιήσω ταῦτα. καί µοι ἀπό- 

αριναι, ὦ Σώκρατες' ἐπειδὴ Γοργίας ἀπορεῖν σοι δοκεῖ 30 

περὶ τῆς ῥητορικῆς, σὺ αὐτὴν τίνα φὴς εἶναι; 
Σ0. άρα ἐῥωτᾷς ἤνεινα τέχνην φημὶ εἶναι; 
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Πα. Ἔγωγε. 
Σ.. Οὐδεμία ἴμοιγε δοχεῖ, ὦ Πῶλε, ὥς γε πρὸς σὶ 30 

τάληθη εἰρῆσθαι. 15 

ΠΏ4. ᾽αιλὰ τί σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι: 
Σ9. Πράγμα ὃ φὴς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἓν τῷ συγ- 

γθάμματι ὃ ἐγὼ ἔναγτας ἀνέγνων. 
ΠΟ. Τί τοῦτο λέγεις; 

Σῷ. Ἐμπειρίαν ἔγωγέ τινα. 40 
Πβή. Ἐμπειρία ἄρα σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι; 
Σ9, Ἔμουε, εἰ µή τι σὺ ἄλλα λέγεις. 
IIQA. Τίνος ἐμπειρία; 

Σ9. λάριτός τινος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίαρ. 
Πο. Οὐκοῦν καλόν σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι, 16 

χαρίζεσθαι οἷόν τ’ εἶναι ἀνθρώποις; 
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256. Τί δέ, ὦ Πῶχε; ἤδη πέπυσαι παρ ἐμοῦ ὃ τι 
φημὶ αὐτὴν εἶναι, ́ δοτι τ μετὰ τοο ἐροκῇ οὐ αίή 
μοι δοκεῖ εἶναι; 

D NQu. Οὐ γὰρ πέπνσµαι ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν 

σφὴς εἶναι; 
Σ9. ἈΒούλει οὖν, ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ χαρίζεσθαι, σμι- 

κρόν τί µοι χαρίσασθαι; 
παῃ. Ἔγωγε. 
29, Ἐροῦ νῦν µε, ὀψοποιία ἥτις µοι δοκεῖ τέχνη 

10 εἶναι. ' 
ΠΠ. Ἐρωτῶ δή, τίς τέχνη ὀψοποιία; 
Σ9. Οὐδεμα, ὦ Πῶλε. 

36 Πο. ᾽Αλλὰ εί; φάθι. 
Σ4. Φημὶ δή, ἐμπειρία τις. 

15 Πο. Τΐνοι φάθι. 

Ε Σ0ϱ. Φημὶ δή, χάριτος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας, ὦ 
Πῶλε. 

NQA. Ταύτὺν ἄρ ἐσεὶν ὀψοποιία καὶ ῥηεορική: 
Σ9. Οὐδαμῶς γε, ἁλλὰ τῆς αὐτῆς μὶν ἐπιηδεύσεως 

30 µόριον.. 
NnQA. Τίνος — ταύτης; 
ΣΩ. Μὴ ἀγροικάτερον ᾖ τὸ ἀληθὶς εὐπεῖν' ὀκνῶ γὰρ 

Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί µε διακωμῳδεῖν τὸ ἕαν- 
τοῦ ἐπιτήδευμα. ἐγὼ δέ, εἰ μὲν τοῦτό ἐσειν ἡ ῥητορικὴ 

463 ἣν Γοργίας ἐπικηδεύε, οὐκ οἶδα" καὶ γὰρ ἄρτι ἐκ τοῦ 
Ἰόγου οὐδὲν ἡμῖν καταφανὶς ἐγένετο τί ποτε οὗτος ἡγεῖται" 
ὃ ὅ) ἐγὼ καλῶ τὴν ῥητορικήν, πράγµατός τινός ἐστι μό- 
ριον οὐδενὸς τῶν καλῶν. 

ΓΟΡ. Τίνος, ὦ Σώκρατες: εἰπέ, μηδὲν ἐμὲ αἰσχυνθείς. 
ο. XVIII. ΣΩ. «οκεῖ τοίνυν µοι, ὦ Γοργία, εἶναί 

τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ, ψυχῆς δὲ σεοχασεικῆς καὶ 
ἀνδρείας- καὶ φύδει δεινῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις ' 

Ἡ καλῶ δὲ αὐτοῦ ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολακείαν. ταύτης µοι 
δοκεῖ τῆς ἐπιτηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μόρια εἶναι, 

Ἡτ as ἓν δὲ καὶ ἡ ὀψοποική" ὃ δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη, ὡς δὲ 

ὁ ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστι τέχνη, ἀλλ) ἐμπειρία καὶ τριβή. 

ταύτης µόφιον καὶ τὴν ῥητορικὴν ἐγὼ καλῶ καὶ τήν γε 
κομμωτικὴν καὶ τὴν σοφιστικήν, τέτταρα ταῦτα µόρια ἐπὶ 
τέτταρσι πράγµασιν. εἰ οὖν βούλεται Πώλος πυρθάνεσθαε, 

ϱ αὐπυνθανέσθω: οὐ γάρ πω πέπνσοται ὁποῖόν φηµι. ἐγὼ τῆς 

κολακείας µόφιον εἶναι τὴν ῥπεορικήν, ἀλλ) αὐτὸν λέληθα 
οὕπω ἀποκεκριμένος, ὁ δὲ ἐπανερωτᾷ εἰ οὐ καλὺν ἡγοῦμαι 
εἶναι. ἐγὼ δὲ αὐτῷ οὐκ ἀποκρινοῦμαι πρότερον εἴτε καλὺν 
εἴεε αἰσχρὸν ἡγοῦμαι εἶναι τὴν ῥητορικήν, πρὶν ἂν πρῶ- 

αὅτον ἀποκρίνωμαι ὃ τι ἐσείν. οὐ γὰρ δίκαιον, ὦ Πῶλε: 
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ἀλλ’ εἴπερ βούλει πυθέσθαι, ἐρώτα ὁποῖον µόριον τῆς 
κολακείας φημὶ εἶναι τὴν ῥητορικήν. 

Πο. Ἐφωτῶ δή, καὶ ἀπόκριναι, ὁποῖον µόριον. 

Σ0. Αρ οὖν ἂν µάθοις ἀποκριναμένου;: ἔσει γὰρ ἡ Ὦ 
ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον. 6 

ΤΠ. Τί οὖν; καλὸν ἢ αἰσχρὺν λέγεις αὐτὴν εἶναι: 
Σ., αἰσχρὸν ἔγωγε"' τὰ γὰρ κακὰ αἰσχρὰ καλώ" ἐπειδὴ 

δεῖ σοι ἀποκρίνασθαι ὡς ἤδη εἰδότι ἃ ἐγὼ λέγω. 
ΓΟΡ. Μὰ τὸν ία, ὦ Σώκρατες, αἅλλ᾽ ἐγὼ οὐδὲ 38 

αὐτὺς συνίηµι ὅ τι λέγεις. 3 19 
ΣΏ, Εἰκότως γε, ὦ Γοργία" οὐδὶν γάρ πω σαφὶς E 

λέγω, Πῶλος δὲ ὅδε νέος ἐστεὶ καὶ ὀξύς. 
ΓΟΡ. ᾽Αλλὰ τοῦτον μὲν ἴα, ἐμοὶ ὅ εἰπὶ πῶς λέγει 

πολιτικῆς μορίου εἴδωλον εἶναι τὴν ὁπεορικήν. 
Σ., Al ἐγὼ πειράσοµαι φράσαι ὃ γέ µοι — ] 

εἶναι ἡ ῥητορική: εἰ δὲ μὴ τυγχάνει ὂν τοῦτο, Πῶώλος 
ὧδε ἐλέγξει. σῶμά που καλεῖς τι καὶ ψυχήν; 

ΓΟΡ. Πώς γὰρ οὗ: 464 
Σ4. Οὐκοῦν καὶ τούτων οἴει τινὰ εἶναι — 

εὐεξίαν: . * 
ΓΟΡ. Ἔγαγε. 
Σ0. Τί δέ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὖσαν δ᾽ οὔ; οἷον 

τοιόνδε λέγω" πολλοὶ δοκοῦσιν εὖ ἔχειν τὰ σώματα, οὓς 

οὐκ ἂν ῥᾳδίως αἴσθοιτό τις, ὅτι οὐκ εὖ ἴχουσιν, ἄλλος 

ἢ ἰατρός τε καὶ τῶν γυμνασεικών τιρ. ας 

ΓΟΡ. ᾽Αληθη λέγεις. 
ΣΩ. Τὸ τοἰοῦεον λέγω καὶ ἐν σώµαει εἶναι καὶ ἐν 

ψυχῇν ὅ τι ποιε μὲν δοκεῖν εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν 988 
φυχήν, ἴχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον. 

ΓΟΡ. "στι ταῦτα. 

XIX. Σ0,. Φέρε δή σοι, ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον 
ἐπιδείξω ὃ λέγω. «υοῖν ὄντοιν τοῖν πραγμάτοιν δύο λέγω 39 
τέχνας; τὴν μὲν ἐπὶ τῇ φυχῇ πολιτικὴν καλῶ, τὴν «δὲ ἐπὶ 

τῷ σώµατι µίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἴχω σοι, μιᾶς 
δὲ οὔσης τῆό τοῦ σώματος Φεραπείας δύο µόρια λέγω, 15 
τὴν μὲν γυµνασεική», τὴν δὲ ἰαερικήν. τῆς δὲ πολιτικῆς 

ἀντὶ μὲν τῆς γυμφασεικῆς τὴν νοµοῦτεικήν, ἀφτίσεροφον 
δὲ τῇ ἀατρικῇ την δικαιοσύνην ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ 6 

όλων, ἄτε περὶ τὸ αὐτὺ οὖσαι, ἑκάτεραι τούτων, ἤ τε 

ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομοθετικῇ" «ο 
ὅμως δὲ διαφέρουσί τι ἀλλήλων. τειτάρων δὴ τούτων 
οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλειστον Θεραπενουσῶν τῶν μὲν 

τὸ σώμα, τῶν δὲ τὴν φυχήν, ἡ κολακευτικὴ αἰσθομένη, 
οὐ γνοῦσα λέγω ἁλλὰ στοχασαµένη, τέτραχα ἑαυτὴν δια- 
νείµασα, ὑποδῦσα ὑπὸ ἕκαστον τῶν µορίων, πφοσποιεῖται 45 

1. πέπνσαι ἤδη 
— 18, —— — 
35. ὀψοποιητι ών. 

a. — 2. Feig εἴ τις ᾱ. -- Ἴδ. Τίνος auetoro Ῥοκκοτο οἱ τίνος τις ΤΕ, εἰς cum ceteris libria ᾱ, 
μὶν ἍΓΦΕΙΗ”: αὐτῆς αὖο, — 33. εἰπεῖν, ὀκνῶ Γοργίου a. -- 39. αἰσχυνθῆς a. -- 

ῥπεορικὴν κολακείαρ µόφιον εἶναι, ἁλλ’ ο. — 434. οὕπω] οὕτως 4. νητική 
2. καλώ ΧΓΦΕΕΙΗ’ οἱ Ρε. Β: ἐγὼ καλῶ αὖο. — 16. Αλλὰ τοῦτ᾽ ἐγὼ a. — 22. δέ] δαί ἓ.. — 38. ὃ τι] ὅτι a. 

- δοκεῖν μὲν (1) be. -- 13. τοῖν om. a. — 93. τέχνας, καὶ τὴν (1) b. — 34. τῷ .οπι. ο. -- 37. ἀντὶ μὲν τῆς γυμνα- 
στικῆς) Rlareevo⸗ μὲν τῇ γυμναστικῇ ο, — 28- 40. δικαιοσύνην - δικαιοσύνη) δικασεικήν - δικαστικὴ Ib. — 43. αἶσθα- 
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Ὦ εἶναι τοῦτο ὅπερ ὑπέδυ, καὶ τοῦ μὲν βελείσου οὐδὲν 
φροντίζει, τῷ δὲ ἀεὶ ἠδίστω Θηρεύεται τὴν ἄνοιαν καὶ 
ἐξαπατᾷ, ὥστε δοκεῖ πλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ μὲν οὖν 
τὴν ἰατρικὴν ἡ ὀψοποιοιὴ ὑποδέδυκε, καὶ προσποιεῖται τὰ 

ὅ βέλτισεα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι, ὥστ εἰ δέοι ἐν παισὶ 
διαγωνίζεσθαι ὀφοποιόν τε καὶ ἑωτρὸν ἢ ἐν ἀνδράσιν 

40 οὕτως ἀνοήτοις ὥσπερ οἳ παῖδες, πύτερος ἐπαῖει περὶ 
τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ πονηρῶν, ὁ ἑατρὸς ἢ ὁ ὀφοποιός, 

Κ Λλιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. χθλακείαν μὲν οὖν αὐτὸ 
465 ιοκαλῶ, καὶ αἰσχρόν φηµι εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὦ Πῶλε -- 

ἳ τοῦτο γὰρ πρὸς σἳ λέγω --, ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάζεται 
ἄνευ τοῦ βελτίστου: τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φηµι εἶναι, ἀλλ 
ἐμπειρίαν, ὅτι οὐκ ἴχει Ἰόγον οὐδένα ὧν προσφέρει, ὁποῖ) 
ἄττα τὴν φύσιν ἐσείν, ὥστε τὴν αἰτίαν ἑκάστου μὴ ἔχειν 

in εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ τέχνη» οὐ καιώ ὃ ἂν ἡ ἄλογον πρᾶγμα. 
τούτων ὅλ πέρι εἰ ἀμφιοβητεῖς, ἐθέλω ὑποσχεῖν λόγον, 

ΧΧ. ΊΤῇ μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω, ἡ ὀψοποιικὴ 
Β κολακεία ὑπόκειται' τῇ δὲ γυμναστικῇ κατὰ τὸν αὐτὸν 

ερόπον τοῦτον ἡ κοµµωτική, κακοῦργός τε οὖσα καὶ ὧπα- 
4ο τηλὴ καὶ ἀγεννὴῆς καὶ ἀνελεύθερος, σχήµασι καὶ χρώµασι 

καὶ λειότητι καὶ ἐσθήσει ἀπατῶσα, ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον 
κάλλος ἐφελκομένονυς τοῦ οὐκείου τοῦ διά τῆς γυμναστικῆς 
ἁμελεῖν. ἵν' οὖν μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ 
οἳ γεωμέτραι -- ἤδη γὰρ ἂν ἴσως ἀκολουθήσαις -- ὅτι ὃ 

30 κομμωτικὴ πρὸς γυµναστικήν, τοῦτο ὀψοποικὴ πρὸς ἑατρι- 
ο κήν. μᾶλλον δὲ ὧδε, ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυµνασεικήν, 
44 τοῦτο θοφισεικἡ πρὸς νοµοθετικήν, καὶ ὅτι ὃ ὀφοποιικὴ 

πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὺς δικαιοσύνην. ὅπερ 
μέντοι λέγω, διέστηκε μὲν οὕτω φύσει" ἄτε-δ' ἐγγὺς ὄντων 

30 φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ ταύτά σοφισταὶ καὶ ῥήτο- 
ρες, καὶ οὐκ ἔχονσιν ὃ τι χρήσωνεαι οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς 
οὔτε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τούτοις. καὶ γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἡ 
φυχὴ τῷ σώματι ἐπεστάτε, ἀλλ) αὐτὺ ἀὐτῷ, καὶ μὴ ὑπὸ 

Β ταύτης κατεθεωρεῖτο καὶ διεκρίνετο ἤ τε ὀφοποιικὴ καὶ 
αὖ ἡ ἰατρική, ἆλλ αὐτὸ τὸ ᾿σῶμα ἴἔκρινε σταθμώμενον ταῖς 

χάρισι ταῖς πρὸς αὐτό, τὸ τοῦ ᾽Αναξαγόρον ἂν πολὺ ἦν, 
ὦ φίλε Πῶλε -- σὺ γὰρ τούτων ἴμπειρος »-, ὁμοῦ ἂν πάντα 
χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ αὐτῷ, ἀκρίων ὄντων τῶν τε 
ἰατρικῶν καὶ ὑγιεινῶν καὶ ὀφοπομκῶν. ὃ μὶν οὖν ἐγώ 

«φηµι τὴν ῥητορικὴν εἶναι, ἀκήκοας" ἀντίστροφον ὀψο- 
Ε ποιίας ἐν ψυχῆ, ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι. Ίσως μὲν οὖν ἄτο- 

πον πεποίηκα, ὅτι σε οὐκ ζῶν μακροὺς λόγους λέγειν 
αὐτὸς συχνὺν λόγον ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν οὖν ἐμοὶ συγ- 

γνώµην ἔχειν ἐσεί: λέγοντος γάρ µου βραχία οὐκ ἐμάν- 

4, δοκεῖν ᾱ. -- 4. 
libris a. — προσφέρει) προσφέρει 
be. -- ἐσθήσει cüm Coras ο: αἰσθήσει ᾱ, 

ΠΗ4ΗΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΗΣ. 

ὀψοποιηεικὴ a, αλίησς. -- δ. καὶ] ἢ a. 
προσφέρει a. — 19. οὖόα ΟΠΙ. a. — 30. σχήµασί τε καὶ ᾱ. 

ἦσιν b. — αν. ἀκολουήγήσε 

ἀ4δσ. 106. 

8ανες, οὐδὲ χρῆσθαι τῇ ἀποκρίσει ἦν σοι ἀπεκρινάμην 
οὐδὲν οἷός τ’ ἠσθα, ἆλλ' ἐδέου διηγήσεως. ἐὰν μὲν οὖν 
καὶ ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου μὴ ἴχω ὃ τι χρήσωµαι, ἀπό- 466 
τεινε καὶ σὺ λόγον, ἐὰν δὲ ἔχω, ἕα µε χρῆσθαι' δίκαιον 3 
γάρ. καὶ νῦν ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει εἴ τι ἴχεις χρῆσθαι, χρῶ. 6 

Χχι. Πο. Τί οὖν φῄς; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι 

ἡ ῥητορική: | 
ΣΩ. Κολακείας μὲν οὖν  ἔγωγε εἶπον µόριον. ἀλῖ οὐ 

μνηµονεύεις τηλκοῦτος ὤν, ὦ Πῶλε: τί τάχα δράσεις: 
Πο. Αρ οὖν δοκοῦσί σοι ὡς κόλακες ἐν ταῖς πόλεσι 19 

φαῦλοι νομίζεσθαι οἱ ἀγαθοὶ ῥήτορες: 
ΣΩ. Ἐρώτημα τοῦτ ἐρωτᾷς ἢ λόγου τινὺς ἀρχὴν Β 

λέγεις: 
πβοῃ. Ἐρωτῶ ἔγωγε. 
Σο. Οὐδὶ νοµίξεσθαι ἔμοιγε δοκοῦσιν. is 

πο. Πῶς οὐ νοµίζεσθαι: οὐ µέγιστον δύνανται ἐν 

ταῖς πόλεσιν; 

Σ9. Οὔκ, εἰ τὸ δύνασθαί γε λέγεις ἀγαθόν τι εἶναι 
τῷ δυνααένω. , 

πο. ᾽Αιλὰ μὲν δὴ λέω γε. Γ] 

Σ0, Ἐλάχιοτον τοίνυν µοι δοκοῦσι τῶν ἐν τῇ πόλει 
δύναόθαι οἱ ῥήτορες. ' 

Πα. Τί δέ: οὐχ, ὥσπερ οἱ τύραννοι, ἀποκτιννύασί 
τε ὃν ἂν βούλωνται, καὶ ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκ- Ὁ 

βάλλουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς; * 

SQ. Νἡ τὸν κύνα ἀαφιγνοῦ μέντοι; ὦ Γῶλε, ἐφ 
Ἱκάστου ὧν λέγεις, πύτερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις καὶ γνώµην 39 
σαυτοῦ ἀποφαίνει, ἢ ἐμὶ ἐφωτᾷς. 

ΠΟ. Αλ) ἔγωγε οἳ ἐρωτῶ. 
Σ9. Εἶεν, ὦ φίλε: ἔπειτα δύο ἅμα µε ἐρωτᾷς: 30 

ΠΡΙ. Πῶς δύο: 
Σ0. Οὐκ ἄρτι οὕτω πως ἔλερες, ὅτι ἀποκτιννύασιν 

οἳ ῥήτορες οὓς ἂν βού]ωνται, ὥσπερ οἱ τύραννοι, καὶ Ὦ 
χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν ἐκ τῶν πόλεων. ὃν 
ἂν δοκῇ αὐτοῖς: 35 

πο. ' Ἔγωγε. ' 

ΧΧχη. 20. Πέγω τοίνυν σοι ὅτι δύο ταῦτ) ἐστὶ τά 

ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί γέ σοι πρὸς ἀμφότερα. 
φημὲ γάρ, ὦ Πῶλε, ἐγὼ καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς 
τυράννους δύνασθαι μὲν ἐν ταῖς πόλεσι αμικρύτατον, ὥσ- ab 389 
περ νῦν δὴ ἔλεγον' οὐδὲν γὰρ ποιεῖν ὧν βούλονται, ἃς 
ἔπος εἰπεῖν" ποιεῖν μέντοι ὃ ει ἂν αὐτοῖς δόξῃ βέλτι- 
στον εἶναι. 

Πςιη. Οὐκοῦν τοῦτό ἐσει τὸ µέγα δύνασθαι: E 

— e. αὐτὸ 1. — 13. ὧν οσα Fieino be: ᾧὦ οι 
-- 81. λειότησι (ΕΕ) 

ας ᾱ. -- 18. δικαιοσύνην] δικασεικήν 18, — 
30. διέστηκεν οὕτω a. — 30. σοφισταὶ καὶ ῥήτορες οπι. Φ)ὺ. — 34. χρήσονται πα. — 13. ἀνεκρίνετο ᾱ. -- 38. 

ἄΓωβΣΊΦΗΟΥΗ’ -- ἀκρίων τ’ ὄντων τῶν τε ὑγιεινῶν καὶ ἑατρικῶν καὶ ὀψοποιητικῶν α. — 45. συχνὀν] μακρὺν a. 
α. τ᾽ οι. α. — 9 δράσεις) δράσεις πρεοβύτης γεν Τι 

τῶν ἐν α. — 30, μὲν cum Ηεϊπάοτῆο ὃς: μὴν ουσ libris ᾱ. -- δὴ δὲ απ. — 23. ἄποχτι 
ἀμφιγνοῦ ὃο. — 133. ἀποκειννύουσιν α. 

α. δράσεις [πρεοβύτης γενόμενος) ο. -- 16. δύνανται 
— 2 a. — 26. κύνα. 
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29. Οὔχ, ὧς γέ φησι Πῶώλος. 
ΠΏ1. ᾿Ἐγὼ οὔ φηµε; φημὶ μὶν οὖν ἔγωγε. 
25. Μάὰ τὸν οὐ οὐ γε, ἐπεὶ τὸ µέγα δύνασθαι ἔφης 

ἀγαθὸν εἶναι τῷ δυναμένφ. 
5 ΠΕΙ. Φημὶ γὰρ οὖν. 

Σ9. ᾽Αγαθὸν οὖν οἴει εἶναι, ἐάν τις ποιῇ ταῦτα ἃ 

Ἡ. ἂν δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, νοῦν μὴ ἔχων; καὶ τοῦτο 
καλεῖς μέγα δύνασθαι; 

Πα. Ope ἔγωγε. 
1ο. Σά. Οὐκοῦν ἀποδείξες τοὺς ῥήτορας νοῦν ἔχοντας 

4631 καὶ τέχνην τὴν ῥητορικὴν ἆλλὰ μὴ κολακείαν, ἐμὲ ἕξε- 
λέγξας. εὖ δέ µε ἑάσειᾳ ἀνέλεγκτον, οἱ ῥήτορες οἱ ποιοῦντες 
ἐν ταῖς πόλεσιν ἃ δοκεὶ αγτοῖς καὶ οἱ τύραννοι οὐδὲν ἀγα- 
Φὸν τοῦτο κεκεήσονται, εἰ δὴ δύναμί ἐστιν, ὡς σὐ φῄς, 

15 ἀγαθόν, τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοκεῖ καὶ σὺ ὁμολογεῖς 

κακὸν εἶναι. ἢ οὔ; J 
Πε. Ἔγωγε- 

Σ6. Πῶς ἂν οὖν οἱ ὀύτορες μέγα — ἢ οἱ 

τύραννοι ἐν ταῖς πόλαιν, ο σημα 
30 ὑπὸ Πώλου ὕτι ποιοῦσιν ὦ βούλονται:; 

µ ΠΏ4. Οὗτος ἀνήρ -- 

Σω. Οὔ φηµι ποιεν αὐτοὺς ἃ βούλονται: 
ἔλεγχε. 

ΠΏ/. Οὐκ ἄρτι ὠμολόγεις ποιεῖν ὢ δοκεῖ αὐτοῖς βέλ- 
Ἄτιστα εἶναι, τούτου πρόσθεν; 

Σ9. Καὶ γὰρ νῦν ὁμολογῶ. 
ΠΩ. Οὐκοῦν ποιοῦσιν ἃ βούλονται. 
Σ.. Οὔὗ φηµι. 
Πῷα. Ποιοῦντες δὲ ἃ δοκεῖ αὐτοῖς: 

25. Φημί. 
NQA. Σχέτλια λέγεις καὶ ὑπερφυῆ, ὦ Σώκφατες. 

20, Μὴ κατηγόφει, ὦ λῷστε Πῶλε, ἵνα προσείπω σε 
ο κατὰ αἱ ἀλλ’ εἰ μὲν ἔχεις ἐμὲ ἐρωτᾷν, ἐπίδειξον ὅτι ψεύ- 

ὅομαι, εἰ δὲ µή, αὐτὸς ἀποκφίνου. 
15. ΠΛ. Αλλ ἐθέλω ἀποκρίνεσθαι, ἵνα καὶ εἰδώ ὃ τι λέγεις. 

XXIII. M. Πύτερον οὖν σοι δοκοῦσιν οἱ ἄρθρωποι 
τοῦτο βούλεσθαι ὃ ἂν πράετωσιν ἑκάστοτε, ἢ ἐκεῖνο οὗ 
Ένεκα πράττουσι τοῦθ) ὃ πράττονσιν: οἷον οἱ τὰ φάρμακα 
πίνοντες παρὰ τῶν ἰατρῶν πύτερὀν σοι δοκοῦσι τοῦτο 

αοβούλεσθαι ὅπερ ποιοῦσι, πίνειν τὸ φάρμακον καὶ ὠλγεῖν, 
υ. ἢ ἐκεῖνο, τὸ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνεκα πίνουσιν: 

Πρ. «Ἰῆλον ὅτι τὺ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνεκα πίρουσιν. 
Σ0. Οὐκοῦν καὶ οἱ πλέοντές τε καὶ τὸν ἄλλον χφη- 

ματισμὸν χφηματιζόµενοι οὐ τοῦτό ἔσειν ὃ βούλονται, ὃ 
αοποιοῦσιν ἑκάσεοτε" τίς γὰρ βούλεται πλεῖν τε καὶ κινδυ- 

εύειν καὶ πράγµατ᾽ ἔχειν; αλλ’ ἐκεῖνο, οἶμαι, οὗ ἕνεκα 
πλέουσι, πλουτεϊν' πλούτου γὰρ ἕνεκα πλέουσιν. 

—R 

40 1 

ΠΑΗΑΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ. 

ΠΦµ. Πάνυ τες 

ΣΩ. "Αλλο τι οὖν οὕτω καὶ περὶ πάντων; ἐάν εἰς τι 

πρώττῃ ἔνεκά του, οὐ. τοῦτο βούλεται ὃ πράττει, ἆλλ 

ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα πρώστει; 

QA. ἵΝαί. σ40 

Σϱ. 40 οὖν ἔστι ει τῶν ὄντων, ὃ οὐχὶ ἦτοι ὠγαθόν Ε 
Υ΄ ἐσεῖν ἢ κακὺν ἢ μεταξὺ τούτων, οὔτε ἀγαθὸν οὔτεκακόν: 

ΠΩ. Πολὴ ἀνάγκη, ὦ Σώκφατες. 
24. Οὐκοῦν λέγεις εἶναι ἀγαθὸν μὲν σοφίαν τε καὶ 

ἡγίειων καὶ πλοῦτον καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα, κακά δὲ τά- 1ο 
φαντία τούτων; 

ΠΦ4. Ἔγωγε. 
Σ0. Τὰ δὲ µήτε ἀγαθὰ μήτε κακἁ ρα τοιάδε λέγεις, 

ὃ ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ, ἐνίτε δὲ τοῦ κακοῦ, 
ἐνίοτε δὲ οὐδετέρον, οἷον καθῆσθαι καὶ βαδίζειν καὶ τρέ- 15 
ειν καὶ πλεῖν, καὶ οἷον αὖ λίθους καὶ ξύλα καὶ τἆλλα 
τὰ τοιαῦτα; οὐ ταῦτα Λέγεις; ἢ ἀλλ ἄτεα καλεῖς τὰ µήτε 
ἁγαθὰ µήτε κακά; 

Πε. Οὔκ, ὦλλὰ ταῦτα. 

Σ5. Πύτερον οὖν τὰ μεταξὺ εαῦτα ἕνεκεν τῶν ἄγα- w 
Φῶν πράτεονσιν, ὅταν πράττωσιν, ἢ τώγωθὰ τῶν µεταξύ; 

IIAA. Τὰ μεταξὺ δήπου τῶν ἀγαθών. 

Σ9. Τὸ ἀγαθὸν ἄρα διώκοντες καὶ βαδίζοµεν, ὅταν 
ῥαδίζωμε», οἰώμενοι ῥέλειον εἶναι,: καὶ τὸ ἐναντίον ἔστα- Ἡ 

μεν, ὅταν ἑστῶμεν, τοῦ αὐτοῦ ἔνεκα, τοῦ ἁγαθοῦ. ἢ οὔ: 15 
Πδή. Ναί. | 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἀποκτίννυμεν, εἴ εινα ἀποκτίννυμεν, {7 
καὶ ἐκβάλλομεν καὶ ἀφαιρούμεθα χρήματα, οὐόμενοι ἅμει- 
ον εἶναι ἡμῖν ταῦτα ποιεῖν ἡ' µή: 

ΠΦΗ. Πάνυ γε. 30 
Σ.. "Ἐνεκ ἄρα τοῦ ἀγαθοῦ. παντα ταῦτα ποιοῦαιν 

οἱ ποιοῦντες. 

Πα. Φημί. 
Ἁχιν. Σ0. Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν, ἃ ἕνεκά του 

ποιοῦμεν, μὴ ἐκεῖνα βούλεσθαι, ἆλλ’ ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα ταῦτα 30: 

ποιοῦμεν; 

ΠΦὰ11. Μάλιστα. 

Σ5,. Οὐκ ἄρα αφάττειν βουλόμεθα οὐδ᾽ ἑεβάδλεν ἐκ 
τῶν πόλεων οὐδὶ χρήματα ἀφαιφεῖσθαι ἁπίώς οὕκως, 

ἀλλ’ ἐὰν μὶν ὠφέλιμα ᾗ ταῦτα, βουλύμεθα πράττειν αὐτά, 30 
βλαβερά δὲ ὄντα οὐ βουλόμεθα. τὰ γὰρ ἀγαθὰ βουλό- 

µεθα, ὡς φἠς σύ, τὰ δὲ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ οὐ βον- 
Ἰόμεθα, οὐδὲ τὰ κακά. ἡ Ἱάρι ἀληθῆ σοι δοκῶ λέγειν, 
ὦ Πώλε, ἢ οὔ; Τί οὐκ ἀποκρίνει; 

Πο. ᾽Αηθή. 5 
Σ9. Οὐκοῦν εἴπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ τις ὧπο- ϐ 

κτείνει τινὰ ἢ ἐκβάλλει ἐκ πόλεως ἢ ἀφαιρείται χρήματα, 

3, ἔφης) Malim φὴν οἳ propter Poli re⸗ponslonemn et quod ἴφης a Ῥ]αίοπο altenum videtur. Οἱ, ad Euthryd. 
308 C. Βλιτ — 1. εἰ δὴ εππα Fieino (πὲ ) οἱ. Ηοἰμάοτβο οἱ ἡ δὲ cuin Uhris a b. εἰ hahbet etiam Βίοβασυς οἱ 
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εἶτε τύραννο ὧν εἴτε ῥήτωρ, οἰόμενος ἄμεινον εἶναι 
αὐτῷ, τυγχάνει δὲ ὂν. κάκιον, οὗτος δήπου ποιεῖ ἃ δοκεῖ 

αὐτῷ. ἡ γάρι 
18 ΠΔ. Ναί. 

5. Σ0. αρ οὖν καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα 

κακὰ ὄντα; Τί οὐκ ἀποκρίνει; 

Π984. ᾿Αλλ' οὔ µοι δοκεῖ ποιεῖν ἃ βούλεται. 
ε Σ0. Ἔστιν οὖν ὅπως ὁ τοιοῦτος µέγα δύναται ἐν τῇ 

πόλει ταύτῃ, εἴπερ ἐστὶ τὸ µέγα δύνασθαι ἀγαθόν τι κατὰ 
Ἰοτὴν σὴν ὁμολογίαν: 

Πο. Οὖκ ἔστιν. 

Σο, ᾽Αἱηθῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, λέγων ὅτι ἔστιν ἄνθρω- 
πον ποιοῦντα ἐν πόλει ἃ δοκεῖ αὐτῷ μὴ µέγα δύφασθαι 
μηδὲ ποιεῖν ἃ βούλεται. 
Πρ. Ὡς δὴ σὐ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο .ἐξεῖναί 

σοι ποιεῖν ὅ τι δοκεῖ σοι ἐν τῇ πύλει μᾶλλον ἢ µή, οὐδὲ 

ζηλοῖς ὅταν ἵδῃο τινὰ ἤ ἀποκτείναντα ὃν ἔδοξεν αὐτῷ ἢ 
ἀφελόμενον χρήματα ἢ δήσαντα. 

Σ9. «ικαίως λέγεις ἡ ἀδίκως; 
αθθο HA. —— ἂν ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως ζηλωτόν 

ἐστιν; 

20. Εὐφήμει, ὦ Πῶλε. 

πωα. Τί δή: 
Σ9. "Ότι οὐ χρὴ "οὔτε τοὺς ἀξηλώτους ξηλοῦν οὔτε 

Φα τοὺς ἀθλίους, ἆλλ’ ἐλεεῖν, 
MQA. Τί δαί; οὕτω σοι δοκεῖ * περὶ ὧν ἐγὼ 

λέγω τῶν ἀνθρώπων: 

Σῷ. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΤΠΏ4. "Όστις οὖν ἀπόκείννναιν ὃν ὢν δόξη αὐτῷ, 

30 δικαίως ἀποκειννύς, ἄθλιος δοκεῖ σοι εἶναι καὶ ἐλεεινός; 

Σα. Οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. 
ΠΩΗ. Οὖὐκ ἄρτι ἄθλον ἔφησθα εἶναι: 
ΣΩ. Τὸὺν ἀδίκως γε, ὦ ἱταῖρε, ἀποκτείναντα, καὶ 

Ἡ ῥἐλεενόν γε πρός" τὺν δὲ δριαίως ἀξήλωτον. 
πύ. ΠΡΙ. Ἡ που ὃ γε ἀποθνήόκων ἀδίκως ἐλεεινός τε 

καὶ ἄθλιός ἐστιν. 
Σ9. Ἡττον ἢ ὁ ἀποκειννύς, ὦ Πῶλε, καὶ ἧττον ἢ 

ὁ δικαίως ἀποθνήσκων. 

πρ. Πῶς δῆτα, ὦ Σώκρατες; 
ϱ Σ8. Οὕτως, ὡς µέγιστον τῶν κακῶν τυγχάνει ὃν τὸ 

ἀδικεῖν. 
Πα. Ἡ γὰρ τοῦτο µέγιστον: οὐ τὸ ἀδικεῖσθαι μεῖζον; 
ΣΩ. "Ἠκιοτά γε. 
ΠΦι4. Σὺ ἄρα βούλοιο ἂν ἀδικεσθαι μᾶλλον ἢ 

«ὖ ἀδικεῖν; 

ιν ΣΑ. Βουλοίμην μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα: εἰ ὅ) ἀναγ- 
καΐον εἴη ἀδικεν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἆδι- 
κεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν. 

“9 

Π4 ΤΟΝΟΣ ΓΟΡΓΊΙΑΣ. 469. 410. 

QA. Σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο: συ 
Σ0, Οὔκ, εἰ τὸ τοραννεῖν γε λέγεις ὅπερ ἐγώ. 
Πρ. Αλλ’ ἔγωγε τοῦτο λέγω ὅπερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν 

τῇ πόλει, ὃ ἂν δοκῇ αὐτῷ, ποιεῖν τοῦτο, καὶ ἀποκτιν- 
ψύντι καὶ ἐκβάλλοντι καὶ πάντα πράττοντι κατὰ τὴν αὖν ὅ 
τοῦ δόξαν. 

XXV. Σ2. Ὦ µακάρε, ἐμοῦ δὴ έγοντος τῷ Ἰόγῳ 
ἐπιλαβοῦ. εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν ἀγομᾷ πληθούσῃ λαβὼν ὑπὸ µά- D 
λης ἐγχειρίδιον λέγοιμι πρὸς οἳ ὅτι Ὢ Πῶλψ ἐμοὶ δύναμίς 
τι καὶ τυραννὶς Θαυμασία ἄρτι προσγέγονεν’ ἐὰν γὰρ 1 
ἄρα ἐμοὶ δόξη τινά τουτωνὶ τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ ὁρᾷς 
αὐτίκα µάλα δεῖν τεθνάναι, τεθνήξει οὗτος ὃν ἂν δόξῃ᾽ 
κἄν τινα δόξη µοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν, 
κατεαγὼς ἔσται αὐτίκα µάλα, κἂν Θοιμάτιον διεσχίσθαε, 
διεσχισµένον ἴσται" οὕτω µέγα ἐγὼ δύναμαι ἐν τῇδε τῇ 15 
πόλει. εἰ οὖν ἀπιστοῦντί σοι δείξαιµι τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως E 
ἂν εἶποις ἰδὼν ὅτι Ὦ Σώκρατες, οὕτω μὲν πάντες ἂν 
µέγα δύίαιντο, ἐπεὶ κἂν ἐμπρησθείῃ οὐκία τούτῳ τῷ 
τρόπῳ. ἤντιν ἄν σοι δοκῇ, καὶ τά γε ᾿4θηναίων νεώρια 
καὶ αἱ τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα πάνεα καὶ τὰ δηµόσια καὶ ᾗ0 

τὰ ἴδια. ἀλλ οὐκ ἄρα τοῦτ' ἔσει τὸ μέγα δύνασθαε, τὸ δί 
ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτῷ. ἢ δοκεῖ σοι; 

ΠβαΗ. Οὐ δῆτα οὕτω γε. 
ΣΏ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν δί ὃ τι µέμφει τὴν τοιαύτη» 410 

δύναμιν; 5 
Πο. Ἔγωγε. 

Σα. Τί δή: λέγε. 
ΠΘῃ. "Ότι ἀναγκαῖον τὺν οὕτω πράετοντα ζημιοῦ- 

σθαί ἐστιν. 

24, Τὸ δὲ ζημιοῦσθαι οὐ κακόν; νο 30 
Πβδη. Πάνο γε. 

Σ98. Οὐκοῦν, ὦ Θαυμάσιε, τὸ µέγα δύνασθαι πάλιν 
αὖ σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν πράττοντι ὢ δοκεῖ ἔπηται τὸ 
ὠφελίμως πράττει», ἀγαθόν τε εἶναι, καὶ τοῦτο, ὡς ἔοι- 
κεν, ἐστὶ τὸ µέγα δύνασθαι" εἰ δὲ µή, κακὸν καὶ σμεκρὸν 15 
δύνασθαι, Σκεφώμεθα δὲ καὶ τόδε. ἄλλο τι ὁμολογοῦμεν ὃ 
ἐνίοτε μὶν ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, 
ἀποκτιννύναι τε καὶ ἐξελαύνκν  ἀνθρώπους καὶ ἀφαιρεῖ- 
σθαι χρήματα, ἐνίοτε δὲ οὔ; 

ΠΦΗ. Πάνυ γε. “0 

25. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, καὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ’ 
ἐμοῦ ὁμολογεῖται. 

QA. Ναί. 

ΣΩ. Πότε οὖν σὺ φὴς ἄμεινον εἶναι ταῦτα πο 52 
εἰπὶ τίνα ὅρον ὀρίδει. ι 

QA. Σὺ μὲν οὖν, ὦ Σώκφατες, ἀπόκριναι —— 
τοῦτο. 

Σ0. ᾿Ἐγὼ μὲν τοίνυν φημί, ὦ Πῶλε, εἴ σοι παρ ϐ 

1. εἶναι αὐτῷ ἄμεινον α. -- 3. τυγχάνη ᾱ. — 
34. γε] δὲ a. 

1. οὐκ ἂν δέβαιο τυραννεῖν ᾱ. — 13. τεθνήξεται Δ. 

14. ἀφελόντα 4. 

—13. κατεαγῆναι a. 

— 26. δαί] δὲ ᾱ. — 10. εἶναι οσι. ας. — 

— 3ο. καὶ αἳ τριήρεις Schaeſerus ad 
Apollon. Rhod. Τ. II. ρ. 164) οἱ Coras: καὶ τριήρεις αῦο. — 30. ἄλλο τι ἢ ὁἁμολογοῦμεν a. 
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ἐμοῦ Πδιόν ἐστιν ὠκούειν, ὅταν μὲν δικαίως τις ταῦτα 
ποιζ, ἄμεινον εἶναι, Όταν δὲ ἀδίκως, κάκιον. 

ΧΧΝΙ. Πρῃ. Χαλεπόν γὲ σε ἑλέγξαι, ὦ Σώκρα- 

τες. ἀλλ’ οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγεις; 
5 ΣΏ, Ποὶλὴν ἄρα ἐγὼ τῷ παιδὶ χάριν ἕξω, ἴσην δὲ 

καὶ σοέ, ἐάν µε ἐλέγξῃης καὶ ἁπαλλάξῃς φλυαρίας. ἀλλὰ 

μὴ κάµῃς φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν, ἆλλ᾽ ἔλεγχε. 
ΠΩ. ᾽λλὰ µήν, ὦ Σώκρατες, οὐδέν γέ σε δεῖ πα- 

D ᾖλαιοῖς πράγµασιν ἐλέγχειν' τὰ γὰρ ἐχθὲς καὶ πρώην γε- 
Ἰογονότα ταῦτα ἱκανά σε ἐξελέγξαι ἐστὶ καὶ ἀποδεῖξαι ὡς 

πολλοὶ ἀδικοῦντες ἄνθρωποι εὐδαίμονές εἶσιν. 
Σ4, Τὰ ποῖα ταῦτα; 

ΠβΗ. ᾿Αρχέλαον δήπου τοῦτον τὺν Πιρδίκκου ὀρᾷς 
ἄρχοντα Μακεδονίας; 

is Σ, Εἰ δὲ µή, ἀλλ ἀκούω γε. 

ΠΦη. Εὐδαίμων οὖν σοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἄθλιος: 

ΣΩ... Οὐκ οἶδα, ὦ Πῶλε: οὐ γάρ πω συγγέγονα τῷ 
ο ἀνδρί, 
ξ Πα. Τί δαί; συγγενόµενορ ἂν γνοίης, ἄλλως δὲ 

30 αὐτόθεν οὐ γηγρώσκειο ὃ ει εὐδαιμονεῖ: 
Σ0. Μὰ Al οὐ δήτα. 
ΠΩ. «ῆλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸν µέγαν 

βασιλέα γιγνώσκειν φήσεις εὐδαίμονα ὄντα. 
Σ.. Καὶ ἀληθῆ γε ἐρῶ" οὐ γὰρ οἶδα παιδείας ὅπως 

ασ ἔχει καὶ δικαιοσύνης. 
ΠΩΗ. Τί δαί; ἐν τούτῳ ἡ πᾶσα εὐδαιμονία ἐστίν: 

Σ6. Ὡς γε ἐγὼ λέγω, ὦ Πδμ τὸν μὲν γὰρ καλὸν 
κώγαθὸν ἄνδρα καὶ γυναῖκα εὐδαίμονα εἶναί φηµι, τὸν 
δὲ ἄδικον καὶ πονηρὸν ἄθλιον. 

ΠΩ. "4θλιος ἄρα οὗτός ἐστιν ὁ Αρλαος κατὰ τὸν 

σὺν λόγον; 
Σ0. Εἴπερ γε, ὦ φίλε, ἄδικος. 
NnQA. ᾽αλιὰ μὲν δὴ πῶς οὐκ ἄδικος; ᾧ γε προσῆκε 

μὲν τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἣν νῦν ἔχει, ὄντι ἐκ γυναικὸς ἢ ἦν 
39 δούλη ᾽Αλκέτου τοῦ Περδίκκου ἀδελφοῦ, καὶ κατὰ μὲν τὸ 

δίκαιον δοῦλος ἦν ᾿Αλκέτου, καὶ εἰ ἐβούμεο τὰ δίκαια 
ποιεῖν, ἐδούλενεν ἂν ᾽Αἰκέτῃ καὶ ἦν εὐδαίμων κατὰ τὸν 
σὸν λόγον" νῦν δὲ Φαυμασίως ὡς ἆθλιος γέγονεν, ἐπεὶ 

Ἡ τὰ μέγιστα ἠδίκηκεν' ὂφ γε πρῶτον μὲν τοῦτον αὐτὸν 
53 αοτὸν δεσπότην καὶ θεῖον μεταπεμφάμενος ὡς ὠποδώσων 

τὴν ἀρχὴν ἣν Περδίκκας αὐτὸν ἀφείλετο, ἑενίσας καὶ κα- 
ταμεθύσας αὐτόν τε καὶ τὸν νἱὸν αὐτοῦ λέξανδρον, ὧνε- 

ψιὸν αὐτοῦ, σχεδὸν ἡλικιώτην, ἐμβαλὼν εἰς ἅμαξαν, νύ- 
χτωρ ἐξαγαγὼν ἀπέσφαξέ τε καὶ ἠφάρισεν ἀμφοτέρους. 

αὁ παὶ ταῦτα ἀδικήσας ἔλαθεν ἑαυτὸν ἀθλιώτατος γενόμενος 
- καὶ οὐ µετεµέλησεν αὐτῷ, ἆλλ ὀλίγον ὕστερον τὸν ἀὧδελ- 

απευυ 

Πά4ΤΡΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ. 

, 
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φόν͵, τὸν γνήσιον τοῦ Περδίκκου υἱόν, παῖδα ὡς ἕπτα- 

ετῆ, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγίγνεεο κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ ἐβονλήθη 
εὐδαίμων γενέσθαι δικαίως ἐκθρέφας καὶ ἀποδοὺς τὴν 
ἀρχὴν ἐκείνῳ, ἀλλ εἰς φρέαρ ἐμβαλὼν ἀποπνίέας πρὸς 

τὴν μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάεραν χῆνα ἔφη διώκοντα ἐμπε- 
σεῖν καὶ ἀποθανεῖν. τοιγάρτοι νῦν, ἅτε μέγιστα ἠδικηκὼς 
τῶν ἐν Μακεδονία, ἀθλιώτατός ἐσει πάντων Μακεδόνων, 
αλλ’ οὐκ εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔσειν ὅστις Αθηναίων 
ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος δέξαιτ ὢν ἄλλος ὁσεισοῦν Μακεδόνων 
γενέσθαι μᾶλλον ἢ Αρχέλαος. 

XXVII. 20. Καὶ κατ’ ἀρχὰς τῶν λόγων, ὦ Πῶλε, 
ἔγωγέ σε ἐπῄνεσα ὅτι µοι δοκεῖς εὖ πρὸς τὴν ῥητορικὴν 
πεπαιδεῦσθαι, τοῦ δὲ διαλέγεσθαι ἡμεληκέναι" καὶ νῦν 
ἄλλο τι οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ᾧ µε καὶ ἂν παῖς ἐξελέγξειε, 
καὶ ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, ὡς σὺ οἴει, ἐξελήλεγμαι τούτῳ τῷ |. δῦ 
λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦννα οὐκ εὐδαίμονα εἶναι; πόθεν, 
ὦ γαθέ; καὶ μὴν οὐδέν γέ σοι τούτων ὁμολογῶ ὧν οὗ φῄς. 

Πρ. Οὐ γὰρ ἐθέλεις, ἐπεὶ δοκεῖ γέ σοι ὡς ἐγὼ λέγω. Ἐ 
Σϱ. Ὦ µακάριε, ῥητορικῶς γάρ µε ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, 

ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς δικασεηρίοις ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ γὰρ 30 
ἐκεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ἐπειδὰν τῶν 
λόγων ὧν ὢν λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται καὶ 

εὐδοκίμους, ὁ δὲ τώναντία λέγων ἕνα τινὰ παρέχηται ἢ 
µηδένα. οὗτος δὲ ὁ ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός ἐστι πρὸς τὴν 
ἀλήθειαν" ἐνίοτε γὰρ ἂν καὶ καταφευδοµαρτυρηθείη τις 151198 
ὑπὸ πολλῶν καὶ δοκούντων εἶναί τι. καὶ νῦν περὶ ὧν σὺ 
λέγεις ὀλίγου σοι πάντες συµφήσουσι ταῦτα ᾿αθηναῖοι καὶ 
οἱ ξένοι, ἐὰν βούλῃ κατ᾿ ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσθαι ὡς 

οὐκ ἀληθῆ λέγω. µαρτυρήσονσί σοι, ἐὰν μὲν βούϊῃ, Νι- 
κίας ὁ Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ µετ᾽ αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίπο- 19 
δες οἱ ἐφεξῆς ἑστώτές εἰσιν ἐν τῷ «ιονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλῃ, 
᾿Αρισεοκράτης ὁ Σκελλίου, οὗ αὖ ἐστιν ἐν Πυθοῖ τοῦτο τὸ 
καλὸν ἀνάθημα, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἡ Περικλέους ὅλη οὗχία ἢ Β 
ἄλλη συγγένεια ἤντινα ἂν βούλῃ τῶν ἐνθένδε ἐκλέξασθαι. 56 

ἀλλ’ ἐγώ σοι εἰς ὢν οὐχ ὁμολογῶ οὐ γάρ µε σὺ ἀναγκάζεις, 36 
ἀλλὰ ψευδοµάρευρας πολλοὺς κατ᾽ ἐμοῦ παρασχόµενος ἐπι- 
χειρεῖς ἐκβάλλειν µε ἐκ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς. ἐγὼ δὲ 
ἂν μὴ οἳ αὐτὸν ἕνα ὄντα μάρτυρα παράσχωµαι ὁμολο- 
γοῦντα περὶ ὧν λέγω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου µοι πεπεράν- 
8αι περὶ ὧν ἂν ἡμῖν ὁ λόγος ᾖ' οἶμαι δὲ οὐδὶ σοέ, ἐὰν 1ος 

μὴ ἐγώ σοι μαρτυρῶ εἰς ὢν μόνος, τοὺς δ᾽ ἄλλους πάντας 
τούτους χαίφειν ἑᾷς. ἔστι μὲν οὖν οὗτός τις τρόπος ἐλέγχου, 
ὡς οὐ τε οἵει καὶ ἄλλοι πολλοί" ἴστι δὲ καὶ ἄλλος, ὃν ἐγὼ 
αὖ οἶμαι. παραβαλόντεες οὖν παρ ἀλλήλους σιφώμεθα, 

εἴ τι διοίσουσιν ἀλλήλων. καὶ Τὰρ τυγχάνει περὶ ὧν ἆμ- εὔ 

φισβητοῦμεν οὐ πάνυ σμικρὰ ὄντα, ἁλλὰ σχεδόν τι ταῦτα 
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περὶ ὧν εἰδέναι τε κάλλιστον μὴ εἰδέναι τε αἴσχιστον' τὸ 
γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν ἐσεὶν ἢ γιγνώσκειν ἢ ἀὠγνοεῖν ὅστις 
τε εὐδαίμων ἐσεὶ καὶ ὅστις µή. αὐτίκα πρῶτον, περὶ οὗ 

υ νῦν ὁ λόγος ἐσεί, σὐ ἡγεῖ οἷόν τε εἶναι µακάριον ἄνδρα 
5 ἀδικοῦνεά τε καὶ ἄδιιον ὄντα, εἴπερ ᾽Αρτέλαον ἄδικον 
μὲν ἡγεῖ εἶναι, εὐδαίμονα δέ. ἄλλο τι ὡς οὕτω σου νοµί- 

ζοντος διανοώµεθα; 
5. ΠΛ. Πάνο γε. 

ΧΝΧΝνΙ. Σο. ᾿ἘΕγὼ δὲ φηµι ἀδύνατον. ἓν μὲν 
10 τουτὶ ἀμφιοβητοῦμεν. εἶεν' ἀδικῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔσται 

ἀρ', ἂν ευγχάνη δίκης τε καὶ τιμωρίας: 
παῃ. "Ἠκιοτά γε, ἐπεὶ οὕτω γ ἂν ἀθλιώτατος εἴη. 

κ Σ9. ᾽Αἱλ ἐὰν ἄρα μὴ τυγχάνη δίκης ὁ ἀδεκῶν, κατὰ 
τὸν σὺν λόγον εὐδαίμων ἔσται: 

1. Πο. Φημί ω 

ΣΏ. Κατὰ δέ γε τὴν ἐμὴν δόξαν, ὦ Πώλε, ὁ ἀδι- 
κῶν τε καὶ ὁ ἄδικος πάντως μὲν ἄθλιος, ἀθλιώτεφος µέν- 
τοι, ἐὰν μὴ διδῷ δίκην μηδὶ τυγχάνη τιµῶρίας ἀδικῶν, 

ἧττον δὲ ἄθλιος, ἐὰν διδῷ δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑπὸ 
90 θεῶν τε καὶ ἀρθρώπων. 

ΣΠΑ. "Ατοπά γε, ὦ Σώκρφατες, ἐπιχειρεῖς λέγειν. 
το ΣΩ. Πειράσομαι δέ γε καὶ οἳ ποιῆσαι, ὦ ἑταῖρε, 
ταὐτὰ ἐμοὶ λέγειν" φίλον γάρ σε ἡγοῦμαι. νῦν μὲν οὖν ἃ 
διαφερόµεθα ταῦτ' ἐστί: οκόπει δὲ καὶ σύ. εἶπον ἐγώ που 

35 ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι. 

ατα 

Ποµ. Πάνυ γε. 
249, Σὺ δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. 
ΠΦή. Nai. 

Σ0. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀθλίους ἔφην εἶναι ἐγώ, 
3ο καὶ ἐξηλύγχθην ὑπὸ σοῦ. 

58 ΠΏῃ. Ναὶ μὰ ὅία, 

Β ΣΏ. Ὡς σύ γε οὔεε, ὦ Πῶλε. - 
Π94. ᾿Αληθῆ γε οἰόμενος ἴσως. 

ΣΩ. Σὺ δέ γε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἀδικοῦντας, ἐὰν 
as μὴ διδῶσι δίκην. 

Πο. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ., Ἐγὼ δὲ αὐτοὺς ἀθλιωτάτους φηµί, τοὺς δὲ ὅι- 

δόντας δίκην ἠἧττον. βούλει καὶ τοῦτο ἑλέγχειν: 
πο. Αλ ἔτι τοῦτ' ἐκείνου χαλεπώτερόν ἐστιν, ὦ 

«0 Σώκρατες, ἐξελέγξαι. 
Σ0. Οὐ δῆτα, ὦ Πῶλε, ἀλλ’ ἀδύνατον : τὸ γὰρ ἄλη- 

Φὶς οὐδέποτε ἐλέγχεται. : 

ποῃ. Πῶς λέγει; ἐὰν ἀδικῶν ἄνθρωπος ληφθῇ 
6 τυραννίδι ἐπιβον]εύων, καὶ ληφθεὶς σερεβλῶται καὶ ἐκτέ- 
«ό µνηται καὶ τοὺς ὀφθαλὶμοὺς ἐκκάηται, καὶ ἄλλας πολλὰς 

καὶ µεγάλας καὶ παντοδαπὰς λώβας αὐτός τε λωβηθεὶᾳ 
καὶ τοὺς αὐτοῦ ἐπιδὼν παϊδάς τε καὶ γυναῖκα τὸ ἔσχα- 
τον ἀνασταυρωθῇ ἢ καταπιττωθῇ, οὗτος εὐδαιμονέστερος 

ΠΑΑΤΟΝΟΣ ΓΟΡΓΙΗΣ. 4158. 411. 

ἔσται ἢ ἐὰν διαφυγὼν τύραννος καταστῇ καὶ ἄρχων ἐν 
τῇ πύλει διαβιῷ ποιῶν ὃ τι ἂν βούληται, ζηλωτὺς ὢν 
καὶ εὐδαιμονιζόμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξέ- 
νῶν; ταῦτα λέγες ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγχειν; 9 

XXIX. σΏ. Μορμολύτει αὖ, ὦ γενναῖες Πῶλε,ς 58 
καὶ οὐκ ἐλέγχεις: ἄρτι δὲ ἐμαρτύρον. ὅμως δὲ ὑπόμνη- 
σόν µε σµικρόν' ἐὰν ἀδίκως ἐπιβουλεύων τοραννίδι, εἶπες : 

πα. Ἔγωγε. 
Σ4, Εὐδαιμονέσεερος μὲν τοίνυν οὐδέποτε ἴσται οὐ- 

δέτερος αὐτῶν, οὔτε ὁ κατειργωσµένος τὴν τυραννίδα ἁδί- 10 
πως οὔτε ὁ δίκην διδούς' δυοῖν γὰρ ὠθλίοιν εὐδαιμονέ- 
στερος μὲν οὐκ ἂν εἴη: ἀθλιώτερος μέντοι ὁ διαφυγὼν καὶ 

ύσας. Τί τοῦτο, ὦ Πῶλε; γελᾷς: ἄλλο αὖ τοῦτο E 
εἶδος ἐλέγχου ἐστίν, ἐπειδάν τές τι εἴπη, καταγελῶν, ἐλέγ- 399 

χειν δὲ µή; 15 
Πα. Οὐκ οἴει  ἐξε]ηλέγχθαι, ὦ Σώκρατες, ὕταν 

τοιαῦτα λέγης ἃ οὐδεὶς ἂν φήσειν ἀνθρώπων; ἐπεὶ ἐροῦ 
τινά τουτωνί. 

Σ0. Ὦ Πῶλε, οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρνσι 

βουλεύειν λαχγών, ἐπειδὴ ἡ φυλἠὴ ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει µε 
ἐπιψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιφη- 414 

φίζειν. μὴ οὖν μηδὲ νῦν µε κέλενε ἐπιφηφίζεν εοὺς' πα- 
ρύντας, ἀλλ’ εἰ μὴ ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὅπερ νῦν 

δὴ ἐγὼ ἴλεγον, ἐμοὶ ἐν τῷ µέριι παβάδος, καὶ πείρασαι 
τοῦ ἐλέγχου οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν ἂν 190 
λέγω ἕνα μὲν παρασχέσθαι µάρευρα ἐπίσταμαι, αὐτὺν 
πρὺς ὃν ἄν µοι ὁ λόγος ᾖ, τοὺς δὲ πολλοὺς ἐῶ χαίΐρειν, 
καὶ ἕνα ἐπιψηφίσειν ἐπίσταμαι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ ὅια- 

λέγομαι. ὅρα οὖν εἰ ἐθελήσεις ἐν τῷ μέρει διδόναι ἔεγ- Β 
Ίον ἀποκρινόμενος τὰ ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ δὴ οἶμαι καὶ ὺ 
ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τὸ ἀδικεῖν τοῦ 
ἀδικεῖσθαι κώκιον ἡγεῖσθαι καὶ τὸ μὴ διδόναι δίκην τοῦ 
διδόναι. 

Προῃ. Ἐγὼ δέ γε οὔτ ἐμὲ οὔτ) ἄλλον ἀνθρώπων οὐ- 
δένα. ἐπεὶ σὺ δέξαι ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεν; 3 

Σ9, Καὶ σύ γ ἂν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες. 

ΠΑ1. Πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ οὔτ ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ) 
ἅλίος οὐδείς. 

Σ9. Οὐκοῦν ἀποκρινεῖ: 6 
ΠΦΗ. Πάνν μὲν οὖν' καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι ὅ 0 

τί ποτ᾽ ἐρεῖς. 

20. Αέγε δή µοι, ἵν' εἰδῆς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς 
σε ἠρώτων' πότερον δοκεῖ σοι, ὦ Πώλε, κάκιον εἶναι 
τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι; 

Πα. ὗΤὸ ἀδικεσθαι ἔμοιγε. 4 

20. Τί δὶ δὴ αἴσχιονι πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ὧδι- 
κεῖσθαι; ᾽Αποκρίνον. ἱ 

Πο. Τὸ ἀδικεῖν. 6ί 
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ΧΧΧ. Σβ.. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, εἴπερ αἴσχιον. 
ΤΗ. "Ἠκιστά γε. 
Σ0. Μανθάνω" οὗ ταὐτὸν ἡγεῖ σύ, ὡς ἔοικας, κα: 

Ρ λόν τε καὶ ἀγαθὺν καὶ κακὸν καὶ αἰσχρύν. 
5. Πρ. Οὐ δητα. 

25. Τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα 
καὶ χρώματα καὶ σχήµατα καὶ φωνὰς καὶ ἐπιτηδεύματα, 

εἰς οὐδὶν ἀποβλέπων καλεῖς ἑκάστοτε καλά: οἷον πρῶτον 
τὰ σώματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι κατὰ τὴν χρείαν λέγεις 

10 καλὰ εἶναί, πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιµον ᾖ, πρὸς τοῦτο. 
ἢ κατὰ ἡδονήν τινα, ἐὰν ἐν τῷ Θεωφεῖσθαι χαΐίρειν ποιῇ 

τοὺς Θεωροῦνεας; ἴχεις ει ἐκτὺς τούτων λέγειν περὶ σώ- 
Εξ µατος κάλλους; 

Πβρα. Οὐκ ἔχω. 
15. 29. Οὐκοῦν καὶ τἆλ]α πάντα οὕτω καὶ σχήματα καὶ 
χρώματα ἢ διὰ ἡδονήν τινα ἢ διὰ ὠφέλειαν ἢ δι: ἀμφό- 

τερα καὶὰ προσαγοφεύεις: 
Πβῃ. Ἔγωγε. 
Σ6.. Οὐ καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὰ κατὰ τὴν μουσικὴν 

30 πάντα ἀσαύτως: 
QA. Ναί. 

Σ0. Καὶ μὴν τά γε κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔπιτη- 
ϐ δεύµατα οὐ δήπου ἐκτὸς τούτων: ἐστὶ τὰ καλά, τοῦ ἢ 

ὠφέλιμα εἶναι ἢ ἡδέα ἢ ἀμφότερα. 
3. Πρ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ 

29. Οὐκοῦν καὶ τὺ τῶν µαθηµάτων κάλλος ὧσ- 

αύτως; 
ΠαΠ. Πάνυ γε" καὶ καλῶς γε νῦν ρίξει, ὦ Σώκρα- 

τες, ἡδονῇ τε καὶ ἀγαθῷ ὁριξόμενος τὸ καλόν. 
ο 39. Οὐκοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, λύπῃ τε καὶ 

κάκῷ ; 
Πο. Ανάγκη. 
20. Όταν ἄρα δυοῖν καλοῖν Φάτερον κάλλιον ᾖ, ἢ 

τῷ ἑτέρῳ τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον κάλλιάν ἐστιν, 

— ἡδονὴ ἢ ὠφεῖήᾳ ἡ ἀμφοείρον. 
πα. Πάνν γε. 
ΣΦ8. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν αἰσχροῖν τὸ ἕτερὸν αἷ- 

Β Ἅσχιον ᾖ, ἤτοι λύπῃ ἢ κακῷ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἔσται. 

ἢ οὐκ ἀνάγκη 
ω Πο. Ναί 

26. «Φέρε δή, πῶς ἐλέγεεο νῦν δὴ περὶ τοῦ ἀδικεῖν 
καὶ ἀδικεῖσθαι; οὐκ ἔλεγες τὸ μὲν ἀδικεῖσθαι κάκιον εἷ- 
ναι, τὺ δὲ ἀδικεῖν αἴσχιον; 

ΠωΛ., Ἔλεγον. 
«6 Σ9. Οὐκοῦν εἴπερ — τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖ- 

63 σθαι, ἤτοι λυπηρότερόν ἐσει καὶ λύπῃ ὑπερβάλλον αἴ- 

σχιον ἂν εἴη ἢ πακῷ ἢ ἀμφοτέρις; οὐ καὶ τοῖτο 
ἀνάγκητ 

ποᾖ. Πῶς γὰρ οὔ: 

428 
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XXXI. Σ0. Πρῶτον μὶν δὴ σκεφώμεδα, ρα 
λύπῃ ὑπερβάλλει τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι ϐ 
μᾶλλον οἱ ἀδικοῦντες ἢ οἱ ἀδικούμενοι; 

NnQA. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε. 
Σ48, Οὐκ ἄρα λύπη γε ὑπεφέχει. 5 
Πο. Οὐ δῆτα. 
Σ:. Οὐκοῦν εἶ μὴ λύπη, ἀμφοτέροις μὲν οὐκ ὤν 

ἔτι ὑπερβάλλοι. J 

πο. Οὐ φαίνεται. : 
Σ0. Οὐκοῦν τῷ ἑτέρῳ λείπεται. ο 
Πο. Ναί. 

ΣΩ. Τῷ κακφ. 
Πο. Ἔοικεν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν κακῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν 
εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι. 15 

ΠΟΠ. «4ἡλον δὴ ὅτι. ρ 
Σ0. "Αλλο τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων 

καὶ ὑπὸ σοῦ ὠμολογεῖο ἡμῖν ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνω αἴ- 
σχιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι; 

ΠΦΗ. Ναί. ι 30 

29. Νῦν δέ γε κάκιον ἐφάνη. 
ΠΦ4. Ἔοικεν. 
Σ0. «ἀἄέξαιο ἂν οὖν οὗ μᾶλλον τὸ κάκιον καὶ tö αἲ- 64 

σχιον ἀντὶ τοῦ ἧττον; Mn ὄκνει ἀποκρίνασθαι, ὦ Πῶλε 
- οὐδὶν γὰρ βιαβήσει —, ἀλλὰ γενναίως τῷ 1όγφ ὥσ- 15 
περ ἰατρῷ παρέχων — καὶ ἢ φάθι ἢ ς ἂν 
ἐρωτῶ. 

Πβ4. ᾿Αλλ’ οὐκ ἂν δεξαίµην, ὦ Σώκρατες. Εε 
Σ0. "Αλλος δέ τις ἀνθρώπων; 

ΠΦΗ. Οὔ µοι δοκεῖ κατά γε τοῦτον τὸν λόγον.. 30 

20. ᾽Αληθῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι οὔτ ἂν ἐγὼ οὔτ' 
ἂν σὺ οὔτ) ἆλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων δέξαιτ᾽ ἂν μᾶλλον οἶδι- 
κεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι" κάκιον γὰρ τυγχάνει ὄν. 

Π6ὲΗ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Ὁρᾶς οὖν, ὦ Πῶλε, ὁ ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγ- as 
χον παραβαλλόμενος ὅτι οὐδὲν ἔοικεν, ἀλλὰ σοὶ μὲν οἱ 
ἄλλοι πάντες ὁμολογοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρκεῖς 
εἰς ὤν μόνος καὶ ὁμολογῶν καὶ μαρτυρών,. καὶ ἐγὼ σἳ 416 
μόνον ἐπιψηφίζων τοὺς ἄλλους ἐῶ χαίΐρεν. Καὶ τοῦτο 
μὲν ἡμῖν οὕτως ἐχέτω' μετὰ τοῦτο δὲ περὶ οὗ τὸ δεύτε- χα 
ρο» ἠμφεσβητήσαμεν, σκεφώμεθα” τὸ ἀδικοῦντα διδόναι 
δίκην ἆρα µέγιστον τῶν κακῶν erin, ὡς σὺ ῴον, ἢ μεῖ- 

ζον τὸ μὴ διδόναι, ὡς αὖ ἐγὼ ὤμην. σκοπώµεθα δὲ τῇδε 65 
τὸ διδύναι δίκην καὶ τὸ κολάζεσθαι δικαίως ἀδικοῦντα 393 

ἄρα τὸ αὐτὸ κα]εῖς; “5 

Πω. Ἔγωγε, 
ΣΩ. Ἔχεις οὖν λέγειν ὡς οὐχὶ τά γε δίκαια πάντα Β 

καλώ ἐστι, καθ’ Όσον δίκαια; καὶ διαὀκεφάµενος εἰπέ. 

ΠΩ. ᾽Αἱλά µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

, καὶ ante κακὸν οπ.. a. — 6. 283 ἢ ante ὠφέλιμα om. a. — 30. Οὐκοῦν καὶ τὸ a 
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XXXII. Σ0. Σιόπει δὴ καὶ τόδε; ἄρα εἴ τίς τι 
ποιεῖ, ἀνάγκη τι εἶναι καὶ πιίσχον ὑπὺ τούτου τοῦ ποι- 

οὔντους 
ΠΘΗ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

5 Σ0. ρα τοῦτο πάσχον ὃ τὺ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοι- 
οὔτον οἷον ποιεῖ τὸ ποιοῦν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε' εἴ τις 
τύπτει, ἀνάγκη τε τύπτεσθαι: 

πο. Ανάγκη. 
ΣΩ. Καὶ εἰ σφόδρα τύπτει ἢ ταχὺ ὁ τύπτων, οὕτω 

610 καὶ τὸ ευπτόµενον τύπτεσθδαι; 

NnQA. Ναί. 

Σ4. Τοιοῦτον ἄρα πάθος τῷ τυπτοµένῳ ἐστίν, οἷον 

ἂν τὸ τύπτον ποιῇ; 
Πο. Πάνν γε. 

1... Σ0. Οὐκοῦν καὶ εἰ κάει τις, ἀνάγκη τι κάεσθαι; 
ΠΏῃ. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΣΩ. Καὶ εἶ σφόδρα γε κάει ἡ ἀλγεινῶς, οὕτω κάε- 

σθαι τὸ καόµενον ὡς ἂν τὸ κἄον κάῃ; 
Ποῃ. Πάνυ γε. 
20. Οὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει τις, ὁ αὐτὸς λόγος; τέ- 

µνεται γάρ τι. 

QA. Ναί. 

Σ9. Καὶ εἰ µέγα γε ἢ βαθὺ τὺ τμῆµα ἢ ἀλγεινόν, 
Ὦ µτοιοῦτον τμῆμα τέμνεται τὸ τεµνύµενον, οἷον τὸ τέµνον 

αδτέμνε; 

Πο. Φαίνεται. 

Σ9. Συλλήβδην δὴ ὅρα εἰ ὁμολογεῖς ὃ ἄρτι ἔλεγον 
περὶ πάντων" οἷον ἂν ποιῇ τὺ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ πά- 
σχον πάσχειν. 

20  Πδδ4. ἈΑλλ' ὁμολογῶ. 
Σ48. Τούτων δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι 

πότερον πάσχειν τί ἐστιν ἢ ποιεῖν; 
πο. Ανάγκη, ὦ Σώκρατες, πάσχειν. 

ΣΩ, Οὐκοῦν ὑπό τινος ποιοῦντος: 

660 
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ΧΧΧΗΠ. Σ0. Οὐκοῦν εἴπερ καλά, ἀγαθά; ἢ γὰρ 4 
ἠδέα ἡ ὠφέλιμα. 

Ποᾖ. ᾽Ανάγκη. . 

29. ᾽Αγαθὰ ἄρα πάσχει ὁ δίκην διδούς; 
ΠΏῃ. Ἔοικεν. 5 

ΣΩ. Ὠφελεῖται ἄρα; 
ΠΦδη. Ναί. 

20, ρα ἤνπερ ἐγὼ ὑπολαμβώνω τὴν ὠφέλειαν: 
βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴπερ δικαίως κολάξεται: 

ΠΦ4. Εὐιός γε. ᾿ 16 

Σ0. Κακίας ἄρα ψυχῆς ἁπαλλάττεται ὁ δίκην διδούς: 
ΠΟΙ.: Ναί. 

20. Αρ οὖν τοῦ μεγίστου ἁπαλλάττεται κακοῦ; ὋὪδε 
δὲ σκόπει. ἐν χρημάτων κατασκευῇ ἀνθρώπου κακία» Β 
ἄλλην τινὰ ἐνορᾷς ἢ πενίαν: 15 

QA. Οὔκ, ἀλλὰ πενίαν. 

ΣΩ. Τί ὃ' ἐν σώματος κατασχενῇ; κακίαν ἂν φήσαις 
ἀσθένειαν εἶναι καὶ νόσον καὶ αἶσχος καὶ τὰ τοιαῦτα: 

πο. Ἔγωγε. 
Σο. Οὐκοῦν καὶ ἐν φυχῇ πονηρίαν ἡγεῖ τινὰ εἶναι; w 
Πο. Πώς γὰρ οὔ: 68 
268. Ταύτην οὖν οὐκ ἀδικίαν καλεῖς καὶ ἁμαθίαν 

καὶ δειλίαν καὶ τὰ τοιαῖτα; 

ΠΟΠ. Πάνν μὲν οὖν. 
25. Οὐκοῦν χρημάτων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς, τριῶν 35 

ὄντων, τριττὰς εἴρηκας πονηρίας, πενίαν͵, νόσον, ἀδικίαν; ϐ 
Πρ, Ναί. 

Σϱ,. Τίς οὖν τούτων τῶν πονηριῶν αἰσχίστη; οὐχ ἡ 
ἀδικία καὶ συλλήβδην ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία; 

Πῷ/. Πολύ γε. 10 
25, Ε/ δὴ αἰσίστη, καὶ κακίστη; 

ΠΏῃ. Πῶς, ὦ Σώκρατες, λέγεις; 
Σ9. ὩὨδί" αεὶ τὸ αἴσχιοτον ἤτοι Λύπην µεγίστην πα- 

φέτον ἢ βιάβην ἢ ἀμφόειφα αἴωχιοτόν ἐσειν ἐκ τῶν ὠμο- 
1. ΠΩ. Πῶς γὰρ οὔ: ὑπό γε τοῦ κολάζοντος. λογηµένων ἐν τῷ ἔμπροσθεν. 15 

Ε Σ9. Ὁ δὶ ὀρθῶς κοϊάζων δικαίως κολάξει; πα. Μάλιστα. 

ΠΌΗ. ἵΝαί. Σ9. Αἴσχστον δὲ ἀδικία καὶ σύµπασα ψυχῆς πονηρία 
Σ6, «ἀίκαια ποιῶν ἢ οὗ: νῦν δὴ ὠμολόγηται ἡμῖν; ϱ 
Πο. «ἀίκαια. πο. Ὡμολόγηται γάρ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ κολαζόμενος δίκην διδοὺς δίκαια Σ0. Οὐκοῦν ἢ ἀνιαρότατόν ἐστιν καὶ ἀνγία — 

πάσχει; 1ον αἴσχιστον τούτων ἐστὶν ἢ βΙάβῃ ἢ ἀμφότερα; 
ΠΠ. Φαίνεται. Πα. ανάγκη. 
ΣΩ, Τὰ δὲ δίκαιά που καλὰ —E—— — ΣΩ. 49 οὖν ἀλγεινότερόν ἐστι τοῦ πένεσθαι καὶ 69 

Πο. Πάνυ γε. κάµνειν τὸ ἄδικον εἶναι καὶ ἀκύλαστον καὶ δειλὸν καὶ 
τα ΣΑ. Τούτων ἄρα ὁ μὲν ποιε καλά, ὁ δὲ πάσχει, ἁμαθῆ; .5 

ὁ κολαζόμενος. ΠβΗ. Οὖκ ἴμοιγε δοκεῖ, ὦ Σχύκρατες, ἀπὸ τούτων γε. 
Ποη. Ναί. 20. “Ὑπερφνεῖ εινὶ ἄρα ὡς µεγάλη βλάβη καὶ κακῷ 

1, — δα, — 12. Τὸ τοιοῦτον ᾱ. — 19-19. καίει - κἀίεσθαι - καιόµενο» - καῖον καίῃ ᾱ. — 20. τις) τι ab. 
— 25. ἂν] ἄν τι ο. 

6. Ὠφέληται ᾱ. -- 14. 4ρα ᾱ. — 34. δὴ) δὲ α. — ο. 3 ᾗ ΧΓ4ΞΣΤΦΗ Η’, 
ο. ἄΓάΞΣΤΦΗΒ ΕΙ Η΄ οἱ ϱγ. ΕΕ. -- 44. τούτων) τοὶ 

ἡ 1. -- ἀνιαρώτατόν a. — καὶ 
βλάβη) λύπη ἢ βλάβῃ mei omnes. Buuxn. 
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Θαυμασίῳ ὑπερβάλλονσα τἆλλα ἡ τῆς Ψυχῆς πονηρία αἴ- 
Ε χιστόν ἐστι πάντων, ἐπειδὴ οὐκ ἀλγηδύόνι γε, ὡς ὁ σὺς 

6. 

Πο. Φαίνεται. 

5 Σ8. Αλλὰ µήν που τό γε μεγίστῃ βλάβη ὑπερβάλλον 
µέγιστον ἂν κακὸν εἴη τῶν ὄνεων. 

Πο. Ναί. 

ΣΌ,. Ἡ ἀδικία ἄρα καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλη ψυχῆς 
πονηρία µέγιστον τῶν ὄντων κακόν ἐσειν; 

1... ΠΡΙ. Φαίνεται. 
Χχχιν. Σ0. Τί οὖν τέχνη πενίας ἀπαλλάττει: 

οὐ χρηµατιστική; 
Πολη. Ναί. 

Σ., Τίς δὲ νόσου; οὐκ ἰατρική: 

1 Πβῃ. Ανάγκη. 
Σ.0. Τίς δὲ πονηρίας καὶ ἀδικίας; Εἰ μὴ οὕτως 

εὐπορεῖς, ὧδε σκόπει" ποῖ ἄγομεν καὶ παρὰ τίνας τοὺς 
κάνοντας τὰ οώματα! 

70 ΠΩΙ. Παρὰ τοὺς ἑατρούς, ὦ Σώκρατες. 

1ο «29. Ποῖ δὲ τοὺς Μποῦννσε καὶ τοὺς ἀκολασταί- 

Ῥοντας: 

ΠΦη. Παρὰ τοὺς δικασεὰς λέγεις: 
Σ0. Οὐκοῦν δίκην δώσοντας: 
naa. Φημί. 

3. 20. Αρ οὖν οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν 
οἳ ὀρθῶς κολάξοντες; 

ΠΩ. «ἤλον δή. 
Σ40. Χρηματιστικὴ μὶν ἄρα πενίας ἁπαλλάττει, ἰκ- 

Β τρικὴ δὲ νόσου, δίκη δὲ ἀκολασίαρ καὶ ἀδικίας. 

πο Πο, Φαίνεται. 

ΣΏ. Τί οὖν τούτων κάλλιστόν ἐστιν; 
Πε. Τίνων λέγεις; 

20. Χρηματιοτικῆς, ἑατρικῆς, δίκης. 
ΠΟ. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ δίκη. 

1 2. Οὐχοῦν αὖ ἤτοι ἡδονὴν πλείστην ποιεῖ ἢ ὧὠφέ- 
λειαν ἢ ἀμφότερα, εἴπερ κάλλιστόν ἐστιν; 

Πο. Ναί. | 

29. Αρ’ οὖν τὸ ἰατρεύεσθαι ἡδύ ἐστι, καὶ χαίρονσιν 
οἱ ἠατρευόμενοι; 

ο. Πβ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σ98. Αλλ' ὠφέλιμόν γε. ἡ γάρ: 
Πδη. Ναί 

τι 29. Μεγάλου γὰρ κακοῦ — ὥστε λυσι- 
6ο τελεί ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ ὑγιεῖ εἶναι. 

“5. Πο. Πῶς γὰρ οὔ: 
Σ9. Αρ οὖν οὕτως ἂν περὶ σῶμα εὐδαιμονέσεατος 

ἄνθρωπος εἴη, ἰατρευόμενος, ἢ μηδὲ κάµνων ἀρχήν: 
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ΠΟ. «ῆλον ὅτι μηδὲ κάµνων. 
20. Οὐ γὰρ τοῦτ' ἦν εὐδαιμονία, ὡς ἔοικε, κακοῦ 

ἁπαλλαγή, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις. 
Πβ4. Ἔσει ταῦτα. 

Σ0. Τί δέ; ἀθλιώτερος πότερος δυοῖν ἐχόντοιν κακὸν ϱ.Ώ 
εἴτ) ἐν σώματι εἴτ ἐν φυχῇ; ὁ ἀπερευόμενος καὶ ἁπαλλατ- 
τύµενος τοῦ κακοῦ, ἢ ὁ μὴ ἰατρευόμενος, ἔχων δὲ: 

MA. Φαίνεταί µοι ὁ μὴ ἰατρενόμενος. 

Σ0. Οὐκοῦν τὸ δίκην διδόναι μεγίστου κακοῦ ἁἆπαλ- 

λαγὴ ἦν, πονηρίας; 1ο 
πο. ν γάρ. 
24. Σωφφονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεῖ καὶ 

ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη. 
ΠΦη. Ναί. 

Σ., Εὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὁ μὴ ἔχων κακίαν ἐν 16 
ψυχῆ, ἐπειδῆ τοῦτο µέγιστον τῶν κακών ἐφάνη. Ε 

Πω. «ἠλον δή. 
Σ9, «εύτερος δήπου ὁ ἁπαλλαετόμενος. Το 
ΠΟ.  Ἔθικεν. 

Σ0,. Οὗτος ὃ ἦν ὁ νουθετούμενός τε καὶ ἐπιπληττό- Ἆ' 
µενος καὶ δίκην διδούς. 

Πο. Ναί. 

20. Κάκισα ἄρα ζῇ ὁ ἔχων ἀδικίαν καὶ μὴ ἆπαλ- 

λαττόμενος. 
ΠΑΘΗ. Φαίνεται. , 35 

29. Οὐκοῦν οὗτος τυγχάνει ὤν ὃς ἂν τὰ µέγιοτα 
ἀδριῶν καὶ γρώµενος µεγίοτῃ ἀδικίᾳ διαπράξηται ὥστε 
μήτε νουθετεῖσθαι µήτε κολάζεσθαι μήτε δίκην διδόναε, 
ὥσπερ σὺ φᾗς ̓ Αρχέλαον παρεσκενάσθαι καὶ τοὺς ἄλλους 

τυράννους καὶ ῥήτορας καὶ δυνάστας: 30 
ΠΘΙ. "Ἔοικεν. 

XXXV. Σ0. Σχεδὸν γάρ που οὗτοι, ὦ ἄριστε, 
τὸ αὐτὺ διαπεπραγµένὸι εἰσὶ ὥσπερ ἂν εἴ τις τοῖς µεγί- 
στοις φοσήµασι συνισχόμενος διαπράξαιτο μὴ διδόναι δίκην 

τῶν περὶ τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς ἐατροῖς μηδὲ ἰατρεύε- 36 
σθαι, φοβούμενος, ὠσπερανεὶ παῖς, τὸ κάεσθαι καὶ τὸ 
τέμνεσθαε, ὅτι ἀλγεινόν. ἢ οὐ δοκεῖ καὶ σοὶ οὕτως: Β 

ΠΦ4. "Ἔμοιγε. 
24, ᾿Αγνοῶν γε, ὡς ἔοικεν, οἷόν ἐστιν ἡ ὑγίεια καὶ 

ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι γὰφ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὠμο- 40 
λογηµένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ οἱ τὴν δίκην φεύγοντες, 73 
ὦ Πᾶϊε, τὸ ἀλγεινὸν αὐτοῦ κωθορᾷν, πρὸς δὲ τὸ «φέλι- 
μον τυφλῶς ἔχειν καὶ ἀγνοεῖν ὅσῳ ἀθλιώτερόν ἐστι μὴ 
ἡγιοῦς σώματος μὴ ὑγιεῖ Ψνχῇ συνοικεῖν, ἀλλὰ σαθρᾷ καὶ 
ἀδίκῳ καὶ ἀνοσίῳ. ὅθεν καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην μὴ ο 
διδόναι μηδ’ ἁπαλλάττεσθαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ χρή- 
µατα παρασκεναζόμενοι καὶ φίλους καὶ ὅπως ἂν ὡσιν ὡς 
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., ἄλλη — — 341. ἐστιν; Τίνων 
ΦΗ’, δις αν ὧν ατα, 
μηδὲ -ᾱ- 

λέγει; Χρηματιστικῆς eum Εϊείπο be ἐστιν ὧν λέγει: —— 
ως Τίνων λέγεις; Χρηματιστικῆς πο. -- 44. *. ἠατρευόμενος a, ὑγᾶ ο. — 47. εἴη, ὁ 

1. ὅτι ὁ μηδὲ α. — 15. ἐν τῇ ψυχῇ α. — 18. δήπου] δὲ δήπου a. 
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πιθανώτατοι λέγειν. εἰ δὲ ἡμεῖς ἀληθῆ ὠμολογήκαμεν, ὦ 
Πῶλε, ἀρ αἰσθάνε τὰ συµβαίνοντα ἐκ τοῦ λύγου; ἢ 
βούλει συλλογιοώµεθα αὐτά; 

Πσῃ. Εὖ μὴ σοΐ γε ἄλλως δοκεῖ. 

5 ΣΩ. 4 οὖν συμβαίνει µέγιστον κακὸν ἡ ἀδικία καὶ 

τὸ τἰδικεῖν: 

Πο. Φαίνεταί γε. 

Σ0. Καὶ μὴν ἁπαλλαγή γε ἐφάνη τούτου τοῦ κακοῦ 
Ρ τὸ δίκην διδόναε: 

19 Προ. Νινδυνεύει. 

ΣΏ. ἩΤὺ δέ γε μὴ διδόναι ἑμμονὴ τοῦ κακοῦς 

Πο. Ναί. 

Σ9Φ. «Οεύτερον ἄρα ἐσε τῶν κακών µεγέθει τὺ ἀδι- 
κεῖν' τὺ δὲ ἀδικοῦνεα μὴ διδόναι δίκην πάντων µέγιστόν 

Ίδτε καὶ πρῶτον κακῶν πέφυκεν. 

τε ΠΑΟ. Ἔοικεν. 
Σ9. αρ οὖν οὐ περὶ τούτου, ὦ φίλε, ἠμφεσβητή- 

σαµέν. σὺ μὲν τὸν ᾽ρχέλαον εὐδαιμονίζων τὸν τὰ μέγιστα 

Ε Ὑαἀδικοῦντα δίκην οὐδεμίαν διδύντα, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον 

30 οἰόμενος, εἴε' ᾽Αρχέλαος εἴτ ἄλλος ἀνθρώπων ὁστισοῦν μὴ 
δίδωσι δίκην αἀδικῶν, τούτω προσήκειν ἀθλίῳ εἶναι δια- 
φερόνεως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα 

τοῦ ἀδικουμένου ἀθλιώτερον εἶναι καὶ τὸν μὴ διδόντα 
δίκην τοῦ διδόντος: οὐ ταῦτ) ἦν τὰ ὑπ ἐμοῦ λεγόμενα; 
Πορ. Ναί 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀποδέδεικεαι ὅτι ἀληθήῆ ἐλέγετο; 
ΠΦ/. Φαίνεται. 

4ο - ΧΧΧνι. ΣΩ. Εἶν. εἰ οὖν δὴ ταῦτα ἀληθῆ, ὦ 
Πῶλε, τίς ἡ µεγάλη χρεία ἐοτὶ τῆς ῥητοφικῆς: δεῖ μὲν γὰρ 

πο δὴ ἐκ τῶν νῦν ὠμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν μάλιστα φυ- 
λάττειν ὅπως μὴ omien. ὥς ἱκανὸν κακὸν ἕξοντα. 

οὐ γάρ; ’ 
ΠΦ4. Πάνν γε. 

:Σς, Ἐὰν δὲ γε ἀδικήσῃ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος εις ὧν ἂν 

4” κήδηται, αὐτὸν ἑκόντα ἑέναι ἐχεῖσε ὅπου ὡς τώχιστα δώσει 
δίκην, παρὰ τὸν δικαστήν, ὥσπερ παρὰ τὸν ἰωτρόν, 

Ἡ απεύδοντα ὅπως μὴ ἐγχρονισθὶν τὸ νόσημα τῆς ἀδικίας 

ὕπουλον τὴν ψυχἠν ποιήσει καὶ ἀνίατον" ἢ πῶς λέγωμεν, 

ὦ Πῶλε, εἴπερ τὰ πρότερον μένει ἡμῖν ὁμολογήματα: οὖκ 
0 ἀνάγκη ταῦτα ἐκείνοις ὀὗτω μὶν συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή; 

Πο. Τί γὰρ δη φῶμεν, ὦ Σώκρατες; 
Σ0. ᾿Ἐπὶ μὶν ἄρα τὸ ἀπολογείσθαι ὑπὲρ τῆς ἀδικίας 

τῆς αὐτοῦ ἢ γονίων ἢ ἑταίρων ἢ παίδων ἢ πατρίδος 

ἀδικούσης οὐ χρήσιμος οὐδὲν ἡ ῥητορικὴ ἡμῖν, ὦ Πῶλε, 
15 εἰ μὴ εἴ τις ὑπολάβοι ἐπὶ τοὐναντίον, κατηγορεῖν δεῖν 

μάλιστα μὲν ἑαντοῦ, ἔπεικα δὲ καὶ τῶν οἰκείων καὶ τῶν 
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ἄλλων ὃς ἂν ἀεὶ τῶν φίλων τυγχάνῃ ἀδικῶν, καὶ μὴ ὧπο- 
κρύπτεσθαι, ἀλλ εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα 
δῷ δίκην καὶ ὑγιῆς γένηται, ἀναγκάζειν δὲ καὶ αὐτὸν καὶ 
τοὺς ἄλλους μὴ ἀποδειιῷν ἀλλὰ παρίχειν µύσαντα καὶ 
ἀνδρείως, ὥσπερ τέµνειν καὶ κάειν ἑατρῷ, τὺ ἀγαθὸν καὶ 
καλὸν διώκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλγεινόν, ἐὰν μὲν 
γε πληγῶν ἄξια ἠδικηκὼς ᾖ, τύπτειν παρέχοντα, ἐὰν δὲ Β 
δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ ζημίας, ἀποτίροντα, ἐὰν δὲ φνγῆς, 
φεύγοντα, ἐὰν δὲ θανάτου, ἀποθνήσκοντα, αὐτὸν πρῶτον 
ὄντα κατήγορον καὶ αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων οἰκείων καὶ ἐπὶ 1ο 
τούτω χρώμενον τῇ ῥητορικῇ, ὅπως ἂν καταδήλων τῶν 76 
ἀδικημάτων γιγνοµένων ἁπαλλάττωνται τοῦ μεγίστου κα- 

κοῦ, ἀδικίας. φῶμεν οὕτως ἢ μὴ φῶμεν, ὦ Πῶλε; 
ΠΦ4. ᾿"ατοπα μέν, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ, τοῖς Ε 

μέντοι ἔμπροσθεν ἴσως σοι ὁμολογεῖται. 15 

Σ0. Οὐκοῦν ἢ κἀκεῖνα λυτέον ἢ τάδε ἀνάγκη συµ- 
βαίνειν; 

ΠΦΗ. ὙΝαέ, τοῦτό γε οὕτως ἔχει. 

Σο. Τούνανείον δὲ γε αὖ µεκαβαλόντα εἰ ἄρα δεῖ 

τινᾶ κακῶς ποιεῖν, εἴτ ἐχθρὺν εἴτε ὀντινοῦν, ἐὰν µόνον ο 
μὴ αὐτὸς ἀδικῆται ὑπὸ τοῦ ἐχδροῦ: τοῦτο μὲν γὰρ εὖλα- 
βητέον" ἐὰν δὲ ἄλλον ἀδικῇ ὁ ἐχθρός, παντὶ τρύπω πα- 
ρασκευαστίον καὶ πράττοντα καὶ λέγοντα, ὅπως μὴ ὅδ 48 
δίκην μηδὲ ἔλθῃ παρὰ τὸν δικασεήν" ἐὰν δὲ ἔλδῃ, µηχα- 
ητίον ὅπως ἂν διαφύγῃ καὶ μὴ «δῷ δίκην ὁ ἐχθρός, ἀλλ 15 
ἐάν τε χρνσίον ἡρπακὼς ᾖ πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο ὦλλ' 
ἔχων ἀναλίσκηται καὶ εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ ὡδί- 
κως καὶ ἀθέως, ἐάν τε αὖ Θανάτον ἄξια ἠδικηκὼς ἡ, 
ὅπως μὴ ἀποῦανεῖται μάλιστα μὲν µηδέποτε, ἀλλ ἀθά- 
φωτος ἴσται πονηρὸς ὦν, εἰ δὲ µή, ὅπως ὡς πλεῖστον 30 Β 
χθόνον βιώσεται τοιοῦτος ὤν. ἐπὶ τὰ τοιαῦτα ἔμοιγε δοκεῖ, 

ὦ Πῶλε, ἡ ῥητορικὴ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γε μὴ µέ- Ἱτ 
λονει ἀδικεῖν οὐ µεγάλη τές μοι δοκεῖ ἡ χρεία αὐτῆς εἶναι, 
εἰ δὴ καὶ ἔστι τις χρεία, ὡς ἓν γε τοῖς πρόσθεν οὐδαμῃ 

ἑφάνη οὖσα. : 1ὔ 
XXXVII. Και Εἰέμοι, ὦ — σπουδᾶ- 

ζει ταῦτα Σωκράτης ἢ παίξει; 

XAI. ᾿Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς σπον- 
δάζειν' οὐδὲν μέντοι οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτῇν. 

XAA. ΝΗ τοὺς Θεοὺς ἆλλ᾽ ἐπιθυμῶ. ὨΕἰπέ μοι, ὦ ᾳ 
Σώκρατες, πότερὀν σε φῶμεν νυνὶ σπουδάζοντα ἢ πα ϐ 
ζοντα; εἰὖ μὲν γὰρ οπουδάζεις τε ταὶ τυγχάνει ταῦτα ἀληθῆ 

ὄντα ἃ λέγεις, ἄλλο τι ἢ ἡμῶν ὁ βίος ἀνατετραμμένος 
ἂν εἴη τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράττοµε», 
ὡς ἔοικεν, ἢ ἃ δεῖ; 1.5 

ΣΩ, Ὦ Καλλίκλεις, εἰ µή τι ἦν τοῖς ἀνθρώποις πά- 
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17. οὐ οι. ΧώΒΟΕΕΥ Η οἱ ρτ. Γ. -- ἠμφισβητήσαμεν ᾱ. -- 
34. ποιήσῃ πο. — ἀέρομεν ας. 

19. δίκην) καὶ δίκην α. -- 31. ἀδικήσῃ ας. -- 

3, δὲ) τε νο. — 4. µύσαντα εὖ καὶ ἀνδρείως Ελοτ. α. -- 10. κατήγορον ὄντα a. -- οὐκείων" καὶ μὴ φειδόµενον, 
αλλ᾽ ἐπὶ τούτω ᾱ. -- 11. ην γροµένων τῶν ἀδικημάτων α. — 19. πρύσθεν a. — 11. ἀδικῆται αὐτὸς a. -- 13. διδῷ a. 

— 35. δώη κ. — 36. ᾗ οι. Χ 4ΦΒΕΕΙΗΙ εἰ pr. Ε. — 12. ἀποθανῆται α. — 45. ἢ οια. Kekkerus. — 44. τάναντία τν, 
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Φος, τοῖς μὲν ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτό, ἀλλά 
τις ἡμῶν ἴδιόν τι ἔπασχε πάθος ἢ οἱ ἄλλοι, οὐκ ἂν ἦν 

D ῥάδιον ἐνδείξασθαι τῷ ἱτέρῳ τὸ ἑλαυτοῦ πάθηµα. λέγω 
ὅ) ἐννοήσας ὅτι ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν τυγχάνοµεν ταύτόν 

ὅτι πεπονθότε, ἐρῶντε δύο ὄντε δυοῖν ἑκάτερος, ἐγὼ μὲν 
᾽λκιβιάδου τε τοῦ Κλεινίου καὶ φιλοσοφίας, οὐ δὲ τοῦ 
τε θηναίων δήµον καὶ τοῦ Πυριλάμπους. αἰσθάνομαι 

78. οὖν σου ἑκάστοτε, καίπερ ὄντος δεινοῦ, ὅτι ὁπόσ ἂν φῇ 
σου τὰ παιδικὰ καὶ ὅπως ἂν φῆῇ ἴχειν, οὐ δυναµένου  ὧν- 

Εποτιλέγειν, ἆλλ) ἄνω καὶ κάτω µεταβαλλομένου. ἓν τε [γὰρ] 
τῇ ἐκκλησία, ἐών τι σοῦ λέγοντος ὁ ὅῆμος ὁ Αθηναίων 
μὴ φῇ οὕτως ἔχειν, μεταβαλλόμενος λέγεις ἃ ἐκεῖνος βού- 
λεται, καὶ πρὸς εὖν Πυριλάμπους νεανίαν τὸν καλὸν τοῦ- 

τον τοιαῦτα ἕτερα πέπονθας” τοῖς γὰρ τῶν παιδικῶν βον- 
is λεύμασέ τε καὶ λόγοις οὐχ οἷός τ’ εἶ ἐναντιοῦσθαε, ὥστε, 

εἴ τίς σου λέγοντος ἑκάστοτε ἃ διὰ τούτους λέγεις θαυμά- 
ζοι ὡς ἄτοπά ἐστιν, ἴσωφ εἴποις ἂν αὐτῷ, εἰ βούλοιο 

τὀληθη λέγειν, ὅτι, εἰ μή τις παύσει τὰ σὰ παιδικὰ τού- 
των τῶν λόγων, οὐδὲ σὺ παύσει ποτὶ ταῦτα λέγὼν . νόμιζε 

αο τοίνυν καὶ παρ ἐμοῦ χρῆναι ἕτερα τοιαῦτα ἀκούειν, καὶ 

μἡ θαύμαζε ὅτι ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, 
τὰ ἐμὰ παιδικά, παῦσον ταῦτα λέγουσαν. λέγει γάρ, ὦ 
φίλε ἑταῖρε, ἀεὶ ἃ νῦν ἐμοῦ ἀκούεις, καί µοί ἐσει τῶν 
ἑτέρων παιδικῶν πολὺ ἧττον ἔμπληκτος" ὁ μὶν γὰρ Κλει- 

B νίεος οὗτος ἄλλοτε ἄλλων ἐστὶ λόγων, ἡ δὲ φιλοσοφία αεὶ 
Ἡ τῶν αὐτῶν. λέγει δὲ ἃ οὐ νῦν Φαυμάζες, παρῆσθα δὲ 

καὶ αὐτὸς λεγομένοις. ἢ οὖν ἐκείνην ἐξέλεγξον, Όπερ ἂρτι 

ΈἈεγον, ὡς οὐ τὸ ἀδικεῖν ἐσεὶ καὶ ἀδικοῦντα δίκην μὴ 
διδόναι ἁπάντων ἔσχατον κακῶν' ἢ εἰ τοῦτο ἐάσεις ἂνέ- 

Τ9 340 1εγκεον, μὰ τὺν κύνα, τὸν Αἰγυπτίων Θεόν, οὔ σοὶ ὁμο- 
λογήσει Καλλικλῆς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ διαφωνήσει ἐν 
ἅπανει τῷ βίῳ. καίτοι ἔγωγε οἶμαι, ὦ βέλτιστε, καὶ τὴν 
λ1ύραν µοι κρεῖττον εἶναι ἀναρμοσεεῖν τε καὶ διαφωνεῖν, 

6 καὶ χορὸν ᾧ χοφηγοίην, καὶ πλείστους ἀνθρώπους μὴ όμο- 
as λογεῖν µοι ἀλλ ἐναντία λέγειν μᾶλλον ἢ ἕνα ὄντα ἐμὲ 

ἐμαντῷ ἀσύμφωνον εἶναι καὶ ἐναντία λέγειν. 
XXXVIII. Και ὮὪ Σώκρατες, δοκες νεανιεύ- 

εσθαι ἐν τοῖς λόγοις ὧς ἀληθῶς ῥημηγόρος ὤν' καὶ νῦν 
ταῦτα δημηγορεῖς ταὐτὺν παθύντος Πώλου πάθος, ὅπερ 

40 Γοργίου κατηγόρει πρὸς οἳ παθεῖν. ἔφη γάρ που Γαργίαν 

ἐρωτώμενον ὑπὸ σοῦ, ἐὰν ἀφίκηται παρ αὐτὸν μὴ ἔπι- 
στάµενος τὰ δίκαια ὁ τὴν ῥητορικὴν βουλόμενος μαθεῖν, 

ϱ εἰ διδάξοι αὐτὸν ὁ Γοργίας, αἰσχυνθῆναι αὐτὸν καὶ φά- 
γαι διδάξει διὰ τὸ ἴθος τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἀγανα- 

15 κεοῖεν ἂν εἴ τις μὴ φαίη” διὰ δὴ ταύτην τὴν ὁμολογίαν 
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ἀναγκασθῆναι ἐναντία αὐτὸν αὐτῷ εὐπεῖν, οἳ δὲ αὐτὸ 
τοῦτο ἀγαπᾷν. καί σου κατεγέλα, ὥς γέ µοι δοκεῖν, ὁρ- 
θῶς τότε. νῦν δὲ πάλιν αὐτὸς ταὐτὸν τοῦτο ἔπαθε, καὶ 
ἔγωγε κατ αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγαμαι Πῶλον, ὅτι σοι συν- 
εχώρησε τὸ ἀδικεῖν αἴσχιον εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι: ἐκ ταύ- 
της γὰρ αὖ τῆς ὁμολογίας αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδιοθεὶς 
ἐν τοῖς λόγοις ἐπεστομίσθη, αἰσχννθεὶς ἃ ἐνόει εὐπεῖν. R 
σὺ γὰρ τῷ ὄντι, ὦ Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα ἄγὲις φορτικὰ 
καὶ δηµηγορικά, φάσκων τὴν ἀλήθειαν διώκειν, ἃ φύσει 
μὲν οὐκ ἔσει καλά, »όμῳ δέ. ὡς τὰ ποὶλὰ δὲ ταῦτα ἐναν- 10 
τία ἀλλήλοις ἐστίν, ἤ τε φίσις καὶ ὁ νόμος. ἐὰν οὖν τις 
αἰσχύνηται καὶ μὴ τολμᾶ λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεαι 48 
ἐναντία λέγειν. ὃ δὴ καὶ σὺ τοῦτο τὸ σογὸν κατανενοηκὼς 
κἀκουργεῖς ἐν τοῖς λόγοις, ἐὰν µέν τις κατὰ νόµον λέγῃ, 
κατὰ φύσιν ὑπερωτῶν, ἐὰν δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ τοῦ 16 

νόµον. ὥσπερ αὐτίκα ἐν τούτοις, τῷ ἀδικεῖν τε καὶ τῷ 
ἀδικεῖσθαι, Πώλου τὸ κατὰ νόµον αἴσχιον λέγωνερς σὺ 
τὸν νόμον ἐδιώκαθες κατὰ φύσιν. φύσει μὶν γὰρ πᾶν 
αἴσχιόν ἐστιν ὅπερ καὶ κάκιον, τὸ ἀδικεόθαι, νόµῳ δὲ 
τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ ἀνδρὸς τοῦτό γ ἐστὶ τὸ πάθηµα, 1ο Ἡ 
τὸ ἀδικεῖσθαι, «λλ’ ἀνδραπόδου τινός, ᾧ κρεϊετόν ἐστι 
τεθνάναι ἢ ζῇν, ὅσεις ἀδικούμενος καὶ προπηλακιζόµενος 390 
μὴ οἶόστε ἐστὶν αὐτὸς αὐτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὗ ἂν 
κήδηται. ἀλλ’, οἶμαι, οἱ τιθέµενοι τοὺς νόμους οἱ ἄσθε- 

γεῖς ἄνθρωποί εἰσι καὶ οἳ πολλοί. πρὸς αὐτοὺς οὖν καὶ 184 
τὸ αὐτοῖς συμφέρον» τούς τε νόμους τίθενται καὶ τοὺς ἐπαί- 

νους ἐπαινοῦσι καὶ τοὺς Ψόγους Ψέγουσιν, ἐκφοβοῦντές 
τε τοὺς ἐῤῥωμενεσεέρους τῶν ἀνθρώπων καὶ δυνατοὺς ὄν- ὁ 
τας πλέον ἔχειν, ἵνα µὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσι, λέγουσιν, 
ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτο ἔσει τὸ 30 
ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν" ἀγαπῶσί γάρ, 
οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσι φανλότεροι ὄύτες. ᾿ 

XXXIX. «Ιιὰ ταῦτα δὴ νόµῳ μὲν τοῦτο ἄδικον 
καὶ αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν ποὶλῶν, 

καὶ ἀδικεῖν αὐτὺ καλοῦσιν' ἡ δὲ γε, οἶμαι, φύσις αὐτὴ 36 
ἀποφαίνει αὖ "Ότι δίκαιόν ἐσει τὸν. ἁμείνω τοῦ χείρονς Ὦ 
πλέον ἴχειν καὶ τὸν ὀννατώτεφον τοῦ ἀδυνατωτέρου. ὅη- 
λοῖ δὲ ταῦτα πολλαχοῦ ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ζώοις καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πύλεσι καὶ τοῖς 

Ἰένεσιν, ὅτι οὕτω τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω τοῦ 40 
ἤττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν. ἐπεὶ ποίῳ δικαίω χρώµε- 
νος Ἐέρξης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐστράτευσεν ἢ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
ἐπὶ «Σκύθας; -ἢ ἄλλα µυρία ἄν τις ἴχοι τοιαῦτα λέγειν. Ἑ 
ἁλλ’, οἶμαι, οὗτοι κατὰ φύσιν [τὴν τοῦ δικαίου | ταῦτα 
πράττουσε, καὶ ναὶ μὰ ἄία κατὰ νόμον γε τὸν τῆς φύσεως, 45 
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οὐ μέντοι ἴδως κατὰ τοῦτον ὃν ἡμεῖς τιθέµεθα πλάττοντες 
89 τοὺς βεείστους καὶ ἐῤῥωμενεσεάτους ἡμῶν αὐτῶν, ἐκ νέων 

λαμβάνοντες, ὥσπερ Λέοντας κατεπῴδοντές τε καὶ γοητεύ- 
484 οντες καταδουλούμεθα λέγοντες ὡς τὸ ἴσον χρὴ ἔχειν καὶ 

βτοῦτό ἐσει τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον. ἐὰν δέ γε, οἶμαι, 
φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, πάντα ταῦτα ἀποσεισά- 
µενος καὶ διαῤῥήξας καὶ διαφυγών, καταπατήσας τὰ ἡμέ- 
τερα γράμματα καὶ μαγγανεύµατα καὶ ἐπωδὰς καὶ νόμους 

τοὺς παρὰ φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνεφάνη δεσπότης 
19 ἡμέτερος ὁ δοῦλος, καὶ ἐνταῦθα ἐξέλαμψε τὸ τῆς φύσεως 

Ἡ δίκαιον. δοκεῖ δέ µοι καὶ Πίνδαρος ἅπεφ ἐγὼ λέγω ἐνδεί- 
χνυσθαι ἐν τῷ ὥσματι ἐν ᾧ λέγει ὅτι Νόμος ὁ πάντων 
βασιλεὺς θνατῶν τεκαὶ ἀθανάτων"' οὗτος δὲ δή, 
φησίν, ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτα 

Ιοχερί" τεκµαίρομαι ἔφγοισιν Ἡρακλίος, ἐπεὶ 
ἀπριάτας -- λέγει οὕτω πως" τὸ γὰρ ἆσμα οὐκ ἐπί- 
σταµαι. λέγει d ὅτι οὔτε πριάµενος οὔτε δόντος τοῦ Γη- 
ρυόνου ἠλάσατο τὰς βοῦς, ὡς τούτου ὄντος τοῦ δικαίου 
φύσει, καὶ βοῦς καὶ τἆλλα κτήµατα εἶναι πάντα τοῦ βελ- 

(20 τίονός τε καὶ κρείττονος τὰ τῶν χειρόνων τε καὶ ἠττόνων, 

χι, To μὶν οὖν ἀληθὲς οὕτως ἔχει, γνώσει δὲ, ἂν 
83 ἐπὶ τὰ µείζω λθῃς ἑάσας ἤδη φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ 

τοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἄν τις αὐτοῦ μετρίως 
ἄφηται ἐν τῇ ἡλικίᾳ: ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐν- 

ας διατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων. ἐὰν γὰρ καὶ πάνυ 

εὐφυὴς ᾗ καὶ πόφῥω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῇ, ἀνάγκη πάν- 
των ἄπειρον γεγονέναι ἐσείν, ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν 

Ὦ μέλλοντα καλὸν κάγαθὺν καὶ εὐδόκιμον ἴσεσθαι ἄνδρα. 
καὶ γὰρ τῶν νόμων ἄπειροι γέγνονται τῶν κατὰ τὴν πόλιν, 

30 καὶ τῶν λόγων οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συµβο- 
λαΐοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ, καὶ τῶν 

ἠδονῶν τε καὶ ἐπεθυμιῶν τῶν ἀνθρωπείων, καὶ συλλήβδην 
τῶν ἠθῶν παντάπασιν ἄπειροι Ἰίγνονται. ἐπειδὰν οὖν 
ἔλθωσιν ες τινα ἰδίαν ἢ πολτικὴν πρᾶξιν, καταγέλαστοι 

45 γέγνονται, ὥσπερ γε, οἶμαι, οἱ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ 
Κ εἰς τὰς ὑμετέρας διαεριβὰς ἔλθωσι καὶ τοὺς λόγους, κατα- 

γέλαστοί εἰσι. συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Εὐριπίδου λαμπρός 
τ᾽ ἐστὶν ἕκαστος ἐν τούτῳ, 

κάπὶ τοῦτ ἐπείγεται, 
.0 γέµων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτω µέρος, 

Ὀν' αὐτὸς αὐτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὤν. 
Όπου δ᾽ ὢν φαθίος ᾖ, ἐντεῦθεν φεύγει καὶ λοιδοφεῖ τοῦτο, 
τὸ ὅ᾽ ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως 
αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ἀλλ’, οἶμαι, τὸ ὀρθότατόν ἐστιν 

α6 ἀμφοτέρων μεταοχεῖν. φιλοσοφίας μέν, ὅσον παιδείας χά- 
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ϱἱν, καλον µετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν µειρακίῳ ὄντι φιλο- 
σοφεῖν: ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὢν ἄνθρωπος ἔτι 

φιλοσοφῇ, παταγἑλαστον, ὦ Σώκρατες, τὸ χφῆμα γίγνε- 
ται, παὶ ἔγωγε ὁμοιότατον πάσχω πρὸς τοὺς φιλοσσφοῦν- 
τας ὥσπερ πρὸς τοὺς Ψελλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν 6 Β 

μὲν γὰρ παιδίον ἴδω ὦ ἔτι προσήκει διαλέγεσθαι οὕτω 
φελλιζόμενον καὶ παϊζον, χαίρω τε καὶ χαρίεν µοι φαίνε- 

ται καὶ ἐλευθέριον καὶ πρέπον τῇ τοῦ παιδίου ἡλικίᾳ' 
ὅταν δὲ σαφῶς δίαλεγοµένου παιδαρίου ἀκούσω, πικρὀν 

τί µοι δοκεῖ χρῆμα εἶναι καὶ ἀνιῷ µου τὰ ὧτα καί µοι]ὸ 
δοκεῖ δουλοπρεπές τι εἶναι: ὅταν δὲ ἀνδρὺς ἀκούσῃ τις 
φελλιζομένου ἢ παίζοντα ὁρᾷ, παταγέλαστον φαίνεται καὶ ϐ 
ἄνανδρον καὶ πληγῶν ἄξιον. ταὐτὸν οὖν ἔγωγε τοῦτο 

πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας. παρὰ νέῳ μὲν γὰρ 
µειρακίῳ ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ πρέπειν µοι δο- 15 
κεῖ, καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύθερόν τινα εἶναι τοῦτον τὸν ἄνθφω- 
πον, τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀνελεύθερον καὶ οὐδέποτε 
οὐδενὸς ἀξιώσοντα ἑαυτὸν οὔτε καλοῦ οὔτε γενναίου πράγ- 
µατος" ὅταν δὲ δὴ πρεσβύτερον ἴδω ἔτι φιλοσοφοῦντα 5 
καὶ μὴ ἁπαλλαττόμενον, πληγῶν µοι δοκεῖ ἤδη δεῖσθαι, πο 
ὦ Σώκφατες, οὗτος ὁ ἀνήρ. ὃ γὰρ νῦν δὴ ἔλεγον, «ὑπάρ- 
χει τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ, κἀν πάνυ εὐφυὴς ᾖ, ἀνάνδρῳ 
γενέσθαι φεύγονει τὰ µέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, 

ἐν αἷς ἔφη ὁ ποιητὴς τοὺς ἄνδρας ἀριπρεπεῖς γέγνεσθαι, 
καταδεδυκότι δὲ τὸν λοιπὸν βίον βιῶναι μετὰ μεειρακίων 35 
ἐν γωνίᾳ εριῶν ἢ τεετάρων Ψιθυρίζοντα, ἐλεύθερον δὲ 397 
καὶ µέγα καὶ Ἱκανὸὺν μηδέποτε φθέγξασθαι. 

XLI. Ἐγὼ δέ, ὦ Σώκρατες, πρὸς οἳ ἐπιεικῶς ἴχω Ἐ 
φιλικῶς. κινδυνεύω οὖν πεπονθέναι νῦν ὕπερ ὁ Ζῇθος 
πρὸς τὸν ᾽Αμϕίονα ὁ Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνήσθην. καὶ ο 
γὰρ ἐμοὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐπέρχεται πρὺς οἳ λέγειν οἴάπερ 
ἐκεῖνος πρὸς τὸν ἀδειφόν, ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες, ὧν 
δεῖ σε ἐπιμελεῖσθαι, καὶ φύσιν φυχῆς ὧδε γενναίαν µει- 
ραχιώδει τινὶ διαπρέπεις μορφώμαει, καὶ οὔτ ἂν δίκης 
βουλαῖσι πφοθεῖ᾽ ἂν ὀρθῶς λόγον, οὔτ᾽ εὐιὸς ἂν καὶ πι- 15 
Φανὸν λάβοις, οὔθ ὑπὲρ ἄλλου νεανικὸν βούλευμα βου- 
λεύσαιο. καίτοι, ὦ φίλε Σώκρατες -- καί µοι μηδὶν 
ἀχθεσθῆς' εὐνοίᾳ γὰρ ἐρώ τῇ σῇ -- οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ σοι 
εἶναι οὕτως ἔχειν ὡς ἐγὼ οἳ οἶμαι ἔχει» καὶ τοὺς ἄλλους 36 
τοὺς πόῤῥω «εὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας; νῦν γὰρ εἴ τις κο 
σοῦ λαβόμενος ἢ ἄλλου ὁτονοῦν τῶν τοιούτων εἰς τὸ ὃε- 
σμωτήριον ἀπαγάγοι, φάσκων ἀδικεῖν μηδὶν ἀδικοῦντα, 
οἶσθ' ὅτι οὐκ. ἂν ἔχοις ὃ τι χρήσαιο σαντῷ, ἀλλ’ λιγγιώης 
ἂν καὶ χασμῷο οὐκ ἔχων ὃ τι εἶπσι, καὶ εἰς τὸ δικα- 
στήριον ἀναβάς, κατηγόρου τυχὼν πάνυ φαύλου καὶ 45 
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om. a. — 43. ἀπάγοι a. 
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μοχθηροῦ, ἀποθάνοις ἄ ἄν εὖ, ̓ βούλοιεο Φανάτου ὅοι τιμᾶ- 

σθαι. καίΐτοι πῶς σοφὸν τοῦςό ἐστιν, ὦ Σώκφατες, εἴ τις 

εὐφυῇ Ἰαβοῦσα. τέχνη φῶτα ἴθηκε χείρονα, µήτε αὐτὸν 
αὐτῷ δυνάµενον βοηθεῖν μηδ᾽ ἐκσώσαι ἐκ τῶν µεγίστων 

5 κινδύνων μήτε ἑαυτὸν µήτε ἄλλον µηδένα, ὑπὸ δὲ τῶν 
6 ἐχθρῶν περισυλᾶσθαι πᾶσαν τὴν. οὐσίων, ἀτεχνῶς δὲ ἄτι- 

μον ζῇν ἐν τῇ πόλει; τὸν δὲ τοιοῦτον, εἴ τι καὶ ὠγροι- 
κότερον εἰρῆσθαι, ἔξεσειν ἐπὶ κόῤῥης εὔπτοντα μὴ διδόναι 
δίκην. ἆλλ ὦ γαθέ, ἐμοὶ πείθου, παῦσαι ὃ) ἐλέγχων, 

io πραγμάτων ὅ᾽ εὐμουσίαν ἄσχει, καὶ ἄσχει ὁπόθεν δόξεις 
φρονεῖν, ἄλλοις τὰ κομφὰ ταῦτ ἀφείᾳ, εἴτέ ληφήµατα 
χρὴ φώναι εἶναι εἴεε φλναρίας, ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοι- 

87 κήσεις δόμοις ζηλῶν οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ. 
Ὦ ταῦτα, ἆλλ’ οἷς ἔσει καὶ βίος καὶ δόξα καὶ ἄλλα πολλὰ ἀγαθαά. 
ι Χα. ΣΩ, Β) χρυσῇν ἔχων ἐεύγχανον τὴν ψυχή», 
ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἴει µε ἄσμενον εὑρεῖν τούτων τινὰ 

τῶν λέθων ᾗ βασανίζουσι τὸν χρυσόν, τὴν ἀρίστην, πρὸς 
ἦντινα ἔμελλον προσαγαγὼν αὐτήν, εἴ µοέ ὑμολογήσειεν 
ἐκείνη καἰῶρ τεθεραπεῦσθαι τὴν ψυχή», εὖ εἴσεσθω ὅτι 

30 ἱκαρῶς ἔχω καὶ οὐδέν µοι δεῖ ἄλλης βασάνον; 

k XAA. Πρὺς τί δὴ τοῦτ ἐρωτᾷς, ὦ Σώκρατες; 
24. Ἐγώ' σοι ἐρῶ νῦν. οἶμαι ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκῶς 

τοιούτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι. Ι 
XAA. Τί δή: 

3. ΣΩ. Ἐὺ οἶδ ὄτι ἂν µοι αὖ ὁμολογήσῃς μιά ὧν ἡ 
ἐμὴ φυχὴ δοξάξει, ταῦτ᾽ ἤδη ἐσεὶν αὐτὰ τὀληθῇ. ἐννοῦ 

4331 γὰρ ὅτι τὸν μέλλοντα βασαγιεῖν Ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ὀρθῶς 
τε ζώσης καὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ ἴχεν, ἃ σὺ πάντα ἴχες, 
ἐπιστήμην τε καὶ εὔνοιαν καὶ παῤῥησίαν, ἐγὼ γὰρ πολλοῖς 

30 ἐντυγγάνω οἳ ἐμὲ οὐχ οἷοί τε εἰσὶ βασανίδειν διὰ τὸ μὴ 
σοφοὶ εἶναι ὥσπερ σύ ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν εἶσν, οὐκ 

Ρ8 ᾖἐθέλονσι δέ µοι λέγειν τὴν ἀλήθειαν διὰ τὸ μὴ κἠδεσθᾳί 
µου ὥσπερ οὐ" τὰ δὲ ξένω τώδε, Γοργίας τε καὶ Πωλος, 

Ἡ σοφὼ μὲν καὶ φίλω ἐσεὺν ἐμώ, ἐνδεεστέρω δὲ παῤῥησίας 
πό καὶ αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος' πῶς γὰρ οὗ: ὦ 

7ε εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύθατον, ὥστε διὰ τὸ αἰσχύ- 
νεσθαι. τολµᾷ ἑκάτερος αὐτῶν ανὐεὺς φὐτῷ ἐφωντία λέγειν 
ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ ταῦτα περὶ τῶν µεγί- 
στων. σὺ δὲ ταῦτα πάντα ἔχει ὢ οἱ ἄλλοι οὐκ ἔχουσι" 

ao πεπαίδευσαί τε γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν 4θη- 
ναίωνι καὶ ἐμοὶ εἶ εὔνους. τίνι τεκµηρίῳ χρῶμαι; ἐγώ 

ο σοι ἐρῶ. οἶδά ὑμᾶς ἐγώ, ὦ Καλλίκλεις, τέεεαρας ὕντας 
κοινὠνοὺς γεγονότας σοφίας, σὲ τε καὶ Τίόανδρον τὸν 

᾽Αφιδναῖον καὶ Ανδρωνα τὸν ᾽νδροείωνος καὶ Νανσικύδην 
μ τὸν Χολαργέα: καί ποτε ὑμῶν ἐγὼ ἐπήκουσα βονλενοµένων 

µέχρι ὅποι τὴν σοφίαν ἀσκητέον εἴη, καὶ οἶδα ὅτι ἐνίκα 
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ἐν ὑμῖν τοιάδε τι ἄόξα, μὴ προθυμεῖσθαι εἰς τὴν ἀκρί- 
βειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ εὐλαβεῖσθαι παρεκελεύεσθε ἁλλή- 
λοις ὅπως μὴ πέρα τοῦ δέοντος σοφώτεροι γενόµενοι λήσετε Ὁ 
διαφθαβέντες. ἐπειδὴ οὖν σου ἀκούω ταῦτα ἐμοὶ συµβου- 
λεύοντος, ἄπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑἱταιροτᾶτοις, ἱκανόν µοι ὅ 
τεκμήριόν ἐστιν ὃει ὡς ἀληθῶς µοι εὔνους εἷ. καὶ μὴν 89 
ὅτι γε οἷος παῤῥησιάξζεσθαι καὶ μὴ αἰοχύνεσθαι, αὐτός τε 
φὴς καὶ ὁ λόγος ὃν ὀλίγον πρύτεφον ἕλεγες ὁμολογεῖ σοι. 
ἔχει δὴ οὐτωσὶ ὅῆλον ὅτι τούτων πέρι νυνί: ἐών τι σὺ ἐν 
τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμένον τοῦτ ἤδη 1 ξ 
ἔσται Ἱκανῶς ὑπ᾿ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, καὶ οὐκότι αὐτὸ δεήσει 
ἐπ) ἄλλην βάσανον ἀναφέρειν. οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὺ ουν- 
εχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ᾽ αἰσχύνης περιουσία" 
οὐδ᾽ αὖ ἁπατῶν ἐμὶ συγχωφήσαις ἄν' φίλος γάρ µοι εἶ, 
ὧν καὶ αὐεὺρ φῄς. τῷ ὄντι οὖν ἡ ἐμὴ καὶ σὴ ὁμολογία 15 
τέλος ἤδη ee τῆς ἀληθείας. πάντων δὲ καλλίστη ἐσεὶν 
ἡ σχέψις, ὦ Καλλίκλεις, περὶ τούτων ὧν σὺ δή µοι ἐπε- 
τίµησας, ποῖόν τίνα χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα καὶ τί ἔπιτη- 
δεύειν καὶ µέχρι τοῦ, καὶ πρεσβύτερον καὶ νεώτερον ὄντα.. 
ἐγὼ γὰρ εἴ ει μὴ ὀρθῶς πρώάττω κατὰ τὸν βίον τὸν ἐμαν- 3ν 
τοῦ, εὖ ἴσθι τοῦτο ὅτι οὐγ ἑκὼν ἐξαμαρτώνω ἆλλ᾽ ἁμαθία 

τῇ ἐμῇ. οὗ οὖν, ὥσπερ ἤρξω νουθετεῖν µε, μὴ ὡποσεῃς, 
ἆλλ’ ἱκανῶς µοι ἔνδειξαι τί ἔσει τοῦτο ὃ ἐπιτηδευτέον µοι, 
καὶ τίνα τρόπον κτησαίµην ἂν αὐτό. καὶ ἑάν µε λάβης 
νῦν μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἐν δὲ τῷ ὑσεέρῳ χρόνω μὴ 153998 
ταῦτα πράττοντα ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ µε ἡγοῦ βλάκα 99 
εἶναι καὶ µηκέτι ποτέ µε νουθετήσης ὕρτερον, ὥς μηδενὸς Β 
ἄξιον ὄντα. ἐξ ἀρχῆς δέ μὸι ἐπανάλαβε, πῶς φὴς τὸ 
δέκαιον ἔχειν καὶ-σὺ καὶ Πίνδαρος τὸ κατὰ φύσιν; ἄγειν 
βίᾳ τὸν κφείττω τὰ τῶν ἠτεόνων καὶ ἄρχειν τὸν βελείω 19 
τῶν χειρόνων καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ φαυλοτέρου: 
µή τι ἄλλο λέγεις τὸ δίκαιον εἶναι, ἢ ὀρθῶς µέμγημαι: 

Χάιμ. Κάῑ. ᾽Αλλὰ ταῦτα ἴλεγον καὶ τότε, καὶ 
νῦν λέγω. 

. ΣΩ. Πότερον δὲ τὸν αὐτὸν βετίω καλες σὺ καὶ 18 
κρείττω; οὐδὲ γάρ τοι τότε οἷός τ) ἡ μαθεῖν σου τίποτε C 

λέγει. πύτερον τοὺς ἰοχυροτέρους κρείετους καλεῖς καὶ δεῖ 
ἀκροᾶσθαι τοῦ ἰσχυροτέρου τοὺς. ἀσθενεστέρους, οἷόν µοι 
δοκεῖς καὶ τότε ἐνδείενυσθαι ὡς αἱ µεγάλαι πόλεις ἐπὶ 
τὰς σμικρὰς κατὰ τὸ φύσει δέκαιον ἔργονται, ὅτι κρείττους 4 
εἰσὶ καὶ ἐσχυρότεραι, ὥς τὸ κρεῖετον καὶ ἐσχνρότερον καὶ 

βέλτιον ταὐτὸν ὄν, ἢ ἴσει βεἰείω μὲν εἶναι, ἥττω δὲ καὶ 
ἀσθενέστερον, καὶ κρείετω μὲν εἶναι, µοχθηρόεερον δέ: 
ἢ΄ ὁ αὐτὸς ὄρος ἐσεὶ τοῦ βελτίονος καὶ τοῦ κρείττονος: Ὦ 
τοῦτό µοι αὐτὸ σάφῶς διόρισονγ ταύτὸν ἢ ἕτερόν ἐστι τὺ «5 
κρεῖττον καὶ τὸ βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρότερον: - 
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1. σοι θανάτου α. — 3. εὐφυῆ ἄΓαΦΒΕΡΙΗ: εὐφυᾶ αλα. ος 407 Β..-- 16. εὑρεῖν ἄσμενον α. — 19. εὖ] 
ἤδη εὖ αὖ. — 20. δεῖ] ἔτι δεῖ ab. — 25. ἂν Rekkerus: ἄν ἃ, ἃ ἄν be. — 19: εὔνοιαν] δόξαν ΧΙ) ΙΤΦΒΕΕΡΙΝΥ μὴ 
- 44, ἐμοί γ) εἶ ο. -- 45. ὑρή 

5. σεαυτοῦ ΓΑΣ ΣΥΒΕΙΥ: σαυτοῦ abe. -- 
ήκουσα ο. -- 46, μέχρις 4. 

13, παρονσίᾳ οπής», Βεκκ. — 19. καὶ ἡ οὐ ΓάΞΣΤΡΕ, -- 
44. ατησαίµη»] ἐργασαίμην a. — 26. βλάκα ab iavilo Βεκκοτο. — 19, Πίνδαρος, τὸ κατὰ φύσιν ἄγειν α. — 
11. πλεῖον ᾱ. — 30. ἦν ᾱ, — 334. ταὐτὺ ᾱ. 

Ρε λτο. 30 



450 

3254 

4 Κάῑ. αλλ ἐγώ σοι σαφῶς λέγω Ότι ταὐτόν ἐστιν. 
Σ0. Οὐκοῦν αἱ πολλόὶ τοῦ ἑνὸς κρείτους εἰσὶ κατὰ 

φύσιν; οἳ δῇ καὶ τοὺς όμους τίθενται ἐπὶ τῷ δν, ὥσπερ 

παὶ σὺ ἄρει ἔλεγες. ' 

δ «Κάῑ. Πῶς γὰρ οὗ: * 

ΣΩ. Τὰ τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὰ τῶν — 

νων ἐθτίν. 
KAA. Πάνν γε. ’ 

k Σ48. Οὐκοῦν τὰ τῶν βετιόνων; οἱ γὰρ «ρέέττους 
16 βελτίους πολὺ κατὰ τὸν σὺν λόγον. 

Λα. Ἀαίι 

ΣΏ. Οὐκοῦν τὰ τούτων νόμιμα κατὰ vve⸗⸗ καλά, 

πρεστόνων γε ὄντων; ᾽ 
Κάι. Φημί 

1 Σ. Αρ οὖν οἳ ποὶλοὶ νοµίζονσιν οὕτως, ὡς ἄμει 
αὖ οὐ ἕλεγες, δίκαιον εἶναι τὸ ἴσον ἴχειν καὶ αἴσχιον τὸ 
ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι: ἔσει ταῦτα ἢ οὔ; καὶ ὅπως μὴ 
ἁλώσει ἐνταῦθα οὗ αἰσχυνόμενος. νοµίζουσιν, ἢ οὔ, οἳ 
πολλοὶ τὸ ἴσον ἔχειν ἆλλ οὗ τὰ πλέον δίκαιον εἶναι, καὶ 

30 αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖαθαι; Μἠ φθόνει µοι ὧπο- 
κρίνασθαι τοῦτο, odaixltis, , ἐάν µοι ὁμολογήσῃς, 

βεβαιώσωμαι ἤδη παρὰ σοῦ, ἅτε ἱκανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι 

ὠμολογηκότορ. 
ο . ΚΑΙ. Αλ οἳ γε πολλοὶ — οὕτως. ι 

“ο. Σα. Οὐ νόµῳω ἄρα µόνον ἐσεὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν 

τοῦ ἀδικεῖσφαι, οὐδὲ δίκαιον τὸ ἴσον ἔχειν, ἄλλά καὶ 
Β φύσει ὥστε κινδυνεύεις οὐκ ἀληθῆ λέγειν ἐν τοῖς πρόσθεν 

οὐδὲ ὀρθῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων ὅτι ἐναντίον ἐστὶν ὁ 

νόμος καὶ ἡ φύσ, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κανουφγῶ ἐν τοῖς 
αρ λόγοις, ἐὰν μὲν τις κατὰ φύσιν λέγῃ, ἐπὶ εὖν νόµον ἄγων, 

ἐὰν δὲ τις κατὰ τὸν νόμον, ἐπὶ εν φύσιν. 
XLIV. Κάῑ Οὗτοοὶ ἀνὴρ οὐ παύσεται φλυαρῶν. 

Εἰπέ µσι, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνε, τηλικοῦτος ὤν, 
ὀνόματα θηρεύων, καὶ ἐάν τις ῥήματι ἁμάρτη, ἕρμαιον 

(ασ τοῦτο ποιούµενος; ἐμὲ γὰρ οἴει ἄλλο τι λέγειν τὸ κρείετους 
εἶναι ἢ τὸ βελείους; οὐ πάλαι ὅοι λέγω ὅτι ταὐτόν φηµι 
εἶναι τὺ βέτιον καὶ τὸ κφεῖετον; ἢ οἴει µε λέγειν, ἐὰν 
συρφετὸς συλλεγῇ δούλων καὶ παντοδαπῶν ἀνθρώπων 
μηδενὸς αξίων πλὴν ἴσως τῷ σώματι ναι, καὶ 

«ο οὗτοι φῶσιν, αὐτὰ ταῦτα εἶναι νόμιμα; 

20. . Εἶνν, ὦ δοφώτατε Καλλίκλεις: οὕτω λέγεις; 

Ἡ KxAA. Πάνυ μὶν οὖν. ᾿ 
Σ4. Αλλ'. ἐγὼ µέν, ὦ δαιµόνιε, καὶ αὐτὸς πάλαι 

τοπάζω τοιοῦτύν τί σε λέγειν τὺ κρεῖεον, καὶ ἀνερωτῶ 

93 «ὁ γλιχόµενος σαφῶς εἰδέναι ὃ τι λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σύ 
γε τοὺς δύο βετίους ἡγεῖ τοῦ ἑνός, οὐδὲ τοὺς σοὺς δού- 
λους βελτίους σοῦ. ὅτι ἠσχυρότεροί εἶσιν ἢ σύ. ἀλλὰ πάλιν 
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ἐξ ἀρχῆς εἰπέ, τί ποτε λέγει τοὺς βελτίους, ἐπειδὴ οὐ 
τοὺς σχυροτέρους: καὶ ὦ Φαυμάσιε πραότερόν µε προδί- 
ὅασκε, ἵνα μὴ ὀποφοικήσω παρὰ σοῦ. . 

Κάῑ. Εἰρωνεύει, ὦ Σώκρατες. Ε 

ΣΩ.. Μὰ τὺν 7ῆθον, ὦ Καλλίκεις, ὦ σὺ χρώμενος 6 

πολλὰ νῦν δη εἰφρωνεύον πρός µε, ἁἆλλ᾽ - εὐπέ, τίνας 

λέγεις τοὺς βελείους εἶναι: 

ΚΑΠ. Τοὺς ἀμείνους ἔγωγε. 

20. ὉΟρᾷς ἄρα ὅτι σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς 
δὲ σὐδέν. οὐκ ἐρεῖς, τοὺς βελτίους καὶ κρείετους πότερον ιο 
τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις ἢ ἄλλους τεράς; 

Κάῑ. ᾽αλλὰ ναὶ μά «ία τούτους λέγω, καὶ σφόδρα γε: 
Σ9, Πολλάκις ἄρα εἷς φρονῶν µυρίων μὴ φρονούν- 490 

των κρείττων ἐστὶ κατὰ εὺν σὺν λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν 
δεῖ, τοὺς ὅ᾽ ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἴχειν τὸν ἄρχοντα τῶν 15 
ἀρχομένων, τοῦτο γάφ µοι δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν -- καὶ 
οὐ ῥήματα Φηρεύω --, εἰ ὁ αἲς τῶν μορίων Ἄρείεεων. 

ΚΑΠ. ᾽Αλλὰ ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι ἐγὼ 9 
τὸ δίκαιον εἶναι φύσεὶ, τὸ βελείω ὄντα καὶ κου 

καὶ ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν τῶν φανλοτέρω». 39 

XLV. Σ0. Ἔχε δὴ αὐτοῦ. τί ποτε αὖ νῦν. λέγεις; Β 
ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὤμεν, ὥσπερ νῦν, πολλοὶ ἀθρύοι ἄν- 
Έρωποι, καὶ ἡμῖν ᾖᾗ ἐν κοινῷ ποἰλὼ αιτία καὶ ποτά, 
ὤμεν δὲ παντοδαποί, οἱ μὲν ἰσχυροί, οἱ δὲ ἀσθανεῖς, εἷς 

δὲ ἡμῶν ᾖ φροριμώτεροφ περὶ ταῦτα πρὸς ὤμ, . ᾗ δέ, 15 
οἷον εὐκός, τῶν μὲν ἰσχυρύτερος, τῶν δὲ ἀσθενέστερος, 

ἄλλο τι ἢ οὗτος φρονιμώτερος —— ὧν βελείων καὶ κρείς- 
των ἔσται εἰς ταῦτα: 

χα. Πάνν γε. 

ΣΩ. Ἡ οὖν τούτων τῶν αιτίων πλέον ἡμῶν ἑκτέον 39 
αὐτῷ, ὅτι βµτίων ἐσείν, ἢ τῷ μὲν ἄρχειν πάντα ἐκεῖνον ϐ 
δεί νέµειν, ἐν δὲ τῷ ὠραλίσκειν τε αὐτὰ καὶ καταχρῆσθαι 

εὖς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεσνεκέηεέον, εἰ μὴ μέλλει ζημι- 

οὔσθαε, ἁλλὰ τῶν μὲν πλέον, τῶν ὅ) ἔλαττον ἑκχέον: ἐὰν. 
δὲ τύχῃ πάντων ἀσθενέστατος ὧν, πάντων ἐλάχισεον τῷ as 999 
βελείσεω, ὦ Καλλίκλεις: οὐχ οὕτως, ὦ γαθέ; 

: Κάμά. Περὶ σιτία λέγει καὶ μπὰ το) ἀτροὺς καὶ 

φλυαρίας' ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα λέγω. 

Σ58. Πότερον οὖν τὸν φοονιμώτερον βελείω λέγει; 96 

Φάόθι ἢ μή. . 10 
AAA. Ἔγωγε. — Ό 

59. .Αλλ οὐ τὸν βελτίω πλέον δεῖν ἔχειν: 
Κάι. Οὐ σιείων γε οὐδὲ ποτῶν. 
20... Μανθάνω, ἆλλ' ἴδως Ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν ύφαν- 

τοώτατον µέγιστον ἱμάτιον ἔχειν καὶ πλεῖστά καὶ κάλλιστα «6 
ἀμπεχόμενον περιέναι. 

Κάῑ. Ποίων ἱματίων: 

15. οὖν οὐχ οἱ ab. — οὕτως οππ. a. — 19 ἁμ) οὐ; ἀλλ οὐχὶ ab. — «ο. φῶσιν ἄττα, ταῦτα Heiudartius. — 
«7. βεείσεους a. 

δ. Οὐ μὰ ες unius Flot. ᾱ- margine 5, 884 τ. Astius Lex, Plat. T. I. ρ. 100 κᾳ. -- 12. ῥήματι libri praeier Ρ. - 27. 7 
oin. Bekkerus. — 23. ἐν τῷ δὲ et ϱτ: Τ. -- 17. λέχεις ἉΓάαΦΒΟΕΚΝΙΗΗ’: οὐ λέγεις abe. - 42. δη ς. 
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Σ98. Αλ) εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτε δεῖ πλεογεκταῖν 
τὸν φρονιμώτατον εἷς ταῦτα καὶ βέλτιστον. τὸν σκυτοτό- 

Ε Ἅµον ἴσως μέγιστα δεῖ ὑποδήματα καὶ — ἐποδεδε- 

µένον περιπατεῖν. 

5 ΚΑΙ, Ποῖα ὑποδήματα; φλυαρεῖς — 
. αλλ εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγει, ἴσως τὰ τοιάδε: 

οἷον γεωργικὸν ἄνδρα περὶ γῆν φφόνιμόν τε καὶ καλὼν καὶ 

ἀγαθόν, τοῦτον δἠ. ἴσως δεῖ πλεονεκβεῖν τῶν σπερµάτων 

καὶ ὡς πλείστω απέρµατι χρῆσθαι ει τὴν αὐτοῦ γῆν. 
1. Κάῑ Ὡς ἀεὶ ταὐτὰ λόεις, ὦ :Σώκφατες. 

Σα. Οὐ — γε, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 
αὐτῶν. 

ΚΑάἄ. Νἠ τοὺς Φεούς, ἀτεχνῶς γε άὴ σκυτέας τε καὶ 
αναφέας καὶ παγείρους λέγων καὶ ἰαεροὺς οὐδὲν, παύει, 

16 ὡς περὶ τούτων ἡμῖν ὄντα τὺν λόγον. 

Σ9. Οὐκοῦν σὺ ἐρεῖς περὶ τίνων ὁ αριέττων τε καὶ 

φφρονιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως πλεονεκτεῖ; q οὔτε ἐμοῦ 

ὑποβάλλοντος ἀνέξει οὔτ᾽ αὐτὺς ἐρεῖς; , 
XAA. Ηλ’ ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω. πρῶτον μὲν τοὺς 

30 χρείττους οἳ εἶσιν, οὐ οκυτοτόµσυς λέγω οὐδὲ µαγείρους, 
Ἡ ἀλλ) οἳ ἂν ες τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιµοι ὧαιν, 

ὄντινα ὢν τρόπον εὖ οὐκοῖο, καὶ μὴ µόνομ φρόνίµοι, 
ἀλλὰ καὶ ἀνδρεῖοι, ἔκανοὶ ὄντες ἃ ὤν φοήσωσιν ἐπιτελεῖν, 
καὶ µὴ ἀποκάμνωσι διὰ µάλακίαν τῆς φυχῆς. 

35 «Καινα. ΣΩ, Ὁρᾷς, ὦ βέλειστε Καλλίκλεις, ὡς οὐ 
ταὐτά σύ τ᾽ ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ! σὺ μὲν γὰρ 
ἐμὲ φὴς αλ ταὐεὰ λέγειν, καὶ µέμφει µοι" ἐγὼ δὲ σσῦ 
τοὐναντίον ὅτε οὐδέποτε ταύτὰ λέγειᾳ περὶ τῶν αὐτῶν, 

ἁλλὰ τοτὲ μὲν τοὺς βελείους τε καὶ κρείττους τοὺς ἔὄχυρο- 

ο Δοτέρους ὠρίζσυ, αὖθις δὲ τοὺς Φρονιμωτέρους, νῦν ὅ’ αὖ 
ἕτερόν τι ἥκεις ἴχων' ἀνδρειότεραί τινες ὑπὺ σοῦ λέγονται 

ϱ7 οἱ κφείετους καὶ οἳ βελτίους. ἀλλ’, ὦ ᾿γαθέ, εἰπὼν ἀπα]- 

λάγηθι τίνας ποτὶ λέγει τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους 
καὶ εἰς ὃ τι. ’ 

as Κάμά. Αλ’ ερημά γε ἔγωγε τοὺς φοονίµους εἰς τὰ 

τῆς πόλεως πράγματα καὶ ἀνδρείους.. τούτους γὰρ πφοσ- 
ϱ ἠήκει τών πόλεων ἄρτει», καὶ τὖ δίκαιον τοῦτ) ἐστεί, πλέον 

χε τούτους τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένω». 

ος τσ, Τί δέ; αὐτῶν, ὦ εαῖρε; 
“ο Χάά, Πῶς λέγεις;. 

ἐἳ 8, "Ένα ἕκαστον λέγω. ἀὐτὸν ἑαυτοῦ. ἄρχοντα. ἢ 
τοῦτα μὶν οὐδὲν δεῖ, αὐτὸν ἑάυτοῦ ἄριριν, τῶν δὲ 
ἄλλων; . 

αι 
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ὄνεα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὺν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθν- 

μιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ. k 
AAA. Ὡς ἠδὺς εἰ! τοὺς ἠλιθίους λέγει τοὺς σώ- 

Φφρονας. 
Σ5. Πῶς γάρ; οὐδεὶς ὅστις σὺκ ἂν γνοίη ὅτι οὐ 

τοῦτο λέγω. 

ΚΑΠ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ ὦ Σώκρατες. ἐπεὶ πῶς ἂν 

εὐδαίμων γένοιτο ἄνθρωπος δουλεύων ὁτφοῦν; ἀλλὰ τοῦτ) 

ἐσεὶ τὸ κατὰ φύσιν καλὸν κὠζ- δίκαιον, ὃ ἐγώ σοι νῦν 
παῤῥησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσύμενού τὰς 1ο 98 
μὲν ἐπιθυμίας τὰς ἑαυτοῦ ἐᾷν ὡς µεγίστας εἶναι καὶ μὴ 
κολάζειν, εαύταις δὲ ὡς µεγίταις οὔόαις Ἱκανὺν εἶναι 4938 
ὑπηρετεῖν δι ἀνδφείαν καὶ φρόνησιν καὶ ἀποπιμπλάναι 
ἄν ἂν ἄεὶ ἡ ἐπιθυμία γήγνηται. ἀλλὰ τοῦτ', οἶμαι, τοῖς 
πολλοῖς σὺ δυνατόν. ὅθεν ψέγουσι τοὺς τοϊούεους δι αἰ- ἵ5 
σχύνην, ἀποκρυπτόμενοι τὴν αὐτῶν ἀδυναμίαν, καὶ αἰ- 

σχρὸν δή φασιν εἶναι τὴν ἀκολασίανι ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν 
ἐγὼ «ἔλεγον, δονλούμενοι τοὺς βελτίους τὴν φέσιν ἀνθφώ- 

πους, καὶ αὐτοὶ οὐ ὄννώμενοι ἐκπόρίεόθαι ταῖς ἡδοναῖς 
πλήρωδιν ἐπαινοῦσι τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιοσύνην 30 Β 
διὰ τὴν αὐτῶν ὀνανδρίαν. ἐπεί γε οἷς ἐξ. ἀρχῆς ὑπῆρξεν 
ἢ βασιλέων υἱέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ φύσει ἱκανοὺς ἐκπὸ- 
ρίσασθαι ἀρχήν τινα ἡ τυραννίδα ἢ δυναστείαν, τί τῇ 
ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη σωφροσύνης τούτοις τοῖς 
ἀνθρώποις; οἷς ἐξὰν ἀπολαύειν τῶν ἀγαθῶν καὶ μηδενὸς 15 
ἐμποδὼν ὄντος, αὐὲοὶ ἑαυτοῖς δεσπότην ἐπαγάγοιντο τὸν 
τῶν πολλών ἀνθρώπων νόµον τε καὶ λόγον καὶ φύγον; ἢ . 
πῶς οὐκ ὢν ἄθλιοι γεγονότες εἴησαν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τοῦ 6 
τῇο δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης, μηδὲν πλέον νέμονὲες 
τοῖς φίλοις τοῖς αὐτῶν ἢ τοῖς ἐχθροῖς, καὶ ταῦεα ἄρχοντες ao 98 
ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει;΄ ἀλλὰ τῇ ἀληθεία, ὦ Σώκρατες, ἣν 
φῇς σὺ διώκειν, ὦδ' ἴχει' τρυφὴ καὶ ἀκο]ασία Δαὶ ἑλεν- 

Φερία, ἐὰν ἐπικονρίαν ian, τοῦτ᾽ ἐσεὶν ἀρετή τε καὶ εὐ- 
δαιμονία' τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ' ἐστὶ τὰ καλλωπίαµατα, τὰ 

παρὰ φύσιν σὐνθήμωτα, —— — καὶ οὐδε- as 
νὸς ἄξνα. 

πενη. Σο. Οὐκ ἀγεννῶς γε, ὦ —S ἐπε- ϱ 

έφχει τῷ λόγφ παφῥησιαζόμενος: σαφῶς γὰρ σὐ νῦν λέγεις 
ἃ οἱ ἄλλοι διανοσῦνται μέν, λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλοναι.. δέομαι 
οὖν ἐγώ σου μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι, ἵνα * ὄντι κατάδηλον 0 
γένηεω πῶς «βιωτέον. καί µοι λέγε" «τὰς μὶν ἐπιθυμίας 
vie οὐ κολασεύον, εἰ μέλλει τις οἷον δεῖ εἶναι, ἑῶντα δὲ 
αὐτὰρ ὦφ µεγίσεας πλήρωσιν αὐταῖς ἁμόθεν γε. ποθεν 

5ε 

Κα. Ἠδη ἑωοοῦ ἄμοσνα λέγωες ἱποιμάξειν, καὶ τοῦτο εἶναι τὴν ἀρετήν:. ε 
15 Σ0, Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ ὥσπερ οἱ πολλοί, ούφρονα Κάῑ. Φημὶ ταῦτα ἐγώ. 15 

8. φρονιμώτερον a. — 15. Aalim ὥσπερ περὶ. βλ... — 14. ᾿ἀποκάμωσι a. — τῆς om. c. ⸗ 20. ποτὶ a. — 
10. τούτοις a. -- 30. Τί δὲ αὐτῶν α, Τί δὲ αὐτῶν — Σταῖρε | ν: ἑταῖρε; ἣ τέ ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους a, ἑταῖρει 
[ῆ τί ἄρχοντας ἢ ῆ ἀρχομένους :) ο. Ἐοεί. ἑταῖρε, ἥτοι ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους. Rarr. 

1. οώφρονας. 
όώφρονας. 239. Πῶς γὰρ [οῦ) ο, -- 19. ὠνδρίαων ὼ. 
31. αὐτῶν 6. --- 84. ερ Μαϊΐπι ἂν εἴη. ΒλΙΤ. 
35. καὶ οτη. a. — 33. σὺ φῇς a. 

]ῶς γάρ ουπι Εἰείπο Routhius: σώφρονας. δ9. ΓΠῶς γὰρ οὔα, σώφρονας. πῶς γὰρ οὔ . 
— 17. ἔμπροσθεν αὐ. 

- σωφφοσύνης] σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης [ὃς 100 Hor. -)ο. -- 
— 42. ἆμόθεν απείοτο Βεκκετο ο: ἄλλοθέν cum libris ἃ. 

— 19, ἐκπορίζεσθαι οὐ ὄνράμενοι α. -- 

— 49. ἔγωγε ὦυ. 
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Σ9. Οὐκ ἄρα ὀρθῶς λέγονται οἱ μηδενὸς ὀλύλονοι 
εὐδαίμονες εἶναι. 

Κάι. Οἱ 1ίδοι γὰρ ἂν οὕτω γε καὶ οἳ «φεκροὶ εὐδαι- 

µονέσεατοι εἶεν. 
6 Σ0,. αλλὰ μὶν δὴ καὶ ὥς γε σὺ λέγεις δεινὸς ὁ βίος. 

300. οὐ γάρ τοι Φαυμάξοιμ’ ἄν, εἰ Εὐριπίδης ἀληθῆ ἐν εοῖαδε 
λέγει, λέγων 

τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, 

τὸ κατθανεῖν δὲ ζῇν: 
4398 ιυ καὶ ἡμεῖς τῷ ὄνει ἴσως τέθναµεν' Όπερ ἤδη του ἔγωγε καὶ 

ἤκονσα τῶν σοφῶν, ὥς νῦν ἡμεῖς τέθναµεν, καὶ τὸ μὲν 
σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο ἐν ᾧ ἐπιθυ- 
µίαι εἰσὶ τυγχάνει ὃν οἷον ἀναπείθεσθαι καὶ µεταπίπτειν 
ἄνω κάτω. καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογῶν κομφὸς ἀνήρ, 

15 ἴσως Σικελός τις ἢ Ἰταλικός, παράγων τῷ ὀνύματι διὰ τὸ 
πιθανόν τε καὶ πιστικὺν ὠνόμασε πίθον, τοὺς δὲ ἀνοήτους 

Β Ἅἀμνήτους: τῶν ὅ) ἀμνήτων τοῦτο τῆς φυχῆς οὗ αἳ ἐπι- 
Θυµίαι εἰσί, τὸ ἀκόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, ὡς 

τετρηµένος μη πίθος, διὰ τὴν ἁπληστίαν ἀπεικάσας. τοῦ- 

30 Ραντίον δὴ οὗτος σοί, ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται ὡς τῶν 

1001, 

ἐν΄ ιδου -- τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων -- οὗτοι ἀθλιώτατοι ἂν. 
εἶεν οἱ ἀμύητοι,: καὶ φοροῖεν εἰς τὸν τετρηµένον πίθον 
ὥδωρ ἑτέρω τοιούτῳ τετρηµένῳ κοσχίνῳ. τὸ δὲ κόσκινον 
ἄρα λέγει, ὡς ἔφη ὁ πρὸς ἐμὲ λέγων, τὴν ψφυχὴν. εἶναι" 

C αστὴν δὲ ψντὴν κοσκίνῳ ἀπείκασε τὴν τῶν ἀνόήτων ὡς τε- 
τρηµένην, ἅτε οὐ δυναµένην στέγειν δι ἀπιστίαν τε καὶ 

101 λήθην. ταῦτ ἐπιεικῶς µέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα, δηλοῖ μὴν 
ὃ ἐγὼ βούλομαί σοι ἐνδειξάμενος, ἐάν πως οἷός τε ὦ, 
πεῖσαι µεχαθέσθαι, ἀντὶ τοῦ ἁπλήστως καὶ ἀκολάστως 

30 ἔχοντος βίου εὐν ποσµίως καὶ τοῖς ἀεὶ παρόῦσιν ἱκανῶς 

καὶ ἐξαρκούντως ἔχοντα βίον ἑλέσθαι. ἀλλὰ πότερον πείθω 
τί σε καὶ µιτατίθεσαι εὐδαιμονεστέρους εἶναι τοὺς κοσµίους 

ϱ . τῶν ἀκολάστων, ἢ οὐδέν, ἆλλ’ ἂν καὶ πολλὰ τοιαῦτα μν- 
Φολογῶ, αὐδέν τι μᾶλλον µετωθήσει; 

.  ΚάΑ. Τοῦτ ἀληθέστερον εἴρηκας, ὢ Σώκρατες. 
XLVIII. Σ0. Φέρε δή, ἄλλην σοι εἰκόνω λέγω ἐκ 

τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει γὰρ εἰ τοιόνδε λέγεις 
περὶ τοῦ -βίου ἑκατέρου τοῦ τε σώφρονος καὶ τοῦ εκολά- 
στου, οἷον εἰ δυοῖν ἀνδροῖν ἑκατέρῳ πίθοι πολλοὶ εἶεν, 

Κάοκαὶ τῷ μὲν ἑτέρῳ ὑγιεῖρ καὶ πλήρεις, ὁ μὲν οἴνου, ὁ δὲ 
µέλπος, ὁ δὲ γάλακτος καὶ ἄλλοι πολλοὶ πολλών, νάµατα 
δὲ σπάνια καὶ χαλεπά ἑκάστον τούτων. εἴη καὶ μετὰ πολ- 

λῶν πόνων καὶ χαλεπῶν ἐκποριζόμενα: ὁ μὲν οὖν ἕτερος 
πληρωσάμενος μήτ ἐποχετεύοι μήτε τι φροντίζοι, ἀλλ 

1ο οἱ 11. τεθνᾶμεν α. --10. ὅπορ οπ. APAGCBCEFM. -- 12. ἡμῶν α. — ᾧ αἱ ἐπιθυμίαι αὖ. — 
εθυµίαι α. -- 1Δ. εἰσί, διὰ τὸ Heiudorüuus. 8οὰ vid. Υουμείίπας p. 943. καὶ κάτω a. — 16. πειστικὸν 8. -- 17. οὗ ἐπ 
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Ένεκα τούτων ἠσυχίων ἔχοι: τῷ δ' ἑτέρῳ τὰ μὲν νάµατα, 
ὥσπερ καὶ ἐκείνω, δυνατὰ μὲν πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, τὰ 
δ’ ἀγγεῖα τετρηµένα καὶ σαθρά, καὶ ἀναγκάξοιτο ἀεὶ καὶ 109 
νύκτα καὶ ἡμέραν πιµπλάναι αὐτά, ἢ τὰς ἐσχάτας λυποῖτο 494 
λύπας' ἆρα τοιούτου ἑκατέρου ὄντος τοῦ βίου, λέγεις τὸν 6 
τοῦ. ἀκολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι ἢ τὸν τοῦ κοσµίου; 

πείθω τί σε ταῦτα λέγων συγχωρῆσαι τὸν κόσμιον βίον 

τοῦ ἀκολάστου ἀμείνω εἶναι, ἢ οὐ πείθω; 
Κα. Οὐ πείθεις, ὦ Σώκρατες. τῷ μὶν γὰρ .ληρω- 

σαμένῳ ἐκείνω οὐκέτ' ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, ἀλλὰ roũt' 10 
ἔστιν ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ λίθον ζῇν, ἐπειδὰν 

πληρώόῃ, μήτε χαΐροντα ἔτι μήτε λυπούμενον. ἀλλ ἐν Β 
τούτω ἐστὶ τὸ ἡδέως ζῆν, ἐν τῷ ὡς πλεῖστον ἐπιῤῥεῖν. 

298, Οὐκοῦν ἀνάγκη γ, ἂν πολὺ ἐπιῤῥόη, πολὺ καὶ 
τὸ ἀπιὸν εἶναι καὶ μεγάλ ἄττα τὰ τρήµατα εἶναι. —— 1 

ἐκροαῖς: 
ΚΑ. ΄ Πάνν μὲν. οὖν. 
ΣΏ. Χαραδριοῦ τινὰ αὖ οὗ βίον ης αλλ) οὐ νε- 

κροῦ οὐδὲ λίθου. καί µος λέγε, εὸ τοιόνδε yti οἷον 

πεινῆν καὶ πεινῶντα ἐσθίειν : 30 
Και. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Καὶ διφῇν γε καὶ διφῶντα πίνειν: 6 
ΚΑ. ᾿Πέγώ, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἁπάσας ἴχοντα 103 

καὶ δυνάµενον πληροῦντα, χαΐροντα εὐδαιμόνως ζῆν. 

XLIX. Σο. Εύγε, ὦ βέχτιστε" διατίλει γὰρ ὥσπερ 5 
ἤρέω, καὶ ὅπως µῆ ἀπαιόχυνε: δεῖ δέ, ὡς ἔοικε, μηδ᾽ 
ἐμὲ ἀπαισχυνθῆδαι. καὶ πρῶτον μὲν εὐπὲ εἰ καὶ φωρῶντα 

καὶ κνησιῶντα, ἀφθόνως ἔχοντα τοῦ κνῆσθαε, πνώμενον 

διατελοῦντα τὸν βίον εὐδαιμόνως ἔσει. ζῇν. 

XAA. Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀτεχνῶς δη- 10 Ὦ 

μηγόρος. 
ο Σϱ. Τοιγάρτοι, ὦ Καλλήκλως, Πῶλον μὲν καὶ ΄Γορ- , 

γίαν καὶ ἐξέπληξα καὶ αἰσχύνεσθαι ἐποίησα, σὺ δὲ οὐ μὴ 
ἐκπλαγῇῆς οὐδὲ μὴ αἰσχυνθῃῇς: -- τὰρ εἰ, ἄλλ) ὥπο- 
κρίνου µόνον. 16) 

XAA. Φημὶ τοίνυν καὶ τὸν — ἠδίως ἃ ἂν βιῶναι. 
28. Οὐκοῦν εἴπερ ἠδέως, καὶ εὐδαιμόνωρ: 
Κα. Πάνυ γε. ᾿ 

Σ9. Πότερον εἰ τὴν κεφαλὴν αύνον κνησιῷ, ἢ ἔτιτί Ἐ 
σε ἐρωτῶι ὅρα, ὦ Καλλίκλεις, τί ἀποκρινεῖ, ἐάν τίς σε κο 
τὰ ἐχόμενά τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα ἐρωτᾷ. καὶ τούτων 
τοιούτων ὄντων κεφάλάιον,' ὁ τῶν κιναίδων βίος, οὗτος 
οὐ δεινὺς καὶ αἰσχρὺς καὶ ἄθλιος; ἢ τούτους τολωήσειφ 
λέγειν εὐδαίμονας εἶναι, ἐὰν ἀφθόνως ἔχωσιν ὧν δέονται; 

104 

19. ἄνω 

— 25. ἀπῄκασε ἱρτ. ΕΙ ν. — 25. ἐνδεξασθαι α. -- 33. µεεαθέσθαι καὶ ἀντὶ νο, — 33. βετατίθεσθαι Χα Στ 
ΒΕΕΙΥ Η΄ εἰ ϱτ. Β. 
30. ὄνεῖν {εαπι Τ' οἱ eorr. Ἡ ὃς. 

— 33: ἂν καὶ] κἂν Γ, εἰ 6 οἱ το, BF: om. A0 BIM. ἂν om. ppr. Ε, καὶ om. ΕΕ. -- 

3. καὶ posi σαθρά οπι, AGBCXA οἱ pr. ΓΕ. -- καὶ ante νύκτα ο. ᾱ, --6. ἑκατέρῳ Vbe. — το, οὐκ ἔστιν α. 
--44. πληρώσηται α. -- 34. πληροῦν Stephanus. — 
Ubri⸗ 8. A καὶ τὸ τούτων auctore Butitnanno post Ueindoruum 0, 

- 44, ἢ καὶ τούτους a b. Ε, κεφαλαιύεατον forlasae Antiatueista p. 104. Βκκκ. 

37. ψωριῶντα ᾱ. — 39. κνησιῷ εὔτι Bekkero ο: κνησιοῖ στα 
-- 43. κεφαλαίων ΧώΦΒΚΕΙΗ/ οι οοτ. - 
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AAA. Οὖκ αἰαγύνει εἰς τοιαῦτα e⸗. ὦ Σώκρατες, 

τοὺς λόγους: 
ΣΩ. Ἡ γὰρ ἐγὼ ἄγω ἐνταῦθα, ὦ σονναῖς, ἢ ἐκεῖνος 

ὃς ἂν φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς χαίροντας, ὅπως ὢν χαίρω- 
4895 δσιν, εὐδαίμονας εἶναι, καὶ μὴ διορίζηται τῶν ἡδονῶν 

ὁποῖαι ἀγαθαὶ καὶ κακαί; ἆλλ' ἔτι καὶ νῦν λέγε, πότερον 
φνς εἶναι t αὐτὸ ἡδὺ καὶ ἀγαθόν, ἢ εἶναί τι τῶν ἡδέων 
ὃ οὐκ ἔστιν ἀγαθόν: 

ΚΑΠ. "να δή μοι μὴ ἀνομολογούμενος ᾖ ὁ λόγος, 
1ο ἐὰν ἕτερον φῄσω εἶναι, τὸ αὐτό φηµι εἶναι. 

Σ9. Αιαφθείρεις, ὦ Κωλίκλεις, τοὺς πρώτους λό- 

γους, καὶ οὐκ ἂν ἔτι μετ ἐμοῦ Ἱκανῶς τὰ ὄντα Μάρως, 
εἴπερ παρὰ τὰ δοκοῦντα σασεῷ ἐρεῖς. ̓  

|.) ΚΑΙ. Καὶ γὰρ σύ, ὦ Σόκρατες. 

1 ΣΟ. Οὐ τοίνυν ὀρθῶς ποιῶ οὔτ ἐγώ, εἴπερ ποιῶ 
τοῦτα, οὔτε οὐ. ἀλλ’, ὦ µακάριε, ἄθρει μὴ οὐ τοῦτο ᾗ 
τὸ ἀγαθόν, τὸ πάνχως χαίρειν’ ταῦτά τε γὰρ τὰ νῦν δὴ 
αἰνιχθέντα πολλὰ καὶ αἰσχρὰ φαίνεται. συµβαίνοντα, εἰ 
τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ ἅλλα πολλά. 

ο. Χα. Ὡς σὺ γε οἴε, ώ Σώκρατες. 
Σ9. Σὺ δὲ τῷ ὄνει, ὦ —— ταῦτα 

105 κα. Ἐγωγέ. 
6 ἓ. ΣΑ. Ῥωμιρόμων ἄν τῷ Ἰώνρ ὧν αἱ I 

δάζοντος; 

5. ΚΑΙ. Πάνο γε σφόδρα. 
Σ0. ᾿ΙΦὶ δή µοι, ἐπειδὴ οὕτώ Φδοκεῖ, διελοῦ τάδε. 

ἐπιστήμη» που καλεῖς τι; 
Κάι. "Εγωγε. 
Σ0.. Οὐ καὶ ἀνδρείαν νῦν δὴ ἔλεγές τινα εἶναι μετὰ 

30 ἐπιστήμης; 
XAA. Ἔλεγον Τάρ. : 

ΣΩ. "4λλο τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν. ἀνδρείαν τῆς ἔπι- 

στήµης δύο ταῦτα ἔλεγες: 
ΚΑ. Σφόδρα γε. - 

1 «ΣΩ. Τί δέ; ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν ἢ ἕτερον: 
ϱ XAA. Ἕτερον δήπου, ὦ σοφώτατε οὐ. 

Σ8. Ἡ καὶ ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς: 

Καά. ᾿Πῶς γὰρ οὗ; 
Σω, Φίρε δὴ ὅπως µεμνησύμεθα ταῦτα, ὕτι Καλλι- 

αο κλῆς ἔφη ὁ ᾽Αγαρνεὺς ἡδὺ μὲν καὶ ἀγαθὸν ταὐεὸν εἶναι, 
ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀνδρείων μα. ἀλλήλων- καὶ τοῦ — * 
ἕεερον. 

και. Σοιφέης δἱ-το ἡμῖν ὁ A⸗⸗ie οὐε ὁμο 

1ογεῖ ταῦτα. ἢ ὁμολογεῖ: 
ο 9 Σ0. Οὐχ ὁμολογεῖ" οἶμαι δέ γε οὐδὲ Καλλολῆς, ὗταν 

αὐτὸς αὐτὸν Φεάσηται ὀρθῶς. εὐτὲ γάρ µοε, τοὺς εὖ πράτ- 
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σεις 

1. ὦ Ζώκρατες poat λόγους ponit 3 
37. που οπι. a. — 19. 131. 17. 41. ἀνδρίαν αΝ. — 
BCEFIVM. -- 42. ἔτι ceoy 

10, ὁ ὄνθρωπος Φ, ἄνθι Βοκκογας. -- 11. 
πος cum Βοκκοτος, -- 37: ὡς ος. ᾱ. — 41: Τὸ μέν τοι πεινῶντα ἐσθίει, ἡδύ Βοουχαιί tribuit a. — ἠδύ, Σ9. 
Δάνω cum Astio ο: ἠδύ; Κά. Ἔγωγε. Ἀβ. Μανθάνω α, ἠδύ. Σ9,. Καὶ δ 
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3. 

-- ὁμολογεῖ; Κά. —e 249, Οἶμαι a b. 
κας 1ο. τὰ ἀγαθὰ κ. -- 19. ὁ ἄνθ —— ὅ, —— 
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τοντας τοῖς καλῶς πράττουσιν οὐ ——— ἡγεῖ δω 

πεπονθέναι; 
εΚαα. Έγωγε. , : 

20. 4) οὖν, εἴπερ ἐναντία ἐσεὶ ταῦτα ἀλλήλοις, 
ἀνάγκη περὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ περὶ ὑγαίας ἴχει καὶ νό- 5 
σον; οὐ γὰρ ἅμα δήπου ὑγιαίνει τε καὶ νοσεῖ ὁ ἄνθρωπος, 
οὐδὲ ἅμα ἁπαλλάττεται ὑλιίας τε καὶ νόσου. ; 

Και. Πῶς λέγει 

20. Olov περὶ ὅσου βούλει τοῦ σώματος ἀπολα- | 
βὼν σκόπει. νοσεῖ που ἄνθρωπος ὀφθαλμούς, ὁ ὄνομα 494 
ὀφθαλμία: 

XAA. Πῶς γὰῤ οὔ: 
298, Οὐ δήπου καὶ ὑγιαίνει γε ἅμα τοὺς αὐτούς: 

πα. Οὐδ' ὁπωσειοῦν. 
20. Τί δὲ; ὅταν τῆς ὀφθαλμίας aralacieryea, ἆ ἄρα 15 

τότε καὶ τῆς ἡγιείας ἁπαλλάττεται τῶν ὀφθαλμῶν καὶ 

τελευτῶν ἅμα, ἀμφοτέρων ο πω ͵ 
ΚΑΠ. "Ἠκιστά γε. 

Σ0. Θαυμάσιον γάρ, — καὶ ̓ ἄλογον — 
ἡ γάρι 30 
— Σφόδρα γε. Ββ 

τ4λλ’ ἐν μέρει, οἶμαι, ἑκάτερον καὶ — 
— 

ΚΑ. Φημί, 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ ἠσχὺν καὶ ἀσθένειαν ὠσαύτως: 
AAA. Ἰαί ᾿ 

Σ9, Καὶ τάχος καὶ βραδυκῆτα : 
Κάι. Πάνυ γε. 

Σ9. Ἡ καὶ τἀγαθὰ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τάναντία 
τούτων, κακά τε. καὶ ἀθλώτητα, ἐν μέρει --- καὶ πο 
ἐν αέρει ἁπαλλάτεεται ἑκατέρου: 
᾿ΚάΠ. Πάντως δήπου. 
ΣΩ. Ἐὰν εὕρωμεν ἄρα ἄττα ὧν ἃμα τε ἁπαλλάττεαι C 

15 {107 

΄ ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτώ γε οὐκ ἂν εἴη 
πό τε ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν., ὁμολογοῦμεν ταῦτα: Καὶ εὖαδ 
µάλα σκεψάµενος ἀποκρίνου. 
4. Αλ) ὑπερφυῶς ὡς ἁμοίογά. 
LI. Σο. "θε δ΄ ἐπὶ τὰ ἕμπφοσθεν΄ ἁἰμοίογημένα: 

τὸ πεινῇν ἔλεγες πότερον ἡδὺ ἢ ἀνιαρὸν εἶναι; α οὐ ήω 
τὸ πεινῇν. : 1ο 

XAA. ᾽Ανιαρὸν ἔγωγε' τὸ μέντοι πεινῶντα ἐσθίειν ἠδό. 
Σ0. Μανθάνω" ἀλλ’ οὖν τό γε πεινῇν αὐτὸ ἁνιαρόν. Π] 

ἢ οὐχί; 
Κα. Φημί. 
Σ.. Οὐκοῦν καὶ τὸ διφῆν: 19 
Κάῑ. Σφόδρα γε. ) .-.. 

-- 6. ὁποῖαι αἱ ἀγαθαὶ a. — 26. ἐπειδή σοι οὕτω a. — 
ὃν τὴν. auelore LIeindorno b. — 40. ä om. ADA 

Μαν- 
μανθάνω b. 



.. 
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108 Σρ. ΤΠότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, —— 
σαν ἔνδέιαν καὶ ἐπιθυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι; 

XAA. Ὁμολογώ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. 
. 58. Εἶεν. διψῶντα δὲ — ἆλλο τι ἢ ἠδὸ φὺς 

Ἱ ὁ - 
λα. Epoyr 

ΣΩ, Οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις * μὲν μη ἀυπού- 

µενον δήπου ἐοτίν: 
Ε λάη. Ναί 

ο 28. Τὸ δὲ πίνειν πλήρωσίς τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονή: 
AAA. Ναί. 

Σ0, Οὐκοῦν κατὰ τὸ πίνει χαίρειν — 
Κάῑ. Μάλιστα. 

25, «ιφώντά γε; 

15 ΚΑΙ. Φημί. 
Σ9. Αυπούμενον: 

Και. Ναί 

Σ9. αΑἰαθώνει οὖν τὸ συμβαῖνον, ὅτι λυπούμενον χαΐ- 

ρειν λέγεις ἅμα, Όταν διφῶντα πίνειν Λέγῃς: ἢ οὐχ ἅμα 

αφτοῦτο γίγνεται κατά τὸν αὐτὸν τόπον καὶ χρόνον εἶτε ψυ- 
χῆς εἴτε σώματος βούλει; οὐδὲν γάρ, οἶμαι, διαφέρει. 

ἔᾳει ταῦτα ἢ οὔ: 
Κα. ᾿Ἔστιν. 

Σ9. ἸΑλλὰ μὴν εὖ γε — κακώς πρώττειν ἅμα 

«15 ἀδύνατον ἔφης εἶναι. 
AAA. Φημὶ γάρι 

20. ᾿᾽Ανιώμενον δέ γε χαΐρεν δυνατὸν ὠμολόγηκες. 
XAA. Φαίνεται, 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα τὸ χαίφειν ἐστὶν εὖ πρώστεν οὐδὶ τὺ 
3ο ἀνιᾶσθαι κἀκῶς, ὥστε ἕτέρον γίγνεται τὸ ἡδὺ ταῦ ἀγαθοῦ. 

Χαμ. Οὐκ οἵδ' ἄττα σοφίδει, ὦ Σώκρατες. 

Σᾳ. Οἶόθα, ἀλλὰ ἀκκίζι, ὦ Καλλίκλεις. καὶ πρόθθί 

γε ἔτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν, [ὔτι ἴχων ληρεῖς,) ἵνα εἰδῆς ὧρ 
σοφὺς ὤν µε νουθετεῖς. οὐχ ἅμα διφῶν τε ἕκαστος ἡμῶν ᾿ 

Β 35 πίπανται καὶ ἅμα ἠδόμενος διὰ τοῦ πίνειν: 
XAA. Οὐκ οἶδα ὃ τι λέγεις. 
ΓΟΡ. Μηδαμῶς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλ ἀποκρίνου καὶ 

ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα πεφανθῶσιν οἱ λόγοι. 
XAA. αλλ’ ὧεὶ τοιοῦτός ἐστι Σωκράτης, ὦ. Γοργία" 

9 σμικρὰ καὶ ὀλίγου ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχει. 
ΓΟΡ. ᾽λλὰ τί σοὶ διαφέρει; πάντως οὐ σὴ αὕτη ἡ 

«τιμή, ὦ Καλλίκλεις" ἀλλ ὑπόοχε Σωκράτει ἐξελέγξαι 
ὅπως ἂν βούληται. 

ιν Κάῑ. Ἐρώτα δὴ οὐ τὰ αμικρά τε καὶ - ταῦτα, 

{43 ἐπείπερ Γδργίᾳ δοκεῖ οὕτω». 
τμ]. Σο. ἈἙνύδαίμων εἶ, ὦ Καλλίλεις, ὅτι τὰ 

μεγάλα µεμύησαι πρὶν τὰ οµικρά: ἐγὼ δ᾽ οὐκ ὤμην θεµι- 
10 
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τὸν εἶναι. ὅθεν οὖν ἀπέλιπες, ἀποκρίνου, εἰ οὐγ ἅμά παύ- 
εται διφῶν ἕκαστος ἡμῶν καὶ ἡἠδόμενοφ. 

«Καά. Φημί. 
Σ48, ᾽ Οὐκοῦν καὶ πεινῶν καὶ τῶν: ἄλλων — 

καὶ ἡδονῶν ἅμα παύεται; ς 8 
ΚάΠ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἡἠδονῶν ἅμα 
παύεταις 

ΚάΠ. ναί 

Σ0. ᾽Αλλὰ μὴν τῶν ἀγαθῶν' καὶ κακῶν οὐχ ἅμα ιοῦ 
παύκται, ὡς σὺ ὠμολόγες" νῦν δὲ οὐγ ὁμολογεῖς: 

και. Ἔγωγε, τί οὖν δή: 

Σ9. "Οει οὐ ταὐτὰ γάγνεται, ὦ φίλε, τάγαθὰ τοῖς 
ἠδέσιν οὐδὲ. τὰ κακἁ τοῖς ἀνιαροῖς. τῶν μὲν γὰρ -ἅμα 
παύεται, τῶν δὲ οὗ, ὡς ἑτέρων ὄρτων. πῶς οὖν ταὐτὰ 15308 

ἂν εἴη τὰ ἡἠδέα τοῖς ἀγαθοῖς ἢἡ τὰ ἀνικρὰ τοῖς κακοῖς; 

Ἐὰν δὲ βού]ῃ, καὶ εκδ ἐπίσκεφαι' οἶμαι γάρ σοι οὐδὶ 
ταύτῃ ὁμολογεῖσθαι, ἄθρει δὲ: τοὺς ὦγαθοὺς οὐχὶ ἀγα- ΕἘ 

Φῶν παρουσία ἀγαθοὺς καλεῖς, ὥσπερ τοὺς παλοὺς οἷς 

ἂν κάλλος παρῇ: ι ι] 

ΚΑΠ. Ἔγωγε. , 

ΣΏ, Τί δέ; ἀγαθοὺς ἄνδρας καλεῖς τοὺς ἄφρονας 4 
καὶ δειλούς, οὐ γὰρ ἄφει γεν ἁλλὰ τοὺς ἀνδρείους καὶ 
φρονίµους ἔλεγες. ἢ οὐ τούτους ἀγαθοὺς καλεῖς; 

Κάῑ. Πάνν μὲν οὖν. 36 
Σ4. Τί δέ; παῖδα ἀνόητον —— ἤδη εἶδες: 
Και. Ἔγωγε. 
Σ49. "ανδρά δὲ οὕπω εἶδες ἀνόητον — 
AAA. Οἶμαι ἔγωγε. ἀλλὰ τί τοῦτο: 
26, Οὐδέν' ἆλλ’ ἀποκρίνου. .υ 

ΚΑ. Εἶδον. : 
39, Τί δέ; νοῦν ἔχοντα λυπούμενον καὶ χαΐροντα: 398 
Κα. Φιμί. 
Σ0. Πότεροι δὲ μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται, οἱ 

φρόνιµοι ἢ οἱ ἄφρονες; 3 
MXAA. Οἶμαι ἔγωγε οὐ πολύ τι διαφέρειν, 
Σ.. λλ’ ἀρκεῖ καὶ τοῦτο. ἐν — δὲ ἤδη εἶδες 

ἄνδρα δειλόν; 

Κάι. πῶς γὰρ οὗ, 
3. Τί οὖν; ἀπιόντων τῶν ων πύτεφοί σοι 40 

ἐδόκον». μᾶλλον χαίΐρεικ, οἱ δειλοὶ ἢ οἱ ἀνδρεῖοι; 
ΚΑ. ᾽Αμϕύότεροι ἔμοιγε' μᾶλλον᾽ εἰ δὲ µή, παραπλη- 

σίως γε. β 
Σ9. Οὐδὲν διαφέρει. χαΐροναε ὃ’ οὖν καὶ οἱ δειλοέ; 
Κάῑ. ἈΣφύδρα γε. 

269. Καὶ οἱ ἄφρονες, ὡς ἔσικεν. 
Κάι. Ναί. 
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. ἢ om. hekkerus. — 14. 20. — γε, φᾗς λυπαύµενο»; Κάῑ. 
-- 33. τοὔμπροσθεν Γ.ο. — Verba ὅ τι ἔχων ληρεῖς Ἆου loco ἱπορία Ἠεϊπάοτῆω»ς αρίο zubstituit Mis 4060 Ε. Βλητ. 

Ναί a. — 15. ἔφης Μαϊΐαι φὴς. Vid. ad 

õ τι λέγεις ν. 20. -- 40. μεκρὰ Ἡ. — 42. Σωκράτη ᾱ. ---47. μεγάλα γε µεμύησαι a. 
1. ἀπέλειπες ᾱ. -- ὅ. καὶ ἡδονῶν ο ᾱ. 16. χακοῖσιν αν. 

ἄφφρονας ου. ᾱ. 
αλ. δέ] δή α. -- 15. δέ] δαί b. — τοὺς ante 
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Σ9. Προσιόντων δὲ οἱ δειλοὶ- µόνον ανποῦνται ἢ ἤ καὶ 
οἱ ἀνδρεῖαις 

ΚΑ4. ᾽Αμϕότεροι. 

29. ρα ὁμοίως; 
5 Κάῑ Μᾶλλον ἴσως οἱ δειλοί. 

209 Λ᾿Απιόντων δ᾽ οὐ μᾶλλον χαίΐρονσι»; 
Κάῑ. Ἴσως. ' ι 
20, Οὐκοῦν λυποῦνται μὲν καὶ χαίρουσι καὶ οἱ ἄφρο- 

νες καὶ οἳ φρόνιμοι καὶ οἱ : δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι παρα- 
Μο πλησίως, ὡς σὺ φής, μᾶλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν ἀνδρείων 

Κάά. Φημί. 
Σ0. Ααλλὰ μὴν οἳ γε φρόνιροι καὶ ἀνδριῖοι ὠναθοί, 

οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοί; 

Και. Ναί 

1. «ΣΩ. Παραπλησίως ἄρα χαίρουσι 8* λυποῦνται οἱ 
ἀγαθοὶ καὶ οἳ κακοί, 

Κάά. Φημί 
Σ9ϱ. Αρ οὖν παραπλησίως εἰσὶν ἀγαθοὶ καὶ — οἱ 

ὧγαθοί τε καὶ οἱ κακοί; ñ να ἒει κ ώαημα κα» 
30 κοί εἶσιν οἱ κακοί; 

ϱ ΣΕ. μι ᾽Αλλὰ μὰ- 4ἵ οὐκ οἶδ ὃ τι — 

113 Σο, Οὐκ οἶσθ ὅτι τοὺς ἀγαθοὺς ἀγαθῶν φὴς πα- 
ουσία εἶναι ἀγαθούς, κἀκοὺς δὲ κωιῶν; τὰ δὲ — 
εἶναι τὰς ἡδονώς, κακὰ δὲ τὰς ἀνίας : 

1. «Κάῑ. "Εγωγε. 

26. Οὐκοῦν τοῖς χαίρουόι --- τάγαθά, 
ναί, εἴπερ χαίρουσιν: 

Κάῑ. Πῶς γὰρ οὔ; 

Σα, οὐμαν ἀαφῶν παθένιον ἀθοι κάνα χί 

39 ροντες; - 
λα. Ναί ᾿ 

250. Τί δέ; τοῖς ἀνιωμένοις οὐ άμα τὰ κακά, 
αἱ λῦπαι: 

ΚΑ. Πάρεστιν. 

κ. ὁὅο Κακῶν δὲ γε παρουσίᾳ φὴν σὺ εἶναι κακοὺς 
τοὺς κακούς. ἢ οὐκέτι φῄς: . 

᾿αἵ ο 

ΚΑ. Ἔγωγε. 
Σ0. ᾽Αγαθοὶ ἄρα οἳ ἂν χαίρωσι, χακοὶ δὲ οἳ ἂν ἅνι- 

ὥνται; 
0 ἈΧΚάῑ. Πάνν γε. 

Σ6, Οἱ μέν γε μᾶλλον μᾶλλον, ος 
οἳ δ) πκραπλησίως παραπλησίως; . 

AAA. Ναί. 

Σῷ0. Οὐκοῦν φῇς παραπλησίως χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι 
«δτοὺς φρονίµονς καὶ τοὺς ἄφρονας καὶ τοὺᾳ δειλοὺς καὶ 

τοὺς ἀνδρείους, ἢ καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς δειλούς; 

Και Ἔγωγε. ' 
Σ92. Συλλόγισαι δὴ κοινῆ μετ ἐμοῦ, τί ἡμῖν συµ- 
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βαίνει ἐκ τῶν ὡμολογημέναν ' καὶ δὶς γάρ τοι καὶ τρίς φασι 
καλὺν εἶναι τὰ καλά λέγειν τε καὶ ἐπιόκοπεῖσθαι. Ἄγα- αοο 
Φὺν μὲν εἶναι τὸν φρόνιµον καὶ ἀνδρεῖόν — 

γάρ 

Και. Ναί 5 

248, Κακὸν δὲ τὸν ἄφρονα καὶ δειλόν; 
Κα. Πάνυ γε. . 

ΣΩ, ᾽Αγαθὸν δὲ αὖ τὸν . 
AAA. ΄ Ναί. 

24. Κακὸν δὲ τὸν —— αν 

ΚΑΠ. Ανάγκη. ι ' 

239. ἈΑνιᾶσθαι δὲ καὶ χαίρει» τὸν ἀγαθὸν καὶ κακὸν 
ὁμοίως, ἴσωρ δὲ καὶ μᾶλλον τὸν κακόν; : 

Κάι. ἵΝαί 

Σ9, Οὐκοῦν ὁμοίως γέγνεκαε κικὸς καὶ ἀγαθὸς τῷ 16 
ἀγαθῷ ἢ καὶ μᾶλλον ἀγαθὸς ὁ κακύς; οὐ ταῦτα αυµβαί- Ἡ 
ει καὶ τὰ πρότερα ἐκεῖνα, ἐάν τις ταὐτὰ φῇ ἡδέα τε 
καὶ ἀγωθὰ εἶναι; οὐ ταῦτα ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις: 

αν. Κάῑ. Πάλαι τοί σου ἀκροῶμαι, ὦ Σώκρατες, 

»αθομοογών, ἐφθυμούμενος ὅτι, κἂν παίζων τίς σοι ἐνδῷ 39 
ὁτιοῦν, τούτου ἄσμενος ἔχει ὥσπερ τὰ µειράκια. ας. δὴ 
σὐ οὔω ἐμὲ ἢ καὶ ἄλλον ὀνεινοῦν ἀνθρώπων οὐχ ἠγεῖ- 
σθαι τὰς μὲν βελτίους ἡδονάς, τὰρ δὲ χείρους. 

«Σ9. Ἰοὺ Αύ, ὦ Καλλίκλειςν ὡς πανοῦργος εἶ, καί 
μοι ὥσπερ παιδὶ χρῇ, τοτὶ μὶν αὖ φάσκων οὕτως ἔχειν, 10 

τοςὲ δὲ ἑτέρας, ἐξαπατῶν µε. καΐτοι οὐκ ὤμην 1. κατ᾽ 
ἀρχὰς ὑπὸ σοῦ ἑκόνεος εἶναι ἐξαπατηθήσεσθαι, ὧςφ ὄντος 
φίλου: νῦν δὲ ἐφεύσθην, καὶ ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη µοι-κατὰ 
τὸν παλαιὸν λόγον τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν καὶ τοῦτο δέχεσθαι 
τὸ διδόµενον παρὰ σοῦ. ἔσει δὲ δή, ὡς ἔοικεν, ὃ νὺν λέ- 90 
γης, ὅτι ἡδοναί τινές εἶσιν αἱ μὶν ἀγαθαί, αἱ δὲ κακαί. 

ἡ γάρ: 
και Να. ’ 

ΣΩ. ᾿αρ' ον ἀναρὶ ν ο ωρα ρ 

βλαβεραί; 38 
Κάι. Πάνυ γε. 

24. ὈὨφέλιμοι δὲ * αἱ ἀγωθό» τι ποιοῦσαι, κακαὶ 
δὲ αἱ κακόν τε; 

Κάα. Φηµί, : 
Σ9. Αρ οὖν εὼς τοιάσδε λέγείς, οἷον κατὰ τὸ σῶμα υ 

ἂς νῦν δὴ ἐλέγομεν ἐν τῷ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἡδονάς « εἰ 
ἄρα τούτων αἱ μὶν ὑγίεαν ποιοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἢ 
ἀσχὺν ἢ ἄλλην εινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ἀγα- 
Φαί, αἱ δὲ τάναντία τούτων κακαί; ι : 

Κάῑ. Πάνυ γε. - “110 
Σα, νι αμα ών ὑμώωώά ε 

σιν, αἳ δὲ πονηραί: 
Κάῑ. Πῶς γὰρ οὗ: 

15 

13: καὶ ol ἀνδρεῖοι a. — -ᾱἳ. — — 
ἀγαθοὶ a, μᾶλλον ἀγωθοὶ [οἱ ἀγαθοὶ] b. --30. τὰ 

19. μᾶλλον ἀγαθοὶ αποίοτο Rouibio οἱ μᾶλλον ἀγαθοὶ οὐ 
ἀγαθὰ a. -- δα. 43. Οἱ - οἳ - 

19. το} τί α. -- 32. ὀφτιναοῦν α. — 35. αὐ] ταῦτα αἳ. — 43: ποιοῦσαι ᾱ. 
οἳ Ηεἰωόοτῆαε: Οἱ - οἱ - οἳ abe. 
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Σο. δεν ώς ών ώς μό ο 

καὶ αἱρετέον ἐστὶ καὶ πρακτέον; 
Κάι. Πάνν γε. 

| Σ0. Τὰς δὲ πονηφὰς οὔ: 

5 Κάά. ον δή. 
Σ9, Ἕνεκα γάρ που τῶν ἀγαθῶν ἅπαντα ἡμῖν ἴδοψε 

πρακτέον εἶναι, εἰ µνηµονεύεις, ἐμοί τε καὶ Πώλῳ. ἄρα 
καὶ σοἱ συνδοχεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων 
τὸ ὠγαθόν, καὶ ἐκείνου ἔνεκεν δεῖν πάντα τἆλλα πράτ- 

500 ρθω, ἀλλ’ οὐκ ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; σύμψηφος ἡμῖν εἶ 
καὶ σὺ ἐν τρίτων; 

Κα. Ἔγαγει ; 
24. Τών ὠαθών ἄρά ἕνεκα δεῖ καὶ- τἆλλα καὶ τά 

ἠδέα πράττειν, ἀλλ’ οὐ τἀγαθὰ τῶν ἡδέων. 

is Κάῑ Πάνυ γε. 

«28. Αρ οὖν παντὺς ὠνδρός ἐστιν ἑαλόβασθαι ποῖα 

ἀγαθὰ τῶν ἡδέων ἐοεὶ καὶ ὁποῖα κακά, ἢ τεχνικοῦ δεῖ 

εἰς ἕκαστον;ς 

λα. Τεχνικοῦ. 

ο ΤΕ. Σ9, ναμνησθάμιν ἃὴ ὦν αὖ ἐν πρὸς Πά- 
417 ον καὶ Γοργίαν ἐεύγχανον' έχων. ἔλεγον γάρ, εἰ µνη- 

Ἡ µονεύες, ὅτι εἶεν παρασκευαὶ αἱ μὲν µέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ 
τοῦτο µόνον παρασκευάζουσαι, ἀγροοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον 
καὶ τὸ χεῖρον, αἳ δὲ γιγνώσκουσαι ὃ τι τε ἀγαθὸν' καὶ 

3 ὃ τι κακόν’ καὶ ἐτίθην τῶν μὲν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν µα- 
γειρυκὴν ἐμπειρίαν, ἀλλ’ οὐ τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ ἀγα- 
Θὺν τὴν ἑωτρικὴν τέχνην. καὶ πρὸς φιλίου, ὦ Καλλίκλεις, 

μήτε αὐτὸς οἵου δεῖν πρὸς ἐμὲ παίξειν µηδ ὃ ει ἂν εύχῃς 
παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου, µήτ αὖ τὰ παφ ἐμοῦ οὔ- 

C 3ύτως ἀποδίχου ὡς πᾳίζοντος" ὁρᾷς γὰρ ὅτι περὶ τούτου 

εὐσὶν ἡμῖν οἱ λόγοι, οὗ τέ ἂν μᾶλλον οπονδάσειε τις καὶ 
σμικρὸν νοῦν ἴχων ἄνθρωπος, ἢ τοῦτο, Όνεινα χρὴ ερύ- - 
πον ζην, πύτερον ἐπὶ ὃν σὺ παρακαλεὶς ἐμέ, τὰ τοῦ ἆν- 
ὄρὺς δἠ ταῦτα πράττοντα, Λέγοντά τε ἐν τῷ δήμφ καὶ 

as ῥητορικὴν ἀσκοῦντα καὶ “πολιτευόµενον τοῦτον τὸν ερό- 

ο πον ὃν ὑμεῖς νῦν πολιτεύεσθε, ἢ ἐπὶ τόνδε τὸν βίον τὸν 

ἐν φιλοσοφία, καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶν οὗτος ἐκείνου διαφέρων . 

ἴσως οὖν βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἄρτι ἐγὼ ἐπεχείρησα, διαι- 

Ὦ ρεῖσθαι, διελοµένους δὶ «καὶ ὁμολογήσαντας ἀλλήλοις, εἰ 

«118. ἴστι τούτω δωτὼ τὼ βίω, σκέψασθαι τί τε διαφέφετον 

ἀλχήλοιν καὶ ὁπότερον βιωτέον ααὐτοῖν. ἴσως οὖν οὕπω 

οἶσθα εί λέγω. 

Κάι. Οὐ δῆτα. 

Σ9. αἱ) ἐγώ σοι σαφέστεραν ἐρῶ. ἐπειδὴ ὠμολόγή- 

ο 

ὦ καμεν ἐγώ τε καὶ σὺ εἶναι μέν τι ἀγαθόν, εἶναι δέ τι ἠδύ, 

Ὁ ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ, ἑκατέρου δὲ αὐτοῖν µελέτην 

Πα 4 ΤΩΝΟΣ. τοραΣ. 500. 5ο. 

τὴν μὲν τοῦ 
ἡδέος θήρα», τὴν δὲ τοῦ ἀγαθοῦ -- αὐτὸ δέ μοι τοῦτο Ε 

πρῶτον ἢ σύμφαθι ἢ μή: σύμφης; 
AAA. Οὕτω φηµί. 

LVI. Σο. Ἴδι δή, ἃ καὶ πρὸς τούσδε ἐγὼ ἴλεγον 5 
διοµολόγησαί µοι, εἰ ἄρα σοι ἴδοξα τότε ἀληθῆ λέγειν. 
ἔλεγον δὲ που ὅτι ἡ μὲν ὀψφοποικὴ οὔ µοι δοκεῖ τέχνη 
εἶναι ἆλ1) ἐμπερία, ἡ & ἰατρική, λέγων ὅτι ἡ μὲν τούτου 
οὗ θεραπεύἑι καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται καὶ τὴν αἰτίαν ὧν 
πράττει, καὶ λόγον ἔχει τούτων ἑκάστου δοῦναι, ij ἰα-ιο 
τρική: ἡ δ᾽ ἑτέρα τὴς ἡδονῆς , πρὸς ἣν ἡ Θεραπεία αὐτῇ 
ἐσεὶν ἅπασα, κομιδῇ ἀτέχνως ἐπ αὐτὴν ἔρχεται, οὔτε τι 
τὴν φύσιν σκεφαμένη τῆς ἡδονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἁλόγως 
τε παντάπασιν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν διαρνθµησαµένη, 
τριβὴ καὶ ἐμπειρία, μνήμην µύνον σωζομένη τοῦ νωθό- 15119 
τος γίγνεσθαι, ὦ δὴ καὶ πορίζεται τὰς ἡδονάς. ταῦτ οὖν u 

πρῶτον σχόπει εἰ δσκεῖ σοι ἱκανῶς λέγεσθαι, καὶ εἶναί τι- 
τνες καὶ περὶ Φυχὴν τοιαῦται ἅλλαι πραγµατεῖαι, αἱ μὲν 

τεχνικαί, προμήθειών τινα ἔχουσαι τοῦ βελτίσεου περὶ τὴν 
ψυχήν, αἱ δὲ τούτου μὶν ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι δ᾽ αὖ, 39 
ὥσπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν µόνον τῆς φυχῆς, τίνα ἂν αὐτῇ 
τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ ἢ βελτίων ἢ χείρων τῶν ἡδονῶν, 
οὔτε σκοπούµεναι, οὔτε µέλον αὐταῖς ἄλλο ἢ χαρίζεσθαι 
µόνο», εἴτε βέλειον εἴτε χεῖρον. ἐμοὶ μὶν γάρ, ὦ Καλλί- ὁ 
χλεις, δοκοῦσί τε εἶναι, καὶ ἔγωγέ φηµι τὸ τονοῦτον κολα- 35 
κείαν εἶναι καὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ περὶ ἆλλο 
ὕτου ὄν τις τὴν ἠδονὴν θεραπεύῃ ἀοκέπτως ἔχων τοῦ ἁμεί- 
νονός τὲ καὶ τοῦ χείρονος" οὐ * δὴ πύτερον συγκατατί- 
θεσαι ἡμῖν περὶ τούτων τὴν αὐτὴν δόξαν ἢ ἀνείφης: 

Κάι. Οὐκ ἔγωγε, ἁλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ σε- 30 
σαμθῇ ὁ λόγος καὶ Γοργίᾳ τῷδε χαρίσωµαι. 

29. Πδότερον δὲ περὶ μὶν µίαν ψφυχὴν ἔστι τοῦτο, περὶ ϐὉ 
δὲ δύο καὶ πολλὰς οὐκ ἔσειν: 

αμ. Οὔκ, αλλά καὶ περὶ δύο καὶ περὶ πολλάς. 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ ἀθρόαις .. χαρίζεσθαι ἔσει ὦ ρυρλών 0 

σκοπούµενον τὸ βέλτιστον; 

XAA. Οἶμαι ἔγωγε. 

ΕΝ. Σο, Ἔχεις οὖν εἰπεῖν αἴτινές εἰαιν αἱ ἐπιτη- 

δεύσεις αἱ τοῦτο ποιοῦσαι; άλλον δέ, εἰ, βούλει, ἐμοῦ 

ἐφωτώντος, ἢ μὲν ἄν σοι δοκῇ τούτων εἶναι, φάθε, ἡ. ὃ 4ο 
ἂν µή, μὴ φάθι. πρῶτον δὲ σκεψώμεθα τὴν αὐλητικήν. 
οὐ δοκεῖ σόι τοιαύτη τις εἶναι, ὦ Καλλίκλεις, τὴν ἡδονὴν Ἑ 
ἡμῶν µόνον διώκειν, ἄλλο δ' οὐδὲν φον ᾶενε 

Κάῑἄ. "Ἔμοιγε δακεῖ. . 

28.’ Οὐκοῦν καὶ αἱ τοιαίδε ὥπασαι, * — 15 
στικὴ ἡ ἐν τοῖς ἀγῶσιν; 

9. Ένεκα ᾱ. — 33. μέχρις a. — 35. ἐτίθουν a. - 26. ἐμπειρίαν. Χά4ΣΤ: κατὰ τὸ * ἐμπειρίαν ab, [κατὰ τὸ 
σώμα] ἐμπειρίαν ο, - 38, «τύχοις ντ 19. αὖ τὰ) αὐτὰ ᾱ. -- 34. ἡμῖν εἰὐσὶν ᾱ. -- 40. 

ἢ μή: σύμφῃης auetore Πεἰηάοτβο ο: -ᾱ, δέ] δή a b. -- 2. 
om. a. 

ἢ μὴ grugis a b. — 7. ὀψοποιητικὴ ᾱ. — 13. ἄλογός 
cum Εἰσίπο posl — οἱ Ueindoruum e. 864 ν. Voegelinus p. 245. -- 15. τρβῇ ἄΓΞΣΤΦΗΟΤΥ ἨΗ’, ἐμπειρί. 4 
AMV. sed eſr. 
AATOBCIV * ὃς ια μὶ 

η χ αὖ, — 31. αὐτὴ a. — 22. δὲ ἡ βελτίων π. -- 39. vrigie ab. -- 46. μὴ 



Κάι. Ναί 

Σ.. Τί δὲ ἡ τῶν χοφῶν διδασκαλία καὶ ἡ τῶν διθυ- 
ράμβων ποίησις οὐ τοιαύτη τίς σοι καταφαίνεται; ἢ ἡγεῖ 
τι φροντίζειν Κινησίαν τὸν Μέλητος, Όπως ἐρεῖ τι τοι- 

5058 «οὗτον ὅθεν ὧν οἱ ὠπούοντες βελτίους γέγνοιτο, ἢ ὃ τε 
μέλλει χαριεῖσθαι τῷ ὄχίω τῶν θεατῶν: 

ΚΑΠ. «Πλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, Ἀινησίου 
γε πέρι. 

ΣΩ. Τί δὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Μέλης: ἢ πρὸς τὺ βέλτι- 
19στον βλέπων ἐδόκει σοι κιθαρωδεῖν; ἢ ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ 

121 πρὸς τὸ ἤδιστον: ἡνία γὰρ ἄδων τοὺς Θεατάς. ἀλλὰ δὴ 
σκόπει' οὐχὶ ἤ τε κιθαρῳδικὴ δοκεῖ σοι πᾶσα καὶ ἡ τῶν 
διθυράµβων ποίησις ἡδονῆς χάριν εὑρῆσθαι: 

ΚΑΠ. Ἔμοιγε. 
πι Σα. Τί δὲ δὴ ἡ σεµνὴ αὕτη καὶ θαυμαστή, ἡ τῆς 

τραγωδίας ποίησις, ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακε; πύτερόν ἐστιν αὐτῆς 

τὸ ἐπιχείρημα καὶ ἡ σπουδή, ὡς σοὶ δοχεῖ, χαρίξεσθαι 
τοῖς Θεαταῖς µόνον, ἢ καὶ διαµάχεσθαι, ἐών τι αὐτοῖς 
ἡδὺ μὶν ᾖ καὶ κεχαρισµένον, πονηρὸν δέ, ὅπως τοῦτο 

1ο μὲν μὴ ἐρεῖ, εἰ δὲ τι τυγχάνει ἀηδὲς καὶ ὠφέλίμον, τοῦεο 
δὲ καὶ λέξει καὶ ἄσεται, ἐκν τε Σαἱρὼσιν ἐών τε µή; πο- 
τέρως σοι δοκεῖ παρεσκενάσθαι ἡ τῶν τραγῳδιῶν ποίησις: 

304 XAA. «ῆλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι πρὸς 
ὁ τὴν ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται καὶ τὸ χαρίξεσθαι τοῖς θεαταῖς. 

3. Σ0. Οὐκοῦν τὺ τοιοῦτον, ὦ Καλλίκλεις, ἔφαμεν νῦν 
δὴ κολακείαν εἶναι. 

XAA. Πάνυ γε. ι 

24. Φέρε δή, εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης 

τό τε µέλος καὶ τὸν ῥυθμὸν καὶ τὸ µέτρον, ἄλλο τι ἢ 

40 λόγοι γέγνονται τὸ λειπόµενον: 
XAA. Ανάγκη 

12 ΣΩ. Οὐκοῦν πρὺς πολὺν ὄχλον καὶ δῆμον οὗτοί λέ- 
Ίονται οἱ λόγοι. 

Κάἄ. Φημί. 
Das Q. «ημηγορία ἄρα τίς ἔσειν τ ποιητική. 

Κα. Φαίνεται. 

Σ9ϱ. Οὐκοῦν ῥητορικὴ δηµηγορία ἂν εἴη. ἢ οὐ — 
ρεύειν δοκοῦσί σοι ol ποιηεαὶ ἐν τοῖς Peccrooig: 

Κα. Ἔμουε. 

“ο. Σ8. Νῦν ἄρα ἡμεῖς εὑρήκαμεν ῥητορικήν τινα πρὸς 
δῆμον τοιοῦτον οἷον παίδων τε ὁμοῦ καὶ γυναικῶν καὶ 
ἀνδρῶν, καὶ δούλων καὶ ἐλευθέρων, ἣν οὐ πάνυ ἀγά- 
µεθα” κολακικὴν γὰρ αὐτήν φαµεν εἶναι. 

Χα. Πάνυ γε. ί 
5 Ἐν. Σο. Εἶν. τί δὲ ἡ πρὸς τὸν ᾿θηναίων 

Ε δῆμον ῥητορικὴ καὶ τοὺς ἄλλονς τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι δή- 

7 
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µους τοὺς τῶν ἐλευθέρων ἀνδρῶν, τέ ποτε ἡμῖν αὕτη 
ἐστί; πὀτεφόν σοι δόκοῦσι πρὸς τὸ βέλτιστον οεὶ ἱέγειν οἱ 
ῥήύτορες, τούτου στοχαζόµενοι ὅπως οἱ πολίται ὡς βέλειστοι 
ἴσονται διὰ τοὺς αὐτῶν Ἰόγους, ἢ καὶ ὀὗτοι πρὺς τὸ χα- 
ρίζεσθαι τοῖς πολίταις ὠρμημέναι, καὶ ἕνεκα τοῦ ἠδίου 6 

τοῦ αὐτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ ποινοῦ, ὥσπερ παισὶ προσ- 
ομιλοῦσι τοῖς δήµοις, χαρίζεσθαι αὐτοῖς πειρώµενοι µόνον, 
εἰ δέ γε βελείους ἔσονται ἢ χείρους διὰ ταῦτα, οἱδὶν 
φφροντίζουσιν: 

Κάι. Οὐχ ἁπιοῦν ἔτι τοῦτο ἐρωτᾷς' εἰσὶ μὲν γὰρ οἳ io 40 3 
κηδόµενοι τῶν. πολιτῶν Λέγουσιν ἃ λέγουσιν, εἰσὶ δὲ καὶ 

οἵους σὺ λέγεις. 
ΣΏ. Ἐξαρκεῖ. εἰ γὰρ καὶ τοῦτό ἐστι διπλοῦν, τὸ μὲν 

ἕτερόν που τούτου κολακεία ἂν εἴη καὶ αἰσχρὰ δηµηγορία, 
τὸ ὅ᾽ ἕτερον καλόν, τὺ παρασκενάζειν ὅπως ὡς βέλτισται is 
ἔσονται τῶν πολιτῶν αἵ ψυχαί, καὶ διαµάχεσθαι λέγοντα 
τὰ βέλτιστα, εἴτε ἡδίω εἴτε ἀηδέστερα ἴσται τοῖς ἁἀκού- 
ουσιν. ἀλλ’ οὐ πώποτε οὗ ταύτην εἶδες τὴν ῥητορικήν: ἢ Β 
εἴ τινα ἴχεις τῶν ῥητόρων τοιοῦτον εἰπεῖν, τί οὐχὶ καὶ 
ἐμοὶ αὐτὸν ἔφρασας τές ἐστιν; * 

ΚΑΠΗ. Mih μὰ οἱ” οὐκ ἔχω ἔγωγέ σοι εἰπεῖν τῶν γε 
νῦν ῥητόρων οὐδένα. 

ΣΑ. ' Τί δὲ; τῶν παἰαιῶν ἔχειᾳ τινὰ εἰπεῖν δι) ὄνεινα 
αὐτίαν ἔχουσιν ᾿Αθηναῖοι βετίαυς γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 
ἠρξατο. δημηγορεῖν, ἐν τῷ πρόσθεν χθόνῳ χείρους ὄντες; 35 
ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδα τίς ἐστιν οὗτος. 

Καπ. Τί δέ; Θεμιστοκ]έα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ὧγα- ϐ 
Φὸν γεγονότα καὶ Κίμωνα καὶ Μιτιάδην καὶ Περικλέα 

τουτονὶ τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα, οὗ καὶ σὺ ἀχήκοας: 
Σϱ. Ec ἴσει γε, ὦ Καλλίκλεις, ἣν πρότερον σὺ ἔλεγες χο {24 

ἀρετήν, ἀληθής, τὸ τὰς ἐπμλυμίας ἀποπιμπλάναι καὶ τὰς 
αὐτοῦ καὶ τὰς τῶν ἄλλων": εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ὦλλ ὕπερ ἐν 

τῷ ὑστέρῳ λόγω ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν, ὅτι αἳ 
μὶν τῶν ἐπιθυμιῶν πληρούµεναι βετίω ποιοῦσι τὺν ἄν- 

Άρωπον, ταύτας μὲν ἀποτελεῖν, αἲ δὲ χείρω, μή: τούτου 16 8 

δὲ τέχνη τις εἶναι" τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ γεγανέναι 

χεις εἰπεῖν; 
Κα. Οὐκ ἔχω ἔγωγε πῶς εἴπω. 
LIX. Σ09. Αλλ’ ἐὰν ζητῆς καλῶς, εὐρήσεις' ἴδωμεν δὴ 

οὐτωσὶ ἀτρέμα σκοπούµενοι εἴ τις τοὔτων τοιοῦτος γέγονε. 49 
φέρε γάρ, ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βεἰτιότον λέγων ἆ 
ἂν λέγῃ, ἄλλο τι οὐκ εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ ὠποβλιέπων πρός τι; 
ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ βιέποντες πρὸς τὸ Ε 
αὐτῶν ἔργον ἕκαστος οὐκ εἰὐκῇ ἐκλεγόμενος προσφέρει ἃ 
προσφέρει πρὺς τὸ ἔργον τὸ αὐτοῦ, ἀλλ’ ὅπως ἂν εἶδός 16 
τι αὐτῷ σχῇ τοῦτο ὃ ἐργάζεται. οἷον εἰ βούλει ἰδεῖν τοὺς 
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1. δαί; ΦΗ. — 19. δὴ οπι, ᾱ. — 13. ἢ om. Βοκκοτας, -- 37. ἡ ῥητορικὴ a b. 
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ζωγράφους, τοὺς οἐκοδόµους, τοὺς νανπηγούς, τοὺς ἄλ- 
λους πάντας δημιουργούς, ὄντινα βούλει αὐτῶν, ὡς εἰς 
τάξιν τινὰ ἕκαστος ἕκαστον τίθησιν ὃ ἂν τιθῇ, καὶ προσ- 

αναγκάζει τὺ ἕεερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον τε εἶναι καὶ ἁρμότ- 
σοα 
05 δεν, ἕως ἂν τὸ: ὤπαν συσεήσηται τεταγµένον τε καὶ 

κεκοσμηµένον πρᾶγμα., καὶ οἵ τε δὴ ἄλλοι δημιουργοὶ καὶ 

οὓς νῦν δὴ ἐλέγομεν, οἱ περὶ τὸ σῶμα παιδοτρίβαι τε 

καὶ ἰατροί, κασμοῦσί που τὸ σῶμα καὶ συντάττουσιν. 

ἁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ ἴχειν ἢ οὔ: 
1 ΚΑ. Ἔστω τοῦτο οὕτως. 

Σ9. ἘῬάξεως ἄρα καὶ κόσμου τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ 

ἂν εἴη, ἀταξίας δὲ µοχθηρά: 
ΚΑ. Φημί. 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ πλοῖον ὠὡσαύτως: 

βι5 Κάι. ἈΝαί 

ΣΏ. Καὶ μὴν καὶ τὰ σώματά φαµεν τὰ ἡμέτιφα: 
Κάῑ. Πάνυ γε. 

Σο. Τί ὃ' ἡ ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἴσται χρηστή, 
ἢ τάξεώς τε καὶ κόσµου τινός: 

Ἅ ΚΗΙ. 5* ἐκ τῶν πρόσθεν καὶ τοῦτο συροµο- 

λογεῖν. 

Σ. Τί οὖν ὄνομά τιν ἐν τῷ σώματι τῷ ἐκ τῆς 

τάξεώς τε καὶ τοῦ κόσμου γιγνοµένω; 
Και Τγίεαν καὶ ἠσχὺν ἴσως λέγεις. 

ΣοΦ. Ἔγωγε. τί δὲ αὖ τῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐγγηνομένω 
ἐκ τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμον; πειρῶ εὑρεῖν καὶ εἰπεῖν 

ὥσπερ ἐκείνω τὸ ὄνομα. ν 

XAA. Τί δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
Σ9. αλλ) εἴ σοι ᾖδιόν ἐστιν, ἐγὼ ἐρῶ. σὺ δέ, ἂν 

3 μέν συι δοκῶ ἐγὼ κπαλῶς λέγειν, φάθι' εἰ δὲ μήν λε 

καὶ μὴ ἐπίτρεπε. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ταῖς μὲν τοῦ σώματος 
τάξεσιν ὄνομα εἶναι ὑγιενόν, ἐξ οὗ ἐν αὐτῷ ἡ ὑγίεα 
γέγνεται καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ τοῦ σώματος. ἔσει ταῦτα ἢ 
οὐκ ἔστιν; 

ΚάΠ. Ἔοτιν. 
50. ὙΤαῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσι καὶ κοσµήσεσι νόμιμόν 

τε καὶ νόμος, ὕθεν καὶ νόµιµοι γίγνονται καὶ κόσμοι" 
ταῦτα δ᾽ ἔστι δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη. φὴς ἢ οὔ; 

ΚΑΠ. Ἔσιω. 

ο ΕΧ. Σ0. Οὐκοῦν πρὺς ταῦτα β]έπων ὁ ῥήτωρ 

ἐκεῖνος, ὁ τεχνικός τε καὶ ἀγαθός, καὶ τοὺς λόγους προσ- 
οίσει ταῖς φυγαῖς οὓς ἂν λέγη καὶ τὰς πράξεις ἁπάσας, 
μαὶ δῶρον ἐάν τι διδῷ, δώσει, καὶ ἐάν ει ἀφαιρῆται, 

ἀφαιρήσεται, πρὸς τοῦτο ἀεὶ τὸν νοῦν ἔχων, ὅπως ἂν 
Rs αὐτοῦ τοῖς πολίταις δικαιοσύνη μὲν ἓν ταῖς φυχαῖς γίγνη- 

ται, ἀδικία δὲ ἁπαλλάττηται, καὶ σωφροσύνη μὲν ἐγγί- 

ασ 
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Ίνηται, ἀκολασία δὲ ἁπαλλάστηται, καὶ ἡ ἄλλη αι 

ἐγγίγνηται, κακία δὲ ἀπίῃ. συγχωρεῖς ἢ οὔ: 
πα. Ζυγχωρῦ. 
ΣΩ. Τί γὰρ ὄφείος, ὦ Καλλίκλεις, σώμάτί γε κά- 

Ἀνοντι καὶ μοχθηρῶς διακειµένω σιεία πολλὰ διδόναι καὶ 5 131 
τὰ ἤδιστα ἢ ποτὰ ἢ ἅλλ' ὁτιοῦν, ὃ μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἴσθ᾽ 
ὅτε πλέον ἢ τοὐναντίον κατᾶ γε τὸν δίκαιον λόγον καὶ 
ἔλαττον; ἴσει ταῦτα: 

Καπ. Ἔστω. 
Σ.0, Οὐ γάρ, οἶμαι, λυσιτελεῖ μετὰ µοχθηρίέας σώ- 19 

ματος δὖν ἀνθρώπῳ' ἀνάγκη γὰρ οὕτω καὶ ζῆν μοχθηρῶς. 

Σ9. Οὐκοῦν καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἀποπιμπλάναι, οἷον 
πεινῶντα φαγεῖν Όσον βούλεται ἢ διφῶντα πιεῖν, "ὑγμαί- 15 
νοντα μὲν ἑῶσιν οἱ ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά, κάµνοντα δέ, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέποτ' ἑῶσιν ἐμπίπλασθαι ὧν ἐπιθυμεῖ: 
συγχωρεῖς τοῦτό γε καὶ οὐ: 

ΚΑ. Ἔγωγε. 
Σ8. Περὶ δὶ ψυχήν, ὦ ἄριστε, οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος; Ἡ Β 

ἔως μὲν ὢν πονηρά ᾖ, ἀνόητός τε οὖσα καὶ ἀκόλαστος 
καὶ ἄδικος καὶ ἀνόσιος, εἴργειν αὐτὴν δεῖ τῶν ἐπμβυμιῶν 
καὶ μὴ ἐπιτρέπειν ἆλλ ἄττα ποιεν ἢ ἀφ ὧν βελτίων 
ἔσται: φὴς ἢ οὔ: ἳ 

AAA. Φημί. 15 

29. Οὕτω γάρ που αὐτῇ ἄμεινον τῇ ψυχῆ; 
AAA. Πάνυ γε. 

Σ6. Οὐκοῦν τὺ εἴργεν ἐστὶν ἀἄφ ὧν ἐπιθυμεῖ {98 
κολάζειν: ' 

ΚάΠ. Ναί. ι 18 
Σ0. Τὸ κολάζεσθαι ἄρα τῇ Ψνχῆ ἄμεινόν ἐσειν ἢ ἡ 

ἀκολασία, ὥσπερ ο νῦν δὴ φον. 
Κάι. Οὐκ οἵδ' ἄττα λέγεις, ὦ Σώκφατες, ἆλλ᾽ ἄλλον ϐ 

τινὰ ἐρώτα. 

Σ0. Οὗτος ἀνὴρ οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος καὶ αὖ- 1 
τὸς τοῦτο πάσχων περὶ οὗ ὁ λόγος ἐοτί, κολαζόμενος. 

XAA. Οὐδέ γέ µοι μέλι οὐδὲν ὦρ σὺ λέγεις, καὶ 
ταῦτά σοι Γοργίου χάριν ἀπεκρινάμην. 

20. Εἶιν. τί οὖν δὴ ποιήσοµεν; μεταξὺ τὸν λόγον 

καταλύοµεν: “0 
Κα. αὐτὸς γνώσει. 
29. Αλ) οὐδὲ τοὺς μύθους φασὶ μεταξὺ Φέμις εἶναι 

καταλείπειν, ἀλλ’ ἐπιθένεας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ κεφα- Ὦ 
1ῆς περιίῃ. ἀπόκριναι οὖν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ἡμῖν ὁ 

λόγος κεφαλὴν λάβη. Ὁ 
LXI. Κάῑ. Ὡς βίαιος εἶ, ὦ Σώκρατε.. ἐὰν δὲ 

- ουντάσσουσιν a. — 20. ἔμπροσθεν a πρόσθε h. — 12. ὑγίειαν ---λέγεις. Κάι. Ἔγωγε. 59, τί 
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ἐμοὶ πείθῃ, ἐάσεις χαΐρειν εοῦτον τὸν λόγον ἢ καὶ ἄλλῳ 

τῷ διαλέξει. 
Σ9. Τί οὖν ἄλλος ἐθέλει; μὴ γάρ τοι ἀτελῆ γε τὸν 

Κάῑ. αὐτὺς δὲ οὐκ ἂν δύναιο διελθεῖν τὺν λόγον, 
ἢ λέγων κατὰ σαυτὸν ἢ ἀποκρινόμενος σαυτῷ: 

κ Σῷ. "να µοι τὸ τοῦ Ἐπιχάθμου γένηται, ἃ πρὸ τοῦ 
δύο ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ὢν Ἱκανὸς γένωµαι. ἀτὰρ κινδυ- 

νεύει ἀναγκαιότατον εἶναι οὕτως. εἰ μέντοι ποιήσοµεν, 

ιοοἶμαι ἔγωγε χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονείκως ἔχειν πρὸς 
τὸ εἰδέναι τὸ ἀληθὲς τί ἐστι περὶ ὧν λέγομεν καὶ τί ψεῦ- 
ὅορ: κοινὸν γὰρ ἀγαθὸν ἅπασι φανερὸν γενέσθαι αὐτό, 

5068 δίειµι μὶν οὖν τῷ Ἰόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν µοι δοκῇ ἔχειν: ἐὰν 
δέ τῷ ὑμῶν μὴ τὰ ὄντα δοκῶ ὁμολογεν ἐμαυτῷ, χρὴ 

14 ἄντ. αι καὶ ἐλέγχειν. οὐδὶ γάρ τοι ἔγωγε εἰδὼς 
λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ζηεῶ κοινῇ μεθ) ὑμῶν, ὥστε, ἄν τι 

φαίνηται λέγων ὁ ἀμφισβητῶν ἐμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχω- 
φήσομαι. λέγω μέντοι ταῦτα, εἰ δοκεῖ χρῆναι διαπεραν- 
Φήναι τὸν λόγον: εἰ δὲ μὴ —— ἑῶμεν δὴ χαίρειν 

0 καὶ ἀπίωμεν. 

ΓΟΡ. Αλ)’ ἐμοὶ μὲν οὐ νι ὦ Σώκραεες, χρῆναί 
Ἡ πω ἀπιναι, ἀλλὰ διεξελθεῖν σε τὸν λόγον φαίνεται δὲ 

μοι καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ αὐτὸς 
ἀκοῦσαί σου αὐτοῦ ὁιόντος τὰ ἐπίλοιπα. 

“5. Σ0. ᾽Αἱλὰ μὶν δή, ὦ Γοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν 

130 ἂν Καλλικλεῖ τούτω ἴτι διεἰεγόµην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ 
᾽μφίονος ἀπίδωκα ῥῆσιν ἀνεὶ τῆς τοῦ Ζήθου: ἐπειδὴ 
δὲ σὐ, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν λό- 
γον, ἀλλ οὖν ἐμοῦ γε ἀχούων ἐπιλαμβάνου, ἐάν τέ σοι 

030 δοκῶ μὴ καλῶς λέγειν. καί µε ἐὰν ἐξελέγξης, οὐκ ἀχθε- 
σθήσομαί σοι ὥσπεφ' σὺ ἐμοί, ἀλλὰ µέγωτος εὐεργέτης 
παρ ἐμοὶ ἀναγεγράψει. : 

Κάῑ. αέγε, ὦ γαθέ, αὐτὺς καὶ πέραινε. 

LXII. Σ0. "άκονε δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντος 
ας τὸν λόγον. άρα τὺ ἠδὺ καὶ τὸ ἀγαθὺν τὸ αὐτό ἐστιν, 

Οὐ ταὐτόν, ὡς ἐγὼ καὶ Καλλικλῆς ὠμολογήσαμεν. ᾖΠό- 
τερον δὲ τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἆγαθοῦ πρακεέον, ἢ τὸ ἀγα- 
Φὺν ἕνεκα τοῦ ἠδέος: Τὺ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ. ἩΗδὺ 

Ὦ. δέ ἐσει τοῦτο οὗ παραγενοµένου ἠδόμεθα, ἀγαθὸν δὲ οὗ 
«ο παρόντος ἀγαθοί ἐσμεν; Πάνυ γε. ᾽Αλλὰ μὴν ἀγαθοί γὲ 

ἐσμεν καὶ ἡμεῖς καὶ τἆλλα πάντα ὅσα ἀγαθά ἐστιν, ἀρε- 
τῆς τινὸς παραγενοµένης; Ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, 
ὦ Καλλίκλεις. Αλλὰ μὲν δὴ ἤ γε ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ 
σχεύους καὶ σώματος καὶ Ψψυχῆς αὖ καὶ ζώον παντός, 

15 οὐ τῷ, εὐκῇ κάλλιστα παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξει καὶ ὀρθό- 

τητι καὶ τέχνῃ, ἥτις ἑκάστῳ ἀποδέδοται αὐεῶν. ἄρα ἴσει 
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ταῦτα; Kych· μὲν γάρ φηµι. Τάξει ἆρα τεταγµένον καὶ {94 

πεκοσμημένον ἐσεὶν ἡ ἀρετὴ ἑκάσεου;: Φαίην ἂν ἔγωγε. ἙἘ 
Κόσμος τις ἄρα ἐγγενάμενος ἐν ἑκάστῳ ὁ ἑκάστου οὐκεῖος 
ἀγαθὸν παρέχει ἕκαστον τῶν ὄντων; Ἔμοιγε δοκεῖ. Καὶ 
φυχἠ ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαντῆς ἀμείνων τῆς ὧκο- 6 

σµήτου; Ανάγκη. λλὰ μὴν ἢ γε κόσμον ἔχουσα κοσµία; 
Πῶς γὰρ οὐ μέλλει; Ἡ δέ γε κοσµία σώφρων; Πολ]ὴ 501 

ἀνάγκη. Ἡ ἄρα σώφφων ψυχἠ ἀγαθή. ᾿Εγὼ μὲν οὐκ 
ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα φάναι, ὦ φίλε Καλλίκλεις: σὺ ὅ᾽ εἰ 
ἔχεις, δίδασκε: 1ο 

Κάι. αγ, ὦ Ὑαθό 

Σ4. έχω δὴ ὅτι, εἰ ἡ οώφρων ὠναθή ἐστιν, ἡ 

τοὐναντίον τῇ σώφρονι πεπονθυῖα κακή ἐστιν. ἦν δὲ αὕτη 
ἡ ἄφρων τε καὶ ἀκόλαστος: Πάνο γε. Καὶ μὴν ὃ γε 
σώφρων τὰ προσήκοντα πράττοι ἂν καὶ περὶ θεοὺς καὶ 15 
περὶ ἀνθρώπους: οὐ γὰρ ἂν σωφρονοῖ τὸ μὴ προσήκοντα 
πράώστων; Ανάγκη ταῦτ' εἶναι οὕτως. Καὶ μὴν περὶ μὶν Β 
ἀνθρώπους τὰ προσήκοντα πράττων δίκαι ὤν πράττοι, 
περὶ δὲ Θεοὺς ὅσια' τὺν δὲ τὰ δίκαια καὶ ὅσια πρώττοντα 300 
ἀνάγκη δίκαιον καὶ ὅσιον εἶναι; "Ἔσει ταῦτα. Καὶ μὲν 1ο 
δὴ καὶ ἀνδρείόν γε ἀνάγκη: οὗ γὰρ δὴ οώφρονος ἀνδρός 
ἐστιν οὔτε διώκειν οὔτε φεύγειν ἃ μὴ προσήκε, ἀλλ ἃ (30 
δεῖ καὶ πράγµατα καὶ ἀνθρώπους καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας 
φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ ὑπομένοντα καρτερεῖν Όπου δεῖ. 
ώστε πολὶὴ ἀνάγκη, ὦ Καλλύκεις, τὺν σώφρονα, ὥσπεφαδς 
διήλθοµεν, δίκαιον ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον ἀγαθὺν 
ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ ἀγαθὸν εὖ τε καὶ καλῶς πράτ- 

τεν ἃ ἂν πρήττῃ, τὸν δ᾽ εὖ πρώττοντα µακάριόν τε καὶ 

εὐδαίμονα εἶναι, τὸν δὲ πονηρὸν καὶ κακῶς πράστοντα 
ὤθλιον. οὗτος. ὁ ἂν εἴη ὁ ἐναντίως ἔχων τῷ σώφρονε, 0 
ὁ ἀκόλαστος, ὃν σὺ ἐπήνεις. 

ΕΧΗΙ. Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίθεµαι καί φηαι 
ταῦτα ἁληθῆ εἶναι. εἰ δὲ ἔστιν ἀληθῆ, τὸν βονλόμενο», 
ὡς ἔοικεν, εὐδαίμονα εἶναι σωφφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ ἢϐ9 
ἀσκητέον, ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος 15 
ἡμῶν, καὶ παρασκευαστέον μάλιστα μὶν μηδὶν δεῖσθαι 

τοῦ κολάζεσθαι, ἐὰν δὲ δεηθῇ η αὐτὺς ἡ ἄλλος τις τῶν 

οἰκείων, ἢ ἰδιώτης ἡ πύλις, ἐπιθετέον δίκην καὶ πολα- 
σεέον, εἰ μέλλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ ὁ 
σκοπὸς εἶναι, . πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς 4ϱ 

τοῦτο καὶ τὰ αὐτοῦ ουντείµοντα καὶ τὰ τῆς πύλεως, ὅπως 

δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφφοσύνη τῷ µακαρίω µέλλονει 

ἔσεσθαι, οὕτω πφάττειν, οὐκ ἐπιθυμίας ἑῶντα ἀκολάστους 

εἶναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦνεα πληροῦν, ἀνήνυτον κακόν, 
ληστοῦ βίον ζῶνεα. οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπω προσ- 5 
φιλὴς ἂν εἴη ὁ τοιοῦτος οὔτε Φεῷ: κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνα- 
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τος ὕτῳ δὲ μὴ ἔνι κοινωνία, φιλία οὐκ ἂν εἴη. φασὶ δ᾽ 
οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ Φεοὺς 
καὶ ἀνθρώπους τὴν καινωνίαν ουνέχειν καὶ φιλίαν καὶ 
κοσµιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα, καὶ τὸ ὕλον 

πτοῦτο διὰ ταῦτα κόσμων καλοῇσιν, ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἆκο- 
σµίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δέ µοι δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν 
νοῦν τούτοις, «καὶ ταῦτα σοφὺς ὤν, ἀλλὰ λέληθέ σε ὅτι 
ἡ ἠσύτης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις 
µέγα δύναται. σὺ δὲ πλεονεξίαν οἵει δεῖν ἀσκεῖν' γεωμε- 

ιο τρίας γὰρ ἁἀμελεῖς, Εἶεν. ἢ ἐξελεγατέος δὴ οὗτος ὁ λόγος 
Ἡ ἡμῖν ἐσεν, ὡς οὐ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης κτήσει 

εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες, κακίας δὲ ἅθλιοι οἱ ἆθλοι" 
ἢ εἰ οὗτος ἀληθής έσει, σκεπείον τί τα συµβαίνοντα. τὰ 
πρόσθεν ἐκεῖνα, ὦ Καλλίκλεις, συμβαίνει πάντα, ἐφ᾽ οἷς 

ιόσύ µε ἤρου εὶ σπουδάζων λέγοιμι, λέγοντα ὅτι κατηγορη- 
τέον εἴη καὶ αὐτοῦ καὶ υἶέος καὶ ἑκαίρου, ἐάν τε ἀδικῇ, 
καὶ τῇ ῥητορικῇ ἐπὶ τοῦτο χρηστέον. καὶ ἃ Πῶλον αἰσχύνῃ 
ὤου συγχωρεῖν, ἀληθῆ ἄρα ἦν, τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ 

ϐ ἀδικείσθαι, ὅσωπεφ αἴσχιον, τοσούτῳ κάκιον’ καὶ τὸν µέλ- 
loure ὀρθῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον ἄρα δεῖ εἶναι καὶ 

ἐπιοτήμονα τῶν δικαίων, ὃ αὖ Γοργίαν ἴφη Πῶλ]ος δὲ 

αἰσχύνην ὁμολογῆσαι. 

LXIV. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, σχεφώμεθα τί 
ποτ᾽ ἐστὶν ἃ σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἄφα καλῶς λέγεται ἢ οὔ, 

3π ὡς ἄρα ἐγὼ οὐχ οἷός τ᾽ εἰμὶ βοηθῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε 
τῶν φίλων οὐδενὶ οὐδὲ τῶν οἰκείων, οὐδ ἐκοώσαι ἐκ 
τῶν µεγίστων κινδύνων, εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομµένῳ ὥσπερ 

Ὦ οἱ ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντος, ὤν τε τύπτεν βούληται, τὸ 
νεανικὀν δῆ τοῦτο τοῦ σοῦ λόγου, ἐπὶ κόῤῥης, ἐάν τε 

30 χρήματα ἀφαιρείσθαι, ἐάν τε ἐκβάλίειν ἐκ τῆς πόλεως, 

ἑάντε, τὸ ἴσχατον, ἀποχτεῖναι καὶ οὕτω διακεῖσθαι πάν- 

των δὴ αἴσχιστόν ἐστιν, ὡς ὁ σὺς λόγος. ὁ δὲ δὴ ἐμός, 
ὅστις πολλάκις μὲν ἤδη εἴρηται, οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ ἔτι 
λέγεσθαι: οὔ φηµι, ὦ Καλλίκλεις, τὸ τύπτεσθαι ἐπὶ κὀθ- 

Ἄδῥης ἀδίκως αἴσχιστον εἶναι, οὐδέ γε τὺ τέµνεσθωι οὔτε 
Ἐ µτὸ σῶμα τὺ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλλάνειον, ἀλλὰ τὺ τύπτειν 

καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ ἀδίκως καὶ τέµνειν καὶ αἴσχιον καὶ 
κάκιον, καὶ κλέπεεν γε ἅμα καὶ ἀνδραποδίζεσθαι καὶ 
τοιχωφυχεῖν καὶ συλλήβδην ὀτιοῦν ἀδικεῖν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ 

«0 ἐμὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ κάκιον καὶ αἴσχιον εἶναι ἢ ἐμοὶ τῷ 
ἀδικουμένῳ. ταῦτα ἡμῖν ἄνω ἐκεῖ ἐν τοῖς πρόσθεν λόγοις 
οὕτω φανέντα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέδεται, καὶ 
εἰ ἀγροικότερόν τι εἰπεῖν ἐστί, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις 

λόγοις, ὡς γοῦν ἂν δόξειεν οὗτωσί, οὓς σὺ εἰ μὴ λύσείς 
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ἢ σοῦ τις νεανικώτερος, οὐγ οἷόν τε ἄλλως λέγοντα ἢ ὡς 
ἐγὼ νῦν λέγω καλῶς λέγειν: ἐπε ἴμοιε ὁ αὐτὸς λόγος 
ἐστὶν citi, ὅτι ἐγὼ ταῦτα οὐκ οἶδα Όπως ἔχει, ὅτι μέντοι 
ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα, ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός τ᾽ ἐστὶν ἄλ- 
λως λέγων μὴ οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν αὖ 
τίθηµι ταῦτα οὕτως ἴχειν. εἰ δὲ οὕτως ἴχει καὶ µέγιστον 
τῶν κακών ἐστὶν ἡ ἀδοία τῷ ἀδικοῦνει καὶ ἔτι τούτου Β 
μείζον μεγίστου ὄντος, εἰ οἷόν τε, τὺ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι 
δίκην, είνα ὢν βοήθειαν μὴ δυνάµενος ἄνθρωπος βοηφθεῖν 
ἑαυτῷ καταγέλαστος ἂν τῇ ἀληθεία εἴη: ἆρ' οὐ ταύτην 10 
ἥτις ἀποτρέψει τὴν µεγίστην ἡμῶν βλάβην: ἀλλὰ πολλὴ 
ἀνάγκη ταύτην εἶναι τὴν αἰσχίστην βοήθειαν μὴ δύνασθαι 
βυηθεῖν μήτε αὐτῷ μήτε τοῖς αὐτοῦ φίλοις τε καὶ οὐκείοιρ, 
δευτέραν δὲ τὴν τοῦ δευτέρου βακοῦ καὶ τρίτην τὴν τοῦ 
τρίτον καὶ τἆλλα οὕτως, ὡς ἐκάστον κακοῦ μέγεθος πέ- 15 

φυκεν, οὕτω καὶ κάλλος τοῦ δυνατὸν εἶναι ἐφ᾽ ἕκαστα 

βοηθεῖν καὶ αἰσχύνη τοῦ µή. ἄρα ἄλλως ἢ οὕτως ἔχει, 
ὦ Καλλίκλεις 

Και. Οὐκ ἄλλως, 
LXV. Σο. ονοῖν οὖν ὄνεοιν, τοῦ ἀδικεῖν τε καὶ Ἡν 

ἀδικεῖσθαι, μεῖζον µέν φαµεν κακὸν τὸ ἀδικεῖν, ἔλαττον 
δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. τί οὖν ἂν παρασκενασάµενος ἄνθρωπος 
βοηθήσειεν αὐτῷ, ὥστε ἀμφοτέρας τὰς ὠφελείας ταύτας 307 
ἔχειν, τήν τε ἀπὺ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὺ τοῦ μὴ Ὁ 
ἀδικεῖσθαι; πύτερα δύναμιν ἢ βούλησιν; ὧδε δὲ λέγω" 35 
πύτεφον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσθται, ἢ 
ἐὰν δύναμιν παρασκευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεσοθαι, οὐκ 
ἀδικήσεται: 

Κάῑ. «ῆλον δῆ τοῦτό * ὅτι ἐὰν δύναμιν. 
ΣΩ. Τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν; πότερον ἐὰν μὴ βούληται 30 

ἀδικεῖν, ἱπανὸν τοῦτ ἐστίν -- οὐ γὰρ ἀδικήσει --, ἢ καὶ 
ἐπὶ τοῦτο δεῖ δύναμίν τινα καὶ τέχνην παρωσκευάσασθαι, Ἐ 
ὡς, ἐὰν μὴ µάθῃ αὐτὰ καὶ ἀσκήσῃ, ἀδικήσει; Τέ οὐκ 
αὐτό γέ µοι τοῦτο ἀπεκρίνω, ὦ Καλλίκλεις, πότερόν σοι 
δοκοῦμεν ὀρθῶς ἀναγκασθῆναι ὁμολογεῖν ἐν τοῖς ἔμπρο- 35 
σθεν λόγοις ἐγώ τε καὶ Πώζος. ἣ οὔ, ἠνίκα ὠμολογήσαμεν {31 
µηδένα βουλόμενον ἀδιλεῖν, ἆλλ' ἄκοντας τοὺς ἀδικοῦντας 
πάντας ἀδικεῖν: ι 

ΚΑ. Ἔστω σοι τοῦτο, ὦ Σώκρατες, οὕτως, ἵνα 510 
διαπεράνῃς τὸν λόγον. a0 

ΣΦ. Καὶ ἐπὶ τοῦτο ἄρα, ας ἔοικε, παρασκευαστέον 
ἐοτὶ δύναμέν τινα καὶ τέχνην, ὅπως μὴ ἀδικήόομεν. 

Κάι. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τίς οὖν ποτ ἐοτὶ τέχνη τῆς παρασκευῆς τοῦ 

ο 
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ἀδικήσομεν ο Ηρίη- 
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μηδὲν ἀδικεῖσθαι ἢ ὡς ὀλίγιστα: οκέψαι εἰ σοὶ δοκεῖ ἤπερ 
ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ ἤδε ἤ: αὐτὸν ἄρχειν δεῖν ἐν τῇ 
πόλει ἡ καὶ τυραννεῖν, ἢ τῆς ὑπαρχούσης πολιτείας ἑταῖ- 
ρον εἶναι. 

5 Κα. Ὁρᾷς, ὦ Σώκρατες, ὧς ἐγὼ Ετοιμός εἰμι ἐπαι- 
Ἡ γεν, ἂν τι καλῶς λέγης; τοῦτό µοι δοκεῖς πάνυ καλῶς 

εἰρηκέναι. ι 

LXVI. Σ0. Σκόπε δὴ καὶ τόδε ἑάν σοι δοκῶ εὖ 

λέγειν. φίλος΄ µοι δοκεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ὥς οἷόν τε 
"ο µάλιστα, ὄνπερ οἱ παλαιοί τε καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὁ 

ὅμοιος τῷ ὁμοίω. οὐ καὶ σοί; 
Κάι. Ἔμουε, 
Σᾳ, Οὐκοῦν ὅπου τύραρνός ἐστιν ἄρχων ἄγριος καὶ 

ὠπαίδευτος, εἴ τις τούτου ἐν τῇ πόλει πολὺ βετίων εἴην 
138 15 φοβοῖτο δήπου ἂν αὐτὸν ὁ τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ ἅπαν- 
«τος τοῦ νοῦ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο φίλος γενέσθαι: 

ΚΑΠ. Ἔσει ταῦτα. 

Σ.. Οὐδέ γε εἴ τις πολὺ φανλότερος εὔη, οὐδ' ἂν 

οὗτος" καταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ ὁ τύφαννος καὶ οὐκ. ἄν 

Ἅφποτε ὥς πρὺς φίλον σπουδάσειε». 

Κάῑ. Καὶ ταῦε ἀληθή. 
Σ09. µΠείπεαι δὴ ἐκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ 

τοιούτω, ὃς ἂν ὀμοήθης ὤν, ταὐτὰ ψέγων καὶ ἐπαινῶν, 
ἐθέλῃ ἄρχεσθαι καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος µέγα 

Ὦ 30 ἐν ταύτῃ τῇ πόλει δυνήσεται, τοῦτον οὐδεὶς χαίρων ἁδι- 

κήσει. οὐχ οὕτως ἔχει: 
Κάῑ. Ναί. 

Σ9,. Εἰ ἄρα τις ἐννοήσειεν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τῶν 

γέων, Τίνα ἂν τρόπον ἐγὼ µέγα δυναίµην καὶ µηδείς µε 

40 ἀδικοὶ, ἡ αὐτή, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ ὁδός ἐστιν, εὐθὺς ἐκ νέου 

ἐθίζειν αὐτὸν τοῖς αὐτοῖς χαΐρειν καὶ ἄχθεσθαι τῷ δε- 

σπύτῃ, καὶ παρασκευάζειν ὅπως ὅ τι µάλιατα ὅμοιος ἔσται 

ἐκείνῳ. οὐχ οὕτως; 
Χαμ. Ναί 

15 Σ9. Οὐκοῦν τούτῳ τὸ μὲν μὴ ἀδικεῖσθαι καὶ µέγα 
Ἐ δύνασθαι, ὡς ὁ ὑμέτερος λόγος, ἐν τῇ πόλει διαπεπράξεται. 

139 Κα. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Αφ οὖν καὶ τὺ μὴ ἀδικεν: ἢ πολλοῦ δεῖ, εἴ- 
περ ὅμοιος ἴσται τῷ ἄρχοντι ὄντι ἀδίκῳ καὶ παρὰ τούτῳ 

40 µέγα δυνήσεται; ἀλλ) οἶμαι ἔγωγε, πᾶν τούναντίον σὗτωσὶ 
ἡ παρασχευὴ ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οἵῳ τε εἶναι ὧςρ πλέῖστα 
ἀδικεῖν καὶ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην. ἡ γάρ: 

AAA. Φαίνεται. 

39, Οὐκοῦν τὸ µέγισεον αὐτῷ κακὺν ὑπάρξει, µο- 

«ὔ χθηρῷ ὄντι τὴν φυχἠν καὶ λΜελωβημένῳ διὰ τὴν µέμησιν 
τοῦ δεσπύτου καὶ δύναμιν. 
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Κάι. Οὖκ οἶδ' ὕπη σερέφεις, ἑκάστοτε τοὺς λόγους 

ἄνω καὶ κάρα. ὦ Σώκφατες. ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι οὗτος ὁ 
μιμούμενος τὸν μὴ μιμούμενο» ἐκεῖνον ἀποκτενεῖ, ἐὰν 

βούζηται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα: 

20. Οἶδα, ὦ ᾿γαθὲ Καλλήἕεις, εἰ μὴ κωφός Υ αμ 58 

καὶ σοῦ ἀκούων καὶ Πώ]ου ἄρτι πολλάκις καὶ τῶν ὤλλων᾽ 

ὀλήγου πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει, ἀλλὰ καὶ σὐ ἐμοῦ ἆ ἄκονε, 

ὅτι ἀποκτενεῖ μέν, ἂν βούληται, ἁλλὰ πονηρὺς ὤν λαλὸν 
κάγαθὸν ὄντα. 

XAA. Οὐκοῦν τοῦτο δὴ καὶ τὸ ἀγανακτητόν: ο 
Σ9. Οὐ νοῦν γε ἔχοντι, ὡς ὁ λόγος σηµαίνει. ἢ οἵει 

δεῖν τοῦτο παρασκειάζεσθαι ἄνθρωπον, ὡς πλεῖστον χρό- 
νον ζῇν, καὶ µελετᾷν τὰς τέχνας ταύτας αἳ ἡμᾶς ἀεὶ ἐκ 

τῶν κινδύνων σώζουσιν, ὥσπερ καὶ ἣν σὐ κελεύεις ἐμὶ ὁ 
μελετῶν τὴν ῥητορικὴν τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις διασώ- 15 

ζονσαν; 
αμ. Ναὶ μὰ 4ἴ ὀρθῶς γέ σοι συμβουλεύων. 
LXVII. Σο. Τί δὲ, ὦ βέλτιοτε; ἡ καὶ ἡ τοῦ νεῖν 

ἐπιστήμη σεμνή τίς σοι δοκεῖ εἶναι; 
Και. Μὰ Ac οὐκ ἔμοιγε. 3ο 
Σ4. Καὶ μὴν σώζει γε καὶ αὕτη ἐκ Θανάτου τοὺς 

ἀνθρώπους, ὅταν εἰς τοιοῦτον ἐμπέσωσιν οὗ δεῖ ταύτης 

τῆς ἐπιστήμης. εἰ ὅ᾽ αὕτη σοε δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγὼ 
σοι μείζονα ταύτης ἐρῶ, τὴν κυβερνητικήν, ἢ οὐ µόνον Ὦ 
τὰς φυχὰς σώζει ἀλλά καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα 15 
ἐκ τῶν ἐσχότων κιρδύνων, ὥσπερ ἡ. ῥητορική. καὶ αὕτη 
μὲν προσεσταλµένη ἐστὶ καὶ κοσµία, καὶ οὐ σεμνύνεται 
ἐσχηματισμένη ὡς ὑπερήφανόν τι διαπραετοµένηι ἁλλὰ 
ταύτὰ διαπραξαµένη τῇ δικανικῆ, ἐὰν μὶν ἐξ Αὐγίνης δεῦρο 
σώσῃ, οἶμαι δύ᾽ ὀβολοὺς ἐπράξαάτο, ἐὰν δὲ ἐξ αὐἡγύπτου 16 
ἢ ἐκ τοῦ Πόντου, ἐὼν πάµπολυ ταύτης τῆς μεγάλης εὐ- 
εργεσίας, σώσασ ἃ νῦν δὴ ἔλερον, καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας Ἑ 
καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, ἀποβιβάσασ εἰς τὸν λιμένα 
δύο δὁραχμᾶς ἐπράξατο, καὶ αὐεὸρ ὁ ἔχων τὴν τέχνην 18Η 
καὶ ταῦτα διαπραξάµενος ἐκβὰς παρὰ τὴν θάλατταν καὶ 35 
τὴν ναῦν περιπατεῖ ἐν µετρίῳ σχήµατι. λογίζεσθαι γάφ, 
οἶμαι, ἐπίσεαται ὅτι ἄδηλόν ἐσειν οὔσεινάς τε ὠφέληκε 
πῶν συµπλεόντων οὐκ ἑάσας καταποντωθῆναι καὶ οὔστινας 
ἔβλαψεν, εἰδὼς ὅτι οὐδὶν αὐτοὺς βελτίους ἐξεβίβασεν ἢ 
οἷοι ἐνέβησαν, οὔτε τὰ σώματα οὔτε τὰς ψυχάς. λογίξε- 49 
ται οὖν ὅτι οὐκ, εἰ µέν τις µεγάλοις καὶ ἀνιάτοις »οσή- 
µασι κατά τὸ σώμα συνεχόµενος μὴ ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν 

ἀθλιός ἐστιν ὅτι οὐκ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲν ὑπ αὐτοῦ ὠφέ- 
ληται" εἰ δέ τις ἄρα. ἐν τῷ τοῦ σώματος ειµιωτέρῳ, τῇ 

φυχῇ, πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον {5 
ἐστὶ καὶ τοῦτον ὀνήσειεν, ἄν τε ἐκ θαλάττης ἄν τε ἐκ 
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δικαστηρίου ἄν τε ἄλλοθεν ὀποθενοῦν σώση, ἀλλ) οἶδεν 
Ἡ ὅτι οὐκ ἄμεινόν ἐστι ζῆν τῷ ὢ μοχθηρῷ ἀνθρώπῳ' κακώς 

γάρ ἀνάγκη ἐστὶ ἕῃν. 
LXVIII. A ταῦτα οὐ νόμος ἐσεὶ σεμνύνεσθαι τὸν 

ὀκυβερνήτη», καίπεφ σώξοντα ἡμᾶς. οὐδέ γε, ὦ Θαυμάσιε, 

τὸν µηχανοποιόν, ὃς οὔτε σερατηγοῦ, μἡ ὅτι κυβερνήτου, 
οὔτε ἄλλον οὐδενὸς ἑλάττω ἐνίοτε δύναται σώζειν". πόλεις 

γὰρ ἴστιν ὅτε ὅλας όώζει. μή σοι δοκεῖ κατὰ τὸν δικα- 
φικὸν εἶναι; καίτοι εἰ βούλοιτο λέγειν, ὦ Καλλίκλεις, περ 142 

Cio vͤutis, σεμνύνων τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς - 
Ἰόγοιᾳ, λέγων καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσθαι µη- 

χανοποιούς, ὡς οὐδὲν τλλά ἐστιν: ἱκανὸς γὰφ αὐτῷ ὁ 
λόγος. ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ καταφρονεῖς καὶ τῆς 
τέχνης τῆς ἐκείνον, καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκαλέσαις ἂν µη- 

is χανοποιόν, καὶ τῷ υἷε αὐτοῦ οὔτ ἂν δοῦναι Φυγατέρα 
ἐθέλοις, οὔτ ἂν αὐτὸς τῷ σαυτοῦ λαβεῖν τὴν ἐκείνου. 

παΐτοι ἐξ ὧν τὰ σαυτοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δικαίῳ λόγω τοῦ 
μηχανοποιοῦ καταφρονεῖς καὶ τῶν ἄλλων ὧν νῦν δὴ ἔλε- 

ΡῬ Ίου; οἶδ' ὅτι φαίης ἂν βελτίων εἶναι καὶ ἐκ βελειύνων. 
Ἀοτὸ δὲ ῥέλτιον εἰ μὴ ἔστιν ὃ ἐγὼ λέγω, ἀλλ αὐτὸ τοῦτ 

ἐσεὶν ἀρετή, τὸ σώζειν αὐτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὄντα ὁποῖός 
τις ἔτυχε, καταγἑλαστός σοι ὁ Ψόγος γίνεται καὶ µηχα- 
γοποιοῦ καὶ ἑατροῦ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, ὅσαι τοῦ σώ- 
ζειν ἕνεκα πεποίηνται. ἆλλ᾽, ὦ µακάριε, ὄψα μὴ ἄλλο τι 

αὐτὸ γενναῖον καὶ τὸ ἀγωθὺν ἡ τοῦ σώζειν τε καὶ σώζε- 
ΕΚ σθαι. μὴ γὰρ κοῦτο μὲν τὸ ζῆν, ὁπόσον δὲ χρόνον τόν 

γε ὡς ἀληθῶς ἄνδρα ἑατέον ἐστὶ καὶ οὐ φιλοφνχητέον, 

ἀλλὰ ἐπιρέψαντα περὶ τούτων τῷ Φεῷ καὶ πιστεύσαντα͵ 

ταῖς γυναιξῖν ὅτι τὴν εἱμαρμένη» οὐδ) ἂν εἰς ἐκφύγοι, τὸ 
39 ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον τίν᾿ ἂν τρόπον εοῦτον ὃν μέλλοι χρό- 

νον βιῶναι ὡς ἄριστα βιῴη, ἄρα- ἐξομοιῶν αὐτὸν τῇ πο- 
513 Λιεία ταύτῃ ἐν ᾗ ἂν οκῇ, καὶ νῦν. δὲ ἄρα δεῖ σἳ ὡς 

ἁμοιότατον γίγνεσθαι τῷ ὅήμῳ τῷ Αθηναίων, εἰ µέλλεις 
τούτῳ προσφιλῆς εἶναι καὶ µέγα. δύνασθαι ἐν τῇ πόλει; 

4ὅ τοῦθ' ὅρα εἰ σοὶ λυσιτελεῖ καὶ ἐμοί, ὅπως µή, ὦ δαιµό- 
γε, πεισόµεθα Όπερ φασὶ τὰς τὴν οελήνην καθαιρούσας, 
τὰς Θετταλίδας' σὺν τοῖς φιλτάτοις ἡ αἴρεσις ἡμῖν ἴσται 
ταύτης τῆς δυνάµεως τῆς ἐν τῇ πόλει. εἰ δέ σοι οἴει ὁν- 
τινοῦν ἀνθρώπων παραδώσει» τέχνην τινά τοιαύτην, ῆτις 

Ὦ «σε ποιήσει µίγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει τῇδε ἀνόμοιον ὄντα 
τῇ πολιτεία εἴς ἐπὶ τὸ βέλτιον εἴτ ἐπὶ τὺ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ 
δοκεῖ, οὐκ ὀρθῶς βονλεύει, ὦ Καλλίκλεις": οὐ γὰρ µιµη- 
τὴν δεῖ εἶναι ἆλλ᾽ αὐτοφυῶς Όμοιον τούτοις, εἰ μέλλεις 
τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν. τῷ Αθηναίων δήμῳ 

αὅ καὶ ναὶ μὰ οία τῷ Πευριλάμπους γε πρὀς. ὅστις οὖν σε 

1 
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τούτοις -ὁμοιότατον ἀπεργάσεται, οὗτός σε ποιήσε, ὡς 
ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς εἶναι, πολιτικὸν καὶ ῥητορικόν: τῷ 
αὐτῶν γὰρ ἦθει λεγομένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαΐρουσι, { 
τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ ἄγθονται. εἰ µή τι σὺ ἄλλο λέγεις, ὦ 84 
φίλη κεφαλή. «έγωμέν τε πρὸς ταῦτα, ὦ Καλλίκλεις ὅ 

ΕΧΙΧ. και. Οὐκ οἶδ ὄντνά µοι τρόπον δοκεῖς 
εὖ λέγειν, ὦ Σώκρατες. πέπονθα δὲ τὸ τῶν πολλῶν πά- 
Φος αὖ πάνυ σοι πείθοµαι. 

Σ0. O δήμον γὰρ ἔρως, ὦ Καλλίκλεις, ἐνὼν ἐν τῇ 
ψυχῆ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ µοι" ἆλλ᾽ ἐὰν πολλάκις ἴσως καὶ βέλ- ἰο 

τιον ταὐτὰ ταῦτα ὁιασκοπώμεθα, πεισθήσει. ἀναμνήσθητι Ὁ 
δ᾽ οὖν, ὅτι δύο ἔφαμεν εἶναι τὰς παφρασκευὰς ἐπὶ τὸ ἕκαστον 
θεραπεύει καὶ σώμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν 
ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστο», μῇ καταχαριζό- 
µενον ἀλλὰ διαµαχόμενον. οὐ ταῦτα ἦν ἅ εύτε ὠριζόμεθα: 16 

Κάῑ. Πάνν γε. 

Σ5. Οὐκοῦν ἡ μὲν ἱτέρα, ἡ πρὸς ἡδονήν, ἁγεννὴς 
καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ κολακεία τυγχάνει οὖσα. ἡ ως 

ΚΑΠ. Ἔστω, εἰ βούλει, σοὶ οὕτως. Ε 

ΣΩ. Ἡ δέ γε ἑτέρα, ὅ ὕπως ὡς βέλειστον ἔς ἔσται τοῦτο, 3 
εἴτε σώμα τυγχάνει ὃν εἴτε ψυχή, ὃ Θεραπεύομει: 

XAA. Πάνυ γε. ' 

ΣΩ, 40 οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστὶ τῇ πόλει 
καὶ τοῖς πολίταις θεραπεύειν, ὡς βελείστους αὐτοὺς τοὺς 

πολίτας ποιοῦντας: ἄγευ γὰρ δἡ τούτου, ὡς ἐν τοῖς ἔμ- 35 140 

προσθΏεν εὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἄλλην εὐεργεσίαν οὐ- 
δεµίαν προσφέρειν, ἐὰν μὴ καλἡ κὠγαθὴ ἡ διάνοια ᾗ δ14 
τῶν μελλόντων ἢ χρήµωτα πολλὰ λαμβάνει ἢ ἀρχήν τι- 
των ἢ ἄλλην δύναμιν ἠντινοῦν. Φώμεν οὕτως ἔχειν: 

XAA. Πάνυ γε, εἴ σοι ᾖδιον. 38 
Σα. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὦ Καλλίκλεις, 

δημοσίᾳ απράξαντες τῶν πολιτικών πραγμάτων ἐπὶ τὰ οὐ 

κοδοµικά, ἢ τειχῶν ἢ νεωρίων ἢ Ἱερῶν ἐπὶ τὰ μέγιστα 
οὐκοδομήματα, πότερον ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψασθαι ἡμᾶς αὐ- 
τοὺς καὶ ἐξετάσαι, πρῶτον μὲν εἰ ἐπισεάμεθα τὴν τέχνην 39Η 
ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα, τὴν οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ τοῦ ἐμά- 

Θομεν: ἴδει ἂν ἢ οὔ: 
Ν44. Πάνυ γε, 

Σ4, Οὐκοῦν δεύτερον αὐ τόδε, εἴ τι πώποτε οὐτοδό- 
µηµα ᾠκοδομήκαμεν ἰδίᾳ ἢ τῶν φίλων τινὶ ἡ ἡμέτερον 40 
αὐτῶν, καὶ τοῦτο τὸ οἰκοδόμημα καὶὸν ἢ αἰσχρόν ἐστι. 
καὶ εἰ μὲν εὑρίσκομεν σκοπσύµενοι διδασκάλους τε ἡμῶν 

ἀγαθοὺς καὶ ἑλλογίμους γεγονύτας καὶ οἰκοδομήματαπολλὰ ο 

μὲν καὶ καλὰ μιτὰ τῶν διδησκέλων ᾠκοδομημένα ἡμῖν, 
πολλὰ. δὲ καὶ ἴδια ἡμῶν, ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων οπηλ- 45 

4, σώζῃ ᾱ. — 12. καταφρονοῖς a. — 16. τῷ σαυτοῦ om. ᾱ. -- 15. ᾗ τὸ πο ορ. ΓΕ, ἤ τὸ 4ΞΣΤΦΕ. -- 
δη 
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-36, πεισώμεθα a. -- 17. «Θετταλκάς a. -- 35. σοι) δὺ a. 

5. έγομέν αὖ. — 8. ὦ Καλλίκλεις Ρο! τῇ σῇ Ροπή: a. — 12. ἱκάστον ᾱ. — 14. τὴν δὲ ἱτέραν Γ1. — 19. σοῖ) 
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34. πρώξοντες a. — 44. ἴδα ἡμῶν Ηεῖῃ- 
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146 λάγημεν, οὕτω μὲν διακειµένων γοῦν ἐχόντων ἦν ἂν ἠέναι 
ἐπὶ τὰ δηµόσια ἔργα: εἰ δὲ µήτε διδάσκαλον εἴχομεν ἡμῶν 

309 αὐτῶν ἐπιδεῖξαι οὐιοδομήματά τε ἢ μηδὶν ἡ πολὶὰ καὶ 
μηδενὸς ἄξια, οὕτω δὴ ἀνόητοι ἦν δήπου ἐπιχειρεῖν τοῖς 

5 δηµοσίοις ἴργοις καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους ἐπ᾽ αὐτά. φώ- 
Ρ µεν ταῦτα ὀρθῶς λέγεσθαι ἡ οὗ: 

Κάι Πάνυ γε. 

LXX. Σ0. Οὐκοῦν οὕτω πάντα, τά τε ἄλλα, κἂν 
εἰ ἐπιχειφήσαντες δημοσιεύει παρεκαλοῦμεν λλήλους ὡς 

1ο Ἰκανοὶ ἑατροὶ- ὄντες, ἐπεσκεψάμεθα δήπου ἂν ἐγώ τε αἳ 
καὶ σὺ ἐμέ, Φέρε πρὺς θεών, αὐτὸς δὲ ὁ Σωκρώτης πῶς 

ἔχει τὸ σῶμα πρὺς ὑγίειαν; ἢ ἤδη τις ἄλλος διὰ Σωκρά- 
την ἁπηλλάγη φύσου, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος: Κὼν ἑώ, 
᾽οἶμαι, περὶ σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν. καὶ εἰ μὴ ηὺρί- 

Ε 16 σκοµεν δι ἡμᾶς µηδένα βελτίω γεγονύτα τὸ σῶμα, μήτετῶν 

ξένων μήτετῶν ἀστῶν, µήτε ἄνδρα μήτε γυναῖκα, πρὸς «4εός, 
ὦ Καλλίκλεις, οὐ καταγέλασεον ὤν ἦν τῇ ἀληθεία εἰς το- 
σοῦτον ὠνοίας ἐλθεῖν ἀνθρώπους, ὥστε, πρὶν ἐδιωτεύον- 
τας πολλὰ μὲν ὅπως ἐεύχομεν ποιῆσαι, πολλὰ δὲ κατορ- 

40 θῶσαι καὶ γυμνάσασθαι Ἱκανῶς τὴν τέχνην, τὸ λεγόμενον 

δὴ τοῦτο, ἐν τῷ πίθω τὴν κεραµείαν ἐπιχειρεῖν µανθά- 
γεν, καὶ αὐτούς τε δηµοσιεύειν ἐπιχειρεῖν καὶ ἄλλους τοι- 
ούτους παρακαλεῖν; οὐκ ἀνόητόν σοι δοκεῖ ἂν εἶναι οὕτω 
πράττει»; 

35 Κα. Ἔμοιγε. 
ΣΩ, ᾿Νῦν δὲ, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ μὲν αὐ- 

τὸς ἄφει ἄρχει πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἐμὲ 

δὲ παρακαλεῖς καὶ ὀνειδίζεις ὅτι οὐ πράττω, οὐκ ἔπι- 
σχεψόµεθα ἀλλήλους,. Φέρε, Καλλικλῆς ἤδη τεινὰ βετίω 

4ο πεποίηκε τῶν πολιτών; ἔσειν ὅστις πρότερον πονηρὸς 

ὧν, ἄδικός τε καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄφρων, διὰ Καλλικλέα 
καλός τε κἀγαθὸς γέγονεν, ἢ ξένος ἢ ἁστός, ἢ δοῦλος ἢ 

Ἡ ἠἐκύθερος: έγε µοι, ἑάν είς σε ταῦτα ἐξετάζη, ὦ Καλλί- 
κλεις, τί ἐρεῖς; τίνα φήσεις βελτίω πεποιηκέναι ἄνθρω- 

πὅπον τῇ συνουσίᾳ τῇ σῇι Ὀκνεῖς ἀποκρίνασθαι, εἴπερ 
ἔστι τι ἔργον ον ἔτι ἰδιωτεύοντος, πρὶν δηµοσιεύειν ἐπι- 

χειρεῖν; 
XAA. Φι]όνεικος εἶ, ὦ Σώρατες. : 

LXXI. Q. αλ) οὐ φιλονεικία γε ἐρωτῶ, αλλ 
1ο ώς ἀληθῶς βουλόμενος εἰδέναι ὄντίνά ποτε τρόπο» οὔει 

δεῖν πολιτεύεσθαι ἐν ἡμῖν, εἰ ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσει 
ο ἡμῖν ἐθὼν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως πράγματα ἢ ὅπως ὅ τι 

βέᾶτιστοι οἱ πολῖται ώμεν. ἢ οὐ πολλώκις ἤδη ὠμολογή- 
καµεν τοῦτο δεῖν πράττειν τὸν πολιικὸν ἄνδρα; Ὥμο- 

138 «5 λογήκαµεν ἢ οὔ; ἀποκρίνου. Ὡμολογήκαμεν: ἐγὼ ὑπὲρ 
σοῦ ἀποκρινοῦμαι. Ed τοίνυν τοῦτο δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄν- 
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347 

ὅρα παρασκευάζει τῇ ἑαυτοῦ πόλει, νῦν µοι ἀναμνησθεὶς 
εἰπὶ περὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ὧν ὀλίγῳ πρότερον ἔλεγες, 
εἰ ἴτι σοι δοκοῦσιν ὠγαθοὶ πολῖται γεγονέναι, Πεφικλῆς Ὦ 
καὶ Κίμων καὶ Α{ιλτιάδης καὶ Θεμιστοκλῆς. 

Κα. Ἔμοιγε. . 
ΣΩ. Οὐκοῦν εἶπερ ἀγαθοί, ὅῆλον ὄει ἕκαστος αὐτῶν 

βελτίους ἐποίει τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων. ἐποίει 
ἢ οὔ; 

αι. Ἐποίει 
Σ9, Οὐκοῦν ὅτε Περικλῆς ἤρτετο λέγειν ἐν τῷ νν. 10 

χείρους ἦσαν οἱ ᾿θηναῖοι ἢ ὅτε τὰ τελευταῖα ἴλεγεν: 
AAA. Ἴσως. 

Σα. Οὐὖκ ἴσως δή, ὦ βέλτιστε, ἆλλ' ἀνώγκη ἐκ τῶν 
ὠμολογημένων, εἴπερ ἀγαθός γ) ἦν ἐκεῖνος πολίτης. 

αμ. Τί οὖν δή: 
Σο. Οὐδέν. ἀλλὰ τόδε µοι εἰὐπὶ ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέ- 

γονται Αθηναῖοι διὰ Περικλέα βελτίους γεγονέναι, ἡ πᾶν 
τοὐναντίον διαφθαρῆναι ὑπ ἐκείνυ. ταὐτὶ γὰρ ἔγωγε 
ἀκούω, Περικλέα πεποιηκέναι ᾿θηναίους ἀργοὺς καὶ δει- 

λοὺς καὶ λάλους καὶ φιλαργύρου», εἰς µισθοφορίαν πρῶ- 30 
τον κατασκήσαντα. 

XAA. Τῶν τὰ ὧτα κατεαγύτων ἀκούεις ταῦτα, ὦ 
Σώκρατες. - 

Σ4. Αλλά τάδε olnir / ἀκούω, ἀλλὰ οἶδα σαφῶς καὶ 
ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ηὐδοκίμει Περικλῆς καὶ 15 
οὐδεμίαν αἰσχρὰν δίκην κατεφηφίσαντο αὐτοῦ ᾽θηναῖοι, 
ἠνίκα χείρους ἦσαν: ἐπειδὴ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ ἐγεγόνεσαν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐπὶ τελευτῆ τοῦ βίου τοῦ ΓΠερωλέους, κλοπὴν δ46 
αὐτοῦ Χατεφηφίσαντο, ὀλίγου δὲ καὶ Θανάτου ἐτίμησαν, 
δῆλον ὅει ὡς πονηροῦ ὄντος. 20 

LXXII. Και. Τί οὖν: τούτου ἕνεκα κακὸς ἦν 

Περικλής; 
26. Ὄνων γοῦν ἂν — καὶ ἵππων καὶ βοῶν 

τοιοῦτος ὤν κακὸς ὢν ἐδόκει εἶναι, εἰ παραὶαβὼν μὴ λα- 

ατίζοντας ἑαντὺν μηδὲ κυρίτοντας μηδὲ δώκνοντας ὧπέ- 35 
δειξε ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας δι ἀγριότητα. ἢ οὐ δοκεῖ 
σοι κακὸς εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτονοῦν ζώου, ὃς ἂν Β 

παραλαβὼν ἡμεφώτερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἢ παρέλαβε: 
Φοκεῖ ἢ οὔ; 

Κάι. Πάνυ γε, ἵνα σοι Ταρίσωμει. 

Σ9. Καὶ τόδε τοίνυν µοι χάριδαι ἀποκρικάμενορ, πό- 

τερον καὶ ὁ ἄνθρωπος ἓν τῶν ζώων ἠοείν ἢ ἢ οὔ: 
Κάι. Πῶς γὰρ οὔ: 

Σ9. Οὐκοῦν ἀνθρώπων Γερικλῆς ἐπεμέλετο: 

AAAM. Ναί. ; 2 

Σ9. Τί οὖν: οὐκ ἔδει αὐτούς, αἷς ἄρτι ὠμολογοῦμεν, 

1.9 

αυ 00 

Ό: εἰ δή ac. Efr. v. 20. — 

- 1. ἐγεγόνεσαν ἄΓαβες: 
κτίζοντας μηδὲ , λακείζοντας αὐτοὺς 
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δικαιοτέρους γεγονέναι ἀντὶ ἀδικωτέρων ὑπ' ἔκεινου, εἴ- 
C περ ἐκεῖνος ἐπεμελεῖτο αὐτῶν ἀγάθὸς ὧν τὰ πολιτικά ; 

XAA. Πάνν γε. 
Σ4. Ὀνκοῦν οἳ γε δίκαιοι ἤμεροι ὡς ἔφη Όμηρος, 

δσύ δὲ τί φῄς; οὐχ οὕτως; 
XAA. Ναί, 

τ 29, αλλὰ μὴν ἀγριωτέρους γε αὐτοὺς ἀπέφηνεν ἢ 
οἵους παρέλαβε, καὶ ταῦτ' εἰς αὐτόν, ὃν ἥκισε' ἂν ἐβούλετο. 

Κάῑ. Βούλει σοι ὁμολογήσως 
io 20. Εἰ δοκῶ γέ σοι ἀληθῆ λέγειν. 

Κάῑ. Ἔστω δὴ ταῦτα. 

Σ5, Οὐκοῦν εἶπερ ἀγριωτέρους, ᾿ ἀδικωτέρους τε καὶ 

χείρους: 
[ Κα. Ἔστω. 

5. ΣΩ. Οὐκ ἄρ ἀγαθὺς τὰ πολιτικὰ Περκλῆς ἦν ἐκ 
τούτου τοῦ λόγον. 

Και. Οὐ σὐ γε φής. 
ΣΩ. Μὰ Alꝰ οὐδέ γε σὺ ἐξ ὧν ὠμολόγες. Πάλιν δὲ 

λέγε µοι περὶ Κίμωνος' οὐκ ἐξωσερήκισαν αὐτὺν οὗτοι 
454 πι οὓς ἐθεράπενεν, ἵνα αὐτοῦ δέκα ἐτῶν μὴ ἀχούσειαν τῆς 

φωνῆς; καὶ Θεμιστοκλέω ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ 

προσεζηµίωσαν; ΠΜιλειάδην δὲ τὸν ἐν Μαραθῶνι εἰς τὸ 
Ε βάραθρο ἐμβαλεῖν ἐψηφίσαντρ, παὶ αἱ μὴ διὰ τὸν πρύ- 

τανιν, ἐνέπεσεν ἄν; Καΐτοι οὗτοι, εἰ ἦσαν ἄνδρες' ἀγαθοί, 

340 1 ὡς οὐ φής οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἴπασχον. οὔκου» οἳ γε 
ἀγαθοὶ ἠνίοχοι κατ ἀρχὰς μὲν οὐκ ἐκπίπτονσιν ἐκ τῶν 
ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ Φεφαπεύόωσι τοὺς ἵππους καὶ αὐτοὶ 

ἀμείνους γένωνται ἠνίοχοι, τότ᾽ ἐκπίπτονσιν. οὐκ ἔστι 
ταῦς οὔτ ἐν ἠνιοχείᾳ οὔτ ἐν ἄλλω ἔφγῳ οὐδενί. ἢ 

30 δοκεῖ σοι; 

Κα. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ. ᾿ληθεῖς ἄρά, ὡς ἔοικεν, οἱ ἔμπφοσθεν λόγοι 

511 ᾖἠσαν, ὅτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα τὰ 
πολιτικὰ ἐν τῇδε τῇ πόλει. σὺ δὲ ὠμολόγεις τῶν Τε νῦν 

:αδοὐδένα, τῶν μέντοι ἔμπροσθεν, καὶ προείλου τούτους τοὺς 
ἄνδρας, οὗτοι δὲ ἀφεφάνησων ἐξ ἴσον τοῖς νῦν ὄντες, 
ὥστε, εἰ οὗτοι ῥήτορες.ᾖσαν, οὔτε τῇ ἁληθινῇ ῥητορικῇ 
ἐχρῶντο -- οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον -- οὔτε τῇ κολακικῇ. - 

LXXIII. Κάῑ. ᾽Αλιὰ μέντοι πολλοῦ γε δεῖ, ὦ Σώ- 
«οκρατες, μή ποτέ εις τῶν νῦν ἔργα τοιαῦτα ἐφγάσηται οἵα 

τούτω» ὃς βούλει εἴργασται. 
Β Σ9. Ὦ δαιµόνιε, οὐδ' ἐγὼ φέγω τούτους ὥς γε δια- 

κόνους εἶναι πόλεως, ἀλλά µοι δοκοῦσι τῶν γε νῦν δια- 

κορικώτεροι }εγονέναι καὶ μᾶλλον οἷοί τε ἐκπορίζειν τῇ 
᾽ μσπόλει ὧν ἐπεθύμει. ἀλλὰ γὰρ µεταβιβάξειν τὰς ἐπιθυμίας 

καὶ μὴ ἐπαρέπειν, πείθοντες καὶ βιαζόµενοι ἐπὶ τοῦτο ὅ- 
8εν ἴμελλον ἀμείνους ἔσεσθαι οἱ πολίται, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

οὐδὲν τούτων διέφερον ἐκεῖροι ὕπερ µόνον ἴργον ἐστὶν 
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ἀγαθοῦ πολίτον. ναῦς δὲ καὶ τείχη καὶ νεώρια καὶ ἄλλα ϐ 
πολλὰ. τοιαῦτα καὶ ἐγώ σοι ὁμολογῶ δειγοτέρους εἶναι 

ἐκείνους τούτων ἐκπορίξει. Πρᾶγμα οὖν γελοῖον ποιοῦ- 
μεν ἐγώ τε καὶ σὺ ἐν τοῖς λόγοιᾳ. ἐν παντὶ γὰρ τῷ χρόνῳ 
ὃν διαλεγόµεθα οὐδὲν πανόµεθα εἰς τὸ αὐτὸ ἀεὶ περιφε- 5 
ρόμενοι καὶ ἁγνοοῦντες ἀλλήϊλων ὃ τι λέγοµεν. ἐγὼ γοῦν 
σε πολλάκις οἶμαι αἱμολογηκέναι καὶ ἐγνωκέναι ὥς ἄρα 
διττὴ αὕτη τις ἡ πραγματεία ἔστι καὶ περὶ τὸ αώμω καὶ Ἡ 
περὶ τὴν φυχήν, καὶ ἡ μὲν ἑεέρα διακονική ἐστιν, ᾗ ὃν- 
ατὸν εἶναι ἐκπορίξεν, ἐὰν μὲν πειῇ τὰ σώματα ἡμῶν, 19 
σαία, ἐὰν δὲ διφῇ, ποτά, ἐὰν δὲ ῥιγῷ, ἱμάτια, στρώ- 
µατα, ὑποδήμωτα, ἆλλ' ὧν ἔρχεται σώματα εἰς ἐπιθυμίαν. 
καὶ ἐξεπίτηδές σοι διὰ τῶν αὐτῶν εἰκόνων λέγω, ἵνα 
ῥᾷον καταµάθῃς. τούτων γὰρ πορισεικὸν εἶναι ἢ κάπηλον 
ὄντα ἢ ἔμπορον ἢ δηµιουργόν του αὐτῶν τούτων, σιτο- 16 
ποιὸν ἢ ὀφοποιὸν ἢ ὑφάντην ἢ σχυτοτόµον ἢ σκυτοδε- Ε 
φόν, οὐδὲν Θαυμαστόν ἐστιν, ὄντα τοιοῦτον δόξαι καὶ 
αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις Θεραπευτὴν εἶναι σώματος, παντὶ 
τῷ μὴ εἰδόει ὄει ἴσει τις παρὰ ταύτας ἁπάσας τέχνη γυ- 

µναστική τε καὶ. ἑατρική, ἢ δὴ τῷ ὄντι ἐσεὶ σώματος Θε- 10 
ραπεία, ἤνπερ καὶ προσήκει τούεων ἄρχεν πασῶν τῶν 
τεχνῶν καὶ χρῆσθαι τοῖς τούτων ἴργοις διὰ τὸ εἰδέναι ὃ 
τι χρηστὺν καὶ πογηρὀὸν τῶν σιτίων ἢ ποτών ἐστεὶν εἰς 
ἀρετὴν σώματος, τὰς ὃ ἄλλας πάσας ταύτας ἀγνοεῖν' διὸ 
δὴ καὶ ταύτας μὶν δονλοπρεπεῖς τε καὶ διακονικὰς καὶ Ἡ5 

ἀνελευθέρους εἶναι περὶ σώματος πραγµατείαν, τὰς ἄλλας 
τέχνας: τὴν δὲ γυμναστικὴν καὶ ἰατρικὴν κατὰ τὺ δίκαιον 
δεσποίνας εἶναι τούτων. ταὐτά οὖν ταῦτα ὅτι. ἴσει καὶ 

περὶ ψυχή», τοτὶ μέν µοι δοκεῖς µανθάνειν, ὅτι λέγω, 
καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς ὅ τι ἐγὼ λέγω" ἥκεις δὲ ὀλίγον 30 
ὕστερον λέγων ὅτι ὤνθρωποι καλοὶ κὠγαθοὶ γεγάνασι πεο- 
λἴται ἐν τῇ πύλει, καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ ἐρωτῶ οἵεινες, δοκεῖς 
μοι ὁμοιοτάτους προτείνεσθαι ἀνθρώπους περὶ τὰ πολι- 
τικά, ὥσπερ ἂν εἰ περὶ τὰ γυμνασεικὰ ἐμοῦ ἐρωτῶντος 
οἵεινες ἀγαθοὶ γεγόνασιν ἢ εἰσὶ σωμάτων θεραπευταέ, as 
ἔλεγές µοι πάνν σπουδάζων, Θεαρίων ὁ ἀρεοκόπος καὶ 

ΦΜήθαίκος ὁ τὴν ὀψοποιαν σνγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν 
καὶ Σάραμβος ὁ κώπηλος, ὅτι οὗτοι Θαυμάσιοι γεγόνασε 
σωμότων Θεραπευτάί, ὁ μὲν ἄρτους Φαυμαστοὺς παρα- ϐ 
σκενάξων, ὁ δὲ ὄψον, ὁ δὲ οἶνον. ' 40 

ΕΧΧΙΝ. Ἴσως ἂν οὖν ἠγανάκτεις, εἴ σοι neyo⸗ 

ἐγὼ ὅτι ἄνθρωπε, ἐπαῖεις οὐδὲν περὶ γυμνασεικῆς: δια- 
κόνους µοι λέγεις καὶ ἐπιθυμιῶν παρασκευαστὰς ἀνθρώ- 
πους, οὐκ. ἐπαίονεας καλὸν κἀγαθὸν οὐδὲν περὶ αὐτῶν, 
οὗ, ἂν οὕτω τύχωσιν, ἐμπλήσαντες καὶ παχύραντες τὰ 45 
σώματα τῶν ἀνθρώπων, ἐπαινούμενοι ὑπ᾿ αὐτῶν, πφοσ- 
απολοῦσιν αὐτῶν καὶ τὰς ἀρχαίας σάρκας. οἱ ὁ᾽ αὖ ὃν ὮὉ 

ἀπειρίαν οὗ τοὺς ἑστιῶντας αἰειάσονται τῶν νόσων αἰτίους 
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εἶναι καὶ τῆς ἀποβολῆς τῶν ἀρχαίων σαρκῶν, ἀλλ’ οἳ ἂν 
αὐτοῖς εύχωσι τσύτε παρόντες καὶ συμβουλεύοντές τι, ὕταν 

δὴ αὐτοῖς ἥκῃ ἡ τότε πλησμονὴ νόσον φέρουσα συχνῷ 
ὕστερον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ τοῦ ὑγιειροῦ γεγονυῖα, τούτους 

155 5 αἰειάσονται καὶ φέξονσι καὶ κακόν τι ποιήσουσιν, ἂν οἷοί 
τ᾽ ὧσι, τοὺς δὲ προτέρους ἐκείνους καὶ αὐτίους τῶν κα- 

Κ κὠν ἐγκωμιάσονσι. καὶ οὐ νῦν, ὦ Καλλίκλεις, ὁμοιότατον 

τούτῳ ἐργάσει' ἐγκωμιάζεις ἀνθρώπους οἳ τούτους εἶστι- 

άκασιν εὐωχοῦντες ὧν ἐπεθύμουν. καί φασι μεγάλην τὴν 
Ἰοπόλιν πεποιηκέναι αὐτούς' ὅτι δὲ οἶδεῖ καὶ ὑπονιός ἐσει 

519 δι ἐκείνους τοὺς παλαιούς, οὐκ αἰσθάνονται. ὤνευ γὰρ 
σωφφοαύνης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ νεωρίων καὶ 

τειχών καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλναριῶν ἐμπεπλήκασι 
τὴν πόλιν: ὅταν οὖν ἴλθῃ ἡ καταβολὴ αὕτη τῆς ἀσθε- 

Ἰανείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιάσονται συμβούλους, «Θ8ε- 

μιστοκλέα δὲ καὶ Κίμωνα καὶ Περικλέα ἐγκωμιάσονσι, 
τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν' σοῦ δὲ ἴσως ἐπιλήψονται, ἐὰν 
μὴ εὐλπβῇ, καὶ εοῦ ἐμοῦ ἑταίρον Αλκιβιάδου, ὅταν καὶ 

Β τὰ ἀρχαῖα προσαπολλύώσι πρὸς οἷς ἐκτήσανεο, οὐκ αἰτίων 
30 ὄντων τῶν κακῶν ἁλλ᾽ ἴσως συναιτίων. καίτοι ἔγωγε ἀνό- 

τον πρᾶγμα καὶ νὸν ὁρῶ γιγνόµενον καὶ ἀπούω τῶν 
παλαιῶν ἀνδρῶν πέρι. αἰσθάνομαι γάρ, ὅταν ἡ πόλις 
τινὰ τῶν πολαικῶν ἀρδρῶν µεταχειρίζηται ὡς ἀδικοῦντα, 
ἁγανακτούντων καὶ σχιτλιαζύντων ὡς δεινὰ πάσχουσι" 

156 3ο ποὶλὰ καὶ ἀγαθὰ τὴν πόλιν πεποιηκύτες ἄρα ἀδύιως ὑπ' 
αὐτῆς ἀπύλλυνται, ὡς ὁ τούτων Ἰόγος.' τὸ δὲ ὅλον φεῦ- 

ο δός ἐσε. προστάτης γὰρ πόλεως σὐδ᾽ ἂν εἷς ποτὶ ἀδίκως 
ἀπόλοιτο ὑπ᾿ αὐτῆς τῆς πόλεως ἧς προσεατεῖ. κινδυνεύει 
γὰρ τιὐτὺν εἶναι, ὅσοι τε πολιτικοὶ προσποιοῦνται εἶναι 

4ο καὶ ὅσοι συφισταί. καὶ γὰρ οἱ σοφισταί, τἆλλα συφοὶ 
ὄντες, τοῦτο ἄτοπον ἐφγάζονται πρᾶγμα" ᾿φώσκονεις γὰρ 

ἀρετῆς διδάσκαλοι εἶναν πολλάκιρ κατηγοροῦσι τῶν µαθη- 

τῶν ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς αὐτούς, τούς τε μισθοὺς ἀποστε- 
ροῦνεες καὶ ἄλλην χάριν οὐκ ὠποδιδύντες, εὖ παθόντες 

D as ὑπ᾿ αὐτῶν. καὶ τούτου τοῦ Λόγου τί ἂν ἀλογώτεφον εἴη 
πρᾶγμα, ἀνθρώπους ἀγαθοὺς καὶ δικαίους γενομένους, 
ἐξαιρεθέντας μὲν ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδασκάλον, οχόνεας 
δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ ᾧ οὐκ ἔχουσιν; οὐ δοκεῖ 
σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὦ ἑταῖρε; Ὡς ἀληθῶς δηµηγο- 

αορεῖν µε ἠνάγκασας, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλων ἀποκρί- 
Ῥεσθαι, 

LXXV. και Σὺ ὅ οὐκ ἂν οἷός τ εἴης λέγειν, 
εἰ µή τίς σοι ἀποκρίνοιτο: 
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Σ9, "Εοικά γε" νῦν γοῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, ἙἘ 

ἐπειδή μοι οὖκ ἐθέλεις ἀποκρίνεσθαι, ἀλλ’, ὦ γαθέ, εἰπὶ 
πρὸς φιλίαυ, οὐ δοκεῖ σοι ἄλογον εἶναι ἀγαθὸν φάσκοντα 
πεποιηκέναι τινὰ µέμφεσθαι τούτῳ ὅτι ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀγαθὸς 
γεγονώς τε καὶ ὤν ἔπειτα πονηρός ἐστιν; 5 

Κάι. Ἔμουγε δοκεῖ. 
26, Οὐκοῦν ἀκούεις τοιαῦτα Λεγόντων τῶν φασκόν- 

των παιδεύειν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν: 

Και. Ἔγωγε. ἁλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνθρώπων πέρι οὐ- 
δενὸς ἀξίων; 10 

Σ:5. Τί δ' ἂν περὶ ἐκείνων λέγοις οἳ φάσκοντες προε- 
στάναι τῆς πόλεως καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ὡς βελείστη 

ἔσται πάλιν αὐτῆς κατηγοροῦσιν, ὅταν τύχωσιν, ὡς πονη- 
ροτάτης; οἵἴει τι διαφέρέιν τούτους ἐκείνων; ταὐτόν, ὦ 
μακάρι, ἐστὶ οοφιστὴς καὶ ῥήτωφ, ἢ ἐγγύς τι καὶ παρα- is 

π]ήσιον, ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον πρὺς Πῶλον. σὐ δὲ δὲ ἄγνοιαν Β 
τὺ μὲν πάγκαλόν τι οἴει εἶναι, τὴν ῥητορικήν, τοῦ δὲ 
καταφρονεῖς. τῇ δὲ ἀληθείᾳ κάλλιόν ἐσει σοφισεικὴ ῥητο- 
ρικῆς ὄσωπερ νομοθετικὴ δικαστικής καὶ γυμναστικὴ ἴα- 
τρικῆς. µύνοις ὃ᾽ ἔγωγε καὶ ὤμην τοῖς δηµηγόροις τε καὶ 30 
σοφισταῖς οὐκ ἐγχωρεῖν µέμφεσθαι τούτῳ τῷ πράγματι ὃ 

αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πορηρόν ἐστιν εἰς σφᾶς, ἢ τῷ αὐτῷ 
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λύγῳ τούτῳ ἅμα καὶ ἑαυτῶν κατηγορεῖν ὅτι οὐδὶν ὠφελή- 158 
πασιν οὓς φασιν ὠφελεῖν. οὐχ οὕτως ἔχει; 6 

Χαμ. Πάνυ γε. ) 35 

Σ0. Καὶ προίσθαι γε ὅήπον τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ 

μισθοῦ, ὡς τὸ εὐιός, µόνοις τούτοις ἐνεχώρει, εἴπερ 

ἀληθῆ ἔλεγον. ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργεσίαν τις εὐεργετηθείς, 
οἷον ταχὺς γενόμενος διὰ παιδοτρίβην, ἴσως ἂν ὠποστερή- 

σειε τὴν χάριν, εἰ πφοοῖτο αὐτῷ ὁ παιδοτρίβης καὶ μὴ 30 
συν Ἀέμενος αὐτῷ μισθὺν ὃ τι μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς 
τοῦ τάχους λαμβάνοι τὸ ἀργύριον' οὐ γὰρ τῇ βραδυτῆτε, Ρ 
οἶμαι, ἀδικοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, ἆλλ' αἀδικίᾳ. ἡ γάρ 

Κά. Να 

Σ0. Οὐκοῦν εἴ τις αὐτὺ τοῦτο ἀφαιρε, τὴν ἀδι- 46 
κίαν, οὐδὲν δεινὸν αὐτῷ µήποτε ἀδικηθῇ, ἀλλὰ µόνῳ 
ἀσφαλὲς ταύτην τὴν εὐεργεσίαν, προέσθαι εἴπερ τῷ ὄντι 
δύναιτό τις ἀγαθοὺς ποιεῖν. οὐχ οὕτως: 

AAA. Φημί 

LXXVI. Σ0. «οιὰ ταῦτ' ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰς μὲν 40 
ἄλλας συμβουλὰς συμβονλεύειν λαμβάνοντα ἀργύριον, οἷον 
οἰκοδομίας πέρι ἢ τῶν ἄλλων τεχνῶν, οὐδὲν αἰσχρόν. 

Κα. ᾿"Εοικέ γε. ΚΕ 

3. δὴ) δὲ ᾱ. — 8, τοιούτους ᾱ- — 34, πάσχουσι, πολλὰ - - πεποιηκότες. ἄρα ᾱ. -- 32. αὐτοὺς delendum censet 
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cuius illa est iulegrior ſorma, accurale respondeus pronoininibus reſlexivis primase οἱ seeundae personae, ἡμᾶς 
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Σ6,. Περὶ δὲ γε ταύτης τῆς πράξεως, ὄντιν ἄν τις 
τρόπον ὡς βέλτιστος εἴη καὶ ἄρισεα τὴν αὐτοῦ οἰκίαν διοι- 
κοῖ ἡ πόλιν, αἰσχρὸν νενόµισται μὴ φάναι συμβουλεύειν, 

ἐὰν μή τις αὐτῷ ἀργύριον διδῷ. ἡ γάρ: 
5 Κάῑ. Ναί ' 

ΣΩ. «ἁῆλον γὰρ ὅτι τοῦτο αἴτιόν ἐἔσειν, ͵ ὅτι μόνη 
αὕτη τῶν εὐεργισιῶν τὸν εὖ παθύντα ἐπιθυμεῖν ποιεῖ 
ὧντ) εὖ ποιεῖν, ὥστε καλὺν δοκεῖ τὺ σημεῖον εἶναι, εἰ εὖ 
ποιήσας ταύτην τὴν εὐεργεσίαν ἀντ᾽ εὖ πείσεται' εἰ δὲ µή, 

μοὔ., ἔστι ταῦτα οὕτως —— 

521 XAA. Kaoriv. 

. Ἐπὶ πυτέραν οὖν µε παρακαλεῖς τὴν θεραπείαν 

τῆς πύλεως; διόρισόν μοι τὴν τοῦ διαμώχεσθαι 4θη- 

ναΐοις ὅπως ὡς βέλτιστοι ἴσονται, ὡς ἑατρόν, ἢ ὡς δια- 

1ό κονήσοντα καὶ πρὺς χύριν ἁμιλήασντα; ΤάληΘθῆ µοι εἰπέ, 
Καλλίκλεις: δίκαιος γὰφ εἶ, ὥσπερ ἠρέω παῤῥησιάζεσθαι 

πρὸς ἐμέ, διατελεῖν ἃ νοεῖς έχων. καὶ νῦν εὖ καὶ γεν- 

γαΐως εἰπὲ. 

Καπ. έχω τοίνυν ὅτι ὡς διακονήσοντα. 
ΣΩ, Κολακεύσοντα ἄρα µε, ὦ γερναιύτατε, παρα- 

καλεῖς. 

Κάι. Εἴ σοι Μυσόν γε ἤδιον καλεῖν, ὦ Σώκρωτες᾽ 
ὡς εὖ μὴ ταῦτώ γε ποιήσεις -- 

Σα, Μἡ εἴπης ὃ πολλάκις εἴρηκας, ὅτι ὠποκτενεῖ µε 

35 ὁ βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ καὶ ἐγὼ εἴπω, ὅτι πονηρός γε 

ὢν ἀγαθὸν ὄντα: μηδ᾽ ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν τι ἔχω, ἵνα 
μὴ αὖ ἐγὼ εἴπω ὅτι αλλ ἀφελόμενος οὐχ ἴξει ὃ τι χρή: 

6 σεται αὐτοῖς, ἆλλ᾽ ὥσπερ µε ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτω καὶ 
λαβὼν ἀδίκως χφήσεται: εἰ δὲ ἀδίκως, αἰσχρῶς: εἰ δὲ 

9 αἰσχρῶς, κακῶς. ς ' 

LXXVMI. και. Ὡς µοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, πι- 
στεύειν μηδ᾽ ἂν ἓν τούτων παθεῖν, ὡς οὐκῶν ἐκποδών 
καὶ οὖν ὤν εἰσαχθεὶς εἰς δικαστήριον ὑπὺ πάνυ ἴσως µο- 
χθηροῦ ἀνθρώπου καὶ φαύλον! 

“5 «ΣΑ. Ανόητος ἄρα εἰμί, ὦ Καλλόλεις, ὡς ἀληθῶς, 
εἰ μὴ οἴομαι ἐν τῇδε τῇ πό]λει ὀντινοῦν ἄν, ὃ τι τύχοι, 

Ὦ τοῦτο παθεῖν. τόδε μέντοι εὐ οἱδ' ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω εἰς 
δικαστήριο» περὶ τούτων τινὺς κινδυνεύων ὧν οὐ έχεις, 

πονηρός τίς µε ἔσται ὁ εἰσάγων' οὐδεὶς γὰρ ἂν χρησεὺς 
«υμή ἀδικοῦντ' ἄνθρωπον εἰσαγάγοι. καὶ οὐδὲν γε ἄτοπον 

εἰ ἀποθάνοιμι. βούλει σοι εἴπω δι ὃ τι ταῦτα προσδοκῶ: 
XAA. Πάνν γε. 

Σ6. Οἶμαι μες λέων ᾽θηναίων, ἵνα μὴ εἴπω µύ- 
{6{ νος, ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς πολιτικὴ τέχνη καὶ πράττειν 

αὐτὰ πολιτικά µόνας τῶν νῦν. ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν έχων 

159 

160 
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τοὺς λόγους οὓς λέγω ἑκάστοτε, ἀλλά πρὸς τὺ βέλτιστον, Ε 
οὐ πρὸς τὸ ἤδιστον, καὶ οὐκ ἐθέλων ποιεῖν ὢ σὺ παφαι- 
φεῖς, τὰ κομψὰ ταῦτα, οὐγ ἔξω ὃ τι λέγω ἐν τῷ ὄικα- 
στηρίῳ. ὁ αὐτὸς δέ µοι ἥκει λόγος ὄνπερ πρὺς Πῶλον 
ἔλενον: κρινοῦμαι γὰρ ὡς ἐν παιδίοις ἑατρὸς ἂν κρίνοιτο d 
κατηγοροῦντος ὀφοποιοῦ. σχόπει γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο 
ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐν τούτοις ληφθείς, εἰ αὐτοῦ κατη- 
γοροῖ τις λέγων Ότι Q παϊδες, ποὶλὰ ἡμᾶς καὶ κακὰ δε 
εἴφγασται ἀνὴρ καὶ αὐτούς, καὶ τοὺς νεωεάτους ὑμῶν 

:διαφθεέρει τέµνων τε καὶ κάων, καὶ ἰσχναίνων καὶ πνίγων ο δε 
ἀποφρεῖν ποιεῖ, πιαρότατα πόµάτα διδοὺς καὶ πεινῇν καὶ 
διψην ἀναγκάζων,. οὐχ ὥσπερ ἐγὼ πολλὰ καὶ ἡδέα καὶ 
παντοδαπὰ εὐώχουν ἡμᾶς. τί ὢν οἴει ἐν τούτῳ τῷ κακῷ 
Αποληφθέντα ἰαερὸν ἔχειν εἰπεῖν;- ἢ εἰ εἶποι τὴν ἁλή- 

Φειαν, ὅτι Ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὦ παϊῖδες, ύγεει- 15 

φώς, ὁπύσον οἴει ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους δικαστάς: 
οὐ µίγα; ᾿ 

Κα. ᾿ἴσως' οἴεσθαί γε χρή. 

32. Οὐκοῦν οἵε ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν αὐτὸν ἔχεσθαι 169 
ὃ τι χρὴ εἰπεῖν; 30 Β 

Κάῑ. Πώνυ γε. 

LXXVIII. σΣ0. ΌΤοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ οἶδα ὅτι 
πάθος πάθοιµι ἂν εἰσελθὼν εἰς διιαστήριον. : οὔτε γὰρ 
ἠδονὰς ἃς ἐκπἐπύρικα Έξω αὐτοῖς λέγειν, ἃς οὗτοι εὖερ- 

γεσίας καὶ ὠφελείαρ νοµίζουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορί- 19 
ζοντας ζηλῶ οὔτε οἷς πορίζεται' ἐάν τέ τίς µε ἢ νεωτέ- 

ους φῇ διαφθείρειν ἀπορείν ποιοῦντα, ἢ τοὺς πρεσβυτέ- 
ρους κακηγοφεῖν λέγοντα πιιροὺς λόγους ἢ ἰδίᾳ ἢ δηµοσία, 

οὔτε τὺ ὠληθὲς ἕξω εἰπεῖν, ὅτι. οικαίως πάντα ταῦτα ϐὉ 
ἐγὼ λέγω, καὶ πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, ὦ ἄνδφες 3 
δικασεαί, οὔτε ἄλλο οὐδέν. ὥσεε ἴσως, ὃ τι ἂν τύχω, 
τοῦτο πείσοµαι. 

XAA. αοκεῖ οὖν σου, ὦ η, πως ἔχειν ἄν- 

Ώρωπος ἐν πόλει οὕτω διακείµενος καὶ ὠδύνατος ὤν 

ἑαυτῷ βοηθεῖν; 23 

Σ0. Εἰ ἐκεῖνό γε ἐν αὐτῷ ὑπάρχοι, ὦ Καλλίκλεις, 

ὃ οὐ πολλάκις ὠμολόγησας: εἰβη ὡς εἴη αὐτῷ, µήτε 
περὶ ἀνθρώπους μήτε περὶ Οεοὺς ἄδικον μηδὲν μήτε D 
εἰρηκώς μήτε εἰργασμένος. αὔτη γάρ τις βοήθεια Σαντῷ 163 
πολλάκις ἡμῖν ὠμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν οὖν ἐμέαο 
τις ἐξελέγχοι ταύτην τὴν βοήθειαν ἀδύνατον ὄντα ἐμαυτῷ 

καὶ ἄλλω βοηθεῖν, αἰσχυνοίμην ἂν καὶ ἐν πολλοῖς καὶ ἐν 
ὀλίγοις ἐξελεγχόμενος καὶ µύνος ὑπὸ μόνου, καὶ εἰ διὰ 

ταύτην τὴν ἀδυναμίαν ἀποθνήσκοιμι, ἀγανακτοίην ἄν. 
εἰ δὲ κολακικής ῥητορικῆς ἐνδείᾳ τεἰευτῴην ἔγωγε, εὖ 15 

9. ἀντευπείσεται b. — 19. εἰπέ, ὦ Καλλίκλεις 

— 10. ἠγναίνων Δ. — 11. πώµατα ουπι Βρκκοτο ς. σ. 14, ἰαερὸν] τὺν 
ἑαερον το, -- εἰ απ. a. — 10. εἰπεῖν) πομῖν :ἙΤ) ο. — 35. κατηγορεῖν α, — 130. λέω καὶ πρώττω, τὸ ὑμέ- 
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Ἡ οἶδα ὅτι ῥᾳδίως ἴδοις ἄν µε φέρονεα τὸν Θάνατον. αὐτὸ 
μὲν γὰρ τὸ ὠποθνήσκειν οὐδεὶς φοβεῖται, ὅστις μὴ παν- 
τάπασιν ἁλόγιατός τε καὶ ἄνανδρός ἐστι, τὸ δὲ ἀδικεῖν 
φοβεῖται" πολλῶν γὰρ ἀδικημάτων γέµοντα τὴν φυχὴν εἰς 

5 4ιδου ἀφικέσθαι πάντων ἔσγατον κακῶν ἐστίν. εἰ δὲ 
βούλεε, σοὶ ἐγώ, ὡς τοῦτο οὕτως ἴχεει, ἐθέλω λόγον λέξαι. 

Κάι. «αλλ ἐπείπερ γε καὶ τἆλλα ἐπέρανας, καὶ τοῦτο 
πέρανον, 

LXXIX. X. "άκουε δή, φασί,. αάλα καλοῦ λόγου, 
10 ὃν σὺ μὲν ἡγήσει αὔθον, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἐγὼ δὲ λόγον" 

ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν. "Ὥσπερ γὰρ 
"Όμηρος λέγει, διενείµαντο τήν ἀρχὴν ὁ Τεὺς καὶ ὁ Πο- 
σειδῶν καὶ ὁ Πλούτων, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὺς παρέ- 

168 λαβον. ἦν οὖν νόμος ὅδε περὶ ἀνθρώπων ἐπὶ Κρόνου, 
10 καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἔστιν ἐν θεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τὸν 

μὲν δικαίως τὸν βίον διελθόντα καὶ ὁσίως, ἐπειδὰν τε- 
Β ἍᾖΛλευτήση, εἰ µακάρων νήσους ἀπιόντα οὐκεῖν ἐν πάσῃ 

εὐδαιμονίᾳ ἐκτὸς κακῶν, τὺν δὲ ἀδίκως καὶ ἀθέως εἰς 

τὺ τῆς τίσεώς τε καὶ δίκης δεσµωτήριον, ὃ δὴ τάρταρον 
πο καλοῦσιν, ᾖέναι. τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου καὶ ἔτι 

νεωστὶ τοῦ «ΐιὸς τὴν ἀρχὴν ἴχονεος ζῶντες ἦσαν ζώντων, 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ: δικάζοντες ἡ μέλλον τελευτᾷν. κακῶς 
οὖν αἱ δίκαι ἐκφίνοντο. ὃ τε οὖν Πἰούτων καὶ οἱ ἐπιμε- 
ληταὶ οἱ ἐκ µακάρων νήσων ἰόντες ἴλεγον πρὸς τὺν Αία 

ϱ 39 ὅτι φοιτῷέν σφιν ἄνθρωποι ἑκατέρωσε ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν 
ὁ 2εὐς, αἰλ’ ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόµενον. νῦν 
μὲν γὰρ κακῶς αἱ δίκαι δικάζονται. ἀμπεχόμενοι γάρ, 
ἔφη, οἱ κρινόµενοι κφίνονται" ζῶντες γᾶρ κρίνονται. πολ- 

λοἱ. οὖν, ἡ ὅ᾽ ὃς, Φυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἡμφιεσμένοι 
τα 30 εἰσὶ σώματά τε καλὰ καὶ γένη καὶ πλούτους, καί, ἐπειδὰν 

η ἡ κρίσις ἦν ἔρτονται αὐτοῖς πολλοὶ μάρτυρες, µαρτυρή- 
σοντες ὡς δικαίως βεβιώκασιν. οἱ οὖν δικασταὶ ὑπό τε 

D ᾖτούτων ἐκπλήττονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι 

δικάζουσε, πρὸ τῆς Ψυγῆς τῆς αὐτῶν ὀφθα]μοὺς καὶ ὧτα 
as καὶ ὅλον τὸ σώμα προκεκαλυµµένοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς 

165 πάντα ἐπίπροσθεν γέγνεται, καὶ τὰ αὐτῶν ἀμφιέοματα 
καὶ τὰ τῶν κρινοµένων. πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, πανοτέον 
ἐσεὶ προειδότας αὐτοὺς τὸν θάνατον’ νῦν γὰρ προῖΐσασι. 

τοῦτο μὶν οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηθεῖ ὅπως ἂν 
αὐ παύση αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς κριτίον ἁπάντων τούτων" 

Ε ᾖτεθνεώτας γὰρ δεῖ κρίνεσθαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν 
εἶναι, τεθνεῶται αὐτῇ τῇ Ψψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν Θεῶ- 
ροῦντα ἑξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρημον πάντων 

τῶν αυγγενῶν καὶ καταλειπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον 

343 αστὸν κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρίσιᾳ ᾖ. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα 
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ἐγρακὼρ πρύτερος ἢ ὑμεῖς ἐποιησάμη» δικαστὰς vltis 
ἐμαντοῦ, δύο μὲν ἐκ τῆς Ασίας, Μίνω τε καὶ Ῥαδά- 

µανθυν, ἕνα δὲ ἐκ ες Εὐρώπης, Αἰακόν' οὗτοι οὖν 524 

ἐπειδᾶν τελευτήσωσι, δικάσονσιν ἐν τῷ λεμῶνι, ἐν τῇ 
τριόδω ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ, ἡ μὲν εἰς µακάρων νήσους, ſ 
ἡ ὅ᾽ εἰς τάρταρον. καὶ τοὺς μὶν ἐκ τῆς ᾿Ασίας Ῥαδάμαν- 
Όνς κφινεῖ, τοὺς δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης Αἰικός" Μίνω δὲ 

πρεσβεῖα δώσω, ἐπιδιακρίνειν, ἐὰν ὠπορῆτόν τι τὼ ἑτέρω, 
ἵνα ὡς δικαιοτάτη ἡ κρίσις ᾖ περὶ τῆς πορείας τοῖς ἐν- 
θρώποις. ΄ τα. 

LXXX. Ταῦτ ἴσεν, ὦ Καλλίεις, ἃ ἐγὼ ὠκη- 

κοὼς πιστεύω ἀληθῆ εἶναι: καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων 
τοιόνδε τι Ἰογίζομαι συµβαίνεν. Ὁ Θάνατος τυγχάνει 

ὤν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, «οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν πραγµάτοιν διά- 
λυσις, τῆς φυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀπ ἀλλήλοιν. ἐπειδὰν 5 
δὲ διαϊνθῆτον ἄρα ἀπ ἀλλήλοιν, οὗ πολὺ ἦττον ἑκάτερον 
αὐτοῖν ἔχει τὴν ἔξιν τὴν αὐτοῦ ἤνπερ καὶ ὅτε ἔξη ὁ ἄν- 
Άρωπος, τό τε σῶμα τὴν φύσιν τὴν αὐτοῦ καὶ τὰ 8ερα- 
πεύµατα καὶ τὰ παθήματα, ἔνδηλα πάντα. οἷον εἴ τινος 

µέγα ἦν τὸ σῶμα φύσει ἢ τροφῇ ἢ ἀμφύτερα ζῶντος, 3ο {- 
τούτου καὶ ἐπειδὰν ὠποθάνη ὁ νεκρὸς μέγας" καὶ εἰ παχύς, 
παχὺς καὶ ἀποθανύντος, καὶ τἆλλα οὕτως. καὶ εἰ αὖ ἐπε- 

τήδευε κομᾷῶν, κομήτης τούτου καὶ ὁ νεκρός. µαστιίας 
αὖ εἴ τις ἦν καὶ ἴχνη εἶχε τῶν πληγῶν οὐλὰς ἐν τῷ σώ- 

ματι ἢ ὑπὸ µαστίγων ἢ ἄλλων τραυμάτων ζῶν, καὶ τεθνε- 15 
ὥτος τὸ σῶμα ἔστιν ἠδεῖν ταῦτα ἔχον. κατεαγότα τε Εἴ 

του ἦν µέλη ἢ διεσεραµµένα ζῶντος, καὶ τεθνεῶτος ταὐτὰ 

ταῦτα, ἴνδηλα. ἓνὶ δὲ λόγω, οἷος εἶναι παρεσκεύαστο τὸ Ὁ΄ 
σῶμα ζῶν, ἔνδηλα ταῦτα καὶ τελευτήσαντος ἤ πώντα ἢ 
τά πολλά ἐπί τινα χρόνον. ταὐτὸν δή µοι δοκεῖ τρῦτ' ἄρα 30 

καὶ περὶ τὴν ψυχὴν εἶναι, ὦ Καλλύκεις: ἔνδηλα πάντα 
ἐστὶν ἐν τῇ φυχῆ, ἐπειδὰν γυµνωθῇ τοῦ σώματος, τά τε 
τῆς φύσεως καὶ τὰ παθήµατα ἃ διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ἑκά- 
στου πράγματος ἴσχεν ἐν τῇ φυχῆ ὁ ἄνθρωπος. Ἐπειδὰν 
οὖν ἀφίκωνται παρὰ «τὸν δικαστήν, οἱ μὲν ἐκ τῆς Ασίας 36 

παρὰ τὸν Ῥαδάμανθυν, ὁ Ῥαδάμανθυς ἐκείνους ἐπιστήσας k 
Φεὔται ἑκάστου τὴν φυχήν, οὐκ εἰδὼς ὕτου ἐσείν, ἀλλὰ 
πολλάκις τοῦ µεγάλον βασιλέως ἐπιλαβόμενος ἢ ἆλλου 

ὁτονοῦν βασιλέως ἢ δυνάστου κατεῖδεν οὐδὲν ἡγιὲς ὃν τῆς 
φυχῆς; ἁλλὰ διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν µεστὴν ὑπὸ 40 
ἐπιορκιῶν καὶ ἀδικίας, ἃ ἑκάστω ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἑξω- 
µόρξατο εἰς εὖν Ψυχήν, καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ ψεύδους 
καὶ ἄλαξονείας καὶ οὐδὶν εὐθὺ διὰ τὸ ἄνευ ἀληθείας 

τεθράφθαι: καὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς καὶ ὕβρεως καὶ 

ἀκρατίας τῶν πράξεων ἀσνμμετρίας τε καὶ αἰσχρότηεος 4 

106 
β 
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γέµουσαν τὴν ψυχὴν εἶδεν. ἰδὼν δὲ ἀτίμως ταύτην ἀπέ- 
πεµψεν εὐθὺ τῆς φρουρᾶς, οἱ μέλλει ἐἰθοῦσα ὠνατλῆναι 
τὰ προσήκοντα πάθη. ζ 

LXXXI. Προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιµωρίᾳ ὄντε, 
Β ο ὑπ ἄλλου ὀρθῶς τιµωρουµένω, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ 

ὀνίνασθαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι 

ὁρῶντες πάσχοντα ἃ ἂν πάσχῃ ποβούμενοι βελτίους γί- 
γνωνται. εἰσὶ δὲ οἱ μὲν ὠφελούμενοί τε καὶ δίκην διδόντες 
ὑπὺ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων οὗτοι οἳ ἂν ἐάσιμα ἁμαρτή- 

168 1οµατα ἁμάρτωσιν' Όμως δὲ δι ἀλγηδόνων καὶ ὀδυνῶν 
γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφέλεια καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν 4,δου: οὐ 

ϱ γὰρ οἷόν τε ἅλλως ἀδικίας ἁπαλλάττεσθαι. οἳ ὅ᾽ ἂν τὰ 

ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι 
γένωνται, ἐκ τούτων τὰ παραδεήµατα γίνεται, καὶ 

15 οὗτοι αὐτοὶ μὲν οὐκέτι ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι ὄν- 

τες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτονς ἀρῶντε διὼ τὰς 

ἁμαρτίως τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρύτατα καὶ φοβερώτατα 
πάθη πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρύνο», ἀτεχνῶς παραδείγµατα 
ὠνηρτημένους ἐκεῖ ἐν Αιδον ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τοῖς ἀεὶ 

αιτῶν ἀδίιων ἀφικνουμένοις θεάματα καὶ νουθετήµατα. 
Ὦ ὧν ἐγώ φηµι ἕνα καὶ Αρχίλαον ἴσεσθαι, εἰ ἀληθῆ λέγει 

Πῶλος, καὶ ἆλλον ὅστιρ ἂν τοιοῦτος τύραννος ᾖ. οἶμαι 
δὲ καὶ τοὺς πολλοὺς εἶναι τούτων τῶν παραδειγµάτων 
ἐκ τυρώννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν 

Ἰὁ πόλεων πραξάντων γεγονότας' οὗτοι γὰρ διὰ τὴν ἐξον- 

σίαν μέγιστα καὶ ἀνοσιώτάτα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνουσε. 
μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ Ὅμηρος βασιλέας γὰρ καὶ δυ- 

Ἐ νάστας ἐκεῖνος πεποίηκε τοὺς ἐν ΄Αιδου τὸν ἀεὶ χρόνον 

τιµωρουµένους, Τάνεαλον καὶ Σίσυφον καὶ Ττνόν. Θερ- 

40 αίτην δὲ, καὶ εἴ τις ἄλλος πονηρὸς ἦν ἰδιώτης, οὐδεὶς 
109 πεποίηχε µεγάλαις τιµωρίαις συνεχύµενον ὡς ἀνίατον" 

οὐ γάρ, οἶμαι, ἐξῆν αὐτῷ": διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος ἦν 
ἢ οἷς ἐξῆν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Καλλίκεις, ἐκ τῶν δυναµένων 

596 κεἰοὶ καὶ οἱ σφόδρα πονηροὶ γινύµενοι ἄνθρωποι' οὐδὶν 
36 μὴν κωλύει καὶ ἐν τούτοις ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγγίγνεσθαι, 

καὶ σφύδρα γε ἄξιον ἄγασθαι τῶν γιγνοµένων" χαλεπὸν 
γάρ, ὦ Καλλίκλεις, καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιαν ἐν μεγάῖῃ 
ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόµενον δικαίως διαβιῶναι, ὀλίγοι 
δὲ γίγνονται οἱ τοιοῦτοι" ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοθι 

4ο γεγόνασιν, οἶμαι δὲ καὶ ἴσονται καλοὶ κἀγαθοὶ ταύτην 
τὴν ἀριτὴν τὴν τοῦ δικαίως διαχειρίξειν ἃ ἄν τις ἐπι- 

Β τρέπῃ" εἷς δὲ καὶ πάνν ἐλλόγιμος γέγονε καὶ εἰς τοὺς 
ἄλλους Ἓλληνας, Αριστείδης ὁ 4ὐσιμάχου. οἱ δὲ πολλοί, 
ὦ ἄριστε, κακοὶ γίγνονται τῶν ὀνναστῶν. 

LXXXII. Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὁ Ῥαδάμαν- 

Π44ΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ. 

Όυς ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο μὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ 

οἶδεν οὐδέν, οὔθ' ὅστις οὔθ) ὠντινων, ὅτι δὲ πονηρός 
τις" καὶ τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεμψεν εἰς τάρταρον, ἐπιση- 

μηνάµενος, ἐών τε ἰάσιμος ἑών τε ἀνίατος δρκῇ εἶναι". ὁ 
δὲ ἐκεῖσε ἀφικόμενος τὰ προσήκοντα πάσχει. ἐνίοτε- δ᾽ 5314 
ἄλλην εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκηῖαν καὶ μετ ἀληθείας, ἂν- ϱ 
δρὺς ἰδιώτου ἢ ἄλλου τινόᾳ, μάλιστα μέν, ἔγωγέ φηµι, 170 
ὦ Καλλίκλεις, φιλοσόφου τὰ αὐτοῦ πράξαντος καὶ οὐ 
πολυπραγµονήσαντος ἐν τῷ βίῳ, ἠγάσθη τε καὶ ἐς µακά- 
ρων νήσους ἀπέπεμφε. ταὐτὰ ταῦτα καὶ ἆ Αἰακόρ. ἕκά- 1ο 
τερος δὲ τούτων ῥάβδον ἴχων δικάζει. ὁ δὲ Μίνως ἐπι- 
σκοπῶῖν κάθηται μόνος ἔχων χρυσοῦν οκῆπτρον, ὥς φησιν 
Ὀδυσσεὺς ὁ Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν 

χρύσεον σκῆπτερον ἔχοντα, Θεμιστεύοντα νέκυσσιν. D 
Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὺ τούτων τῶν λόγων 156 

πέπεισµαι, καὶ σκοπῶ ὕπως ἀποφανοῦμαι τῷ κριτῇ ὡς 

ὑγιεστάτην την Ψυχήν. χαΐρειν οὖν ἑάσας τὰς τιμὰς εὰς 
τῶν πολλών ἀνθρώπων, τὴν ἀλήθειαν ακοπῶν πειρά- 
σοµαι τῷ ὄντι ὡς ἂν δύνωμαι βέλτιστος ὢν καὶ ζῇν καὶ 
ἐπειδὰν ἀποθνήσκω ἀποθνήσκειν. παρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς 1ο Ἐ 
ἄλλονς πάντας ἀνθρώπους, καθ’ ὅσον δύναμαι, καὶ δὴ 
καὶ σὲ ἀντιπαρακαλῶ ἐπὶ τοῦτον εὖν βίον καὶ τὸν ἀγώνα 
τοῦτον, ὃν ἐγώ φηµι ἀντὶ πάντων τῶν ἐνθάδε ἀγώνων 
εἶναι, καὶ ὀνειδίζω σοι ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει ααυτῷ βοη- 
Φῆσαι, ὅταν ἡ δίκη -σοι ᾗ καὶ ἡ κρίσις ἣν νῦν δὴ ἐγὼ 19 
ἔλεγον, ἀλλὰ ἐλδὼν παρὰ τὸν δικασεὴν τὸν τῆς Αἰγίνης 
νἱόν, ἐπειδάν σον ἐπιλαβύμενος ἄγῃ, χασµήσει καὶ Ἀιγγιά- 
σεις οὐδὲν ᾖεεον ἢ ἐγὼ ἐνθάδε σὺ ἐκεῖ, καί σε ἴσως τν- 
πτήσει τις καὶ ἐπὶ κόῤῥης ἀτίμως καὶ πάντως προπηλακιεῖ, 

Τάχα ὅ᾽ οὖν ταῦτα μῦθός σοι δοκεῖ λέγεσθαι, ὥσπερ 30 
γοαός, καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν. καὶ οὐδέν γ ἂν ἦν θαν- 
μασεὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ πῃ ζητοῦντες εἶχομεν αὐ- 
τῶν βελτίω καὶ ἀληθέσεερα Σὐρεῖν' νῦν δὲ ὄρᾷς ὄει τρεῖς 
ὄντες ὑμεῖς, οἴπερ σοφώεατοί ἐστε τῶν νῦν Ἑλλήνων, 
οὐ τε παὶ Πῶλος καὶ Γοργίας, οὐκ ἔχετε ἀποδείξαι ὡς 15Β 
δεῖ ἄλλον τινὰ βίον δῇν ἢ τοῦτον ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε φαί- 
γεται συμφέρων, ἁλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων ἐλεγ- 

χομένων μόνος οὗτος ἠρεμΗ ὁ λόγος, ὡς εὐλαβητέον 
ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι, καὶ παντὸς μᾶλ- 
λον ἀνδρὶ µελετητίον οὐ τὸ δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸν ἀλλὰ ο 
τὸ εἶναι, καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ"' ἐὰν δέ τις κατά τι καχὸς 
γήγνηται, κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο δεύτερον ἀγαθὸν 
μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γέγνεσθαε καὶ κολαζόµενον ὅδι- 
ὀόναι δίκην’ καὶ πᾶσαν κολακείαν καὶ τὴν περὶ ἑαυτὸν ϐ 
καὶ τὴν περὶ τοὺς ἄλλους, γαὶ περὶ ὀλίγους καὶ περὶ πο]- ας 
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5οἩ. ΠΑΛΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ. 903 

λ1ούς, φευκτέον' καὶ εῇ ῥητορικῇ οὕτω χρησεέον, ἐπὶ τὸ ᾖλευσόμεθα, βελτίονς ὄντες βουλεύεσθαι ἢ νῦν. αἰσχρὸν 
δίκαιον ἀεί, καὶ τῇ ἄλλλή πάσῃ πράξει. γὰρ ἔχοντάς γε ὡς νῦν φαινόµεθα ἔχειν, ἔπειτα νεανιεύ- 

LXXXIII. Ἐμοὶ οὖν πειθόµενος ἀκολούθησον ἐν- εσθαι ὥς τι ὄντας, οἷς οὐδίποτε ταὐτὰ δυκεῖ περὶ τῶν 

172 ταῦθα, οἱ ἀφικόμενος εὐδαιμονήσεις καὶ ζῶν καὶ τελευ- αὐτῶν, καὶ ταῦτα περὶ τῶν µεγίστων' εἰς τοσοῦτον ἥκο- Ε 
ᾳτήσας, ὡς ὁ λόγος σηµαίνει. καὶ ἔασόν τινά σου κατα- μεν ἀπαιδευσίας' ὥσπερ οὖν ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεθα 6 
φφονῆσαι ὡς ἀνοήτου καὶ προπηλακίσαι, ἐὰν βούληται, τῷ νῦν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σηµαίνει ὅτι οὗτος ὁ τρό 
καὶ αἱ μάὰ ία αὐ γε θαῤῥῶν πατάξαι τὴν ἄτιμον ταύ- πος ἄριστος τοῦ βίου, καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην 

D την πληγήν' οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσει, ἐὰν τῷ ὄνει ἠς ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ζῆν καὶ τεθνάναι. τούτῳ οὖν ἐπώ - 
καλὸς κάγαθός, ἀσκῶν ἀρεήν. κἄπετα οὕτω κοινῇ µεθα, καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλώμεν, μὴ ἐκείνῳ ᾧ 

19 ἀσκήσαντες, τότε ἤδη, ἐὰν δοκῇ χρῆναι, ἐπιθησόμεθα σὺ πιστεύων ἐμὶ παρακαλεῖς' ἔστι γὰρ οὐδενὸς ἄξιος, 19 
τοῖς πολαικοῖς, ἢ ὁποῖον ἄν τι ἡμῖν δοκΏ, τότε βου- ὦ Καλλήκεις. 

1. οὖν] μὲν οὖν α. — 5. ὁ αὓς λόγος ο. — 7. πάταξαι πο. — 5. ᾗς om. a. — 11. ἡμῖν om. Δ. 
7. καὶ ante τὴν δικαιοσύνην οπη. a. 



ΤΩ Ν. 

Τα ΤΟΤ «ΙΗΙΟΓΟΤ ΠΡΟΣΟΠΗ 

ΣΟΚ ΡΑ ΤΗ Σ, Ι Ὁ ἈΝ. 

ήσπο 
Πυρά. 

κά 148 

ρ. Βεκκ. 
κ. 1. 
απ 

1. Σ0. Τὸν Ἴωνα χαίΐρεν. πόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπι- 
δεδήµηκας; ἢ οἴκοθεν ἐξ Ἐφέσου; 

ΙΦΝ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, «ἀλλ ἐξ ᾿Επιδαύρου 
ἐκ τῶν ᾿Ασκληπιείων. πας, 

5 Σ0. Μῶν καὶ ῥαφωδῶν ἀγῶνα τιθέασι τῷ Δεῷ οἱ 
Ἐπιδαύριοις 

19Ν. Πάνν γε, καὶ τῆς ἄλλης γε μουσικῆς. 
ΣΩ. ΤΙ οὖν; ἠγωνίζου τι ἡμῖν; καὶ πῶς τι ἠγωνίσω ; 

Β 19Ν. Τὰ πρῶτα τῶν ἄθλων ἠνεγκάμεθα, ὦ Σά- 
10 κρατες. : 

Σ09, Εὖ λέγις. ἄγε δὴ ὅπως καὶ τὰ Παναθήναια 

γικήσομεν. - 

IQN. Αλ) ἔσται ταῦτα, ἐὰν θεὺς ἐθέλῃ. 
ΣΩ. Καὶ μὴν πολλάκις γε ἐξήλωσα ὑμᾶς τοὺς ῥαψω- 

16 δούς, ὦ "ων, τῆῃ τέχνης’ τὸ γὰρ ἅμα μὲν τὸ σώμα κε- 
κοσμῆσθαι ἀεὶ πρέπον ὑμῶν εἶναι τῇ τέχνη καὶ ὡς καλ- 

479 Ἁλίστοις φαίνεσθαι, ἅμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναι ἴν τε ἄλλοις 
ποιηταῖς διατρίβειν πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς καὶ δὴ καὶ µά- 
λιστα ἐν Ὁμήφῳ, τῷ ἀρίστῳ καὶ Θειοτάτῳ τῶν ποιητῶν, 

Cao καὶ τὴν τούτου διάνοιαν ἐκμανθάνειν, μὴ µόνον τὰ ἔπη, 
ξηλωτόν ἐστι». οὐ γὰρ ἂν γένοιό ποτε ῥαψφδός, εἰ μὴ 

συνείη τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. τὸν γὰρ ῥαψῳδὸν 
ἁρμηνέα δεῖ τοῦ ποιητοῦ τῆς διανοίας γέγνεσθαι τοῖς 
ἀκούονσι" τοῦτο δὲ καλῶς ποιεῖν μὴ γιγνώσκοντα ὃ τι λέ- 
γε ὁ ποιητής  ἀδύνατον. ταῦτα οὖν πάντα ἄξια ζη- 
λοῦσθαι. « 5 

II. ΙΩΝ. ᾽Αληθῆ Ίἄγες, ὦ Σώκρατε ἐμοὶ γοῦν 
τοῦτο πλεῖστον ἔργον παρέσχε τῆς τέχνης, καὶ οἶμαι κάλ- 
λιστα ἀνθρώπων λέγειν περὶ Ὁμήρου, ὡς οὔτε ἸΜητρό- 
δωφρος ὁ Παμϕακηνὺς οὔτε Σεησίµβροτος ὁ Θώσιος οὔτε ϐ 
Γλαύκων οὔεε ἄλλος οὐδεῖς τῶν πώποτε γενομένων ἔσχεν 10 

εὐπεῖν οὕτω πολλὰς καὶ καλὰς διανοίας περὶ Ὁμήρου, 
ὅσας ἐγώ. ι 

Σ0, Εὐ λέγει, ὦ Ίων" δῆλον γὰρ ὅτι οὐ φθονήσεις 
μοι ἐπιδεῖξαι. 

19Ν. Καὶ μὴν ἄξίόν γε ἀκοῦσαι, ὦ Σώκρατες, ὡς 16 
εὖ κεκύσµηκα τὸν ΄Ὅμηρον: ὥσεε οἶμαι ὑπὺ Ὁμηριδῶν 
ἄξιος εἶναι χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθῆναι. 

Σα. Καὶ μὴν ἐγὼ ἔτι ποιήσοµαι σχολὴν ἀκροάσα- {793 
σθαί σου. νῦν δέ µοι τοσόνδε ὠἀπόκριναι" πότερον περὶ ὕ5α 

Ὁμήρου µόνον δεινὸς εἶ ἢ καὶ περὶ ᾿Ησιόδου καὶ ᾽Αρχι- κι 
λόχου, 

δ. πῶς τί ἠγωνίσω α, πῶς [τι] ἠγωνίσω «. Fort. πῶς διηγωνίσω; Βαιτ. — 12. ικήσωµιν ΓΞΣΕΨΝ. — 18. κάγα- 
Φοῖς Γὓς. 

1. συνίη α. — 6. ἔμοιγ οὖν α. — 15. ye om. a b. -- 18, ἀκροᾶσθαι α. -- 30, µόνον οπη. Θ Ε ΕΤ οἱ pr. Er, ΡοΝΙ εἶροπί: Σ. 



σας. 

19Ν. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ περὶ Ὁμήρου µόνον" Ἱνανὸν 
γάρ µοι δοκεῖ εἶναι. 

Σ4. Ἔστι δὲ περὶ ὅτου "Όμηρός τὶ καὶ Ἡσίοδος 
ταύτὰ λέγετον; 

5. ΙΡΝ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ πολλα. 
Σ9. Πότερον οὖν περὶ τούτων κάλλιον ἂν ἐξηγήσαιο 

ἃ Ὅμηρος λέγει ἢ ἃ Ἡσίοδος: 
13Ν. 'Ὁμοίως ὢν περί γε τούτω», ὦ Σώκρατες, περὶ 

ὧν ταύτὰ λέρονσιν. 

πιο Σο. Τί δέ, ὧν πέρι μὴ ταὐτὰ λέγοναιν; οἷον περὶ 

14 µαντικῆς λέγει τι Ὅμηρός τε καὶ Ἡσίοδος. 
19Ν. Πάνυ γε. 

Σρ. Τί οὖν: ὅσα τε ὁμοίως καὶ ὅσα διαφόρως περὶ 
µαντικῆς λέγετον τὼ ποιητὰ τούτω, πύτερον οὐ κάλλιον 

0 ὃν ἐξηγήσαιο ἢ τῶν µώντεών τις τῶν ἀγαθῶν; 
ΙΟΝ. Τῶν µάντεων., 
ΣΩ. Ε) δὲ σὺ ἦσθα µάντις, οὐκ, εἴπερ περὶ τῶν 

ἁμοίως λεγομένων οἷός t ἠσθα ἐξηγήσασθαι, καὶ περὶ 
τῶν διαφόρως λεγομένων ἠπίστω ἂν. ἐξηγεῖσθαι; 

Ι9Ν. «ῆλον ὅτι. . 
259. Τί οὖν ποτὶ περὶ μὲν Ὁμήρου δεινὸς εἶ, περὶ 

δὲ Ἡσιόδον οὔ, οὐδὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν: ἢ Ὅμηρος περὶ 

ἄλλων τινῶν λέγει ἢ ὧνπερ σύμπαντες οἱ ἄλλοι ποιηταί: 
οὐ περὶ πολέμου τε τὰ πολλὰ διελήλνθε καὶ περὶ ὁμιλιῶν 

Ἑ πρὸς ὦλλήλονς ἀνθρώπων ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ ἔδιω- 
τῶν καὶ δημιουργών, καὶ περὶ Θεῶν πρὺς ὠλλήλους καὶ 
πρὸς ἀνθρώπους ὁμιλούντων, ὡς ὁἁμιλοῦσι, καὶ περὶ τῶν 

οὐρανίων παθηµάτων καὶ περὶ τῶν ἐν "4ϊδου, καὶ γενέ- 
Ὦ σεις καὶ θεῶν καὶ ἠρώων; οὐ ταῦτά ἐστι περὶ ὧν "Ὅμη- 

Ίδρος τὴν ποίησιν .αποίηκενς 

Ι42Ν. ᾽Αληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
III. Σο. Τί δέ; οἱ ἄλλοι ποιηταὶ οὐ οί τῶν αὖὐ- 

τῶν τούτων: 
ΙΦΝ. Ναί, ἁλλ, ὦ Σώκρατες, οὐγ ὁμοίως πεποιή- 

3 κασι καὶ Ὅμηρος. 

Σο. Τί μήν; κάκιον; 
IQVN. Καὶ πολύ γε. 

Σ9ϱ. "Όμηρος δὲ ἄμεινον: 
ΙΑΝ, "άμεινον µένεοι νὴ «Δία. 

ο. «Σ. Οὐκοῦν, ὦ φίλη κεφαλὴ Ἴων, ὅταν περὶ ὧρι- 
Φμοῦ πολλῶν λεγόντων εἰς τις ἄριστα λέγῃ, γνώσεται δή- 
που τις τὼν εὖ λέγοντα; 

IQVN. Φημί. 
Σ9. Πότερον οὖν ὁ αὐτὸς ὅσπερ καὶ τοὺς καπιδο λέ- 

«σγοντας, ἢ ἄλλος; 
18Ν. Ὁ αὐτὸς δήπον. 
Σ0ϱ. Οὐκοῦν ὁ τὴν ἀριθμητικὴν τέχνη» ἔχων οὗτός 

ἔστιν: 
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17. Καὶ om. 2. 
5. ὁ οπ, CGBCEFuUſ.et pr. . -- 9. 

om. a. — 39. ὡπάνεων λέγειν ο. t. — 432. ἔσται Σ. 
ομεν α. — 19. εὖ ϱτ, 2: εὖ γε abe. 

19Ν. 2505 

18Ν. ἵΝαί. 

Σ8.. Τί δ᾽; ὅταν πολλῶν λεγόντων περὶ ὑγιενῶν σι- 

τίων, ὁποῖά ἐστιν, εἲς τις ἄριστα λέγη, πύτερον ἕτερος 
μέν τις τὸν ἄριστα λέγοντα γνώσεται ὅτι ἄριστα λέγει, 

ἕεερος δὲ τὸν κάκιον ὅτι κάκιον, ἢ ὁ αὐτός: 8 
19 Ν. «ῆλον δύπον, ὁ αὐτός, 
Σ9. Τίς οὗτος; τί ὄνομα αὐτῷ; 

19 Ν. Ἰατρός. 

Σο. Οὐκοῦν ἐν κεφαλαίω λέγωμεν ὡς ὁ, αὐτὸς γνώ- 

σεται ὧεὶ περὶ τῶν αὐτῶν πολλῶν Λεγόντων, ὅστις τε εὖ ιο 
λέγει καὶ ὅστις κακῶς : ἢ εὖ μὴ γνώσεται τὸν κακῶς μὲ ὅπε 
Ύγοντα, δῆλον ὅτι οὐδὲ τὺν εὖ, περί γε τοῦ αὐτοῦ. 

IQVN. Οὕτως. 

29. Οὐκοῦν ὁ αὐτὸς γίγνεται δεινὸς περὶ ἀαφοτέρων: 
ΙΝ. Ναί. 15 

Σ90. Οὐκοῦν σὺ φᾗῇς καὶ Ὅμηρον καὶ τοὺς ἄλλους 

οιητώς, ἐν οἷς καὶ Ἡσίοδος καὶ ᾽Αρχίλοχός ἐστι, περί 

γε τῶν αὐτῶν λέγειν, ἀλλ’ οὐχ ὁμοίως, ἁλλὰ τὸν μὲν εὖ, 
τοὺς δὲ χεῖρον: 

IQN. «Καὶ ἀληθῆ λέγω. * 
ΣΩ. Οὐκοῦν, εἴπερ τὸν εὖ —* γηγγώσκεις, καὶ 

τοὺς χεῖρον λέγοντας γιγνώσκοις ἂν ὅτι χεῖρον λέγουσιν. 
19Ν. ᾿Ἔοικέ γε. Β 
29. Οὐκοῦν, ὦ βέλτιστε, ὁμοίως τὸν Ίωνα λέγον- 

τες περὶ Ὁμήφου τε δεινὸν εἶναι καὶ περὶ τῶν ἄλλων 15 
ποιητῶν οὐχ ἁμαρτησόμεθα, ἐπειδή γε αὐτὸς ὁμολογεῖ 
τὸν αὐτὸν ἔσεσθαι κριτὴν Ἱκανὺν πάντων ὕσοι ἂν περὶ 

τῶν αὐτῶν λέγωσι, τοὺς δὲ ποιητὰς σχεδὺὸν ἅπαντας τὰ 
αὐτὰ ποιεῖν. 

εν. ΙΑΝ. Τί οὖν ποτὲ τὸ αἴειον, ὦ Σώκρατες, 10’ 
ὅτι ἐγώ, ὅταν μέν τις περὶ ἄλλου του πονητοῦ διαλέγηται 
οὔτε προσέχω τὸν νοῦν ἀδυνατῶ τε καὶ ὁτιοῦν σνμβαλέ- C 
σθωι λόγου ἄξιον, ἀλλ’ ἀτεχνῶς νυσεάζω" ἐπειδὰν δέ εις 

περὶ Ὁμήρον µνησθῃῇ, εὐθύς τε ἐγρήγορα καὶ προσέχω 

τὸν νοῦν καὶ εὐπορῶ ὃ τι λέγω: 35 
Σ5. Οὐ χαλεπὸν τοῦτό γε εἰκάσαι, ὦ ἑταῖρε, ἀλλὰ 

παντὶ δῆλον ὅτι τέχνῃ καὶ ἐπιστήμη περὶ Ὁμήρου λέγειν 
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ἀδύνάτος εἶ- εἰ γὰρ εέχνῃ οἷός τε jobe, καὶ περὶ τῶν 177 
ἄλλων ποιητῶν ἁπάντων λέγειν οἷός τ᾽ ἂν ἦσθα. ποιη- 
τικὴ γάρ πού ἔσει τὸ ὅλον. ἢ οὔ: 0 

IQN. Ναί. 

Σ0. Οὐκοῦν ἐπειδὰν Χάβῃ τις καὶ ἄλλην τένην. ἦν Ὁ 
τινοῦν ὄλην, ὁ αὐτὸς τρόπος τῆς σκἐψεώς ἐστι περὶ ὧπα- 

σῶν τῶν τεχνών; πῶς τοῦτο λέγω, δέει τὶ µου ἄκοῦσαι, 

ὦ ων: υπ 
ΙΩΝ. Ναὶ μὰ τὸν 4ἵ, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε' χαίρω 

γάρ ὠκούων ὑμῶν τῶν σοφῶν. 

ΣΩ. Βουλοίµην ἄν σε ἠληθῆ λέγειν, ὦ "ων. ἀλλὰ 

— 30. ταϊείον Σὴ. — σα. ἐγώ 
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σοφοὶ μέν πού ἐσει ὑμεῖς οἱ ῥαψωδοὶ καὶ ὑποκριταὶ καὶ 
ὧν ὑμεῖς ἄδετε τὰ ποιήματά ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ τἀληθῆ 

Ε λέω, οἷον εἰκὸς ἰδιώτην ἄνθρωπον. ἐπεὶ καὶ πεφὶ τούτου 

οὗ νῦν ἠρόμην σε, Θέασαι ὡς φαῦλον καὶ ἰδιωτικόν ἐστι 
ο καὶ πωντὸς ἀνδρὺς γνῶναι ὃ ἔλεγον, τὴν αὐτὴν εἶναι σκἁ- ᾿ 
Φιν, ἐπειδάν τις ὅλην τέχνην 1άβῃ. λάβωμεν γὰφ τῷ λόγῳ. 
Ἰραφικὴ γάρ τίς ἐστι τέχνη εὺ ὕλον; 

ΙΝ.. Ναί. 

Σ0. Οὐκοῦν καὶ γραφεῖς πολλοὶ καὶ εἰσὶ καὶ γεγόνα- 

Ί0σιν ἀγαθοὶ καὶ φαῦλοι; 
19Ν.. Πάνυ γε, 

Σ9. δη οὖν τινὰ εἶδες, ὕστις περὶ μὲν Πολνγνώ- 
τον τοῦ Αγλαοφῶντος δεινός ἐσειν ὠἀποφαίνειν ἃ εὖ τε 
γράφει καὶ ἃ μή, περὶ δὲ τῶν ἄλλων γραφέων ἀδύνα- 

ἄδιωτος: καὶ ἐπειδὰν μὲν τις τὰ τῶν ἄλλων ζωγράφων ἔργα 

ἐπιδεικνύῃ, νυσεάζει τε καὶ ἀπορεῖ καὶ οὐκ ἔχει ὃ τι συµ- 
βάληται, ἐπειδὰν δὲ περὶ Πολυγνώτου ἢ ἄλλου ὅτου βού- 
λε τῶν γραφέων ἑνὸς μόνου δὲῃ ἀποφήνασθαι γνώµη», 
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ἐρήγορέ τε καὶ προσέχει τὸν νοῦν «καὶ εὐπορεῖ ὃ τι εἴπῃι 
3. ΙΝ. Οὐ μὰ τὸν ία, οὐ δῆτα. 

20. Τί δὲ; ἐν ἀνδριαντοποιίᾳ ἤδη τιν εἶδες, ὅστις 
περὶ μὲν «αιδάλου τοῦ Μητίονος ἢ Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέως 

Ἅ ἢ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἢ ἄλλου τινὸς ἀνδριαντοποιοῦ 
ἓνὸς πέρι δεινός ἐστιν ἐξηγεῖσθαι ἃ εὖ πεποίηκεν, ἐν δὲ 

αδτοῖς τῶν ἄλλων ἀνδριαντοποιῶν ἔργοις ἀπορεῖ τε καὶ νυ- 
στάξει, οὐκ ἴχων ὃ τι εἴπῃ 

IQN. Οὐ μὰ τὸν ἱα, οὐδὲ τοῦτον ἑώρακα. 
Σ9. ᾽Αλλὰ µήν, ὥς Υ ἐγὼ οἶμαι, οὐδ' ἐν αὐλήσει 

γε οὐδὲ ἐν κιθαρίσει οὐδὶ ἐν κωθαρρδία οὐδὲ ἐν ῥαψω- 
30 δίᾳ οὐδεπώποτ' εἶδες ἄνδρα, ὅστις περὶ μὲν Ὀλύμπον δει- 

ο νόρ ἐστιν ἐξηγεῖσθαι ἢ περὶ Θαμύρου ἢ περὶ Ὀρφέως ἢ 
179 περὶ Φημίου τοῦ Ἰθακησίου ῥαψῳδοῦ, περὶ δὲ Ἴωνος τοῦ 
1345 Ἐφεσίου ἄποφεῖ καὶ οὐκ ἴχει συµβαλίσθαι ἅ τε εὖ ῥαφῶ- 

δεῖ καὶ ὃ μή. 
αῦ  ΙΦΝ. Οὐκ ἔχω σοι περὶ τούτου μα ὦ Σώκρα- 

τες, ἀλλ ἐκεῖνο ἐμαυτῷ σύνοιδα, ὅτι περὶ Ὁμήρου κάλ- 
λιοτ ἀνθρώπων λέγω καὶ εὐπορώ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες µέ 
φασιν εὖ λέγειν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὔ. καίτοι ὄρα τοῦτο 
τί ἔστιν. 

0 V. M. Καὶ ὁρῶ, ὦ Ίων, καὶ —** yt σοι ὧπο- ' 

Ὦ φαίνόµενος ὃ µοι δοχεῖ τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη 
μὲν οὐκ ὂν παρὰ σοὶ περὶ Ὁμήρου εὖ λέγειν, ὃ νῦν δὴ 
ἔλεγον, Θεία δὲ δύναμις ἤ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίθῳ 
ἢρ Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν, οἱ ὃὲ πολλοὶ Ἡρα- 

αὔ πλεία». καὶ γὰρ αὕτη ἡ λίθος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς ὅα- 

σας. ὅσα. 

κτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίθησι 
τοῖς δακτυλίοις ὥστ᾽ αὖ δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο πηιεῖν 

ὅπερ ἡ λίθος, ἄλλους ἄγειν δακτυλίους, ὥστ ἐνίοτε ὁρ- ἙἘ 
μαθὺὸς μακρὺς. πάνυ σιδηρῶν δακευλίων ἐξ αἀλλήλων ἤρ- 
τηται" πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς λίθου ἡ δύναμις 
ἀνήρτηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, 
διὼ δὲ εῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμα- 
Φὺς ἐξαρτᾶται. πάντες γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ 
ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ’ ἕνθεοι ὄντες καὶ κατεχόµενοι 
πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγονσι ποιήματα, καὶ οἳ μελοποιοὶ 19 
οἱ ἀγαθοὶ ὠσαύτως, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες οὐκ ἔμφρο- ὅδα 

ες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες 
ὄντες τὰ καλὰ µέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἆλλ) ἐπειδὰν ἐμβώ- 

σιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὺν ῥυθμόν, καὶ βακχεύουσι 
καὶ κατεχόµενοι, ὥσπερ αἱ βάκχαι ἀρύτονται ἐκ τῶν πο- 16 
ταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόµεναι, ἔαφρονες δὲ οὐσαι οὔ, 

καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ Ψυχἠ τοῦτο ἐφγάξεται ὅπερ αὐτοὶ 
λέγονσι. λέγονσι γὰρ δήπουθεν πρὺς ἡμᾶς οἱ ποιηταὶ ὅτι 
ἀπὸ κφηνῶν με]ιῤῥύεων ἐκ ΠΜουαῶν κήπων τινῶν καὶ να- Ἡ 

πῶν δρεπόµενοι τὰ µέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ µέλιτ- 
ται, καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόµενοι. καὶ ἀληθῆ Ἰέγονσι" κοῦ- 
φον γάρ χρῆμα ποιητής ἐστι καὶ πτηνὺν καὶ Ἱερόν, καὶ 

οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔρθεός τε γένηται καὶ 
ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς µηνέει ἐν αὐτῷ ἐἑνῇ' ἕως δ᾽ ἂν τουτὶ 
ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶρ ποιῖν ἐσεὶν ἄνθρωπος καὶ B 
χρησμωδεῖν. ἅτε οὖν οὐ τέχνη ποιοῦνεες καὶ πολλὰ λέ- 
γουσι καὶ καλά περὶ τῶν πραγµάτω», ὥσπερ σὺ περὶ Ὁμή- 

ρου, ἀλλά θΘείᾳ µοίρᾳ τοῦτο µόνον οἷός τε ἕκαστος ποιεν C 
καλῶς ἐφ᾽ ὃ ή Μοῦσα αὐτὸν ὤρμησεν, ὁ μὲν διθυράμ- 181 
βους, ὁ δὲ ἐγκώμια, ὁ δὲ ὑπορχήματα, ὁ ὅ᾽ ἔπη, ὁ ὅ᾽ 1ο 
ἠάμβους' τὰ δ᾽ ἄλλα φαῦλος αὐτῶν ἕκασεός ἐσειν. οὐ γὰρ 
τέχνη ταῦτα λέγουσιν ἀλλὰ Θείᾳ δυνάμει, ἐπεί, εἰ πεφὶ 
ἑνὸς τέχνη καλώς ἠπίστανεο λέγειν, κἂν περὶ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων. διὰ ταῦτα δὲ ὁ θεὺς ἐξαιρούμενος τούτων τὸν 

νοῦν τούτοις χρῆται ὑπηρέταις καὶ τοῖς γρησμῳδοῖς καὶ τοῖς 15 
µάντεσι τοῖς Βείοις, ἵνα ἡμεῖς οἱ ἀκούοντὲς εἰδῶμεν ὅτι οὐ. Ὦ 
οὗτοί εἶσιν ol ταῦτα Ἰέγοντες οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἷς νοῦς 
μὴ πᾶρεστιν, ἀλλ ὁ θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τού- 
των δὲ φθέγγεται πρὸς ἡμᾶς. µέγιστον δὲ τεκµήριον τῷ 
λόγω Τόννιχος ὁ χαλκιδεύς, ὃς ἄλλο μὶν οὐδὶν πώποτ 40 
ἐποίησε ποίημα ὕτου τις ἂν ἀξιώσειε µνησθῆναι, τὸν δὲ 
παίωνα ὃν πάντες ἄδουσε, σχεδόν τι πάντων μελῶν κάλ- 

1ιάτον,, ἀτεμνῶς, Όπερ αὐτὸς λέγει, εὕρημά τι Μοισᾶν. 

ἐν τούτῳ γὰρ δὴ μώλιστά µοι δοκεῖ ὁ Φεὺς ἐνδείξασθαι 

ἡμῖν, ἵνα μὴ δισεάζωµεν, ὅτι οὐκ ἀνθρώπινά ἔσει τὰ 4δΕ 
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σασ. ὅπο. 550. 

καλὰ ταῦτα ποιήµατα οὐδὲ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεῖα καὶ 
Φεῶν, οἱ δὲ ποιηταὶ οὐδὲν ἄλλ' η ἑρμηνεῖς εἰσὶ τῶν Φεῶν, 
κατεχόµενοι ἐξ ὅτου ἂν ἕκασεος κατέχηται. ταῦτα ἐνδει- 

189 κνύµερος ὁ Θεὸς ἐξεπίτηδες διὰ τοῦ φανλοτάτου ποιηεοῦ 

535 στὸ κάλλιστον µέλος ᾖσεν. ἢ οὐ δοκῶ σοι ἀληθῆ λέγειν, 
ὦ Ἴων: 

ΙΦΝ. , Ναὶ μὰ τὸν ἄία, ἔμοιγε" ἅπτει γάρ πώς µου 

τοῖς λόγοις τῆς Ψυχῆς, ὦ Σώκρατε, καί µοι δοκοῦσι 
Θεία µοίρᾳ ἡμῖν παρὰ τῶν Φεῶν ταῦτα οἱ ἀγαθοὶ ποιη- 

ο ταὶ ἑρμηνεύειν. ι 

νι. M. Οὐκοῦν ὑμεῖς αὖ ὁἳ ῥαψῳωδοὶ τὰ τῶν ποι- 

πτῶν ἑρμηνεύετε: 
19Ν. λαὶ τοῦτο ἀληθὲς λέγεις. 
50. Οὐκοῦν ἑρμηνέων ἑφμηνεῖς γήνεσθε; 

. ΙΡΝ. Παντάπασί γε. 

Β ΣΏ. "Ἔχε δή µοι τόδε εἰὐπέ, ὦ ων, καὶ μὴ ἄπο-- 
πρύψη ὃ τι ἄν σε ἔρωμαι. ὅταν εὖ εἴπης ἔπη καὶ ἐκπλή- 
ἔης μάλιστα τοὺς Θεωμένους, ἢ εν Ὀδυσσέα ὅταν ἐπὶ 
τὸν οὐδὺν ἐφαλλόμενον ἄδῃς, ἐκφανὴῇ γιγνόμενον τοῖς 

30 μγηστῆρσι καὶ ἐκχέοντα τοὺς ὀϊστοὺς πρὸ τῶν ποδῶν, ἢ 
᾽τιλλέα ἐπὶ τὸν Έκτορα ὁρμῶντα, ἢ καὶ τῶν περὶ 4νδρο- 
μάχην ἐλεεινῶν τι ἢ περὶ Ἑκάβην ἢ περὶ Πρίαμον, τότε 

... πύτερον ἴμφρων εἶ ἢ ἔξω σαντοῦ γίγνει καὶ παρὰ τοῖς 

143 πράγµασιν οἴεταί σου εἶναι ἡ ψυχἠ οἷς λέγεις ἐνθουσιά- 
Ἄπζουσα, ἢ ἐν Ἰθάκῃ οὖσιν ἢ ἐν Τροία ἢ ὅπως ἂν καὶ τὰ 

ἔπη ἔχη: 
ΙΩΝ. Ὡς ἑναργές µοι τοῦτο, ὦ Σώκρατις, τεκµήριον 

εἶπες' οὐ γάρ σε ἀποκρυφάμενος ἐρῶ. ἐγὼ γὰρ ὅταν ἐλε- 
εινόν τι λέγω, δακρύων ἐμπίπλανταί µου οἱ ὀφθαλμοί" 

30 ὅταν τε φοβερὸν ἢ δεινόν, ὀρθαὶ αἱ τρίχες ἴσεανται ὑπὸ 
φύβον καὶ ἡ καρδία πηδᾶ. 

η] ΣΩ. Τί οὖν φῶμεν, ὦ Ίων; ἔμφρονα εἶναι τοῦτον 
τὺν ἄνθρωπον, ὃς ἂν κεκοσµηµένος ἐσθῆτι ποικίλη καὶ 
χφυσοῖσι στεφάνοις κλαίῃ τ᾿ ἐν Δυσίαις καὶ ἑορταῖς, μηδὶν 

15 ἀπολωλεκὼς τούτω», ἢ φοβῆται, πλέον ἢ ἐν δισµυρίοις 
ἀνθρώποις ἑστηκὼς φιλίοις, μηδενὸς ἀποδύοντος ἢ ἀδι- 
κοῦντος: 

Ι9Ν. Οὐ μὰ τὸν ἀΐα, οὐ πάνε ὦ Σώκρατες, ὥς 
γε τάληθὶς εἰρῆσθαι. 

0 Σ.. Οἶσθα οὖν ὅτι καὶ τῶν θεατῶν τοὺς πολλοὺς 

ταὐτὰ ταῦτα ὑμεῖς ἐργάξεσθε; 
Ε 19Ν. Χαὶ µάλα καλῶς οἶδα" καθοφῶ γὰρ ἑκάστοτε 

αὐτοὺς ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ βήματος κλαίονεάς τε καὶ δεινὸν 
ἐμβλέποντας καὶ συνθαμβοῦντας τοῖς ἱεγομένοις. δεῖ γάρ 

18 15 με καὶ σφόδρ᾽ αὐτοῖς τὸν νοῦν προσέχεν' ὡς ἐὰν μὲν 
κλαίοντας αὐτοὺς καθίσω, αὐτὸς γελάσοµαι ἀργύριον λαμ- 
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βάνων, ἐὰν δὲ γελώντας, αὐτὸς κλαύσομαι ἀργύριον 
ἀπολλής. 9 

γη. 20, Οἴἶσθα οὖν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Θεατὴς τῶν 
δακτυλίων ὁ ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλειώ- 
τιδος λίθου ἀπ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν: ὁ δὲ 5 
µέσος σὺ ὁ ῥαφωδὸς καὶ ὑποκριτήςᾳ, ὁ δὲ πρῶτος αὐτὸς 586 
ὁ ποιητής. ὁ δὲ 8εος διὰ πάντων τούτων ἔλκει τὴν φυχὴν 
ὅποι ἂν βούληται τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμαννὺς ἐξ ἀλλή- 
λων τὴν δύναμιν. καὶ ὥσπερ ἐκ τῆς λίθου ἐκείνης ὁρμαθὺς 
πάµπολυς ἐξήρτηται χορευτών τε καὶ διδασκάλων καὶ ὑπο- ιο 
διδασκάλων, ἐκ πλαγίου ἐξηρτημένων τῶν τῆς Μούσης 
ἐκκρεμαμένων δακτυλίων. καὶ ὁ μὲν τῶν ποιητών ἐξ ἄλλης 

Μούσης, ὁ δὲ ἐξ ἄλλης ἐξήρτηται. ὀνομάξομεν δὲ αὐτὸ 
κατέχεται" τὺ δὲ ἐσει παραπλήσιον' ἔχεται γάρ. ἐκ δὲ ἩΒ 
τούτων» τῶν πρώτων δακευλίων, τῶν ποιητῶν, ἄλλοι ἐξ 15 
Alov αὖ ἠρτημένοι εἰσὶ καὶ ἐνθονσιάζουσιν, οἱ μὲν ἐξ 
Ὀρφέως, οἳ δὲ ἐκ ΠΜουσαίου: οἱ δὲ πολλοὶ ἐξ Ὁμήρου 
πατέχονταί τε καὶ ἔχονται. ὧν σὐ, ὦ ων, εἷς εἶ καὶ 
κατέχει ἐξ Ὁμήρου, καὶ ἐπειδὰν μέν τις ἄλλου του ποτη- 
τοῦ δη, καθεύδεις τε καὶ ἀπορεῖς ὃ τι λέγῃς, ἐπειδὰν 30 

δὲ τούτου τοῦ ποιητοῦ φθέγξηταί τις µέλος, εὐθὺς ἐγρή- {85 
Ύοφας καὶ ὀρχεῖταί 6ου ἡ φυχἠ καὶ εὐπορεῖς ὅ τι Ἱέῃς ϐ 
οὐ γὰρ τέχνη οὐδ ἐπιστήμῃ περὶ Ὁμήρου λέγεις ὃ λέγεις, 
ἀλλὰ Φείᾳ µοίρᾳ καὶ κατοκωχῇ, ὥσπερ οἱ κορυβανειῶντες 
ἐκείνου μόνου αἰσθάνονται τοῦ μέλους ὀξέως, ὃ ἂν ᾖ15 
τοῦ Θεοῦ ἐξ ὅτου ἂν κατέχωνταε, καὶ εἰς ἐκεῖνο τὸ µέλος 
καὶ σχημάτων καὶ ῥημάτων εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ 
«φροντίζουσιν" οὕτω καὶ σύ, ὦ Ίων, περὶ μὶν 'Ὁμήρον 
ὅταν τις μνησθῇ, εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπορεῖς. 
τούτου ὅ᾽ ἐοεὶ τὸ αἴτιον, ὃ μ’ ἐρωτᾷς, δι ὃ τι σὺ περὶ 3ο Ώ 
μὲν Ὁμήρου εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὔ, ὅτι οὐ 
τέχνη ἀλλὰ Φείᾳ µοίρᾳ Ὁμήρου δεινὸς εἶ ἐπιωνέτης. 

VIII. ΙΩΝ. Σὺ μὲν εὖ λέγεις, ὦ Σώκρατες. θαν- 
µάξοιμι μὲντ ἂν οὕτως εἰ εὖ εἴποις, ὥστε µε ἀναπεῖσαι 
ὡς ἐγὼ κατεχόµενος καὶ µαινόµενος "Όμηρον ἐπαινῶ. 15 

οἶμαι δὲ οὐδ᾽ ἂν σοὶ δόξαιµι, εἴ µου ὠκούσαις λέγοντος 

περὶ Ὁμήρον. , 
Σ6. Καὶ μὴν ἐθέλω γε ἀκοῦσαι, οὗ μέντοι πρότερον 

αρὶν ἄν µοι ἀποκρίνη τόδε. ὧν "Όμηρος λέγει περὶ τίνος 
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εὖ λέγεις; οὐ γὰρ δήπου περὶ ἁπάνεων ye. αἱδ6 
19Ν. Εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες, περὶ οὐδενὸς ὕτου οὔ. 

26, Οὐ δήπον καὶ περὶ τούτων ὧν σὺ μὶν κομέκε 
οὐκ εἰδώς, "Όμηρος δὲ λέγει. 

ΙΑΝ. Καὶ ταῦτα ποῖά ἐστιν, ἃ —** * λέγει, 
ἐγὼ δὲ σύκ οἶδα; η 

Σα. Οὐ καὶ περὶ τεχνών μέντοι λέγει ποὶλαχοῦ Ὅμη- 81 ᾽ 

3. αλ) (ψ[]νο, — 7. πως post µου ροπιπί ΓΣ [οἱ Flor. απ), om. τ. — 16. δὴ καί μοι ᾱ. — 37. εὺ τεκµήριον ᾱ. 
— 20. ὑπὸ τοῦ φό a. — 32. εἶναι τοῦτον! τότε εἶναι τοῖτον Σ, εἶναι τοῦτον τότε PACy οἱ το η, εἶναι εότε 
τοῦτον [Ξ1) ας. — 54. χρυσοῖς α. — κλάῃ Bek kerus. — 29. Ἶ μὴ δὲ ΓΣτ. — 43 et 426. κλάοντας Bekkerus. 

4. Ἡρακλεώτιδος α. — 34. κατακωχῇ a. -- 33, Σὺ μὶνεὐ] Εὐ μὶν {5 ει Flor. æ ο. — 34. οὕτως οπι. Θ, 
Ρο» ponit a. — 40. λέγεις) λέγει a. -- δα. περὶ οὐδιὺς) οὐδὲν ὃν περὶ a. 
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ρος καὶ πολλά; οἷον καὶ περὶ ἠνιοχείας. ἐὰν μνησθώ τὰ 
ἔπη, ἐγώ σοι φρώσω. 

1ΦΝ. Αλ’ ἐγὼ ἐρῶ: ἐγὼ γὰρ µέρρημαι. 
Σα. Εἰκὸ δή µοι ἃ λέγε Νέσεωρ Ανειλόχῳ τῷ οἱεῖ, 

;παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ Ἱπποδρομίᾳ 
τῇ ἐπὶ Παερόκλῳ. 

19Ν. 

Κλυνθῆναι δέ, φησί, καὶ αὐτὸς ἐθξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ 
ἠκ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῖιν' ἀτὰφ τὺν δεξιὸν ἵππον 
κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. 
ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὺς ἐγχριμφθήτω, 
ὥς μή τοι πἱήμνη Ύε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι 
κύκλου ποιητοῖο ' λίθου ὃ) ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν. 

Σ0. Αρκεῖ. ταῦτα δή, ὦ Ίων, τὸ ἔπη εἴτε ὀρθῶς 

ϱ ισλέγε Ὅμηρος εἴτε µή, πότερος ἂν γνοίη ἄμεινον, ἑατρὸς 
ἢ ἠνίοχος; 

1ΗΤ 19Ν. Ἠνίοχος  δήπον. 
Σ0. Πύτερον ὅτι σέχνην ταύτην ἔχει ἢ 

10Ν. Οὔκ, ἀλλ) ὅτι τέχνην. 

0” Σο. Οὐκοῦν ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἀποδέδοταί τι ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ ἔργον οἵα τε εἶναι γιγνώσκειν; οὐ γάρ που ἃ 

κυβερνητικῇ γιγνώσκοµεν, Ἰνωσόμεθα καὶ ἠαερικῇ. 
ΙΩΝ. Οὐ δῆτα. 
Σ9. Οὐδέ γε ἃ ἐπερικῇ, ταῦτα καὶ τεκτονικῇ. 
ΙΩΝ. Οὐ δῆτα, 

η] Σ9. Οὐκοῦν οὕτω καὶ κατὰ πασῶν τῶν τεχνών; ἃ 
τῇ ἱτέρᾳ τέχνῃ γιγνώσκοµεν, οὐ γνωσύμεθα τῇ ἱτέρᾳ. 
τόδε δέ µοι πρότερον τούτου ἀπύόκριναι. τὴν μὲν ἑτέραν 

φὴς εἶναί τινα τέχνην, τὴν ὅ) ἑτέραν; 

20 Ι9Ν. Ναί. 

ΣΩ. ρα ὥσπερ ἐγὼ τεκµαιρόμενος, ὅταν ἡ μὶν ἑτέ- 

ων πραγμάτων ᾖ ἐπιοτήμη, ἡ ὃ ἑτέρων, οὕτω καὶῶ 
τὴν μὲν ἄλλην, τὴν δὲ ἄλλην εέχνην, οὕεω καὶ σύ; 

Ε 16Ν. Ναί. 

1. 20. Εἰ γάρ που εῶν αὐτῶν πραγμάτων ἐπισεήμη 
εἴη τις, τί ἂν τὴν μὲν ἑτέραν φαῖμεν εἶναι, τὴν ὃ᾽ ἑτέ- 
ραν, ὁπύτε γε ταὐτὰ εἴη εἰδέναι ὧπ᾿ ἀμφοεέρων; ὥσπερ 
ἐγώ τε γιγνώσκω ὅτι πέντε εἰσὶν αὗτοι ol δώκενλοι, καὶ 

188 σύ, ὥσπερ ἐγώ, περὶ τούτων ταὐτὰ γιγνώσκεις" καὶ εἴ σε 

«ο ἐγὼ ἐροίμην εἰ τῇ αὐτῇ τέχνῃ γιγνώσκοµεν τῇ ἀριθμητικῇ 
τὰ αὐτὰ ἐγώ τε καὶ σύ, ἢ ἄλλῃ, φαίης ἂν δήπου τῇ αὐτῇ. 

IQN. Ναί 

δα Σ9. Ὁ τοίνυν ἄρει ἔμελλον ἐρήσεσθαί σε, νυνὶ εἰπέ, 

εἰ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν οὕτω σοι δοκεῖ, τῇ μὲν αὐτῇ 
ο τίχνῃ τὰ αὐτὰ ἀναγκαῖον εἶναι γιγνώσκειν, τῇ ὃ) ἑτέρᾳ 
μὴ τὰ αὐτά, ἆλλ᾽ εἴπερ ἄλλη ἐσείν, ἀναγκαῖον καὶ ἔτεφα 
γιγνώσκειν. 

κατ᾽ ἄλλο τε; 

IQN. 

Ι4Ν. Οὕτω µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
Σχ. ΣΩ. Οὐκοῦν ὅστις ἂν μὴ ἔχη τινἁ τέχνην, 

ταύτης τῆς τέχνης τὰ λεγόμενα ἢ πραττόµενα καλῶς γιγνώ- 
σχειν οὐχ οἷός τ᾽ ἔσται. 

ΙΩΝ. Αληθῆ 1έγεις. δν 
ΣΩ, Πότερον οὖν περὶ τῶν ἐπῶν ὧν εἶπες, εἴτε Β 

καλῶς λέγει ΄Ὅμηρος εἴεε µή, σὺ κάλλιον γνώσει ἢ ἠνίοχος: 
19Ν. Ηνίοχος. 

Σ0. Ῥαψῳδὸς γάρ που εἶ, ἀλλ οὐχ ἠνίοχος. 
14Ν. Ναί . 
Σ6. Ἡ δὲ ῥαψῳδικὴ τέχνη ἑτέρα ἐσεὶ τῆς ἡνιοχεκῆς; 
IQN. Ναί. 

Σ9. Εὺ ἄρα ἑτέρα, περὶ ἑτέρων καὶ πραγμάτων ἐπι- 
στήµη ἐσείν. 

19Ν. Ναί. 15 
2. Τί δὲ δή, ὅταν Ὅμηρος 1έγῃ, ὡς τεερωµένῳ 189 

τῷ ἠαχάονι Ἐκαμήδη ἡ Νέστορος παλλακὴ κυκεῶνα πίνειν ϐ 
δίδωσι; καὶ λέγει πως οὕτως, 

οὔνῳ πραμνείῳ, φησίν, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυφόν 
κρήστι χαλκεύῃ: παρὰ δὲ κρόµυον ποτῷ ὄψον. .υ 

ταῦτα εἴτε ὀρθῶς λέγει Ὅμηρος εἴτε µή, πότερον ἰωτρικῆς 441 
ἐστὶ διαγνῶναι καλῶς ἢ ῥαψῳδικῆς: 

IQN. ᾿Ἱατρικῆς. 
Σ.. Τέ δὲ, ὅταν λέγῃ Ὅμηρος, 
ἡ δὲ μολυῤῥαίνη ὀκέλη ἐς βυσσὸν ἴκανεν, 350 
ἤ τε κατ ἀγραύλοιο βοὺς κέρας ἐμμεμανῖα 

ἔρχεται ὠμηστῆσι μετ᾽ ἐχθύσι πῆμα φέρουσα. 
ταῦτα πύτερον φῶμεν ἁλιευτικῆς εἶναι τέχνης μᾶλλον 
κρῖναι ἢ ῥαψῳδικῆς, ἄττα λέγει καὶ εἴεε καλῶς εἴτε µή: 

Ι8Ν. «ῇλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἁλιευτικῆς. 30 
Σ0. Σαίψαι δή, σοῦ ἐρομένον, εἰ ἔροιό µε, Ἐπειδὴ 

τοίνυν, ὦ Σώκρατες, τούτων τῶν τεχνῶν ἐν Ὁμήρῳ εὐ- Ε 
ρίσκεις ὢ προσήκει ἑκάσεῃ διακρίνειν, ἴθι µοι ἔξευρε καὶ 
τὰ τοῦ μάντεώς τε καὶ μαντικῆς, ποϊά ἐσειν ὢ προσήκει 
αὐτῷ οἵω τ᾽ εἶναι διαγηνώσκειν, εἴτε εὖ εἶτε κακῶς πε- 35 

ποίηται --, σκέψαι ὡς ῥᾳδίως τε καὶ ἀληθῆ ἐγώ σοι ἄπο- 
κρινοῦμµαι. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἐν Ὁδυσσεία λέγει, 

οἷον καὶ ἃ ὁ τῶν ῥΓελαμποδιδῶν λέγει μώνεις πρὸς τοὺς 
µνηστῆφας, Θεοκλύμενος, 

δαιμόνιο, τέ κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέωναυ ὤπ9 

εἰύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρΏε τε γνῖα, 

οὐμωγὴ δὲ δέδηε, δεδώκφυνται δὲ παρειωί: 
εἰδώλων τε πλέον πρόθυφον, πλείη δὲ καὶ αὐλή 

Ἱεμένων ἐρεβόσδε ὑπὺ ζόφον" Πέλιος δέ 
οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακἡ ὅ᾽ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς. 

πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδε, οἷον καὶ ἐπὶ τειχοµαχία’ λέγει 
γὰρ καὶ ἐνταῦθα 
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5δ4α0. δα1. 

ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλὃε περησέµεναι μεμαῶσιν, 
αὐτὸς ὑψιπέτης, ἐπ) ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 

6 φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, 
ξωόν, ἔτ᾽ ἀσπαίροντα” καὶ οὕπω λήθετο χάρµης. 

5 κόψε γάρ αὗτον ἔχοντα κατὰ στήθος παρὰ δειφήν 
ἀὈνωθεὶς ὀπίσω. ὁ δ᾽ ἀπὸ ἔθεν ἧκε χαμᾶζε 
ἀλγήσας ὀδύνῃσε, µέσῳ δ’ ἐγκάββαι' ὁμάῳ. 

D αὐτὸς δὲ κλάγξας ἔπετο πνοιῇς ἀνέμοιο. 

19Η ταῦτα φήσω καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ µάντει προσήκειν καὶ σκο- 
μοπεῖν καὶ κρίνειν. 

18 Ν. Αληθδῆ γε οὐ λέγων, ὦ Σώκρατες. 
Χ. Σω. Χαὶ σύ γε, ὦ Ίων, αἀληθῆ ταῦτα λέγεις. 

ἴθι δὴ καὶ σὺ ἐμοί, ὥσπερ ἐγὼ σοὶ ἐξέλεξα καὶ ἐξ Όδυσ- 

σείας καὶ ἐξ Ἰλιάδος ὁποῖα τοῦ µάντεώς ἐσει καὶ ὁποῖα 
Ε ιδτοῦ ἑατροῦ καὶ ὁποῖα τοῦ ἁλιέως, οὕτω καὶ σὺ ἐμοὶ ἔκλε- 

ἔον, ἐπειδὴ καὶ ἐμπειρότερος εἶ ἐμοῦ τῶν Ὁμήρου, ὁποῖα 
τοῦ ῥαψῳδοῦ ἐσείν, ὦ Ίων, καὶ τῆς. τέχνης τῆς ῥαψω- 
δικῆς, ἃ τῷ ῥαφωδῷ προσήκει καὶ σκοπεῖσθαι καὶ ὅια- 
πρίνειν παρὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, 

ο. ΙΑΝ. Ἐγὼ μέν φηµε, ὦ «Σώκρατες, ἅπαντα. 
Σ0. Οὐ σύ γε ἔφης, ὦ Ίων, ἅπαντα" ἢ οὕτως ἔπι- 

λήσμων εἶἷι καίτοι οὐκ ἂν πρέποι γε ἐπιλήόμονα εἶναι 

ῥαφῳδὸν ἄνδρα. 
18Ν. Τί δὲ δὴ ἐπιλανθάνομαι; 

5 «Σ8. Οὐ µέμνησαι ὅτι ἔφησθα τὴν ῥαψωδικὴν τέχνην 
ἑτέραν εἶναι τῆς ἡνιοχικῆς: 

ΙΑΝ. Μέμνημαι. 

Σ8,. Οὐκοῦν καὶ ἱτέραν οὖσαν ἵτερα γνώσεσθαι 

ὠμολόγεις: 
20 Ι9Ν. Ναί. 

209. Οὐκ ἄρα πάντα γε γνώσεται ἡ ῥαψφωδικὴ κατὰ 
τον σὺν λόγον, οὐδὶ ὁ ῥαψῳδός. 

199 19Ν. Πλήν γε ἴσως τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες. 
Ε ΣΦ. Τὰ τοιαῦτα δὲ λέγεις πλὴν τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν 
15 σχεδόν τι. ἀλλὰ ποῖα δἡ γνώσεται, ἐπειδὴ οὐχ ἅπαντα; 

Ι2Ν. "4 πρέπει, οἶμαι ἔγωγε, ἀνδρὶ εἰὐπεῖν καὶ ὁποῖα 
γυναικέ, καὶ ὁποῖα δούλῳ καὶ ὁποῖα ἐλευθέρῳ, καὶ ὁποῖα 
ἀρχομένῳ καὶ ὁποῖα ἄρχοντι. 

ΣΩ. ΑΡ ὁποῖα ἄρχοντι, λέγεις, ἓν θαλάττη χειµαζο- 
«ο µένου πλοίου πρέπει εἰπεῖν, ὁ ῥαφωδὸς γνώσεται κάλλιον 

ἢ ὁ κυβερνήτης; 
19Ν. Οὔκ, ἁλλὰ ὁ κυβερνήτης τοῦτό γε. 

ο Σ9. Αλ’ ὁποῖα ἄρχοντι κάµνοντος πρέπει εἰπεῖν ὁ 
ῥαφωδὸς γνώσεται κάλλιον ἢ ὁ ἰατρός; 

5 ΙΩΝ. Οὐδὶ τοῦτο. 
Σ9. Αλί’ οἷα δούλφ πρέπει, λέγεις: 

σαο 

IQN. 209 

IQN. Ναί. 

Σ4. Οἷον βουκόλῳ λέγεις δούλω ἃ πρέπει εἰπεῖν ἄγρι- 
αινουσῶν βοῶν παραμνθουµένῳ, ὁ- ῥαφῳδὸφ γνώσεται, 

ἁλλ᾽ οὐχ ὁ βουκόλος; ' 
ΙΩΝ. Οὐ δῆτα. 8 
Σ9. αἱλ' οἷα γυναικὶ πρέποντά ἐστιν εἰπεῖν ταλασι- 

ουργῷ περὶ ἐρίων ἐργασίας: 
19Ν. Ob. 

20. Αλλ' οἷα ἀνδρὶ πρέπει εἰπεῖν γνώσεται οτρατηγῷ * 
στρατιώταις παραινοῦντει; 10 

18Ν. Ναί, τὰ τοιαῦτα γνώσεεαι ὁ ῥαψῳδός. 

κι. Σο. Τί δαί; ἡ ῥαφῳδικὴ τέχνη στρατηγική 
ἐσευν: 

IQV. Γνοίην γοῦν ἂν ἐγὼ οἷα σερατηγὸν πρέπει 
εἰπεῖν. ' 15 

20. Ἴσως γὰρ εἶ καὶ στρατηγικός, Ἴων. καὶ γὰρ εἰ 
ἐκύγχανες Ἱππικὸς ὢν ἅμα καὶ κιθαριστικάς, ἕἔγνως ἂν 
Ίππους εὖ καὶ κακῶς ἱππαζομένους": ἀλλ’ εἴ ο) ἐγὼ ἠρόμην, 
ποτέρᾳ δὴ τέχνῃ, ὦ Ἴων, γιγνώσκεις τοὺς εὖ ἱππαζομένους K 

ἵππους: ᾗ ἱππεὺς εἶ ἢ ᾗ κιθαριστής: τί ἄν µοι ἀπεκρίνω; 38 
19Ν. Ἡι ἱππεύς, ἔγωγ ἄν. 

Σ9. Οὐκοῦν εἰ καὶ τοὺς εὖ κιθαρίξοντας διεγίγνωσκες, 
ὠμο]όγεις ἄν, ᾗ κιθαριστὴς εἶ, ταύτῃ διαγιγνώσκειν, ἀλλ' 
οὐχ ᾗ ἱππεύς. 

IQN. Ναί. * 

Σ0. Ἐπειδὴ δὲ τὰ σερατιωτικὰ γιγνώσκειᾳ, πότερον ᾗ 

στρατηγικὸς εἶ γιγνώσκεις ἢ ᾗ ῥαψωδὸς ἀγαθός; 
ΙΠΝ. Οὐδὶν ἔμοιγε δοκεῖ διαφέρει». 

25. Πῶς οὐδὲν λέγεις διαφέρειν; μίαν λέγεις τέχνην 843 
εἶναι τὴν ῥαψῳδικὴν καὶ τὴν στρατηγικὴν ἢ δύο; 3 

ΙΩΝ. Μία ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ9. "Όσει ἄρα ἀγαθὸς ῥαψωδός ἐστιν, οὗτος καὶ 

ἀγαθὸς στρατηγὸς τυγχάνει ὤν; 

14Ν. Μάλιστα, ὦ Σιόκρατες. | 
Σ9Ώ. Οὐκοῦν καὶ ὅστις ἀγαθὸς οτρατηγὺς τυγχάνει ὤν, 1ὔ 

ἀγαθὺς καὶ ῥαψῳδός ἐστιν. 
ΙΦΝ. Οὐκ αὖ µοι δοκεῖ τοῦτο. 
ΣΩ. Αλ)’ ἐκεῖνο μὴν δοκεῖ σοε, ὅστις γε ἀγαθὸς ῥαψώ- 

δός, καὶ σερατηγὸς ἀγαθὸς εἶναι; Β 
IQV. Πάνυ γε. “0 
29. Οὐκοῦν σὺ τῶν Ἑλλήνων ἄριστος ῥαφῳδὸς εἶι 

19Ν. Πολύ γε, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. ὮἩ καὶ σερατηγός, ὦ Ἴων, τῶν Ἑλλήνων ἄρι- 

στος εἶι 
Ι9Ν. Εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες" καὶ ταῦὔτά γε ἐκ τῶν as 

Ὁμήρου µαθών. 

194 

148 

1, Ἠιδά, µ, 900-207. -- 5. γὰρ αὐτὸν ἄς. -- 
σχεδὺν τι) σχεδὸν τεχνῶν τι Γ, ασ 
uuſ. — 403. κάµνονει ᾱ. 

5. πέτατο x. 
τι τεχνών ωψ{[. Fort. τεχνῶν οταί deleudum. Βαιτ. -- 44. ὁ) καὶ ὁ ΓΘΕΕ 

— 31. ἔφης) Malim φῄς. Βαιτ. — 34. τεχνῶν 

13. δαί] δέ α. -- 19. ἂν. cum Uekkero ο: ἄρ' Ubri, ἀφ 4. — ἔγωγε {Σ οἱ Flor. æ) ο. — 16. ]ων] ὦ "ων cum 
Bekkero ς, — 30. ἀπεκρίνου a. 
35. μὴν] μὲν α. — 43. σερατηγικὸς ᾱ. 

— 30. τὴν ante ῥαψῳδικὴν οι. Βοκκοτις. -- τὴν απίο σερατηγικὴν οα. ab. — 



300 

χι. σΣϱ. Τί δή ποτ οὖν πρὸς τῶν θεῶν, ὦ Ἴων, 
ἀμφότερα ἄριστος ὤν τῶν Ἑλλήνων, καὶ σερατηγὸς καὶ 
ῥαψωδόςᾳ, ῥαψωδεῖς μὲν περιὼν τοῖς Ἓλλησι, σερατηγεῖς 

6 ὅ οὔ, ἢ ῥᾳψῳδοῦ μὲν δοκεῖ σοι χρυσῷ στεφάνῳ ἐἔσεεφα- 
τ δνωμένου πολλὴ χρεία εἶναι τοῖς Ἓλλησι, οτρατηγοῦ δὲ 

οὐδεμέα; 
19Ν. Ἡ μὲν γὰρ ἡμετέρα, ὦ Σώκρατες, πόλις ἄρ- 

χεται ὑπὸ ὑμῶν καὶ σερατηγεῖται καὶ οὐδὲν δεῖται σερα- 
1905 τηγοῦ, ἡ δὲ ἡμετέρα καὶ ἡ ακεδαιμονίων οὐκ ἄν µε 

10 Motto στρατηγόν’ αὐτοὶ γὰρ οἴεσθε ἱκανοὶ εἶναι. 

ΣΩ, Ὦ βέλειστε Ίων, ᾽Απολλόδωρον οὐ γνώσεις 
τὸν Χυζιηνόν: 

IQNV. Ποῖον τοῦτον : 
Σ0. Ὃν ᾿Αθηναῖοι πολλάκις ἑαυτῶν σερατηγὸν Ίρην- 

Ῥιδται ξένον ὄντα" καὶ Φανοσθένη εὖν "νδριον καὶ Ἡρα- 
κλείδην τὸν Κλαζομένιον, οὓς ῆδε ἡ πόλις ξένους ὄντας, 
ἐνδειξαμένους ὅτι ἄξιοι λόγου εἰσί, καὶ εἰς στρατηγίας 
καὶ εἰς τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἄγει. Ίωνα ὃ’ ἄρα τὺν Ἐφέσιον 

οὐγ αἱρήσεται σερατηγὸν καὶ τιµήσει, ἐὰν δοκῇ ἄξιος 
Ἄι λόγου εἶναι; τί δὲ, οὐκ ᾽Αθηναῖοι μέν ἐἔστε οἱ Ἐφέσιοι τὸ 

1Ν. σας. 

ἀρχαῖον, καὶ ἡ Ἔφεσος οὐδεμιᾶς ἐλάτεων πόλεως; ᾽αλιλὰ Ἑ 
γὰρ σύ, ὦ ων, εἰ μὶν ἀληθῆ λέγεις, ὡς τέχνῃ καὶ ἐπι- 

στήµῃ οἷός τε εἶ Ὅμηρον ἐπαινεῖν, ἀδικεῖς, ὅστις ἐμοὶ 
ὑποσχόμενος ὡς πολλὰ καὶ καλὰ περὶ Ὁμήρου ἐπίστασαε, 
καὶ φάσκων ἐπιδείξειν, ἐξαπατῷς µε καὶ πολλοῦ δεῖς ἐπι- 
δεῖξαι, ὃς γε οὐδὲ ἅττα ἐσεὶ ταῦτα περὶ ὧν δεινὸς εἶ 
ἐδέλεις εἰπεῖν, πάϊίαι ἐμοῦ ἱεπαροῦντος, ὦλὶ) ἀτεχνῶς 

ὥσπερ ὁ Πρωτεὺς παντοδαπὸς γίγνει στρεφόµενος ἄνω καὶ 
κάτω, ἕως τελευτῶν διαφυγών µε στρατηγὸς ἀνεφάνης, 196 
ἵνα μὴ ἐπιδείξῃς ὡς δεινὸς εἶ τὴν περὶ Ὁμήρου σοφίαν. ιοδας 
εἰ μὶν οὖν τεχνικὸς ὤν, ὅπερ νῦν δὴ ἴλεγον, περὶ Ὁμήρου 
ὑποσχόμενος ἐπιδείξειν ἐξαπατᾶς µε, ἄδικος εἶἷ. εἰ δὲ μὴ 
εεχνικὸς εἶ, ἁλλὰ Θεία μοίρα κατεχόµενος ἐξ Ὁμήρου µη- 
δὲν εἰδὼς πολλὰ καὶ καλὰ λέγεις περὶ τοῦ ποιητοῦ, ὥσπερ 
ἐγὼ εἶπον περὶ σοῦ, οὐδὲν ἀδικεῖς. ἑλοῦ οὖν πότεφα βούλει 15 
ροµέζεσθαι ὑπὸ ἡμῶν ἄδικος ἀνὴρ εἶναι ἢ Φεῖος. 

IQN. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες: πολὺ γὰρ κάὶ- Ἡ 
11ον τὸ Θεῖον φοµίζεσθαι. 

29. Τοῦτο τοίνυν τὸ κάλλιον ὑπάρχει σοι παρ ἡμῖν, 
ὦ Ἴων, Φεῖον εἶναι καὶ μὴ τεχνικὸν περὶ Ὁμήρου ἐπαιρέτην. Χν 

5. ὑφ ΓΙ. — 16. ἠδει ἤδη α. — 20. δέ] δαί ΓΗ. 
1. ᾽λλὰ σὺ γὰρ α. — 5. δεῖς επι Βεκκετο (οἱ Flor. ασ) ος δεῖ ο) eum οεοτίς Πρτίς α, -- 16. ὑφ Γν, 
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Ὄρα δή, Πρώταρχε, τίνα λόγον µέλλες παρὰ Φιλή- 
Β Ἅµβου δέχεσθαι νυνὶ καὶ πρὸς είνα τὺν παρ ἡμῖν ἀμφισβη- 

τεῖν, ἐὰν µή σοι κατὰ νοῦν ᾗ λεγόμενος. βούλε συγκε- 
φαλαιωσώμεθα ἑκάτέφον: 

5 ΠΡ, Πάνυ μὲν ουν. 

Σ4. «Φίληβος μὲν τοίνυν ἀγαθὸν εἶναί φησι τὸ χαί- 
ϱὲεν πᾶσι ζώοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρφιν, καὶ ὅσα τοῦ 
γένους ἐσεὶ τούτου σύµφωνα ' τὸ δὲ παρ ἡμῶν ἀμφισβή- 
τηµά ἐσει μὴ ταῦτα, ἀλλὰ τὸ φφρονεῖν καὶ τὸ νουῖν καὶ 

io r µεμνῆσθαι καὶ τὰ τούτων αὖὐ ξυγγενῆ, δόξαν τε ὁρ- 

Φὴν καὶ ἀληθεῖς λογισµούς, τῆς γε ἡδονῆς ἀμείνω καὶ 
ὁ Ίφω γίγνεσθαι ξύμπασιν, ὕσαπερ αὐτῶν δυνατὰ µεταλα- 

βεῖν' δυνατοῖς δὲ μετασχεῖν ὠφελιμώτατον ἁπάντων εἶναι 
πᾶσι τοῖς οὖσί τε καὶ ἐσομένοι. ΠΜῶν οὐχ οὕτω πως 

15λέγοµεν, ὦ Φίληβε, ἑκώτεροι: 
ΦΙ. Πάντων μὲν οὖν μάλιστα, ὦ Σώκρατες. 

105 Σ0. ἀἄέχε δὴ τοῦτον τὸν νῦν διδόµενον, ὦ Πρώ- 
ταρχε, λόγον; : 

ΠΡΟ. Ανάγκη δέχεσθαι' Φίληβος γὰρ ἡμῖν ὁ καλὸς 

πο ἀπείρηκεν. 

250. αεῖ δὴ περὶ αὐτῶν τρόπω πανεὶ τάληθές πη 

ΠΡΟ. At γὰρ οὖν. υ) 
Σ0, Ἴθι δή, πρὸς τούτοις διομολογησώμεθα καὶ τόδε. 
ΠΡΩ, To ποῖον: 8 

Σ0. Ὡς νῦν ἡμῶν ἑκάτερος δν ψυχῆς καὶ διάθε- 
σιν ἀποφαίνει τινὰ ἐπιχειρήσει τὴν δυναµένην ὠνθρώ- 
ποιᾳ πᾶσι τὸν βίον εὐδαίμονα παρέχει. ἆρ' οὐχ οὕτως: 

ΠΡΩ. Οὕτω μὲν οὖν. 
Σ0. Οὐκοῦν ἡμεῖς μὲν τὴν τοῦ γαίρειν, ἡμεῖς ὃ᾽ αὖ 1ο 

τὴν τοῦ φρονεῖν; 
ΠΡΟ, Ἔστι ταῦτα. 

Σα. Τί δ ὢν ἄλλη εις κρείττων τούτων φανῇ; μῶν 
οὐκ, ἂν μὲν ἡδονῇ μᾶλλον φαίνηται ξυγγενής, ἠτεώμεθα Ε 
μὲν ἀμφύτεροι τοῦ ταῦτα ἔχοντος βεβαίως βίου, κρατεί 15 

δὲ ὁ τῆς ἡδονῆς εὺν τῆς φρονήσεως; ". 
ΠΡΟ, Ναί. 

Σ9. αν δέ γε φρονήσει, νικᾷ μὲν φρόνησις τὴν ἦδο- 

νήν, ἡ δὲ ἠττᾶται: ταῦθ' οὕτως ὁμολογούμενά φατε, 9398 

ἢ πῶς; * 

Πρώταρχε] ὦ Πρώταρχε (τε. Σ) ὃς, 
3. — - 19. τὸ * om. a. 

6. ἡμῶν] αὐτῶν 

— 4, νῦν α. — εὖν αποίοτο Schlelermachero ὃο: τῶν ceum nbrie a. — 
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Ξ ΠΡ, Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 
Σ., Τί δὲ Φιλήβω: τί φής: 

ΦΙ. Ἐμοὶ μὲν πάντως νικᾶν ἡδονὴ δοκεῖ καὶ δύόξει" 
αὐ δέ, Πρώκαφχε, αὐτὸς γνώσει. 

5 ΠΡΟ. Παραδούς, ὦ Φίλήβε, ἡμῖν τὸν λόγον οὐκ 

ἂν ἔτι κύριος εἴης τῆς πρὸς Σωκράτη ὁμολογίας ἢ καὶ 
τούναντίον. 

n ΦΙ. Andñ λέγεις' ἁλλὰ γὰρ ἀφοσιοῦμαι καὶ µαρτύ- 
φυμαι νῦν αὐτὴν τὴν Θεόν. ' 

κ ΠΡΟ. Καὶ ἡμεῖς σοι τούτων γε αὐτῶν συμµάφευρες 

ὤν εἶμεν, ὡς ταῦτα ἔλεγες ἃ έχεις. Αἱλὰ δὴ τὰ μετὰ 
ταῦτα ἑξῆς, ὦ Σώκρατις, ὅμως καὶ μετὰ Φιλήβου ἑκόν- 

τος ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃ πειρώμεθα περαίνειν. 
Σ8, Πειρατίον, ἀπ᾿ αἐτῆς δὲ τῆς Θεοῦ, ἣν ὅδε 

16 Αφφροδίτην μὲν λέγεσθαί φησε, τὸ d' ἀληθέσεατον αὐτῆς 
ὄνομα ἡδονὴν εἶναι. 

ΠΡ. Ὀρθότατα, 

υ ΣΩ. Τὸ δ᾽ ἐμὸν δέος, ὦ Πρώταρχε, ἀεὶ πρὺς τὰ 
τῶν Φιῶν ὀνύματα οὐκ ἔσει κατ ἄνθρωπον, ἁλλὰ πέρα 

πο τοῦ μεγίστου φόβον. καὶ νῦν τὴν μὶν ᾽φροδίτην, ὅπῃ 
ἐκείνῃ φίλον, ταύτῃ προσαγορείω: τὴν δὲ ἡδονὴν οἶδα 
ὡς ἔστι ποικίλον, καὶ Όπερ εἶπον, ἀπ' ἐκείνης ἡμᾶς ἆρ- 
χοµένους ἐνθημεῖσθαι δεῖ καὶ σκοπεῖν ἤντινα φύσιν ἴχει. 
ἔστι γάρ, ἀκούειν μὲν οὕτως, ἁπλῶς ἓν τι, μορφὰς δὲ 

3 δήπου παντοίας εἴληφε καί τινα τρύπον ἀνομοίους ἀλλή- 
ν΄ ταις. δὲ γάρ, ἠδεσθαι μέν φαµεν τὸν ἀκολασταίνοντα 

ἄρθρωπον, ἤδεσθαι δὲ καὶ τὸν σωφρονοῦντα αὐτῷ τῷ 
σωφρονεῖν: ἤδεσθαι δὲ καὶ τὸν ἀνοηταίνοντα καὶ ἀνοή- 
των δοξῶν καὶ ἐἰπίδων µεστόν, ἤδεσθαι δ᾽ αὖ τὸν. φρο- 

10 νοῦντα αὐτῷ τῷ φφρονεῖν' καὶ τούτων τῶν ἡδονῶν ἕκα- 
τέρας πῶς ἄν τις ὁμοίας ἀλλήλαις εἶναι λέγων οὐκ ἀνό- 

πητος φαίνοιτο ἐνδίκως; — 

προ. Fict μὶν γὰρ ὧπ' ἐναντίων, ὦ Σώκρατες, αὖ- 
73. ται πραγμάτων, οὐ μὴν αὐταί γε ἀλλήλαις ἐναντίαι. πῶς 

Ε:πγὰρ ἡδυνή γε ἡδονῇ μὴ οὐχ ὁμοιότατον ἂν εἴη, τοῦτο 
αὐτὸ ἑαυτῶ, πάντων χρημάτων: ' 

Σ0. Καὶ γὰρ χρῶμα, ὦ δαιµόνιε, χθώματι" κατά 

γε αὐτὸ τοῦτ οὐδὲν διοίσει, τὸ χρώμα εἶναι πῶν, τό γε 
μὴν μέλαν τῷ λευκῷ πάντες γιγνώσκοµεν ὡς πρὸς τῷ διά- 

««φορον εἶναι καὶ ἐναντιώκατον ὢν ευγχάνει" καὶ δὴ καὶ 
σχῆμα σχήµατι κατὰ ταύτόν᾽ γένει μέν ἐστι πᾶν ἓν, τὰ 
δὲ µέρη τοῖς µέρεσιν αὐτοῦ τὰ μὲν ἐναντιώτατα ἀλλήλοις, 

.. τὰ δὲ διαφορύτητά ἔχοντα µνυρίαν πον ευγχάνει. καὶ πὀλλ’ 
135 ἕτερα οὕτως ἔχονρ᾽ εὐφήσομεν, ὥστε τούτῳ γε τῷ λόγῳ 

«ὁ μὴ πίστευε, εῷ πάντα τὰ ἐνανειώτατα ἓν ποιοῦνει. 
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φοβοῦμαι δὲ µή τινας ἡδονὰς ἠδοναῖς εὑρήσομεν 
ἐναντίας. 

ΠΡΩ. "Ίσως" ἀλλὰ τί τοῦθ) ἡμῶν βλάψει τὸν λόγον; 

28, Ότι προσαγορεύεις αὐτὰ ἀνόμοια ὄντα ἑτέρῳ, 
φήσοµεν, ὀνόματι. λέγεις γὰρ ἀγαθὰ πάντα εἶναι τὰδ 
ἡδέα. τὸ μὶν οὖν μὴ οὐχ ἠδέα εἶναι τὰ ἡδέα λόγος οὐ- 
δεὶς ἀμφισβητεί: κακὰ δὲ ὄντ᾽ αὐτῶν τὰ πολλὰ καὶ ἀγαθὰ Β 

δέ, ὦς ἡμεῖς φαμέν, ὅμως [πάντα] σὺ προσαγορεύεις ἀγαθὰ 
αὐτά, ὁμολογῶν ἀνόμοια εἶναι τῷ λόγω, εἴ τίς σε προσ- 
αναγκάζοι. εἰ οὖν δὴ ταὐεὺν ἐν ταῖς κακαῖς ὁμοίως καὶ 19 

ἐν ἀγαθαῖς ἐνὺν πάσας ἡἠδονὰς ἀγαθὸν εἶναι προσαγο- 
ρεύειςι 

Πρ. Πῶς λέγει, ὦ Σώκφατες; οἵει γάρ τινα ουγ- 

Ἰωφήσεσθαι, Φέµενον ἡδονὴν εἶναι τάγαθόν, εἶτα ἀνέ- 
ξεσθαί σου λέγοντος τὰς μὲν εἶναί τινας ἀγαθὰς ἡδονάς, 15 
τὰς δέ τινας ἱτέρας αὐτῶν κακάς; ιν 

20. Αλ’ οὖν ἀνομοίους Τε φήσεις αὐτὰς ἀλλήλαις 
εἶναι καί τινας ἐναντίας. 

ΠΡΟ. Οὔτι καθ’ ὅσον γε ἠδοναί. 
Σ06. Πάλιν εἰς τὸν αὐτὸν φερόμεθα λόγον, ὦ Πρώ- πο {36 

ταρχε. οὐδ' ἄρα ἡδονὴν ἡδονῆς διάφορον, ἁλλὰ πάσας 
ὁμοίας εἶναι φήσοµεν, καὶ τὰ παραδείγµατα ἡμᾶς τὰ νῦν 
δὴ λεχθέντα οὐδὲν τιτρώσκει, πειρασόµεθα δὲ καὶ ἐροῦ- 
μεν ἄπερ οἱ πάντων φανλότατοί τε καὶ περὶ Ἰόγους ἅμα Ὁ 

γέοι. 36 
ΠΡΩ. Τὰ ποῖα δὴ λέγεις: 

34. "Ότι αἳ μιμούμενος ἐγὼ καὶ ἀμυνόμενος ἐὰν 
τολμῶ λέγειν ὡς τὸ ἀνομοιότατόν ἐσει εῷ ἀνομοιοτάτῳ 
πάντων ὁμοιότατον, ἔξω τὰ αὐτὰ σοὶ λέγειν, καὶ φανού- 
µεθά γε νεώτεροι τοῦ δέοντος, καὶ ὁ λόγος ἡμῖν ἐκπεσὼν 30 
οὐχήσεται. πάλιν οὖν αὐτὸν ἀνακρουώμεθα, καὶ τάχ 
ἀριόντες εἰς τὰς ὁμοίας ἴσως ἄν πως ἀλλήλοις συγχωρή- 
σαιμεν. 

ΠΡΕΣ. Αέγε πῶς: Ε 

Σ0. ᾿Ἐμὶ θὶς ὑπὺ σοῦ πάλιν ἐρωτώμενον, ὦ Πρώ- 15 
ταρχ». 

ΠρΩ. Τὸ ποῖον δή: 
Σ0. Φρόνησίς εε καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς καὶ πάνθ᾽ 

ὁπόσα δὴ κατ ἀρχὰς ἐγὼ Θέμενος εἶπον ἀγαθόν, διερω- 
τώµενος ὃ τέ ποτέ ἐσει εώγαθύόν, ἀρ οὐ ταὐτὸν πείσον- 4ο 
ται τοῦτο ὅπερ ὁ σὸς λόγος; 

ΠΡΦ. Πῶς; 

2. Πολλαί τε αἳ ξυνάπασαι ἐπιστῆμαι δόξονσιν εἷ- {131 

γαι καὶ ἀνόμοιοί τινες αὐτῶν ἀλλήλαις. εἰ δὲ καὶ ἐναν- 
τίαι πῃ γίγνονεαί τινες, ἄρα ἄξιος ἂν εἴην τοῦ διαλέγε- 6 84. 
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σθαι νῦν, εἰ φοβηθεὶς τοῦτο αὐτὸ µηδεµίαν ἀνόμοιον 
φαίην ἐπιστήμην ἐπιστήμῃ γίγνεσθαι, κἄπειθ᾽ ἡμῖν οὗτος 
ὁ λόγος ὥσπερ μῦθος ἀἁπολόμενος οἴχοιτο, αὐτοὶ δὲ σω- 
ζοίμεθα ἐπί τινος ἀλογίας; 

ΠΡΟ. ᾿Αλι οὐ μὴν δεῖ τοῦτο γενέσθαι, πλὴν τοῦ 
σωθῆναι. τό γε µήν µοι ἴσον τοῦ σοῦ τε καὶ ἐμοῦ λόγου 
ἀρέσκει ' πολλαὶ μὲν ἡδοναὶ καὶ ἀνόμοιοι γωνέσθων, πολ- 
λαὶ δὲ ἐπιστῆμαι καὶ διάφοροι. 

ΣΩ, ὨἘΤὴν τοίνυν διαφοφότητα, ὦ Πρώταφχε, τοῦ 

1ο ἀγαθοῦ τοῦ τ᾿ ἐμοῦ καὶ τοῦ σοῦ μὴ ἀποκρυπτόμενοι, κα- 
τατιθέντες δὲ εἰς τὸ μέσον, τοὶμῶμεν ἄν πη ἐλεγχόμενοι 
μηνύσωσε, πότερον ἠδονὴν τάγαθὸν δεῖ λέγειν ἢ φρύνη- 
σιν ἤ [τι] τρίτον ἄλλο εἶναι. νῦν γὰρ οὐ δήπου πρός γε 
αὐτὺ τοῦτο φιλονεικοῦμεν, ὅπως ἁγὼ τίθεµαι, ταῦτ ἴσται 

ιστὰ νικῶντα, ἢ ταῦθ’ ἃ οὐ, τῷ δ᾽ ἀληθεστάτῳ δεῖ που 
συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω. 

ΠΡΩ. Art γὰρ οὖν. 
6 258. Τοῦτον τοίνυν τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον δι ὁμοὶο- 

γίας βεβαιωσώμεθα. 

ΠΡ. Τὸν ποῖον δή: 

138 Σ5, Τὸν πᾶσι παρέχοντα ἀνθρώποις πράγματα ἑκοῦσί 

τε καὶ ἄκουσιν ἐνίοις καὶ ἐνίοτε. 
ΠΡΩ. Αέγε σαφέστερον. 

Σ4ὲ. Τὺν νῦν δὴ παραπεσόντα λέγω, φύσει πως πε- 

16 φυκότα Θαυμαστόν. ἓν γὰρ δὴ τὰ πολλὰ εἶναι καὶ τὸ ἓν 

πολὶὰ Θαυμαστὸν λεχθέν, καὶ ῥᾷδιον ἀμφισβητῆσαι τῷ 
τούτων ὁποτερονοῦν τιθεμένῳ. 

ΠΡΩ. αρ οὖν λέγεις, ὅταν τις ἐμὲ φῇ Πρώταρχον, 
Ὦ Ένα γεγονότα φύσει, πολλοὺς εἶναι πάλιν, τοὺς ἐμὲ καὶ 

ο0 ἐναντίους ἀλλήλοις µέγαν καὶ σμικρὸν τιθέµενος, καὶ βα- 
οὖν καὶ κοῦφον τὺν αὐτόν, καὶ ἄλλα µυρία; 

Σ9. Σὺ μέν, ὦ Πρώταρχε, εἴρηκας τὰ δεδηµενμένα 
πῶν Θαυμαστῶν περὶ τὸ ἓν καὶ πολλά, συγκεχωρηµένα δὲ 
ὡς ἔπος εἰπεῖν ὑπὸ πάντων ἤδη, μὴ δεῖν τῶν τοιούτων 

46 ἅπτιοθαι, παιδαριώδη καὶ ῥᾷδια καὶ σφόδρα τοῖς λόγοις 
ἐμπόδια ὑπολαμβανόντων γίγνεσθαι, ἐπεὶ μηδὶ τὰ τοιάδε, 
ὅταν τις ἱκάστου τὰ µέλη τε καὶ ἅμα µέρη διελὼν τῷ 
λόγω, πάντα ταῦτα τὺ ἓν ἐκεῖνο εἶναι διομολογησάµενος, 
ἐλέγχῃ παταγελῶν ὅτι τέρατα διηνάγκασται φάναι, τό τε 

ὡ ἓν ὡς πολλά ἐστι καὶ ἄπειρα, καὶ τὰ ποὶλὰ ὡς Ἑν µόνον. 

139 ΠΡΩ. Σὺ δὲ δὴ ποῖα, ὦ Σώκρατες, ἵτερα λέγεις, 
ἃ µήπω συγκεχωρηµένα δεδήµευται περὶ τὸν αὐτὸν τοῦ- 

τον λόγον: 
15 ΣΩ. Ὁπόταν, ὦ παῖ, τὸ ἓν μὴ τῶν γιγνοµένων τε 

ο καὶ ἀπολλυμένων τις τθῆται, καθάπερ ἀρτίως ἡμεῖς εἴ- 
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ποµεν. ἐντανθοῖ μὲν γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτον ἕν, Όπερ εἴπο- 
μεν νῦν δή, συγκεχώρηται τὸ μὴ δεῖν ἐλέγχειν' ὅταν δέ 
τις να ἄνθρωπον ἐπιχειρῇ τίθεσθαι καὶ βοῦν ἕνα καὶ τὸ 
καλὺν ἓν καὶ τὸ ὠγαθὸν ἕνν περὶ τούτων τῶν ἑνάδων 
καὶ τῶν τοιούτων ἡ πολλὴ οπουδὴ μετὰ διαιρέσεως ἆἅμ-δ 

φισβήτησις γίνεται. 
1155. Πώς; 

29. Πρώτον μὲν εἴ τινας δεῖ τοιαύτας εἶναι µονά- 

δας ὑπολαμβάνειν ἆληθῶς οὔσας' εἶτα πῶς αὖ ταύτας, 
μίαν ἑκάστην οὖσαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν καὶ µήτε γένεσιν µήτε]ο 
ὄλεθρον προσδεχοµένην, ὅμως εἶναι βεβαιότατα µίαν ταύ- 
την’ μετὰ δὲ τοῦ) ἐν τοῖς γιγνοµένοις αὖ καὶ ἀπείροις 
εἴτε διεσπασµένην καὶ πολὶὰ γεγονυῖαν Δετέον, εἴθ' ὅλην 
αὐτὴν αὐτῆς χωρίς, ὃ δὴ πάντων ἀδυναεώτατον φαίνοιτ᾽ 
ἄν, ταὐτὸν καὶ ἓν ὤμα ἐν ἓνί τε καὶ πολλοῖς γίγνεσθαι. 15 
ταῦτ᾽ ἔσει τὰ περὶ τὰ τοιαῦτα Ἑν καὶ πολλά, ἆλλ οὐκ 
ἐκεῖνα, ὦ Πρώταρχε, ἁπάσης ἀπορίας αἴτια μὴ καλώς 
ὁμολογηθέντα καὶ εὐπορίας ἂν αὖ καλῶρ. 

ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρὴ τοῦθ) ἡμᾶς, ὦ Σώκρατεςρ, ἐν τῷ 
νῦν πρῶτον διαπονήσασθαε; 

Σ8. Ὁρ γοῦν ἐγὼ φαίην ἄν. 
ΠΡΟ. Καὶ πάντας τοίνυν ἡμᾶς ὑπόλαβε συγχωρεῖν 

σοι τούσδε τὰ τοιαῦτα” Φίληβον ὅ) ἴσως κράτισεον ἐν τῷ 

νῦν ἐπερωτῶντα μὴ κινεῖν εὖ κείµενον. 
ΣΩ. Εἶιν. πὀθεν οὖν τις ταύτης ἄρξηται πολλῆς 15 

οὔσης καὶ παντοίας περὶ τὰ ἀμφισβητούμενα μάχης; ἀφ' 
ἐνθένδε; 

Πρ. Πόθεν; 

28. Φαμέν που ταύτὸν ἓν καὶ ποὶλὰ ὑπὸ λόγων γι- 
γνόµενα περιτρέχειν πάντῃ καθ Έκαστον τῶν λεγομένων 30 
ἀεὶ καὶ πάλαι καὶ νῦν. καὶ τοῦτο οὔτε μὴ παύσηταί ποτε 
οὔτε ἤρξατο νῦν, ἀλλ ἴστι τὸ τοιοῦτον, ὡς ἐμοὶ φαίνε- 
ται, τῶν λόγων αὐτῶν ἀθώνατόν τι καὶ ἀγήρων πάθος 
ἐν ἡμῖν. ὁ δὲ πρῶτον αὐτοῦ γευσάµενος ἑκάσεοτε τῶν 
νέων, ἡσθεὶς ὥς τινα σοφίας εὑρηκὼς Θησαυρόν, ὑφ᾽ ἧδο- αυ 
γῆς ἐνθονοιᾷ τε καὶ πάντα κινεῖ λόγον ἄσμενος, τοτὲ 

μὲν ἐπὶ θάτερα κυκλῶν καὶ συμφύρων εἰς ἓν, τοτὶ δὲ 
πάλιν ἀνειλίτεων καὶ διαµερίζων, εἰ ἀπορίαν αὐτὸν μὲν 

πρῶτον καὶ μάλιστα καταβάλλων, δεύτερον ὅ) ὧεὶ τὸν 
ἐχόμενον, ἄν τε νεώτερος ἄν τε πρεσβύτερος ἄν τε ἡλιξαρ 
ὧν τυγγάνῃ, φειδόµενος οὔτε πατρὺς οὔτε μητρὸς οὔτε 
ἄλλου τῶν ἀκονόνεων οὐδενός, ὀλίγου δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

ζώων, οὐ µόνον τῶν ἀνθρώπων, ἐπεὶ βαρβάρων γε οὐδε- 
νὸς ἂν φείσαιτο, εἴπερ µόνον ἑρμηνέα ποθὲν ἔχοι. 

ΠΡΟ. Αρ), ὦ Σώκφατες, οὐχ ὁρᾷς ἡμῶν τὸ πλῆθος, 15 
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ὅτι νέοι πάντες ἐσμέν; καὶ οὐ φοβεῖ µή σοι μετὰ Φιλή- 
βου ξυνεπιθώμεθα, ἐὰν ἡμᾶς λοιδορῇς: ὅμως δέ, µανθά- 

γοµεν γάρ ὃ έχεις, εἴ τις τρόπος ἔσει καὶ μηχανὴ τὴν 

μὲν τοιαύτην ταραχὴν ἡμῖν ἔξω τοῦ λόγου εὐμενῶς πως 
μ ο ἀπελθεῖν, ὁδὸν δὲ τινα καλλίω ταύτης ἐπὶ τὸν λόγον 

ἀνευρεῖν, σὗὐ τε προθυμοῦ τοῦτο καὶ ἡμεῖς συρακολουθή- 
σοµεν εἰς δύναμιν" οὐ γὰρ αμικρὸς ὁ παρὼν λόγος, ὦ 

Σώκρατες. 

Σρ. Οὐ γὰρ οὖν, ὦ παῖδες, ὥς φησιν ἡμᾶς προσ- 
νο αγορεύων Φίληβος. οὐ μὴν ἔσει χαλλίων ὁδὸς οὐδ ἂν γέ- 

χοιτο, ἧς ἐγὼ ἐραστὴς μέν εἰμι ἀεί, πολλάκις δέ µε ἤδη 
διαφυγοῦσα ἔρημον καὶ ὤπορον κατέστησεν. 

ΠΡΦ. Τίς αὕτη; λεγέσθω µόνον. 
Σ0. Ἡν δηλώσαι μὲν οὐ πάνυ χαλεπόν, χρῆσθαι δὲ 

ιὀπαγχάλεπον. πάντα γὰρ ὅσα τέχνης ἐχόμενα ἀνευρέθη πώ- 
ποτε, διὰ ταύτης φανερὰ γέγονε. σκόπει δὲ ἣν λέγω. 

ΠΡ. «έγε µόνον. 

Σ0, Θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὥς γε καταφαί- 
»ται ἐμοί, ποθὶν ἐκ θεῶν ἐῤῥίφη διά τινος Προµηθέως 

3ο ἅμα φανοτάτῳ τινὶ πυρί;: καὶ οἱ μὲν παλαιοί, κρείττονες 

ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρω θεῶν οὐκοῦντες, ταύτην φήμην πα- 
ρέδοσαν, ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν καὶ ἐκ πολλῶν ὄντων τῶν «εὶ 
λεγομένων εἶναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν αὐτοῖς ξύμφυ- 

Ὦ τον ἐχόντων. δεῖν οὖν ἡμᾶς τούτων οὕτω διακεκοσµηµέ- 
4 νωφ ἄεὶ µίαν ἰδέαν περὶ παντὸς ἑκάστοτε θΘεμένους ζη- 

τεῖν: εὑρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν. ἐὰν οὖν µεταλάβωμεν, μετὰ 
µίαν δύο, εἴ πως εἰσί, σκοπεῖν, εἰ δὲ µή, τρεῖς ἤ τινα 
ἄλλον ἀριθμόν, καὶ τῶν ἓν ἐκείνων ἕκαστον πάλιν ὡσαύ- 
τως, ῥέχριπερ ἂν τὸ κατ ἀρχὰς ἓν μὴ ὅτι ἓν καὶ πολλὰ 

30 καὶ ἄπειρά ἐστι µόνον ἴδῃ τις, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα. την δὲ 
τοῦ ἀπείρου ἰδίαν πρὺς τὸ πλήθος μὴ προσφέρειν, πρὶν 

ἄν τις τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ πώντα κατίδῃ τὸν μεταξὺ τοῦ 
ἀπείρου τε καὶ τοῦ ἑνός' τότε δὴ δεῖ τὺ ἓν ἕκαστον τῶν 
πάντων εἰς τὸ ἄπειρον µεθέντα χαΐρειν ἐᾷν. οἳ μὲν οὖν 

19 Φεοί, ὅπερ εἶπον, οὕτως ἡμῖν παρέδοσαν σκοπεῖν καὶ µαν- 
Φάνειν καὶ διδάσκειν ἀλλήλους: οἱ δὲ νῦν τῶν ἀνθρώπων 

17 οοφοὶ Ἑν μέν, ὅπως ἂν τύχωσε, καὶ πολλὰ Φᾶστον καὶ 
βραδύτερον ποιοῦσι τοῦ δέοντος, μετὰ δὲ τὸ ἓν ἄπειρα 

εὐθύς' τὰ δὲ µέσα αὐτοὺς ἐκφεύγει: οἷς διακεχώρισται 

αυτό τε διαλεκτικῶς πάλιν καὶ τὸ ἐριστικῶς ἡμᾶς ποιεῖσθαι 

πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους. 
ΠΡΟ. Τὰ µένπως, ὦ Σώκρατες, δοκῶ σου µαν- 

Φάνειν, τὰ δὲ ἔτι σαφέστερον δέοµαι ἃ λέγεις ἀκοῦσαι. 
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Σ9. Σαφὶς µήν, ὦ Πρώταρχε, ἐστὶν ἐν τοῖς γράµ- 
µασιν ὃ λέγω, καὶ λάμβανε αὐτὸ ἐν τούτοις οἶσπερ καὶ Β 

πεπαίδενσαι. 

Προ. Πώς: 

Σ0. Φωνὴ μὲν [ἡμῖν] ἐστί πουν µία διὰ τοῦ στόματος δ 
ἠοῦσα, καὶ ἄπειρος αὖ πλήθει, πάντων τε καὶ ἑκάστου. 

ΠΡς, Τί μήν: 
ΣΩ. Καὶ οὐδὲν ἱτέρῳ γε τοὔτων ἐσμέν πω σοφοί, 

οὔθ) ὅτι τὸ ἄπειρον αὐτῆς ἴσμεν οὗθ) ὅτι τὸ ἕν' ἀλλ 
ὅει πόσα τέ ἐσει καὶ ὁποῖα, τοῦτ ἔστι τὸ γραμματικὸν 19 
ἕκαστον ποιοῦν ἡμῶν. 

ΠΡΟ ᾿Αληθέστατα. 
Σ9. Καὶ μὴν καὶ τὸ μονοικὸν ὃ τυγχάνει ποιοῦν, 

τοῦτ ἔσει ταὐτόν. 
ΠΡΟ. Πᾶς: ψ .. 

Σ9. Φωνὴ μέν που κατ ἐκείνην τὴν τέχνην ἐστὶ µία Ὁ 
ἐν αὐτῇ. 

ΠΡςΘ. Πῶς δ' οὗ: 

ΣΏ. «ο δὶ θώμεν, βαρὺ καὶ ὀξύ, καὶ τρίτον ὁμό- 

τονον. ἢ πῶς; * 
ΠΡΟ, Οὕτως. . 
ΣΩ. Λλλ' οὕπω σοφὸς ἂν εἴης τὴν μονσικὴν εἰδὼς 

ταῦτα μόνα, μὴ δὲ εἰδὼς ὥς γ ἔπος εἰπεν εἰς ταῦτα 
οὐδενὸς ἄξιος ἔσει. 

ΠΡρΩ. Οὐ γὰρ οὖν. * 
Σ0,. Αλ, ὦ φίλε, ἐπειδὰν λάβης τὰ διαστήματα 75 

ὁπόσα ἐσεὶ τὸν ἀριθμὸν τῆς φωνῆς ὀξύτητός τε πέρι καὶ 
βαρύτητος, καὶ ὁποῖα, καὶ τοὺς ὄρους τῶν διαστημάτων, Ὁ 
καὶ τὰ ἐκ τούτων ὅσα συστήµατα γέγονεν, ἃ κατιδόντες 
οἱ πρφόσθεν παρέδοσαν ἡμῖν τοῖς ἐπομένοις ἐκείνοις καλεῖν 30 
αὐτὰ ἁρμονίας, ἕν τε ταῖς κινήσεσιν αὖ τοῦ σώματος 

ἕτερα τοιαῦτα ἐνόντα πάθη γιγνόµενα, ἃ δὴ δι ἀριθμῶν 
µετρηθέρτα δεῖν αὖ φασὶ ῥυθμοὺς καὶ µέτρα ἐπονομάζειν, 
καὶ ἅμα ἐννοεῖν ὡς οὕτω δεῖ περὶ παντὸς ἑνὸς καὶ ποϊὶῶν 

σκοπεῖν’ ὅταν γὰρ ταῦτά τε λάβης οὕτω, τότε ἐγένου σο- 13 
φός, ὅταν τε ἄλλο τῶν ὄνεων Ἑν ὁτιοῖν ταύτῃ σχοπούµενος E 
Έῃς, οὕτως ἔμφρων περὶ τοῦτο γέγονας. τὸ ὅ᾽ ἄπειρόν 

σε ἑκάστων καὶ ἐν ἑκάσεοις πλήθος ἄπειρον ἑκάστοτε ποιεῖ 
τοῦ φρονεῖν καὶ οὐκ ἑλλόγιμον οὐδ' ἐνάριθμον, ἄτ' οὐκ 
εἰς ἀριθμὸν οὐδένα οὐδενὶ πώποτε ἀπιδόντα. Γ] 

ΠΡΩ Κάλµστα, ὦ ΦΙλήβε, ἴμοιγε τὰ νῦν ληγόμενα 

εἰρηκέναι φαίνεται Σωκράτηὸ. 

ΦΙ. Καὶ ἐμοὶ ταῦτά γε αὐτά. ἀλλὰ εί δή ποτε πρὺς 
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10. 50. 

ἡμᾶς ὁ λόγος οὗτος νῦν εἴρηται καὶ τί ποτε βουλό- 
μενος! 

Σ6. Ὀρθῶς μέντοι ταῦθ᾽ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, ἠρώ- 
τηκε Φίληβος. 

5 ΠΡΩ. Πάνυ μὶν οὖν, καὶ ἀποκρίνου γε αὐτῷ. 
29, «ράσω ταῦτα διελθὼν σμικρὸν ἔτι περὶ αὐτῶν 

τούτων. ὥσπερ γὰρ ἓν ὀτιοῦν εἴ τίς ποτε λάβοι, τοῖτον, 
ὥς φαµεν, οὐκ ἐπ ἀπείρον φύσιν δεῖ βλέπειν εὐθὺς ἀἰλ᾽ 
ἐπί τινα ἀριθμόν, οὕτω καὶ τοὐναντίον ὅταν τις τὸ ἄπει- 

Ἠ ι0ρον ἀναγκασθῇ πρῶτον λαμβάνειν, μὴ ἐπὶ τὸ ἓν εὐθὺς 

ἁλλ) ἐπ) ἀριθμὸν αὖ τινὰ πλῆθος ἕκαστον ᾿χοντά τι κατα- 
φοεῖν, τελευτᾷν τε ἐκ πάντων εἰς ἕν. πάλιν δὲ ἐν τοῖς 
γράµµασι τὸ νῦν λεγόμενο» λάβωμεν. 

ΠΡΟ, Πῶςι 
5 Σ. Ἐπειδὴ φωνὴν ἄπειρον κατερόησεν εἴτε τις θεὸς 

εἴτε καὶ θεῖος ἄνθρωπος, ὡς λόγος ἓν Αἰγύπτῳ Θεύθ 

τινα τοῦτον γενέσθαι λέγων, ὃς πρώτος τὰ φωνήεντα ἐν 
τῷ ὠπείρῳ κατενύησεν οὐχ ἓν ὄντα ἀλλὰ πλείω, καὶ πά- 

CUr ἕτερα φωνῆς μὲν οὔ, φθόγγου δὲ µετέχοντά τίνος, 

4ο ἀριθμὸν δέ τινα καὶ τούτων εἶναι" ερίτον δὲ εἶδος γραµ- 
µάτων διεστήσατο τὰ νῦν λεγόμενα ἄφωνα ἡμῖν" τὸ μετὰ 
τοῦτο διῄρει τά τε ἄφθογγα καὶ ἄφωνα µέχρε ἑνὸς ἑκά- 
στου, καὶ τὰ φωνήεντα καὶ τὰ µέσα κατὼ τὸν αὐτὸν 
τρόπο», ἕως ἀριθμὸν αὐτῶν λαβὼν ἓνί τε ἑκάστω καὶ 

39 ἔύμπασι στοιχεῖον ἐπωνύμασε. καθαρῶν δὲ ὡς οὐδες 
ἡμῶν οὐδ' ἂν Ἐν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ἄνευ πάντων αὐτῶν 
µάθοι, τοῦτον τὸν δεσμὸν αὖ λογισάμενος ὡς ὄντα ἕνα 

Ὦ καὶ πάντα ταῦτα ἕν πως ποιοῦντα, μίαν ἐπ αὐτοῖς ὡς 
οὗσαν γραμματικὴν τέχνην ἐπεφθέγξατο προσειπών. 

ο ΦΙ. Ταῦτ ἔει σαφέστερον ἐκείνων αὐτά γε πρὸς ἄλ- 
ληλα, ὦ Πρώταρχε, ἵμαθον' τὸ ὅ᾽ αὐτό µοι τοῦ λόγου 
»ῦν τε καὶ σμικρὺν ἴμπροσθεν ἐλλείπεται. 

28. Μῶν, ὦ Φίλήβε, τὸ τί πρὸς ἔπος αὖ ταῦτ 
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ἐστίν: 

11 01. Ναί, τοῦ ἴστιν ὃ πάλαι ζητοῦμεν ἐγώ τε καὶ 
Πρώταφρχος. 

Σ0. Ἡ μὴν ἐπ αὐτῷ γε ἤδη γεγονάτες ζητεῖτε, ὡς 
κ φής, πάλαι; 

ΦΙ. Πώς: 

ο 2. 40 οὐ περὶ φρονῄσεως ἦν καὶ ἡδονῆς ἡμῖν ἐξ 
ἀρχῆς ὁ λόγος, ὁπότερον αὐτοῖν αἱρετέον; 

ΦΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σ0. Καὶ μὴν ἓν γε ἑκάτερον αὐτοῖν εἶναί φαµεν. 
ΦΙ. Πάνν μὶν οὖν. 

6 Σ0. Τοῦς αὐτὸ τοίνυν ἡμᾶς ὁ πρόσθεν λόγος ἀπαι- 
τεῖ, πῶς ἴστιν ἓν καὶ ποὶλὰ αὐτῶν ἑκάτερον, καὶ πῶς μὴ 
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ἄπειρα εὐθύς, ἁλλά τινά ποτε ἀριθμὸν ἑκώτερον ἔμπρο- 
σθεν κέκτηται τοῦ ἄπειρα αὐτῶν ἕκαστα γεγονέναι; 19 

πρω. Οὐκ εἰς φαῦλόν γε ἐρώτημα, ὦ Φίληβε, οὐκ 
οἱδ) ὄντινα τρόπον κύκλῳ πως περιαγαγὼν ἡμᾶς ἐμβέ- 
βίηκε Σωκράτης. καὶ οκόπει δὴ πότερος ἡμῶν ἀποκρινεῖται ὃ 
τὸ νῦν ἐρωτώμενον. ἴσως δῆ γελοῖον τὸ ἐμὲ τοῦ λόγου 
διάδοχον παντελῶς ὑποστάντα διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ 

νῦν ἐροτηθὲν ἀποκρίνασθαι αοὶ πάλιν τοῦτο προστάττειν" 
γελοιότερον ὅ᾽ οἶμαι πολὺ τὸ µηδέτερον ἡμῶν δύνάασθαι: Β 

σκόπει δὴ τί ὁράσομεν. εἴδη γάρ µοι δοκεῖ νῦν ἐρωτᾷν 10 148 
ἡδονῆς ἡμᾶς Σωκρήτης, εἴτ ἴστιν εἴτεε µή, καὶ ὁπόσα 
ἐσεὶ καὶ ὁποῖα: τῆς τε αὖ φφονήσεως πέρι κατὰ ταὐτὰ 
ὠσαύτως. 

20. ᾽Αληθέστατα λέγες, ὦ παῖ Καλλίου: μὴ γὰρ 
δυνάµενοι τοῦτο κατὰ παντὸς ἑνὺς καὶ ὁμοίου καὶ ταύ- 16 
τοῦ δρᾷν καὶ τοῦ ἐναντίου, ὡς ὁ παρελθὠν λόγος ἐμή- 
νυσεν, οὐδεὶς εἰς οὐδὲν οὐδενὸς ἂν ἡμῶν οὐδέποτε γέ- 
νοιτο ἄξιος. 

ΠΡΟ. Σχεδὸν ἴοικεν οὕτως, ὦ Σώκρατες, ἔχειν. ἀλλὰ ϐ 
καλὸν μὲν τὸ ἔύμπαντα γιγνώσκειν τῷ σώφρονι, δεύτερος κι 

ὁ) εἶναι πλοῦς δοκεῖ μή λανθάνειν αὐτὸν αὐτόν.- τί δή 
μοι τοῦτο εἴρηται τὰ νῦν, ἐγώ σοι φράσω. σὺ τήνδε ἡμῖν 

τὴν συνουσία», ὦ Σώκρατες, ἐπέδωκας πᾶσι καὶ σαυτὸν 
πρὸς χὺ διελέσθαι τέ τῶν ἀνθρωπίνων κτημάτων ἄριστον. 

Φιλήβου γὰρ εὐπόντος ἡδονὴν καὶ τέρφιν καὶ χαρὰν καὶ 15 
πάνθ᾽ ὁπύσα τοιαῦτ ἐστί, οὐ πρὺς αὐτὰ ἀντεῖπες ὡς οὐ 
ταῦτα ἀλλ ἐκεϊνά ἐἔσεν, ἃ πολλάκις ἡμᾶς αὐτοὺς ἆνα- Ὦ 
µιμνήσκομεν ἑκόντες, ὀρθῶς δρῶντες, ἵν' ἐν μνήμη πα- 

ῥακείμενα ἑκότερα βασανίζηται. φὶς ὃ) ὡς ἴοικε σὺ τὸ 
προσφηθησόµενον ὀρθῶς ἄμεινον ἡδονῆς γε ἀγαθὺν εἶναι 30 
φοῦν, ἐπισεήμην, αύνεσιν, τέχνην καὶ πάντα αὖ τὼ τού- 
των ἔνγγενῆ, ἃ κτᾶσθαι δεῖν, ἀλλ οὐχὶ ἐκεῖνα. τούτων 
δὴ μετ ἀμφισβητήσεως ἑκατέρων λεχθέντων ἡμεῖς σοι μετὰ 
παιδιᾶς ἠπειλήσαμεν ὧρ οὐκ ἀφήσομεν οἴκαδέ σε, πρὶν 

ἂν τούτων τῶν λόγων πέρας Ἱκανὸν γένηταί τι διορι- 35 E 
σθέντων᾽ οὐ δὴ συνεχώρησας καὶ ἔδωκας εἰς ταῦθ’ ἡμῖν 

σαυτόν. ἡμεῖς δὲ δὴ λέγομεν, καθάπερ οἱ παῖδερ, ὅτι 
τῶν ὀγθῶς δοθέντων ἀφαίρεσις οὐκ ἔστι. παῦδαι δὴ τὸν 

τρόπον ἡμῖν ἀπαντῶν τοῦτον ἐπὶ τὰ νῦν λεγόμενα. Ἴ6 
24. Τίνα λέγεις; “ϱυ 

ΠΡΩ. Εἰς ἀπορίαν ἐμβάλλων καὶ ἀνερωτῶν ὧν μὴ 90 
δυναίμεθ) ἂν ἱκανὴν ἀπόκριαιν ἐν τῷ παρόνει διδόναι 
σοι. μὴ γὰρ οἰώμεθα τέλος ἡμῖν εἶναι τῶν νῦν τὴν πάν- 
των ἡμῶν ἀπορία», ἀλλ εἰ δρᾷν τοῦθ' ἡμεῖς ἀδυνατοῦ- 
μεν, σοὶ δραστέον᾽ ἠὑπέσχου γάρ. βουλεύου δὴ πρὸς ταῦτα ο 
αὐτόᾳ, πότερον ἡδονῆς εἴδη σοι καὶ ἐπιατήμης διαιρετέον 
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ἢ καὶ ἑατέον, εἴπῃ καθ’ ἕτερόν τινα τρόπον οἷός τ’ εἶ καὶ 

βούλει δηλῶσαί πως ἄλλως τὰ νῦν ἀμφισβητούμενα παρ ἡμῖν. 

Β Σ0. «ΟΙεινὸὺν μὲν τοίνυν ἔτι προσδοκᾷν οὐδὶν δεῖ τὸν 

150 ἐμέ, ἐπειδὴ τοῦθ) οὕτως εἶπες' τὸ γὰρ εἰ βούλει ῥηθὲν 

αλύει πάντα φόβον ἑκάστων πέρι. πρὸς δὶ αὖ τοῖς μνήμην 

τινὼ δοκεῖ τίς µοι δεδωκέναι θεῶν ἡμῖν. ' 

Πρω. Πῶς δὴ καὶ τίνων; 
ΣΩ. όγων ποτέ τινων πάλαι ἀκούσας ὄναρ ἢ καὶ 

ἐγφηγορὼς νῦν ἐννοώ περί τε ἠδονῆς καὶ φφονήσεως, ὡς 

μ οὐδέτερον αὐτοῖν ἐσεὶ τἀγαθόν, ἀλλ’ ἄλλο τι τρίτον, ἔτε- 

ρον μὲν τούτων, ἄμεινον δὲ ἀμφοῖν. καὶ τοιοῦτό γε ἂν 

Ὁ  ἐναργῶς ἡμῖν φανῇ νῦν, ἀπήλλακται μὲν ἡδονὴ τοῦ νικῷν᾽ 

τὸ γὰρ ἀγαθὸν οὐκ ἂν ἴτι ταὐτὸν αὐτῇ γήγνοιτο. ἢ πῶς; 

ΠΡΦ. Οὕτως. 

2. Τῶν δὲ γε εἰς τὴν διαίρεσιν εἰδῶν ἡδονῆς οὐ- 

δὲν ἔτι προσδεησύµεθα κατ ἐμὴν δόξαν. προϊὀὸν ὃ᾽ ἔτι 

σαφέστερον δείξει. 

ΠΡΩ. Κάλλιστα εἰπὼν οὕτω καὶ διαπέραινε. 

Σ0, Σμίκρ ἄττα τοίνυν ἔμπροσθεν ἔτι διοµολογη: 

3 σώμεθα. : 

ΠΡΟ, Τὰ ποῖα; 

ΣΩ. Τὴν τάγαθοῦ μοῖραν πότερον ἀνάγκη τέλεον ἢ 

ϱ. μὴ τέλεον εἶναι: 
ΠΡΩ. Πάντων δή που τελεώτατον, ὦ Σώκρατες. 

28. Τί δέ; ἱκανὸν τὀγαθόν; 

151 ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔς καὶ πάντων γὲ εἰς τοῦτο ὅνα- 

φέρειν τῶν ὄντων. 
ΣΩ. Τόδε γε µήν, ὡς οἶμαι, περὶ αὐτοῦ ὠναγκαιό- 

τατον εἶναι λέγειν, ὡς πᾶν. τὸ γιγνῶσχον αὐτὸ Θηρεύει 

αυ καὶ ἐφίεται βουλόμενον ἐλεῖν καὶ περὶ αὐτὸ κεήσασθαι, 

καὶ τῶν ἄλλων οὐδὶν φρονείζει πλὴν τῶν ἀποτελουμένων 

ἅμα ἀγαθοῖς. 

ΠΡΟ. Οὐκ ἴσει τούτοις ἀνεειπεῖν. 

Ε ΣΩ. Σκοπώμεν δὴ καὶ κρίνωµεν τόν τε ἡδονῆς καὶ 

4 τὸν φρονήσεως βίον ἰδόντες χωρίς. 

ΠΡ. Πῶς εἶπες; 

ο 39. Μήτε ἐν τῷ τῆς ἡδονῆς ἐνέστω φρόνησις μήτε 

ἐν τῷ τῆς φρονήσεως ἠδονή. δεῖ γάρ, εἴπερ πύτερον 

αὐτῶν ἐστὶ τἀγαθόὀν, μηδὶν μηδενὸς ἴτι προσδεῖσθαι΄ 

μυ δεόµενον ὅ' ἂν φανῇ πύτερον, οὐκ ἔστι πον τοῦτ ἔτι 

81 µτὺ ὄντως ἡμῖν ἀγαθόν. 

Π44ΤΩΟΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 

Πρα. Πῶς γὰρ ἄν: 
Σα. Οὐκοῦν ἐν σοὶ πειρώμµεθα βασανίξοντες ταῦτα; 

ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σς. Αποκρίνου δή. 
ΠΡΟ. αέγε. δ 

ΣΩ. «έξαιο ἂν, Πρώταρχε, σὺ ζῇν τὸν βίον ἅπαντα 

ἠδόμενος ἡδονὰς τὰς µεγίστας; 
πρῳῷ. Τί δ᾽ οὔ; 

29, αρ οὖν ἴτι τινὸς ἄν σοι προσδεῖν ἡγοῖο, εἰ τοῦτ' 

ἔχοις παντελῶς 1ο 

ΠΡ. Οὐδαμῶς. 
256. Ὄρα δή, τοῦ φρονεῖν καὶ τοῦ νοεῖν καὶ λογίζε- 

σθαι τὰ δέοντα, καὶ Όσα τούτων ὠδελφά, μῶν μηδὶ ΒΑ 

ὁρᾷν τε; 

ΠΡΩ. Καὶ τί; πάντα γὰρ ἔχοιμ ἄν που τὸ χαίρει» 15 

ἔχων. 
ΣΩ. Οὐκοῦν οὕτω ζῶν ἀεὶ μὲν διὰ βίου ταῖς µεγί- 

σταις ἡδοναῖς χαΐροις ἄν: 
Πνα. Τί δ) οὔ: 
Σ0. ἨΝοῦν δέ γε καὶ μνήμην καὶ ἐπιστήμην καὶ δό- 30 

ἔαν μὴ κεκτηµένος ἀληθῆ, πρῶτον μὶν τοῦτο αὐτό, εἰ 

ἢ χαΐρεις ἢ μὴ χαίρεις, ἀνάγκη δή πού σε ἀγνοεῖν, κενόν 
γε ὄνεα πάσης φρονήσεως. 

ΠΡΩ. ᾽Ανάγκη. 
20. Καὶ μῆν ὡσαύτως μνήμην μὴ κεκεηµένον ἀνάγκη 15. 

δήπου μηδ ὅτι ποτ ἔχαιρες µεμνῆσθαι, τῆς τ' ἐν τῷ 

παραχρῆμα ἡδονῆς προσπιπεούσης μηδ᾽ ἠντινοῦν μνήμην 
ὑπομένειν' δύξων δ' αὖ μὴ κεκτηµένον ἀληθῆ μὴ δοξά- 
ζειν χαΐρειν χαΐροντα, λογισμοῦ δὲ στερύµενον μηδ εἰς 
τὸν ἔπειτα χρόνον ὡς χαιρήσεις ὀννατὸν εἶναι λογίζεσθαι, 30 103 
ζῇν δὲ οὐκ ἀνθρώπου βίον ἀλλά τινος πλεύμονος ἢ τῶν 
ὅσα θαλάττια μετ ὀδτρείνων ἑμψυχά ἔσει σωμάτων. ἔστι 

ταῦτα, ἢ παρὰ ταῦτα ἔχομεν ἄλλως πως διανοηθῆναι; ὮὉ 

ΠΡΟ. Καὶ πῶς; 

Σ0. Αρ) οὖν αἱρετὸς ἡμῖν βίος ὁ τοιοῦτος; 15 
ΠΡΩ. Εἰς ἀφασίαν παντάπασί µε, ὦ Σώκρατες, 

οὗτος ὁ λόγος ἐμβέβληκε τὰ νῦν. 
Σ9. Μήπω τοίνυν μαλθακιζώμεθα, τὸν δὲ τοῦ νοῦ 

µεταλαβόντες αὖ βίον ἴδωμεν. 
ΠΡΩ. Ποῖον δὴ λέγεις; 40 
Σ0. Εἴ τις δέξαις᾽ ὢν αὖ ζῇν ἡμῶν φρόνησιν μὲν 
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35. 95. 

καὶ νοῦν καὶ ἐπιστήμην καὶ μνήμην πᾶσαν πάντων κεκτη: 

Κ. αένος, ἡδονῆς δὲ µετέχων μήτε µέγα μήτε σµιιρόν, μηδ’ 
αὐ λύπης, ἀλλὰ τὸ παράπαν ὑἠπαθὴς πάντων τῶν τοιούτων. 

ΠΡΩ. Οὐδέτερος ὁ βίος, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε τού- 

των αἱρετός, οὐδ' ἅλλῳ µή ποτε, ας ἐγώμαι, φανῇ. 
ΣΑ. Τί ὅ' ὁ ξυναµφύτερος, ὦ Πρώταρχε, ἐξ ἆμ- 

φοῖν συμμιχθεὶς κοινὺς γενόμενος: 
ΠΡΩ. "Ἡδονῆς λέγεις καὶ νοῦ καὶ φφονήσεως: 
38, Οὕτω καὶ τὸν τοιοῦτον λέγω ἔγωγε. 

ιο ΠΡΟ. Πᾶς δήπου τοῦτόν γε αἱρήσεται πρότερον ἢ 
154 ἐκείνων ὁποτερονοῦν, καὶ πρὺς τούτοις γε, οὐχ ὁ μέν, 

ὁ δ᾽ οὔ. 
Σᾳ. ΠΜανθάνομεν οὖν ὃ τι νῦν ἡμῖν ἐστὶ τὸ ἕυμ- 

βαΐνον ἐν τοῖς παροῦσι λόγοις: 

5 ΠΡΩ. Πάνν μὶν οὖν, ὅτι τρεῖς μὲν βίοι προὐτέθη- 
Ἡ σαν, τοῖν δυοῖν δ' οὐδέτερος ἱκανὺς οὐδὲ αἱρετὸς οὔτ' 

ἀνθρώπων οὔτε ζώων οὐδενί. 

ΣΩ. Μῶν οὖν οὐκ ἤδη τούτων γε πρι δῆλον ες 
οὐδέτερος αὐτῶν εἶχε τἀγαθόν: ἦν γὰρ ἂν ἱκανὸς καὶ 

Ἀγτέλεος καὶ πᾶσι φυτοῖς καὶ ζώοις αἱρετός, οἴσπερ δυνατὸν 
ἦν οὕτως ἀεὶ διὰ βίου ζῆν. εἰ δέ τις ἄλλα ᾖρεῖθ ἡμῶν, 
παρὰ φύσιν ἂν τὴν τοῦ ἀληθῶς αἱρετοῦ ἐλάμβανεν ἄκων 
ἐὲ ὡγνοίας ἤ τινος ἀνάγκης οὖκ εὐδαίμονος. 
 ΠΡΩ, Ἔοικε γοῦν ταῦθ οὕτως ἔχειν. 

ο Σ8. Ὡς μὲν τοίνυν τήν γε Φιλήβου θΘεὸν οὐ δεῖ δια- 
πἹ. νοεσθαι ταὐτὸν καὶ τάγαθόν, Ἱκανῶς εἰρῆσθαί µοι δοκεῖ. 

ΦΙ. Οὐδὶ γὰρ ὁ αὓς νοῦς, ὦ Σώκρατες, ἴστι τάγα- 
θόν, ἀλλ) ἕξει που εαὐτὰ ἐγκλήματα. 

ΣΩ, Τά ἄν, ὦ ΦίΧήβε, ὃ Υ ἐμός' οὐ μέντοι τόν" 
30γε ἀληθινὸν ἅμα καὶ Θεῖον οἶμαι νοῦν, ἀλλ ἄλλως πως 

150. ἔχειν. τῶν μὲν οὖν γικητηρίων πρὸς τὸν κοινὸν βίον οὐκ 
ἀμφισβητῶ πω ὑπὶρ νοῦ, τῶν δὲ δὴ δευτερίων ὁρᾷν 

ϱ καὶ σκοπεῖν χρὴ πέφι τί δράσοµεν. τάχα γὰρ ἂν τοῦ κοι- 

νοῦ τούτου βίου αἰειώμεθ' ὢν ἑκώτερος ὁ μὲν τὸν νοῦν 
36 αἴτιον, ὁ ὃ᾽ ἡδονὴν εἶναι, καὶ οὕτω τὸ μὲν ἀγαθὸν τού- 

των ἀμφοτέρων οὐδέτερον ἂν εἴη, τάχα δ’ ἂν αἴειόν τις 
ἡπολάβοι πότερον αὐτῶν εἶναι. τούτου δὴ πέρι καὶ μᾶλ- 
λον ἔτι πρὸς Φίληβον διαµαχοίµην ἄν, ὡς ἐν τῷ μικτῷ 

τούτῳ βίῳ, ὃ τί ποτ’ ἴστι τοῦτο ὃ λαβὼν ὁ βίος οὗτος 
40 γέγονεν αἱρετὸς ἅμα καὶ ἀγαθός, οὐχ ἡδονὴ ἀλλὰ νοῦς 

τούτῳ ἐνγγενέστερον καὶ ὁμοιότερόν ἐστι. καὶ κατὰ τοῦτον 
Ε τεὖν λόγον οὔτ ἂν τῶν πρωτείων οὐδ' αὖ τῶν δευτερείων 

ἡδονῇ μετὸν ἀληθῶς ἄν ποτε λέγοιτο. ποῤῥωτέρω δέ ἐσει 
τῶν τριτείων͵, εἴ τι τῷ ἐμῷ νῷ δεῖ πιστεύειν ἡμᾶς τὰ νῦν. 

MAATAÆNOS ΦΙΗ4ΗΒΟΣ. 307 

ΠΡ. ᾽Αλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, ἔμοιε δοκεῖ νῦν 
ἡδονή σοι πεπτωκέναι καθαπερεὶ πἱηγεῖσα ὑπὸ τῶν νῦν 
δὴ λόγων" τῶν γὰρ νικητηρίων πέρι µαχομένη κεῖται. τὸν 
δὲ νοῦν, ὡς ἔοικε, λεκτέον ας ἐμφρόνως οὐκ ἀντεποιεῖτο 
τῶν νικητηρίων’ τὰ γὰρ αὐτὰ ἔπαθεν ἄν. τῶν δὲ δὴ δευ- 
τερείων στερηθεῖσα ἡδονὴ παντάπασιν ἄν τινα καὶ ἅτι- 
µίαν σχοίη πρὸς τῶν αὐτῆς ἐραστῶν' οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις 
ἓτ᾽ ἂν ὁμοίως φαίνοιτο καλή. 

26. Τί οὔν; οὐκ ἄμενον αὐτὴν ἐᾷν ἤδη καὶ μὴ 
τὴν ἀκριβεοτάτην αὐτῇ προόάφέρονεα βόκενον καὶ ἐξελέγ- 1ο 
χοντα λυπεῖν; 

Προ. Οὐδὶν λέγεις, ὦ Σχόκρατες. 
ΣΩ, αρ ὅτι τὸ ἀδύνατον εἶπον, 1υπεῖν ἡδονήν: n 
ΠΡΩ. Οὐ µόνον γε, ἀλλ’ ὅτι καὶ ἀγνοεῖς ὡς οὐδείς 

πώ σε ἡμῶν µεθήσει, πρὶν ἂν εἰς τέλος ἐπεξέλθῃς τού- 15 

των τῷ λόγῳ. 
ΣΩ. Βαβαὶ ἄρα, ὦ Πρώταρχε, συχνοῦ μὲν λόγον 

τοῦ λοιποῦ, σχεδὸν δὲ οὐδὲ ῥάδιον πάνυ τι νῦν. καὶ γὰρ 
δὴ φαίνεται δεῖν ἄλλης μηχανῆς ἐπὶ τὰ δευτερεία ὑπὲρ 
»οῦ πορευόµενον οἷον βέλη ἔχειν ἕτερα τῶν ἔμπροσθεν κ 

λόγων" ἔσει δὲ ἔσως ἔνια καὶ ταὐτά. οὐκοῦν χρή: 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ: 

Σ6. Τὴν δέ γε ἀρχὴν αὐτοῦ διευλαβεῖσθαι κειρώ- 8 
µεθα τιθέµενοι. 

ΠΡΟ. Ποίαν δὴ λέγεις: 38 
ΣΩ. Πάντα τὰ νῦν ὄντα ἐν τῷ παντὶ διχῆ διαλά- 

βωµεν, μᾶλλον ὅ᾽, εἰ βούλει, τριχῆ. 
ΠΡΑ. Καθ’ ὃ τι φράζοις ἄν. 

Σ9. Αάβωμεν ἄττα τῶν νῦν δὴ λόγων. 
ΠΡ. Ποῖα: 3 
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Σ9. ὮἨΤὸὺν θεὸν ἐλέγομέν που τὸ μὲν ἄπειρον δεῖξαι {07 
τῶν ὄντων, τὺ δὲ πέρας: 

ΠΡΩ, Πάνυ μὶν οὖν. 
Σ4. Τούτων δὴ τῶν εἰδῶν τὰ δύο τιθώµεθα, τὸ 

δὲ τρίτον ἐξ ἀμφοῖν τούτοιν ἓν τι ξυμμισγόμενον. εἰμὶ ασε 
δ’, ὡς ἔονκεν, ἐγὼ γελοῖός τις Ἱνανῶς κατ εἴδη διστὰς 
καὶ συναριθµούμενος. 

ΠΡΩ. Τί φῄς, ὦ γαθέ: 
ΣΩ. Τεάρτου µοι γένους αὖ προσδεῖν. 
ΠΡΩΟ, «έγε τίνος. 

29. Τῆς ξυμμίξεως τούτων πρὸς ἄλληλα τὴν πα, 
ὅρα, καὶ τίθει µοι πρὸς τφισὶν ἐκείνοις τέταρτον τοῦτο. 

ΠΡΩ. ΠΜῶν οὖν σοι καὶ πέµπτου προαδεήσει διώκρι- 
σον τινος δυναµένου; 

ιἩ Έγωγε om. Χάπ. — τι. Ἰκείνων α. — Υεσπ. a. — Τὰ 5 τι] ὅτι a. — 15. ὅτι ἅ 4 Π: ὅτι γε abe. -- 
νλ- αὐτῶν χάαΠ: αὐτοῖν abe. — 33. ἀληθοῦς α. -- 35. ταὐτὰ ] ταῦτα τὰ 4. -- 34. αἰτιώμεθ) ὢν α. -- 19. τὸ ] 

α. — 37. ὁπότερον ᾱ. — 13. ὅ τε] ὅτι ᾱ. -- ἀἩ. οὔτ ὢν] οὔτ αὖ α. — οὐδ] οὔτ (Σω) ὑο. Sed couſ. 42 Ἡ. -- 
μα ἂν Χα Π. 

, κῦν 4 Π: νῦν μὶν αὖς. -- 18. ῥᾳδίου ίσος. Σ! be. — 30. ἔμπροσθε Γι. - — 39. Αναλάβωμεν Ηοϊνάοείίας. 
8ο ν. Graser 1. d. p. 86. — 53. τὸ δὲ πέρας ἴχον Ηεἰπάοτβι». -- 34. Τούτω cum Εἰσίπο ο. -- 36. ἱκανὸς Χ 4 Π. 
— τήτ᾽ ΧΠ οἱ pr. 4. — 19. προσδεῖν Χ 4: πρφοσδεῖν φαίνεται αὖο. Conſ. v. 15. — 42. τίθηµι [οπιίνο µου Ἐ: unde 
⸗imnendum είδη. Βενκ. 
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20. Τάχ ἄν: οὐ μὴν οἶμαί γε ἐν τῷ νῦν. ἐὰν δέ 
Ε τι δέῃ, συγγνώσει πού µοι σὺ μεταδιώκοντι πέµπτον (βίον). 

Πρ. Τί µήν; 
Σ9. Πρώτον μὲν δὴ τῶν τετεάρων τὰ τρία διελόµε- 

ὅνοι, τὰ δύο τούτων πειρώμεῦα πολλὰ ἑκάτερον ἐσχσμέ- 

νον καὶ διεσπασµένον ἐδόντες, εἰς ἓν πάλιν ἑκάτερον ουν- 
αγαγόντες, νοῆσαι πῇ ποτὶ ἦν αὐτῶν ἓν καὶ πολλὰ ἑκά- 
τερον. 

ΠΡΟ, Εἴ µοι σαφέσεερον ἔτι περὶ αὐτῶν εἴποις, 

1οτάχ ἂν ἐποίμην. 

29. έχω τοίνυν τὰ δύο, ἃ προτίθεµαι, ταῦτ εἶναι 
ἅπερ νῦν δή, τὸ μὲν ἄπειρον, τὸ δὲ πέρας ἴχον. ὅτι δὲ 

τρόπον τινὰ εὐ ἄπειρον πολλώ ἐσει, πειράόοµαι φράζειν΄ 

τὸ δὲ πέρας ἴγον ἡμᾶς περιµενίτω. 

15. ΠΡ. Μένει. 

Σ9, Σκέψαι δή. χαλεπὸν μὲν γὰρ καὶ ἀμφισβητήσι- 
μον ὃ κελεύω σε σκοπεῖν, Όμως δὲ σκόπει. Φερμοτέρου 
καὶ ψυχροτέρου πέρι πρῶτον ὅρα πέρας εἴ ποτέ τι νοή- 
σαις ἄν, ἢ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἐν αὐτοῖς οἰκοῦν 

Β ποτοῖς γένεσιν, ἕωσπερ ἂν ἐνοικῆτον, τέλος ἐπιερεψαίτην 
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τα 

γέγνεσθαι" γενομένης γὰρ τελευτῆς καὶ αὐτὼ τετελευ- 

τήκατον. 

ΠΡΡ. ᾽Αἱηθέσεατα λέγεις. 
Σο, Atl δὲ γε, φαμέν, ἓν τε τῷ θερμοτέρῳ καὶ τῷ 

35 ψυχροτέρῳ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧτεον ἔνε. 
Πρῳ. Καὶ µάλα. 
20, ᾿Μεὶ τοίνυν ὁ λόγος σηµαίνει τούτω μὴ τέλος 

ἔχειν ἀτελῇ ὃ᾽ ὄντε δήπου πανεώπασιν ἀπείρω γίγνεσθον. 
ΠΡΩ. Καὶ σφόδρα γε, ὦ Σώκρατες. 

ο. 9. Αλ’ εὖ γε, ὦ φίῖς Πρώταρχε, ὑπέλαβες, καὶ 
εἰ  ἀνέμνησας ὅτι καὶ τὸ σφόδρα τοῦτο ὃ σὺ νῦν ἐφθέγξω 

159 καὶ τό γε ἠρίμα τὴν αὐτὴν δύναμιν ἴχετον τῷ μᾶλλόν 
τε καὶ ἧττον. ὅπου γὰρ ἂν ἐνήτον, οὐκ ἐῶτον εἶναι ποσὺν 
ἕκαστον, ἆἱλ᾽ ἂεὶ σφοδρύτερον ἠσυχαιτέρου καὶ τούναν- 

as τίον ἑκόσταις πράξεσιν ἐμποιοῦντε τὸ πλέον καὶ τὸ ἕἔλατ- 
τον ἀπεργάζεσθον, εὺ δὲ ποσὸν ἀφανίζετον. ὃ γὰρ ἐλέχθη 
νῦν δή, μὴ ἀφανίσαντε τὸ ποσόν, ἁλλ ἑάσαντε αὐτό τε 
καὶ t µέτριον ἐν τῇ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ σφόδρα 

ΓΡ καὶ ἠρέμα ἕδρα ἐγγενέσθαι, αὐτὰ ἔῤῥει ταῦτα ἐκ τῆς αὖ- 

αοτῶν χώρας ἐν ᾗ ἐνῆν. οὗ γὰρ ἴτι Θερμότερον οὐδὶ ψυ- 
χρότερον εἴεην ἂν λαβόντε τὸ ποσόν προχωρεῖ γὰρ καὶ 

οὐ μένει τό τε Θερμότερον ἀεὶ καὶ τὸ ψνχρότερον ὡὠσαύ- 

τως, τὸ δὲ ποσὺν ἔστη καὶ προιὺν ἐπαύσατο. κατὰ δὴ 

τοῦτον τὺν λόγον ἄπειρον γίγνοιτ ἂν εὖ θερμότερον καὶ 

αὔτούναντίον ἅμα. 

Πα ΤΟΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 24. æs. 

ΠΡΩ. Φαίνεται γοῦν, ὦ Σώκρατες' ἴσει δ᾽, ὅπερ 
εἶπες, οὐ ῥάδια ταῦτα ξυνέπεσθαι. τὸ δὲ εἰσαῦθίς τε καὶ 

αὖθις ἴσως λεχθέντα τόν τε ἐρωτῶντα καὶ τὸν ἐφωτώμε Ε 
ον ἱκανῶς ἂν ξυμφωνοῦντας ἀποφήνειεν. 

Σ9. Αλ’ εὖ μὶν λέγεις, καὶ πειρατέον οὕτω ποιεῖν' 518 
νῦν μέντοι ἄθρει τῆς τοῦ ἀπείρου φύσεως εἰ τοῦτο δεξό- 
µεῦα σημεῖον, ἵνα μὴ πάντ ἐπεξιόντες µηκύνωμεν. 

ΠΡα, Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 160 
Σ0. Ὁπόσ ἂν ἡμῖν φαίνηται μᾶ]λόν τε καὶ ᾖετον 

γιγνόµενα καὶ τὸ σφόδρα καὶ ἠρέμα δεχόµενα καὶ τὸ λίαν 10 

καὶ ὅσα τοιαῦτα πάντα, εἰς τὺ τοῦ ἀπείρου γένος ὦς 345 
εὖς ἓν δεῖ πάντα ταῦτα τιθέναι, κατὰ τὸν ἔμπροσθεν 1ό- 
γον, ὃν ἔφαμεν, ὅσα διέσπασται καὶ διέσχισται συναγα- 
γόντπς χρῆναι κατὰ δύναμιν μίαν ἐπισημαίνεσθαί τινα 
φύσιν, εἰ µέμνησαι. 15 

ΠΡΟ. ΠΜέμνημαι. 
Σ9, Οὐκοῦν τὰ μὴ δεχόµενα ταῦτα, τούτων δὲ τὰ 

ἐναντία πάντα δεχόµενα, πρῶτον μὲν τὸ ἴσον καὶ ἠόύτητα, 
μετὰ δὲ τὸ ἴσον τὸ διπλάσιον καὶ πᾶν ὃ τί περ ἂν πρὸς 

ἀριθμὸν ἀριθμὸς ἢ µέτρον ᾖ πφὺς µέτρον, ταῦτα ξὺμ- 30 Β 
παντα εἰς τὸ πέρας ἀπολογιξόμενοι καλῶς ὢν — 
δρᾷ» τοῦτο, ἢ πῶς σὺ φῄς; 

ΠΡΩ, Κάλλιοτά γε, ὦ Σώκρατες. 

Σῷ. Εἶιν' τὸ δὲ τρίτον τὸ μικτὸν ἐκ τούτοιν ἀμφοῖν 
τίνα ἰδέαν φήσοµεν ἔχειν; .5 

ΠΡΩ, Σὺ καὶ ἐμοὶ φράσεις, ὡς οἶμαι. 
Σ6, Θεὸὺς μὶν οὖν, ἄν πὲρ γε ἐμαῖς εὐχαῖς ἐπήκοος 

γύγνηταί τις θεῶν. 

ΠΡ, Εὔχου δὴ καὶ σκόπει. 
ΣΏ. Σκοπῶ, καί µοι δοκεῖ τι, ὦ Πρώταρχε, αὐ-.ο {6{ 

τῶν φίλος ἡμῖν νῦν δὴ γεγονέναι. 
Η1Ρ8, Πῶς λέγεις τοῦτο; καὶ τίνε τεκµηρίῳ χρῆ: ο 

20. Φράσω ὅῆλον Ότι. σὺ δέ µοι συνακολούθησον 

τῷ λόγῳ. 
ΠΡΟ, Αέγε µόνον. 3 

Σ39, Θκερμότερον ἐφθεγγόμεθα νῦν δή πού τι καὶ 

ψυχρότερον. ἡ γάρ 
IIPQ. Ναί 

Σ4. Πρόσθες δὴ ξηρότερον καὶ ὑγρότερον αὐτοῖς καὶ 

πλέον καὶ ἴλαττον, καὶ Θάττον καὶ βραδύτερον, καὶ μεῖ- ο 
ζον καὶ σµικρύτερον, καὶ ὁπόσα ἐν τῷ πρόσθεν τῆς τὸ 
μᾶλλόν τε καὶ ἧετον δεχοµένης ἐείθεμεν εἰς ἓν φύσεωφ. 

ΠΡ, Τῆς τοῦ ἀπείρου λέγεις; [η] 

Σ58. Ναί. συµµίγνυ δέ γε εἰς αὐτὴν τὸ μετὰ ταῦτα 
τὴν αὖ τοῦ πέφατος γένναν. 5 

3. πέµπτον βίον) πέµπτον Schütæius, πέμπεον τι Stallbaiuuius, πέµπτον τι ὂν Schleiermacherus. — 4, τεσσάρων a. 
— 20. ἐνοικεῖτον a. — ἐπιτρεψαίτην ἄ 4Π: οὐκ ἂν ἐπιερεψαίτην eum eeleris Ubris οἱ το. A⸗ abe. 2* ἓν τε] 
Εἴεε a. — τῷ Ψυχροτέρῳ καὶ τῷ Φερμοτέρῳ a. — 37. σηµαίνει 4Π: ἡμῖν σηµαίνει abe. — 33. τῷ 

ἐλέχδη, νῦν δὴ μὴ α. — 334. ἐγενέσθαι αὐτά, ἔφῥει ᾱ. --4ὐ. ——— μι ἡ οὐδὲ φυχροτέρω a. — 33. ὂν οπι. ᾱ. -- 20. 

- 4. ἥτην αν ἤσεην . 

τε μᾶλλον καὶ ᾱ. 

α, ἀποφήνειεν cuin Βεκκοτο ο: ἀποφήναιεν eum lihris a. — 11. τοιαῦτα, πάντα εἰς αὖς. τοιαῦθ) ἅπαντα, εἰς 
Stallhaumius. - 13. ἔμπφοσθε ΓΗ. -- 17. τάνανεία δν — εν. ᾗ om. a. — 27. ὁ Θεὸς Χ Π οἱ pr. 4. — 59. Σ9, μία 
ΗΠρόσθες οπι, a. — 14, συμμήννεα, — 45. αὖ τοῦ; αὐτοῦ a. 
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ΠΡΟ, Ποίαν: 

Σά, "Ην καὶ νῦν δὴ δἐον ἡμᾶς, καθάπερ τὴν τοῦ 
ἀπείρου συνηγώγοµεν εἰς ἓν, οὕτω καὶ τὴν τοῦ περατοει- 
δοῦς συναγαγεῖν, οὐ συνηγάγοµεν. ἀλλ ἴσως καὶ νῦν ταύ- 

στὸν δράσει" τούτων ἀμφοεέρων ουναγοµένων καταφανὴς 
κακείνη γενήσεται. νο ος 

ΠΡΩ. Ποίαν καὶ πῶς λέγεις; 

169 Σα, Τὴν τοῦ ἴσου καὶ διπλασίου, καὶ ὁπόση παύει 
Ε πρὸς ἄλληλα τάναντία διαφόρως ἴχοντα, σύμμετφα δὲ καὶ 
ιοσύμφωνα ἐνθεῖσα ἀριθμὸν ἀπεργάξεαι. 

ΠΡΟ. ΓΜανθάνω: φαίνει γάρ µοι λέγεν, μιγνὺς 

ταῦτα, γενίσεις τινὰς ὧφ᾽ ἑκάστων συμβαίνειν. 

Σ9Φ. Ὀρθῶς γὰρ φαίνοµαι. 
ΠΡ, «έγε τοίνυν. 

in Σ. 4 οὐκ ἐν μὶν νόσοις ἡ τούτων ὀρθὴ κοινω- 

ία τὴν ὑγιείας φύσιν ἐγέννησεν; 
26 ΠΡΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

Σ9. Ἐν δὲ ὀξε καὶ βαρεῖ καὶ ταχεῖ καὶ βραδεῖ, 
ἀπείροις οὖσιν, ἄρ οὐ ταὐτὰ ἐγγιγνόμενα ταῦτα ἅμα πέ- 

ρυφας τε ἀπειργάσατο καὶ µουσικὴν ἑύμπασαν τεἰεώεατα 

ξυνεστήσατος 

ΠΡΟ. Κάλλιοτά γε. 

Σ9. Καὶ μὴν ἵν γε χειμῶσι καὶ πνίγεσιν ἐγγενόμενα 
τὸ μὲν πολὺ λίαν καὶ ἄπειρον ἀφείλετο, τὸ δὲ ἔμμετρον 

35 καὶ ἅμα σύμμετρον ἀπειργάσατο. 
ΠΡΩ. Τί μήν: 

Β Σ9, Οὐκοῦν ἕκ τούτων ὡὧραί τε καὶ ὅσα καλὰ πάντα 
ἡμῖν γέγορε, τῶν τε ἀπείρων καὶ τῶν πέρας ἐχόντων 
συμμιχθέντων: 

που  ΠΡΩ. Πῶς δ' οὔς 

Σ0. Καὶ ἄλλα δὴ µνρία ἐπιλείπω λέγων, οἷον μεθ” 
161. ῥὑγιείως κάλλος καὶ ἰσχύν, καὶ ἐν ψΨυχαῖς αὖ πάμπολλα 

ἕτερα καὶ πάγκαλα. Όβριν γάρ που καὶ Εύμπασαν πάν- 

των πονηρίαν αὕτη κατιδοῦσα ἡ θεός, ὦ καλὶ Φίλήβε, 
ασ πέρας οὔτε ἡδονῶν οὐδὲν οὔτε πλησμονών ἐνὺν ἐν αὐ- 

τοῖς, γόμον καὶ τάξιν πέρας ἐχόντων ἔθετο' καὶ σὺ μὶν 
ὦ  ἀποκναῖσαι φὴς αὐτήν, ἐγὼ δὲ τοὐνανείον ἀποσῶσαι 

λέω. Σοὶ δὲ, ὦ Πρώταρχε, πῶς φαίνεται; 
ΠΡΩ. Καὶ µάλα, ὦ Σώκφατες, ἴμοιγε κατὰ νοῦν. 
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Σ8. Οὐκοῦν τὰ μὶν δὴ τρία ταῦτα εἴρηκα, εἰ ξυννοεῖς. 
ΠΡΩ,. Αλί) οἶμαι κατανοεῖν" Ἐν μὲν γάρ µοι δοκεῖς 

τὸ ἄπειρον λέγειν, ἓν δὲ καὶ δεύτερον τὸ πέρας ἐν τοῖς 

οὖσι. τρίτον δὲ οὐ σφόδρα κατέχω τί βούλει φράζειν. 

ΣΩ. Τί γὰρ πἱήθός σε, ὦ Θαυμάσιε, ἐξέπληξε τῆςς 
τοῦ τρίτου γενέσεωςρ. καί τοι πολλά γε καὶ τὸ ἄπειρον 
παρέσχετο γένη, ὅμως δ᾽ ἐπιόφραγισθέντα τῷ τοῦ μᾶλλον Ὁ 
καὶ ἐναντίου γένει ἓν ἐφάνη. 

Προ. αληθή. 
Σ58. Καὶ μὴν τό γε πέρας οὔτε πολλὰ εἶχεν, οὔτ ιο 

ἐδνσκολαίνομεν ὡς οὐκ ἦν ἓν φύσει. 
ΠΡΟ. Πῶς γὰρ ἄν; 

Σ0. Οὐδαμῶς. ἁλλὰ τρίτον φάθι µε λέγκν, ἓν τοῦτο 
τιθέντα τὸ τούτων ἴκγονον ὤπαν, γένεαιν εἰς οὐσίαν ἐκ 
τῶν µετά τοῦ πέρατος ἀπειργασμένων µέτρων. 15 

ΠΡΩ. "ἜΕμαθον. 

Σ8, ᾽Ἁαλλὰ δὴ πρὸς τρισὶ τέκαρτόν τι τύτε ἴφαμεν ἙἘ 
εἶναι γένος σκεπεέον. κοινἠ ὅ’ ἡ σκέφις" ὄρα γὰρ εἴ σοι 
δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι πάντα τὰ γιγνόµενα διά τινα αἰτίαν 
Ἰέγνεσθαι. 30 

ΠΡΩ. "Ἔμοιγε' πῶς γὰρ ὢν χωρὶς τούτου γίγνοιτος 
Σ0. Οὐκοῦν ἡ τοῦ ποιοῦντος φύσις οὐδὶν πὶήν ὀνό- 

ματι τῆς αὐτίας διαφέρει, τὸ δὲ ποιοῦν καὶ τὸ αἴτιον 

ὀρθῶς ἂν εἴη λεγόμενον ἓν; 
Προ, Ὀρθώς. 5 

Σ4. Καὶ μὴν τό γε ποιούµενον αὖ καὶ τὸ γιγνόµενον 3τΊ 
οὐδὲν πλὴν ὀνόματι, καθάπερ τὸ νῦν δή, διαφέφον εὑρή- 

σοµεν. ἢ πῶς: 
ΠΡΩ, Οὕτως. 
ΣΩ. αρ οὖν ἡγεῖται μὲν τὸ ποιοῦν ἀεὶ κατὰ φύσιν, 30 

τὸ δὲ ποιούµενον ἀκολονθεῖ γιγνόµενον ἐκείνῳς 
ΠΡΩ. Πάνυ γε. 
Σ:4. AMo ἄρα καὶ οὐ ταὐτὸν αἰτία ε᾿ ἐστὶ καὶ τὸ 

δονλεῦον εἰς γένεσιν αὐτίᾳ. 
ΠΡ, Τί μήν; as 

20. Οὐκοῦν τὰ μὲν γιγνόµενα καὶ ἐξ ὧν γέγνεται 
πάντα τὰ τρία παρέσχιτο ἡμῖν γένη: 

ΠΡΟ. Καὶ µάλα. 
Σ5. Τὺ δὶ δὴ πάντα ταῦτα δημιουργοῦν λέγομεν Β 

168 

4, ἆλλ) ἴσως - - - γενήσεται seclusit e. — ταὐτὸν δράσει Οἱ. Polit. ΥΠ. 508 D. Epist. V. 355 B. Thucyd. Ἡ. 89. 
ΥΗ. 6. Plut. de ὀΙκοθτη, adul. 63 Α. Wixet. — 5. ὅράσῃ a. — 6. κἀχείνης Χ 4 εἰ pr. ΠΠ, quod adano vel καρρ]είο γέννα 

ἆ 
probat Winckelmannus. — 7. Ποίανὶ Ποῖ a. — 11. μενὺς) ἂν μιγνύης Heindorftus. — 12. ἀφ Π: δα ἐφ᾽ αὖσ, 
- Ἱκάστων Χ 4 οἱ ϱτ. Π: ἑκάστων αὐτῶν cum ερἰοτίς ühris (6 πι. 4) abe. — 19. οὐ ταῦτα εγΣόµενα τὰ 
αὐτὰ ας, οὐγ αὕτη ἐγγιγνομένη ταύτὰ Stalbaumius. Pro ἐγγιγνόμενα Wineckelmannus mavolt ἐγενόμενα. — 14. Μά: 
λιστά γε α. -- 33. ἐγενοµένη 
35. οὔτε ἡδονῶν οὐδ 

αἴσαι 

ας, — 34. λίαν] λεῖον Χα ΠΠ. Ο6. Theaet. 1738 Β. -- 21. ἅλλα Χ 4 Π: ἄλλα γε be. — 
AAM οὐδὶν οὔτε ἡδονῶν αἲνο. — 30. ἐχόντων ΧΠ οἱ ρε. 4: ἴχονθ αὖο, — 37. ἀποκναῖσαι 

φῆς] ἀποκνᾶς ἔφης E, ἀποκναῖς ἔφης Χ ΠΒ ΕΠΗ, ἀποκνᾶς ἴφης Γ4ζω, ἀποχνῷν ἔφης abe. Couſ. kiddii Miscell. 
Porson. p. 365. 

1. δὴ om. ↄ. — 3. λέγων ΧΠ οἱ pr. 4. — 13. φασί a. — τοῦτο) ει τούτων Χ Π οἱ ϱτ. 4. - 19. ἔγγονον 4 ΠΠ. 
— 11. τότε] ποτε α, τόγε ἃ Π. Ἐοτί. 
38. λέγομεν Χά ἘΠΗ οἱ ϱτ. 4: λέγωμεν αἲο, 

γε. κοκ. -- 31. τούτων ας. — 11. ἀκολονθεῖ Χο Π: ἐπακολουθεῖ abe. — 



270 

τέταρτον, τὴν αὐτίαν, ὡς ἱκανῶς ἕτερον ἐκείνων δεδη- 

λωμένον: 
ΠΡΩ. "Έτερον γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Ὀρθῶς μὴν ἴχει, διωρισµένων τῶν τεττάρων, 

βἑνὺς ἑκάστου µνήµης ἕνεκα ἐφεξῆς αὐτὰ καταριθµήσασθαι. 

ΠΡΩ, Τί µήν: 
28, Πρώτον μὲν τοίνυν ἄπειρον λέγω, δεύτερον δὲ 

79. πέρας, πε) ἐκ τούτων τρίτον µικτὴν καὶ γεγενηµένην 
οὐσίαν: τὴν δὲ τῆς µέξεως αἰτίαν καὶ γενέσεως τετάρτη» 

ϱ 1ο λέγων ἆρα πλημμελοίην ἄν τι; 
ΠΡΟ, Καὶ πῶς; 

ΣΏ. Φέρε δή, τὸ μετὰ τοῦθ) ἡμῖν τίς ὁ λόγος; καὶ 
τί ποτε βουληθέντες ες ταῦτα ἀφικόμεθα; ἀρ' οὐ τόδε 
ἦνι δευτερεῖα ἐξητοῦμεν πότερο» ἡδονῆς γέγνοι ἂν η 

1 φρονήσεας. οὐχ οὕτως ἦν: 
ΠΡΩ. Οὕτω μὲν οὖν. 
Σ9. Αρ οὖν νῦν, ἐπειδὴ ταῦτα οὕτω διελόμεθα, 

κάλλιον ὤν καὶ τὴν κρίσιν ἐπιτελεσαίμεθα πρώτου πέρι 
καὶ δευτέρου, περὶ ὧν δὴ τὸ πρῶτον ἠμφισβητήσαμεν: 

ύδνο ΠΡΩ. Ἴσως. 
Π Σ9. Ἴθι δή, νικῶντα μὶν ἔθεμέν που εὖν μικεὸν 

βίον ἡδονῆς τε καὶ φρονήσεως. ἦν οὕτως: 
ΠΡΕ. Ἠν. 
Σ9. Οὐκοῦν τοῦτον μὲν τὸν βίον ὀρῶμέν που τίς τέ 

35 ἐστι καὶ ὁποίου γένους: 
ΠΡΩ,. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΣΩ. Καὶ µέρος Υ αὐτὸν φήσομεν εἶναι τοῦ τρίτον, 

οἶμαι, γένους. οὐ γὰρ ὀνοῖν τινοῖν ἐσεὶ μικτὸς ἐκεῖνος, 
ἁλλὰ ἑυμπάντων τῶν ἀπείρων ὑπὸ τοῦ πέρατος δεδεµέ- 

Ίων, ὥστε ὀρθῶς ὁ νικηφόρως οὗτος βίος µέρος ἐκείνου 
γέγνοιτ) ἄν. 

ΠΡ. Ὀρθότατα μὲν οὖν. 
Ε Σ0. Εἰεν. Τί δὲ ὁ σός, ὦ Φίληβε, ἠδὶς καὶ ἄμικτος 

ὢν ἐν τίνι γένει τῶν εἰρημένων λεγόμενος ὀρθῶς ἄν ποτε 
αφ λέγοιο: ὧδε ὅ’ ἀπόκριναί µοι πρὶν ἀποφήνασθαι. 

ΦΙ. «έγε µόνον. 

Σ09,. ὙἩδονὴ καὶ λύπη πέρας ἴχετον, ἢ τῶν τὺ μᾶλ- 

1όν τε καὶ ἧττον δεχοµένων ἐσεόν: 
ΦΙ. Ναί, τῶν τὸ μᾶλλον, ὦ Σώκρατες οὐ γὰρ ὢν 

ω ἡδονὴ πᾶν ἀγαθὸν ἦν, εἰ μὴ ἄπειρον ἐεύγχανε πεφυκὸς 

καὶ πλήθει καὶ τῷ μᾶλλον. 
ΣΩ. Οὐδὶ ἄν, ὦ Φίληβε, λύπη πᾶν κακόν: ὥστ) 

ἄλλο τι νῷν σκεπτέον ἢ τὴν τοῦ ἀὠπείρου φύσιν, ὃ πα- 
38 
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θέσεταί τι µέρος ταῖς ἠδοναῖς ὠναθοῦ. τοῦτο δή σοι 

τῶν ἀπεράντων γεγονος. ἔσεω. φρύνησιν δὲ καὶ ἐπισεήμην 
καὶ φοῦν εἷς τέ ποτε τῶν προεερηµένων, ὦ Πρώταρχέ τε 

καὶ Φίλήβε, νῦν θέντες οὖκ ἂν ἀσεβοῖμεν; οὐ τάρ μοι 

δοκεῖ σμικρὸς ἡμῖν εἶναι ὁ κίνδυνος κατορθώρασι ϱ ὶ μὴδ 
περὶ τὸ νῦν ἐρωγφῥελν. 

ΦΙ. Σεμνύνεας γὰρ, ὦ Σώκρατες, τὸν αεαυτοῦ Θεόν. Ἡ 
Σ9,. Καὶ γὰρ σὐ, ὦ ἑκαῖρε, τὴν σαντοῦ" τὸ δ᾽ ἔρω- 

τώµενον ὅμως ἡμῖν λεκτέον. 
ΠΡΟ. ᾿Ορθῶς τοι λέγει Σωκράτης, καὶ αὐτῷ πειστέον. ἴ0 

ΦΙ. Οὐκοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ σύ, Πρώταρχε, πφοήρησαι 
λέγειν: 

ΠΡ, Πάνυ γε’ νῦν μέντοι σχεδὀν ἀπορῶ, καὶ δέο- 

μαί γε, ὦ Σώκρατες, αὐτόν σε ἡμῖν γενέσθαι προφήτη», 
ἵνα μηδὲν ἡμεῖς σοι περὶ τὸν ἀγωνιατὴν ἐξαμαρτάνοντες is 
παρὰ µέλος φθεγἑώμεθά τι. 

Σ8. Πειστέον, ὦ Πρώταρχε' οὐδὲ γὰρ χαλεπὺν οὐ- Ὁ 
δὲν ἐπιτάττεις. αλλ’ ὄντως σε ἐγώ, καθάπερ εἶπε Φίληβος, 

σεμνύνων ἐν τῷ παίζειν ἐθορύῤβησα, νοῦν καὶ ἐπισεήμην 
ἐρόμενος ὁποίου γένους εἶεν: * 

ΠΡΩ. Παντάπασί γε, ὦ Σώκρατες. 
Σ5, ᾽Αλλὰ μὴν ῥάδιον. πάντες γὰρ συωφωνοῦσιν οἱ 

σοφοί, ἑαυτοὺς ὄντως σεμνύροντες, ὡς νοῦς ἐστὶ βασιλεὺς 
ἡμῖν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς. καὶ ἴσως εὖ λέγονσι. διὰ µα- 

κροτέρων ὅ’, εἰ βούλει, τὴν σκέψιν αὐτοῦ τοῦ γένους 5 
ποιησώµεθα. 

ΠΡΩ. μέ ὅπως βούλα, μηδὲν µῆκος ἡμῖν ὑπολογι Ὁ 

ζόμενος, ὦ Σώκρατες, ὡς οὐκ ἀπεγθησόμενος. 
Σ9. Καλῶς εἶπε. ἀρξώμεθα δέ πως ὧδε ἐπανε- 

ρωτῶντες. παν 

Προ. Πώς; 

Σ9. Πότερον, ὦ Πρώταρχε, τὰ ἐύμπαντα καὶ εὖδε 
τὸ καλούμενον ὅλον ἐπιτροπεύειν φῶμεν τὴν τοῦ ἀλόγου 
καὶ εὐκῇ δύναμιν καὶ τὸ ὅπῃ ἔτυχεν. ἢ τἀναντία καθά- 
περ οἱ πφύσθεν ἡμῶν ἔλεγον νοῦν καὶ φρόνησίν τινα as 

Θαυμαστήν συντάττουσα» διακυβερνᾶν: 
ΠΡΩ. Οὐδὶν τῶν αὐτῶν, ὦ Φαυμάσιε Σώκραες. k 

ὃ μὲν γὰρ σὺ νῦν δὴ λέγεις, οὐδ' ὅσιον εἶναί µοι φαίνε- 
ται" τὸ δὲ νοῦν πάντα διακοσμεῖν αὐτὰ φάναι καὶ τῆς 
ὄψεως τοῦ κόσμου καὶ ἡλίου καὶ σε]ήνης καὶ ἀστέρων 40 
καὶ πάσης τῆς περιφορᾶς ἄξιον, καὶ οὐκ ἄλλως ἴγωγ' ἄν 
ποτε περὶ αὐτῶν εἴποιμι οὐδ᾽ ὧν δοξάσαιµι. 

50. Βούλει δῆτά τε καὶ ἡμεῖς τοῖς 
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49 Ὑὁμολογούμενον Ευμφήσωμεν, ὡς ταῦθ οὕτως ἔχει, καὶ μὴ 

1609 μόνον οἰώμεθα δεῖν τἆλλόερια ἄνευ κινδύνου λέγειν, ἀλλὰ 
καὶ συγκιρδυνεύωµεν καὶ µετέχωμεν τοῦ φόγου, ὅταν ἀνὴρ 
δεινὸς φῆ ταῦτα μὴ οὕτως ἆλλ ἀτάκτως ἔχειν: 

5 ΠΡΟ. Πώς γὰρ οὐκ ἂν βουλοίμην: 
Σ:., δι δή, τὸν ἐπιόντα περὶ τούτων νῦν ἡμῖν λό- 

γον ἄθρει. 
ΠΡ, Αέγε µόνον. 

Σ58. Τὰ περὶ τὴν τῶν σωμάτων φύσιν ἁπάντων τῶν 
ιοζώων, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ πνεῦμα, καθορῶμέν που, καὶ 

γῆν, καθάπερ οἱ χειµαζόμενοίφασιν, ἐνόνεα ἐν τῇ συστάσει. 
ΠΡΦ. Καὶ µάλα" χεµαζόμεθα γὰρ ὄνεως ὑπ ὧπο- 

ρίας ἐν τοῖς νῦν λόγοις. 
Σ0. Φέρε δή, περὶ ἑκάστου τῶν παρ ἡμῖν λαβὶ τὸ 

is ποιόνδε. 

ΠΡΘ. Ποῖον; 

Σ0. Ότι μικρόν τε τούτων ἕκαστον παρ᾽ ἡμῖν ἕνε- 
οτι καὶ φαῦλον καὶ οὐδαμῇ οὐδαμῶς εἰλικρινὶς ὂν καὶ 
τὴν δύναμιν οὐκ ἀξίαν τῆς φύσεως ἴχον. ἐν ἱνὶ δὲ λαβὼν 

Ἄο περὶ πάντων νύει ταύὐτόν. οἷον πῦρ μὲν ἴστι που παρ’ 
ἡμῖν, ἔστι δ᾽ ἐν τῷ παντί. 

Πρ. Τί μήν: 
ο Σ8, Οὐκοῦν σμικρὸν μέν τι τὸ παρ ἡμῖν καὶ ἀσθε- 

170 νὶς καὶ φαῦλον, τὸ δ᾽ ἐν τῷ παντὶ πλήδει τε θαυμαστὺν 
35 καὶ κάλλει καὶ πάση δυνάµει τῇ περὶ τὸ πῦρ οὔση. 

ΠΡΩ. Καὶ µάλα ἀληθὲς ὃ λέγεις. 
Σ0. Τί δέ; τρέφεται καὶ Ἰγίγνεται ἐκ τούτου καὶ 

ἄρχεται τὸ τοῦ παντὸς πῦρ ὑπὸ τοῦ παρ ἡμῖν πυρός, 
ἢ τοὐναντίον ὑπ' ἐκείνου τό τ᾽ ἐμὸν καὶ τὸ σὺν καὶ τὸ 

αὐτῶν ἄλλων ζώων ἄπανε' ἴσχει ταῦτα; 
ΠΡΦ. Τοῦτο μὲν οὐδ' ἀποκρίσεως ἄξιον ἐρωτᾷς. 

ρ Σ9. ὨὈρθῶς' ταύὐτὰ γὰρ ἐρεῖᾳ, οἶμαι, περί τε τῆς 
ἐν τοῖς ζώοις γῆς τῆς ἐνθάδε καὶ τῆς ἐν τῷ πανεί, καὶ 
τῶν ἄλλων δὴ πάντων ὕσων ἠρώτησα ὀλίγον ἔμπροσθεν, 

35 οὕτως ἀποκρινεῖ. 
ΠΡα. Τίς γὰρ ἀποκρινόμενος ἄλλως ὑγιαίνων ὤν 

ποτε φανείη; 

β0 Σ0. Σχεδὸν οὐδ’ ὁστισοῦν. ἀλλὰ τὸ μετὰ τοῦτο ἑξῆς 
ἔπου. πάντα γὰρ ἡμεῖς ταῦτα τὰ νῦν δὴ λεχθέντα ἀφ' 

0 οὐκ εἰς ἓν συγκείµενα ἠδόντες ἐπωνομάσαμεν σώμα; 
ΠΡΟ, Τί μήν; 

k ΣΩ. Ταὐτὸν δὴ λαβὲ καὶ περὶ τοῦδε ὧν κόσμον λέγο- 
μεν. διὰ τὺν αὐτὸν γὰρ τρόπον ἂν. εἴη που σῶμα, οὖν- 
Έετον ὃν ἐν τῶν αὐτῶν. 

ο ΠΡΟ. Ὀρθότατα λέγεις. 

{τι ΣΩ. Πύτερον οὖν ἐκ τούτου τοῦ σώματος ὕλως τὸ 

Π44ΤΦΟΙΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 271 

παρ ἡμῖν σώμα ἢ ἐκ τοῦ παρ ἡμῖν τοῦτο τρέφεταί τε 
καὶ ὅσα νῦν δὴ περὶ αὐτῶν εἴπομεν, εἴληφέ τε καὶ ἴσχει: 

ΠΡα,. Καὶ τοῦθ' ἕτερον, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄξιον 
ἐρωτήσεως. 

ΣΩ. Τί δέ; τόδε ἄρα ἄξιον; ἢ πῶς ἐρεῖς; 
ΠΡΦὲ. «έγε τὖ ποῖο». 
Σ9, Τὸ παρ’ ἡμῖν σώμα ἆρ οὐ φυχὴν φήσοµεν ἔχειν; 

ΠΡ. «ἢλον δει φήσοµεν. 

50. Πόθεν, ὦ φίλε Πρώταρχε, ᾖαβόν, εἴπερ μὴ τό 
γε τοῦ παντὺς σῶμα ἔμφυχον ὃν ἐεύγχανε, ταύὐτά γε ἔχον ιΏ 

τούτῳ καὶ ἔτι πάντη καλλίονα; 
ΠΡΩ. «ῆλον ὡς οὐδαμόθεν ἄλλοθεν, ὦ Σώκφατες. 
Σο. Οὐ γάρ που δοκοῦμέν γε, ὦ Πρώταρχε, τὰ τέτ- 

ταρα ἐκεῖνα, πέρας καὶ ἄπειρον καὶ κοινὸν καὶ τὸ τῆς 
αὐίας γένος, ἐν ἅπασι τέταρτον ἐνόν, τοῦτο ἐν μὲν τοῖς | Β 
παρ᾽ ἡμῖν ψυχήν εε παρέχον καὶ σωµασκίαν ἐμποιοῦν καὶ 
αταίσαντος σώματος ἐατρικὴν καὶ ἐν ἄλλοις ἄλλα συντιθὲν 
καὶ ἀκούμενον πᾶσαν καὶ παντοίαν σοφίαν ἐπικαλεῖσθαι, 
τῶν ὃ) αὐτῶν τούτων ὄντων ἐν ὅλῳ τε οὐρανῷ καὶ κατὰ 
μεγάλα µέρη, καὶ προσέει καλών καὶ εἰικρινῶν, ἐν τού- ος {79 
τοις ὅ᾽ οὐκ ἄρα μεμηχανῆσθαι τὴν τῶν καλλίστων καὶ 
τιµιωτάτων φύσιν. 

ΠΡΟ. Αλ’ οὐδαμῶς τοῦτό γ ἂν λόγον ἔχοι. 6 
260. Οὐκοῦν εἰ μὴ τοῦτο μετ ἐκείνου τοῦ λόγου ὢν 

ἑπόμενοι βέλτιον λέγοιµεν, ὡς ἔστιν, ἃ πολλάκις εἰρήκα- 15 
μεν, ἄπειρόν τε ἐν τῷ παντὶ πολὺ καὶ πέρας ἱκανόν, καί 

τις ἐπ) αὐτοῖς αἰτία οὐ φαύλη, κοσμοῦσά τε καὶ συντάτ- 
τουσα ἐνιαυτούς τε καὶ ὥρας καὶ µῆνας, σοφία καὶ νοῦς 
λεγοµένη δικαιότατ᾽ ἄν. : 

ΠΡ, «ππαιότατα δῆτα. 30 
Σ56,. Σοφία μὴν καὶ νοῦς ἄνευ ψυχῆς οὖν ἄν ποτε 

γενοίσθην. 

ΠΡΩ. Οὐ γὰρ οὖν. 
29. Οὐκοῦν ἐν μὶν τῇ τοῦ Atos ἐρεῖς φύσει βασ- Ὦϱ 

λικὴν μὲν ψυχήν, βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσθαι διὰ τὴν 35 
τῆς αὐτίας δύναμιν, ἐν δὲ ἄλλοις ἄλλα καλά, καθ ὃ 
φίλον ἑκάστοις λέγεσθαι. 

ΠΡ. Μάλα γε. 
Σ5. Τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἡμᾶς µή τι µάτην δόξης, 

ὦ Πρώταρχε, εἰρηκέναι, ἀλλ ἔσει τοῖς μὲν πάλαι ὧπο- η 
φηναµένοις ὡς ἀεὶ τοῦ παντὺς νοῦς ἄρχει ξύμμαχος ἐκείνοις. 

ΠΡΩ. Ἔστι γὰρ οὖν. 
20. Τῃ δὲ γε ἐμῇ ζητήσει πεπορικὠς ἀπόκρισιν, ὅτι 

ροῦς ἐστὶ γενούστης τοῦ πάντων αὐτίον λεχθέντος τῶν 

τεττάρων, ἂν ἦν ἡμῖν ἓν τοῦτο. ἔχει γὰρ δήπου νῦν {5 
ἡμῶν ἤδη τὴν ἀπόκφισιν. 

{ΤΑ 
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ΠΡΩ. Ἔχω καὶ µάλα Ἱκανῶς' καί τοί µε ἀποκρινά- 

µενος ἔλωθες. 
Σ6. ανάπαυλα γάρ, ὦ Πρώταρχε, τῆς σπουδῆς γί- 

γνεται ἐνίοτε ἡ παιδιά. 

5 ΠΡ, Καλῶς εἶπες. 

21 Σ0. Νῦν δὴ νοῦς, ὦ ἱταῖρε, οὗ μὲν γένους ἐσεὶ καὶ 

τίνα ποτὶ δύναμιν κέκτηται, σχεδὸν ἐπιεικῶς ἡμῖν τὰ νῦν 

δεδήλωται. 
Πρ. Πάνυ μὶν οὖν. 

9, Καὶ μὴν ἡδονῆς γε ὠσαύτως πάλαι τὸ γένος 

Πρ. Καὶ µάλα. 
Σ0. ΠΜεμνώμµεθα δὴ καὶ ταῦτα περὶ ἀμφοῖν, ὅτι 

νοῦς μὲν αἰτίας ἦν Ευγγενὴς καὶ τούτου σχεδὸν τοῦ γένους, 

15ἡδονὴ δὲ ἄπειρός τε αὐτὴ καὶ τοῦ μήτε ἀρχὴν μήτε µέσα 
µήτε τέλος ἐν ἑαυτῷ ἀφ ἑαυτοῦ ἴχοντος μηδὲ Εξοντός 

ποτε γένους. 
Β ΠΡΩ, ἸΠΜεμνησόμεθα: πῶς γὰρ οὔ; 

Σ9. αεἲ δὴ τὸ μιτὰ τοῦτο, ἐν ὦ τέ ἐστιν ἑκάτερον 

174 20 αὐτοῖν καὶ διὰ τί πάθος γίγνεσθον, ὁπόταν γήνησθον, 
ἰδεῖν ἡμᾶς' πρῶτον τὴν ἡδονήν' ὥσπερ τὸ γένος αὐτῆς 
πρότερον ἐβασανίσαμεν, οὕτω καὶ ταῦτα πρύτερα. λύπης 
δ᾽ αὖ χωρὶς τὴν ἡδονὴν οὐκ ἄν ποτε δυναίµεθα ἱκανῶς 
βασανίσαι. 

36 ΠΡ, Αλ’ εἰ ταύτῃ χρὴ πορεύεσθαι, ταύτῃ πορεν- 

ώμεδα. 
Σ6, Αρ οὖν σοὶ καθάπερ ἐμοὶ φαίνεται τῆς γενέσεως 

αὐτῶν πέρι; 
ο ΠΡΟ, Τὸ ποῖον; 

0. 28. Ἐν τῷ κοινῷ µοι γένει ἅμα φαίνεσθον λύπη 

τε καὶ ἡδονὴ γίγνεσθαι κατὰ φύσιν. 
ΠΡΩ, Κοινν δὲ γε, ὦ φίλε Σώκριπες, ὑπομί- 

µνησκε ἡμᾶς τί ποτε τῶν προειρηµένων βούλει δηλοῦν. 

ΣΑ, Ἔσται ταῦτ εἰς δύναμιν, ὦ θαυμάσιε. 

35 ΠΡ. Ναλῶς εἶπες 

Σ0,. ἈΚοινὺν τοίνυν ὑπακούωμεν ὃ δὴ τῶν τεττά- 

ρων τρίτον ἐλέγομεν. 

ΠΡΩ. Ὢ μετὰ τὸ ἄπειρον καὶ πέρας ἔλεγεα; ἐν ᾧ 
καὶ ὑγίεαν, οἶμαι δὲ καὶ ἁρμονίαν, ἐτίθεσο 

20. Κάλλισι εἶπεο. τὸν νοῦν δὲ ὃ τι μάλιστ ἤδη 
πρόσεχε. 

ΠΡΦὲ. Αέγε µόνον. 
Σ59. έχω τοίνυν τῆς ἁρμονίας μῖν ἀνομένης ἡμῖν 
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ἐν τοῖς ζώοις ἅμα λύσιν τῆς φύσεως καὶ γένεσιν ἄλγη- [Τὸ 
δόνων ἐν τῷ τότε γίγνεσθαι χρόνω. 

ΠΡΩ. Πάνυ λέχεις εὐκός. 

Σ06. Πάλν ὃδ ἁρμοττομένης τε καὶ εἰς τὴν αὐτῆς 
φύσιν ἀπιούσης ἡδονὴν γέγνεσθαι λεκτέον, εὖ δεῖ ὅἡ 5 
ὀλέγων περὶ µεγίσεων ὃ τι τάχιστα ῥηθῆναι. k 

ΠΡΟ. Οἶμαι μέν σε ὀρθῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, 

ἐμφανέστερον δὲ ἴτι ταὐτὰ ταῦτα πειρώμεθα λέγειν. 
Σ., Οὐκοῦν τὰ δηµόσιά που καὶ περιφανῆ ῥᾷστον 

συννοεῖν; 10 

ΠΡΟ. Ποῖας 

Σ9, Πείνη μέν που λύσις καὶ λύπη; 
ΠΡΟ. Ναί 

Σ9, ᾿Εδωδὴ δέ, πἱήρωσις γιγνοµένη πάλιν, ἡδονή: 
ΠΡΟ, ἵΝαί. 15 

39. αἀἶψος ὃ' αὖ φθορὰ καὶ λύπη [καὶ λύσις!, ἡ 
δὲ τοῦ ὑγροῦ πάλι τὸ ξηραρθὲν πληροῦσα δύναμις 
ἡδονή. διάκρισις δὲ γ αὖ καὶ διάλνσις ἡ παρὰ φύσιν, 

τοῦ πνίγους πάθη, λύπη: κατὰ φύσιν ὃ' ἡ πάλιν ἀπό- 
δοσίς τε καὶ φύξις ἡδονή. 3η 

ΠΡΟ. Πάνν μὲν οὖν. 
ΣΩ, Καὶ ῥήους ἡ μὶν παρὰ φύσιν τοῦ ζώου τῆς 

ὑγρότητος πῆξις λύπη: πάλιν ὅ᾽ εἰς ταὐτὸν ἀπιόντων 

καὶ διακριροµένων ἡ κατὰ φύσιν ὁδὸς ἡδονή. καὶ ἑνὶ 
λόγω σκόπει εἴ σοι μέτριος ὁ λόγος, ὃς ἂν φῇ τὸ κας! 
τοῦ ἀπείρου καὶ πέρατος κατὰ φύσιν ἔμφνυχον γεγονὺς 
εἶδος, ὅπερ ἴλεγον ἐν τῷ πρύσθεν, ὅταν μὲν τοῦτο 
φθείρηται, τὴν μὲν φθορὰν λύπην εἶναι, τὴν ὅ) εἰς 
τὴν αὐτῶν οὐσίαν ἁδόν, ταύτην ὃ᾽ αὖὐ πάλιν τὴν ἀνα- 
χώρησιν πάντων ἠδονήν. 30 

ΠΡ, Έστω" δοκεῖ γάφ µοι τύπον γέ τινα ἴχειν. 
28, Τοῦτο μὲν τοίνυν ἓν εἶδος τυθώμεθα λύπης 

τε καὶ ἡδονῆς ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἑκατέροις; 

ΠΡΩ. Κείσθω, 

Σ.. Τίδει τοίνυν αὐτῆς τῆς φυχῆς κατά τὸ τού- 18 

των τῶν παθηµάτων προσδύχηµα τὸ μὲν πρὺ τῶν ἠδίων C 
ἐλπιζόμενον ἡδὺ καὶ Θαῤῥαλέον, τὸ δὲ πρὺὸ τῶν Άνπη- 
ρῶν φοβερὸν καὶ ἀλγεινόν. 

ΠΡΩ. Ἔστι γὰρ οὖν τοῦθ) ἡδονῆς καὶ λύπης ἔτε- 
ρον εἶδος, τὸ χωρὶς τοῦ σώματος αὐτῆς τῆς Ψυχῆς διὰ 

πφροσδοκίας γιγνόµενον. 

Σ68,. Ὀρθῶς ὑπέλαβες ἐν γὰρ τούτοις οἶμαι, κατά 
γε τὴν ἐμὴν δόξαν, εἰλικρινέοι τε ἑκατέροις γιγνοµέ- 

τ6 
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νοις, ὡς δοκεῖ, καὶ ἀμίκεοις λύπης τε καὶ ἡδονῆς, 
ἐμφανὶς ἴσεσθαι τὸ περὶ τὴν ἡδονήν, πύτερον ὅλον 

υ ἐστὶ τὸ γένος ἀσπαστόν, ἢ τοῦτο μὲν Ἱτέρῳ τῶν προει- 
ρηµένων δοτέον ἡμῖν γενῶν, ἡδονῇ δὲ καὶ λύπη, κα- 

17 αθάπερ θερμῶ καὶ ψυχρῷ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, τοτὲ 

μὲν ἀσπαστέον αὐτά, τοτὶ δὲ οὐκ ἀσπαστέον, ὡς ἀγα- 
Φὰ μὲν οὐκ ὄντα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἔνια δεχόµενα τὴν τῶν 

ἀγαθῶν ἔσειν ὅτε φύσιν. 
ΠΡΩ. Ὀρθότατα λέγεις ὅτι ταύτῃ πῃ δεῖ ὅναπο- 

1ο ρευθῆναι τὸ νῦν μεταδιωκόμενον. 

Σ9. Πρῶτον μὲν τοίνυν τύδε ξυνίδωμεν, ὡς εἴ- 
Ε περ ὄντως ἔσει τὸ λεγόμενον, διαφθειροµένων μὲν αὐ- 

τῶν ἀλγηδών, ἀνασωζομένων δὶ ἡἠδονή, τῶν μήτε δια- 
φθειροµένων µήτε ἀνασωζομένων ἠἐννοήσωμεν πέρι, 

is τίνα ποτὲ ἕξιν δεῖ εότε ἐν ἑκάστοις εἶναι τοῖς ζώοις, 
ὅταν οὕτως ἴσχη . σφόδρα δὲ προδέχων τὸν νοῦν εὐπέ" 
ἀρ οὐ πᾶσα ἀνάγκη πᾶν ἐν τῷ τύτε χρόνῳ ζῶον μήτε 
τι λυπεῖσθαι μήτε ἤδεσθαι, μήτε µέγα μήτε σμµικρόν; 

ΠΡΟ. Ανάγκη μὲν οὖν. 

ο. «Σ. Οὐκοῦν ἴστι τις τρίτη ἡμῶν ἡ τοιαύτη διά- 
33 Όεοις παρά τε τὴν τοῦ χαίροντος καὶ παρὰ τὴν τοῦ 

λυπουµένου; 

ΠΡΟ. Τί µήν: 

ΣΩ, "γε δῇ τοίνυν, ταύτης παροθυμοῦ µεμνῆ- 

πσσθαι' πρὸς γὰρ τὴν τῆς ἡδονῆς κρίαν οὐ ομικρὺν 
μεμνῆσθαι ταύτην ἔσθ᾽ ἡμῖν ἢ µή. βραχὺ δέ τε περὶ 
αὐτῆς, εἰ βούλει, διαπεράνωµεν. 

ΠΡΡ. «έγε ποῖον. 

28. Τῷ τὸν τοῦ φρονεῖν ἑλομένω βίον οἶσθ' ὡς 
πο τοῦτον τὸν τρόπον οὐδὲν ἀἐποκωλύει ζῇν. 

u ΠΡΩ. Τὸν τοῦ μὴ χαΐρεν μηδὲ λυπεῖσθαι πας 

Σ9. ᾿ἸἘφῥήδη γάρ που τότε ἐν τῇ παραβολῇ τὶ 
βίων μηδὲν δεῖν µήτε µέγα μήτε σμαρὸν γαΐρεν τῷ 
τὸν τοῦ νοεῖν καὶ φρονεῖν βίον ἑλομένῳ. 

3. ΠΡΘ, Καὶ µάλα οὕτως ἐῤῥήθη. 
Σ9. Οὐκοῦν οὗτος ἂν ἐκείνω γε ὑπάρχοι' καὶ ἴσως 

οὐδὲν ἄτοπον εἰ πάντων τῶν βίων ἐστὶ Θειότατος. 
ΠΡΩ. Οὕκουν εὐκός γε οὔτε χαίρειν τοὺς θεοὺς οὔτε 

τὸ ἐναντίον. 
ϱ. 29. Πάνυ μὶν οὖν οὐκ εἰκός' ἄσγημον γοῦν αὐ- 

τῶν ἑκώτερον γινόμενόν ἐστιν. ἀλλὰ δὴ τοῦτο μὲν ἔτι 
ϱὦ καὶ εἰσαῦθις ἐπιοκεφώμεθα, ἐὰν πρὸς λόγον τι ᾖ, καὶ 

τῷ νῷ πρὸς τὰ δευτερεα, ἐὰν μὴ πρὺς τὰ πρωτεῖα 
δυνώµεθα προσθεῖναι, προσθήσοµεν. 

5. ΠΡΟ. Ὀρθότατα λέγεις. 
Σ5,. Καὶ μὴν τό γε ἕεερον εἶδος τῶν ἡδονῶν, ὃ 
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τῆς φυχῆς αὐτῆς ἔφαμεν εἶναι, διά µνήµης πᾶν ἐστὶ 
γεγονός. 

ΠΡΟ, Πῶς: 

Σα, ἸἨΜνήμην, ὡς ἔοιεν, ὃ τί ποτ ἴστι, πρότε- 

ϱον «ἀπαληπτίον. καὶ κινδυνεύει πάλιν ἔτι πρότερον ὃ 
αἴσθησιν µνήµης. εἰ μέλλει τὰ περὶ ταῦθ) ἡμῖν κατὰ 

τρόπον φανερά πη γενήσεσθαι. 

Προ, Πῶς φίς; 
ΣΩ. Θὶς τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν ἑκάστυε πα- 

Φημάτων τὰ μῖν ἐν τῷ σώματι κατασβεννύµενα πρὶν 1ο 

ἐπὶ τὴν ψυχὴν διεξελθεῖν, ἀπαθῇ ἐκείνην ἑάσαντα, τὰ 
δλ δι ἀμφοῖν ἑόνεα καί τινα ὥσπερ σεισμὸν ἐἑνειθέντα 
ἴδιόν τε καὶ κοινὸν ἑκατέρῳ. 

ΠΡΟ. Κείσθω. 

Σ5. Τὰ μὲν δὴ μὴ δι ἀμφοῖν όντα ἐὰν τὴν Φν- 5 
χὴν ἡμῶν φῶμεν Ἰανθάνειν, τὰ δὲ δὲ ἀμφοῖν μὴ λαν- 
Φάνειν, ἂφ ὀρθότατα ἐροῦμεν: 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ: 
Σ9. Τὸ τοίνυν λεληθέναι μηδαμῶς ὑπολάβης ὡς 

λέγω λήθης ἐνταῦθά που Ἰένεσιν. ἔσει γὰρ λήθη ἁνή- πο 
µης ἴξοδος ἡ ὃ) ἐν τῷ λεγομένῳ νῦν οὕπω γέγονε 
τοῦ δὴ μήτε ὄντος μήτε γεγανότος πως γήνεσθαι φά- 
ναι τινὰ ὠποβολὴν ἄτοπον. ἡ γάρ: 

ΠΡΕ, Τί µήν: 
59. Τὰ τοίνυν ὀνόματα µετάβαλε µόνον. 38 

Προ, Πῶς: 

ΣΩ. ᾿Αντὶ μὶν τοῦ λεληθέναι τὴν φυχήν, "ὅταν 
ἁπαθὴς αὕτη γίγνηται τῶν σεισμῶν τῶν τοῦ σώματος, 
ἣν νῦν λήθην καλεῖς, ἀναιοθησίαν ἐπονόμασον. 

ΠΡΟ. "Εμαθον. 40 
Σ.. Τὸ ὁ) ἐν ἑνὶ πάθει τὴν φυχὴν καὶ τὸ σώμα 

κοιρῇ γιγνόµενον κοινῇ καὶ κινεῖσθαι, ταύτην ὅ᾽ αὖ τὴν 
κίνησιν ὀνομάζων αἴσθησιν οὐκ ἀπὸ τρόπου φθέγγοι) ἄν. 

ΠΡΟ. ᾿ληθέστατα λέγεις. 

Σ8. Οὐκοῦν ἤδη μανθάνοµεν ὃ βονλόμεθα κα- 15 
λεῖν τὴν αἴσθησιν: 

ΠΡ, Τί μήν; 
248. δΣωτηρίαν τοίνυν αἰσθήσιως τὴν μνήμην λέ- 

γων ὀφθῶς ἄν τις λέγοι κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν. 

ΠΡ. Ὀρθῶς γὰρ οὖν. ϱ 
Σ9. Μνήμης δὲ ἀνάμνησιν αρ οὐ διαφέρονσαν 

λέγοµεν; 
ΠΡΟ, ́  Ἴσως. 

Σ9. 40 οὖν οὐ τόδε; 
ΠΡΟ. Τὸ ποῖον; 1.5 
Σ0. Όταν ἃ μετὰ τοῦ σώματος ἔπασχε πάθη ἡ 
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φυχή, ταῦτ ἄνευ τοῦ σώματος αὐτὴ ἐν ἑκυτῇ ὃ τι 
μάλιστα ἀναλαμβάνῃ, τότε ἀναμιμνήσκεσθαί που λέγομεν. 

ἡ γάρι 
ΠΡΟ. Πάνυ μὲν οὖν. 

5. ΣΜ. Ἆλαὶ μὴν καὶ Όταν ὠπολέσασα μνήμην εἴτε 
αἰσθήσεως εἴτ αὖ µαθήµατος αὖθις ταύτην ὀναπολήσῃ 

ο πάλιν αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ, καὶ ταῦτα ξύμπαντα ἀναμνήσεις 
καὶ µνήµας που λέγοµεν. 

ΠΡ. Ὀρθῶς λέγει. 

Σ0, Οὗ δὴ χάριν ἅπαντ' εἴρηται ταῦτα, ἔσει τόδε, 
ΠΡΩ, Tò ποῖον; 
ΣΩ. "Ίνα δῆ τὴν τῆς Ψυχῆς ἡδονὴν χωρὶς σώματος 

ὃ τι μάλιστα καὶ ἐναργέστατα λάβοιµεν, καὶ ἅμα ἐπιθν- 
μίαν" διὰ γὰρ τούτων πως ταῦτα ἀμφότερα ἴοικε 

15 δηλοῦσθαι. 

ΠΡΩ. Αέγωμεν τοίνυν, ὦ Σώκρατες, ἤδη τὸ μετὰ 
ταῦτα. 

β Σ0, Πολλά γε περὶ γένεσιν ἡδονῆς καὶ πᾶσαν τὴν 
Ὦ µμορφὴν αὐτῆς ἀναγκαῖον, ὡς ἔοικε, Λέγοντας σκοπεῖν. 
30 καὶ γὰρ νῦν πρότερον ἔει φαίνεται ληπτείον ἐπιθυμίαν 

εἶναι, τί ποτ᾽ ἔστι καὶ ποῦ γένεταε, 
ΠΡΟ. Σκοπώμεν τοίνυν’ οὐδὲν γὰρ ἀπολοῦμεν. 
Σ0. ᾽Απολοῦμεν μὶν οὖν, καὶ ταῦτά γε, ὦ Πρώ- 

ταρχε, εὑρόνεες ὃ νῦν ζητοῦμεν" ἀπολοῦμεν τὴν περὶ 
35 αὐτὰ ταῦτα ἀπορίαν. 

ΠΡΩ, ὈΟρθῶς ἡμύνω” 
ρώμεῦα λέγειν. 

25. Οὐκοῦν νῦν δὴ πείνην τε καὶ δίψος καὶ πόλλ᾽ 
Ε ἕτερα τοιαῦτα ἔφαμεν εἶναί τινας ἐπιθυμίας: 

. ΠΡΟ. Σφόδρα γε. 
Σ09. Πρὺς εί ποτε ἄρα ταὐτὸν βλέφαντες οὕτω πολὺ 

διαφέροντα ταῦθ᾽ ἑνὶ προσαγορεύοµε» ὀνόμαεε; 
ΠΡΟ. Μὰ .4ἵ οὐ ῥάδιον ἴσως εὐπεῖν, ὦ Σώκρατες" 

ἆλλ’ ὅμως λεκτέον. 

τὸ ὅ᾽ ἐφεξῆς τούτοις πει- 

(ου Σο. Ἐκεθεν δὴ ἐκ τῶν αὐτῶν πάλιν ἀναλάβωμεν. 

ΠΡΩ. Πόθεν δή; 
ΣΏ. «ιφῆ γὲ που λέγομεν ἑκάστοτέ τι; 

ΠΡΟ. Πῶς ὃ᾽ οὔ; 
Σ4. Τοῦτο δὲ Υ ἐστὶ κενοῦται; 

ο Πρ. Τί μήν; 
Σ0. 4 οὖν τὺ δίφος ἐοτὶν ἐπιθυμία: 
ΠΡΩ, Ναί, πώματός γε. 

25 Σ9. Πώματος, ñ πληρώσεως πώµατος; 
ΠΡΡ, Οἶμαι μὲν πληρώσεως. 

ΠάΑΤΟΝΟΣ ΦΙΗΗΒΟΣ. 

Σ0, Ὁ κενούµενος ἡμῶν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἐπιῶν- 
μεῖ τῶν ἐναντίων ἢ πάσχει. κενούµενος γὰρ ἐρῷ πλη- 
ροῦσθαι. 

ΠΡΟ, Σαφέστατά γε. 

Σ9,. ὍΤί οὖν; ὁ τὸ πρῶτον κενούμενος ἔστιν ὁπό- 6 
Φεν εκ αἰσθήσει πληρώσεως ἐφάπτοιτ) ἂν εἴτε μνήμη, 

τούτου ὃ μήτ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ πάσχει µήτ ἐν τῷ 
πρόσθε πώποτ ἔπαθεν, 

ΠΡ, Καὶ πῶς; 

20. αλλὰ μὴν ὃ γ ἐπιθυμῶν τινὺς ἐπιθυμεῖ, ιο 
φαμέν. 

ΠΡΟ. Πώς γὰρ οὗ 

Σ0. Οὐκ ἄρα ὅ γε πάσχει, τούτον ἐπιθυμεῖ. διψῇ 
γάρ, τοῦεο δὲ πένωσις: ὁ δὲ ἐπιθυμεῖ πληρώσεως. 

ΠΡ. Ναί. 15 

29. Πληρώσεώρ γ ἄρα πή τε τῶν τοῦ διψῶντος ἂν 
ἐφάπτοιτο. 

ΠΡΑ, ᾿Αναγκαῖον. 

Σα, Τὸ μὶν δὴ σῶμα ἀδύνατον" κενοῦται γάρ που. 
ΠΡΦ. Ναί 30 

28, Τὴν ψυχὴν ἄρα τῆς πληρώσεως ἐφάπτεσθαι 
λοιπόν, τῇ µνήμῃ δῆλον ὅτι: τῷ γὰρ ἂν ἴτ᾽ ἅλλῳ ἐφά- 
ψαιτο; 

ΠΩ. Σχιδὺν οὐδενί. 
ΣΏ. Μανθάνομεν οὖν ὃ ουµβέβηχΥ ἡμῖν ἐκ τούτων 15 

τῶν λόγων; 
ΠΡΟ, Τὸ ποῖον; 

Σ9, Σώματος ἐπιβυμίαν οὔ φησιν ἡμῖν οὗτος ὁ 
λόγος γίγνεσθαι. 

ΠΡ6. Πῶς; 

Σ0. ὍΌει τοῖς ἐκείνου παθήµασιν ἐνανείαν ἀεὶ 
παντὺς ζώου µηνύει τὴν ἐπιχείρησιν. 

ΠΡΒ, Καὶ µάλα. 
Σα. Ἡ ὁ) ὁρμή γε ἐπὶ τοὐναντίον ἄγουσα ἢ τὰ 

παθήµατα δηλοῖ που μνήμην οὖσαν τῶν τοῖς παθήµασιν 16 
ἐναντίων. 

Πρ. Πάνυ γε. 

Σ9. Τὴν ἄρα ἐπάγονσαν ἐπὶ τὰ ἐπιθυμούμενα 
ἀποδείξας μνήμην ὁ λόγος ψυχῆς ξύμπασαν τήν τε ὁρ- 
μὴν καὶ ἐπιβυμίαν καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζώον πανεὸς το 
ἀπέφηνεν. 

ΠΡα, Ὀρθύτατα, 
Σᾳ.. «αιψῆν ἄρα ἡμῶν τὸ σῶμα ἢ πεινῇν ἢ τι τῶν 

τοιούτων πάσχειν οὐδαμῇ ὁ λόγος αἱρεῖ. 

13. δῇ Grovius Dialozues de Platon Τ. Η. p. 3811: μὴ cum Ἰντίν 2b, πῃ οπσι Schütæio, Ηοϊπάοτβο, Ueusdio e. 
— τῆς om. ab. — 19. αύτην AM. -- 19. μὲν οπι. a. -- 34. ζητοῦμεν: ἀπο]οῦμεν τὴν Χ 4Η: ζητοῦμεν, 
— 34, πάλιν ἐκ τῶν αὐτῶν α. — 37. ἀμῥῆν ᾱ. — Ὑέπου Χά ΠΠ: που abe. -- 33. κενοῦσθαι a. 

τὴν abe. 
— 4. Να. Σο, 

Πώματές γε. ΠΡ. Πώματος. Σα. Ἓ πληρώσεως πο. — 42. 42. Πόματος ᾱ. 
8. πρόσθεν ας. 10. F ἄρα ΧΠ: άφ. pr. 4, ἄρα επι ceieris δεν a4ahe. — 33, τῇ μνήμη. ΠΡΩ, An- 
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ΠΡΦΡ. ᾽αληθδέσεατα. 
Σ9. Ἔτι δὴ καὶ τόδε περὶ ταὐτά ταῦτα κατανοή- 

σωµεν. βίου γὰρ εἶδός τί µοι φαίνεται βούλεσθαι δηλοῦν 
ὁ λόγος ἡμῖν ἓν τούτοις αὐτοῖς. 

ΠΡΟ, Ἐν τίσι καὶ ποίου περὶ βίου φράδεις; 

Σ0, Ἐν τῷ πληροῦσθαι καὶ κενοῦσθαι καὶ πᾶσιν 
ὅσα περὶ σωτηρίαν τ᾽ ἐστὶ εῶν ζώων καὶ τὴν φθορά», 
καὶ εἴ τις τούτων ἐν ἑκατέρῳ γινόµενος ἡμῶν ἀλγεῖ, 
τοτὶ δὲ χαίρει κατὰ τὰς µεταβολάς, 

ο ΠΡΟ. Ἔστι ταῦτα. 
Σα. Τί ὅ) ὅταν ἐν µέσῳ τούτων γέρνηται: 

ΠΡΟ. Πῶς ἐν µέσῳ; 
ΣΩ. οΔΑιὰ μὲν τὸ πάθος «ἁγῇ, µεμνήται δὲ τῶν 

ἡδέων ὧν γενοµένων παύοιτ᾽ ἂν τῆς ἀλγηδόνος, πλ]η- 

10 ρῶται δὲ µήπω" τί τότε; φῶμεν ἢ μὴ φώμιν αὐτὸν 
36 ἐν µίσορ τῶν παθηµάτων εἶναι; 

ΠΡ. Φῶμεν μὶν οὗν. 
Σ0. Πότερον ἀλγοῦνῦ' ὅλως ἢ χαίΐροντα: 

πρβ. Μὰ αἱ, ἁλλὰ διπίῇ τιὶ λύπῃ λυπούμε- 
Άννον, κατὰ μὶν εὖ σώμα ἐν τῷ παθήµατι, κατὰ δὲ τὴν 

φυχἠ» προσδοκίας τινὶ πόθῳ. 
Σ0. Πῶς, ὦ Πρώταρχε, τὸ διπλοῦν τῆς λύπης 

εἶπες; ἀφ' οὐκ ἴστι μὲν ὅτε τις ἡμῶν κενούμενος ἐν ἐλ- 
πίδι φανερᾷ τοῦ πληρωθήσεσθαι καθέστηκε, τοτὲ δὲ 

15 τοὐναντίον ἀνελπίσεως ἔχει; 

ΗΡΑ, Καὶ µάλα γε. 
Β ΣΩ. Μῶν οὖν οὐχὶ ἐῑπίζων μὲν πληρωθήσεσθαι τῷ 

µεμνῆσθαι δοκεῖ σοι χαίΐρεν, ἅμα δὲ πενούµενος ἐν 

τούτοις τοῖς χρόνοις ἀλγεῖν; 
υ ΠΡΟ. Ανάγκη. 

Σ0. Tõor' ἄρα ἄνθρωπος καὶ τἆλλα ζῶα λυπεῖταί 
τε ἅμα καὶ χαίρει. 

ΠΡΟ. Κινδυνεύει. 

Σω, Τί ὅ) ὕταν ἀνεἰπίστως ἴχῃ κενούµενος τεύξεσθαι 
36 π]ηρώσεως: ἂἆφ οὐ τύτε τὸ διπλοῦν γίγνοι ἂν περὶ 

τὰς λύπας πάθος, ὃ σὺ νῦν δὴ κατιδὼν ὠήθης ἁπιώς 
εἶναι διπλοῦν: 

ΠΡΟ. αληθίστατα, ὦ Σώκρατες. 

6 ΣΑ. Ταύτη δὴ τῇ σκέψει τούτων τῶν παθηµάτων 

«οτόδε χρησώµεθα. 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον: 
Σ8. Πότερον ἀληθεῖς ταύτας τὰς λύπας τε καὶ ᾖδυ- 
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13. 14. ἁμγῆ, 

baumius. — 31. εἶπες ο0. ΠΠ οἱ ϱτ. 4. 

3. Πῶς Χ4Π: Πῶς ahe. 
αἴφμε πιοἰεηίας). Vixcx. — 13. κείνου b. 

144 ΤΜΣΝΟΣ ΦΙ4ΠΒΟΣ. 

μνῆται δὲ τῶν ἡδέων ὧν γενομένων παύοιτ’ ἂν τῆς 
ται δὲ τῶν ἠδέων γενοµένῶων' παύοιτ ἂν τῆς ἀλγηδόνος, πεπλήρωται ὅ a be. 
post ἡδέων εοτε. σι πληρῶται ἃ 4 ΠΠ. -- 15. εἰ τότε φῶμεν a. -- 

— 39, ἀλγεῖ α. -- 30. 

— ἡδοναὶ αἶ λῦπαι Χ Π οἱ pr. 4. Ἐοτί, ἠδοναὶ καὶ λῦπαι (Επείπας: voluptates 
Sed νά, πίστας ad ἔκοστ, Paneg. p. 160 9οᾳ. — 
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ρὰς ἢ ψευδεῖς εἶναι λέξοµενι ἢ τὰς μέν τινας ἀληθεῖς, 
τὰς δ᾽ οὔ; 

ΠΡΩ. Πῶς, ὦ Σώκρατες, ἂν εἶεν Ψευδεῖς ἡδοναὶ ἢ 
λῦπαες 

ΣΩ, Πῶς δὲ, ὦ Πρώταφχε, φύβαι ἂν ἀληθεῖς ἢ φεν- 5 186 
δες, ἢ προσδοκία ἀληθεῖς ἢ μή, ἢ δόξαι ἀληθεῖς η 
φευδεῖςς 

ΠΡΩ. «δόξας μὲν ἔγωγ ἄν πον συγχωροίην, τὰ D 
ἕτερα ταῦτ᾽ οὐκ ἄν. Ι 

Σ0. Πῶς φής; λόγον µένεοι τινὰ κινδυνεύοµεν οὗ 1ο 
πάνν σμικρὺὸν ἐπεγείφειν. 

ΠΡΩ, ᾿Αληθῆ λέγει. 

Σο, αλλ) εἰ πρὸς τὰ παφεληλυθότα, ὦ παϊ ᾿κείνου 
τάνδρός, προσήκοντα, τοῦτο σκεπτέον. 

ΠΡΟ. Ἴσως τοῦτό γε. 15 
20, ἈΧαίφειν τοίνυν δεῖ λέγειν τοῖς ἄλλοις µήκεσιν ἢ 

καὶ ὀτωοῦν τῶν παρὰ τὺ προσῆκον λεγομένων. 
Πρ. Ὀρθώς. 
259. αέγε δή µοι' Θαῦμα γὰρ ἐμέ γ᾿ ἔχει διὰ τέλους ἙἘ 

ἀεὶ περὶ τὰ αὐτὰ ἃ νῦν δὴ προὐθέμεθα ἀπορήματα. η 
ΠΡΟ. Πῶς δὴ φῄῇς; 

29. Ψψευδεῖς, αἳ δ' ἀληθεῖς οὐκ εἰσὶν ἡδοναί: 
ΠΡΟ, Πῶς γὰρ ἄν: 
Σα. Οὔτε δὴ ὄναρ οὔθ) ὕπαρ, ὡς φῄς, ἔσειν οὔτ 

ἐν µανίαις οὔτ ἐν παραφφοσύναις οὐδεὶς ἐσθ᾽ ὃς τίς ποτεἍ»΄ 
δοκεῖ μὲν χαΐρειν, χαΐρει δὲ οὐδαμῶς, οὐδ' αὖ δοκεῖ μὲν 
λυπεῖσθαι, λυπεῖται ὃ᾽ οὔ. : 

Προ, Πάνθ’ οὕτω ταῦτ', ὦ Σώκρατες, ἔχειν πάντες 187 
ὑπειλήφαμεν. 

29, Αρ οὖν ὀρθῶς, ἢ σχεπτέον εἴτ- "δᾶς εἴεε μὴ 18 
ταῦτα λέγεται; 

ΠΡΟ. «Ἀκεπτέον, ὡς ἐγὼ φαίην ἄν. “η 
ΣΩ. «ιορισώμεθα δὴ σαφέστερον ἔτι τὸ νῦν δὴ 1ε- 88 

Ἰόμενον ἡδονῆς τε πέρι καὶ δόξης. ἔστι γάρ που δοξά- 
ζεις ἡμῖν; * 

ΠΡ6, Ναί. 

Σ6. Καὶ ἤδεσθαι: 
ΠΡΩ. Ναί. 
ΣΩ, Καὶ μὴν καὶ τὸ δοξαζόμενόν ἐστί τι; 

ΠΡΩ. Πῶς ὃ' οὔ: “0 

Σ4,. Καὶ τό γε ᾧ τὺ ἡδόμενον ἤδεται; 
ΠΡ, Καὶ πάνυ γε. 

3, βονλεύεσθαι 4. --- 5. βίου πέρι a. πέρι βίου ο, — 8. τοτὶ Stallhaumius: τότε abe. — 
όνος, πληρώται δὲ Uaiterus: ἀλγεῖ, µέμνη- 

Βοά ἁλγῇ οὐίπίστυηι Χ 4 ΞΠΤΗ, εν 
ἡ φῶμεν ἢ φῶμεν «ΠΠ. -- 30, ἐν seclusit θιο]- 
om. ᾱ. — 42. τὰς οἵα. H. 

14. τοῦ ἀνδρὸς 4. — 
20. αἰεὶ α. — προεθέμεθα a. — 14. ἔστιν zeclusit Stallhaumiuc- — 25. ἐν παραφροσύναις] ἐν — ἀφροσύναις 5. 
-34. ὥς Υ ἐν νο, — 34. που Χ 4 ΠΠ: πού τε ου celeris ἠδείν [οἱ της. 0) αὖο, — 1, ᾧ] ὡς 
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EQ. Οὐκοῦν τὸ δοξάζον, ἄν τε ὀρθῶς ἄν τε μὴ ὁφ- 
Φῶς δοξάσῃ, τό γε δοξάξειν ὄντως οὐδέποτ) ἀπόλλνσιν. 

μ. Πρ. Πῶς γὰρ ἄν: 
Σ0. Οὐκοῦν καὶ τὸ ἠδόμενον, ἄν τε ὀρθῶς ἂν τε 

ᾱμὴ ὀρθῶς ἤδηται, τό γε ὄντως ἤδεσθαι δῆλον ὡς οὐδέ- 
ποτε ἀπολεῖ. 

Προ. Ναΐ, καὶ τοῦθ' οὕτως ἔχει. 

20. Τῷ ποτὶ οὖν δὴ τρόπῳ δόξα ψευδής τε καὶ 
αληθῆς ἡμῖν φιλεῖ Ἰέγνεσθαι, τὸ δὲ τῆς ἡδονῆς µόνον 

188 10 ἀληθές, δοξάξειν δ' ὄνεως καὶ χαΐριν ἀμφότερα ὁμοίως 

εἴληχεν: 
Πρ. «ἈΣκεπτίον. 

Σ9. άρα ὅτι δόξη μὲν ἐπιγίγνεσθον φεῦδός τε καὶ 
6 ἀληθές, καὶ ἐγένετο οὐ μόνον δόξα διὰ ταῦτα ἁλλὰ καὶ 

Ιδποιά τις ἑκατέρα, σκεπτέον φὴς τοῦτ) εἶναι: 
ΠΡ. Ναί. 

ΣΦ,. Πρὸς δέ γε τούτοις, εἰ καὶ τὸ παράπαν ἡμῖν 
τα μέν ἐστι ποί᾿ ἄττα, ἡδονὴ δὲ καὶ ύπη µόνον ἅπερ 
ἐσεί, ποιώ τινε δὲ οὐ γίγνεσθον, καὶ ταῦθ᾽ ἡμῖν διο- 

39 µολογητίον. 

ΠΡΩ. «ἤλον. 
29. αλλ’ οὐδὲν τοῦτό γε χαλεπὸν ἐδεῖν ὅτι καὶ ποιώ 

τινε. πάλαι γὰρ εἴπομεν ὅτι µεγάλαι τε καὶ σμικραὶ καὶ 

υ σφόδρα ἑκάτεραι 

5. ΠΡΩ. Παντάπασι μὶν οὖν. 

Σ0. Αν δὲ γε πονηρία τούτων, ὦ Πρώταρχε, προσ- 

γέγνηταί τιν, πονηρὰν μὲν φήσομεν οὕτω γίγνεσθαι δό- 

ξα», πονηρὰν δὲ καὶ ἡδονήν; 
ΠΡΩ. ᾽Αλλὰ τέ µήν, ὦ Σύχρατες; 

..  Σᾳ. Τί δ' ἂν ὀρθότης ἡ τοὐναντίον ὀρθύτηει αἱ 
τούτων πρυσγίγνηται: μῶν οὐκ ὀρθὴν μὲν δόξαν ἐροῦμεν, 
ἂν ὀρθότητα ἴσχη; ταὐτὸν δὲ ἡδονήν: 

ΠΡΟ, ᾿Αναγκαῖον. 
“80 ΣΩ. αν δέ γε ἁμαρτανόμενον τὺ δοξαζόµενον ᾖ, 

. αδτὴν δόξαν τότε ἁμαρτάνουσάν γε οὐκ ὀρθὴν ὁμολογητέον 
οὐδ' ὀρθῶς δοξάζουσαν: 

Προ. Πῶς γὰρ ἄν; 
Σ0,. Τί ὅ᾽, ἂν αὖ λύπην ἤ τινα ἡδονὴν περὶ τὸ ἐφ᾽ 

ὦ λυπεῖται ἢ τοὐναντίον ἁμαρτάνουσαν ἐφορῶμεν, ὀρθὴν 

ω ᾗ χρηστὴν ἤ τι τῶν καλῶν ὀνομάτων αὐτῇ προσθήῄσοµεν; 
ΠΡΩ. Αλλ’ οὐχ οἷόν τε, εἴπερ ἁμαρτήσεταί γε ἡδονή. 

Σ09,. Καὶ μὴν ἴοικέ γε ἡδονὴ πολλάκις οὐ μετὰ δόξης 
ὀρθῆς ἁλλὰ μετὰ ψεύδους ἡμῖν γήγνεσθαι. 

ΠΡΩ. Τῶς γὰρ οὔ: καὶ τὴν μὶν δόξαν γε, ὦ Σώ- 

: οἱ», ἐὰν - ἐάν α. — 1. δοξάση Χα ΠΠ: δοξάξη ahe. — 7. ταῦθ) a 

ΠΑ4ΤΩΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 

κρατες, ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ τότε ἐλέγομεν ψευδῆ, τὴν δ᾽ 
ἡδονὴν αὐτὴν οὐδεὶς ἄν ποτε προσείποι Φευδῆ. 

298. ᾽Αλλὰ προθύµως ἀμύνεις τῷ τῆς ἡδονῆς, ὦ 
Πρώταρχε, λόγω τὰ νῦν. 

ΠΡρα, Οὐδέν γε, ἀλλ) ἅπερ ἀκούω λέγω. 5 
Σ0. Αιαφέρει δ' ἡμῖν οὐδέν, ὦ ἑταῖρε, ἡ μετὰ δύ- 

πο τε ὀρθῆς καὶ μετ ἐπιστήμης ἡδονὴ τῆς μετὰ τοῦ 
ψεύδους καὶ ἀγνοίας πολλάκις ἑκάστοις ἡμῶν ἐγγιγνομένης: 

ΠΡΦ. Εὐὺς γοῦν μὴ σμικρὸν διαφέρειν. Β 

ΣΏ. Τῆς δὴ διαφορᾶς αὐτοῖν ἐπὶ Θεωρίαν ἔλθωμεν. 1ο {90 
ΠΡ. ᾿άγε ὕπη σοι φαίνεται. 

ΣΩ. Τῇῆδε δὴ ὄγω; 
προ. Πῇ: 
29, ἀόξα, φαµέν, ἡμῖν ἴστι μὲν ψευδής, ἔστι δὲ 

καὶ ἀληθής; 15 
ΠΡΟ. "Ἔστιν. 

Σ9. ΄Ἔπεται μὴν ταύταις, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἡδονὴ 
καὶ λύπη πολλάκις, ἀληθεῖ καὶ φευδεῖ δόξη λέγω. 

ΠΡΟ. Πάνυ γε, 

ΣΏ. Οὐκοῦν ἐκ µνήµης τὲ καὶ αἰαθήσεως δύξα ἡμῖν 1ο 
καὶ τὸ διαδοξάδειν ἐγχειρεῖν γίγνεῦ’ ἑκάστοτε; 8 

ΠΡΩ. Καὶ µάλα. 
ΣΩ. Αρ οὖν ἡμᾶς ὧδε περὶ ταῦτα ἀναγκαῖον ἡγού- 

µεθα ἴσχειν: 

ΠΡ. Πώς; 35 
59. Πολλάκις ἰδόντι τινὶ πόῤῥωθεν μὴ πάνυ σα- 

φῶς τὰ χαθορώµενα ἐυμβαίνειν βούλεσθαι κρίνεν φαίης 
ἂν ταῦθ᾽ ἄπερ ὁρᾷ: 

ΠΡΦΩ. Φαίην ἄν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο αὐτὸς αὐτὸν οὗτος ἄνέ- 30 

ρου ὢν ὧδε. 
ΠΡΟ. Πῶς; 

ΣΩ. Τί ποτε ἄρα ἴστι τὸ παρὰ τὴν πέτραν τοῦθ᾽ 
ἑστάναι φανταζόμενον ὑπό τινι δένδρω; Ταῦς εἰπεῖν ἄν 
τις πρὸς ἑαυτὸν δοκεῖ σοε, τοιαῦτ ἄττα κατιδὼν —— ος τσι 
σθέντα ἑαυτῷ ποτέ; 5 

Πα. Τί μήν; 
Σ9. 40 οὖν μετὰ ταῦτα ὁ τοιοῦτος ὡς ἀποκρινό- 

ενος ἂν πρὸς αὐτὸν εἴποι ὡς ἴστιν ἄνθρωπος, ἐπιτυχῶς 
εἰπών: 1ο 

ΠΡΩ. Ναὶ πάνυ γε. 
ΣΩ. Καὶ παρενεχθείς Υ αὖ τάχ ἂν ὡς ἐστι τινῶν 

ποικένων ἔργον τὸ καθορώμενον άρα προσείποι. 
ΠΡ. Μάλα γε. 
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Σ0, Κάν τίς Υ αὐτῷ παρῇῃ, τά τε πρὸς αὐτὸν ῥη- 
E θίέντα ἐντείνας εὖ φωνὴν πρὺς τὸν παρόντα αὐτὰ ταῦτ᾽ 

ἂν πάλιν φθέγξαιο͵, καὶ λόγος δὴ γέγονεν οὕτως ὃ τότε 
δόξαν ἐκαλοῦμεν: 

5 ΠΡΟ, Τί µήνι 

ΣΩ, ὰν δ' ἄρα μόνος ᾖ τοῦτο ταὐτὸν πρὸς αὐτὸν 
διανοούμενος, ἐνίοτε καὶ πλείω Ἰρόνον ἴχων ἐν αὐτῷ 

πορεύεται. 
ΠΡΟ. Πάνυ μὶν οὖν. : 

ι  «Σ0. Τί οὖν ρα σοὶ φαίνεται τὸ περὶ τούτων γι- 

Ἰγόμενον ὅπερ ἐμοί; 
ΠΡΩ. ἢΤὺ ποῖον; 

Σ0. «αοκεῖ τότε ἡμῶν ἡ ψυχἠ βιβλίω τινὶ προσ- 
εικέναι. 

ΠΡΟ, Πώς; 

ΣΩ. Ἡ μνήμη ταῖς αἰσθήσεσι ξυμπίπτουσα εἰς ταύ- 
τόν, κἀκεῖνα ἃ περὶ ταῦτά ἐστι τὰ παθήματα, φαίνονταί 
μοι σχεδὺν οἷον γράφει ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς τότε λό- 
γους" καὶ ὕταν μὶν ἀληθῆ γράφη τοῦτο τὸ πώθηµα, 

30 δόξα τε ἀληθὴς καὶ λόγοι ὧπ' αὐτοῦ ξυμβαίνουσιν αλη- 
θεῖς ἐν ἡμῖν γιγνόµενοι' Ψψευδῆ ὅ᾽ Όταν ὁ τοιοῦτος παφ 
ἡμῖν γραμματεὺς γράψῃ, τάνανεία τοῖς ἀληθέσιν ἀπέβη. 

ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν δοκεῖ µοι, καὶ ἀποδέχομαι τὰ 
ῥηθέντα οὕτως, 

Σ9. ᾿Αποδέχου δὴ καὶ ἕτερον δημιουργὸὺν ἡμῶν ἐν 
ταῖς φυχαῖς ἐν τῷ τότε χρόνῳ γιγνόµενον. 

ΠΡΕΟ. Τίνα; 
Σ0. Ζωγράφον, ὃς μετὰ τὸν γφραμματιστὴν τῶν 1ε- 

γοµένων εἐχόνας ἐν τῆ ψυχῇ τούτων γράφει. 
ο. ΠΡΟ. Πῶς δὴ τοῦτον αὖ καὶ πότε λέγοµεν; 

Σ0. "Ὅταν ἀπ ὄψεως ἤ τινος ἄλίης αἰσθήσεως τὰ 
τότε δοξαζόµενα καὶ λεγόμενα ἁπαγαγών εις τὰς τῶν 
δοξασθέντων καὶ Ἱεχθέντων εἰκόνας ἐν αὐτῷ ὁρᾷ πως. 

ο ἢ τοῦτο οὐκ ἴστι γεγνόµενον παρ ἡμῖν: 
1. ΠΡΟ. Σφόδρα μὶν οὖν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν αἱ μὲν τῶν ἀληθών δοξῶν καὶ λόγων 
εἰκόνες ἀληθεῖς, αἲ δὲ τῶν ψευδῶν φευδεῖς; 

Πρ, Παντάπασιν. 
Σ9. Εὺ δὴ ταῦτ ὀρθῶς εἰρήκαμεν, ἴτι καὶ τόδε ἐπὶ 

αοτούτοις σκεφώµεθα. 

84 ΠΡΟ. Τὸ ποῖον; 
ΣΩ. Εἰ περὶ μὲν τῶν ὕντων κά τῶν γεγονότων 

ταῦθ’ ἡμῖν οὕτω πάσχει» ἀναγκαῖον, περὶ δὲ τῶν μελλόν- 
των οὔ; 

“5 ΠΡΩ. Περὶ ἁπάντων μὲν οὖν τῶν χρόνων ὠσαύτως. 
Π] Σρ. Οὐκοῦν αἲ γε διὰ τῆς φυχῆς αὐτῆς ἠδοναὶ καὶ 

χῦπαι ἐλέχθησαν ἐν τοῖς πρόσθεν ὡς πρὺ τῶν διὰ τοῦ 
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σώματος ἡδονῶν καὶ vxcõ πφογίγνοιντ ἄν, ὥσθ' ἡμῖν 
ἐυμβαίνει τὸ προχαίρειν τε καὶ τὸ προλυπεῖσθαι περὶ τὸν 

μέλλοντα χρόνον εἶναι γιγνόµενον: 
ΠΡΩ. ᾽Αιηθέστατα. 

ΣΏ. Πότερον οὖν τὰ γράμματά τε καὶ ζωγραφή- 5 
µατα, ἃ σμικρῷ πρότερον ἐτίθεμεν ἐν ἡμῖν γίγνεσθαι, 
περὶ μὲν τὸν γεγονύτα καὶ τὸν παρόντα χρόνον ἐστί, περὶ 

δὲ τὸν µέλλονεα οὐκ ἔσειν: Ε 
ΠΡΩ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. "άρα σφόδρα λέγεις, ὅτι πάντ᾽ ἐσεὶ ταῦτα ἐλπί- ι0 
δες εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον οὖσαι, ἡμεῖς ὅ' αὖ διὰ παντὸς 
τοῦ βίου ἀεὶ γέμομεν ἐλπίδων: 

ΠΡΟ. Πανεάπασι μὲν οὖν. 
Σ3. "γε δή, πρὸς τοῖς νῦν εἰρημένοις καὶ τόδε 

ὠἀπόκριναι, 15 
ΠΡ. M ποῖον: 

28, «ἁὔπαιος ἀνὴρ καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγαθὸς πάνεως 
ἀρ οὐ θεοφιλής ἐστιν: 

ΠΡΟ. Τί μήν; 
Σ0. Τί δέ; ἄδικός τε καὶ παντώπασι κακὸς ἀρ οὐ Χν 

τούναντίον ἐκείνω: 
ΠΡΦ,. Πῶς ὃ᾽ οὗ: 

Σ0. Πολλῶν μὴν ἐλπίδων, ὡς ἐλέγομεν ἄρει, πᾶς 

ἄνθρωπος γέµει; 

ΠΡΩ, Τί δ' οὔ: * 
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Σ9. Ἀόγοι μήν εἶσιν ἐν ἑκάστοις ἡμῶν, ἃς ἐλπίδας 

ὀνομάζομεν, Ὅ, 
Προ, ΝαῆΠ. 

20. Καὶ δὴ Ἐν] τὰ φαντάσματα ἐξωγραφημένα, καί 
τις ὁρᾷ πολλάκις ἑαυῬῷ χρυσὺν γιγνόμενον ἄφθονον καὶ 30 
ἐπ᾽ αὐτῷ πολλὰς ἡδονάς: καὶ δὴ καὶ ἐνεζωγραφημένον 

αὐτὸν ἀφ' αὐτῷ Ἰαίροντα αφόδρα καθορᾷ. 
ΠΡ. Τί δ) οὔ; β 

ΣΩ. ὙΤούτων οὖν πύτερα φῶμεν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς 
ὡς τὸ ποὶὺ τὰ γεγραμµένα παρατίθεσθαι ἀληθῆ διὰ τὸ 45 
Βεοφιλεῖς εἶναι, τοῖς δὲ κακοῖς ὡς αὖ τὸ πολὺ τούναν- 

τίον, ἢ μὴ φώμεν; 
ΠΡΦ. Καὶ μάζα φατέον. 

Σ4, Οὐκοῦν καὶ τοῖς κακοῖς ἠδοναί γε οὐδὲν ἧττον 
πάρεισιν ἐζωγραφημέναι, ψευδεῖς δὲ αὗταί πον. “0 

ΠΡΟ. Τί µήν; ο 

Σ9, ΒΨευδέαν ἄρα ἡδοναῖς τά πολλὰ οἱ πονηροὶ 05 

χαίρουσιν, οἱ ὃ᾽ ἀγαθοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀληθίέσιν. 
ΠΡΩ. ᾿Αναγκαιότατα λέγεις. 

55, Εἰσί δὴ κατὰ τοὺς νῦν λόγους ψευδεῖς ἐν ταῖς {5 
τῶν ἀνθρώπων φυχαῖς ἠδοναί, μεμιμημέναι μέντοι τὰς 
ἀληθεῖς ἐπὶ τὰ γελοιότερα" καὶ λῦπαι δὲ ὡσαύτως. 

1. Κἄν Χ4Π: Κἄν μὲν a be. — αὐτὸν α. -- 3. πάλιν) πάλαι ἂ Χα Π. — 10. γωνόµενον ο. a. — 13. 4οκεῖ 
πω Π: ἀοκεῖ µοι abe. — 33. γράφη ᾱ. — 30. λέγωμεν ᾱ. -- 40. αὐτῆς ΟΠ. a. 

3. τὸ ante προλυπεῖσθαι οι. ἃο. 
31. ἐζωγραφημένον ας. -- 33. αὐτῷ A: 

— 30. δὲ] δαί 489. 
ἑαντῷ αὖς, — 20. αὖ τὺ πολὺ stallbaumlus: αὖ πολὺ αἲ. 

τ 39. γέμοι Χ4Π. -- 19. ἑαυτῇ ΧΠ οἱ pr. 4. -- 
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11Ρ8. ὨΕἰσίν. 

Σ0ϱ. Οὐκοῦν ἦν «δοξάζειν μὶν ὄντως ἀεὶ τῷ εὺ πα- 
ράπαν δοξάζονει, μὴ ἐπ᾽ οὖσι δὲ μηδὲ ἐπὶ γεγονόσι μηδ᾽ 

ἐπ, ἐσομένοις ἐνίοτε. 
5 Προ, Πάνυ γε. 

υ] Σ9. Καὶ ταῦτά γεἠν, οἶμαι, τὰ ὠπεργαζόμενα δύξαν 
φευδῆ τότε καὶ τὸ φευδῶς δοξάζειν. ἡ γάρ; 

ΠΡΟ, Ναί. 

Σ0. Τί οὖν; οὐκ ἀνταποδοτέον ταῖς λύπαις τε καὶ 
10 ἡδοναῖς τὴν τούτων ἀντίόεροφον ἔξιν ἐν ἐκείνοις; 

ΠΡΟ, Πώς: 

ΣΩ. Ὡς ἦν μὲν χαίρεν ὄντως ἀεὶ τῷ τὸ παράπαν 
ὁπωσοῦν καὶ εὐκῇ χαίροντι, μὴ μέντοι ἐπὶ τοῖς οὖσι μηδ᾽ 
ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν ἐνίοτε, πολλάκις δὲ καὶ ἴσως πλειστώκις 

15 ἐπὶ τοῖς μηδὲ μέλλουσέ ποτε γενήσεσθαι. 
Ε ΠΡΩ. Καὶ ταῦθ) οὕτως ἀναγκαῖον, ὦ Σώκρατες, 

ἔχειν. 

Σ9, Οὐκοῦν ὁ αὐτὸς λόγος ὧν εἴη περὶ φόβων τε 
196 καὶ θυμῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ὡς ἔστι καὶ ψευδῆ 

βοπώντα τὰ τοιαῦτα ἐνίοτε; 

ΠΡΟ, Πάνυ μὲν οὖν. 
2, Τί δέ; πονηρὰς δόξας καὶ χρηστὰς ἄλλως ἢ 

φευδεῖς γιγνοµένας ἔχομεν εἰπεῖν: 
ΠΡ. Οὐκ ἄλλωρ. 

Σα. Οὐδ' ἡδονάς γ’, οἶμαι, κατανοοῦμεν ὡς ἄλλον 
43 τινὰ τρόπον εἰσὶ πονηραὶ πλὴν τῷ φευδεῖς εἶναι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὶν οὖν τοὐναντίον, ὦ Σώκρατες, εἴρη- 
κας. σχεδὺν γὰρ τῷ ψεύδει μὲν οὐ πάνυ πονηρὰς ἂν τις 
λύπας τε καὶ ἡδονὰς δείη, µεγάὰῃ δὲ ἄλλη καὶ πολλῇ 

30 συμπιπτούσας πονηρία. 

Σ.. Τὰς μὲν τοίνυν πονηρὰς ἡδονάς καὶ διὰ πονη- 
ρίαν οὔσας τοιαύτας ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν, ὢν ἔτι δοκῇ 
νῷν: τὰς δὲ ψευδεῖς κατ ἄλλον τρόπον ἐν ἡμῖν πολλὰς 

Β καὶ πολλώκις ἐνούσας τε καὶ ἐγγιγνομένας λεκτέον. τούτῳ 

4δγὰρ ἴσως χφησόµεθα πρὸς τὰς κρίσεις. 
ΠΡΟ. Πῶς γὰρ οὔκ: εἴπερ γε εἰσίν. 
Σα. αλ, ὦ Πρώταρχε, εἰσὶ κατά γε τὴν ἐμήν. 

τοῦτο δὲ τὺ δόγμα ἕως ἂν κέηται παρ ἡμῖν, ἀδύνατον 
ἀνέλεγκτον δήπον γίγνεσθαι. 

ad ΠΡΟ. Καλῶς 

Σ0, Προσιστώμεθα δὴ καθάπερ ὠἀθληταὶ πρὸς τοῦ- 
τον αὖ τὸν λόγον. 

ΠΡΟ. "ωμεν. 
Σ5, Αλλά μὴν εἴπομεν, εἶπερ µεμνήµεθα, ὀλίγον ἐν 
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τοῖς πρόσθεν, ὡς Όταν αἱ λεγόμεναι ἐπιθυμίαι ἐν ἡμῖν ϐ 
ὧσι, δίχα ἄρα τότε τὸ σῶμα καὶ χωρὶς τῆς ψυχῆν τοῖς 

παθήµασι διείληπται. 

ΠΡΩ, Μεμνήμεθα, καὶ προεῤῥήθη ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἐπιθυμοῦν ἦν ἡ ψυχὴ τῶν τοῦ 
σώματος ἑναντίων ἔξεων, τὸ δὲ τὖν ὠλγηδόνα ἤ τινα διὰ 
πάθος ἡδονὴν τὸ σώμα ἦν τὸ παρεχόµενον; 

ΤΡΩ. Ἐν γὰρ οὖν. ᾿ 

Σ8. «οΣουλλογίζου δῇ τὸ γιρόµενον ἐν τούτοις. 
ΠΡΟ. αέγε. 19 

Σῳ. Γίγνεαι τοίνυν, ὁπόταν ᾗ ταῦτα, ἅμα παφα- Ὁ 

κεῖσθαι λύπας τε καὶ ἡἠδονάς, καὶ τούτων αἰσθήσεις ἅμα 
παρ αἀλλήλας ἐναντίων οὐσῶν γίγνεσθαι, ὃ καὶ νῦν δὴ 
ἐφάνη. 

ΠΡ. Φαίνεται γοῦν. 15 
Σ9, Οὐκοῦν καὶ τύδε εἴρηται καὶ συνωμολογημένον 

ἡμῖν ἔμπροσθε κεῖται: 
ΠΡΟ. Τὸ ποῖον: 

Σ6. Ὡς τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἄμφω τούτω δέχε- 
σθον, λύπη τε καὶ ἡδονή, καὶ ὅτε τῶν ἀπείρων εἴτην. 30 

ΠΡ. Εἴρηται" τί μήν; 
Σ05. Τὶς οὖν μηχανη ταῦτ᾽ ὀρθῶς κρίνεσθαι; 
Προ. Πῃ δὴ καὶ πῶς; 
Σ9, Ed εὐ βούλημα ἡμῖν τῆς κρίσεως τούτων ἐν τοι- 

οὗτοις τισὶ διαγνῶναι βούλεται ἑκάσεοτε, εἰς τούτων πρὸς 

ἀλλήλας μείζων καὶ τίς ἐλάττων καὶ τίς μᾶλλον καὶ τίς 
σφοδροτέρα, λύπη τε πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπη πρὸς λύπην 
καὶ ἡδονὴ πρὸς ἡδονήν. 

ΠΡΩ. ᾽Αλλ' ἴστι ταῦτά τε τοιαῦτα καὶ ἡ βούλησις τῆς 
κρίσεως αὕτη. 90 

ΣΩ. ὮΤέ οὖν: ἐν μὶν ὄψει τὸ πόῤῥωθεν καὶ ἐγγύθεν 
ὁρᾷν τὰ μεγέθη τὴν ὀλήθειαν ἀφανίζει καὶ ψενδῆ πομῖ 498 
δοξάζειν, ἐν λύπαις ὅ ἄρα καὶ ἡδοναῖς οὐκ ἔσει ταὐτὸν 

τοῦτο γιγρόµενον: 
ΠΡΟ, Πολὺ μὶν οὖν μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 1ὔ 

Σ9. Ενανείον δὴ τὸ νῦν τῷ σμικρὸν ἴμπροσθε γέγονε. 85 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον λέγεις: 
Σ9. Τότε μὶν αἱ δόξαι ψευδεῖς τε καὶ ἀληθεῖς αὐταὶ 

Ἰεγνόμεναι τὰς λύπας τε καὶ ἡδονὰς ἅμα τοῦ παρ αὐταῖς 
παθήµατος ἀνεπίμπλίασαν. “ο 

ΤΡΑ, ᾽Αληθέσεατα. 

ΣΩ. Νῦν δέ γε αὐταὶ διὰ τὸ πόφῥωθέν τε καὶ ὃ- B 
γύδεν ἑκάσεοτε µεταβαλλόμεναι Φεωρεῖσθαι, καὶ ἅμα τι- 

Φέμεναι παρ᾽ ἀλλήλας, αἶ μὶν ἡδοναὶ παρὰ τὸ λυπηρὺν 199 
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3, ὕνεως' οὕτως 4. — 3. ἐποῦσι - - ἐπιγεγονόσε, μηδ’ ἐπεσομένοις α. -- 16. ὦ Σώκρατες, ἀναγκαῖον a. - 2e. δὲ 
δαί 40. -- καὶ χρηστὰς soclusit Stallhaumius. — ἄλλως ἢ ὅτι ἀληθεῖς ἢ πι. F. — 19. 1 δα. — 36, ψευδεῖς γ 
εἶναι α. — 33. τε ο. Χά Π. -- δὲ καὶ Χ. -- 
Φ1. περιστώµεθα Χ 4, περιστάµεθα ΠΠ. 

43. νῶιν ᾱ. -- κατ 4 Π: ἴτι κατ abe. -- 36. γεοΠ, Χ4Π. -- 

1. ἔμπροσθεν ας. -- ὧς ὕτων] ἕως a. — 7. παραδεχύµενον ᾱ. -- 16. Οὐκοῦν om. Χ ΠΠ οἱ pr. 4. — 17, ἵμπρο- 
σθεν ας. -- 20. ἤτην α. — 33. Τίς h. — 33. ΠῃΙ Ποῖα cum Heindorſio be. — 35, Σώκρατες, ἐναντίον - - ἔμπρο- 
σῦεν χέγονε. 24. Τὸ ποῖον λέχες; ΠΡΕ. Τότε μὲν - - ἀνεπίμπλασαν. ΠΡ. (κἱο] Αληθέσεατα. 29. Δον a. -- 
38. αὗται a. — 39. ἅμα καὶ ἡδονὰς πο. — αὐταῖς a. — 3. αὗται a. 
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µείζους φαίνονται καὶ σφοδρότεραι, λὔπαι δ᾽ αὖ διὰ τὸ 
παρ ἡδονὰς τοὐναντίον ἐκείνιις. 

ΠΡΟ, ᾿Ανάγκη γίγνεσθαι τὰ τοιαῦτα διὰ ταῦτα. 
24, Οὐκοῦν ὅσῳ µείζους τῶν οὐσῶν ἑκάτεραι καὶ 

σἐλάττους φαίρονταε, τοῦτο ἀποτεμόμενος ἑκατέρων τὸ 

φαινόµενον ἆλὶ οὖκ ὃν οὔτε αὐτὸ ὀρθῶς φαινόµενον 
ο ἐρες, οὐδ αὖὐ ποτὶ τὸ ἐπὶ τούτῳ µέρος τῆς ἡδονῆς παὶ 

λύπης γιγνόμενον ἀρθόν τε καὶ ἀληθὲς τολµήσεις λέγειν. 
ΠΡ. Οὐ γὰρ οὖν. 

9. Σ0. Τούτων τοίνυν ἑξῆς ὀφόμεθα, ἐὰν τῇδε παν- 

τῶμεν, ἡδονὰς καὶ λύπας ψφευδεῖς ἔτι μᾶλλον ἢ ταύτας 
φαινοµένας τε καὶ οὔσας ἐν τοῖς ζώοις. 

ΠΡ. Πσοίας δὴ καὶ πῶς λέγεις; 

Σ0. Εἰρηταί που πολλάκις ὅτι τῆς φύσεως ἑκά- 
Ἱὅστων διαφθειροµένης μὶν συγκρίσεσι καὶ διακρίσεσι καὶ 

Ὦ πληρώσεσι καὶ κενώσεσ καί τισιν αὔξαις καὶ φθίσεσι 
λὐπαί τε καὶ ἀλγηδόνες καὶ ὀδύναι καὶ πάνθ᾽, ὁπύσα 

τοιαῦτ ὀνόματ, ἔχει, ἑυμβαίνει γινόμενα. 
ΠΡΘ,. Ναί, ταῦτα εἴρηται πολλάκις. 

ο». M. Εἰ δὲ γε τὴν αὐτῶν φύσιν ὅταν καθιστήται, 
ταύτην αὖ τὴν κατάστασιν ἡδονὴν ἀπεδεξάμεθα παρ 
ἡμῶν αὐτῶν. 

ΠρΩ,. Ὀρθῶς. 
Σο. Τί δ᾽, ὅταν περὶ τὸ σώμα μηδὶν τούτων γι- 

Ἰδγνόμενον ἡμῶν ᾖ: 
ΠΡΟ. Πότε δὲ τοῦτ' ἂν γένοιτο, ὦ Σώκφατες: 

E ΣΩ. Οὐδὶν πρὸς λόγον ἐσείν, ὦ Πρώταρχε, ὃ αὐ 
νῦν ἤρου τὸ ἐρώτημα. 

πρ. Τί δή: 
20 Σ0. «ἀῑότι τὴν ἐμὴν ἐρώτησιν οὐ κωλύει ἐμὲ ὅτε 

ρέσθαι σε πάλιν. 
ΠΡ4Σ, Ποίαν; 

Σ9. Εἰ & οὖν μἡ γέγνοιτο, ὦ Πρώταρχε, φήσω, τὸ 
τοιοῦτον, τί ποτε ἀναγκαῖον ἐξ αὐτοῦ συµβαίνκιν ἡμῖν; 

5 ΠΡΟ. ΜΗ κινουµένου εοῦ σώματος ἐφ᾽ ἑκάτερα φής: 

ΣΏ, Οὕτως, 
ΠΡΩ. «ἢλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατε, ὡς οὔτε 

ἡδονὴ γίγνοις ἂν ἐν τῷ τοιούτω ποτὲ οὔς ἄν τις λύπη. 
Σ0. Κάλλιστ εἶπει. ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, τόδε λέγεις, 

αο ὡς ἄεί τε τούτων ἀναγκαῖον ἡμῖν ξυμβαίνεν, ὡς οἳ 
σοφοί φασιν' ἀεὶ γὰρ ἅπαντα ἄνω τε καὶ κάτω ῥεῖ. 
ΠΡΩ. Αΐγουσι γὰρ οὖν, καὶ δοκοῦαί γε οὐ φαύλως 

λέγειν. 
Σ0. Πῶς γὰρ ἂν µη φαῦλοί γε ὄντε; ἀλλὰ γὰρ 

αὔ ὑπεκοτῆναι τὸν λόγον ἐπιφερόμενον τοῦτον βούλομαι. 

τῇδ᾽ οὖν διανοοῦμαι φεύγειν, καὶ σύ µοι ξύμφευγε. 

δ. ἑκατέρων οσπι Schleiermachero he: ἑκάτερον a. 
Χ 4 Π. — 16. αὔξεσι ᾱ. — 30, καθίοτηται ᾱ. -- 
2ο. ἔυμβαίνει a. 

3. ὅσα ᾱ. -- 8. ἅπαν δήπου τούναντίον om. Χ 4 οἱ pt. Π. — δήπον] δή μου a. 
ἐκείνως (4351 νο, — 33. λυπῆσαι Χο Π. — 13. διατελεῖν ἁλύπως α. -- 37. ὄντων οὖν 
τερα a. — 45. δυξάζει a. 
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— 7, τοῦτο a. — 10. ὀφώμεθα α. 
37. ἐστίν om. ᾱ. — 
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ΠΡΟ. Alyt ὕπη. 
Σ5. Ταῦτα μὶν τοίνυν οὕτως ἴσεω, φῶμεν πφὸς 

τούτους. σὐ ὅ ἀπόκρινωι" πότερον αεὶ πάντα ὑπύσα Ἡ 
πάσχει τι τῶν ἐμψύχων, ταῦτ) αἰσθάνεται τὺ πάσχον, 
καὶ οὔτ αὐξανύμενοι 1ανθάνοµεν ἡμᾶς αὐτοὺς οὔτε τι 6 
τών τοιούτων οὐδὲν πάσχοντες, ἢ πᾶν τοὐναντίον; ὀλίγου 

γὰρ τά Τε τοιαῦτα λέληθε πάνθ᾽ ἡμᾶς; 
ΠΡ, "παν δήπον τοὐναντίου, 
29. Οὐ τοίνυν καλῶς ἡμῖν εἴρηται τὸ νῦν δὴ ῥη- 

Φέν, ὡς αἲ μεταβολαὶ κάτω τε καὶ ἄνω γιγνόµεναι Μύ- 10 
πας τε καὶ ἡδονὰς ἀπεργάζονται. 

ΠΡΟ. Τί μήν; 

ΣΩ, ὉὨδ' ἔσται κώλλιον καὶ 
λεγόμενο». 

Προ, Πῶὼς; 15 

Σο. ως αἱ μὲν µεγάλαι μεταβολαὶ λύπας τε καὶ 
ἡδονὰς ποιοῦσιν ἡμῖν, α ὃ) αὖ μέεριαί τε καὶ σμικραὶ 
τὸ παράπαν οὐδέτερα τούτων. 

ΠΡΟ. Ὀρθότερον οὕτως ἢ Ἰχείνως, ὦ Σώκρατες. 
Σ4. Οὐκοῦν εἰ ταῦτα οὕτω, πάλιν ὁ νῦν δὴ ῥηθεὶς 10 

βίος ἂν ἤκοι. 
ΠΡΟ, Ποῖος: 

298. Ὃν ἄλυπόν εε καὶ ἄνευ χαρμονῶν ἔφαμεν εἶναι. 
ΠΡΟ, ᾽Αληθέσεατα λέγεις. 
ΣΏ. Ἐν δὴ τούτων τιθῶμεν τρατοὺς ἡμῖν βίους, 10 34039 

ἕνα μὲν ἠδύν, τὸν ὅ' αὖ λυπηρόν, τὸν ὅ᾽ ἕνα µηδέτεφα. D 
ἢ πῶς ἂν φαίης σὺ περὶ τούτων; 

ΠΡΩ. Οὐκ ἄλλως ἔγωγε ἢ ταύτη, τρεῖς εἶναι τοὺς βίους. 
20. Οὐκοῦν οὐκ ἂν εἴη τὸ μή λυπεῖσθαί ποτε 

ταὐτὸν τῷ χαΐρειν; 30 
ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἄν: 
20. Ὁπόταν οὖν ὠχούσῃς ὧς ἤδιατον πάντων ἐοτὶν 

ἁλύπως διατελεῖν τὸν βίον ἅπαντα, τί τόθ) ὑπολαμ- 
βάνεις λέγειν τὸν τοιοῦτον; 

ΠΡΩ. 'Ηδὺ λέγειν φαίνεται ἔμοιε οὗτος τὸ μὴ 1ὔ 
λυπεῖσθαι. ' 

28. Τριῶν οὖν ὄντων ἡμῖν, ὠντινων βούλει, τίθει, 
καλλέοσιν ἵνα ὀνόμασι χρώµεῦα, τὸ μὲν χρνσύν, τὸ ὅ Ἐ 
ἄργυρον, τρίτον δὲ µηδέτερα τούτων. 

ΠΡΕ, Κεῖται, 10 

ΣΩ. Τὸ δὲ µηδέτερα τούτων ἔσθ᾽ ἡμῖν ὅπως Θάτερα 

γένοιτ᾽ ἄν, χρυσὸς ἢ ἄργνρος: 
ΠΡΩ. Καὶ πῶς ἄν; 

ΣΩ. Οὐδ' ἄρα ὁ µέσος βίος ἡδὺς ἡ λυπηρὸς λεγό- 
µενος ὀρθῶς ἄν ποτε οὔτε) εὖ δοξάζοι τις, δοξάζοικο, οὔτ 15 
εἰ λέγοι, λεχθείη, κατά γε τὸν ὀρθόν λόγον. 

ἀνεπιληπτότερον τὸ ϐὁ 

— 15. καὶ διακρίσεσι οἱ. 
30, κωλύσεις µε πο. — διρεσθαι ᾱ. — 

— αὐ, Ὡς om. a. --19. ἢ 
APAM. -- 19. δὲ τὸ μηδέ- 
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Πρς. Πῶς γὰρ ἄν: 
ο. Σ0. Αἱλὰ µήν, ὦ ἱταῖρε, λεγόντων γε ταῦτα καὶ 
44 ὀὁοξαζόντων αἰσθανόμεθα. 

ΠΡΟ. Καὶ µάλα. 

5. Σ0. Πότερν οὖν καὶ χαίρει οἴονται τότε, ὅταν μὴ 
λυπῶντας; 

ΠΡΩ. Φασὶ γοῦν. 
Σ9,. Οὐκοῦν οἴονται τότε χαίρειν" 

γόν που. 
ΠΡΟ Κιδυνεύει. ᾿ 

Σ40, ΙῬευδῆ γε μὴν δοξάζονσι περὶ τοῦ χαΐρειν, εἷ- 

περ χωφρὶς τοῦ μὴ λυπεῖόθαι καὶ τοῦ χαΐρεν ἡ φύσις 
Ἑκατέρου. 

ΠΡΩ. Καὶ μὴν χωρίς γε ἦν. 

15. ΣΩ. Πότερον οὖν αἱφώμεθα παρ ἡμῖν ταῦτ εἶναι, 
Ἡ καθάπερ ἄφει, τρία, ἢ δύο μόνα, λύπην μὲν κακὸν τοῖς 

ἀνθρώποις, τὴν ὃ ἁπαλλαγὴν τῶν λυπῶν, αὐτὸ τοῦτο 
ἁγαθὸν ὄν, ἠδὺ προσαγορεύεσθαι 

ΠΡΩ. Πῶς δὴ νῦν τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ἐρωτώμεθα 

ο ὑφ) ἡμῶν αὐτῶν; οὐ γὰρ µαγθάνω. 

Σ0. Ὄνεως γὰρ τοὺφ πο]εμίους Φιλήβου τοῦδε, ὦ 
Πρώταρχε, οὐ µανθάνεις. 

ΠΡΩ. έχεις δὲ αὐτοὺς τίνας; 

Σ5. Καὶ µάλα δεινοῦς λεγοµένους τὰ περὶ φύσιν, 
10 οἳ τὸ παράπαν ἡδονάς οὔ φασιν εἶναι. 

ΠΡΩ. Τί μήν; 
ΣΩ. Αυπῶν ταύτας εἶναι πάσας ἀποφυγὰς ἃς νῦν 

οἱ περὶ Φίληβον ἡδονάς ἐπονομάζονσιν. 
ΠΡΩ. Τούτοις οὖν ἡμᾶς πότερα πεθεσθαι ἕυμ- 

40 βουλεύεις, ἢ πῶς, ὦ Σώκρατες; 
Β6 Σ5. Οὔκ, ἆλλ ὥσπερ µάώντεσι προσχρήσθαί τισι, 

µαντευομένοις οὐ τέχνη ἀλλά τινι δυσχερείᾳ φύσεως οὐκ 

ἀγεννοῦς, λίαν µεμισηκότων τὴν τῆς ἡδονῆς ὄύναμιν 
καὶ γενοµικότων οὐδὲν ἡὑγιές, ὥστε καὶ αὐτὸ τοῦτο αὐ- 

αδτῆς εὺ ἐπαγωγὸν γοήτευµα οὐχ ἡδονὴν εἶναι τούτοις 
ϱ μὶν οὖν ταῦτα ὢν πφοσχρήσαιο, σκεφάμενος ἔτι καὶ 

τἆλλα αὐτῶν ὀνοχεράσματα" μετὰ δὲ ταῦτα αἵ γέ µοι 
δοκοῦσιν ἡδοναὶ ἀληθεῖς εἶναι, πεύσει, ἵνα ἐξ ἀμφοῖν 
τοῖν λόγοιν σκεφάµενοι τὴν δύναμιν αὐτῆς παραθώµεθα 

ϱο πρὸς τὴν κρίσιν. 

ΠΡΟΡ. Ὀρθῶς λέγεις. 

Σ4. Μεταδιώκωμεν δὴ τούτους ὥσπερ ξυµμάχους, 
κατὰ τὸ τῆς δυσχερείας αὐτῶν ἴχνος. οἶμαι γὰρ τοιόνδε 
τι λέγεν αὐτούς, ἀρχομένους ποθὶν ἄνωθεν, ὡς εἰ 

οὐ γὰρ ἂν ἔλε- 
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βουληθεῖμεν ὀτονοῦν εἴδους τὴν φύσιν ἰδεῖν, οἷον τὴν ἙἘ 
τοῦ σκληροῦ, πότεφον εἰς τὰ σκληρότατα ἀποβλέποντες 
οὕτως ἂν μᾶλλον συννοήσαιµεν ἢ πρὸς τὰ πολλοστὰ σκλη- 
ρότηει; δεῖ δή σε, ὦ Πρώταρχε, καθάπερ ἐμοί, καὶ τού- . 
τοις τοῖς δυσχεραίνουσιν ἀποκρίνεσθαι. 5 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ Ἱέγω γε αὐτοῖς ὕτι πρὸς 
τὰ πρώτα µεγέθει. 

Σ9. Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος ἰδεῖν ἦν- 
τινά ποτε ἔχει φύσιν βονἱηθήµεν, οὐκ εἰς τὰς πολλοστὰς 
ἡδονὰς ἀποβλεπτέον αλλ’ εἰς τὰς ἀκροτάτας καὶ αφοδφο- ιο 45 
τώτας λεγοµένας. 

ΠΡΕ. Πᾶς ἄν σοι ταύτῃ συγχωφοίη τὰ νῦν 
ΣΩ. Αρ οὖν αἱ πρόχειρο αἴπερ καὶ µέγισται τῶν 

ἡδονών, ὃ λέγομεν πολλάκις, αἱ περὶ τὸ σῶμά εἶσιν αὗται: 
ΠΡΟ. Πῶςρ γὰρ οὗ; "5 
ΣΩ. Πύτερον οὖν µείζους εἰσὶ καὶ γίγνονται περὶ τοὺς 

πάµνοντας ἐν ταῖς γόσοις ἢ περὶ ὑγιαίνοντας; εὐλαβηθώ- 

μεν δὲ μὴ προπετῶς ἀποκρινόμενοι πταίσωµέν πη. τάχα 
γὰρ ἴσως φαῖμεν ἂν περὶ ὑγιαίνοντας. [η 

Πρω. Εἰκόρ γε. 2ο 
26. Τί ὅ'; οὐχ αὗται τῶν ἡδονῶν ὑπερβάλλουσιν, 

ὧν ἂν καὶ ἐπιθυμίαι µέγισται προγέγνωνται;: 
ΠΡΟ, Τοῦτο μὲν ἀληθές. 
Σ98. αλλ οὐχ οἱ πυρέετοντες καὶ ἐν τοιούτοις νοσή- 

µασιν ἐχόμενοι μᾶλλον διφῶσι καὶ ῥιγοῦσι, καὶ πάντα 3δ 206 
ὁπόσα διὰ τοῦ σώματος εἰώθασι πάσχειν, μῶλλόν τ’ ἐνδείᾳ 
ξυγγίγνονται καὶ ἀποπληρουμένων µείζους ἠδονὰς ἴσχουσιν : 
ἢ τοῦτο οὐ φήσοµεν ἀληθὶς εἶναι: 

ΠΡΩ. Πάνυ μὶν οὖν νῦν ῥηθὶν φαίνεται. [η 
258. Τί οὖν; ὀρθῶς ἂν φαινοίµεθα λέγονεες ὡς εἲ 30 

τις τὰς µεγίστας ἡδονὰς ἠδεῖν βούλοιτο, οὐκ ες ὑγίειαν 
ἁλλ’ εἰς όσον ἀντας δεῖ σκοπεῖν: ὅφα δέ, µή µε ἡγῇ 
διανοούµενον ἐρωτᾷν σε εἰ πλείω γαίρουσιν οἱ αφόδρα 
»οσοῦντες τῶν ὑγιαινόντων, ἀλλ’ olov μέγεθός µε ζητεῖν 
ἡδονῆς, καὶ τὸ σφόδρα περὶ τοῦ τοιούτου ποῦ ποτὶ γίγνε- 35 
ται ἑκάστοτε. νοῆσαι γὰρ δεῖν φαμὶν ἤνεινα φύσιν ἔχει 
καὶ τίνα 1έγονσιν οἳ φάσκοντες μηδ’ εἶναι τὸ παράπαν 

* D 

ΠΡΡ. ᾽αλλὰ σχεδὸν ἔπομαι τῷ λόγῳ σου. 
Σα. Τάχα, ὦ Πρώεαρχε, οὐχ ἧττον δείξεις. ἀπο- 4ο 

χρινεῖ γάρ" ἐν ὕβρει µείζους ἡδονάς, οὐ πλείους λέγω, τῷ 
σφόδρα δὲ καὶ τῷ μᾶλλον ὑπερεχούσας ὁρᾷς ἢ ἐν τῷ 
σώφρονι βίῳ: λέγε δὲ πφοσέχων τὸν νοῦν. 

ΠΡΑΦ, ᾽Αλλ ἔμαθον ὃ λέγεις, καὶ πολὺ τὸ διαφέρον 

6. καὶ οσα, a. — 11. 7Ε ΟΠΗ. Δ 14. Υὲ ἦν] γοῦν a. -- 35. οὐγ Χ4Π: ἁλλ' οὐχ abe. — ἡδονὴ Χ ΓΣΠ 
BCE οἱ ϱτ. ΡΗ. -- 17. ταῦτα ἄν γε µοι δοκῶσιν a. 

1. βούῃ, Θείημεν ᾱ. -- δ. ὄνοχεραίρονοιν 41 Π: δυσχερέσιν abe. — 6. ὅτι οπι. 4 Π. 7. μεγέθη α — 
9, βουληθείηµεν a. -- 13. αρόχειροι καΠ: πρόχειροί γε πὔο, — 16, οὖν καὶ μείζους a. -- 11. περὶ τοὺς ὑγιαίνονταρ α. 
- — 8, -- αταίσωμέν πῃ: τάχα γὰρ nos: πταίσωμµέν πη. τὰ γὰρ Χπ, πταϊἰσωμέν πη. τὰ αρ ΡΕ. 4, πταέσω- 

μεν. ΠΡΑ. Πη:ι 25. ο: Τάχα κ... abe. — 33. — ——— — cum Uolckero ο: προσγίγνωνται a. -- 34. 1) οὐχ] αρ’ 
οὖν οὐχὶ Stephauus, 40 οὖν ὅτι (οωπι Bas. 2. ο. -- 16 τ! δὲ a. — 19. νῦν οπι. a. Ο{ς, Βορὰ. 9396 D. Ρος. 
304 D. 305 Ε. — 36. δεί a. — 40. δείξει Heindorfius. — ἀπόκριναι Shleiermachérus. Cſ. 99 D. On. — 44, διάφορον α. 
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ὁρῶ. τοὺς μὲν γὰρ σώφρονάς που καὶ ὁ παροιµιαξόµενος 
ἐπίσχει λόγος ἑκάσεοτε, ὁ τὺ μηδὶν ἄγαν παρακελευό- 
µενος, ὦ πείθονται" τὸ δὲ τῶν ἀφρόνων τε καὶ ὑβριστῶν 

όχρι μανίας ἡ αφοδρὰ ἡδονὴ κατέχουσα περιβοήτους 
5 ἀπεργάξεται. 

Σ9. Καλῶς' καὶ εἴ γε ταῦθ οὕτως ἔχει, δῆλον ὡς 

ἓν τινε πονηρία ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀλλ οὐκ ἐν 

ἀρετῇ µέγισται μὲν ἡδοναί, µέγισται δὲ καὶ λῦπαι γίγνονται. 
ΠΡΟ, Πάνυ μὲν οὖν. 

ιο. 28. Οὐκοῦν τούτων τινὰς πφοελόμενον δεῖ σκοπεῖ- 

σθαι, τίνα ποτὲ ερόπον ἐχούσαρ ἐλέγομεν αὐτὰς εἶναι 
μεγίστας. 

ΠΡΕ. ᾽Ανάγκη. 
ΣΩ, Σκόπει δὴ τὰς τῶν τοιῶνδε νοσημάτων ἠδονάς, 

Ιδτίνα ποτὲ ἔχουσι τρόπο». 
ΠΡΟ, Ποίων; 

Σ9. Τὰς τῶν ἀσχημόνων, ἃς οὓς εἴπομεν δυσχερεῖς 
μισοῦσι παντελῶς. 

ΠΡΟ. Ποίας; 

ο.  Σ0. Οἷον τὰς τῆς ψώφας ἰάσες τῷ τρίβειν, καὶ 

ὅσα τοιαῦτα, οὐκ ἄλλης δεόµενα φαρµάξεως. τοῦτο γὰρ 
δὴ τὺ πάθος ἡμῖν, ὦ πρὸς Φεῶν, τί ποτε φῶμεν ἐγγίγνε- 
σθαι; πύτερον ἡδονὴν ἢ λύπην: 

ΠΡΩ. Σύμμικτον τοῦτό γ ἄρ, ὦ Σώκρατες, ἴοικε 
30 γήγνεσθαί τι κακόν. 

[ή Σ0. Οὐ μὶν δὴ Φιλήβου γε ἵνεκα παρεθέµην τὸν 
λόγον". ἀλλ ἄνευ τούτων, ὦ Πρώταρχε, τῶν ἡδονῶν καὶ 
τῶν ταύταις ἐπομένων, ἂν μὴ κατοφθῶσε, σχεδὸν οὐκ ἄν 
ποτε δυναίµεθα διακρίνασθαι τὸ νῦν ζητούμενο», 

1. ΠΡΟ. Οὐκοῦν ἠέον ἐπὶ τὰς τούτων ξυγγενεῖς. 

Σ98. Τὰς ἐν τῇ µίξει ποινωνούσας λέγειςι 

ΠΡΩ, Πάνυ μὶν οὖν. 
Σ9. Εἰσὶ τοίνυν μµίξεις αἲἳ μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἐν 

αὐτοῖς τοῖς σώμασιν, αἱ ὅ” αὐτῆς τῆς φυχῆς ἐν τῇ Φντῇ. 
ϱ αο τὰς ὅ᾽ αὖ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀνευρήσομεν λύπας 

ἡδοναῖς µιχθείσαρ τοτὲ μὲν ἡδονὰς τὰ ἐνναμφύτερα, εοτὲ 
δὲ λύπας ἐπιιαλουμένας. 

προ, Πῶς; 

ΣΩ, Ὁπόταν ἐν τῇ καταστάσει τις ἢ τῇ διαφθορᾷ 
«0 τὀναντία ἅμα πάθη πάσχη, ποτὲ ῥιγῶν θέρηται καὶ Θερ- 
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µαινόµενος ἐνίοτε φύχηται, ζητῶν, οἶμαι, εὖ μὲν ἔχειν, 

τοῦ ὅ) ἁπαλλάττεσθαι, τὸ δῆ λεγόµενον πικρῷ γλυκὺ µε- 
µιμένον, μεεὰ δνσαπαλλακτίας παρόν, ἀγανάκτησιν καὶ 
ὕστερον Εύντασιν ἀγρῖαν ποιεῖ. ϱ 

Προ, Καὶ μάλ ἀληθὶς τὸ νῦν λεγόµενον. 6 
Σ0. Οὐκοῦν αἳ τοιαῦται µίξεις αἱ μὲν ἐξ ἴσων εἰσὶ 

λυπῶν τε καὶ ἠδονῶν, αἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἱτέρων πλειόνων. 
ΠΡΟ. Πῶς γὰρ οὓς 

Σ0, Ιέγε δὴ τὰς μέν, ὅταν πλείους λῦπαι τῶν ἠδο- 
φῶν γύνωνται, τὰς τῆς φώρας λεγομένας νῦν δἡ ταύτας 1 

εἶναι καὶ τὰς τῶν γαργαλιαμῶν, ὁπύταν ἐντὸς τὺ ζέον ᾖ 

καὶ τὸ φλεγμαῖνον, τῇ τρίφει δὲ καὶ τῇ κινήσει μὴ ἐφι- 

χνῆταί τις, τὰ ὅ) ἐπιπολῆς µόνον διαγέη, τοτὲ φέροντες 
εἰς πῦρ αὐτὰ καὶ εἰς τοὐναντίον, ἀπορίαις µεταβάλλοντες 

ἐνίοτε ἀμηχάνους ἡδονάς: τοτὲ δὲ τοὐναντίον τοῖς ἐντὸς 15 
πρὸς τὰς τῶν ἴξω λύπας ἡδονὰς ἑνγκερασθείσας, εὖ ὁπό- 
τερ ἂν ῥέψῃ, παρέσχοντο τῷ τὰ συγκεκριµένα βίᾳ διαχεῖν 

ἢ τὰ διακεκριµένα συγχεῖν καὶ ὁμοῦ λύπας ἠδοναῖς πα- 4 
ρατιθέναι. 

ΠΡΩ, ἸΑληθέστατα. 3ο 
Σ0. Οὐκοῦν ὁπύταν αὖ πλείων ἡδονὴ κατὰ τὰ τοι- 

αὔτα πάντα ἔναμιχθῇ, τὸ μὲν ὑπομεμιγμένον τῆς λύπης 
γαργαλίζει τε καὶ ἠρέμά ἀγανακεεῖν ποιεῖ, τὸ δ’ αὖ τῆς 
ἠδονῆς πολὺ πλεῖον ἐγκετυμένον συντείνει τε καὶ ἐνίοεε 
πηδῶν ποιεῖ, καὶ παντοῖα μὶν χρώματα, παντοῖα δὲ σχή- 55 
µατα, παντοῖα δὲ πνεύματα ἀπεργαξζόμενον πᾶσαν ἐκπλη- 
ξιν καὶ βοὰς μετ ἀφφοσύνης ἐνεργάζεται. 

ΠΡ. Μάλα γε. 

Σ0. Καὶ λέγειν γε, ὦ ἱταῖρε, αὐτόν τε περὶ ἑαυτοῦ 

ποιεῖ καὶ περὶ ἄλλου, ὡς ταύταις ταῖς ἠδοναῖς τερπόµενος 38 

οἷον ἀποθνήσκει' καὶ ταύτας γε δὴ παντάπασιν ἀεὶ µε- 
ταδιώκει τοσούτω μᾶλλον, ὅσῳ ἂν ἀκο]αστύτερός τε καὶ 
ἀφφρονέστερος ὢν τυγχάνη. καὶ καλεῖ δὴ µεγίσεας ταύτας, 
καὶ τὸν ἐν ταύταις ὃ τι μάλιστ' ἀεὶ ζῶντα εὐδαιμονέστατον 

καταριΏμεῖται, 15 

ΠΡΩ. Πάντα, ὦ Σώκρατες, τὰ συµβαίνοντα πρὸς 

τῶν πολὶῶν ἀνθρώπων εἰς δόξαν διεπέρανας. 6 
Σ0, Περί γε τῶν ἠδονῶν, ὦ Πρώκαρχε, τῶν ἐν τοῖς 

κοιγοῖς παθήµασιν αὐτοῦ τοῦ σώματος τῶν ἐπιπολῆς τε 

καὶ ἐντὸς κερασθέντων: περὶ δὲ τῶν ἐν φυχῆ, σώματι κο 
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τὸ ὃ᾽ cum lihris a b. — 16. ἡδονὰς auetore Schutzio be: ἡδοναῖς cum lihris a. — εἰ ὑπύτερ ἂν ῥέψη -- βίᾳ] Ct. 
Ῥ]υι. αι, mai. ο, 20. — 21. τὰ o. a. — 13. αὖ τῆς) αὐτῆς α. — 34. πλεῖον Π: πλείων ἅ οἱ pr. 4, πλέον ας. 
— ἐκκεχυμένον α. — 26. ἀπεργαζόμενον απείοτο Butimanno het ἀπεργαξόμενα cum libris ᾱ. — 47. ἀπεργάζεται ἅ 4 Π. 
Ἠος τοι ἐναπεργάζεται coll. Soph. 3946 4. Politic. 273 6. mavolt v inekelmannus. — 19.γεωΠΣ: tIE abe. — 
39. καὶ περὶ ἄλλου Χα ΠΠ: καὶ περὶ ἄλλον γρ. ACu. καὶ περὶ ἄλλων γρ. 3, καὶ ἅλλον αὖο. — 32. ἂν οπι, Χ Π 
οἱ Ρε. 6, quo deleto Vinekelmatmu⸗ ρτο τυγχάνη Σοπνί volt τυγχάνει. — 34, ταύταις Χ4Π: αὐταῖς νο, - 40, περί 
τε τῶν ἐν ψυχῇ καὶ σώμαει, ὕταν φυχἠ σώματι τάναντία ἑυμβάλίηται Rutimanuus, περὶ δὲ τῶν ἃ 
ἐυμβάλλεται γοῖ ἂν - ξυμβάλληται Wineltelmannus. 

Ῥελτο. 

φυχὴ σώμαει - 

36 
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τὠναντία ξυμβάλλεται, λύπην τε ἅμα πρὺς ἡδονὴν καὶ 
ἡδονὴν πρὺς λύπην, ὥστ εἰς µίαν ἀμφότερα κρᾶσεν ἴέναι, 
ταῦτα ἔμπροσθε μὶν διήλθοµεν, ας ὁπόταν αὖ κενῶται 
πλ]ηρώσεως ἐπιλυμεῖ, καὶ ἑλπίζων μὲν χαίρει, κενούµενος 

5 δὲ ὦλγεῖ, ταῦτα δὲ τότε μὲν οὐκ ἐμαρτυράμεθα, νῦν δὲ 
υ λήομεν, ὧς φυγής πρὸς σώμα διαφεροµένης ἐν πᾶσι τού- 

τοις πλήθει ἁμηχάνοις οὖσι μίξις µία λύπης τε καὶ ᾖδο- 
γῆς ξυμπίπτει γενοµένη. 

ΠΡΟ. Κινδυνεύεις ὀρθότατα λέγειν. 

Σ0. Ἔει τοίνυν ἡμῖν τῶν µίξεων λύπης τε καὶ ᾖδο- 
»ῆς Ἰοιπὴ µία. . 

ΠΡ. Ποία, φῄς; 

Σ0. "Ἡν αὐτὴν τὴν φυχὴν αὐτῇ πολλάκις λαμβάνειν 
σύγκρασιν ἔφαμεν. 

5 ΠΡΟ. Πῶς οὖν δὴ τοῦτ αὐτὸ λέγομεν; 
k . Ὀργὴν καὶ φόβον καὶ πόθον καὶ θφρῆνον καὶ 

ἔρωτα καὶ ζῆλον καὶ φθόνον καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἀρ οὐκ 
αὐτῆς τῆς ψυχῆς τίθεσαι ταύτας λύπας τινάς; 

ΠΡΟ. "ΕΥωγε. 

Σο, Οὐκοῦν αὐτὰς ἡδονῶν μεστὰς εὑρήσομεν ἅμη- 
χάνωνς ἢ δεύµεθα ὑπομιμνήσκεσθαι τὺ ὃς τ᾽ ἐφέηκε [τοῖς 
Φυμοῖς καὶ ταῖς ὀργαῖς τὸ] 

πολύφρονά περ χαλεπῆναε, 

ὃς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο, 
48 Ὢ καὶ τὰς ἐν τοῖς θρήνοις καὶ πύθοις ἡδονὰς ἐν λύπαις 

οὔσας ἀναμεμιγμένας; 
ΠΡρϱ. Οὔκ, ἀλλ οὕτω ταῦτά γε καὶ οὐκ ἄλλως ἂν 

ἐυμβαίνοι γιγγόµενα. 
Σῷ. Καὶ μὴν καὶ τάς γε τραγικὰς Θεωφήσεις, ὅταν 

30 ἅμα χαΐροντες κλάωσι, µέμνησαε; 
πρα. Τί ὅ οὗ: 

ΣΩ. Τὴν ὃ) ἐν ταῖς κωµῳδίαις διάθεσιν ἡμῶν τῆς 
212 ψυχῆς, ἀφ οἶσθ ὡς ἔσει κὧν τούτοις µίξις λύπης τε καὶ 
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ἡδονῆς: 
15. ΠΡ, Οὐ πάνυ κατανοῶ. 

Ν Σ0. Παντάπασι γὰρ οὐ ῥάδιων, ὦ Πρώεαρχε, ἐν 
τούεῳ ξυννοεῖν τὸ τοιοῦτον ἑκάστοτε πάθος. 

ΠΡΟ, Οὕὔκουν ὥς Υ ἔοικεν ἐμοί. 
ΣΩ. Αάβωμίν γε μὴν αὐτὸ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσφ 

40 σκοτεινύτερόν ἐστιν, ἵνα καὶ ἐν ἄλλοις ῥᾷον καταμαθεῖν 
τις οἷός τ' ᾗ µίξιν λύπης τε καὶ ἡδονῆς. 

ΠΡΩ. έγοις ἄ. 
Σ., Τό τοι, νῦν δὴ ῥηθὲν ὄνομα φθόνου πύτερα 

λύπην τινὰ ψυχῆς θήσεις, ἡ πῶς; 

ΠΗάΗΤΟΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 

ΠΡΟ. Οὕτως. 
Σ9. ᾽αλλὰ μὴν ὁ φθονῶν γε ἐπὶ κακοῖς τοῖς τῶν 

πέλας ἠδόμενος ἀναφανήσεται. 
ΠΡ, «Σφόδρα γε. [ν 

Σ8. Κακὸν μὴν ἄγνοια καὶ ἣν δὴ λέγομεν ἀβελτέ- 5 
φαν ἕξιν. 

προ. Τί μήν; 

Σ9. Ἐκ δὴ τούτων ἐδὶ τὸ γελοῖον ἤνεινα φύσιν ἔχει. 
ΠΡΘ. έγε µόνον. 
Σ0, Ἔστι δὴ πονηρία µέν τις τὸ κεφάλαιον, ἔξεώς 1ο 

τινος ἐπίκλην λεγομένη: τῆς d' αὖ πάσης πονηρίας ἐσεὶ 
τοὐναντίον πάθος ἔχον ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν ἐν «ελ- 
φοῖς γραμμάτων. 

ΠΡΟ. Τὸ γνῶθι σαυτόν λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

Σ49, Εγωγε. τούναντίον μὴν ἐκείνω ὅδῄλον ὅτι τὸ 15 Ό 
μηδαμῇ γιγνώσκειν αὐτὸν [λεγόμενον ὑπὸ τοῦ γράμματος] 
ἂν εἴη. 
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ΠΡΟ. Τί μήν: 

20. Ὢ Πφρώταρχε, πειρῷ δὴ αὐτὺ τοῦτο τριχῇ 
τέμνειν. 3ο 

ΠΡΟ. Πῇ φής: οὐ γὰρ μὴ δυνατὺς ὦ. 
Σ0. έγεις δὴ δεῖν ἐμὲ τοῦτο διελέσθαι τὰ νῦν; 
ΠΡΩ. Πέγω, καὶ δέοµαί γε πρὸς τῷ λέγειν. 
ΣΩ. 4 οὖν οὐ τῶν ἀγνοούντων αὐτοὺς κατὰ ερία 

ἀνάγκη τοῦτο τὸ πάθος πάσχειν ἕκαστον: 35 
πρα. Πώς; 

Σ.. Πρῶτον μὲν κατὰ χρήματα, δοξάξειν εἶναι πλου- 
σιώτερον ἢ κατὰ τὴν αὐτῶν οὐσίαν, 4 

ΠΡΩ, Πολλοί γοῦν εἰσὶ τὸ τοιοῦτον πάθος ἔχοντες. 
Σ0, Πλείους δὲ γε, οἳ µείζους καὶ καλλίους αὐτοὺς 30 

δοξάζουσι, καὶ πάντα ὅσα κατὰ τὺ σῶμα εἶναι διαφερόν- 
τως τῆς οὔσης αὐτοῖς ἀληθείας. 

ΠΡΟ. Πάνυ γε. 

Σ9. Πολὺ δὲ πλεῖστοί γε, οἶμαι, περὶ τὸ τρίτον εἶδος 
τούτων ἐν ταῖς φυχαῖς διηµαρτήκασιν, ἀριτὴν δοξά- απ 
ζονεες βελτίους ἑαντούς, οὐκ ὄντες. 

ΠΡΟ. Σφόδρα μὶν οὖν. 

Σ8. Τῶν ἀριτῶν ὅ᾽ ἀρ οὗ σοφίας πέρι τὸ πλῆθος 
πάντως ἀντεχόμενον μεστὸν ἐρίδων καὶ δοξοσοφίας ἐστὶ 

φευδοῦς; “ο 
ΠΡΩ. Πῶς ὃ) οὔ; 

ΣΩ. Κακὸν μὲν δὴ πᾶν ἂν τις τὸ τοιοῦτον εὐπὼν 
ὀρθῶς ἂν εἶποι πάθος. ν 

Η1Ρ8,. Σφόδρα γε. 
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3, ἔμπροσθεν ας. — 5. δὴ εότε 4 Π, probante Ἠπεκεπιαμπο. — 8. γιγνοµένη Stallbaumius. Sed vid. Graser Ἱ. d. p. 
Τὰ κ. -- 14. σύγκριαιν a. — 15. δὴ οὐ. a. — 31. ὥστε vel ὥσεε Ηλτί Γρεαοίο: Η) omnnes. — τοῖς θυμοῖς καὶ ταῖς 
ὀργαῖς τὸ ante nos ⸗cclusit Stallhaumius. — 42. Hom. IHiad. σ, 1098 κῃ. — 34. ὥσεε libri praeter corr. Fomue⸗. 
2. πόθοις u Βίορίαπο [οἱ τημ. ΕΙ Όοι Ubri πότοις. -- 40. ῥᾷδιον a. — 43. τοίνυν a. 

ᾱ. ἄγνοια ομαι Εἰείμο πο: libri ἄνοια, probante Winekelmaniio. — 8. ἴδεα, — 16. λεγόµενον ὑπὸ τοῦ γράµ- 
µατος auetore Ἠδεκίο ante nos seclusit e. — 19. δὴ; δὲ ΧάΠ, probante ἨποκεΙπαηπο ad ERuthyd. p. 87 ᾳ. -- 
32. Πέγω om. a. — 35. αὐτῶν Baiterus: αὐτῶν a b. — 33. αὐτοῖς) αὐτῆς a. — 35. ἐν ταῖς ψυχαῖς τούτων 4, 
ἑανεῶν ταῖς φυχαῖς Vinckelmanuus coll. Ροί. 1, 354 D. - διηµαρτήκασιν ἀρετῆς, δοξάξοντες α, διηµαρτήκασιν, 
δοξάζοντες ΣΒ {0Ηιο Florr. αὐεί) οἱ pr. Ἐ, διηµαρτήκασι», [ἀρετὴν] δοξάζοντες ο. -- 13. ἐστὶ καὶ φεύδους α. 



Σ5. Ἰοῦτο τοίνυν ἔτι διαιρετέον, ὦ Πρώταφρχε, δίχα, 
εἰ μέλλομµεν τὸν παιδικὸν ἰδόντες φθόνον ἄτοπον ἡδονῆς 
καὶ λύπης ὄψφεσθαι µέξιν. 

ΠΡΩ, Πῶς οὖν τέµνωµεν δίχα, λέγεις; 

5 ὅΣο. Πάντες ὁπύσοι ταύτην τὴν ψενδῆ δἄόξαν περὶ 
ἑαυτῶν ἀνοήτως δοξάξουσι, καθάώπερ ἁπάντων ἀνθρώ- 

86. πων, καὶ τούτων ὠναγκαιύτατον ἔπεσθαι τοῖς μὲν ῥώμην 
αὐτῶν καὶ δύναμιν, τοῖς δὲ, οἶμαε, τοὐναντίον. 

Προ. Ανάγκη. 

ο. 58. Ταύτη τοίνυν δίεε, καὶ ὅσοι μὶν αὐτῶν εἰσὶ 
μετ) ἀσθενείας τοιοῦτοι καὶ ἀδύνατοι καταγελώµενοι τιµω- 
ρείσθαι, γελοίους τούτους φάσκων εἶναι ταληθῆ φθέγξει" 

9/5 τοὺς δὲ δυνατοὺς τιμµωφεῖσθαι φοβεροὺς καὶ ἰσχυροὺς καὶ 

ο ἐχθροὺς προσαγορεύων ὀρθύτατον τούτων σαυτῷ λόγον 

16 ἀποδώσεις. ἄγνοια γὰρ ἡ μὲν τῶν ἠχυρῶν ἐχθρά τε καὶ 
αἰσχρά" βλαβερὰ γὰρ καὶ τοῖς πέλας αὐτή τε καὶ ὕσαι 
εὐιόνες αὐτῆς εἰσίν' ἡ ὅ ἀσθενὴς ἡμῖν τὴν τῶν γελοίων 
εἴληχε τάξιν τε καὶ φύσιν. 

Πρα, Ὀρθότατα λέγει. ἀλλὰ γὰρ ἡ τῶν ἡδονῶν 
πο καὶ λυπῶν µίξις ἐν τούτοις οὕπω μοι καταφανής. 

29. Τὴν τοίνυν τοῦ φθόνου λαβὶ δύναμιν πρῶτον. 
ΠΡΟ, έχε µόνον. 

[η] Σα. «Αύπη τις ἄδικός ἐσεί που καὶ ἡδονή; 

ΠΡΩ, Τοῦτο μὲν ἀνάγκη. 

15 Σ. Οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν ἐχθρῶν κακοῖς οὔτ᾽ 
ἄδικον οὔτε φθονερόν ἐστι εὺ χαίρεινς 

ΠΡΟ. Τί µήνι 
Σϱ. Τὰ δέ γε τῶν φίλων ὁρώντας ἴστιν ὅτε κακὰ 

μὴ λυπεῖσθαι, χαΐρειν δὲ ἀρ' οὐκ ἀδικόν ἔσειν: 
1ο  ΠΡΩ, Πώς ὁ οὔ; 

Σ9, Οὐκοῦν τὴν ἄγνοιαν εἴπομεν ὅτι κακὸν πᾶσιν; 
ΠΡΟ. Ὀρθῶς. 

Σ0. Τὴν οὖν τῶν φίλων δοξοσοφίαν καὶ δοξοκαλίαν 

Ε καὶ ὅσα νῦν δὴ διήλθομεν, ἐν τρισὶ λέγοντες εἴδεσε γέγνε- 
Ἴδσθαι, γελοῖα μὲν ὁπόσ ἀσθενῇ, μισητὰ ὅ᾽ ὁπύσα ἐφῥω- 

2:6 μένα; ἢ μὴ φῶμεν Όπερ εἶπον ἄρτε, τὴν τῶν φίλων ἔξιν 
ταύτην ὄταν ἔχη τις τὴν ὠῤλαβη τοῖς ἄλλοις, γελοίαν εἶναι, 

ΠΡ. Πάνυ γε. 
28. Κακὺν ὁ) οὐχ ὁμολογοῦμεν αὐτήν, ἄγνοιαν οὐ- 

σαν, εἶναι; 
ΠΡΡ. Σφύδρα γε. 

ΣΩ, Χαίρομεν δὲ ἡ λυπούµεθε, ὅταν ἐπ᾽ αὐτῆ γελώμεν: 
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ΠΡΟ. «ῆλον ὅτι χαΐρομεν. 50 
ὅΣ.0. Ἡδονὴν δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων κακοῖς, οὐ φθόνον 

ἔφαμεν εἶναι τὸν τοῦτο ἀπεργαζόμενον: 
ΠΡΩ. Ανάγκη. 

39. Γεῶνεας ἄρα ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων γελοί- 5 
οις φποὶν ὁ λόγος, κεραννύντας ἡδονὴν φθόνῳ, λύπη 
τὴν ἡδονὴν ἐυγκεραννύναι” τὸν γὰρ φθύνον ὠμολογῆσθαι 
λύπη» τῆς ψυχῆς ἡμῖν πάλαι, τὸ δὲ γελᾷν ἡδονήν, ἅμα 
γήψγνεσθαι δὲ τοῦτο ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις. 

ΗΡ9. ᾽Αληθῆ. 1ο 
Σ0. ἡΜηνύει δὴ νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐν θρήνοις τε καὶ Β 

ἐν εραγῳδίαις, μὴ τοῖς δράµασι µόνον ἀλλὰ τῇ τοῦ βίου 
ἐυμπάσῃ τφαγῳδίᾳ καὶ κωμωδία, λύπας ἡδοναῖς ἅμα κε- 

ράνννσθαι, καὶ ἐν ἄλλοις δὴ µυφρίοις. 
ΠΡΦΩ. ᾿Αδύνατον μὴ ὁμολογεῖν ταῦτα, ὦ Σώκρατες, ῃα 

εἰ καί τις φιλονεικοῖ πάνυ πρὸς εἀναντία. 

55, ᾿Οργὴν μὴν καὶ πόθον καὶ θρῆνον καὶ φόβον 3/7 

καὶ ἔφωτα καὶ ζῆλον καὶ φθύνον προὐθέμεθα καὶ πόσα 
τοιαῦτα, ἐν οἷς φαμὲν εὑρήσειν μιγνύμενα τὰ νῦν ποὶ- 

λώκις λεγόμενα. ἡ γάρι ο 
ΠΡ6. Ναί. ι 

Σ9. Μανθάνοµεν οὖν ὅτι θρήνου πέρι καὶ φθόνου 
καὶ ὀργῆς πάντα ἐστεὶ τὰ νῦν δὴ διαπερανθέντα; 

ΠΡ, Πῶς γὰρ οὐ µανθάνοµεν: 
24. Οὐκοῦν πολλὰ ἔτι τὰ λοιπά; 35 

ΠΡΕ. (Καὶ πώνυ γε. 

Σ9, «αιὰ δὴ τί μάλισθ' ὑπο]αμβάνεις µε δεῖξαί σοι 
τὴν ἐν τῇ κωμῳδίᾳ µίξιν; ἆφ οὐ πίστεως χάριν ὅτι τήν 

γε ἐν τοῖς φόβοις καὶ ἔρωσι καὶ τοῖς ἄλλοις ῥάδιον κρᾶ- D 
σιν ἐπιδεῖξαι; λαβόντα δὲ τοῦτο παρὰ σαντῷ ἀφεῖναί µε αυ 
µηκέτι ἐπ᾽ ἐκεῖνα ἠόντα δεῖν μηκύνειν τοὺς λόγους, ἀλλ 
ἁπλῶς λαβεῖν τοῦτο, ὅτι καὶ σῶμα ἄνεν ψυχῆς καὶ ψυχἠ 
ἄνευ σώματος καὶ κοινῇ μετ ἀλλήλων ἐν τοῖς παθήµασι 
µεσεά ἔσει συγκεκραµένης ἡδονῆς λύπαια; νῦν οὖν λέγε, 
πύτερα ὀφίης µε ἢ µέσας ποιήσεις νύκτας; εὐπὼν δὲ 10 
σμικρὰ οἶμαί σου τεύξεσθαι μεθεῖναί µε' τούτων γὰρ 
ἁπάντων αὔριον ἐθελήσω σοι λόγον δοῦναι, τὰ νῦν δὲ 

ἐπὶ τὰ λοιπἁ βούλομαι στέλλεσθαι πρὸς τὴν κφρίσιν ἣν 318 
Φίληβος ἐπιτάττει. 

ΠΡΩ,. Καλῶς εἶπες, ὦ Σώκρατες" ἆλλ ὅσα λοιπὰ ο 

ἡμῖν διέξεἰθε ὅπῃ σοι φἰλον. 
39. Κατὰ φύσιν τοίνυν μετὰ τὰς µιχθείσας ἡδονὰς 

. τέµνοµεν libri ΓῬεπείον pr. Σ) omnes. —5. Λα, πάντες ᾱ. — 12. ἰσχυροὺς) αἰσχροὺς Schutaluſs. -- 1. τοῦ- 
των] τοῦεο a. — 19. ἄνοι 11, ἄνοια εοἰοτὶ probante Winekeliuanno. — 16. αὐτή απείοτὸ ileusdio be: αὕτη αᾱ. — 
17. αὐτῆς] ταύτης a. — 18. εἴχηχε τάξιν τε καὶ φύσιν εμπι Βοκκότο ο: εἴληχε τάξιν γε καὶ φύσιν Χ /Π, εἴχηχε φύσιν 
οσα ceteris libris a. ---11. δύναμιν λάρεα. — 32. που οπι. a. — 38. δὲ om. a. — 31. ἄνοιαν mei οµηο». Βακκ. 
— 233. Τὴν οὖν τῶν] ἵ οὖν; τῶν 4. — 34. δὴ οἱ, a. — 42. ὁπύσα μὴ ἐθῥωμένα α, — 39. ἄνοιαν παιδί οπηον. Ἀκκκ. 
— οὖσαν ἄ Π οἳ pr. 1: γε οὐόαν abe. — 40. εἶναι οι), a e. 

3. φαμὶν Stailhaumius. — 6. ἡδονὴν αὖ φθόνῳ ἄΠ. — 8. τῆς ο. a2c. — 8, γίγνεσθαι δὲ Χ4Π: δὲ γίγνε- 
σθαι αὖ ο. — τοῦτο) Fort. τούτω. λιτ. — αἱ. δὴ) δὲ α. — 12. εραγρδίαις) κωµφδίαις Slallbaumuius, τρυγωδίαις 
Οτο βίας. -- ολλ Χ 4 ΠΠ: ἀλλὰ καὶ αἲο. — 16. πάνν] πάντη ᾱ. — 19. φαμὶν ΧΠ οἱ ϱτ. 4: ἔφαμεν αὖς, -- 
10. σαυτῷ) ταντώι 4, ταυτὺ Π. -- 15. ἀφείης Χ Π. -- 18. βουλεύομαι a. 
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ὑπὺ δή τινος ἀνάγκης ἐπὶ τὰς ἀμίχτους πορενοίμεθ’ ἂν 
ἐν τῷ μέρει. 

σι ΠΡΩ. Κάλλισε) εἶπες. 
50. Ἐγὼ δῆ πειράσοµα; μεταβαλών σηµαίνειν ὑμῖν 

5 αὐτάς. τοῖς γὰρ φάσκονσι λυπῶν εἶναι παῦλαν πάσας τὰς 

ἡδονὰς οὐ πάνυ πως πείθοµαι, ἀλλ ὅπερ εἶπον, µάρ- 
τυσι καταχρώμαι πρὸς τὺ τινὰς ἡδονᾶς εἶναι δοκούσας, 

οὔσας ὁ᾽ οὐδαμῶς, καὶ µεγάλας ἑτέρας εινὰς ἅμα καὶ 
πολλὰς φαντασθείσας, εἶναι ὅ) αὐτὰς συμπεφυρµένας ὁμοῦ 

ιο λύπαις τε καὶ ἀναπαύσεσιν ὀδυνῶν τῶν µεγίστων περί τε 
σώματος καὶ Ψυγῆς ἀπορίας. 

n ΠΡΟ. Anbtis ὅ᾽ αὖ τίνας, ὦ Σώκρατες, ὑπολαμ- 

βώνων ὀρθῶς τις διαφοοῖτ ἄν: 
Σ8. Τὰς περί τε τὰ καλὰ λεγόμενα χρώματα καὶ 

is περὶ τὰ οχήματα, καὶ τῶν ὀσμῶν τὰς πλείστας, καὶ τὰς 

τῶν φθόγγων, καὶ ὅσα τᾶς ἐνδείας ἀναισθήτους ἔχοντα 
καὶ ἀλύπους τὰς πληρώσεις αἰσθητὰς καὶ ἠδείας καθαρὰς 

ἀυπῶν παραδίδωσιν. 

ΠΡΟ. Πῶς δὴ ταῦτα, 

30 οὕεως: 
Σ68. Πάνυ μὶν οὖν οὐκ εὐθὺς ὁμιά ἐστιν ἃ λέω, 

ϱ  πειρατέον μὴν δηλοῦν. σχημάτων τε γὰρ κάλλος οὐχ ὅπερ 

ἂν ὑπολάβοιεν οἳ πολλοὶ πειρῶμαι νῦν λέγειν, ἢ ζώων 

ἤ τινων ζωγραφημάτων, ἆλλ᾽ εὐθύ τε λέγω, φησὶν ὁ λό- 
57ος, καὶ περιφερὶς καὶ ἀπὸ τούτων δὴ τά τε τοῖς τόρ- 

οις γιγρόμενα ἐπίπεδά τε καὶ στερεὰ καὶ τὰ τοῖς κανόσι 

καὶ γωνίαις, εἴ µου µανθάνεις. ταῦτα γάρ οὐκ εἶναι πρός 
τι καἰὰ λέγω, καθάπερ ἄλλα, ἆλλ' ἀεὶ καλὰ καθ’ αὐτὰ 

Ὦ πεφυκέναι καί τινας ἠδονὰς οὐκείας ἔχειν, οὐδὲν ταῖς 

αθτῶν κινήσεων προσφερεῖς: καὶ χρώματα δὴ τοῦτον τὸν 

τύπον ἴχοντα καλὰ καὶ ἡδονάς. ἆλλ᾽ ἄρα µανθάνοµεν, 

ἢ πῶς; 
ΠΡΩ. Περῶμαι μέν, ὦ Σώκρατες 

καὶ σὺ σαφέστερον ἔτι λέγειν. 

ΣΏ, Πέγω δὴ τὰς τῶν φθόγγων τὰς λείας καὶ λαμ- 

πράς, τὰς ἓν τι καθαρὸν Ἱείσας µέλος, οὐ πρὺς ἕτερον 

καλὰς ἆλλ᾽ αὐτὰρ καθ’ αὐτὰς εἶναι, καὶ τούτων ἑυμφύ- 
τους ἡδονὰς ἑἐπομένας. 

ΠΡΘ. Ἔστι γὰρ οὖν καὶ τοῦτο. 
Σ0ϱ. To δὲ περὶ τὰς ὀσμᾶς ἧττον μὶν τούτων Δεῖον 

219 ὦ Σώκρατες, αὖ λέγομεν 

ἓ πειράθητι δὲ 

— δι, µάντεσι Schutzius coll. 44 6 4, ἡμῖν ο. 
20. οὕτω ac. — 33. κάλίους a. Winckelmaimno. — 

19, κνήσεων auetore LUeusdio be. 
— — ΧΠ οἱ pr. 4. — 40. τούτων om. 8. 

ἀναγκαίας 8, 
— ταῦτα εἴδη δύο λεγομένων ἡἠδονῶν; 

Π4 4 ΤΟΝΟΣ ΦΙΗ4ΠΒΟΣ. 

— τν τὐὺ] τε χαΠ. 
— 4. ἢ ζώων Χ 4 ΠΠ: οἷον ζώων abe. -- 38. αἰεὶ ᾱ. — 

γιά. ad 460 D. — δὴ) δήπονυ α. — 

5... .., 
π 

γένος ἡδονῶν"' τὸ δὶ μὴ συμμιμίχθαι ἐν αὐταῖς ἀναγκαί- 398) 
ους λύπας, καὶ ὅπῃ τοῦτο καὶ ἐν ὕτῳ τυγχάνει γεγονὸς 
ἡμῖν, τοῦτ) ἐκείνοις τίδηµι ἀντίστροφον ὤπαν. αλλ, εἰ 

: κατανοεῖς, ταῦτα εἴδη δύο λεγομένων ἡδονῶν. 

ΠΡΩ. Κατανοῦ. 5 
Σ9. Ἔτι δὴ τοίνυν τούτοις προσθώμεν τὰς περὶ τὰ δε 

µαθήµατα ἡδονάς, εἰ ἄρα δοκοῦσιν ἡμῖν αὗται πείνας 
μὶν μὴ ἴχειν τοῦ µανθάνειν μηδὲ διὰ µαθηµάτων πεί- 

νην ὠλγηδόνας ἐξ ἀρχῆς γενομένας. 

ΠΡΩ. ΑΙ’ οὕτω Συνδοκεῖ. "9 
Σ95. Τί δέ; µαθηµάτων πληρωθεῖοιν ἐὰν ὕστερον 

ὠποβολαὶ διὰ τῆς λήθης γίγνωνται, καθορᾷς εινὰς ἐν αὐ- 
ταῖς ἀλγηδόνας: 

ΠΡΕ, Οὔ τι φύσει γε, ἆλλ᾽ ἓν τισ λογισμοῖς τοῦ 
παθήµατος, ὅταν τις στερηθεὶς ἐυπηθῇ διὰ τὴν χρείαν. 15 

ΣΩ. Καὶ µήν, ὦ µακάριε, νῦν Τε ἡμεῖς αὐτὰ τὸ Β 

τῆς φύσεως µόνον παθήµατα χωρὶς τοῦ λογισμοῦ διαπε- 

ραίνομεν. 

ΠΡα. ᾿ἈΑληθῆ τοίνυν λέγεις, ὅτι χωρὶς λύπης ἡμῖν 
λήθη Ἰέγνεται ἑκάστοτε ἐν τοῖς µαθήµασιν. 30 

55. ὙΤαύτας τοίνυν ες τῶν µαθηµάτων ἡδονὰς 
ἁμήώιτους τε εἶναι λύπαις ῥητέον καὶ οὐδαμῶς τῶν πολλῶν 
ἀνθρώπων ἀλλά τῶν σφύδρα οὀλίγων. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὐ ῥητέον: ο 

Σ0, Οὐκοῦν Ότε μετρίως ἤδη διακεκρίµεθα 1ωρὶς 35 2: 
τάς τε καθαρᾶς ἠδονὰς καὶ τὰς σχιδὸν ἀκαθάφτους ὁρ- 

Φῶς ἂν λεχθείσας, προσθῶμεν τῷ λόγῳ ταῖς μὲν σφοδραῖς 
ἠδοναῖς ἁμετρίαν, ταῖς δϊξ μὴ τούναντίον ἐμμετρίαν" καὶ 
τὸ μέγα καὶ τὸ σφοδρὺν αὖ, καὶ πολλάκις καὶ ὀλιγώκις 
γηνοµένας τοιαύτας, [τῆς τοῦ ἀπείρου Υ ἐκείνου καὶ ο 
ἧττον καὶ μᾶλλον διά τε σώματος καὶ ψυχῆς φερομένου 

προσθώμεν αὐταῖς εἶναι Υένουρ. τὰς δὲ μὴ τῶν ἐμμέτρων. Ὦ 
ΠΡΦ. Ὀρθότατα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

Σω, Ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις μετὰ ταῦτα τόδε αὖ- 

τῶν διαθεατέον. 36 
ΠΡΘ. Τὸ ποῖον; ι 
Σ4. Τί ποτε χρὴ φάναι πρὸς ἀλήθειαν εἶναι τὸ κα- 

Φαρόν τε καὶ εἰλειρινὶς ἢ τὸ σφόδρα τε καὶ τὸ πολὺ καὶ 
τὸ μέγα καὶ τὸ Ἱκανόν; 

ΠΡΩ. Τί ποτ ἄρα, ὦ Σύκρατες, ἐρωτᾷς βουλόμενος: 49 

— 13. τις om. Χ ΠΕ οἱ pr. 4, probanto 

36. ἰούσας A, ἰπύσας ΠΠ, ἰείσας corr. 4. -- 

- 5. ἐκείνης ᾱ, — 4. λεγομένων] λέγοµεν τῶν Ἡοϊπάοτῆνς, ἐλήγομεν τῶν Sschut-zius. (ζλλ) εἶ 
Wine keliuannus coll. 

— 3. γιγροµένας ας. -- 11. δέ] δαί b. -- πληρωθ εἶσιν auctore Schutaio ber 
506. Plat. Polit. IV. 440 Ε.] 

πληρωθεισῶν cum Ubris a. -- 
Aesch. Suppl. 

16. µαθήµατος a. — 16. αὐτὰ καὶ τὰ κ. — 13. λύπης Florr. δ1) ο. Sed vid. Graser L ἆ, p. 88. -- 17. ἂν οι. χΧΠ 
οἱ ρε. 4, Ρτοβαπίο WVinckelmanno. — 19:34, Slallbaumius zerihendum eenset: καὶ τὰς τὸ μέγα καὶ τὸ σφοδρὀν 
αὖ καὶ πολλάκις καὶ ὀλιγάκις δεχοµένας ίνα -- ⸗uscipiund Ficinus ταύτας τοῦ ἀπείρου  ἐκείνου καὶ ἧττον 
καὶ μᾶλλον διά τε σώματος καὶ φνχῆς φερομένου Φθώμεν εἶναι κτλ) -- 

- μὴ ο. ΧΠ οἱ pr. 4. -- ο, in Σ θα τοῖς -- Υ] τε Υ ᾱ. -- 33. αὐτᾶς οὐστ. Σ. 
40. τῆς μμ Stephano aute nos szeclusit 

15. διαθεατέον Ἡουκάϊας οἱ 
corr. Σ: διαθετέον αὓς, — 29. καὶ τὸ ἱκανόν' Efr. Gorg. 980 Ε. νοκ. 

— — — 
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20. Μηδέν, ὦ Πρώταργε, ἐπιλείπειν ἐλέγχων ἡδο- 
Κ νῆς τε καὶ ἐπιοτήμης, εἰ τὸ μὶν ἄρ' αὐτῶν ἱκατέρου κα- 

Θαρόν ἔσει, τὸ ὅ οὐ καθαρόν, ἵνα καθαρὸν ἑκάτερον 

ὸν εἰς τὴν κρίσιν ἐμοὶ παὶ σοὶ καὶ ξυνώπασι τοῖσδε ῥύω 
δπαρέχη τὴν κρίσιν. 

ΠΡΩ. Ὀρθότατα, 
Σ9. "[9ι δή, περὶ πάντων, ὅσα καθαρὰ γένη λέγο- 

μεν, οὐτωσὶ διανοηθῶμεν' πφοελόµενοι πρῶτον ἓν τι δια- 

5ᾶ οκοπώμεν. 

ιο ΠΡΟ. Τί οὖν προελώµεθαι 

ΣΩ. ἍΤὺ λευκὸν ἐν τοῖς πρώτον, εἰ βούλει, Θεασώ- 

µεθα γένος. 

ΠΡΟ. Πάνυ μὶν οὖν 

ΣΩ. Πῶς οὖν ἂν Λευκοῦ καὶ τίς καθαρότης ἡμῖν 
1δεἴη; πότερα τὸ μµέγιστόν τε καὶ πλεῖσον ἢ τὸ ἄκρα- 

τέστατον, ἐν ᾧ χρώματος µηδεµία μοῖρα ἄλλη μηδενὸς 

ἐνείη: 
ΠΡΟ. «ῇλον ὅτι τὸ μάλισε εἰλικρινὶς ὄν. 
ΣΩ. Ὀρθῶς. ἀρ' οὖν οὐ τοῦτο ἀληθέστατον, ὦ 

30 Πρώταρχε, καὶ ἅμα δὴ κάλλιστον τῶν λευκῶν πάντων 
Ἡ θήσομεν, ἀλλ’ οὐ τὸ πλεῖστον οὐδὲ τὺ µέγιστον : 

ΠΡΩ. Ὀρθύτωτά γε. 
Σ0. Σμικρὺν ἄρα καθαρὸν λευκὸν µεμιγµένου πολ- 

1οῦ λευκοῦ λευκότερον ἅμα καὶ κάλλιον καὶ ἀληθέστερον 
35 ἐὰν φῶμεν γίγνεσθαι, παντάπασιν ἐροῦμεν ὀρθῶς. 

ΠΡΩ,. Ὀρθότατα μὲν οὖν. 

ΣΩ. Τί οὖν; οὐ δή που πολὶῶν δεησύµεθα παρα- 
δειµάτων τοιούτων ἐπὶ τὸν τῆς ἡδονῆς πέρι λόγον, ἆλλ᾽ 

323 ἀρκεῖ νοεν ἡμῖν αὐτόθεν, ὡς ἄρα καὶ ξύµπασα ἡδονὴ 

«5 5ο ομικρὰ μεγάλης καὶ ὀλίγη πολλῆς καθαρὰ λύπης ἠδίων 
καὶ ἀληθεστέρα καὶ καλλίων γίγνοιτ ἄν. 

ΠΡΩ. Σφύδρα μὲν οὖν, καὶ τό γε παράδειγµα ἱκανόν. 

ΣΩ. Τί δὲ τὸ τοιόνδε; ρα περὶ ἡδονῆς οὐκ ἆἄκη- 
κόαµεν ὡς ἀεὶ γένεσίᾳ ἐστιν, οὐσία δὲ οὐκ ἐστι τὸ παρά- 

ασπαν ἡδονῆς; χομφοὶ γὰρ δή τινες αὖ τοῦτον τὸν λόγον 
ἐπιχειροῦσι µηνύειν ἡμῖν, οἷς δεῖ χάριν ἔχειν. 

πρα. Τί δή: 
Σ0, «ἀιαπερανοῦμαί σοι τοῦτ αὐτὸ ἐπανερωτῶν, ὦ 

ϱ ἍΠφρώταρχε φίλε. 

... ΠΡΩ. 4ΐγε καὶ ἐρώτα µόνον. 

20. Ἐστὸν δή τινε δύω, τὸ μὶν αὐτὸ καθ αὐτό, 
τὺ δὲ ἀεὶ ἐφιέμενον ἄλλου, 

ΠΡΩ. Πῶς τούτω καὶ τίνε λέγεις; 

ο] 

Πά4ΤΟΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 385 

ΠΡα. Πέ ἕει σαφέστερον. 
Σ0. Παιδικά που καὶὰ καὶ ἀγαθὰ τεθεωρήκαμεν 

ἅμα καὶ ἐραστὰς ἀνδρείους αὐτῶν, 
ΠΡΩ, Σφύδρα γε, 
Σ0. Ἐαύτοις τοίνυν ἐοικότα δνοῖν οὖσι δύ ἄλλα 6 

ζήτει κατὰ πάντα ὅσα λέγοµεν εἶναι τὸ τρίτον ἑτέρῳ. Ε 

ΠΡΡ, µέγε σαφέστερον, ὠ Σώκρατες', ὃ τι λέγεις. 
ΣΩ. Οὐδέν τι πολον, ὦ Πρώταρχε" αλλ’ ὁ λόγος 908 

ἐρεσχηλεῖ γῷν, λέγει ὃ' ὅτι τὸ μὲν ἔνεκά του τῶν ὄντων 
ἔστ᾽ ὧεί, τὸ ὅ᾽ οὗ χάριν ἑκάστοτε τὸ τινὸς ἕνεκα γιγνό- 10 
µενον ἀεὶ γέγνεται. 

ΠΡΩ. Μόγις ἔμαθον διὰ τὸ πολλάκις λεχθῆναι. 

2. Τώχα δ' ἴσως, ὦ παῖ, μᾶλλον µαθησόμεθα 
προελθόντος τοῦ λόγον. 

ΠΡΩ. T γὰρ οὔ: 15 

Σ9, «ὖο δὴ τάδε ἕτερα λάβωμεν. 

ΠΡΩ. Ποῖα; 

250. Ὃν μέν τι γένεαιν πάντων, τὴν δὲ οὐσίαν ἔτε- 
ϱον ἓν. 

ΠΡΟ. «ὖο ἀποδέχομαί σου ταῦτα, οὐσίαν καὶ γέ-39 
γεσιν. 

ΣΩ. Ὀρθύτατα, πότεφρον οὖν τούτων ἕνεκα ποτέ- 

ρου, τὴν γένεσιν οὐσίας ἕνεκα φῶμεν ἢ τὴν οὐδίαν εἶναι 
Ἠενέσεως ἕνεκα; 

ΠΡΟ. Τοῦτο ὃ προσαγορεύεται οὐσία, εἰ γενέσεως B 
Ένεκα τοῦτ᾽ ἴστιν ὕπερ ἐστί, νῦν πυνθάνει; 

29. «Φαίνομαι. 

ΠΡΟ. Πρὸς Φεῶν ἀρ ἂν ἐπανερωτᾷς µε; Β 
Σ9. Τοιόνδε τι λέγω, ὦ Πρώκαρχέ µοι, πύτερα 

πλοίων νανπηγίων ἕνεκα φὴς γίγνεσθαι μᾶλλον ἢ πλοῖα 30 
Ένεκα ναυπηγίας; καὶ πάνθ) ὁπόσα τοιαῦτ ἐσεί, λέγω 
τοῦτ' αὐτό, ὦ Πρώταρχε. 

ΠΡΟ. Τί οὖν οὐκ αὐτὺς ἀπεκρίνω σαυτῷ, ὦ Σώ- 

χρατες; 
Σ0. Οὐδὲν ὅ ει οὔ' σὺ μέντοι τοῦ λόγου συµµέτεχε. 35 
ΠΡα. Πάνυ μὲν οὖν. 
248, Φημὶ δὴ γενέσκως μὲν ἵνεκα φάρμακά τε καὶ 

πώντα ὄργανα καὶ πᾶσαν Όλην παρατίθεσθαι πᾶσιν, ἵκά- C 
στην δὲ γένεσιν ἄλλην ἄλλης οὐσίας τινὸς ἑκάστης ἕνεκα 

γέγνεσθαι, ξύμπασαν δὲ γένεσιν οὐσίας ἕνεκα γίγνεσθαι 40 

ξυμπάσης. 
ΠΡΟ. Σαφέστατα μὲν οὖν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡδονή γε, εἴπερ γένεσίς ἐστιν, Ενεκά 
Σο, Τὸ μὶν σεµνότατον ἀεὶ πεφυκός, τὸ ὅ᾽ ἑλλιπὶς τινος οὐσίας ἐξ ἀνάγκης γέγνοιτ᾽ ἄν. 

15 ἐκείνου. ΠΡ, Τί μήν; 5 

ε ἓν τι) ἵν τισ AN. — 11. πρώτοις α. - 1. ἂν] αὖ α. — 17. ἐνείη Χ4Π: ἂν εἴη 2be. — 19. οὐ 
om. — — 24. αὐὶ ᾱ. — 38. τοῦτο ἐπανερωτῶν Χ4Π, probante 30. —— μεγάλης μεμιγμένης lleindorſlus. 
— — 44. δύω ἄΓαΣΒΕΕΗ: δύο ahe. -- 43. τοῦτο Χ ΠΠ. 

. λέγε τὶ α. — 3. — ΓΗ. -- ο. ζητεῖ a. — 9. ἐρεσχηλεῖ σος. χ: ἐρεσχελεῖ ahe. -- ών ᾱ. — 25. ἀρ ἂν] 
ἀρ᾽ οὖν Astaus. Fort. ἄγαν - µε. Βλιτ. — ἐπερωτᾷς a. — 39. μοι] σοὶ a. — 31. ἕνεκα ante ρανπηγίας οπη. ας. -- 
35. Οὐδὲν ὃ τι οὔ) Οὔτ. Κανγά. 394 E. — µέτεχε πο, — 40. ξΕύμπασαν -- γίγνεσθαι οι. Χ Γ4 οἱ ϱτ. ΠΠ, ρτοῦαπίο 
Winekelmanno. 
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ΣΩ. Τό γε μὴν οὗ ἕνεκα τὸ ἔνεκά του γιγνόμενον 
ἀεὶ γήνοις' ἄν, ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ µοίρᾳ ἐκεῖνό ἐστι" 
τὸ δὲ τινὺς ἕνεκα γιγγόμενον εἰς ἄλλην, ὦ ἄριστε, μοῖ- 
φαν θετέον. 

ϱ5 ἍἨΠΡΑ, ᾿Αναγκαιότατον. 
ΣΩ. 49 οὖν ἡδονή γε εἴπερ γένεσίς ἐστιν, εἰς ἄλ- 

λην η τὴν τοῦ ἀγαθοῦ μοῖραν αὐτὴν τιθέντες ὀρθῶς Φή- 

σομεν; 
226 Πρ. Ὀρθότατα μὲν οὖν. 

i0 Σο. Οὐκον, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον τούτου τοῦ λό- 

γου, τῷ μηνύσαντι τῆς ἡδονῆς πέφι τὸ γένεσιν μέν, οὐ- 
σίαν δὲ μηδ᾽ ἠνεινοῦν αὐτῆς εἶναι, χάριν ἔχειν δεῖν. δῆ- 

λον γὰρ ὅτι οὗτος τῶν φασκόντων ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι 
παταγελᾷ. 

ιό ΠΡΟ. Σφύδρα γε. 
Σ0,. Καὶ μὴν ὁ αὐτὺς οὗτος ἑκάσεοτε καὶ τῶν. ἐν 

Ε ταῖς γενέσεσιν ἀποτελουμένων καταγελάσεται. 
ΠΡΩ, Πῶς δὴ καὶ ποίων λέγεις; 

Σ0. Ἰῶν ὅσοι ἐξιώμενοι ἢ πείνην ἢ δίψαν ἤ τετῶν 

φοτοιούτων, ὅσα γένεσις ἐξιᾶεαι, χαίρουσι διὰ τὴν γένεσιν 
τε ἡδονῆς οὔσης αὐτῆς, καί φασι ζῆν οὐκ ἂν δέξασθαι 
μὴ διψῶντές τε καὶ πεινῶντες καὶ τἆλλα, ἅ τις ἂν εἴ- 

ποι, πάντα τὰ ἑπόμενα τοῖς τοιούτοις παθήµασι μὴ πά- 

σχοντες. 
ΠΡΟ. ᾿Ἐοίκασι γοῦν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τῷ γίγνεσθαί γε τοὐναντίον ἅπαντες 

τὸ φθείρεσθωι φαῖμεν ἄν. ι 
ΠΡΟ. ᾽ναγκαῖον, 

εδ... Τὴν δὴ φθορὰν καὶ γένεσιν αἱροῖτ ἂν τις 
ου τοῦθ) αἱφούμενος, αλλ’ οὐ τὸν τρίτον ἐκεῖνον βίον, τὸν 

ἐν ᾧ μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖόθαι, φρονεῖν δ' ἡν δυνα- 

τὸν ὡς οἷόν τε καθαρώτατα. 
ροή πρα. Πολλή τις, ὡς ἴοικεν, ὦ Σώκρατες, ὠλογία 

ἐυμβαίνει γίγνεσθαι, ἐάν τις τὴν ἠδονὴν ὡς ἀγαθὸν ἡμῖν 

αὐτιθῆται. 

Σ8, Πολλή, ἐπεὶ καὶ τῇδε ἔτι λέγωμεν. 

Προ. ΠΠ: 
n Σ06. Πῶς οὐκ ἄλογόν ἐστι μηδὶν ἀγαθὸν εἶναι μηδὲ 

χαλὸν µήτε ἐν σώμασι μήτ) ἐν πολλοῖς ἄλλοις πλὴν ἐν 
0 ψυχῇ, καὶ ἐνταῦθα ἡδονὴν µόνον, ἀνδρίαν δὲ ἢἤ σωφρο- 

σύνην ἢ νοῦν ἤ τι τῶν ἄλλων ὅσα ἁγαθὰ εἴχηχε ψυχή, 
μηδὲν τοιοῦτον εἶναι; πρὸς τούτοις δὲ ἴτι τὸν μὴ χαί- 
ροντα, ἀλγοῦντα δὲ ἀναγκάζεσθαι φάναι κακὺν εἶναι τότε 

15. ἴχειν δεν Χα Π: ἴχειν δεῖ b, δεῖ ἔχειν ας. ου, Winckelmannus ad Kuthyd. p. 38. -- 

Π44ΤΕΟΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 55. 56. 

ὕταν αλγῇ, κἂν ᾗ ἄριστος πάντων, καὶ τὺν χαΐροντα αὖ, 
ὅσῳ μᾶλλον χαίρει, τότε Όταν χαίρῃ, τοσούτῳ διαφέφειν 
πρὸς ἀρετήν. [μ 

ΠΡΩ, Πάντ ἐστὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, ὡς δυνατὸν 
ἁλογώεατα. 5 

Σ0. Μὴ τοίνυν ἡδονῆς μὲν πάνεως ἐξέτασιν πᾶσαν 
ἐπιχειρώμεν ποιήσασθαι, νοῦ δὲ καὶ ἐπιοτήμης οἷον φει- 

δόμενοι σφόδρα φανῶμεν' γενναίως δὲ, εἴ πή ει σαθρὸν 

ἔχει, πᾶν περικρούωµεν, ἕως ὅ τι καθαρώτατόν ἐσε αὖ- 
τῶν φύσει, τοῦτο κατιδόντες εἰς τὴν κφίσιν χρώµεθα τὴν 1ο 

κοινὴν τοῖς τε τούτων καὶ τοῖς τῆς ἠδονῆς µέρεσιν ἆλη- 
Φεστήτοις. 

ΠΡΟ. Ὀρθώς. 

50. 

228. 
Οὐκοῦν ἡμῖν τὸ μέν, οἶμαι, δηµιουργικόν ἐστι Ὦ 

τῆς περὶ τὰ µαθήµατα ἐπισεήμης, τὸ δὲ περὶ παιδείαν Ι6 
καὶ τροφή»; ἢ πῶς; 

«Πρα, Οὕτως. 

Σ.,. Ἐν δὴ ταῖς χειροτεχνικαῖς διανοηθώμεν πρῶτα 

εἰ τὸ μὶν ἐπιστήμης αὐτῶν μᾶλλον ἐχόμενον, τὸ δὲ ἦτ- 
τον ἔνι, καὶ δεῖ τὰ μὶν ὡς καθαρώτατα νομίζει», τὰ ὅ᾽ 10 
ὥς ἀκαθαρτότερα. 

Προ, Οὐκοῦν χρή. 

Σ8, Tus τοίνυν ἡγεμονικὰς διαληπτέον ἑκάστων αὖὐ- 
τῶν χωρίς; 

ΠΡ. Παίας καὶ πῶς: 36 

Σ9. Οἷον πασῶν που τεχνῶν ἂν τις ἀριθμητικὴν Ε 

χωρίζη καὶ μετρητικὴν καὶ σταεικήν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

φαθλον τὺ καταλειπόµενον ἑκώστης ὤν γέγνοιτο. 
ΠΡ. Φαῦλον μὲν δή. 
Σ9, Τὸ γοῦν µετὰ ταῦτ. εἰκάσειν λείποις ἂν καὶ 3ο 

τὰς αἰσθήσεις καταμελετῶν ἐμπειρίᾳ καί τιν. τριβῇ, ταῖς 

τῆς στοχαστικῆς προσχρωµένους ὀννάμίσιν, ἃς πολλοὶ τέ- 

2γως ἐπονομάζουσι, µελέτη καὶ πόνῳ τὴν ῥώύμην ἄπειργα- δ6 

σμένας. 

ΗΡΩ. ᾿Αναγκαιότατα λέγεις. 35 

Σα. Οὐκοῦν μεστὴ μέν που µμονσικὴ πρῶτον, τὸ 

Εύμφωνον ἁρμύττουσα οὐ µέτρῳ ἁλλὰ µελίτης οτοχασμῶ. 929 
παὶ ξύμµπασα αὐτῆς αὐλητική, τὸ µέτρον ἑκάστης χορδῆς 
τῷ στοχάζεσθαι φεροµένης Φηρεύουσα, ὥστε ποὶὺ µεµιγ- 

µένον ἔχειν τὸ μὴ σαφές, σμικρὸν δὲ τὸ βέβαιο». .υ 
Πρ. ᾽αληθέσεατα. 
Σο, Καὶ μὴν ἰατρικήν τε καὶ γεωργίαν καὶ κυβερ- 

νητικἡν καὶ στρατηγικήν ὡσαύεως εὐρήσομεν ἐχούσας. u 

16. ὁ αὐτὸς cuu 
Πε]ικοτο ο: αὐτὸς σαι libris a. — 19. ἢ anie πείνην οι. Χα ΠΠ, probaule Winckeimanno. — 26. τὸ γενέσθαι An 
οἱ pr. 4. — 334. ἄν τις) ἂν ὁ αὐ. — 31. δυνατὸν cutn Βοκκοτυο «θε! ο, 

3. τοσοῦτον ᾱ. — 6. μέν πάντως) μέντοι o. — 9. ἔχει] ἠχεῖ Wyltenhachius. — 11. τοῖς τε] ες τε ΓΗ ΣΗΒΕΕΕ. 
— 16. καὶ] ἢ ᾱ. — 17. Οὕτω a. — 19. τὸ δὲ ὑττόν ἐστι auctore Sehleteriachero ο, Fort. τῷ δὲ ἦττον ἔνι. Ratr. 
— 21. ἀκαθαρτύεατα ᾱ. — 11. ἐκύστην ππείοτο Stephano ο, Sed τά, Lehr- in Jahrhb. f. Philol. u. Pacdagog. 1857. 
p. 150. -- 15. τὸ om, pr. 4 ΠΠ. — 39. μὶν δή) μέντοι ας. — 33. ἀπεργασμένους α. — 38. αὐλητική, αὐλητικὴ καὶ 
κιθαριστικὴ το. Σ, αν πληκτική εααι Εἰείπο Ησικάϊῖα». 8οά vid. Schneider ad Ρο. T. 1. ρ. 3041. Lehrs l. d. p. 109 κα. 
— 33, στρατηγητικήν ᾱ. 
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ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε. Σα. Ὀρθῶρ. οὗ ὅ᾽ ἕνεκα ταῦτα προηνεγκάµεθα εἰς 
Σ0. ΌΤεκεονικὴν δέ γε, οἶμαι, πλείστοις µέτροις τε τὸ μέσον, ἆρα ἐννοεῖς; 

καὶ ὀργάνοις χρωµένην, ἃ πολλὴν ἀκρίβειαν αὐτῇ πορί- ΠΡΟ, ᾿"σως, ἀλλὰ σἳ βουλοίµην ὢν ἀποφήνασθαι 
ζοντα εεχνικωτέραν τῶν πο]λῶν ἐπιστημῶν παρέχεται. τὸ νῦν ἐρωτώμενον. 

Προ. Ti; 324, «οκεῖ τοίνυν ἔμοιγε οὗτος ὁ λόγος οὐχ ἧττον 6 
Σ9,. Κατά τε ουν καὶ κατ οὐιοδομίαν καὶ ἢ ὅτε λέγειν αὐτὸν ἠρχόμεθα, ταῖς ἡδοναῖς ζητῶν ἁἀντί- 

ἐν πολλοῖς ἄλλοις τῆς ξυλουργικῆς. κανύνι γάρ, οἶμαι, ἄτροφον ἐνταῦθα προβεβιηκέναι σχοπῶν ἀφί ἐσεί τις ἑτέ- Β 
καὶ τόρνω χρῆται καὶ διαβήτη καὶ στάθµῃ καί τινιπφος- φας ἄλλη καθαρωτέρα ἐπιστήμης ἐπιστήμη, καθώπερ ἠδο- 
αγωγίω κεκομψευμένῳφ. νῆς ἡδονή. 

ο  ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε, ὦ Σώκρατες, ὀρθῶς λέγεις. το ΠΡΟ. Καὶ µάλα σαφὲς τοῦτό γε, ὅτι ταῦθ) —* ο 
Σ5. Θῶμεν τοίνυν διχῆ τὰς λεγοµένας τέχνας, τὰς τούτων ἐπικαχείρηκε». 

μὲν μονσικῇ ξυνεποµένας ἐν τοῖς ἔργοις ἐλάττονος «ἀκφι- Σ09. Τί οὖν; ἀφ οὐκ ἐν μὲν τοῖς ἔμπροσθεν ἐπ᾽ ἄλ- 
βείας µετισχούσας, τὰς δὲ τεκεονικῇ πλείονος. Άοις ἄλλην τέχνην οὖσαν ἀνευρίσκειν σαφεστέραν καὶ ὧσα- 

ΠΡΟ. Κείσθω. φεστέραν ἄλλην ἄλλης: 
2301 ἆ2. Τούτων δὲ ταύτας ἀκριβεστάτας εἶναι τέχνας, ΠΡΩ. Πάνυ μὶν οὖν. "5 

ἃς νῦν δὴ πρώτας εἴπομεν. Σ9. Ἑν τούτοις δὶ ἀφ οὔ τινα τέχνην ὡς ἁμώνυ- 
ΠΡΟ. ᾿Αριθμηεικήν φαίνει µοι λέγειν καὶ ὕσας μετὰ μον φθεγξάµενος, εἰς δύξαν καταστήσας ὥς μιᾶς, πάλιν 

ταύτης τέχνας ἐφθέγξω μῦν δή. ὡς ὀνοῖν ἐπανερωτῷ τούτοιν αὐτοῖν τὸ σαφὶς καὶ τὸ κα- S2 
Σ8. Πάνυ μὶν οὖν. αλλ ὦ Πρώταρχε, ἀἆρ οὐ δι- Φαρὺν περὶ ταῦτα πότερον ἡ τῶν φιλοσοφούντων ἢ μὴ 

ϱ αυ τὰς αὖ καὶ ταύτας Μεκείονς ἢ πῶς; φιλοσοφούνεων ἀκριβέστερον ἴχει: α΄ 
ΠΡΩ. Ποίας δὴ λέγεις; ΠΡ. Καὶ µάλα δοκεῖ µοι τοῦτο διερωτᾶν. . 

ΣΩ. Αριθμητικὴν πρώτων ἀρ' οὐκ ἄλλην μέν τινα Σ5. ΤΙν οὖν, ὦ Πρώταρχε, αὐτῷ διδῶμεν ἀπό- 
τὴν τῶν ποὶλῶν φατέον, ἄλλην δ) αὖ τὴν τῶν φιλοσο- αρισιν: 

φούντων: ΠΡΟ, Ὦ Σώκρατες, εἰς θαυμαστὺν διαφορᾶς µέγε- 
5 ΠΡΩ. Πῇ ποτὲ διορισάµενος οὖν ἄλλην, τὴν δὲ ἄλ- Φος εἰς σαφήνειαν προεληϊύθαµεν ἐπιστημῶν. 38 

9! ην Θείη τις ἂν ἀριθμητικήν: Σ0. Οὐκοῦν ἀποκριγούμεθα ῥᾷον: 
Σ.. Οὐ σμικρὺς ὄρος, ὦ Πρώταρχε. οἱ μὲν γάρ που ΠΡ, Τί µήν: καὶ εἰρήσθω γε ὅτι πολὺ μὲν αὗται 

µονάδας ἀνίσους καταριθμοῦνται τῶν περὶ ἀριθμόν, οἷον τῶν ἄλλων τεγνῶν διαφέρουσι, τούτων ὃ) αὐτῶν αἱ περὶ Ὦ 
σερατόπεδα δύο καὶ βοῦς δύο καὶ δύο τὰ αµικρύτατα ἢ τὴν τῶν ὄντως φιλοσοφούντων ὁρμὴν ἀμήχανον ἀχριβεία 

Ε 3ο καὶ τὰ πάντων μέγιστα" οἱ δ) οὐκ ἂν ποτε αὐτοῖς συν- τε καὶ ἀληθείᾳ περὶ µέτρα τε καὶ ἀριθμοὺς διαφέρουσιν. 30 
ακολουθήσειαν, εἰ μὴ µονάδα µονάδος ἑκάστης τῶν µυ- Σ9. Ἔστω ταῦτα κατὰ σέ, καὶ σοὶ δὴ πιστεύοντες 

ρίων µηδεµίαν ἄλλην ἄλλης διαφέρουσάν τις Φήσει. Φαῤῥοῦντες ἀποκρινώμεθα τοῖς δεινοῖς περὶ λόγων ὁλκήν -- 
ΠΡΟ. Καὶ µάλα Υ εὖ λέγεις οὐ σμικρὰν διαφορὰν ΠΡΟ. Τὸ ποῖον: 

4 τῶν περὶ ἀριθμὸν τευταζόντων, ὥστε λόγον ἔχειν δύ Σ6,. Ὡς εἰ δύο ἀριθμητικαὶ καὶ δύο μετρητικαὶ 
as αὐτάς εἶναι. καὶ ταύταις ἄλλαι τοιαῦται ξυρεπόµεναι συχναί, τὴν διδυ- 35 

Σ0. Τί δὲ λογιστικὴ καὶ μετρητικὴ ἡ κατὰ τεκτονι- µότητα ἴχουσαι ταύτην, ὀνόματος δὲ ἑνὸς κεκοινωµέναι. 

234 κἡν καὶ κατ ἐμπορικὴν τῆς κατὰ φιλοσοφίαν γεωμετρίας ΠΡΟ. «ιδῶμεν τύχη ἀγαθῇ τούτοις, οὗς φὴς δει- Ε 

51 τε καὶ λογισμῶν καταμελετωμένων; πύτερον ὡς µία ἕκα- φνοὺς εἶναι, ταύτην τὴν ἀπόκρισιν, ὦ Σώκρατες. 

τέρα λεκτέον ἢ δύο τιθῶμεν: Σ0. Τωύτας οὖν λέγομεν ἐπιστήμας ἀκριβεῖς μάλιστα 393 
“ο. ΠΡ. Τοῖς πρόσῦεν ἑπόμενος ἔγωγ ἂν δύο κατὰ εἶναι: 10 

τὴν ἐμὴν φῆφον τιθείην ἑκατέραν τούτων. ΠΡΩ. Πάνυ μὶν οὖν. 

3, ἃ auetore Ἡοίπάοτβο ο: τὰ cum libris a. — δ. προαγωγίω τα. — 16. ὃς ο. Ἡ Π et pr. 4. — δὴ νῦν α. -- 
εἴπωμεν pr. , εἴποιμεν ΧΠ. -- 31. μορίων α, quod ꝛervandum pulai Winckelianuus coll. Polit. να, 555 ΚΕ. - 
3. τι, Χ εἰ ϱτ. 4 Π. -- 33. Υ om. 4. -- 16. μετρικὴ a. — ἡ aute κατὰ om. a. — 40. Τοῖς επι Βεκκοτο ο: τῆς Γ, 
τῇ cum ceteris libis 4. -- πρόσθ᾽ Th. 

1, προσηνεγκάµεθα 41, probante Winekelmanno. Sed conf. Lege. VII. 8415 6, ΧΙ. 9360 A. οἱ vid. praot. ad 
l⸗oer. Ῥαπομ. p. XX. Uarr. — 7. προβεβηκέναι autlοÚe Sehleiermachero ὃς. Sed vid. Graser l. d. p. 38 4q. -- 13. ἄλλοιςὶ 
ἄλλης a. — 13. ἀνευρίσκεν ΧΓοΙΠΗΕΕΠω οἱ corr. —— ἀνευρίσκει a b, ἀνεύρισκε auetore Schützio ς. — σαφε- 
στέραν οὖσαν καὶ a. — 18. καθαρόν τε περὶ α. --14, ἡ) ἢ ΧσΠ. -- 11. ̓ δίδοµεν ΧΠ οἱ pr. 4, Ῥτοῦαμίο WVinekel· 
mauno. — 27. ΠΡΟ. Τί µήν: Σ8. Καὶ εὐρήσθω - - διαφέρουσιν. ΠΡΘ. Ἔσεω - - ὀλκήν. ΠΡΩ. 19) Τὸ ποῖον α. -- 
30. τε Ρροὲ ἀκριβείᾳ om. a. — περὶ τὰ µέτρα 4. — 13. ἀποκρινόμεθα 4 ΞΠΣΗΟΕ ΕΗιο οἱ pr. 4 probaute Winckel- 

manno ἀποκριρούμεθα Γ. -- 14. καὶ δύο µετρητικαὶ om. 4. — 34, καὶ οτη, Χ οἱ ϱτ. 4 Π. -- ἄλλαι δύο τοιαῦται a. 
— 16. δὲ om. πο. — κεκοινωνηµέναι a 



Σ9. 1 ἡμᾶς, ὦ Πρώταφχε, ἀναίνοις ἂν ἡ τοῦ 
διαλέγεσθαι δύναμις, εἴ τινα πρὸ αὐτῆς ἄλλην κρίναιµεν. 

ΠΡΩ.. Τίνα δὲ ταύτην αὖ δεῖ λέγειν 
Σ9, «ῆλον ὅτι ἣ πᾶσαν τήν γε νῦν λεγομένην γνοίη. 

στὴν γὰρ περὶ τὸ ὢν καὶ τὸ ὄντως καὶ τὺ κατὰ ταὐτὺν 
αεὶ πεφυκὸς πάντως ἔγωγε οἶμαι ἡγεῖσθαι ἑύμπαντας, 
ὅσοιᾳ νοῦ καὶ σμικφὸν προσήρτηται, μακρῷ ἀληθεστάτην 
εἶναι γνῶσιν. αὐ δὲ τί πῶς τοῦτο, ὦ Πρώταρχε, ὅδια- 
κρίνοις ἄν; 

ο ΠΡΩ. κουον μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρφατες, ἑκάστοτε 
Γοφγίου πολλάκις, ὡς ἡ τοῦ πείθειν πολὺ διαφέροι πα- 

σῶν τεχνών. πάντα γὰρ ὐφ᾽ αὐτῇ δοῦλα δι ἑκόντων ἀλλ᾽ 
Β οὐ διὰ βίας ποιοῖτο, καὶ μακρῷ ἀρίστη πασῶν εἴη τῶν 

τεχνών. νῦν ὃ) οὔτε σοὶ οὔτε δὴ ἐκείνω βουλοίμην ἂν ἔναν- 
αδτία τέθεσθαι. ; 

ΣΑ. Τὰ ὅπλα µοι δοκεῖ βουληθεὶς εἰπεῖν αἰσχυν- 
Φεὶς ἀπολιπεῖν. 

ΠΡΦ, Έστω νῦν ταῦτα ταύτῃ, ὕπη σοι δοκεῖ. 
Σ09. 40 οὖν αἴτιος ἐγὼ τοῦ μὴ καλῶς ὑπολαβεῖν. σε; 

ν΄ ΠΡ. Τὸ ποῖον; 

934 Σ0. Οὖκ, ὦ φίλε Πρώταρχε, τοῦτο ἴγωγε ἐζήτουν 

ϐ πω, τίς τέχνη ἢ τίς ἐπιστήμη πασῶν διαφέρει τῷ µεγί- 

στη καὶ ἀρίστη καὶ πλεῖστα ὠφελοῦσα ἡμᾶς, ἀλλὰ τίς 
ποτε τὸ σαφὶς καὶ τώκριβὲς καὶ τὸ ὠληθέστατον ἐπι- 

4ὔ σκοπεῖ, κἂν εἰ σμικρὰ καὶ ομικρὰ ὀνινᾶσα. τοῦτ ἔστιν ὃ 
νῦν δὴ ζητοῦμεν. ἆλλ’ ὅρα" οὐδὲ γὰρ ἀπεχθήσει Γοργία, 
τῇ μὶν ἐκείνου ὑπάρχειν τέχνη διδοὺς πρὸς χρείαν τοῖς 

ἀνθρώποις κρατεῖν, ἡ δ' εἶπον ἐγὼ νῦν πραγματεία, κα- 
Φάπερ τοῦ λευκοῦ πὲρι τότε ἔλεγον, κἂν εἰ μικρόν, κα- 

30 θαρὺν δὲ εἴη, τοῦ πολλοῦ καὶ μὴ τοιούτου διαφέρειν 

ϱ τούτῳ γ αὐτῷ τῷ ἀληθεστάτῳ, καὶ νῦν δὴ σφόδρα δια- 

νοηθέντες καὶ ἱκανῶς διαλογισάµενοι, μήτ) εἲς τινας ὠφε- 
λείας ἐπιστημῶν βλέφαντες μήτε τεινὰς εὐδοκιμίας, ἀλλ 
εἴ τις πέφυχκε τῆς ψυχῆς ἡμῶν δύναμις ἐρᾷν τε τοῦ ἄλη- 

36 θοῦς καὶ πάντα ἕνεκα τούτου πράττειν, ταύτην εἴπωμεν, 

διερευνησάµενοι τὸ καθαφὸν νοῦ τε καὶ φρονήσεως, εἰ 
ταύτην μάλιστα ἐκ τῶν εἰκύτων ἐκεῆσθαι φαῖμεν ἂν ἤ 
τινα ἱτέραν ταύτης κυριωτέραν ἡμῖν ζητητέον. 

κ ΠΡα, ᾽Αλλὰ σκοπῶ, καὶ χαλεπόν, οἶμαι, συγχωρῆσαί 
αοτινα ἄλλην ἐπιστήμην ἢ τέχνην τῆς ἀληθείας ἀντέχεσθαι 

μᾶλλον ἢ ταύτην. 
Σ0. 40 οὖν ἐννοήσας τὸ τοιόνδε εἴρηκας ὃ λέγεις 235 
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νῦν, ὡς αἱ πολλαὶ τέχναι καὶ ὅσαι περὶ ταῦτα πεπόνην- 
ται, πρῶτον μὲν δόξαις χρῶνται καὶ τὰ περὶ δόξαν ζη- 
τοῦσι Ευντεταγµένως; εἴτε καὶ περὶ φύσεως ἡγεῖαί τις 
ζητεῖν, οἶσθ᾽ ὄει τὰ περὶ τὸν κόσμον τόνδε, ὅπη τε γέγονε 
καὶ ὅπῃ πάσχει τι καὶ ὅπη ποιεῖ, ταῦτα ζητεῖ διὰ βίου; 6 
φαῖμεν ὤν ταῦτα, ἢ πῶς; 

ΠΡΟ. Οὕτως. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οὐ περὶ τὰ ὄντα ἀεί, περὶ δὲ τὰ γινό- 
µενα καὶ γενησύµενα καὶ γεγονότα ἡμῶν ἆ τοιοῦεος ἀνή- 
ρηται τὸν πύνον. 10 

ΠΡΩ. ᾿Αληθέστατα. 

Σ., ἸΤούτων οὖν τι σαφὶς ἂν φαῖμεν τῇ ἀκριβεστάτῃ 
ἀληθείᾳ γίγνεσθαι, ὧν μήτε ἔσχε μηδὶν πώποτε κατὰ 
ταὐτά μήθ) Ἔξει µήτε εἰς τὸ νῦν παρὸν ἔχει; 

ΠΡ, Καὶ πῶς: 15 

20. Περὶ οὖν τὰ μὴ κεκτημένα βεβαιύτητα μηδ᾽ 

ἡντινοῦν πῶς ἄν ποτε βέβαιον γίγνοιθ’ ἡμῖν καὶ ὀειοῦν; 
ΠΡ. Οἶμαι μὲν οὐδαμῶς. 

Σ56,. Οὐδ' ἄρα νοῦς οὐδέ τις ἐπιοτήμη περὶ αὐτά 
ἐστι τὸ ἀληθέότατον ἔχουσα. 3ο 

ΠΡβΒ. Οὕκουν εὐνός γε. 
Σ.9. Τόν μὶν δὴ σἳ καὶ ἐμὲ καὶ Γοργίαν καὶ Φίιη- 26 

βον χρὴ συχνὰ χαΐρειν ἐᾷν, τόδε δὲ διαµαρτύρασθαι τῷ 

λόγω. ὃ 
ΠΡ. Τὸ ποῖον; 15 

29. Ὡς ἡ περὶ ἐκεῖνα ἴσθ᾽ ἡμῖν τό τε βέβαιον καὶ 
τὸ καθαρὸν καὶ τὸ αἀληθὶς καὶ ὃ δὴ λέγομεν εἰλικρινές, 
περὶ τὰ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ὠσαύτως ἁμικεύτατα ἔχοντα, 
ἢ δευτέφως ἐκείνων ὃ τι µάλιστά ἐστι ἔυγγενές' τὰ ὃ’ ἄλλα 
πάντα δεύτερά τε καὶ ὕστερα λεκτέον. 30 

ΠΡΟ, ᾽Αληθέστατα λέγεις. 
Σ0. Τὰ δὴ τῶν ὀνομάτων περὶ τὰ τοιαῦτα κάλλιστα 

ἆφ οὐ τοῖς καλλίστοις δικαιότατον ἀπονέμει; 

ΠΡΩ. Εὐιός γε. 
Σ98, Οὐκοῦν νοῦς ἐσεὶ καὶ φφόνησις ἅ γ ἄν τις τι- 15 Ώ 

µήσειε μάλιστα ὀνόματα; 
ΠΡ. Ναί. 

Σα. Τωῦτ ἄρα ἐν ταῖς περὶ τὺ ὃν ὄντως ἐννοίαις 
ἴστιν ἀπηκριβωμένα ὀφθῶς κείµενα καλεῖσθαι. 

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. .υ 
Σ6. Καὶ μὴν ἅ γε εἰ τὴν κρίσιν ἐγὼ τότε παρεσχό- 

µην, οὐκ ἆλλ’ ἐστὶν ἢ εαῦτα τὰ ὀνόματα. 

1. ια Χ εἰ ρτ. 4 Π. — 8. τί] τί καὶ το. Σ, δὴ Stallbbaumius. — τοῦτο om. ab, inriio RUekkero. — 
1ο, ἔγωγε τοῦτ 
το, Σ. 5εἆ ία, "ενα l. d. p. 155. — 34. τὸ ὥκρι 

ὦ Βοκκετί operae. — 15. πασῶν ἀφίστη a. — 22. 
εβὶς --. 

ῆ 
om. ἆ οἱ Ρε. 4 Π. -- 35. ἀρίστη εἶνρι καὶ 

— 35. εἰ ιν. omnes: ᾖ απείοτο Cornario αὖς. sed 
vid. Winekelmannus ρτδεί. ad Euthyd. p. XIV. --- καὶ μὴ σμικρὰ εν — ὀνιᾶσα Βοκκογας: ὀνίνασα abe. — 

20. νῦν ἐγὼ α. — 33. ἄλλη τις Χ 4, αλλητις Π, ἀλλ' ἥτις Ξω, ἆλλ’ — BCEF, ἁλλ) ἢ εἴ τις Winckelinannus. 
- 36. διεξερευνησάµενοι ab. — 17. πεκεήσθαι πς, 

4, δόξων Χό4 Π: δόξας ας. — 3. ξυντεταµένως auetore lleusdio [οἱ οοστ. 2) b. -- εἴτε εἰ δὲ αποίογο Sehleter · 
machero ο. --- 4, τε om. a. — 8. α)εὶ ᾱ. -- 12. τι] τί a. — 21. Οὐκοῦν α. -- 17. τὸ ante ἀληθὲς om. 8, --38. περὶ 
τὸ ἀεὶ καὶ κατὰ a. -- 
34. δὴ] δὲ Stallbaumius. 

ἔχον ᾱ. — 33. δεντέφως εοττ. ΣΗ: δεύτερος αἲνο. -- τὰ ὃ) οπι. Χά ΠΠ, qui mox ἀλλὰ. -- 



ΠΡΑ, Τί µήν, ὦ Σώκρατες: 

ΣΩ. Εἶιν' τὸ μὶν δὴ φφρονήσεώς τε καὶ ἡδονῆς πέρι 
Εξ πρὸς τὴν ἀλλήλων µίξιν εἴ τις φαίη καθαπερεὶ ὅημιουρ- 

237 γοῖς ἡμῖν, ἐξ ὧν ἢ ἐν οἷς δεῖ δημιουργεῖν τε, παρακεῖ- 
δσθαι, καλῶς ἂν τῷ λόγφ ἀπεικάζοι. 

ΠΡΩ. Καὶ µάλα. 
Σᾳ. Τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἀρ οὐ μιγνύναι ἔπιχει- 

φητίον ; 
ΠΡΑΡ,. Τί μήν; 

Σα. Οὐκοῦν τάδε προειποῦσι καὶ ἀναμνήσασιν ἡμᾶς 
αὐτοὺς ὀρθότερον ἂν ἶχοις 

ΠΡΕ. Τὰ ποῖα; 

ΣΩ. A καὶ πρότερον ἐμνήσθημεν' εὖ ὅ' ἡ παροιμία 
60 ῥδοκεῖ ἔχειν, τὸ καὶ δὶς καὶ τρὶς τό γε καλῶς ἔχον ἐπανα- 

ιδ πολεῖν τῷ λόγῳ δεῖν. 

ΠΡΟ. Τί μήν; 

Σ96. Φέρε δὴ πρὸς «ιός: πα γὰρ οὕτω πως τὰ 
τότε λεγθέντα ῥηθῆναι. 

Πρ, Πῶς: 

28. Φίληβός φησι τὴν ἡδονὴν σκοπὺν ὀρθὸν πᾶσι 
ζώοις γεγονέναι καὶ δεῖν πάντας τούτου στοχάζεσθαι, 
καὶ δὴ καὶ τάγαθὸν τοῦτ) αὐτὸ εἶναι ξύμπασι, καὶ δύο 
ὀνόματα, ἀγαθὸν καὶ ἠδύ, ἓνί τινι καὶ φύσει μιᾷ τούτω 

Ἡ ὀρθῶς τεθέντ᾽ ἴχεν. Σωκράτης δὲ πρῶτον μῖν οὔ φησι 
Ἡ τοῦτ᾽ εἶναι, δύο δὲ καθάπερ τὰ ὀνόματα, καὶ τό τε ἄγα- 

Φὸν καὶ τὸ ἡδὺ διάφορον ἀλλήλων φύσιν ἔχεν, μᾶλλον 
238 δὶ µέτοχον εἶναι τῆς τοῦ ἀγαθοῦ μοίρας τὴν φφόνησιν ἢ 

τὴν ἡδονήν. οὐ ταῦτ ἴσει τε καὶ ἦν τὰ τότε λεγόμενα, 
ὦ Πρώεαρχε: 

πο. ΠΡΩ. Σφόδρα μὶν οὖν. 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ τόδε καὶ εότε καὶ νῦν ἡμῖν ἂν ξυν- 

ομολογοῖτο, 
ΠΡΟ. Τὸ ποῖον: 
Σ0. Τὴν τώγαθηῦ διαφέρειν φύσιν τῷῶδε τῶν ἄλλων. 
ΠΡΟ. Τΐνι 

ΣΏ. Ὃι παρείη τοῦτ ὧεὶ τῶν ζώων διὰ τέλους πάν- 
τως καὶ πάντη, μηδενὺς ἑτέρου ποτὲ ἔτι προσδείσθαι, 
τὸ δὲ Ἱκανὺν τελεώτατον ἔχειν. οὐχ οὕτως: 

ΠΡΩ, Οὕτω μὲν οὖν. 
“ο. ΣΩ, Οὐκοῦν τῷ 1όγῳ ἐπειράθημεν χωρὶς ἑκάτερον 

ἑκατέρον Φέντες εἰς πὺν βίον ἑκάστων, ἄμικτον μὲν ᾖδο- 
νὴν φρονήσει, φρύνησιν δὲ «ἁσαύτως ος μηδὲ τὸ 
σμικρότατον. ἔχουσαν; 

ΠΡΩ, Ἐν ταῦτα. 
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ΣΩ. Μῶν οὖν ἡμῖν αὐτῶν. τύτε πότερον Ἱκανὸν ἔδο- Ὁ 

ξεν εἶναί τῷ: 
ΠΡΟ, Καὶ πώς: 

Σ6, Εὺ δὲ γε παρηνέγχθηµέν τι τότε, νῦν ὁστισοῦν 
ἐπαναλαβὼν ὀρθότερον εἰπάτω, μνήμην καὶ φφόνησιν ὅ 
καὶ ἐπιστήμην καὶ ἀληθῆ δόξαν τῆς αὐτῆς ἠδέας τιθέµε- 

ος, καὶ σκοπῶν εἴ τις ὤνευ τούτων δέξαι᾽ ἄν οἳ καὶ 38 

ὁειοῦν εἶναι ἢ γίγνεσθαι, μὴ ὅτι δή γε ἡδονήν, εἴθ ὡς 
πλείστην εθ) ὡς σφοδροτάτην, εἰ µήτε ἀληθῶς δοξώζοι 

χαΐρειν, µήτε το παράπαν γιγνώσκοι τέ ποτε πέπονθε πά- 10 

Φος, μήτ αὖ µνήµην τοῦ πάθους µηδ' ὀνεινοῦν χρόνον ἙἘ 

ἴχοι. ταὐτὰ δὲ λέγω καὶ περὶ φρονήσεως, εἴ τις ἄνευ πά- 
σης ἡδονῆς καὶ τῆς βραχυτάτης δέξαιτ᾽ ἂν φρόνησιν ἔχειν 
μᾶλλον ἢ µετά τινων ἠδονῶν, ἢ πάσας ἡδονὰς χωρὶς 
φρογήσεως μᾶλλον ἢ μετὰ φρονήσεως αὖ τινός. 15 

ΠΡΟ. Οὐκ ἔστιν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ’ οὐδὲν δεῖ ταῦτά 
ΥΕ πολλάκις ἐπερωτῷν. 

29. Οὐκοῦν τό γε τέλεον καὶ πᾶσιν αἱρετὸν καὶ τὸ 68 
παντάπασιν ἀγαθὸν οὐδέτερον ὤν τούτων εἴη 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἄν: , Ἄν 
Σ6. Τὸ τοίνυν ἀγαθὺν ἤτοι σαφῶς ἢ καί τινα τύ- 

πον αὐτοῦ ληπτέον, ἓν ὅπερ ἐλέγομεν δευτερεῖα Ότω δα- 
σοµεν ἔχωμεν. 

Πρα, ἸὈρθότατα λέγεις. 

Σ0. Οὐκοῦν ὁδὸν μέν τινα ἐπὶ τάγαθὸν εἰλήφαμεν: 15 
ΠΡό. Τίνα; ι 

29. Καθάπερ εἴ τίς τινα ἄνθρωπον ζητῶν τὴν οἵ- 
κησιν πρῶτον ὀρθῶς, ἵν οἰκεῖ, πύθοιτ᾽ αὐτοῦ, μέγα τι 
δή που πρὸς τὴν εὕρεσιν ἂν ἔχοι τοῦ ζητουµένου. 

ΠΡΩ. Πῶς ὃ) οὗ; 30 
29. Καὶ νῦν δή τις λόγος ἐμήνυσεν ἡμῖν, ὥσπερ 

καὶ κατ᾽ ἀρχάς, μὴ ζητεῖν ἐν τῷ ἁμίκτῳ βίω τἀγαθὺν 
ἀλλ) ἐν τῷ μικτῷ. 

ΠΡΩ. Πάνν γε. 
Σ9. Ἐλπὶς μὴν πλείων ἐν τῷ µιχθέντι καλῶς τὸ 15 

ζητούμενον ἴσεσθαι φανερώτερον ἢ ἐν τῷ μή: 
Πρ. Πολύ γε. 
50, Τοῖς δὴ θεοῖς, ὦ Πρώταρχε, εὐχόμενοι κεραν- 

γύωμεν, εἴτε «ιόνυσος εἴτε ΄Ηφαιστος εἴθ' ὅστι Φεῶν ὁ 
ταύτην τὴν τιμήν εἴχηχε τῆς συγκράσεως. .0 

ΠΡΟ, Πάνυ μὶν οὖν. 

Σ., Καὶ μὴν καθάπερ ἡμῖν οὐνοχόοις εισὶ παρεστᾶσι 
κρῆναι, μέλιτος μὲν ἂν ἀπεικάξοι τις τὴν τῆς ἡδονῆς, 
τὴν δὲ τῆς φρονήσεως νηφανεικὴν καὶ ἄοινον αὐστηροῦ 

}. δὴ] δὴ γὰρ Χ{Π. -- κε. δΗ] δὴ ο. -- 14, καὶ απἲο δῖς om. a. - 17, οὕτω Ἡ 4 Π: οὗτωσί αλο. -- 31. τούτω 
ὀρθῶς τεθέντ ππεϊοτο: Ηεἰπάοτῆο Ίο: τοῦτο ὀρθῶς τεθὲν επ libris a. 
31. µετέχον ᾱ. — 51. καὶ ρου τόδε om. Χ 4 Π, probante Winckelmanno. — 14, τόδε Χ Π οἱ ρτ. 4. 
τῶν — - 36. αἰὶ α. — 33. ἡδονῆς ὠσαύτως π. 

— 26. τύτε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἡδὺ α. — 
- τῶν] μᾶλλον 

6. ἐπιστήμην καὶ φρόνησιν ας. -- 7. ἂν οἱ α. -- 5. ἢ καὶ γίγνεσθαι α. — ο. εἰ ουσ Εἰείπο be: ἦν ΓΑ ΞΠΣ, 
ἦν Βζω, ἣν ΕΗ, ἢ α. — δοξάζειν Χ Π εἰ pr. 4. — 12. ταῦτα a, probaute Winekelmanno. --έω Χα ΠΠ: λέγεκνο, 
— ἥτις ΧόπΠ. -- 7, γεὶ τε Χα ΠΠ, οαι οσα. F. — 22. λέγομεν Χ εἰ ϱτ. 4 Π, probante Winckelmanuo. -- 38. οὐκῆ 
πείθοιτο ἅ 4 Π. -- 38. κεραννύοµεν Χ 4 Π. -- 3. ον ᾱ. 
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καὶ ὑγιεινοῦ τινὺς ὕδατος' ὣς προθυµητίο» ὡς κάλλιστα 
συμμενύναι. 

ΠΡΟ, Πῶς γὰρ οὔ: 
η ΣΩ. Φέρε δῆ πρότερον" ἄρα πᾶσαν ἡδονὴν πάση 

6 φρονήσει μιγνύντες τοῦ καλῶς ἂν μάλιστα ἐπιτύχοιμεν: 
ΠΡΘ, Ίσως. 

3Η ΣΩ.: αλλ) οὐκ ἀσφαλές. ᾗ δὲ ἀκινδυνότερον ἂν µι- 
94 γνύοιµεν, δύξαν µοι δοκῶ τινὰ ἀποφήνασθαι ἄν. 

ΠΡΟ. αέγε τίνα. 

1. Σο. Ἡν ἡμῖν ἡδονή τε ἀληθῶς, ὡς οἰόμεθα, ἑτέ- 
ρας ἄλλη καὶ δὴ καὶ τέχνη τέχνης ἀκριβεστέρα: 

ΠΡ, Πώς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Καὶ ἐπιστήμη δὴ ἐπισεήμης διάφορος, ἡ μὲν 
ἐπὶ τὰ γιγρόµενα καὶ ἀπολλύμενα ἀποβλέπουσα, ἡ δὲ ἐπὶ 

Ειστὰ μήτε γιγνόµενα μήτε ἀπολλύμενα, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ 
ὠσαύτως ὕντα ἀῑί. ταύτην εἷς τὺ ἁληθὲς ἐπισιοπούμενοι 

ἡγησάμεθα ἐκείνης ὁληθεστέραν εἶναι. 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς. 
Σ08, Οὐκοῦν εἰ τἀληθέσεατα εµήαατα ἑκατέρας ἴδοι- 

30 μεν πρώτον ἔνμμίξαντες, ἄρα ἱκανὰ ταῦτα ξυγκεκραµένα 

τὸν ἀγαπητότατον βίον ἀπεργασάμενα παρέχειν ἡμῖν, ἢ 
τινος ἔτι προσδεόµεθα καὶ τῶν μὴ τοιούτων: 

ΠΡΩ, Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ ὅρᾷν οὕτως. 
Σ0,. "Έστω δή τις ἡμῖν φρονῶν ἄνθρωπος αὐτῆς πρι 

35 δικαιοσύνης, ὃ τι ἔσει, καὶ λόγον ἔχων ἐπύμενον τῷ νοεῖν, 
καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πάνεων τῶν ὄντων ὡσαύτως 
διανοούμενος; 

ΠΡ, Ἔστω γὰρ οὖν. 
Σ9, αρ οὖν οὗτος Ἱκανῶς ἐπιοτήμης ἔξει κύκλου μὲν 

40 καὶ σφαίρας αὐτῆς τῆς Θείας τὸν λόγον ἔχων, τὴν δὲ 

ἀφνθρωπίνην ταύτην ὀφαῖραν καὶ τοὺς κύκλους τούτους 
Β ἀὠγνοῶν, καὶ χρώμενος ἐν οἰκοδομίᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως 

κανόσι καὶ τοῖς κύκλοις; 

ΠΡΩ. Γελοίων διάθεσιν ἡμῶν, ὦ Σώκφατες, ἐν ταῖς 
15 Βείαις οὗσαν µόνον ἐπιστήμαις λέγομεν. 

Σ9. πῶς φῄς: ἡ τοῦ ψευδοῦς κανόνος ἅμα καὶ τοῦ 
κύκλου τὴν οὐ βέβαιον οὐδὲ καθαρὰν τέχνην — 
κοινῇ καὶ συγκρατέον; 

ΠΡΩ. ᾿ἸΑναγκαῖον γάρ, εἰ μέλλει τις ἡμῶν καὶ τὴν 

40 ὁδὺν ἑκάστοτε ἐξευρήσειν οἴκαδε, 

Σ09. ΤΗ καὶ µονσικήν, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφαμεν 
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στοχάσεώς τε καὶ µιµήσεως µεοτὴν οὖσαν καθαρότητος 
ἐνδεῖν; ο 

ΠΡΩ. ᾿Αναγκαῖον φαίνεται ἔμοιγε, εἴπερ γε ἡμῶν ὁ 
βίος ἔσται καὶ ὁπωσοῦν ποτὶ βίος. 

29, Βούλει δῆτα, ὥσπερ θυρωρὸς ὑπ᾿ ὄχ]ου τις ὠθού- 5 
µενος καὶ βιαζόµενος, ἠττηθεὶς ἀναπετάσας τὰς θύρας 
ἀφῶ πάσας τὰς ἐπιοτήμας εἰορεῖν καὶ µίγνυσθαι ὁμοῦ 
καθαρῷ τὴν ἐνδεεστέραν; 

ΠΡΟ. Οὕκουν ἔγωγε οἶδα, ὦ Σώκρατες, ὃ τίτις Ὁ 

ἂν βλώπτοιτο πάσας λαβὼν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, ἴχων 10 
τὰς πρώτας. 

29. Μεθιῶ δὴ τὰς ξυµπάσας ῥεῖν εἰς τὴν τῆς Ὁμή- 
ϱου καὶ µάλα ποιητικῆς µισγαγκείας ὑποδοχήν; 

ΠΡΩ. Πάνυ μὶν οὖν. 

Σ5. Ἰεθεῖνται. καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν τῶν ἡδονῶν πη- 15 
χἠν ἀέον. ὡς γὰρ διενοήθηµεν αὐτᾶς μιγνύναι, τῷ τῶν 

ἀληθῶν µόρια πρῶτον οὐκ ἐξεγένεθ' ἡμῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ 
πῖσαν ἀγαπῷν ἐπιατήμην εἰς ταύτὸν µεθεῖµεν ἀθρόας K 
καὶ πρόσθεν τῶν ἡδονῶν. 

ΠΡΟ, ᾽Αληθέστατα λέγεις. 30 

Σ9. Ώρα δὴ βονυλεύεσθαι νῶν καὶ περὶ τῶν ἡδονῶν, 
πύτερα καὶ ταύτας πάσας ἀθρόας ἀφετέον ἢ καὶ τούτων 
πρώτας µεθετέον ἡμῖν ὅσαι ἀληθεῖς. 

ΠΡΡ. Πολύ τι διαφέρει πρός γε ἀσφάλειαν πρώτας 
τὰς ἀληθεῖς ἀφεῖναι. 35 

ΣΩ. Μεθείσθων δή. τί δὲ μετὰ ταῦτα; ἂρ οὐκ εἰ 
μέν τινες ἀναγκαῖαι, καθάπερ ἐκεῖ, ξυμμωτέον καὶ ταύτας: 

ΠΡΩ. Τί δ' οὔς τάς γε ἀναγκαίας δήπουθεν. 
Σ5, Εἰ δὲ γε καὶ καθάπερ τὰς τέχνας πάσας ἆβλα- 658 

βές τε καὶ ὠφέλιμον ἦν ἐπίστασθαι διὰ βίου, καὶ νῦν δὴ 19 

ταύτὰ λέγομεν περὶ τῶν ἡδονῶν, εἴπερ πάσας ἡδονὰς 
ἤδεσθαι διὰ βίου συμφέρον τε ἡμῖν ἐσε καὶ ἁἆβλαβὶς 
ἅπασι, πάσας ἐυγκρατέον. 

Προ. ' Πὸς οὖν δὴ περὶ αὐεῶν τούτων Λέλωµεν; καὶ 984 
πῶς ποιῶμεν; 35 

ΣΩ. Οὐχ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, διερωτᾷν χρή, τὰς 
ἡδονὰς δὲ αὐτὰς καὶ τὰς φρονήσεις, διαπυρθανοµένους 
τὸ τοιόνδε αλλήλων πέρι. Β 

ΠΡΦ. Τὸ ποῖον; - 
Σ0. Ὦ φίλαι, εἴτε ἡδονὰς ὑμᾶς χρὴ προσαγορεύειν «0 

εἴτε ἅλλῳ ὀτφοῦν ὀνόματι, μῶν οὐκ ἂν δέξαισθε οὐκεῖν 
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μετὰ φρονήσεως πάσης ἢ χωρὶς τοῦ φρονεῖν; Οἶμαι μὲν 
πρὸς ταῦτα τόδ᾽ αὐτὰς ἀναγκαιόεατον εἶναι λέγειν. 

ΠΡΦ, Τὸ ποῖον; 

Σ8. Ότι καθάπερ ἔμπροσθεν ἐῤῥήθη, τὸ µόνον καὶ 
s ἔρημον εἰλικρινὲς εἶναί τε γένος οὔτε πάνυ τι δυνατὸν 
οὔτ ὠφέλιμον" πάντων γε μὴν ἡγούμεθα γενῶν ἄριστον 

ο ἓν ὦνθ) ἑνὸς ουνοικεῖν ἡμῖν εὖ τοῦ γιγνώσκειν τἆλλά τε 
πάντα καὶ αὖ τὴν αὐτὴν ἡμῶν τελέως εἰς δύναμιν ἑκά- 
στην. 
ΠΡ Καὶ καλῶς γε εἰρήκατε τὰ νῦν, φήσομεν. 

Σ5,. ὈΟφρθῶς. πάλιν τοίνυν μετὰ τοῦτο τὴν φφόνη- 
σιν καὶ τὸν νοῦν ἀνερωτητέον. Αρ’ ἡδονῶν τι προσδεῖσθε 

ἐν τῇ ἑυγκράσειι φαὶμεν ἂν αὖ τὸν νοῦν τε καὶ τὴν φρό- 
2ησιν ἀνερωτώντες. Ποίων, φαῖεν ἂν ἴσως, ἡδονῶν; 

945 15 ΠΡΟ. Εἰκός. 

ρ Σρ. Ὁ δὲ γ ἡμέτερος λόγος μετὰ τοῦτ ἐστὶν ὅδε, 

Πρὸς ταῖς ἀληθέου ἐκείναις ἡδοναῖς, φήσοµεν, ἀρ ἔτι 
πρυσδεῖσθ᾽ ὑμῖν τὰς µεγίστας ἡδονὰς ἐυνρίκους εἶναι καὶ 

τὰς σφοδροτάτας; Καὶ πῶς, ὦ Σώκρατες: φαῖεν ἄν, αἲ 
20 ἐμποδισματά τε µυρία ἡμῖν ἔχουσι, τὰς ψυχὰς ἐν αἷς 

οὐχοῦμεν ταράττουσαι διὰ μανικὰς ἠδονάς, καὶ γήγνεσθαί 
ΕΚ τε ἡμᾶς τὴν ἀρχὴν οὐκ ἑῶσι τά τε γιγνόµενα ἡμῶν τέκνα 

ὡς τὸ πολύ, δι ἀμέλειαν λήθην ἐμποιοῦσαι, παντώπασι 
διαφθείρονσιν; ἄλλας «δὲ ἠδονὰς ἀληθεῖς καὶ χαθαρὰς 

19 ἃς εἶπες, σχεδὺν οὐκείας ἡμῖν νόμιζε, καὶ πρὸς ταύταις 

τὰς μεθ) ἡγιείας καὶ τοῦ σωφφονεῖν, καὶ δὴ καὶ ξυμπά- 

σης ἀρετῆς ὁπόσαι καθώπερ Θεοῦ ὁπαδοὶ γιγνόµεναι αὐτῇ 
ἐυνακολουθοῦσι πάντη, ταύτας µέγνυ"' τὰς ὅ᾽ ἂεὶ μετ 
ἀφροσύνης καὶ τῆς ἄλλης κακίας ἐπομένας πολλή που 

40 ἁλογία τῷ νῷ μιγνύναι τὸν βουλόμενον ὃ τι καλλίστην 
64 (Ὀόντα καὶ ἀστασιαστοτώτην μίξιν καὶ κρᾶσιν ἐν παύεῃ 

μαθεῖν πειρᾶσθαι, τί ποτε ἔν εε ἀνθρώπῳ καὶ τῷ παντὶ 
πέφυκεν ἁγαθὺν καὶ τίνα ἰδέαν αὐτὴν εἶναί ποτε µαν- 
τευτέον. Αρ οὐκ ἐμφρόνως ταῦτα καὶ ἐχόντως ἑαυτὸν 

9436 ο τὸν νοῦν φῄήσομεν ὑπέρ τε αὐτοῦ καὶ µνήµης καὶ δόξης 
ὀρθῆς ἀποκρίνασθαι τὰ νῦν ῥηθέντα; 

ΠΡΟ. Πανεάπασι μὲν οὖν. 
Σ4, λλὰ μὴν καὶ τόδε γε ὠἀναγκαῖον, καὶ οὐκ ἆλ- 

λως ἄν ποτε γένοιτο οὐδ᾽ ἂν ἓν. 

ΠΡΩ, Τὸ ποῖον: ' 
Σ9. Ὃι μὴ µίξοµεν ἀλήθειαν, οὐκ ἄν ποτε τοῦτο 

ἀληθῶς γίγνοιτο οὐδ᾽ ἂν γενόµενον εἴη. 

v4 
ας 

΄ 
5. εὐικρινὲς αοολακί Stallbaumius. — 

Π44ΤΙΣΝΟΣ ΦΙ4ΗΒΟΣ. 

8. αὖ οσι, ΧΠ εἰ ϱτ. 4. 

ΠΡΟ, Πῶς γὰρ ἄν: 
50. Οὐδαμῶς. ἆλλ' εἴ τινος ἔτι προσδεῖ τῇ συγκρά- 

σει ταύτῃ, λέγετε σὐ τε καὶ Φίληβος. ἐμοὶ μὲν γὰρ καθα- 

πεφεὶ κύσμος τις ἀσώματος ἄρξων καλῶς ἐμφύχου σώμα- 
τος ὁ νῦν λόγος ἀπειργάσθαι φαίνεται. 5 

ΠνΡΩ. Καὶ ἐμοὶ τοίνυν, ὦ Σώκρατες, οὕτω λέγε δε- 
δόχδαι. ; 

Σ9. Αρ οὖν ἐπὶ μὲν τοῖς τοῦ ἀγαθοῦ νῦν ἤδηπρο- ϐὁ 
Δύροις καὶ τῆς οὐκήσεως ἐφεστάναι τῆς τοῦ τοιούτου λέ- 

γοντες ἴσως ὀρθῶς -ἂν τινα τρόπον φαῖμεν; 10 
ΠΡΟ, ᾿Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 

31. Τί δῆτα ἐν τῇ ξυμμίξε ειμιώτατον ἅμα καὶ 
μάλιστ) αἴτιαον εἶναι δύξειεν ἂν ἡμῖν τοῦ πᾶσι γερονέναι 
προσφιὶῆ τὴν τοιαύτην διάθεσιν; τοῦτο γὰρ ἠδόντες μετὰ 

τοῦτ' ἐπισκεφύμεθα, εἴθ) ἡδονῇ εἴτε τῷ νῷ προσφυέσεε- ιὸ 247 

ϱον καὶ οὐκειότερον ἐν τῷ παντὶ ξυνέστηκεν. 

ΠΡΡ, Ὀρθῶς' τοῦτο γάρ εἰς τὴν κρίσιν ἡμῖν ἐοτὶ 

ξυμφορώτατον. ϱ 
Σ46. Καὶ μὴν καὶ ξυμµπάσης Υε µίξεως οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν 

τὴν αἰείαν, δι ἣν ἢ παντὸς ἀξία γίγνεται ἠτισοῦν ἢ τὸ αν 
παράπαν οὐδενός. 

προ. Πῶς λέγεις; 

29. Οὐδεί πον τοῦτο ἀνθρώπων ἀγνοεῖ. 
ΠΡ, ᾿ Τὸ ποῖον; 

38. "Ότι µέτρου καὶ τῆς ἑυμμέτρου φύσεως μὴ τυ- 16. 
χοῦσα ἠτισοῦν καὶ ὁπωσοῦν ξύγαρασις πᾶσα ἐξ ὠνώγκης 
ἀπόλλνσι τά τε κεραννύµενα καὶ πρώτην αὐτήν. οὐδὲ 
γὰφ κρᾶσιςν ἀλλά τις ἄκρατος ξυμπεφοφηµένη ἁληθῶς ἡ Ἐ 
τοιαύτη γίγνεται ἑκάστοτε ὄντως τοῖς κεκτηµένοις ἕυμ- 

φορά. ”» 
ΠΡΟ, ᾿Αληθέστατα. 

Σ0. Νῆν δὴ καταπέφευγεν ἡμῖν ἡ τάγαθοῦ δύνα- 

µις εἰς τὴν τοῦ καλοῦ φύσιν. µετριότης γὰρ καὶ ξυμ- 
µετρία κάλλος δήπου καὶ ἀρεεὴ πανταχοῦ ξυμβαίνει γί- 
Ίνεσθαι, 36 

ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Καὶ μὴν ἀλήθειάν γε ἔφαμεν αὐτοῖς ἐν τῇ κφά- 

σει μεμίχθαι. 

ΠΡΑ, Πώνυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὴ μιᾷ δυνάµεθα ἰδέᾳ τὸ ἀγαθὸν «ο 
Φηφεῦσαι, σὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ ξυμµετρίᾳ καὶ 66 
ἀληθεία, λέγωμεν ὡς τοῦτο οἷον ἓν ὀρθύτατ ὢν αἰτια- 

218 
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σαίμεθ’ ἂν τῶν ἐν τῇ ἑυμαίξε, καὶ διὰ τοῦτο ὧς ὧγα- 
Φὺν ὃν τοιαύτην αὐτὴν γεγονέναι. 

ΠΡΩ. Ὀρθύεατα μὲν οὖν. 
Σ9. Ἠδη τοίνυν, ὦ Πρώταρχε, ἱκανὸς ἡμῖν γἐνοιτ᾽ 

5 ἂν ὁσεισοῦν κριτής ἡδονῆς τε πέφι καὶ φφονήσεως, ὁπύ- 
Ἡ τερον αὐτοῖν τοῦ ἀρίσεου ξυγγενέατερόν τε καὶ τιµιώτε- 

ρον ἐν ἀνθρώποις τέ ἐστι καὶ Θεοῖς, 

ΠΡΘ. 4ἤλον µέν, ὅμως ὃ᾽ οὖν τῷ λόγῳ ἐπεξελθεῖν 
βέλτιον. 

ιο  Σ0. Καθ ἓν ἕκαστον τοίνυν τῶν τριῶν πρὺς τὴν 
ἡδονὴν καὶ τὸν νοῦν πρίνωµεν. δεῖ γὰρ ἰδεῖν ποτέρῳ μᾶλ- 

1ον ἐνγγενὶς ἕκαστον αὐτῶν ἀπονεμοῦμεν. 

ΠΡΩ, Κάλλους καὶ ἀληθείας καὶ µετριότητος πέρι 

λέγεις; 
1 Σ. Ναί πρῶτον δὲ γε ἀληθείας λαβοῦ, ὦ Πρώ- 

ϱ ταρχε" καὶ λαβόμενος, βλέψας εἰς τρία, νοῦν καὶ ἁλή- 

Δειαν καὶ ἡδονήν, πολὺν ἐπισοχὼν χρόνον, ἀπόκριναι 
σαντῷ πότερον ἡδυνὴ ξυγγενέσεερον ἢ νοῦς ἀληθείᾳ. 

ΠΡ. Τί δὲ χρόνον δεῖ; πολὺ γάρ, οἶμαι, διαφέρε- 

Ἴοτον. ἡδονὴ μὲν γὰρ ἀπάγτων ἁλαξονίσεατον, ὡς δὲ λόγος, 

καὶ ἐν ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τὀφφοδίσα, αἲ δὴ µέγι- 

σται δοκοῦσιν εἶναι, καὶ τὸ ἐπιορκεῖν συγγνώµην εἴληφε 
παρὰ θιῶν, ὡς καθάπεφ παίδων τῶν ἡδονῶν νοῦν οὐδὲ 

Ὁ τὸν ὀλίγιστον κεκτηµένων' νοῦς δὲ ἤτοι ταὐτὸν καὶ ἁλή- 

B Θειά ἐστιν ἢ πάντων ὁμοιότατόν τε καὶ ἆληθέστατον. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο τὴν µετριότητα ὡσαύτως 

σκέφαι, πύτερον ἡδονὴ φφονήσεως ἢ φρόνησις ἡδονῆς 
πλείω κέκτηταε: 

ΠΡΩ. Εὔσκεπτόν γε καὶ ταύτην σκέψιν προβέβληκας. 
1ο οἶμαι γὰρ ἡδονῆς μὶν καὶ περιχαρείας οὐδὲν τῶν ὄνεων 

πεφυκὺς ἀμεερότερον εὗρεῖν ἄν τινα, νοῦ δὲ καὶ ἰπιοτήμης 

ἑωμετρύτερον οὐδ ἂν ἓν ποτε. 
Ε Σᾳ0. Καλῶς εἴρηκας. ὅμως ὅ’ ἔτι λέγε τὸ τρίτον. νοῦς 

ἡμῖν κάλλους µετείληφε πλεῖον ἢ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος, 
15 ὥστε εἶναι καλλίω νοῦν ἡδονῆς, ἢ τοὐναντίου: 

ΠΡΟ, αρ οὖν φρύνησιν μὲν καὶ νοῦν, ὦ Σώκρατες, 

οὐδεὶς πώποτε οὔθ ὕπαρ οὔτ ὄναρ αἰσχρὸν οὔτε εἶδεν 
οὔτε ἐπενόησιν οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔτε γιγνόμενον οὔτε 
ὄντα οὔτε ἐσόμενον: 

“ο. 26. Ὀρθῶς. 

249 

250 ΠΡΩ. Ἡδονὰς δέ γέ που, καὶ ταῦτα σχεδὺν τὰς µε- 
γίσταα, ἄταν ἴδωμεν ἠδόμενον ὀντινοῦν, ἢ τὸ γελοῖον 

66 ἐπ αὐταῖς ἢ τὸ πάντων αἴσχιστον ἑπόμενον ὁρῶντες αὐτοί 
τε αἰσχυνόμεθα καὶ ἀφανίζοντες κρύπτομεν ὃ τι µάλισεα, 

MAATAæNOS ΦΙάΗΒΟΣ. 6ου. 

ρυπεὶ πάντα τὰ τοιαῦτα διδόνεες, ὡς φῶς οὐ δέον ὁρᾷν 
αὐτά. 

20. Πάνεῃ δὴ φήσες, ὦ Πρώταρχε, ὑπό τε ἀγγέ- 
λων πέµπων καὶ παροῦσι φράζων, ὡς ἡδονὴ κτῆμα οὐκ 
ἔστι πρῶτον οὐδ’ αὖ δεύτερον, ἀλλὰ πρῶτον μέν πῃ περὶ ὅ 
µέτρον καὶ τὸ µέτριον καὶ καίριο» καὶ πάντα ὁπόσα χρὴ 
τοιαῦτα νοµίζειν τὴν ἀῑδιον ἠρῆσθαι φύσιν. 

ΠΡΟ. Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν νῦν λεγομένων. n 
Σ9. «ἀεύτερον μὴν περὶ τὸ σύμμετρον καὶ καλὸν καὶ 

τὸ τέλεον καὶ ἱκανὸν καὶ πάνθ᾽ ὁπόσα τῆς γενεᾶς αὖ ταύ- 1ο 
της ἐσείν. 

ΠΡΕ. Ἔοικε γοῦν. 

Σα. Τὸ τοίνυν τρίτον, ὡς ἡ ἐμὴῇ μαντεία, νοῦν καὶ 
φρόνησιν τιθεῖς οὐκ ἂν μέγα τι τῆς ἀληθείας παρεξέλθοις. 

ΠΡΩΡ. Ἴσως. 15 
Σ0. Αρ οὖν οὐ τέαρτα, ἃ τῆς φυχῆς αὐτῆς ἔθε- 

μεν, ἐπιστήμας τε καὶ τέχνας καὶ δόξας ὀρθὰς Λεχθείσας, 

ταῦτ᾽ εἶναι τὰ πρὺς τοῖς τρισὶ τέταρτα, εἴπερ τοῦ ὠγαθοῦ 954 

ἐσεὶ μᾶλλον τῆς ἡδονῆς ξυγγενῆ; ' ο 
ΠΡ. Τώγ ἄν. ο 
Σ4. Πέμπτας τοίνυν, ἃς ἡδονὰς ἴθεμεν ἀλύπους 

ὀρισάμενοι, καθαρὰς ἐπονομάσανεες τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἐπι- 
στήµας, ταῖς δὲ αἰσθήσεσιν ἐπομένας; 

ΠΡΦ. Ἴσως. 

59, Ἕκτη δ᾽ ἐν γενεᾷ, φησὶν Ὀρφεύς, καταπαύσατεα 
κόσμον ἀοιδῆς, ἀτὰρ κινδυνεύει καὶ ὁ ἡμέεερος λόγος ἓν 
ἕκτῃ καταπεπαυµένος εἶναι χρίσει. τὸ δἠ μετὰ ταῦθ ἡμῖν Ὁ 
οὐδὲν ἀοιπὸν πλὴν ὥσπερ κεφαλἠν ἀποδοῦναι τοῖς εἴφη- 
µένοις. ο5 

ΠΡ, Οὐκοῦν χρή. η 

Σῷϱ. Ἴθι δή, τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι τὸν αὐτὸν δια- 
μαρτυφάµενοι λόγον ἐπεξέλθωμεν. 

ΠΡΑ, Ποῖον δή: 

24. Φίληβος τάγαθὸν ἐτίθετο ἡμῖν ἡδονὴν εἶναι πᾶ- 
σαν καὶ παντελή. 15 

ΠΡΡ. Τύ τρίτον, ὦ Σώκρατες, ὡς ἴοικας, ἴλεγες 
ἀρτίως τὸν ἐξ ἀρχῆς ἐπαναλαβεῖν δεῖν λόγον. 

30. Ναΐν τὸ δέ γε μετὰ τοῦτο ἀκούωμεν. ἐγὼ γὰρ Ἐ 
δὴ κατιδὼν ἅπερ νῦν δὴ διελήλυθα, καὶ ὀνοχεράνας τὸν 
Φιλήβου λόγον οὐ µόνον ἁλλὰ καὶ ἄλλων πολλάκις µυρίων, 40 909 
εἶπον ὡς ἡδονῆς γε νοῦς εἴη μικρῷ βἐλτιόν τε καὶ ἄμεινον 
τῷ τῶν' ἀνθρώπων βίῳ. 

ΠΡΟ. Ἐν ταῦτα. ι 
Σ4. Ὑποπτεύων δὲ γε καὶ ἄλλα εἶναι πολλὰ εἶπον, 
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67. 

ὡς εἰ φανείη τι τούτων ἀμφοῖν βέλτιον, ὑπὲρ τῶν devrt- 

ρείων νῷ πρὸς ἡδονὴν ξυνδιαµαχοίµην, ἡδονὴ δὲ καὶ δευ- 
τερείω»ν στεφήσοιτο. 

ΠΡΩ. Εἶπες γὰρ οὖν. 

ὅ Σο. Καὶ μετὰ ταῦτά γε πάντων ἱκανώτατον τούτοιν 
οὐδέτερον Ἱκανὸν ἐφάνη. 

ΠΡΑ. ᾿Αληθέστατα. 
Σ0. Οὐκοῦν παντάπασιν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ νοῦς 

ἁπήλλακτο καὶ ἡδονὴ µή τοι τόγαθόν γε αὐτὸ μηδ᾽ ἕτερον 
10 αὐτοῖν εἶναι στερόµενον αὐταρκείας καὶ τῆς τοῦ ἱκανοῦ 

καὶ τελέου δυνάμεως; 
ΠΡΟ. Ὀρθύτατα, 
Σ9. Φανέντος δέ γε ἄλλου τρίτου κρείετονος τούτου» 

ἑκατέρου, µυρίω αὖ νοῦς ἡδονῆς οἰκειότερον καὶ προσ- 
16 φυέστερον πέφανται νῦν τῇ τοῦ νικῶντος ἰδέα. 

ΠρΩ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΠΗάΗΤΩΝΟΣ ΦΙΗ4ΗΒΟΣ. 203 

Σ9. Οὐκοῦν πέµπτον κατὰ τὴν κρίσιν, ἣν νῦν ὁ 

λόγος ἀπεφήνατο, γίγνοι ἂν ἡ τῆς ἡδονῆς δύναμις. 
ΠΡΩ. Ἔοινκεν. 
20, Πρώτον δὲ γε οὐδ' ἂν οἱ πάντες βόες τε καὶ 

ἵπποι καὶ τἆλλα ξύμπαντα Θηρία φῶσι τῷ τὸ χαίΐρειν 

διώκειν’ αἷς πιστεύοντες, ὥσπερ μάντεις ὄρνισιν, οἱ πολ- 
λοὶ κρίνουσι τὰς ἡδονὰς εἰς τὸ ἕῇν ἡμῖν εὖ κρατίστας 

εἶναι, καὶ τοὺς Θηρίων ἔρωτας οἴονται κυρίους εἶναι 
µάρτνρας μζλίον ἢ εοὺς τῶν ἐν Μούσῃ φιλοσόφω µεµαν- 
τευµένων ἑκάστοτε λόγων, 10 

ΠΡΩ, ᾿Αληθέστατα, ὦ Σώκρατες, εἰρῆσθαί σοι νῦν 

ἤδη φαμὲν ἅπαντες. 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ ἀφίετέ µε; 
ΠΡΟ. Σμικρὸν ἔτι τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες οἱ γὰρ 

δή πον σὐ γε ἀπερεῖς πρότερος ἡμῶν. ὑπομνήσω δὲ σει6 
τὰ λειπόµενα. 
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-- το, στερόμενον Ἐ στεροµένων a, στερομένοιν (οοστ. X) be. -- 11. τελείου a. — 13. τούτων 4Π. -- 14. µυρίῳ 
4 4Π: μυρίῳ γ αὐο, 

3. ση ά οἱ πάντες a, οὔ. κἂν ἅπαντες Siallhaumtus. — 5. φῶσί τῷ a. — 8. ἐρῶντας ΧΓΠ. -- 14. ἴτι τὸ 
λοιπόν Χ 4 Π: ἔτι λοιπόν αἲνο. -- 15. ἀπορεῖς 14, ἀπαίρεις οτε. Π, ἀπαρεῖς αο. 
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325 
Ἔχεις μοι εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἄρα διδακτὸν ἡ ἀρετή; 

ἢ οὐ διδακεὸν ἆλλ᾽ ἀσκητόν; ἢ οὔτε ἀσκητὸν οὔτε µαθη- 
τόν, ἁλλὰ φύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις ἢ ἄλλῳ 

τιὶ τρόπω: 

5 Σ0. Ὦ Μέων, πρὸ τοῦ μὶν Θετταλοὶ εὐδόκιμοι 
ήσαν ἐν τοῖς Ἕλλησι καὶ ἐθαυμάζοντο ἐφ᾽ ἱππικὴ τε καὶ 

πλούτῳ, νῦν δέ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἐπὶ σοφία, καὶ οὐχ 
Ἡ ᾖΠκιστα οἱ τοῦ σοῦ ἑταίρον ᾿Αφιστίππου πολίται Ίαρι- 

σαῖοι. τούτου δὲ ὑμῖν αἴτιός ἐστι Γοργίας: ἀφικόμενος 
ιογὰρ εἰς τὴν πόλιν ἐρασεὰς ἐπὶ σοφίᾳ εἴληφεν ᾽λεναδῶν 

τε τοὺς πρώτους, ὤν ὁ σὺς ἐραστής ἐστιν ᾿Αρίότιππος, 
καὶ τῶν ἄλλων Θεεταλῶν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο τὸ ἴθος ἡμᾶς 

εἴθικεν, ἀφόβως τε καὶ μεγαλοπφεπῶς ἀποκρίνεσθαι ἐν 
396 (τίς τι ἔρηται, ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας, ἅτε καὶ αὐτὸς 

ϱ Ιοπαρίχων αὐτὸν ἐρωτᾷν τῶν Ἑλλήνων τῷ βονλομένῳ ὃ τι 
ἄν τις βούληται, καὶ οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποκρινόμενος. ἐν- 

Φάδε δέ, ὦ φίλε Μένων, τὺ ἑναντίον περιέστηκεν’ ὥσπερ 

3: αὐχμός τις τῆς σοφίας γέγονε, καὶ κινδυνεύει ἐκ τώνδε 

τῶν τόπων παρ ἡμᾶς οἴχεσθαι ἡ σοφία. εἰ γοῦν τινὰ ἐΦέ- 
χ9λεις οὕτως ἐρέσθαι τῶν ἐνθάδε, οὐδεὶς ὅστις οὗ γελά- 

δὲ πολῖται τοῦ αρισσαίου αᾱ, πολῖται τοῦ 4αφρισαίου b. — 
ία matim αὔθοςρ, Batr. — 20. ἔρεσθαι, a. 
|) Gor' mavolt Stallhaumius. — 3. ἢ] ᾖ α. — 

15. δα) δέα. 

13. .. 
. γερώσκῃ 4. — 11. τοῦτο a. — 

ΜΕΝΩΝΟΣ, ΑΝΥΤΟΣ. 

Ὢ ξένε, κινδυνεύω σοι δοκεῖν μακάριός 
τις εἶναι, ἀρετὴν γοῦν, εἶτε διδαντὸν εθ ὕτῳ τρόπῳ 
παραγίγγεται εἰδέναι' ἐγὼ δὲ τοσοῦτον δέω, εἴεε διδα- 
ατὸν εἴτε μὴ διδακεὸν εἰδέναι, ὡς οὐδὲ αὐτό, ὃ τι ποτ 
ἐσεὶ τὸ παράπαν ἀριτή, τυγχάνω εἰδώς. ᾿Εγὼ οὖν καὶ 5 
αὐτός, ὦ Μένων, οὕτως ἔχω" συμπέγυµαι τοῖς πολίταις Β 

τούτον τοῦ πράγματος, καὶ ἐμαυτὸν καταµέμφομαι ὡς 

οὐκ εἰδὼς περὶ ἀρετῆς τὸ παράπαν’ ὃ δὲ μὴ οἶδα τέ ἐστι, 
πῶς ἂν ὁποῖόν γέ τι εἰδείην; ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε εἶναι, 
ὅσεις Μένωνα μὴ γιγνώσκει τὸ παράπαν ὅστεις ἐσεί, 19 
τοῦτον εἰδέναι εἴτε καλὸς εἴτε πλούσιος εἴτε καὶ γενναϊός 
ἐστιν, εἴτε καὶ τώναντία τούτων; δοκεῖ σοι οἷόν τ’ εἶναι; 

ΜΕΝ. Οὖκ ἔμοιγε. ἀλλὰ οὐ, ὦ Σώκφατες, ἀληθῶς 
οὐδ' ὃ τι ἀρετή ἐσειν οἶσθα, ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ καὶ ϐ 
οἴκαδε ἀπαγγέλίωμεν: 15 

20. Μῆ µόνον γε, ὦ ἑαῖρε, ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐδ' ἄλῳφ 39τ 
πω ἐνέτυχον εἰδύτι, ὡς ἐμοὶ δυκῶ. 

ΜΕΝ. Τέ δαί; Γοργίᾳ οὐκ ἐνέτυχες ὅτε ἐνθάδε ἦν; 
ΣΩ. Ἔγωγε. 

ΜΕΝ. Εἶτα οὐὖκ ἐδόχει σοι εἰδέναι: 30 

σεται καὶ ἐρεῖ 

5. ἡμῖν ᾱ. — 14, αὐτοῖς AABCEF οι ϱτ. Γ. -- 

15. ἁπαγγίλωμεν ᾱ. -- 



19, 15. 

Σ0. Οὐ πάνυ εἰμὶ µνήµων, ὦ Μένων, ὥστε οὐκ ἔχα 
εὐπεῖν ἐν τῷ παρόνει, πῶς µοι τότε ἔδοξεν. ἀλλ ἴσωφ 

ἐκεῖνός τε οἶδε, καὶ οὐ ὢ ἐκεῖνος ἴχεγεν: ἀνάμνησον οὖν 
µε, πῶς ἔλεγεν. εἰ δὲ βούλει, αὐτὸς εἰὐπέ' δοκεῖ γὰρ δή 

ὅπου σοὶ ἅπερ ἐκείνω. 
ΜΕΝ. Ἔμουγε. 

Σ9. Ἐκεῖνον μέντοι νῦν ἑώμεν, ἐπειδὴ καὶ ἄπεστιν" 

σὺ δὲ αὐτός, ὦ πρὸς Φεῶν, Μένων, τί φὴς ἀρετὴν εἶναι; 
εἶπον καὶ μὴ φθονήσῃς, ἵνα —— ψεῦσμα cwtu 

Ἰδσμένος ὦ, ὧν φανῇς σὺ μὲν εἰδὼς καὶ Γοργίας, ἐγὼ δὲ 

εἰρηκώς μηδενὶ πώποτε εἰδότι ἐνεετυχηκέναι. 
Ε ΜΕΝ. αλλ’ οὐ χαλιπόν, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν. πρῶ- 

τον μέν, εἰ βούλε, ἀνδρὸς ἀρετήν, ῥάδιον, ὅτι αὕτη 
ἐσεῖν ἀνδφὸς ἀρετή, ἱκανόν εἶναι τὰ τῆς πόλεως πράττει, 
καὶ πράττοντα τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς ὁ᾽ ἐχγθροὺς 

κακῶς, καὶ αὐτὸν εὐλαβείσθαι μηδὲν τοιοῦτον παθεῖν. εἰ 
398 δὲ βούλει γυναικὸς ἀρετήν, οὐ χαλεπὸν διελθεῖν ὅτι δεῖ 

48. αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οὐκεῖν, σώζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ 
κἀτήκοον οὗσαν τοῦ ἀνδρύς. καὶ ἄλλη ἐστὶ παιδὸς ἀρετή, 

10 καὶ θηλείας καὶ ἄῤῥενος, καὶ πρεσβυτέρου ἀνδρός, εἰ μὲν 
35 βούλει, ἐλευθέρου, εἰ δὲ βούλει, δούλον. καὶ ἄλλαι πάμ- 

πολλαι ἀρεταί εἰσιν, ὥστε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πἑρι 
ὅτι ἴσει. καθ’ ἑκάστην γὰρ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἠλικιῶν 
πρὸς ἕκαστον ἔργον ἑκάσεῳ ἡμῶν ἡ ἀρετή ἐσειν. ὡσαύεως 

10 δέ, οἶμαι, ὦ Σώκφατες, καὶ ἡ κακία. 
ΣΩ. Πολλῇ γέ τινι εὐευχίᾳ ἴοικα κεχρῆσθαι, ὦ Μέ- 

νων, εἰ µίαν ζητῶν ἀρετὴν σμῆνός τι ἀνεύρηκα ἀρετῶν 
παρὰ σοἱ κειμένων. ἁἅτάρ, ὦ Μένων, κατὰ ταύτην τὴν 

Ὦ εὐόνα τὴν περὶ τὰ σµήνη, εἴ µου ἐρομένον µελίττης περὶ 
30 οὐσίας ὃ τί ποτ᾽ ἴστι, πολὶλὰς καὶ παντοδαπὰς ἔλεγες αὖ- 

τὰς εἶναι, τί ἂν ἀπεκρίνω µοι, εἴ σε ἠρόμην: ρα τούτῳ 
φὴς πολλὰς καὶ παντοδαπὰς εἶναι καὶ διαφερούσας ἁλλή- 
λων, τῷ µελίττας εἶναι; ἢ τούτῳ μὲν οὐδὶν διαφέρουσιν, 
ἄλλῳ δέτῳ, οἷον ἢ κάλλει ἢ µεγέθει ἢ ἄλὶλῳ τω τῶν τοι- 

16 ούτων; εἰὐπὲ τί ἂν ἀπεκρίνω οὕτως ἐρωτηθείς; 
ΜΕΝ. Τοῦτ ἔγωγε, ὅτι οὐδὶν διαφέροναιν, ἡᾗ µέ- 

Ίαται εἰσίν, ἡ ἑτέρα τῆς ἑτέρας. 

329 Σ0. Εἰ οὖν εἶπον μετὰ ταῦτα, Τοῦτο τοίνυν µοι 
ὦ αὐτὺ εἰπέ, ὦ Μένων: ᾧ οὐδὲν διαφέρουσιν ἀλλὰ ταὐτόν 
«0 εἶσιν ἅπασαι, τί τοῦτο φὴς εἶναι; εἶχες δήπου ἄν τί 

μοι εἰπεῖν; 

ΜΕΝ. Έγωγε. 
ΣΩ. Οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν' κἂν εἰ πολλαὶ 

καὶ παντοδαπαί εἶσιν, ἓν γέτι εἶδος ταὐτὸν ἅπασαι ἴχουσι 

«ὃ δι ὃ εἰσὶν ἀρεταί, εἰς ὃ καλώς που ἔχει ἀποβλέφαντα τὸν 
ἀποκριράμενον τῷ ἐρωτήσαντι ἐκεῖνο δηλῶσαι ὃ τυγχάνει 
οὖσα ἀριτή. ἢ οὐ µανθάνεις ὃ τι λέγω: 

ΠΗΑΤΩΝΟΣ ΜΕΝΟΩΝ. 2060 

ΜΕΝ. «σκῶ γέ µοι µανθάνειν, οὐ μέντοι ὡς βού- Ὁ 
λομαί γέ πω κατέχω το ἐρωτώμενον. 

Σ9. Πότερον δὲ περὶ ἀρετῆς µόνον σοι οὕτω δοκεῖ, 
ὦ Δίνων, ἄλλη μὶν ἀνδρὺς εἶναι, ἄλλη δὲ γυναικὸς καὶ 
τῶν ἄλλων, ἢ καὶ περὶ ὑγιείας καὶ περὶ μεγέθους καὶ περὶ 5 
ἠσχύος ὠσαύτως; ἄλλη μὶν ἀνδρὺς δοκεῖ σοι εἶναι ὑγίέια, 

ἄλλη δὲ γυναικός; ἢ ταὐτὸν πανταχοῦ εἶδός ἐστιν, ἐάν 
περ ὑγίεια ἡ, ἐάν τε ἐν ἀνδρὶ ἐν τε ἐν ἅλλῳ ὅτω- 

οὔν ᾗτ 
ΜΕΝ. Ἡ αὐτή μοι δοκεῖ ὑγίειά τε εἶναι καὶ ἀνδρὺς 168 

καὶ γυναικός. 

ΣΩ. Οὐκοῖν καὶ μέγεθος καὶ ἰσχύς; ἐάν περ ἰσχυρὰ 

γυνὴ ᾗν τῷ αὐτῷ εἶδει καὶ τῇ αὐτῇ ἰσχύ: ἰσχυρὰ ἔσται; 
τὸ γὰρ τῇ αὐτῇ τοῦτο λέγω" οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ ἰσχὺς 
εἶναι ή ἠσχύς, ἑών τε ἐν ἀνδρὶ ᾗ άν τε ἐν γνναικί. ἢ 15 
δοκεῖ τί σοι διαφέφειν; 

ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε, 

Σ0. Ἡ δὲ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἀρετὴ εἶναι — τι, ἐάν 38 
τε ἐν παιδὶ ᾗ ἐν τε ἐν πρεοβύτη, ἐάν τε ἐν γυναικὶ ἐών 

τε ἐν ὠρδρί; 39 
ΜΕΝ. ᾿"Εμοιγέ πως δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τοῦτο οὐκ- 

έτι ὅμοιον εἶναι τοῖς ἄλλοις τούτοις. 
ΣΩ. Τί δαί: οὐκ ὠνδρὺς μὲν ἀρετὴν ἔλεγες πόλιν εὖ 

διοικεῖν, γυναικὸς δὲ οὐκίαν; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. * 
Σ0. Α0 οὖν οἷόν τε εὖ διοικεῖν ἢ πόλιν ἢ οὗκίαν ἢ 

ἄλλο ὀτιοῦν, μὴ σωφρόνως καὶ δικαίως διοικοῦντα: 
ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. Β 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἂν περ δικαίως καὶ σωφρόνως διοικῶσι, 

δικαιοσύνη καὶ σωφφοσύνῃ διοικήσούσιν; 30 
ΜΕΝ. Ανάγκη. 
Σ9. ὙΤῶν αὐτῶν ἄφα ὠμφότεροι δέονται, εἴπερ μέλ- 

λουσιν ἀγαθοὶ εἶναι, καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἀνήρ, δικαιοσύνης 
καὶ σωφροσύνης. 

ΜΕΝ. Φαίνονται. 

Σα, Τί δέ; παῖς καὶ πρεσβύτης μῶν ἀκόλαστοι ὃ ὄντες — 

καὶ ἄδικοι ἀγαθοὶ ἄν ποτε γένοεντο; 
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ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. 

Σ8. ᾽αλλὰ σώφρονες καὶ δίκαιοι: 
ΜΕΝ. Ναί. 40 

Σ9. Πάντες ἄρ ἄνθρωποι τῷ αὐτῷ τρόπω ἀγαθοί ϐ 
εἶσι. τῶν αὐτῶν γὰρ τυχόντες ὀγαθοὶ γέγνονται. 

ΜΕΝ. Ἔοικεν. 

ΣΩ. Οὐκ ἂν δή που, εἴ γε μὴ ἡ αὐτὴ ἀρετὴ ἦν 
αὐτῶν, τῷ αὐτῷ ἂν τρόπῳ ἀγαθοὶ ἦσαν. 6 

ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. 
Σ60. Ἐπειδὴ τοίνυν ἡ αὐτὴ ἀρετὴ πάντων ἐστί, πειρῶ 

4. δὲ μὴ βούλει α. -- 7. μὲν τοίνυν αἲ. Seribe μέντοι νῦν επι Χ 4. Βκκκ. — 9. εὐτὸν αἲν, inyito Ῥολκοτο. -- 
15. κιρουμένων ᾿ vel κεκινηµέων malebat Gedikius. — 28. µ. πέρι ὓ. — 46. ἀποκρινόμενον ἜΣτεοι, ἆ 

7. — 

δέ a. — 20. δὲ) δαί 40. 
-. — 1ο, τε γε cum Woluio (οἱ Εἰος. αἲ) b. probante Orellio. - 16. ἡ] ᾗ ο. --ἡ) ἡ.. -- ον δεί) 
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εἰπεῖν καὶ ἀναμνησθῆναι τέ αὐτό φησι Γοργίας εἶναι καὶ 
σὺ μετ ἐκείνον. 

ΜΕΝ. Τί ἄλλο γ ἢ ἄρχεν οἷόν τ εἶναι τῶν ὧν- 
Ρ θρώπων; εἴπερ ἓν γέ τι ζητεῖς κατὰ πάντων. 

5 Σ0. ᾽αιλὰ μὴν ζητῶ γε. ἆλλ ἄρα καὶ παιδὸς ἡ αὐτὴ 
ἀρετή, ὦ Μένων, καὶ δούλου, ἄρχειν οἵω τε εἶναι τοῦ 
δεσπότον; καὶ δοκεῖ σοι ἔτι ἂν δοῦλος εἶναι ὁ ἄρχων; 

ΜΕΝ. Οὐ πάνυ µοι δοκεῖ, ὦ Σλόκρατες. 
Σω. Οὐ γὰρ εἰκός, ὦ ἄριστε. ἔτι γάρ καὶ τόδε σκό- 

Ίοπει. ἄρχειν φῇς οἷόν τ΄ εἶναι. οὐ προσθήσοµεν αὐεύσε τὸ 
δικαίως, ἀδίκως δὲ μή: 

ΜΕΝ. Οἶμαι ἴγωγε ἡ γὰρ δικαιοσύνη, ὦ Σώκρα- 
τες, ἀρετή ἐστιν. 

κ ΣΩ. Πότερον ἀρεεή, ὦ Μένων, ἢ ἀρετή τις; 
15 ΜΕΝ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

Σ50. Ὡς περὶ ἄλλου ὁτονοῦν. οἷον, εἰ βούλει, στρογ- 

γυλότητος πέρι εἴποιμ ἂν ἔγωγε ὅτι οχὴµά τί ἐστιν, οὐχ 

οὕτως ἁπλῶς ὅτι σχῆμα. διὰ ταῦτα δὲ οὕτως ἂν εἴποιμε, 
ὅτι καὶ ἄλλα ἴσει σχήματα. 
ΜΕΝ. Ὀρθῶς γε λέγων σὐ, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ λέγω οὐ 

µόνον δικαιοούνην ἀλλὰ καὶ ἄλλας εἶναι ἀρετάς. 
14 ΣΩ. ΌΤίνας ταύτας; εἰπέ, οἷον καὶ ἐγὼ σοὶ εἴποιμι 

ἂν καὶ ἄλλα οχήματα, εἴ µε κελεύοις. καὶ σὺ οὖν ἐμοὶ 
εἰπὶ ἄλλας ἀρετάς. 

3. ΜΕΝ. Ἡ ἀνδρία τοίνυν ἴμουε δοκεῖ ἀρετὴ εἶναι 

καὶ σωφροσύνη καὶ σοφία καὶ μεγαλοπρέπεια καὶ ἆλλαι 
πάμπολλαι. 

Σ0. Πάλιν, ὦ Μένων, ταὐτὸν πεπόνθαµεν' πολλὰς 
αὖ εὑρήκαμεν ἀρετὰς µίαν ζητοῦντες, ἄλλον τρόπον ἢ 

30 νῦν δή: τὴν δὲ µίαν, ἡ διὰ πάντων τούτων ἐστίν, οὐ 
δυνάµεθα ἀνενρεῖν. 

ΜΕΝ. Οὐ γὰρ δύναμαί πω, ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ 

Ἡ {ητεῖ, μίαν ἀρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων, ὥσπερ ἐν τοῖς 
ἄλλοις. 

Σ9. Εὐότως γε. ἆλλ ἐγὼ προθυµήσομαι, ἐὰν οἷός 
τ’ ὦ, ἡμᾶς προσβιβάσαι. µανθάνεις γάφ που ὅτι οὐτωσὶ 
ἔχει περὶ παντός εἴ τίς σε ἀφέροιτο τοῦτο ὃ νῦν δὴ ἐγὼ 
ἔλεγον, τί ἐστι σχῆμα, ὦ Μένων; εἰ αὐτῷ εἶπες ὅτι 
στρογγυλότης, εἴ σοι εἶπεν ἅπερ ἐγώ, πύτερον σχῆμα 

«ο ἡ στρογγυλότης ἐσεὶν ἢ οχῆμά τι; εἶπες δήπου ὢν ὅτι 
οχῆμά τι. 

ΜΕΝ. Πάνν γε. 
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. 20. Οὐκοῦν διὰ ταῦτα, ὅτι καὶ ἄλλα ἴστι ογήµατα: 

ΜΕΝ. Ναί. 
“289, Καὶ εἴ γε προδανηρώτα σε ὁποῖα, ἔλεγες ἄν; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 
20. Καὶ αὖ εἰ περὶ χρώματος ὠσαύτως ἀνήρετο ὅ 

τι ἔστι, καὶ εἰπόντος σου Ότι τὸ λευκόν, μετὰ ταῦτα 

— — 

MAATNOS MENAVN. 14. 16. 

ὑπέλαβεν ὁ ἐρωτῶν, πότερον εὸ λευκὸν χρώμά ἐἔσειν ἢ 
χρῶμά τι; εἶπες ἂν Ότι χρῶμά τι, διότι καὶ ἄλλα τυγχά- 
γει ὄντας 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 
Σ46,. Καὶ εἴ γε σε ἑκέλενε λέγειν ἄλλα χρώματα, ὅ 

ἔλεγες ἂν ἄλλα, ἃ οὐδὲν ἧττον τυγχάνει ὄντα χρώματα 
τοῦ λευκοῦς ρ 

ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. Εἰ οὖν ὥσπερ ἐγὼ µετήει τὸν λόγον, καὶ ἕλε- 

γεν ὅτι αεὶ εἰς πολλὰ ἀφικνούμεθα, ἁλιὰ µή µοι οὕτως, 19 
ολλ) ἐπειδὴ τὰ πολλά ταῦτα ἑνί τινε προσαγορεύεις ὀνό- 

ματι, καὶ φὴς οὐδὲν αὐτῶν ὅ τι οὐ σχῆμα εἶναι, καὶ 
ταῦτα καὶ ἐναντία ὄντα ἀλλήλοις, ὃ τι ἴστι τοῦτο ὃ οὐ- 

δὲν ἧττον κατέχει τὸ σερογγύλον ἢ τὸ εὐθύ, ὃ δὴ ὁνο- 
µάζεις σχήμα, καὶ οὐδὲν μᾶλλον φὴς τὸ στρογγύλον οχῆμα 15 
εἶναι ἢ τὸ εὐθύ. ἢ οὐχ οὕτω λέγεις: 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. κ 
20. Αρ οὖν, ὕταν οὕτω λέγης, τύτε οὐδὶν μᾶλλον 

φὴς τὸ στρογγύλον εἶναι οτρογγύλον ἢ εὐθύ, οὐδὲ τὸ 
εὐθὺ εὐθὺ ἢ στρογγύλον: 0 

ΜΕΝ. Οὐ δήπου, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ, ᾽αιλὰ μὴν σχῆμά γε οὐδὲν μᾶλλον φῇς εἶναι τὸ 
στρογγύλον τοῦ εὐθέος, οὐδὲ τὸ ἕτερον τοῦ ἱτέρον. 

ΜΕΝ. ᾿ἸΑιηθῆ 1έγεις. 

Σ9. Τί ποτε οὖν τοῦτο οὗ τοῦτο ὄνομά ἐστε τὸ 35 
σχῆμα: πειρῶ λέγειν. Εἰ οὖν τῷ ἐρωτῶντι οὕτως ἢ περὶ 
σχήµατος ἢ χρώματος εἶπες ὅτι ᾽Αλλ’ οὐδὶ µανθάνω ἴγωγε 73 
ὅ τι βούλε, ὦ ἄνθρωπε, οὐδὲ οἶδα ὃ ει λέγεις: ἴσως ἂν 

ἐθαύμασε, καὶ εἶπεν Οὐ µανθάνεις ὅτι ζητῶ τὸ ἐπὶ πᾶσι 
τούτοις ταὐτόν: ἢ οὐδὲ ἐπὶ τούτοις, ὦ ἠΜένων, ἴχοις ὢν πο 335 
εἰπεῖν, εἴ τις ἐρωτῴῃ" τί ἔστο ἐπὶ τῷ στρογγύλῳ καὶ 
εὐθεῖ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, ἃ δὴ σχήματα καλεῖς, ταὐτὸν 

ἐπὶ πᾶσε; πειρώ εἰπεῖν, ἵνα καὶ γένηταί σοι µελέτη πρὸς 
τὴν περὶ τῆς ἀρετῆς ἀπόκφισιν. 

ΜΕΝ. Μή, ἀλλὰ σύ, ὦ Σώκρατες, εἰπέ. 
298. Βούλει σοι χαρίσωμαι; 

ΜΕΝ. Πάνν γε. 

Σ0, Ἐθελήσεις οὖν καὶ σὺ ἐμοὶ εἰπεν περ τῆς 

ἀρετῆς; 
ΜΕΝ. Ἔγωγε. “ο 

Σ9. Προθυμητέον τοίνυν’ ἄξιον γάρ. 
ΜΕΝ. Πάνυ μὶν οὖν. 
Σ4, Φέρε δή, πειρώμεθά σοι εὐπεν τί ἐστι σχήμα. 

σκόπει οὖν εἰ τόδε ἀποδέχει αὐτὸ εἶναι" ἴστω γὰρ δὴ ἡμῖν 
τοῦτο σχῆμα, ὃ µύνον τῶν ὄντων τυγχάνει χρώµαει ἀεὶ {5 
ἑπόμενον. ἱκανῶς σοι; ἢ ἄλλως πως ζητεῖς; ἐγὼ γὰρκᾶν C 
οὕτως ἀγαπῴην εἴ µοι ἀρετὴν εἴποις. 

ΜΕΝ. ᾽αλλὰ τοῦτό γε εὔηθες, ὦ Σώκρατες. 
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16. τη. 

Σα. Πῶς λέγεις; 
ΜΕΝ. "Ότι ογῆμά πού ἐστι κατὰ τὸν σὺν λόγον, ὃ 

336 ἀεὶ χρόᾳ ἔπεται. εἶεν" εἰ δὲ δὴ τὴν χρόαν τις μὴ ̓ φαίη 
εἰδέναι, ἀλλὰ ὠσαύτως ἀποροῖ ὥσπερ περὶ τοῦ σχήµατος, 

δα τί ἂν οἵε σοι ἀποκεκρίσθαι; 

Σ5. ΊΤώληθῆ ἔγωγε. καὶ εἰ μέν γε τῶν σοφῶν τις 
εἴη καὶ ἐριστικῶν τε καὶ ἀγωνιστιιῶν ὁ ἐρόμενος, εἴποιμ 

ϱυ ἂν αὐτῷ ὅτι Ἐμοὶ μὲν εἴρηται" εἰ δὲ μὴ ὀρθῶφ λέγω, 
σὺν ἔργον λαμβάνειν λόγον καὶ ἐλέγχειν. εἰ δὲ ὥσπερ ἐγώ 

1οτε καὶ σὺ νυνὶ φίλοι ὄντες βούλοιντο ἀλλήλοις διαλέγεσθαι, 

δεῖ δὴ πραότερόν πως καὶ διαλεκτικώτερον ἀποκρίνεσθαι. 
ἔστι δὲ ἴσαως τὸ διαλεκτικώεερον μὴ µόνον τάληθῆ ὧπο- 
κρίνεσθαι, ἁλιὰ καὶ δι ἐκείνων ὧν ἂν προσομολογῇ εἰδέ- 
ναι ὁ ἐρωτώμενος. πειράσοµαι δὴ καὶ ἐγώ σοι οὕτως 

Ε το εἰπεῖν. λέγε γάρ µοι' τελευτὴν καλεῖς τι; τοιόνδε λέγω, 

οἷον πέρας καὶ ἔσχατον' πάντα ταῦτα ταύτόν τι λέγω. 
ἴσως ὅ ἂν ἡμῖν Πρόδικος διαφέροιτο. ἀλλὰ αὐ γὲ που 
καλεῖς πεπεράνθαι τι καὶ τετελευτηκέναι; τὸ τοιοῦτον βού- 
λομαι λέγειν, οὐδέν ποικίλον. 
ΜΕΝ. ᾽Αλλὰ καλῶ, καὶ οἶμαι µανθάνειν ὃ λέγεις. 

Σ0. Τί δ’; ἐπίπεδον καλεῖς τι, καὶ ἕτερον αὖ στε- 
ρεόν, οἷον ταῦτα τὰ ἐν ταῖς γεωμετρίαις: 

ΜΕΝ. Έγωγε καλῶ. 
Σ0. "Ηδη τοίνυν ἂν µάθοις µου ἐκ εούεων, σχῆµα 

16 ὃ λέγω. κατὰ γὰρ παντὸς σχήματος τοῦτο λέγω, εἰς ὃ τὸ 
στερεὺν περαίνει, τοῦτ) εἶναι σχῆμα" ὅπερ ὢν συλλαβὼν 
εἴποιμι στερεοῦ πέρας σχήμα εἶναι. 

ΜΕΝ. Τὸ δὲ χρῶμα τί λέγει, ὦ Σώκρατες: 
ΣΩ. “Ἱβριοτής Υ εἶ, ὦ Μένων" ἀνδρὶ πφεσβύτη πφά- 

πο γματα προστάττεις ὠποκρίνεσθαι, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλεις 
Ἡ ἀναμνησθεὶς εὐπεῖν ὃ τί ποτε λέγει Γοργίας ἀρετὴν εἶναι. 

ΜΕΝ. Αλ) ἐπειδάν µοι σὺ τοῦτ' εἴπης, ὦ Σλόκρατες, 
ἐρῶ σοι. 

ΣςΦ. Κάν κατακεκαλυµµένος τις γνοίη, ὦ Μένων, 
as διαλεγομένου σον, ὅτι καλὺς εἶ καὶ ἐρασεαί σοι ἔτι εἰσίν. 

ΜΕΝ. Τί δή: 
Σ9. Ότι οὐδὲν ἄλλ ἢ ἐπιτάττεις ἐν τοῖς λόγοις" 

ὅπερ ποιοῦσιν οἱ τρυφώντες, ἅτε τοραννεύοντες, ἕως ἂν 
ἵνὴ ἐν ὥρᾳ ὧσι. καὶ ἅμα ἐμοῦ ἴσας κατέγνακας, ὅτι εἰμὶ 

0 ἤττων τῶν καλών . ἀαριοῦμαι οὖν σοι καὶ ἀποκρινοῦμαι. 
ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν χάρισαι. 

Σ0. Βούλει οὖν σοι κατὰ Γοργίαν ἀποκρίνωμαι, ᾗ 

ὧν σὐ μάλιστα ἀκολουθήσαις: 
ΜΕΝ. Βούλομαι: πῶς γὰρ οὗ: 
Σ8. Οὐχοῦν λέγετε ἀποῤῥοάς τινας τῶν ὄντων κατὰ 

Ἐμπεδοκλέα; 
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ΜΕΝ. Ἄφόδρα γε. 

Σ, Καὶ πόρους, εἰς οὓς καὶ δι ὧν αἱ ἀποῤῥοαὶ 

πορεύονται; 
ΜΕΝ. Πάνν γε. 
58. Καὶ τῶν ἀποῤῥοών τὰς μὲν ἁρμόττεην ἐνίοις 5 

τῶν πόρων», τὰς δὲ ἐλάττους ἢ µείζους εἶναι : 
ΜΕΝ. Ἔσει ταῦτα. 

Σ4.. Οὐκοῦν καὶ ὄψιν καλεῖς τι; 
ΜΕΝ. ᾿Ἔγωγε, 

20, Ἐκ τούτων δᾳ ξύνες ὃ τοι Ἱέγω, ἔφη Πίνδαρος. ιο 
ἔστι γάρ Ἰφόα ἀποῤῥοὴ σχημάτων ὄψει σύμμετρος καὶ 
αἰασθητόρ. 

ΜΕΝ. ᾿Αφιοτά µοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, ταύτην τὴν 
ἀπόκρισιν εἰρηκέναι. 

ΣΏ. Ἴσως γάρ σοι κατὰ συνήθειαν εἴρηται. καὶ ἅμα, 15 
οἶμαι, ἐννοεῖς ὅτι ἴχοις ἂν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ φωνήν, 

ὃ ἔστι, καὶ ὀσμὴν καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων. 
MEN. Πάνυ μὲν οὖν. 

25. Τραγικὴ γάρ ἔσιν, ὦ Μένων, ἡ ὠπόκρισις, 
ὥστε ἀρέσκει σοι μᾶλλον ἢ ἡ περὶ τοῦ σχήματος. 

ΜΕΝ. "Ἔμοιγε. 
Σ0. Αλ’ οὐκ ἴσειν, ὦ παῖ ᾿Αλεξδήμου, ὡς ἐγὼ 

ἐμαυτὸν πείθω, ἀλλ) ἐκείνη βελτίων. οἶμαι δὲ οὐδ᾽ ὤν σοὶ 
δόξαι, εἰ µή, ὥσπερ γθὲς ἔλεγες, ἀναγκαῖόν σοι ἀπιέναι 
πρὸ τῶν µνστηρίων, αλλ’ εἰ περιµείναις τε καὶ µυηθείης. 15 

ΜΕΝ. ᾽Αιλὰ περιµένοιμ) ὤν, ὦ Σώκρατες, εἴ µοι 
πολλὰ τοιαῦτα λέγοις. 

ΣΩ. ᾽Αἱλὰ μὴν προθυµίας΄γε οὐδὲν ἀπολείψω, καὶ 
σοῦ ἕνεκα καὶ ἐμαντοῦ, λέγων τοιαῦτα" ἆλλ' ὅπως µῆ οὐχ 
οἷός τ᾿ ἔσομαι πολλὰ τοιαῦτα λέγειν. ἆλλ ἴθδι δὴ πειρῶ ο 
καὶ σὺ ἐμοὶ τὴν ὑπόσχεσιν ἀποδοῦναι, κατὰ ὅλου εἰπὼν 
ἀρετῆς πέριν ὅ τι ἴστε, καὶ παῦσαι πολλὰ ποιῶν ἐκ τοῦ 
ἑνόᾳ, ὕπερ φασὶ τοὺς συνερίβοντάς τι ἑκάότοτε οἱ σκώ- 

πτοντες, «λλ' ἑάσας ὅλην καὶ ὑγιῆ εἰπὲ τί ἐστιν ἀρετή. τὰ 
δέ γε παραδείγµατα παρ ἐμοῦ εἴχηφας. 15 

ΜΕΝ. «οκεῖ τοίνυν µοι, ὦ Σώκρατες, ἀρετὴ εἶναι, 

καθάπερ ὁ ποιητής λέγε, Ἰαΐρειν τε καλοῖσι καὶ δύνα- 
σῦαι. καὶ ἐγὼ τοῦτο λέγω ἀρετήν, ἐπιθυμοῦντα τῶν κα- 
λῶν δυνατὺν εἶναι πορίξεσθαι. 

Σ0. άρα λέγεις τὸν τῶν καλῶν ἐπιθυμοῦντα ἀγαθῶν 0 
ἐπιθυμητὴν εἶναι; 

ΜΕΝ. Μάλιστά γε. 

ΣΩ. δρα ὡς ὄντων τινῶν οἳ τῶν κακῶν ἐπιθυμοῦσιν, 
ἑτέρων δὲ οἳ τῶν ἀγαθών; οὐ πάντες, ὤὥφιστε, δοκοῦσί 
σοι τῶν ἀγαθών ἐπιθυμεῖν: 

ΜΕΝ. Οὐὖκ ἴμοιε. 
4 

1. ἔπεται. εἶεν' εἰ cumn Ἠοίπάοτβο (αἆ Cratyl. 410 C.) ο: ἔπεται. ΣΏ. Εἶεν. — Εἰ δὲ ab. — 14. ἐρόμενος 
——— Cornarius. Sehleiermacherus. Butimannus. — 10. τὸ δ᾽ ἐπίπεδον απ. — 311. ταῖς λέγω] λέγων α. -- 

a. — 12. καλῶ οἵω. ο. — 34. µανθάνοις a. — 37. ὦλλ) ὃν -- 45. κατὰ Ἐμπεδονλέα) γιά, Sturaius in Empedoel. 
— Reſid. ϱ. 348 εἰ 446 αᾳ. Κατείον p· 387 4 

1ο, σύνες ὃ τι λέγω a. οἴτ. ,Roeekn. Pindari εν. τι, — 34, καθόλου Γὴ. 
πτὴς] Ροδΐα iyrieus ἱποστίμν. -- 44, ὦ ἄριστε a. 
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29. Αλλά τινες τῶν κακῶν; 
ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. Οἰόμενοι τὰ κακὰ ἀγαθὰ εἶναι, λέγις, ἢ καὶ 
ιγνώσκοντες Ότι κακά ἔσειν, ὅμως ἐπιθυμοῦσιν αὐτῶν; 

5 ΜΕΝ. ᾽Αμϕύτερα ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ9. Ἡ γὰρ δοκεῖ τίς σοι, ὦ ἠΜένων, γιγνώσκων τὰ 

κακά ὅτι κακά ἔσειν, ὅμως ἐπιθυμεῖν αὐτῶν; 
ΜΕΝ. Μάλιστα. 

Σ0. Τί ἐπιθυμεῖν λέγει ἡ γενέσθαι αὐτῷ; 

ΜΕΝ. Γενέσθαι: τί γὰρ ἄλλο; 
ΣΩ. Πότερον ἡγούμενος τὰ κακὰ ὠφελεῖν ἐκεῖνον ᾧὦ 

ἂν γένηται, ἢ γιγνώσκων τὰ κακὰ ὅτι βλάπτει ᾧ ἂν παρῇ; 
ΜΕΝ. Εἰσὶ μὶν οἳ ἠγούμενοι τὰ κακὰ ὠφελεῖν, εἰσὶ 

δὲ καὶ οἳ γιγνώσκοντες ὅτι βλάπτει. 
"29. Ἡ καὶ δοκοῦσί σοι γιγνώσκειν τὰ κακὰ ὅτι κακά 

ἔσειν, οἱ ἠγούμενοι τὰ κακά ὠφελεῖν; 
ΜΕΝ. Οὐ πάνν µοι δοκεῖ τοῦτό γε. 
ΣΩ, Οὐκοῦν δηλον ὅτι οὗτοι μὲν οὐ τῶν κακῶν ἐπι- 

Φυμοῦσις, οἱ ἀγνοοῦντες αὐτά, ἁλλὰ ἐκείνων ἃ Φοντο 
Ε 3ο ἀγαθὰ εἶναι, ἔσει δὲ ταῦτά γε κακά" ὥστε οἱ ἀγνοοῦντες 

3Η αὐτὰ καὶ οἰόμενοι ἀγαθὰ εἶναι δῆλον ὅτι τῶν ἀγαθῶν 
ἐπιθυμοῦσιν. ἢ οὔ: 

ΜΕΝ. Κινδυνεύουσιν οὗτοί γε. 
Σ0. Τί δαί; οἱ τῶν κακῶν μὲν ἐπιθυμοῦντες, ὡς 

απ φὴς σύ, ἠγούμενοι δὲ τὰ κακὰ βλάπτειν ἐκεῖνον ᾧ ἂν 
γίγνηται, γιγνώσκονσι δήπου Ότι βλαβήσονται ὑπ αὐτῶν: 

ΜΕΝ. Ανάγκη. 

15 ΣΩ, Αλλὰ τοὺς βἰαπτοµένους οὗτοι οὐκ οἴονται ἀθλί- 

ους εἶναι καθ᾽ Όσον βλάπτονται; 
ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο ἀνάγκη. 

29. Τοὺς δὲ ἀθλίους οὐ κακοδαίµονας; 
ΜΕΝ. Οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ. "Ἔστιν οὖν ὅσεις βούλεται ἄθλιος καὶ κακοδαί- 

µων εἶναι; 
“ΜΕΝ. Οὔ µοι δοκε, ὦ Σώκρατες. 

Σ9. Οὐκ ἄρα βούλεται, ὦ Μένων, τὰ κακὰ οὐδείς, 

εἴπερ μὴ βούλεται τοιοῦτος εἶναι. τί γὰρ ἄλλο ἐστιν 
ἆθλιον εἶναι ἢ ἐπιθυμεῖν τε τῶν κακῶν καὶ κεᾶσθαι; 

ΜΕΝ. ΚΝινδυνεύεις ἀληθῆ λέγειν, ὦ Σώκρατες' καὶ 
u ω οὐδεὶς βούλεσθαι τὰ κακά. 

28. Οὐκοῦν νῦν δὴ ἔλεγες ὅτι ἔσειν ἡ ἀρετὴ βούλε- 
σθαί τε τάγαθὰ καὶ δύνασθαι; 

ΜΕΝ. Εἶπον γάρ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τούτου λεχθέντος τὸ μὲν βούλεσθαι πᾶ- 

αὔσιν ὑπάφχει, καὶ ταύτη γε οὐδὲν ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου 
βελτίων; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Αλλὰ δῆλον ὅτι εἴπερ ἐστὶ βελτίων ἄλλος ἄλλου, 
κατὰ τὺ δύνασθαι ἂν εἴη ἀμείνων. 
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ΜΕΝ. Πάνυ γε, 
ΣΩ. Τοῦτ ἔστιν ἄρα, ὡς ἴοικε, κατὰ τὸν σὺν λόγον 

ἀρετή, δύναμις τοῦ πορίζεσθαι τώγαθά. 6 

ΜΕΝ. Παντάπασί µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, οὕτως 
ἔχειν ὡς οὐ νῦν ὑπολαμβάνεις. 3 

Σ9,. Ἴδωμεν δὴ καὶ τοῦτο εἰ ἀληθὲς λέγεις. ἴσως γὰρ 
ἂν εὖ λέγοις. τάγαθὰ φὴς οἷόν τ᾽ εἶναι πορίζεσθαι ἀρι- 
τὴν εἶναι; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 
Σ8, ᾽Αγαθὰ δὲ καλεῖς οὐχὶ οἷον ὑγίειάν τε καὶ πλοῦ- ιο 

τον; καὶ χρυσίον λέγω καὶ ἀργύριον κεᾶσθαι καὶ ειμὰς 

ἐν πόλει καὶ ἀρχάς; μὴ ἄλλ' ἄττα λέγει τἀγαθὰ ἢ τὰ 
τοιαῦτα; 

ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλὰ πάντα λέγω τὰ τοιαῦτα. 
Σ98. Εἶεν' χρυσίον δὲ δὴ καὶ ἀργύριον ποφίζεσθαι 150 

ἀρετή ἐἔσειν, ὥς φησι Μένων ὁ τοῦ μεγάλου βασιλέως 
πατρικὺς ξένος. πότερον προστίθης τι τούτῳ τῷ πόρῳ, 

ὦ ΛΙένων, τὸ δικαίως καὶ ὁσίως; ἢ οὐδέν σοι διαφέρει, 
ἀλλὰ κἂν ἀδίκως τις αὐτὰ πορίζηται, ὁμοίως σὺ αὐτὰ 

ὠρετὴν καλεῖς; 39 
ΜΕΝ. Οὐ δήπου, ὦ Σώκρατες, ἀλλά κακίαν. 
20. Πάντως δήπου δεῖ ἄρα, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ 

πόρῳ δικαιοσύνην ἢ σωφροσύνην ἢ ὁσιότητα πφοσεῖναι, 
ἢ ἄλλο τι µόριον ἀρετῆς' εἰ δὲ µή, οὐκ ἔσται ἀρετή, καί E 
περ ἐκπορίζονσα τὀγαθά. 35 

ΜΕΝ. Πῶς γὰρ ἄνευ τούτων ἀριτὴ γένοιτ ἄν; 
Σ06. Τὸ δὲ μὴ ἐκπορίζειν χρυσίον καὶ ἀργύριον, ὅταν 

μὴ δίκαιον ᾖν µήτε αὐτῷ μήτε ἄλλῳ, οὐκ ἀρετὴ καὶ αὕτη 
ἐσεὶν ἡ ἀπορία; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 3 

Σα. Οὐδὲν ἄρα μᾶλλον ὁ πόρος τῶν τοιούτῶν γα" 
θῶν ἢ ἡ ἀπορία ἀρετὴ ὢν εἴη, ἀλλά, ὡς ἔοικεν, ὃ ἅ μὲν 
ἂν μετὰ δικαιοσύνης γίγνηται, ἀρετὴ ἔσεαι, ὃ δ' ἃ αν ἄνευ 

πάντων τῶν τοιούτων, κακία. 19 
ΜΕΝ. «οκεῖ µοι ἀναγκαῖον εἶναι ας λέγεις. 35 

ΣΩ. Οὐκοῦν τούτων ἕκαστον ὀλίγον πρότερον µόφιον 

ἀρετῆς ἴφαμεν εἶναι, τὴν δικαιοσύνην καὶ σωφροσύνην 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; 

ΜΕΝ. Ναί 

Σ9. Εἶτα, ὦ Μένων, παίξεις πρός µε; .ο 
ΜΕΝ. Τί δή, ὦ Σώκρατες; 414 
. Όει ἄρει ἐμοῦ δεηθέντος σου μὴ καταγνύναι 18 

μηδὲ κερµατίζειν τὴν ἀριτήν, καὶ δόντος παραδείγματα 
καθ’ ἃ δίοι ἀποκρίνεσθαι, τούτον μὲν ἠμέλησας, λέγεις 

δέ µοι ὅτι ἀρετή ἐσειν οἷόν * εἶναι τἀγαθὰ πορίζεσθαι ε5 — 
μετὰ δικαιοσύνης, τοῦτο δὲ φᾗς µόριον ἀρετῆς εἶναι. 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 

Σ.. Οὐκοῦν συμβαίνει ἐξ ὧν σὺ ὁμολογεῖρ, τὸ μετὰ 
µορίου ἀρετῆς πράττειν ὃ τι ἂν πράττῃ, τοῦτο ἀρετὴν 
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εἶναι: τὴν γὰρ δικαιοσύνην µόφιον φὴς ἀρετῆς εἶναι, καὶ 
ἕκαστα τούτων. 

ΜΕΝ. Τί οὖν δή; 
Σ9. Τοῦτο λέγω, ὅτι ἐμοῦ δεηθέντος ὅλον εἰπεῖν τὴν 

5 ἀρετήν, αὐτὴν μὶν πολλοῦ δεῖς εἰπεῖν ὃ τι ἔσει, πᾶσαν 
δὲ φὴς πφᾶξιν ἀρετὴν εἶναι, ἐώνπερ μετὰ µορίου ἀρετῆς 

ὁ  απρώστηται, ὥσπερ εἰρηκὼς ὃ τι ἀρετή ἐστι τὺ ὅλον καὶ 
ἤδη γρωσομένον ἐμοῦ, καὶ ἐὰν σὺ κατακερµατίξῃς αὐτὴν 
κατὰ μύρια. δεῖται οὖν σοι πάλιν ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

ιοτῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως, ὦ φίλε Μένων, τί ἐστιν ἀρετή, 
εἶ μετὰ µορίου ἀρεεῆς πᾶσα πρᾶξις ἀριτὴ ἂν εἴηι τοῦτο 
γάρ ἐσει λέγειν, ὅταν λέγῃ τις ὅτι πᾶσα ἡ μετὰ δικαιο- 

245 σύνης πρᾶξις ἀρετή ἐστιν. ἢ οὐ δοκεῖ σοι πάλιν δεῖσθαι 
τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως, ἆλλ᾽ οἴκι τινὰ εἰδέναι µόφιον ἄφε- 

ιδτῆς ὃ τι ἔστιν, αὐτὴν μὴ εἰδότα; 
ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 

ρ Σ0. Εἰ γὰρ καὶ µέµνησαι, Ότ ἐγώ σοι ἄπεκρι- 
νάµην περὶ τοῦ σχήματος, ἀπεβάλλομέν που τὴν τοιαύτην 

ἀπόκρισιν τὴν διὰ τῶν ἔτι ζητουµένων καὶ µήπω ὠμολο- 
30 γηµένων ἐπιχειροῦσαν ἀποκρίνεσθαι. 

ΜΕΝ. Καὶ ὀρθῶς γε ἀπιβάλλομεν, ὦ Σώκρατες. 
20. ΛΜἡ τοίνυν, ὦ ἄριότε, μηδὲ οὐ ἔτι ζητουμένης 

αἀρετῆς ὅλης ὃ τι ἔστιν, οἵου διὰ τῶν ταύτης μορίων ὧπο- 
E κρινόµενος δηλώσειν αὐτὴν ὀτφοῦν, ἢ ἄλλο ὀτιοῦν τούτῳ 
αστῷ αὐτῷ τρόπῳ λέγων, ἀλλὰ πάλιν τῆς αὐτῆς δεήσεσθαι 

ἐρωτήσεως, τίνος ὄντος ἀρετῆς λέγεις ἃ λέγεις; ἢ οὐδὲν 
σοι δοκῶ λέγειν; 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖς ὀρθῶς λέγειν. 

Σ4. ᾽Απόκριναι τοίνυν πάλιν ἐξ ἀρχῆς: 
αὐτὴν εἶναι καὶ σὺ καὶ ὁ ἑταῖρός σου: 

ΜΕΝ. Ὦ Σώκρατες, ἤκονον μὲν ἔγωγε πρὶν καὶ συγ- 
γενέσθαι σοι, ὅτι σὺ οὐδὶν ἄλλο ἢ αὐτός τε ἀπυρεῖς καὶ 
τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν' καὶ νῦν, ὥς γέ µοι δοκεῖς, 

γοητεύεις µε καὶ φαρμάττεις καὶ ἀτεχνῶς κατεπάδεις, 

330 15 ὥστε μεστὸν ἀπορίας γεγονέναι. καὶ δοκεῖς µοι παντελῶς, 
εἰ δεῖ τι καὶ σκώψαι, ὁμοιότατος εἶναι τό τε εἶδος καὶ 
τἆλλα ταύτῃ τῇ πλατείᾳ νάρκη τῇ θαλωττία. καὶ γὰρ 
αὕτη τὸν ἀεὶ πἱησιάζοντα καὶ ἁπτόμενον ναρκᾷν ποιεῖ: 
καὶ σὺ δοκεῖς µοι νῦν ἐμὶ τοιοῦτόν τι πεποιηκέναι, ναρ- 

Ἠ αυκᾷν. ἀληθῶς γὰρ ἔγωγε καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σεόµα 
ναρκῶ, καὶ οὐκ ἔχω ὅ τει ἀποκρίνωμαί σοι. καίτοι µυ- 

ριάκις γε περὶ ἀρετῆς παμπόλλονς λόγους εἴρηκα καὶ πρὸς 
πολλούς, καὶ πάνυ εὖ, ὥς γε ἐμαντῷ ἐδόκουν: νῦν δὲ 

τέ φὴς ἄφε- 

ᾱ, Τί οὖν δή; Σ5. Τοῦτο λέγω, ὅτι auetore Butimanno ο: 

IAATANOE MENAMN. 299 

οὐδ' ὅ τι ἴσει τὸ παράπαν ἔχω εἰπεῖν. καί µοι δοκεῖς εὖ 
βουλεύεσθαι οὐκ ἐκπλέων ἐνθένδε οὐδ' ἀποδημῶν" εἰ γὰρ 
ξένος ἐν ἄλλῃ πόλει τοιαῦτα ποιοῖς, τάχ ἂν ὡς γόης 
ἀπαχθείης. 

Σ9. Πανοῦργος εἶ, ὦ ἸΜένων, καὶ ὀλίγου ἐξηπά- 5 
τησάς µε. 

ΜΕΝ. Τί μάλιστα, ὦ Σώκρατες; 
29. Γιγνώσκω οὗ ἕγεκά µε εἴκασας. . 6 
ΜΕΝ. ΊΤίΐνος δὴ οἴει; 

24. "Ίνα σαν ὠντεικάσω. ἐγὼ δὲ τοῦτο οἶδα περὶ πάν- τα 
των τῶν καλῶν, ὅτι χαίρουσιν εἰκαξόμενοι., λυσικελεῖ γὰρ 
αὐτοῖς: καλαὶ γάρ, οἶμαι, τῶν καλῶν καὶ αἱ εὐιόνες. ἆλλ᾽ 
οὐκ ἀντεικάσομαί σε. ἐγὼ δέ, εἶ μὲν ἡ νάρκη αὐτὴ ναρ- 
κῶσα οὕτω καὶ τοὺς ἄλλσυς ποιεῖ ναρκᾶν, ἔοικα αὐτῇ" εἰ 
δὲ µή, οὔ. οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς τοὺς ἄλλους ποιῶ πο: Ι5 
ρεῖν, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον αὐτὸς ἀπορῶν οὕτω καὶ τοὺς 
ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν. καὶ νῦν περὶ ἀρετῆς, ὃ ἴστιν, ἐγὼ ϐ 
μὲν οὐκ οἶδα, σὺ μέντοι ἴσως πρότερον μὲν ᾖδησθα πρὶν 
ἐμοῦ ἄφασθαι, νῦν μέντοι Όμοιος εἶ οὖκ εἰδότι. ὅμως δὲ 
ἐθέλω μετὰ σοῦ σκέφασθαι καὶ συζητῆσαι ὃ τί ποτε ἔστιν. 39 

ΜΕΝ. Καὶ τίνα τρόπον ζητήσεις, ὦ Σώκρατες, 

τοῦτο, ὃ μὴ οἶσθα τὺ παράπαν ὃ τι ἴστι; ποῖον γὰρ ὧν 
οὐκ οἶόθα προθέµενος ζητήσεις; ἢ εἰ καὶ ὃ τι μάλιστα 

ἐντεύχοις αὐτῷ, πῶς εἴσει ὅτι τοῦτό ἐστιν ὃ σὺ οὐκ ᾖδησθα: 
Σ0. ΠΜανθάνω οἷον βούλει λέγειν, ὦ ἠΜένων. ὁρᾷς 15. 

τοῦτον ὡς ἐρισεικὸν λόγον κατάγεις; ὡς οὐκ ἄφα ἴἔστι ζη- 

τεῖν ἀνθρώπῳ οὔτε ὃ οἶδεν οὔτε ὃ μὴ οἶδεν. οὔτε γὰρ ἄν 
γε ὃ οἷδε ζητοῖ' οἶδε γάρ, καὶ οὐδὶν δεῖ τῷ γε τοιούτῳ 
ζητήσεως' οὔτε ὃ μὴ οἶδεν' οὐδὲ γὰρ οἶδεν ὃ ει ζητήσει. 
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ΜΕΝ. Οὐκοῦν καλῶρ σοι δοκεῖ λέγεσθαι ὁ λόγος πο ΒΑ 
οὗτος, ὦ Σώκρατες: 

Σα. Οὐκ ἴμοιε. 

ΜΕΝ. Ἔχεις λέγειν ὅπη: 
29. Ἔγωγε' ἀκήκοα γὰρ ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν 348 

σοφῶν περὶ τὰ Φεῖα πράγματα -- 45 
ΜΕΝ. Τίνα λόγον λεγόντων ; 

25. ᾿ἸἈληθῆ, ἵμοιγε δοκεῖν, καὶ καλόν. 
ΜΕΝ. ΌΤίνα τοῦτον, καὶ είνες οἱ λέγοντες; 

Σα. Οἱ μὲν λέγοντές εἶσι τῶν ἱερέων τε καὶ ἱερειῶν 
ὅσοις µεμέληκε περὶ ὧν µεταχειρίζονται λόγον οἴοις τ’ εἶναι 10 

διδόναι" λέγει δὲ καὶ Πίνδαρος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποι- uu 

ητῶν, ὅσοι Θεῖοί εἶσιν. ἃ δὲ λέγουσι, ταυτί ἐστιν. ἁλλὰ 
σκόπει, εἴ σοι δοκοῦσιν ἀληθῆ λέγειν. φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν 

Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγω; 23. Ότι ab. -- 4- ὅλον 
ον 
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τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατον, καὶ τοτὶ μὲν τελευτᾷν, 

ὃ δὴ ἀποθνήσκειν καλοῦσι, τοτὲ δὲ πάλιν γίγρεσθαι, 

ἀπόλλνσθαι ὅ᾽ οὐδέποτε. δεῖν δὴ διὰ ταύτα ὡς ὁσιώτατα 

Ὁ διαβιῶναι τὸν βίον᾿ «Οἶσι γὰρ ἂν Φερσεφύνα ποι- 

ανὰν παλαιοῦ πένθεος δέξηται, εἰς τὸν ὕπερθεν 

ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀγδιδοῖ ψυχὰν πάλιν, 

ὁ ἐκ τᾶν βασιληες ἆγανοὶ καὶ σθένει κφαιπνοὶ 

σοφίᾳ τε μέγεστοι ἄνδρες αὔδονται ἐς δὲ τὸν 

λοιπὸν χρόνον ἤρωες ἆγνοὶ πρὺς ἀνθρώπων 

{Τιοκαλεῦνται.ν ἅτε οὖν ἡ ψυχὴ ἀθάνατός τε οὖσα καὶ 

πολλάκις Τεγονσῖα, καὶ ἑωρακνία καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ 

ἐν Αιδου καὶ πάντα χρήματα, οὐκ ἔστιν ὃ τι οὐ µεμάθη- 

κεν, ὥστε οὐδὲν Φαυμασεὸν καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ 

ἄλλων οἷόν τε εἶναι αὐτὴν ἀναμνησθῆναι ἅ γε καὶ πρό: 

Ἱὅτερον ἠπίστατο. ἅτε γὰρ τῆς φύσιως ἁπάσης συγγενοῦς 

Ὢ οὔσης, καὶ μεμαθηκνίας τῆο ὠνχῆς ἅπαντα, οὐδὲν κωλύει 

Ἐν μόνον ἀναμνησθέντα, ὃ δὴ µάθησιν καλοῦσιν ἄνθρω- 

ποι, τἆλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐάν τις ἀνδρεῖος ἠ καὶ 

μὴ ἀποκάμνῃ ζητών: τὸ γὰρ ζητεῖν ἄφα καὶ τὸ μανθάνειν 

ου ἀνάμνησις ὅλον ἐστίν. οὕκουν δεί πείθεσθαι τούτῳ τῷ 

ἐρισεικῷ λόγῳ' οὗτος μὶν γὰρ ἂν ἡμᾶς ἀργοὺς ποιήσειε 

καὶ ἔστι τοῖς μαλακοῖς τῶν ἀνθρώπων ἠδὺς ἀκοῦσαι: ὅδε 

ε ὅδὶ ἐργαπικούς τε καὶ ζητητικοὺς ποιεῖ. * ἐγὼ πιστεύων 

ἀληθεῖ εἶναι ἐθέλω μετὰ σοῦ ζητεῖν ἀρετὴ ὃ τε ἔστιν. 

“ΜΕΝ. Ναί ὦ Σώκρατερ ὦλλ᾽ ἁπλῶς λέγεις τοῦτο, 

ὅτι οὐ μανθάνοµεν, αλλά ἦν καλοῦμεν μάθησιν, ἀνά- 

μνησίς ἐστιν; ἴχεις µε τοῦτο διδάξαι ὡς οὕτως ἔχει; 

Σ8, Καὶ ἄφει εἶπον, ὠ Μίνων, ὅτι πανοὔργος εἶ, 

καὶ νῦν ἐρωεᾷς εἰ ἴχω σε διδάξαι, ὃς οὔ φηµι διδαχή» 

Α 590 εἶναι ἀλλ ἀνάμνησιν, ἵνα δὴ εὐθὺς φαίνωµαι αὐτὸς 

ἐμαντῷ τάναντία Μάγων. 

ΜΕΝ. Οὐ μὰ τὸν ἁία, ὦ Σώκρατες, οὐ πρὸς τοῦτο 

3509 βλέψας εἶπον, ἀλλ ὑπὸ τοῦ ἔθους. ἆλλ᾽ εἴ πώς µοι ἔχεις 

ἐνδείξασθαι ὅτι ἔχει ὥσπερ λέγεις, ἔνδειξαι. 

1 Σ8. Αλ ἴσει μὲν οὐ ῥᾷδιον, ὅμως δὲ ἐθέλω προ- 

Φυμηθῆναι σοῦ ἔνεκεν. ἀλλά µοι προσκώλεσον τῶν πολλῶν 

ἀκολούθων τουτωνὶ τῶν σαυτοῦ ἕνα, ὕνεινα βούλει, ἵνα 

Β ἐν τούτῳ σοι ἐπιδείξωμαι. 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. «Πεῦρο πρόσεῖθε. 

“ο. 28. Έλλην µέν ἐσει καὶ ἑλληνίζεις 

ΜΕΝ. Πάνυ γε σφύδρα, οἰκογενής. 

Σ8. Πρύσεχε δὴ τὸν νοῦν, ὁπύτερ ἄν σοι φαίνηται, 

ἢ ἀναμιμνησκόμενός ἢ µανθάνων παρ᾽ ἐμοῦ. 
ΜΕΝ. Αλλὰ προσέξω. 

ο 0. Εἰὲ δή µοι, ὦ παῖ, γιγνώσκεις τετράγωνον 

χωφίον ὄει τοιοῦτόν ἐστιν; 

Eycyt. 
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Σ9, Ἔστιν οὖν τετράγωνο» χωρίον ἴσας ἴχον τὰς C 

Ἰραμμὰς ταύτας πάσας, τέεταρας οὔσας ; 

ΠαΙ. Πάνν γε. 

Σ09. Οὐ καὶ ταντασὶ τὰς διὰ µέσου ἐστὶν ἴσας ἔχον;: 

ΠαΙ. Ναί. 5 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴη ἂν τοιοῦτον χωρίον καὶ μεῖζον καὶ 

ἔλαττον; — 

ΠαΙ. Πάνυ γε. 
ΣΡ. Εἰ οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ δυοῖν ποδοῖν καὶ 

αὕτη δυοῖν, πόσων ἂν εἴη ποδῶν τὸ ὕλον: ὋὍδε δὲ σκό- 19 351 

πει. εἰ ἦν ταύτῃ δυοῖν ποδοῖν, ταύτῃ δὲ ἑνὸς ποδὸς µό- 

φον, ἄλίο τι ἅπαξ ἂν ἦν δυοῖν ποδοῖν τὸ χωρίον: 
Πά1. Ναί, 

Σ0. Ἐπειδὴ δὶ δυοῖν ποδοῖν καὶ ταύτῃ, ἄλλο τι ἢ Ὦ 

δὶς δυοῖν γίγνεταις 15 

Πα]. Γήγνεται. 

ΣΩ. οναῖν ἄρα δἷς ——— ποδῶν; 

Πα. Ναί. 

ΣΩ, Πόσοι οὖν εἰσν οἱ δύο δὶς πόδες; λογισάμε- 

νος εὐπέ. 30 

ΠΗΙ. Τίτταρες, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐκοῦν γένοι᾽ ἂν τούτου τοῦ χωρίου ἕτερον 

διπλάσιο», τοιοῦτον δέ, ἴας ἔχον πάσας τὰς γραμμᾶς 

ὥσπερ τοῦτο: 
ΠαΙ. Ναί. 2* 
20. Πόσων οὖν ἴσται ποδῶν : 

ΠαΙ. Ὀνκτά. 

ΣΩ. Φέρε δή, πειρῷ µοι εἰπεῖν πηλίκη τις ἔσται 

ἐκείνου ἡ γραμμὴ ἑκάστη. ἡ μὲν γὰρ τοῦδε ὀνοῖν ποδοῖν᾽ Ἐ 

τέ δὲ ἡ ἐκείνου τοῦ διπλασίου: 10 

ΠαΙ. «ῆλον δή, ὦ Σώκρωτες, ὅτι διπλασία. 

ΣΩ. Ὁρᾶς, ὦ Μένων, ὡς ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδά- 

σκω, ἀλλ’ ἐρωτῶ πάντα; καὶ νῦν οὗτος οἴεται «εἰδέναι 

ὁποία ἐστὶν ἀφ᾿ ἧς τὸ ὀκτώπουν χωρίον γενήσεται. ἢ οὐ 355 

δοκεῖ σοι; 36 

ΜΕΝ. Ἔμοιε. 

ΣΩ. Οἶδεν οὖν: 
ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. 
Σ6, Οἴεεαι δέ γε, ἀπὺ τῆς διπλασίας: 

ΜΕΝ. Ναί .”0 

Σ0, Θεῶ δὴ αὐτὸν ἀναμιμνησκόμενον ἐφεξῆς, ας 

δεῖ ἀναμιμνήσκεσθαι. Σὸ δέ µοι λέγε, ἀπὸ τῆς διπλα- 

σίας γραμαῆς φὴς τὺ διπλάσιον χωρίον γίγνεσθαι; τοιόνδε 

λέγω, μὴ ταύτῃ μὲν μακρόν, τῇ δὲ βραχύ, ἀλλὰ ἴσον 
πανταχῇ ἴἔστω ὥσπερ τουτί, διπλάσιον δὲ τούτου 43 

ὀκτώπουν. ἆλλ ὅρα εἰ ἴτι σοι ὠπὺ τῆς διπλασίας δοκεῖ 

ἔσεσθαι. 

— — — — — — — — — — — 

4, Οἷσι γὰρ ἂν] V. ΒοθοΚὴ, Piudari fram. 08. -- 

35. ἐργαστικούς ᾱ. -- 349. αλ ᾱ. — 15. ἁἱλὰ πῶς ο. 
11. ἦν auclore Wollio be: ἐν cum Ηλεία. -- 13. ην ἂνα. - 

αυ, δαὶ ἄ ο. — 14. τούτων α. — 33. ὀκτάπουν a [αρίφυς. 

5, δέξεται ᾱ. — 5, φυχὰς Boockhius. — 19. ἀποκάμῃ α. -- 
τ 31. με) μιτὰ 4. -- 16. ἕνεκα ᾱ. — 38. τουτωῖ 4. 

19, ἢ om. lekkerus. — 19. δίς δύο α. — 
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Τ41. Ἔμοιγε. 
29. Οὐκοῦν διπλασία αὕτη ταύτης γίγνεται, ὢν ἑτέ- 

ραν τοσαύτην προσθώμεν ἐνθένδε; 

ΠΗΙ. Πάνυ γε. 

5 Σ0. ᾽Απὺὸ ταύτης δή, φῄς, ἔσεαι εὺ ὀκτώπουν χω- 
ρίον, ἂν τέτταρες τοσαῦται γένωνται; 

Πα. Ναί ᾿ 

Β Σ0. Αναγραφώμεβα δὴ ἀπ αὐτῆς ἴσας τέτταρας. 
ἄλλο ει ἢ τουτὶ ἂν εἴη ὃ φἠς τὸ ὀκεώπουν εἶναι; 

1. ΠΑΙ. Πάνυ γε 
358 Σ5. Οὐκοῦν ἐν αὐτῷ ἐστὶ ταντὶ τέτταρα, ὧν ἕκα- 

στον ἴσον τούτῳ ἐστὶ τῷ τετράποδι; 
ΠΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Πόσον οὖν γίγνεται; οὐ τετράκις τοσοῦτον; 
5. Πα. Πώς δ' οὔς 

Σ9. Οιπλάσιον οὖν ἐσεὶ τὸ τετράκις τοσοῦτον: 
ΠαΙ. Οὐ μὰ ἁία. 

Σ8. ᾽Αλλὰ ποσαπλάσιον: 
 ΠΗΙ. Τεραπλάσιον. 

ον Σα. ᾽Απὸ τῆς διπλασίας ἄρα, ο παῖ, οὐ διπλάσιον 
ἀλλὰ τετραπλάσιον γέγνεται χωρίον. 

ΠΗΙ. ᾽Αληθῆ λέγεις. 
258. Τετάρων γὰρ τεερώκις ἐσεῖν ἑπκαίδεκα. οὐχί: 

ΠαΙ. Ναί. 

“5. ΣΩ. Ὀκτώπουν ὅ ἀπὸ ποίας γραμμῆς; οὐχὶ ὠπὸ 
μὲν ταύτης τεεραπλάσιον: 

ΠαΙ. Φημί. 
Σ8. Τεεράπουν δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισέας ταυτησὶ τουτί: 
Π41. Ναί. 

ο. Σα. Εἶεν' τὸ δὲ ὀκεώπουν οὐ τοῦδε μῖν διπλάσιόν 

ἐστι, τούτου δὲ ἥμιον ; 
ΠΗΙ. Πάνν γε. 

Σ0. Οὐκ ἀπὸ μὲν μείζονος ἴσται ἢ εοδαύτης γραµ- 
Ὦ μῆς, ἀπὸ ἐλάττονος δὲ ἢ τοσησδί; ἢ οὔ; 

1. ΠάΙ. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. 

ΣΩ, Καλῶς' τὸ γώρ σοι δοκοῦν τοῦτο ἀποχρίνου. καί 
μοι λέγε: οὐχ δε μὲν ὁνοῖν ποδοῖν ἦν, ἡ δὲ τεττάρων: 

ΠΠ. Ναί. 

ΣΩ. αεῖ ἄρα τὴν τοῦ ὀκτώποδος χωρίου γραμμὴν 
«ο µείζω μὲν. εἶναι τῆσδε τῆς δίποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τε- 
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τράποδος. 

ΠαΠ. Ati. 

κ Σ9. Πειρῷ δὴ λέγειν πηλίκην τινὰ φὴς αὐτὴν εἶναι. 
ΠαΙ. Τρίποδα. 

“. 29. Οὐκοῦν ἄνπερ τρίπους ᾖ, τὸ ἥμισυ ταύτης 
48 πφοσληφόμεθα καὶ ἴσται τρίπους; δύο μὲν γὰρ οἵδε, ὁ δὲ 

εἰς: καὶ ἐνθένδε ὡσαύτως δύο μὲν οἵδε, ὁ δὲ εἷς' καὶ 
γέγνεται τοῦτο τὸ χωρίον ὃ φῄς. 
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παι. Ναί. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ἂν ᾖ τῇδε τριῶν καὶ τῇδε τριῶν, τὸ 

ὅλον χωρίον τριῶν τρὶς ποδῶν γίνεται; 

Π41. Φαίνεται. 

Σ56, Τρεῖς δὲ ερὶς πόσοι εἰσὶ πόδες: 5 
ΠαΙ. Ἐννέα. 

5, "Εδει δὶ τὸ διπλάσιον πύσων εἶναι ποδῶν; 

Πα. Ὀκτώ. 

Σ0. Οὐδ' ἄρα ἀπὸ τῆς τρίποδός πω τὸ ὀκτώπουν 
χωρίον γίγνεται. 10 

ΠΑΙ.. Οὐ δῆτα. 

Σ.. Αλ ἀπὸ ποίας; πειρώ ἡμῖν εἰπεῖν ἀκριβῶς' καὶ 300 
εἰ μὴ βούλει ἀριθμεῖν, ἁλλὰ δεῖξον ἀπὸ ποίας. 84 

ΠΑΙ. ᾽Λιλὰ μὰ τὸν ία, ὦ Σώκρατε, ἴἔγωγε οὐκ 
οἶδα. 15 

Σ0. Ἐννοις αὖ, ὦ Μένων, οὗ ἐσεὶν ἤδη βαδίζων 
ὅδε τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαε; ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ἤδει μὶν 
οῦ ἢ τις ἔσειν ἡ τοῦ ὀκεώποδος χωρίου γραµµή, ὥσπερ 
οὐδὲ νῦν πω οἶδεν, ἆλλ᾽ οὖν ᾠιτό γ' αὐτὴν τότε εἰδέναι 
καὶ θαῤῥαλέως ἀπεκρίνετο ὡς εἰδώς, καὶ οὐχ ἡγεῖτο ὧπο- 30 
ρεῖν". νῦν δὲ ἡγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, καὶ ὥσπερ οὐκ οἶδεν, 
οὐδ' οἴεται εἰδέναι. Β 

ΜΕΝ. ᾽αληθῆ λέγεις. 

Σ.. Οὐκοῦν νῦν βέλτιον ἔχει περὶ τὸ πρᾶγμα ὃ 

οὐκ ᾖδει; 35 
ΜΕΝ. Καὶ τοῦτό µοι δοκεῖ. 

ΣΩ. ᾽Απορεῖν οὖν αὐτὸν ποιήσαντες καὶ ναρκῷν ὥσ- 

περ ἡ νάρκη, μῶν τι ἐβιάψαμεν: 
ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ5. Προῦργου γοῦν τι πεποιήκαµεν, ὡς ἔοικε, πρὸς χο 

εὺ ἐξευρεῖν ὅπη ἔχει" νῦν μὲν γὰρ καὶ ζητήσεεν ἂν ἡ- 
δέως οὐκ εἰδώς, τότε δὲ ῥᾳδίως ἂν καὶ πρὸς πολλοὺς καὶ 
πολλάκις ὥετ ἂν εὖ λέγειν περὶ τοῦ διπλασίου χωρίου, ϱ 

ὡς δεῖ διπλασίαν τὴν γραμμὴν ἔχειν µήκει. 
ΜΕΝ. Ἔοικεν, 

29. Οἵαμ οὖν ἂν αὐτὸν πρότερον ἐπιχειρῆσαι ζητεῖν 
ἢ µανθάνειν τοῦτο ὃ ὤετο εἰδέναι οὐκ εἰδώς, πρὶν εἰς 
ἀπορίαν κατέπεσεν ἠγησάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπόθησε 
τὸ εἰδέναις 

ΜΕΝ. Οὔ µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Ώ 

ΣΩ. Ὄνητο ἄφα ναρκήσας : 
ΜΕΝ. «οκεῖ µοι. 

Σ8. Σκέψφαι δὴ ἐκ ταύτης τῆς ἀπορίας ὃ τι καὶ ὄνευ- 
ρήσει ζητῶν μετ ἐμοῦ οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ 
καὶ οὐ διδάσκοντος' φύλαττε δὲ ἄν που εὕρης µε διδά- (5 Ὁ 
σκοντα καὶ διεξιόντα αὐτῷ, ἀλλὰ μὴ τὰς τούτου δόξας 

ἀνερωτῶντα. «έγε γάρ µοι σύ" οὐ τὸ μὲν τετράπου» 
ποῦτο ἡμῖν ἐσεὶ χωρίον; µανθάνεις; 

35 356 

9. ἢ om. Βοκκογας, — 18. Τεεράπουν auetore Cornario be: Τέταρτον cuin libris a. — ἡμισέως α, ἡμισείας Ὁ. 
— 22. Πάνυ γε ο. ΧΓάΞΒΟΕΕτὺὸτ, -- 15. οὕτω πο. 

19. ῴετο ταύτην ᾱ. -- 42. ὅτι ab. — 44 ἀλλ) ο — 45. οὐ) μὴ α. — 46. τούτων ΧΓώά ΣΤΗ Εγὸ, haud im- 
probante WVinebelmanno. 
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Πα. "Εγωγε. 
39. ΄Έτερον δὲ αὐτῷ προσθεῖμεν ἂν τουεὶ ἴσονι: 
ΠΗΙ. Ναί. 

ΣΏ. Καὶ τρίτον τόδε ἴσον ἑκατέρῳ τούτων; 

|] Πα]. Ναί. 

ΣΩ, Οὐκοῦν προσαναπληρωσαίμεθ’ ἂν τὸ ἐν τῇ γω- 

νίᾳ τόδε; 
ΠαΙ. Πάνο γε. 

. 29. : "Αλλο τι οὖν γένοιτ ἂν τέτταρα ἴδα χωρία τάδε; 
357 1ο ΠΗαΙ. Ναί . 

20, Τί οὖν; τὸ ὅλον τόδε ποσαπλάσιον τοῦδε γί- 

γνεται; 
ΠΗΙ.  Τετραπλάσιον. 

Σ98. Ἔδει δὲ διπλάσιον ἡμῖν γενέσθαι. ἢ οὐ µέ- 

is µνησια; 
ΠΗΙ. Πάνυ γε. 

Σ4. Οὐκοῦν ἴστιν αὕτη γραμμὴ ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν 
5ὔ (τιὰ) τέµνουσα δίχα ἕκαστον τούτων τῶν χωρίων; 

ΠΠ. Ναί. 

9.  Σ8. Οὐκοῦν τέταρες αὗται γίγνονται γραμμαὶ ἴσαι, 
περιέχουσαι τουτὶ τὸ χωρίον; 

1141. Γίνονται. 

M. Σκόπει δή, πηλίκον τί ἐἔσει τοῦτο τὸ χωρίον: 
ΠαΙ Οὐ µανθάνω. 

1 «Σ50. Οὐγὶ τετάρων ὄντων τούτων ἥμιου ἑκάστου 
κάστη ἡ γραμμὴ ἀποτέτμηκεν ἐντός; ἢ οὔ; 

Πα1. Ναί, 

ΣΩ. Πόσα οὖν τηλικαῦτα ἐν τούτω ἕνεσειν: 
Πα]. Τέταρα. 

πο. 2. Πόσα δὲ ἐν τῶδε; 
ΠΑΙ. «ύο, 

Σ0,. Τὰ δὲ τέτεαρα τοῖν δνοῖν τί ἐστιν : 
ΠαΙ. «ιπλάσια. 

β ΣΦ. Τόδε οὖν ποσάπουν γίγνεται; 
3081 Πα. Ὀκτώπουν. 

Σ.. ᾽Απὸ ποίας γραμμῆς: 
ΠΗΙ. ᾽Απὸ ταύτης. 
ΣΏ. ᾽Απὺὸ τῆς ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τεινούσης τοῦ 

τεεράποδος; 

“0 ἍᾖἩΠΗΙ. Ναί. 

Σα. Καλοῦσι δέ γε ταύτην διάµκερον οἱ σοφισταί, 

ὥστ᾽ εἰ ταύτῃ διάμετρος ὄνομα, ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἄν, 
ὡς σὺ φῄς, ὦ παῖ ένωνος, γέγνοις᾽ ἂν τὸ διπλάσιον χωρίον. 

9. λλ’ ὀτιοῦν ᾱ. — 14. ᾗ πα. — 17. γραμμὴ ἣ 
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ΠαΙ. Πάνν μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Τί σοι δοκεῖ, ὦ ΠΜένων; ἔστιν ἤνεινα δύξαν 

οὐχ αὐτοῦ οὗτος ἀπεκρίνατο; 
ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλ’ ἑαυτοῦ. 6 
Σ0. Καὶ μὴν οὐκ ᾖδει γε, ὡς ἔφαμεν ὀλίγν 6 

πρύτερον. 
ΜΕΝ. ᾿αληθῆ λέγεις. 

Σ6. Ἐνῆσαν δέ γε αὐτῷ αὗται αἱ δόξαι. ἢ οὔ: 
ΜΕΝ. Ναί 

Σ0. Τῷ οὐκ εἰδύει ἄρα περὶ ὧν ἂν μὴ εἰδῇ ἔνεισιν 10 
ἀληθεῖς δόξαι περὶ τούτων ὧν οὐκ οἶδεν; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 

Σ4. Καὶ νῦν μέν γε αὐτῷ ὥσπερ ὄναρ ἄρει ἆνα- 
κεκίνηνται αἱ δόξαι αὗται: εἰ δὲ αὐτόν τις ἀνερήσεται 
πολλάκις τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ ποὶλαχῇ, οἶσθ ὅτι τελευτῶν ιο 359 
οὐδενὸς ἠττον ἀκριβῶς ἐπιστήσεται περὶ τούτων. Π] 

ΜΕΝ. Ἔοικεν, 

20. Οὐκοῦν οὐδενὺς διδάξαντος ὦλλ ἐρωτήσαντος 
ἐπιστήσεται, ὠναλαβὼν αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην: 

ΜΕΝ. ἵΝαί. 30 

ΣΩ. Τὸ δὲ ἀναλαμβάνειν ανὐτὺν ἐν αὐτῷ ἐπιστήμην 
οὐκ ἀναμιμνήσκεσθαί ἔσειν; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

29. ΑΡ οὖν οὐ τὴν ἐπιστήμην, ἣν νῦν οὗτος ἔχει, 
ἤτοι ἔλαβέ ποτε ἢ citl εἶχεν: 15 

ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν ἀεὶ εἶχεν, ἀεὶ καὶ ἦν ἐπιστήμων : 
εἰ δὲ ἔλαβέ ποτε, οὐκ ἂν ἕν γε τῷ νῦν βίῳ εἰληφὼώς εἴη. 
ἢ δεδίδαχἑ τις τοῦτον γεωμετρεῖν; οὗτος γὰρ ποιήσει Ε 
περὶ πάσης γεωμετρίας ταὐτὰ ταῦτα, καὶ τῶν ἄλλων µα- 30 
Βημάτων ἁπάντων. ἔστιν οὖν ἄσεις τοῦτον πάντα δεδί- 
ὅαχε; δίκαιος γάρ που εἰ εἰδέναι, ἄλλως τε ἐπειδὴ ἐν τῇ 
σῇ οὐκίᾳ γέγονε καὶ τέθραπται. 

ΜΕΝ. Αλ) οἶδα ἔγωγε ὄει οὐδες πώποτε ἐδίδαξεν. 
29. Ἔχει δὲ ταύτας τὰς δόξας, ἢ οὐχί; 35 
ΜΕΝ. Ανάγκη, ὦ Σώκφατες, φαίνεται. 
Σ.. Εἰ δὲ μὴ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβών, οὐκ ἤδη τοῦτο 360 

δᾗλον, ὅτι ἐν ἅλλῳ τινὶ χρόνῳ εἶχε καὶ ἐμεμαθήκει; 56 
ΜΕΝ. Φαίνεται. 

Σ9. Οὐκοῦν οὗτός γέ ἔσειν ὁ χρόνος ὅτ οὐκ ἦν ἄν- 10 
Όρωπος; 

ΜΕΝ. Ναί. 

26. Εἰ οὖν ὃν ἂν ᾖ χρόνον καὶ ὃν ἂν μὴ ᾗ ἄνθρω- 

ἐκ —— εἰς γωνίαν τείνει τέµνουσα auetore Woltio b. (17. ἣ 

add. Wolſius, frustra, αἱ Ώππο ορίποτ. 18. τείνει Wolus —* Fe τινὰ ceteri. malim omittere ου ſehlelerma· 
machero. Ruxx. - 1. ἱκαστον non 810 loco, sed in ima patxina positum e⸗t in a. ⸗ 234. Τόδε οὖν [ποσαπλάσιον 
γήγνεται τούτου. TAI. Οιπλάσιον. 242. Τοῦτο δὶ πηλέκον ἦν; ΠάΙ. Τετράπουν. 25. Τόδε οὐν] ποσώπουν ΒομΙείος- 
macherus. 

11: περὶ τούτων ὧν οὐκ οἶδεν απείοτο Sehleiermachero seclusit b. — 15. πολλαχοῦ .. - 
οὐκ ἴδει τοῦτο, δῆλον ὃ ὅτε αἨ. — 35. μεμαθήκει ΕΝ. — 43, ὃν ἂν auetore (ογματίο Όσο: (2η νο, -- 27. λαβὼν 

ὃ ἂν εοετ. Σ, ὅταν επι εοἰοσία Ηνῖκ .. οί, ὃν τ) ἂν. Βαιτ. -- καὶ] ἢ 

33. τε καὶ ἐπειδὴ 

καὶ ab. 
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πος, ἐνέσονται αὐτῷ ἀληθεῖς δύξαι, αἳ ἐρωτήσει ἔπεγερ- 
Θεῖσαι ἐπισεῆμαι γίγνονται, ἀφ οὖν τὸν ἀεὶ χρόνον µε- 

19. μαθηκνῖα ἔσεαι ἡ φυχὴ αὐτοῦ; δήλον γὰρ ὅτι τὸν πάντα 
χρόνον ἴστιν ἢ οὐκ ἴστιν ἄνθρωπος. 

6 ΜΕΝ. Φαίνεται. 

Σ0, Οὐκοῦν εἰ ἀεὶ ἡ ἀλήθεια ἡμῖν τῶν ὄντων ἐστὶν 
Β ἐν τῇ ψυχῇ, ἀθάνατος ἂν ἡ φυχὴ εἴη, ὥστε θαῤῥοῦντα 

χρὴ ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιστάμενος νῦν, τοῦτο ὅ᾽ ἐσεῖν ὃ μὴ 
µεμνηµένος, ἐπιχειρεῖν ζητεῖν καὶ ἀναμιμνήσκεσθαι; 

1 ΜΕΝ. Εὖ µοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες, οὐκ οἱδ᾽ 
ὅπως. 

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐμοί, ὦ Μένων. καὶ τὰ μέν γε 
ἄλλα οὐκ ἂν πάνυ ὑπὶρ τοῦ λόγου ὁμοχυρισαίμην" ὅτι 
δ’ οἰόμενοι δεῖν ζητεῖν ἃ μή τις οἶδε, βελτίους ἂν εἷ- 

1δµεν καὶ ἀνδρικώτεροι καὶ ἧττον ἀργοὶ ἢ εἰ οὐίμεθα, ἃ 
36 μὴ ἐπιστάμεθα, μηδὶ δυνατὸν εἶναι εὑρεν μηδὶ δεῖν 

ϱ  ζητεῖν, περὶ τούτου πάνυ ὧν διαµαχοίµην, εἰ οἷός τε 
εἴην, καὶ λόγῳ καὶ ἔφγῳ. 

ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο μέν γε δοκεῖς µοι εὖ λέγειν, ὦ 
39 Σώκρατες. 

Σᾳ. Βούλι οὖν, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν ὅτι ζητητέον 
περὶ οὗ μή τις οἶδεν, ἐπιχειρήσωμεν κοινῇ ζητεῖν τί ποτ 
ἔστιν ἀρετή: 

ΜΕΝ. Πάνο μὶν οὖν. οὐ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ἀλλ 
30 ἔγωγε ἐκεῖνο ἂν ἤδιστα, Όπερ ἠρόμην τὸ πρώτον, καὶ 

οκεψαίµην καὶ ἀκούσαιμε, πότερον ὡς διδακτῷ ὄντι αὐτῷ 
ϱ δεῖ ἐπιχειρεν, ἢ ὡς φύσει ἢ ὡς τίνι ποτὲ τρόπῳ παφα- 

γηνοµένης τοῖς ἀνθρώποις τῆς ἀρετῆς. 
Σ9. Αι’ εἰ μὶν ἐγὼ ἠρχον, ὦ Μένων, μὴ µόνον 

40 ἐμαυτοῦ ἁλλὰ καὶ σοῦ, οὐκ ἂν ἐσκεψάμεθα πρότερον εἴτε 
διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτὸν ἡ ἀριτή, πρὶν ὅ τι ἴστι 
πρῶτον ἐξητήσαμεν αὐτό. ἐπειδὴ δὲ οὐ σαυτοῦ μὲν οὐδ᾽ 
ἐπιχειρεῖς ἄφχειν, ἵνα δὴ ἐλεύθερος ἠς, ἐμοῦ δὲ ἐπι- 
χειρεῖς τε ἄρχειν καὶ ἄρχεις, συγχωρήσοµαί σοι" τί γὰρ 

Ε πό χρὴ ποιεῖν; ἔοικεν οὖν σκεπτέον εἶναι ποῖόν τί ἐστιν ὃ 
µήπω ἴσμεν ὃ τι ἔσειν. εἰ μή τι οὖν, ἁλλὰ οµικρόν γέ 

μοι τῆς ἀρχῆς χάλασον, καὶ συγχώρησον ἐξ ὑποθέσεως 
369 αὐτὸ σκοπεῖσθαι, εἴτε διδακτόν ἔσειν εἴτε ὁπωσοῦν. 

λέγω δὲ τὸ ἐξ ὑποθέσεως ὧδε, ὥσπερ οἱ γεωμµέτραι 
4ο πολλάκις οκοποῦνται, ἐπειδάν εις ἔρηται αὐτούς, οἷον 

περὶ χωρίου, εἰ οἷόν τε ἐς τόνδε τὸν κύκλον τόδε τὸ 
41 Ἅᾖωρίον τρίγωνον ἐνταθῆναι, εἴποι ἂν τις ὅτι Οὕπω 

οἶδα εἰ ἔσει τοῦτο τοιοῦτον, αλλ’ ὥσπερ μέν τινα ὑπό- 

Φεσιν προὔργου οἶμαι ἴχειν πρὺς τὸ πρᾶγμα τοιάνδε" 
4ὅ εἰ µέν ἐστι τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον, οἷον παρὰ τὴν 

δοθεῖσαν αὐτοῦ γφαμμὴν παρατείναντα ἐλλείπειν τοι- 
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ούτῳ χωρίω, οἷον ἂν αὐτὸ τὸ παρατεταµένον ᾖ, ἄλλο τι 
συμβαίνειν µοι δοκεῖ, καὶ ἆλλο αὖ εἰ ἀδύνατόν ἔσει 
ταῦτα παθεῖν. ὑποθέμενος οὖν ἐθέλω εἰπεῖν σοι τὸ 
συμβαῖνον περὶ τῆς ἐντάσεως αὐτοῦ εἰς τὸν κύκλον, εἴτε B 

ἀδύνπτον εἴτε µή. Οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀφετῆς ἡμεῖς, ὅ 
ἐπειδὴ οὐκ ἴσμεν οὔθ) ὃ τί ἐστιν οὔθ) ὁποῖόν τι, ὑποθέ- 
µενοι αὐτὸ σκοπῶμεν εἴεε διδακεὺν εἴτε οὐ διδακτόν 
ἐστιν, ὧδε λέγοντες, εἰ ποῖόν τί ἐστι τῶν περὶ τὴν ψυ- 
χὴν ὄντων ἀρετή, διδακτὸν ἂν εἴη ἢ οὐ διδακεόν; 
πρῶτον μὲν εἰ ἔσειν «λλοῖον ἢ οἷον ἐπισεήμη, ἄρα δι- 10 
ὅακτον ἢ οὔ; ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγμεν, ἀναμνηστόν; δια- 
φερέτω δὲ μηδὶν ἡμῖν ὁποτέρῳ ἂν τῷ ὀνόματι χρώμε- 
θα. ἀλλ ἄρα διδακτόν; ἢ τοῦτό γε παντὶ δῆλον, ὅτι οὐ- ϐ 
δὲν ἄλλο διδάσκεται ἄνθρωπος ἢ ἐπιστήμην: 

ΜΕΝ. "Ἔμοιε δοκεῖ. 
Σ0. Εἰ δὲ Υ ἐστίν ἐπιστήμη τις ἡ ἀρεή,, δῆλον 

ὅτι διδακτὸν ἂν εἴη. 
ΜΕΝ. Πῶς γὰρ οὗ: 

Σ5. Τούτου μὲν ἄρα ταχὺ ἀπηλλάγμεθα, ὅτι τοι- 
οὔδε μὲν ὄνεος διδακκόν, τοιοῦδε ὅ’ οὔ. γη 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
Σ5, Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικε, δεῖ σκέφασθαι, 

πύτερόν ἐστιν ἐπιστήμη ἡ ἀρετὴ ἢ ἀλλοῖον ἐπισεήμης. 
ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ τοῦτο μετὰ τοῦτο σκεπτέον εἶναι. D 
36, Τί δὶ δή; ἄλλο τι ἢ ἀγαθὸν αὐτό φαµεν εἶναι 15 

τὴν ἀρετήν, καὶ αὕτη ἡ ὑπόθεσις μένει ἡμῖν, ἀγαθὺν 
αὐτὸ εἶναι; 

ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. 
20. Οὐνκοῦν εἰ μέν τί ἔσειν ἀγαθὸν καὶ ἄλλο χωρι- 

ζόμενον ἐπιστήμης, τάχ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ οὐκ ἐπιστήμη 30 
τις" εἰ δὲ μηδέν ἐστιν ἀγαθὸν ὃ οὐκ ἐπιοτήμη περιέχει, 
ἐπιοτήμην ἄν τιν αὐτὸ ὑποπτεύοντες εἶναι ὀρθῶς ὑπο- 
πτεύοιµεν. 

ΜΕΝ. Ἔσει ταῦτα. 

Σ0. Καὶ μὴν ἀρετῇ Υ ἐομὲν ἀγαθοί; 15 
ΜΕΝ. Ναί. 

ΣΩ. Εἰ δὲ ἀγαθοί, ὠφέλιμοι" 
ὠφέλιμα. οὐχί; 

ΜΕΝ. Ναί. 

29. Καὶ ἡ ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἐστιν: .ϱ 
ΜΕΝ. Ανάγκη ἐκ τῶν ὠμολογημένων. 
Σ8. Σκεφώμεθα δὴ καθ’ ἕκαστον ἀναλαμβάνοντες, 

ποϊά ἐστιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ. ὑγίεια, φαµέν, καὶ ἰσχὺς καὶ 
κάλλος καὶ πλοῦτος δή" ταῦτα λέγομεν καὶ τὰ τοιαῦτα 

ὠφέλιμα. οὐχί; Π 
ΜΕΝ. Ναί. 

10 363 

πάντα γὰρ ὠαθὰ Ε 
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98 Σῳ. Ταὐτὰ δἡ ταῦτά φαµεν ἐνίοτε καὶ βλάπτει». ἢ 

οὗ ἄλλως φὴς ἢ οὕτως; 
ΜΕΝ. Οὔκ, ἆλλ’ οὕτως. 

Σ0. Σκύπει δή, ὅταν τί ἑκάστου τούτων ἠγῆται, 
5 ώφελεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅταν τί, βἰάπτει; ἆρ οὐχ ὅταν μὲν 
ὀρθὴ χρῆσις, ὠφελεῖ, ὅταν δὲ µή, βιάπτει; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

Σ9. Ἔει τοίνυν καὶ τὰ κατὰ τήν ψυχἠν σκεψώμεθα. 
σωφφοσύνην τι καλεῖς καὶ δικαιοσύνην καὶ ἀνδρίαν καὶ 

10 εὐμαθίαν καὶ μνήμην καὶ µεγαλοπρέπειαν καὶ πάντα τὰ 

τοιαῦτα; 

β ΜΕΝ, Έγωγε, 
Σϱ. Σκόπει δὴ τούτων ἄττα σοι δοκεῖ μὴ ἐπιστήμη 

εἶναι ἀλλ ἄλλο ἐπιστήμης, εἰ οὐχὶ ποτὲ μὲν βλάπτει, 
is τοτὶ δὲ ὠφελεῖ: οἷον ἀνδρία, εἰ μὴ ἔσει φρόνησις ἡ ὧν- 

365 δρία ἀλλ) οἷον Φάῤῥος τι’ οὐχὶ ὅταν μὲν ἄνευ νοῦ θαῤῥη 
ἄνθρωπος, βλάπτεται, ὅταν δὲ σὺν νῷ, ὠφελεῖται; 

ΜΕΝ. Ναί. 

Σᾳ. Οὐκοῦν καὶ σωφροσύνη αἰσαύτως καὶ εὐμαθία: 
3υ μετὰ μὲν νοῦ καὶ µανθανόμενα καὶ καταρτυόµενα ὠφέ- 

λιμα, ἄνευ δὲ νοῦ βἰαβερά: 
ΜΕΝ. Πάνυ σφόδρα. 

ο Σα. Οὐκοῦν συλλήβδην πάντα τὰ τῆς φυχῆς ἔπιχει- 

ρήματα καὶ καρτερήµατα ἠγουμίνης μῖν φρονήσεως εἰς 
10 εὐδαιμονίαν τελευτᾷ, ἀφροσύνης δ᾽ εἰς τοὐναντίον: 

ΜΕΝ. Ἔοικεν. 
Σ0. Εἰ ἄρα ἀρετὴ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ τί ἐστι καὶ ἄναγ- 

καῖον αὐτῷ ὠφε]ίμῳ εἶναι, φρόνησιν αὐτὸ δεῖ εἶναι, 
ἐπειδήπερ πάντα τὰ κατὰ τὴν φυχήν αὐτὰ μὶν καθ 

80 30 αὐτὸ οὔτε ὠφέλιμα οὔεε βλαβερά ἐστι, προσγενοµένης δὲ 
Ὁ «φρονήόεως ἢ ἀφροσύνης βλαβερά τε καὶ ὠφέλιμα γέγνεται. 

κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον ὠφέλιμόν γε οὖσαν τὴν ἀρετὴν 
φρόνησιν δεῖ Ειν᾽ εἶναι. 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
1 Σβ. Καὶ μὶν δὴ καὶ τἆλλα ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, 

πλοῦτόν τε καὶ τὰ τοιαῦτα, τοτὶ μὲν ἀγαθὰ τοτὲ δὲ βία- 

βερὰ εἶναι, ἀθ οὐχ ὥσπερ τῇ ὤλλῃ ψυχῇ ἡ φρόνησις 
ἡγουμένη ὠφέλιμα τὰ τῆς ψυχῆς ἐποίει, ἡ δὲ ἀφροσύνη 
βλαβερά, οὕτως αὖ καὶ τούτοις ἡ φυχὴ ὀρθῶς μὲν χρω- 

Ε ωµένη καὶ ἡγουμένη ὠφέλιμα αὐτὰ ποιῖ, μὴ ὀρθῶς δὲ 

βλαβερά; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
Σο. Ὀρθῶς δὲ γε ἡ ἔμφρων ἡγεῖται, ἡμαρτημένως 

ὃ ἡ ἄφρων: 
ο .. «ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 

20. Οὐκοῦν οὕτω δὴ κατὰ πάντων εἰπεῖν ἔσει τῷ 
ἀνθρώπω τὰ μὲν ἄλλα πάντα εἰς τὴν φυχὴν ἀνηρτῆσθαι, 
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τὰ δὲ τῆς ψυχῆς αὐτῆς εἰς φρόνησιν, εἰ μέλλει ἀγαθὰ 49 
εἶναι" καὶ τούτῳ τῷ λόγω φρόνησις ἂν εἴη εὺ ὠφέλιμον. 
φαμὲν δὲ τὴν ἀριτὴν ὠφέλιμον εἶναι; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

25. «Φρόνησιω ἄρα φαμὲν ἀρετὴν εἶναι, ἤτοι ξύμ- 6 
πασαν ἢ µέρος τε; 

ΜΕΝ. «οκεῖ µοι καλῶς Λέγεσθαι, ὦ Σώκρατες, τὰ 

λεγόμενα. 

Σ8. Οὐκοῦν εἶ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὖν ἂν εἷεν φύσει 
οἱ ὀγαθοί. 10 

ΜΕΝ. Οὔ µοι δοκεῖ, . 

ΣΩ. Λαὶ γὰρ ἄν που καὶ τόδ᾽ ἦν. εἰ φύσει οἱ ὧγα- Ἡ 
Φοὶ ἐγίγνοντο, ἠσάν που ὧν ἡμῖν οἳ ἐγίγνωσκον τῶν νέων 

τοὺς ἀγαθοὺς τὰς φύσεις, οὓς ἡμεῖς ἂν παραλαβόντες 
ἐκείνων ἀποφηνάνεων ἐφυλώττομεν ἐν ἀκροπόλει, κατα- 15 

σημηνάµενοι πολὺ μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον, ἵνα μηδεὶς αὐτοὺς «Ἅ0τ 
ὀέφθειρεν, ἀλλ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο. εἰς τὴν ἡλικίαν, χρή- 
σιµοι γίγνοιντο ταῖς πόλεσιν. 

ΜΕΝ. Εὐιός γέ τοι, ὦ Σώκρατες. 
Σ0, 40 οὖν ἐπειδὴ οὐ φύσει οἱ ἀγαθαὶ ἀγαθοὶ γί- 19 

Ίνονταε, ἄρα µαθήσεις 6 
ΜΕΝ. «οκεῖ µοι ἤδη ἀναγκαῖον εἶναι. καὶ ὅῆλον, 

ὦ Σώκρατες, κατὰ τὴν ὑπόθεσιν, εἴπερ ἐπιστήμη ἐστῖν 
ἀρετήν ὅτι διδακτόν ἐστιν. 

ΣΏ, Ἴσως νὴ ἀἱα" ἀλλὰ μὴ τοῦτο οὐ καλῶς ὠμο- 1 
λογήσαμεν; 

ΜΕΝ. Καὶ μὴν ἐδόκει μὲν ἄρει καλῶς λέγεσθαι. 
250, λλὰ μὴ οὐκ ἐν τῷ ἄφτι µόνον δέῃ αὐτὺ δοκεῖν 

καλῶς λέγεσθαι, ἁλλὼ καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ ἔπειτα, 

εὖ μέλλει ει αὐτοῦ ὑγιὲς εἶναι. ΜΗ 
ΜΕΝ. Τί οὖν δή; πρὸς τέ βλέπων δνσχεραίνεις αὐτὸ Ὦ 

καὶ ἀπιστεῖς μὴ οὐκ ἐπισεήμη ἡ ἡ ἀρετή: 
ΣΏ, ἸἘγώ σοι ἐρῶ, ὦ ΠΜένων. τὸ μὲν γὰρ διδωκτὸν 

αὐτὸ εἶναι, εἴπερ ἐπισεήμη ἐσείν, οὐκ ἀνατίθεμαι μὴ οὐ 
καλῶς λέγεσθαι' ὅτι ὅ οὐκ ἴστεν ἐπιστήμη, οκέψαι ἐάν 15 
σοι δοκῶ εἰκότως ὠπιοτεῖν. τόδε γάρ µοι εὖπέ. εἰ ἴστι 
διδακτὸν ὀτιοῦν πρᾶγμα, μὴ µόνον ἀρετή, οὐκ ἀναγκαῖον 
αὐτοῦ καὶ διδασκώλους καὶ µαθητὰς εἶναι; 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ, 368 
Σ0. Οὐκοῦν τοὐναντίον αὖ, οὗ μήτε διδάσκαλοιφο K 

μήτε μαθηταὶ εν, παλῶς ἂν αὐτὸ εἰκάζοντες εἰκάζοιμεν 
μὴ διδωτὸν εἶναι; 

ΜΕΝ. "στι ταῦτα. ἀλλ ἀρεεῆς διδάσκαλοι οὐ δο- 
κοῦσέ σοι εἶναι: 

Σ9. Πολλάκις γοῦν ζητῶν εἴ τινες εἶεν αὐτῆς διδά- ο 

σκαλοι, πάντα ποιῶν οὐ δύναμαι εὑρεῖν. καίΐτοι μετὰ 
πολλῶν γε ζητῶ, καὶ τούτων μάλιστα οὗς ἂν οἵωμαι 

1, δὴ) δὲ Γο, --.0. εί α. -- ἀνδρείαν ο (αρίᾳασ), -- 19. εὐμάθειαν ο ſubiquue. — 19. εἰ απείοτὸ lleindorſio 
let το. Vindob. 49 ο ἡ ab. — 15. τοτὲ γὸ1 τότε ἄΓάΤΒΕΕ, ποτὲ αλνο, ΟΠε, TTeaet. 193 D. — 16. οὐγ ὅταν α. 
- — εὐμαθία, μετὰ 5, εὐμαθία μετὰ Ὁ. — 35. τὰ αλλα a. — 43. δὲ γε ἡ, λέγε. εἰ ἅ 4. 

. οἳ ἀγαθοὶ ἀγαθοί Struvius οἱ Flor. α. -- 45. αὐτῆς εἷεν ᾱ. — 47. οὓς) οἵους a. 
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ἐμπειροτάτους εἶναι τοῦ πράγματος. καὶ δὴ καὶ νῦν, ὦ 
Μένων, εἰς καλὸν ἡμῖν "Ανυτος ὅδε παρεκαθέζετο, ὦ µε- 
ταδῶμεν τῆς ζητήσεως. εἰκότως ὅ ἂν µεταδοῖμεν ἄν. 

90 λνυτος γὰρ ὅδε πρῶτον μέν ἐστι πατρὺς πλουσίου τε καὶ 
Δσοφοῦ ᾿Ανθεμίωνος, ὃς ἐγένεο πλούσιος οὐκ ἀπὺ τοῦ 
αὐτομάτου οὐδὲ δόντος τινύς, ὥσπερ ὁ νῦν νεωσεὶ εἰλη- 
φὼς τὰ Πολνυκράτους χφήµατα Ἰσμηνίας ὁ Θηβαῖος, ἀλλὰ 
τῇ αὐτοῦ σοφία κεησάµενος καὶ ἐπιμελείᾳ, ἔπειτα καὶ τὰ 
ἄλλα οὐχ ὑπερήφανος δοκῶν εἶναι πολίτης οὐδὲ ὀγκώδης 

Ίοτε καὶ ἐπαχθής, ἀλλά κύσµιος καὶ εὐσταλὴς ἀνήρ' ἔπειτα 

Ἠ τοῦτον εὖ ἔθρεψε καὶ ἐπαίδευσε», ὡς δοκεῖ ᾿4θηναίων τῷ 
πλήθει' αἱροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς µεγίστας ἀρχάς- 

369 δίκαιον δὴ μετὰ τοιούτων ζητεῖν ἀρετῆς πέρι διδασκάλους, 

εἴε) εἰσὶν εἴτε µή, καὶ οἵ τινες. Σὺ οὖν ἡμῖν, ὦ Άνντε, 
(ο συζήτηαον, ἐμοί τε καὶ τῷ σαυτοῦ ξένω ἨΜένωνι τῷδε, 

πηρὶ τούτου τοῦ. πράγματος, τίνε ἂν εἶεν διδάσκαλοι. 

ὧδε δὲ σκέψαι. εἰ βουλοίµεθα Μένωνα τόνδε ἀγαθὸν 
ὑωτρὸν γενέσθαι, παρὰ τίνας ἂν αὐτὸν πέµποιµεν διδα- 
σκάλους; ἀφ᾿ οὐ παρὰ τοὺς ἑατρούς; 

-ν ΑΝ. Πάνυ γε. 

Σ9. Ti δ' εἰ οκυευτόµον ἀγαθὸν βονλοίµεθα γενέ- 
ϱ σθαι, ἆρ οὐ παρὰ τοὺς σκυτοτόµους; 

ΑΝ. Ναί. 
Σα. Καὶ τὄλλα οὕτως; 

36 ΑΝ. Πάνυ γε. 

Σ0ϱ. Ὥδε δή µοι πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν εἰπέ. παρὸ 

τοὺς ἰατρούς, φαµέν, πέµποντες τόνδε καλῶς ἂν ἐπέμπο- 
µεν, βουλόμενοι ἑατρὸν γενέσθαι; ἀρ' ὕταν τοῦτο λέγωµεν, 

D τόδε λέγοµεν, ὅτι παρὰ τούτους πέµποντες αὐτὸν σῶφφρο- 

30 νοῖμεν ὧν τοὺς ὠντιποιουμένους τε τῆς τέχνης μᾶλλον ἢ 
τοὺς μή, καὶ τοὺς μισθὸν πραττοµέρους ἐπ αὐτῷ τούτῳ, 
ἀποφήναντας αὐτοὺς διδασκάλους τοῦ βουλομένου εἔναι 
τε καὶ µανθάνε; ἆρ οὐ πρὺς ταῦτα βλέψαντες καλῶς 
ἂν πέμποιµεν; 

16. ΑΝ. Ναί 

Σ8. Οὐκοῦν καὶ περὶ αὐλήσεως καὶ τῶν ἄλλων τὰ 

αὐτὰ ταῦτα; πολλὴ ἄνοιά ἐσει βονλοµένους αὐλητήν τιγα 
ποιῆσαι παρὼ μὲν τοὺς ὑπισχνουμένους διδάξειν τὴν τέχνην 
καὶ μισθὀν πραττοµένους μὴ ἐθέλειν πέµπειν, ἆλίοις δέ 

4οτισι πράγµατα παρέχειν, ζητοῦντα µανθάνειν παρὰ τού- 

των οἳ μήτε προοποιοῦνται διδάσκαλοι εἶναι, μήτ ἔσειν 

αὐτῶν µαθητὴς μηδεὶς τούτου τοῦ µαθήµατος, ὃ ἡμεῖς 
ἀξιοῦμεν µανθάνειν παρ αὐτῶν ὃν ἂν πέµπωμεν. οὐ 
πολλή σοι δοκεῖ ἁλογία εἶναι; 

“5. ΑΝ. Ναὶ μάὰ ᾷία ἔμοιγε, καὶ ἁμαθία γε πρύς. 

24. Ναλῶς λέγις. νῦν τοίνυν ἴξεσεί σε μετ ἐμοῦ 
κοινῇ βουλεύεσθαι περὶ τοῦ ξένου τουτουὶ Λένωνοφ. οὗτος 

370 
Ε 

Π44ΤΩΝΟΣ ΜΕΝΕΣΝ. 305 

γάρ, ὦ ̓ άνυτε, πάλαι λέγει πρός µε ὅτι ἐπιθυμεῖ ταύτης. 
τῆς σοφίας καὶ ἀρετῆςι ἡᾗ οἱ ἄνθρωποι τάς τε οἰχίας καὶ 34 
τὰς πύλεις καὶῶς διοικοῦσι, καὶ τοὺς γονέας τοὺς αὐτῶν 

Βεραπεύουσι, καὶ πολίτας καὶ ξένους ὑποδέξασθαί τε καὶ 

ἀποπέμψαι ἐπίστανται ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. ταύτην οὖν ὅ 
τὴν ἀρετὴν σκόπει παρὰ τίνας ὤν πέµποντες αὐτὸν ὀρθῶς Β 

πέµποιµεν. ἢ δήλον δὴ κατὰ τὸν ἄρτι Ἰόγον, ὅτι παρὰ 
τούτους τοὺς ὑπισχνουμένους ἀρετῆς διδασκάλους εἶναι 

καὶ ἀποφήναντας αὐτοὺς κοιροὺς τῶν "Ἑλλήνων τῷ βου- 
λομένῳ µανθάνειν, μισθὸν τούτου ταξαµένους τε καὶ ια 

πραττοµένους; ᾿ 

ΑΝ. Καὶ τίνας λέγεις τούτους, ὦ Σώκφατες; πτι 

Σᾳ. Οἶσθα δήπον καὶ οὗ ὅτι οὗτοί εἶσιν οἵους οἱ 

ἄνθρωποι καλοῦσι σοφιστάς. 

ΑΝ. Ἡράκλεις, εὐφήμει, ὦ Σώκρατε. µηδένα τῶνιδο 
συγγενών, μήτε οὐκείων μήτε φίλων», μήτε ἀστὺν µήτε 

ξένον, τοιαύτη µανία λάβοι, ὥστε παρὰ τούτους ἐλθόντα 
λωβηθῆναι, ἐπεὶ οὗτοί γε φανερά ἐστι λώβη τε καὶ ὅια- 

φθορὰ τῶν συγγιγνομένων. 
ΣΩ. Πώς λέγες, ὦ "Άνυτε; οὗτοι ἄρα μόνοι τῶναο 

ἀντιποιουμένων τι ἐπίστασθαι εὐεργετεῖν τοσοῦτον τῶν - 
ἄλλων διαφέρουσιν, ὅσον οὐ μύνον οὐκ ὠφελοῦσιν, ὥσ- 
περ οἱ ἄλλοι, ὅ τι ἄν τις αὐτοῖς παραδῷ, ἀλλὰ καὶ τὸ 

ἐναντίον διαφθείρουσι; καὶ τούτων φανερῶς χρήματα Ὁ 
ἀξιοῦσι πράττεοθαι; ἐγὼ μὶν οὖν οὐκ ἴχω ὅπως σοι 15 
πιστεύσω" οἶδα γὰρ ἄνδρα ἕνα Πρωταγόφαν πλείω χρή- 
µατα κτησάµενον ἀπὺ ταύτης τῆς σοφίας ἢ Φειδίαν τε, 
ὃς οὕτω περιφανῶς καλὰ ἔργα εἰργάζεο, καὶ ἄλλους 
δέκα τῶν «ἀνδριαντοποιῶν. καίτοι τέρας λέγεις, εἰ οἱ 

μὲν τὰ ὑποδήματα ἐργαζόμενοι τὰ παλαιὰ καὶ τὰ ἱμάτια νι 
ἐξακούμενοι οὐκ ἂν δύναιντο λαθεῖν τριάκονθ᾽ ἡμέρας ΚΕ 
μογθηρότερα ἀποδιδόντες ἢ παρέλαβον τὰ ἱμάτιά τε καὶ 
ἠποδήματα, ἀλλ’ εἰ τοιαῦτα ποιοῖεν, ταχὺ ἂν τῷ λιμῷ 
ἀποθάνοιεν, Πρωταγόρας δὲ ἄρα ὅλην τὴν Ελλάδα 
ἐλάνθανε διαφθείρων τοὺς συγγιγνοµένους καὶ µοχθη- 16 
ροτέρους ἀποπέμπων ἢ παρελάμβανε πλέον ἢ τετταρά- 
κόντα ἔτη. οἶμαι γὰρ αὐτὸν. ἀποθανεῖν ἐγγὺς καὶ {βδο- 
µήκοντα ἴτη γεγονότα, τετταρώκορτα δὲ ἐν τῇ τέχνῃ 
ὄντα" καὶ ἐν ὤπαντι τῷ χρόνῳ τούτῳ ἔτι εἰς τὴν ἡμέραν 
ταυτηνὶ εὐδοκιμῶν οὐδὶν πέπαυται' καὶ οὐ µόνον Πρω- 40 
ταγύρας, «λλὰ καὶ ἄλλοι πάμπολλοι, οἱ μὲν πρύτερον 99 
Τεγονότες ἐκείνου, οἱ δὲ καὶ νῦν ἔτι ὄντες. πύτερον δὴ 
οὖν φῶμεν κατὰ τὸν σὺν λόγον, εἰδύτας αὐτοὺς ἑξαπα- 
τᾷν καὶ λωβᾶσθαι τοὺς νέους, ἢ λεληθέναι καὶ ἑαντούς; 

καὶ οὕτω µαίνεσθαι ἀξιώσωμεν τούτους, οὓς ἔνιοί φασι α5 

σοφωτάτους ἀνθρώπων εἶναι; 
ΑΝ. Ποὶλοῦ γε δέουσι µαίνεόθαι, ὦ Σώκρατες, 
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ἁλ]ὰ πολὺ μᾶλλον οἳ τούτοις διδόντες ἀργύριον τῶν 
νέων" τούτων ὅὃ᾽ ἔτι μᾶλλον οἱ τούτοις ἐπιερέποντες, οἱ 

Ἡ προσήκοντες" πολὺ δὲ μάλιστα πάντων αἳ πόλεις, ἑῶσαι 
αὐτοὺς εἰσαφικνεῖσθαι καὶ οὖκ ἐξείαύνουσαι, εἴτε τις 

5 ξένος ἐπιχειρεῖ τοιοῦτόν τι ποιεῖν εἴτε ἀστός. 
ΣΩ. Πότερον δέ, ὦ "άνυτε, ἠδίκηκέ τίς σε τῶν σο- 

φιστῶν, ἢ τέ οὕτως αὐτοῖς χαλεπὸς εἷς 
ΑΝ. Οὐδὶ μὰ ία ἔγωγε συγγέγονα πώποτε αὐτῶν 

οὐδενί, οὐδ' ἂν ἄλλον ἑάσαιμι τῶν ἐμῶν οὐδένα, 
α΄ 20, ΄Απερος ἄφ εἶ παντάπασι τῶν ἀνδρῶν; 

ΑΝ. Καὶ εἴην γε. 

6 Σο. Πῶς οὖν ἄν, ὦ δαιµόνιε, εἰδεης περὶ τούτου 
τοῦ πράγματος, εἴτε τι ἀγαθὸν ἔχει ἐν ἑαυτῷ εἴτε φλαῦ- 
ρον, οὗ παντάπασιν ἄπειρος εἴης: 

is ΑΝ. Ῥαδίως τούτους γοῦν οἶδα οἳ εἰσιν, εἴε οὖν 
ἄπειρος αὐτῶν εἰμὶ εἶε µή. 

Σ0. ἡΜάνεις εἶ ἴσως, ὦ "Άννσεν ἐπε]' ὅπως γε ἄλ- 

λως οἶσθα τούτων πέρι, ἐξ ὧν αὐτὸς Μέρες θαυμάζοιμ᾽ 

ἄν. ἁλλὰ γὰρ οὐ τούτους ἑξητοῦμεν τίκες εἰσί, παρ οὓς 
ο ἂν Μένων ἀφικόμενος μοχθηρὺς γένοιτο" οὗτοι μὲν γάρ, 

Ρ εἰ οὗ βούλει, ἔσεωσαν οἱ σοφισταί: ἀλλὰ δὴ ἐκείνους 

εἰπὶ ἡμῖν, καὶ τὸν πατρικὸν τόνδε ἑταῖρον εὐεργέτησο», 
φφράσας αὐτῷ παρὰ τίνας ἀφικόμενος ἐν τοσαύτη πό- 
χει τὴν ἀρεὴν ἣν νῦν δὴ ἐγὼ διῆλθον γένος ἂν 

35 ἄξιος λόγον. 
ΑΝ. Τί δὲ αὐτῷ οὐ σὺ ἔφρασας; 
Σ0. Αλλ οὗς μὲν ἐγὼ ὤμην διδασκάλους -εούτων 

εἶναι εἶπον, ἁλλὰ τυγχάνω οὐδὶν λέγων, ὡς σὺ φῄς' καὶ 
κ. ἴσως τι λέγις. ἀλλὰ σὐ δὴ ἐν τῷ μέρει αὐτῷ εὐτὶ παρὰ 
φοτένας {19η Αθηναίων. εἰπὲ ὄνομα ὅτου βούλει. 

ΑΝ. Τί δὲ ἑνὸς ἀνθρώπου ὄνομα δεῖ ἀκοῦσαι; 
ὅτω γὰρ ἂν ἐνεύχῃ Αθηναίων τῶν καλῶν κάγαθῶν, οὐ- 
δες ἔσειν ὃς οὐ βελτίω αὐτὸν ποιήσει ἡ οἱ σοφισταί, 
ἐάν περ ἐθέλῃ πείθεσθαι. ι 

4. Σϱ. Πότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ ἀπὸ τοῦ 
αὐτομάτου ἐγένοντο τοιοῦτοι, παρ οὐδενὸς µαθόντες, 
ὅμως μέντοι ἄλλους διδάσκειν οἷοί τε ὄντες ταῦτα ἃ αὐ- 
τοὶ οὐκ ἔμαθον; 

ΑΝ. Καὶ τούτους ἔγωγε ἀξιῶ παρὰ τῶν προτέρων 

α μαθεῖν, ὄντων καλῶν κἀγαθῶν. ἢ οὐ δοκοῦσέ σοι πολλοὶ 
καὶ ἀγαθοὶ γεγονέναι ἐν τῆδε τῇ πόλει ἄνδρες: 

Σ08. Ἔμοιγε, ὦ ᾿άνυτε, καὶ εἶναι δοκοῦσιν ἐνθάδὲ 
ἀγαθοὶ τὰ πολιτικά, καὶ γεγονέναι ἴτι οὐχ ἧττον ἢ εἶναι. 
ἁλλὰ μῶν καὶ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγόνασι τῆς αὐτῶν 

«5 ἀρετῆς; τοῦτο γάρ ἐστι περὶ οὗ ὁ λόγος ἡμῖν ευγχάνει 
ὤν, οὐκ εἰ εἰσὶν ἀγαθοὶ ἢ μὴ ἄνδρες ἐνθάδε, οὐδ' εἰ 

Β γεγόνασιν ἐν τῷ πρόσθεν, ἀλλ εἰ διδακεόν ἐστιν ἀρετὴ 

1τα 

3π4 

Π4Α4ΤΩΝΟΣ ΜΕΝΘΩΝ. os. ος. 

πάλαι σκοποῦμεν. τοῦτο δὲ σχοποῦντες τόδε σκοποῦμεν, 

ἄρα οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες καὶ τῶν νῦν καὶ τῶν προτέρων 
ταύτην τὴν ἀρετήν, ἣν αὐτοὶ ἀγαθοὶ ἦσαν, ἠπίσεαντο 
καὶ ἅλλῳ παραδοῦναι, ἢ οὐ παραδοτὸν τοῦτο ἀνθρώπῳ 
οὐδὲ παραληπτὺν ἆλλῳ παρ ἄλλου; τοῦτ) ἔστιν ὃ πάλαι ὃ 
ξητοῦμεν ἐγώ τε καὶ Μένων. ὧδε οὖν σκόπει ἐκ τοῦ σαυ- 375 
τοῦ λόγου. θΘεμιστοκλέα οὐκ ἀγαθὸν ἂν φαίης ἄνδρα ϐ 
γεγονέναι: 

ΑΝ. Ἔγωγε, πάντων γε μάλιστα. 
20. Οὐκοῦν καὶ διδάσκαἰον ἀγαθόν, εἴπερ τιφιο 

ἄλλος τῆς αὐτοῦ ἀρεεῆς διδάσκαλος ἦν, πάκεῖνον εἶναι; 
ΑΝ. Οἶμαι ἴγωγε, εἴπερ ἐβούλετό γε. 
Σ9, αλλ), οἴε, οὐκ ὢν ἐβουλήθη ἄλλους τέτινας 39 

καλοὺς κἀγαθοὺς γενέσθαι, μάλιστα δέ που τὸν υἱὸν 
τὸν αὐτοῦ; ἢ οἴε αὐτὸν φθονεῖν αὐτῷ καὶ ἐξεπίτηδες ιν 
οὐ παραδιδύναι τὴν  ἀρεήν, ἣν αὐτὸς ἀγαθὸς ἦν; Ὁ 
οὐκ ἀκήκοας ὅτι Θεμιστοκλῆς Κλεόφαντον τὸν υἱὸν ἱππέα 
μὲν ἐδιδάξατο ἀγαθόν; ἐπέμενε γοῦν ἐπὶ τῶν ἵππων ὁρ- 
Φὸς ἑοτηκώς, καὶ ἠκόντειζεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρθός, καὶ 
ἄλλα πολλὰ καὶ θαυμαστὰ εἰργάξετο, ἃ ἐκεῖνος αὐτὸνοο 
ἐπαιδεύσατο, καὶ ἐποίησε σοφὀν ὅσα διδασκάλων ἀγαθῶν 
εἴχετο. ἢ ταῦτα οὐκ ἀκήκοας τῶν πρεσβυτέρων; 

ΑΝ. ᾿Ακήχοα. 

Σ.9,. Οὐκ ἂν ἄρα τήν γε φύσιν τοῦ υἶέος αὐτοῦ 
ἠτιάσατ᾽ ἄν τις εἶναι κακήν. * 

ΑΝ. Ἴσως οὐκ ἄν. ε 
Σ.. Τί δὲ τόδε; ὡς Κλεόφαντος ὁ Θεμιστοκλέους 

ἀνὴρ ἀγαθὸν καὶ σοφός ἐγένετο ἅπερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, 

ἤδη του ἀκήκοας ἢ νεωτέρον ἢ πρεσβντέρου; 
αν. οὐ δῆτα. 

Σ4, ΑΦ οὖν ταῦτα μὶν οἰόμεθα βούλεσθαι αὐτὸν 
εὐν αὐτοῦ υἱὸν παιδεῦσαι, ἣν δὲ αὐτὸς σοφίαν ἦν σο- 
φός, οὐδὲν τῶν γειεόνων βελείω ποιῆσαι, εἴπερ ἦν γε 
διδακτὸν ἡ ἀρετή: , 

ΑΝ. Ἴσως μὰ 4ὔ οὗ. ι 16 
Σ0,. Οὗτος μὲν δή σοι τοιοῦτος διδάσκαλος ἀρετῆς, 

ὃν καὶ σὺ ὁμολογεῖς ἐν τοῖς ἄρισεον τῶν προτέρων εἷ- 
ναι" ἄλλον δὲ δὴ σκεψώμεθα, Αριστείδην τὸν Ανσιμάχου. 
ἢ τοῦτον οὐχ ὁμολογεῖς ἀγαθὸν γεγονέναι; 

ΑΝ. Ἔγωγε, πάντως δή που. * 
28. Οὐκοῦν καὶ οὗτος τὸν υἱὸν τὸν αὐτοῦ 4ναί- 

µαχον, ὅσα. μὲν διδασκάλων εἴχετο, κάλλιστα Αθηναίων 
ἐπαίδενσεν, ἄνδρα δὲ βε]τίω δοκεῖ σοι ὀτουοῦν πεποιη- 
κέναι; τούτῳ Ἰάρ που καὶ συγγέγονας καὶ ὁρᾷς οἷός 
ἐστιν. Εἰ δὲ βούλει, Περικλέα, οὕτω μεγαλοπρεπῶς σοφὸν {5 
ἄνδρα, οἶσθ ὅτι δύο υἱεῖς ἔθρεψε, Πάραλον καὶ Ἐάν- Β 
bBixxou; 

30 376 
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3. οἳ προσήκοντες οπι, Flor. æ. — 14. ἐν οπι. 4ΣΤΒΕΕΥὺ οἱ pr. ΓΕ. — 15. οἷοί ΓΗ, -- 
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ΑΝ. Ἔγωγε. 
Σ9. Τούτους μέντοι, ὡς οἶσθα καὶ αὖ, ἱππέας μὲν 

ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους Αθηναίων, καὶ μουσικὴν καὶ 
ἀγωνίαν καὶ τἆλ]α ἐπαίδευσεν, ὅσα τέχνης ἴχεται, οὐ- 

IN ο δενὸς χείρους' ἀγαθοὺς δὲ ἄρα ἄρδρας οὐκ ἐβούλετο 
ποιῆσαι; δοκῶ μέν, ἐβούλεο, ἁλλὰ μὴ οὐκ ᾖ διδακτόν. 
"να δὲ μὴ ὀλίγους οὔη καὶ τοὺς φανλοτάτους ᾿αθηναίων 

6 ἀδννάτους γεγανέναι: τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ἐνθυμήθητι ὅτι 
Θουκυδίδης αὖ δύο οεῖς ἔθρεφε, Μελησίαν καὶ Σεέφα- 

.ονον, Καὶ τούτους ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα εὖ καὶ ἐπάλαισαν 
κάλλιστα Αθηναίων. τὸν μὶν γὰρ Ἐανθίᾳ ἔδωκε, τὸν δὲ 

Ἐὐδώρῳ: οὗτοι δὲ πον ἐἑδόκουν τῶν τότε κάλλιστα πα- 
λαΐειν. ἢ οὐ µέμνησαι; 

ΑΝ. Ἔγαγε, ἀκοῇ. 
1 Σ8. Οὐκοῦν δῆλον ὅτι οὗτος οὐκ ἄν ποτε, οὗ μὲν 

3). ἔδει δαπανώμενον διδάσκειν, ταῦτα μὶν ἐδίδαξε τοὺς 

παῖδας τοὺς αὐτοῦ, οὗ δὲ οὐδὲν ἴδει ἀναλώσαντα ἀγα- 
Φοὺς ἄνδρας ποιῆσαι, ταῦτα δὲ οὐκ ἐδίδαξεν, εἰ ὄιδα- 
κτὸν ἦν. ἀλλὰ γὰρ ἴδως ὁ Θουκυδίδης φαθίος ἦν, καὶ 

αυ οὐκ ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι φίλοι ᾽ἀθηναίων καὶ τῶν συµ- 

µάχων; καὶ οἰὐκίας μεγάλης ἦν καὶ ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ 
πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἓλλησιν, ὥστε εἴπερ ἦν τοῦτο 
διδακτόν, ἐξευρεῖν ἂν ὅσεις ἔμείλεν αὐτοῦ τοὺς υἱεῖς 

ΕΚ ἀγαθοὺς ποιήσεν, ἢ τῶν ἐπιχωρίων τις ἢ τῶν ξένων, 
378 15 εἰ αὐτὸς μὴ ἐσχόλαξε διὰ τὴν τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν. ἀλλὰ 

γὰρ, ὦ ἑταῖρε νοτε, μὴ οὐκ ᾖ διδακτὸν ἀρετή. 
ΑΝ. Ὦ Σώκρατες, ῥᾳδίως µοι δοκεῖς κακῶς λέγειν 

ἀνθρώπους. ἐγὼ μὲν οὖν ἄν σοι συμβουλεύσαιμε, εἰ ἐθέ- 
εις ἐμοὶ πείθεσθαι, εὐλαβεῖσθαι: αξ ἴσως μὲν καὶ ἐν 

30 ἅλλῃ πόλει ῥᾷδιόν ἔσει κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους ἢ εὖ, 
95 ἐν τῇδε δὲ καὶ πάνν. οἶμαι δὲ αἳ καὶ αὐτὸν εἰδέναι. 

29. Ὦ ἸΜένων, ανυτος µέν µοι δοκεῖ χαλεπαίνειν. 
καὶ οὐδὲν θαυμάζω᾽ οἴεται γάρ µε πρῶτον μὲν κακηγο- 
ρεῖν τούτους τοὺς ἄνδρας, ἔπειτα ἡγεῖται «καὶ αὐτὸς εἶναι 

αφ εἷς τούτων. ἀλΛ' οὗτος μὲν ἐάν ποτε γνῷ οἷόν ἐσει τὸ 
κακῶς λέγειν, παύσεται χαλεπαίνων, νῦν δὲ ἀγνοεῖ' σὺ 
δέ µοι εὐκέ, οὐ καὶ παρ ὑμῖν εἰσὶ καλοὶ κἀγαθοὶ ἄνδρες; 

ΜΕΝ. Nävu γε. 
Β Σ0ϱ. Τί οὖνι ἐθέλονσιν οὗτοι παρέχειν αὐτοὺς δι- 
40 δασκάλους τοῖς — καὶ ὁμολογεῖν διδάσκαλοί τε εἶναι 

: ἀλλὰ τοτὲ 
μὲν ἂν αὐτῶν ὧν ἀχούσαις ὧς διδακεόν, τοτὶ δὲ ας οὔ. 

Σο. —* οὖν τούτους διδασκάλους εἶναι τούτου 

αὉ τοῦ πράγματος, οἷς μηδὲ αὐτὸ τοῦτο ὁμολογεῖεαι; 
ΜΕΝ. Οὔ µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

ρα a. — 12. Εὐοδώρω a. -- 30. 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΜΕΝΘΩΝ. 

om. Χ 4. -- 30. 
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29. Τί δὶ δή; οἱ σοφισταί σοι οὗτοι, οἵπερ μόνοι 3Τ9 
ἐπαγγέλλονται, δοκοῦσι διδάσκαλοι εἶναι ἀρετῆς : 

ΜΕΝ. Καὶ Γοργίου μάλιστα, ὦ Σώκρατες, ταῦτα ϐὉ 
ἄγαμαι, ὅτι οὐκ ἄν ποτε αὐτοῦ τοῦτο ἀκούσαις ὑπισχνου- 
µένου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων καταγελᾷ, ὅταν ἀκούση ὑπι- 6 
σχνουµένων ""ἁλλὰ λέγειν οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς. 

24. Οὐδ ἄρα σοὶ δοκοῦσιν οἱ σοφισταὶ διδάσκαϊοι 
εἶναι: 

ΜΕΝ. Οὐκ ἔχω λέγειν, ὦ Σώκρατες.. καὶ γὰρ αὐ- 

τὸς ὅπερ οἱ πολλοὶ πέπονθα” τοτὶ μέν µοι δοκοῦσι, τοτὲ 10 
δὲ οὔ. 

ΣΩ, Οἶσθα δὲ ὅτι οὐ µόνον σοί τε καὶ τοῖς ἄλλοις 
τοῖς πολιτικοῖς ταῦτο δοκεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδακτόν, τοτὲ D 

δ) οὔ, ἁλὰ καὶ Θέογνιν τὸν ποιητὴν οἶσθ) ὅτι ταὐτὰ 
ταῦτα λέγει; 15 

ΜΕΝ. Ἐν ποίοις ἔπεσιν; 
Σ9. Ἐν τοῖς ἐλεγείοις, οὗ λέγει - 
καὶ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἴσθιε, καὶ μετὰ τοίων 

ἵε, καὶ ἄνδανε τοῖς, ὧν µεγάλη δύναµιᾳ. 
ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ᾽ ἐσθλὰ διδάξεαι: ἣν δὲ κακοῖσιν Ἡν 

συµµίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐἑόντα νόον. 

οἵσθ' ὄτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδακτοῦ οὔσης τῆς ἀρετῆς λέγει; Ἐ 
ΜΕΝ. Φαίνεταί γε. 580 

29. Ἐν ἄλλοις δέ γε ὀλίγον µεταβάς, 
εἰ δ' ἦν ποιητόν, φησί, καὶ ἔνθετον ἀνδρὶ νόηµα, 15 

λέγει πως ὅτι 

πολλοὺς ὤν μισθοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον 
οἱ δυνάµενοι τοῦτο ποιεῖν, καὶ 

: οὔ ποτ ὢν ἐξ ἀγαθοῦ παερὸς ἔγεντο κακός, 
πειθόµενος µύθοισι σαόφροσιν. ἀλλὰ διδάσκων 30 

οὔ ποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ᾽ ἀγαθόν. 

ἐννοεῖρ ὅτι αὐτὸς αὐτῷ πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν τἀνανεία 

λέγει; 
ΜΕΝ. Φαίνεαι. 

Σ68. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν ἄλλου ὁτουοῦν πράγματος, οὗ 35 

οἱ μὲν φάσκοντες διδάσκαλοι εἶναι οὐχ ὅπως ἄλλων διδά- 
σκαλοι ὁμολογοῦνται, ἀλλ οὐδὲ αὐτοὶ ἐπίσεασθαι, ἀλλὰ 
πονηροὶ εἶναι περὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα οὗ φασὶ διδά- 
σκαλοι εἶναι, οἱ δὲ ὁμολογούμενυι αὐτοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ 
τοτὲ μέν φασιν αὐτὸ διδακτὸν εἶναι, τοτὲ δὲ οὔ: τοὺς α 

οὖν οὕτω τιταραγµένουρ περὶ ὀτονοῦν φαίης ἂν σὺ κυ- 
ρίως διδασκάλους εἶναι; 

ΜΕΝ. Μὰ Ο{ οὐκ ἴγωγε. 
Σ9. Οὐκοῦν εἰ µήτε οἱ σοφιοταὶ μήτε οἱ αὐτοὶ κα- 

λ1οὶ κὠγαθοὶ ὄντες διδάσκαλοί εἰσε τοῦ πράγματος, δήλον 15 

ὅτι οὐκ ἂν ἄλλοι γε; 

αποίοτο Βαήπιαηπο be. 864 vid. Schuei · 
————— ——— 370 Α. Lys. ος, {9 g. Β9. κουτ. — 2323* 50. Bart. — 27. ἡμῖν a. — 40. εἶναι καὶ 
διδακεὸν αυείοτο Woltio h. 

1. δὲ) δαὶ (4) b. — 19. ταὐτὰ οι, a. — 18. Έλοορα, 33 --3θ. (Χοπορί, Μοπιος, 1, Ἡ, 30) -- πο» 
435 - 39, ἐγένετο σσ Rekkero οἱ συμµιγῇς οσπι Uhbris a. — 24. Noune καταβάς! Βκκκ. — 315. Theogu. 

Ubri omnues. 
--498. 
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3841 ΜΕΝ. Οὔ µοι δοκεῖ. 
η Σῷ. Ed δέ γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ µαθηταί: 

ΜΕΝ. «οκεῖ µοι ἔχειν ὡς λέγεις. 

Σο. Ὡμολογήκαμεν δέ γε, πράγματος οὗ μήτε ὅι- 

5 δάσκαλοι μήτε µαθηταὶ εἶεν, τοῦτο μηδὲ διδακτόν εἶναι; 

ΜΕΝ. Ὡμολογήκαμεν. 

25, Οὐκοῦν ἀφετῆς οὐδαμοῦ φαίνονται διδάσκαλοι; 
ΜΕΝ. Ἔσει ταῦτα. 

20. Εἰ δέ γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ µαθηταί; 
1ο ΜΕΝ. Φαίνεται οὕτως. 

Σ4, Αριτὴ ἄρα οὐκ ἂν εἴη διδακτόν: 

ρ ΜΕΝ. Οὐκ ἔοικεν, εἴπερ ὀφθώῶς ἡμεῖς ἐσκέμμεθα. 

ὥστε καὶ ΦΒαυμάζω δή, ὦ Σώκρατες, πύτερόν ποτε οὐδ᾽ 

εαὶν ἀγαθοὶ ἄνδρες, ἢ εἰς ἂν εἴη τρύπος τῆς γενέσίως 
αατῶν ἀὀγαθῶν γιγνοµένων. 

Σῷ, Κινδυνεύοµεν, ὦ Λέων, ἐγώ τε καὶ σὺ φαῦ- 
λού τινες εἶναι ἄνδρες, καὶ σέ τε Γοργίας οὐχ ἱκανῶς πε- 

παιδευκέναι καὶ ἐμὶ Πρόδικος. παντὸς μᾶλλον οὖν προσ- 

εκτέον τὸν νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς, καὶ ζητητέον ὅστις ἡμᾶς 
Ε ο ἑνί γὲ τῷ τρόπῳ βελτίους ποιήσει -- λέγω δὲ ταῦτα ὧπο- 

βιέψας πρὸς τὴν ἄφτι ζήτησιν, ὡς ἡμᾶς ἔλαθε καταγε- 
388 λάστως ὅτι οὐ µόνον ἐπιστήμης ἡγουμένης ὀφθῶς τε καὶ 

εὖ τοῖς ἀνθρώποις πράττεται τά πράγματα -- ἢ ἴσως καὶ 
διαφεύγειν ἡμᾶς τὸ γνῶναι τίνα ποτὲ τρόπον γίγνονται 

ol ἀγαθοὶ ἄνδρες. 

ΜΕΝ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

Σ0,. Ὡδε" ὅτι μὶν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας δεῖ ὠφελί- 
µους εἶναι, ὀρθῶς ὠμολογήκαμεν τοῦτό γε, ὅτι οὐκ ἂν 

97 ῥἆλλως ἴχοι. ἡ γάρ: 
να ΜΕΝ. Ναί 

20, Καὶ ὅτι γε ἀφέλμοι ἔσονται, ἂν ὀρθῶς ἡμῖν 
ἡγῶνται τῶν πραγμάτων, καὶ τοῦτό πον΄ καλώς ὠμολο- 

Τοῦμεν 
ΜΕΝ. Ναί ᾿ 

6. Σο. ὍΌει ὃ οὐκ ἔσειν ὀρθῶς ἡγεῖσθαι, ἐὰν μὴ φρό- 
γιμος ᾗ. τοῦτο Όμοιοί ἐσμεν οὐκ ὀρθῶς ὠμολογηκόσι». 

ΜΕΝ. Πῶς δὴ ὀρθῶς λέγεις; 
Σ.,. Ἐγὼ ἐφῶ. εἴ εις εἰδὼς τἡν ὁδὸν. εὖν εἰς {- 

οισαν ἢ ὅποι βούλει ἄλλοσε, βαδίζοι καὶ ἄλλοις ἡγοῖτο, 
«0 ἄλλο τι ὀφθῶς ἂν καὶ εὖ ἡγοῖεο: 

ΜΕΝ. Πάνυ γε, 
Β ΣΩ. Τί ὅ εἴ τις ὀρθῶς μὲν δοξάζων ἥτις ἐστὶν ἡ 

ὁδός, ἐληλυθώς δὲ μὴ μηδ ἐπισεάμενος, οὐ καὶ οὗτος 
ἂν ὀρθῶς ἡγοῖτος 

.. ΜΕΝ. Πάνυ γε. ͵ 

ΠΛαΤΩΝΟΣ ΜΕΝΩΝ. 

ΣΩ. Καὶ ἕως γ ἄν που ἀρθὴν δόξαν ἔχῃ περὶ ὧν 383 

ὁ ἕτερος ἐπιστήμην, οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν ἔσται, οἰόμενος 
μὲν ἀληθῆ, φρονῶν δὶ µή, τοῦ τοῦτο φρονοῦντος. 

ΜΕΝ. Ονδὶν γάρ. 

35. «αόξα ἄρα ἀληθὴς πρὸς ὀρθότητα πράξεως οὐ- ϐ 

δὲν γείρων ἡγεμὼν φρονήσεως. καὶ τοῦτό ἐατιν ὃ νῦν 
δὴ παρελείποµεν ἐν τῇ περὶ τῆς ἀριτῆς σκίψει, ὁποῖόν 
τι εἴη, λέγοντες ὅτι φρόνησις µόνον ἡγεῖται τοῦ ὀρθῶς ὁ 
πράττειν: τὸ δὲ ἄρα καὶ δόξα ἦν ἀληθής. 

ΜΕΝ. ᾿Ἔουέ γε. 19 
28. Οὐδὶν ἄρα ἧετον ὠφέλιμόν ἐσειν ὀρθὴ δύξα 

ἐπιοτήμης. 
ΜΕΝ. Τοσούτῳ γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι ὁ μὲν τὴν 

ἐπιστήμην ἴχων ὧεὶ ἂν ἐπιευγχάνοι, ὁ δὲ τὴν ὀρθὴν δό- 
ἔαν τοτὶ μὲν ἂν τυγχάνοι, τοτὶ ὅ οὔ. 15 

Σ, Πώς λέγεις; ὁ ἀεὶ ἔχων ὀρθὴν δόξαν οὐκ ἀεὶ 
τυγχάροι, ἕωσπερ ὀρθὰ δοξάζοι: 

ΜΕΝ. ᾿Ανάγκη µοι φαίνεται, ὥστε θαυμάζω, ὦ Σώ- 
πρατεςν τούτου οὕτως ἔχοντος, ὃ τι δή ποτε πολὺ τιμιω- ἢϐ 
τέρα ἡ ἐπισεήμη τῆς ὀρθῆς δόξης, καὶ δι ὅ τι τὸ μὲν ⁊d 
ἕτερον, εὐ δὲ ξεερόν ἐστιν αὐτῶν. 

Σ0. Οἶσθα οὖν ὃν ὃ τι θαυμάζεις, 

ΜΕΝ. Πάνυ γ εἰπέ. 
Σ49. Ότι τοῖς «αιδάλου ἀγάλμασιν οὐ προσέσχηκας 

τὺν νοῦν" ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἔσει παρ ὑμῖν. 19 
ΜΕΝ. Ηρὺς εί δὲ δὴ τοῦτο λέγεις: 

Σ8. Ότι καὶ ταῦτα, ἑὼν μὲν μὴ δεδεµένα ᾖ, ἆπο- 
διδράσκει καὶ δραπετεύεεν ἐὰν δὲ δεδεµένα, παραμένει. 

ΜΕΝ. Ti οὖν δή Ε 

Σ.. Τῶν ἐκείνου ποιημάτων λελυμένον μὲν ἐκεῆσθαι 30 
οὐ πολλῆς τινὸς ἄξιόν ἐστι τιµῆς, ὥσπερ δραπέτην ἄν- 
Όρωπον -- οὐ γὰρ παραμένει --, δεδεµένον δὲ πολλοῦ 
ἄξιον. πάνυ γὰρ καλὰ τὰ ἔργα ἐσεί. πρὸς τί οὖν δὴ λέγω 
ταῖτα; απφὺς τὰς δόξας τὰς ἀληθεῖς. καὶ γὰρ αἲ δόξαι 
αἱ ἀληθεῖς, ὅσον μὶν ἂν χρόνον παραµένωσι, καλὸν τὸ 35 
χρῆμα καὶ πάντα τἀγαθὰ ἐργάζονται" πολὺν δὲ χρόνον 
οὐκ ἐθέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ δραπετεύουσιν ἐκ τῆς 
φυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε οὐ πολλοῦ ἄξιαί εἶσιν, ἕως 
ἄν τις αὐτὰς δήσῃ αῑας λογισμῷ. τοῦτο ὅ' ἐστίν, 
Μένων ἑταῖφε, ἀνάμνησις, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν ὠμο- 40 
λόγηται. ἐπειδὰν δὲ δεθῶσι, πρῶτον μὲν ἐπισεῆμαι γί- 
Ίνορται, ἔπειτα μόνιμοι. καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον 

ἐπιοτήμη ὀρθῆς δόξης .., καὶ διαφέρει δεσμῷ ἐπιστήμη 
ὀρθῆς δόξης. 

ΜΕΝ. 

ἢ ἐγώ σοι εἴπω; 
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Νἠ τὸν αία, ὦ Σώκρατες, ἔοικε τοιούτῳ τινί. 45 

8. ωὰ διδακεὺν cum hekkero ο: μήτε διδακτὸν ΧΓΟΝΒςΕ ΕΤΟΣ, διδακτὸν μὴ ⸗2. — au2 — .. — 
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ΣΤΡΕΗτΟ, —— F. — 26. o δαὶ Χο. — 19. ἐστίν, ὦ Μένων Flor. ο) ο. 7 



Σ8. Καὶ μὴν καὶ ἐγὼ ὡς οὐκ εδδὼς λέγω, ἀλλ εἰ- 
κάζων. ὅτι δέ ἐστέ τι ἀλλοῖον ὀρθὴ δόξα καὶ ἐπισεήμη, 
οὐ πάνυ µοι δοκῶ τοῦτο εἰκάζειν, αλλ εἴπερ τι ἄλλο 
φαίην ὧν εἰδέναι, ὀϊίγα ὅ᾽ ἂν φαίην, ἓν ὃ) οὖν καὶ τοῦτο 

5 ἐκείνων Φείην ἂν ὧν οἶδα. 
ΜΕΝ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ Σώκρατες, λέγεις. 
Σ5. Τί δὲ; τύδε οὐκ ὀρθώς, ὅτι ὀἀληθὴς δόξα ἠγου- 

µένη τὸ ἔργον ἑκάστης τῆς πράξεως οὐδὲν χεῖρον ὧπερ- 

γάξεται ἢ ἐπιοτήμη: 
ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο δοκεῖς µοι ἆληθη λέγειν. 

6ο Σ.,. Οὐδὶν ἄρα ὀρθὴ δόξα ἐπιοτήμης χεῖρον οὐδὲ 

94 ᾖἧττον ὠφελίμη ἔσται εἰς τὰς πράξεις, οὐδὲ ἀνὴρ ὁ ἔχων 
ὀρθὴν δόξαν η ὁ ἐπιστήμην. 

ΜΕΝ. Ἔσει ταῦτα. 
"5. Σα, Καὶ μὴν ὃ γε ἁγαθὸς ἁνὴφ ὠφέλιμος ἡμῖν ὤμο- 

λόγηται εἶναι. 
ΜΕΝ. Ναί 

Σ0, ᾿Ἐπειδὴ τοίνυν οὐ µόνον δι ἐπιστήμην ἀγαθοὶ 
ἄνδρες ἂν εἷεν καὶ ὠφέλιμοι ταῖς πύϊλεσιν, εἴπερ εἶεν, 

3ο ἁλλὰ καὶ δὲ ὀρθὴν δόξαν, τούτοιν δὲ οὐδίτερον φύσει 
Ῥ ῥἐστὶ τοῖς ἀνθρώποις, οὔτε ἐπιστήμη οὔτε δόξα ἀληθής, 

οὐδ᾽ ἐπίκτητα -- ἢ δοκεῖ σοι φύσει ὁποτερονοῦν αὐτοῖν 

εἶναι: . ' 
ΜΕΝ. Οὐκ ἴμυιγε. 

1... Σ9. Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐ φύσει, οὐδὶ οἱ ἀγαθοὶ φύσει 
εἶεν ἄν. 

ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. 
Σς. Ἐπειδὴ δὲ γε οὐ φύσε, ἐσκοποῦμεν τὸ μετὰ 

τοῦτο, εἰ διδωκτόν ἐστιν. 

-υ. ΜΕΝ. Ναί 

Σ9. Οὐκοῦν διδακτὸν ἴδοξεν εἶναι, εἰ φφρόνησις ἡ 

ἀρετή: 
ΜΕΝ. Ναί 
ΣΩ. Κἂν εἴ γε διδακτὸν εἴη, φρόνησις ἂν εἶναι: 

””. ΜΕΝ. Πάνο γε. 

Σ48. Καὶ εἰ µέν γε διδάσκαλοι εἶεν, διδακτὺν ἂν 
Ε εἶναι, μὴ ὄντων δὲ οὐ διδακτόν: 
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ΜΕΝ. Οὕίως. 
ΣΩ. ᾽αιλὰ μὴν ὠμολογήκαμεν μὴ εἶναι αὐτοῦ διδα- 

«0 σκάλους: 

ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Ὡμολογήκαμεν ἄρα μήτε διδακτὺὸν αὐτὸ μήτε 

φφόνησιν εἶναι; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

. 

ΠΗ4ΤΟΝΟΣ ΜΕΝΩΝ, 500 

Σ9. Αλλά μὴν ὠγαθόν γε αὐτὸ ὠμολογοῦμεν εἶναι; 
ΜΕΝ. ὙΝαι 

Ζ39,. ὈΏφέλιμον δὲ καὶ ἀγαθὺν ώς τὸ ὀρθῶς ἡγού- 
μενονς J 

ΜΕΝ, Πάνυ γε. 

Σ98. Ὀρθῶς δέ γε ἡγεῖσθαι δύο ὄνεα ταῦτα μόνα, 

δύξαν τε ἀληθῆ καὶ ἐπισεήμην, ἃ ἴχων ἄνθρωπος ὁφ- 
Φώς ἠγεῖται, τὰ γὰρ ἀπὸ τύχης γινόμενα οὐκ ἄνθρω- 
πίνῃ ἡγεμονία γέγνεται" ὦ δὶ ἄνθρωπος ἡγεμών ἐστιν ἐπὶ 
τὸ ὀρθόν, δύο ταῦτα, δόξα ἀληθὴς καὶ ἐπισεήμη. 10 

ΜΕΝ. «οκεῖ µοι οὕτωφ. 
Σ0.. Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐ διδακτόν ἐστιν, οὐδ ἐπιστήμη 

δὴ ἔτι γέγνεται ἡ ἀρετή: 
ΜΕΝ. Οὐ φαίνεται. ⸗ 

29. «νοῖν ἄρα ὄντοιν ἀγαθοῖν καὶ αφελίμοιν τὸ μὲν 15 
ἕτερον ἀπολέλνται, καὶ οὐκ ἂν εἴη ἐν πολµτικῇ πράξει Β 
ἐπιστήμη ἡγεμών. 

ΜΕΝ. Οὔ µοι δοκεῖ, 
Σ0. Οὐκ ἄρα σοφίᾳ τινὶ οὐδὲ σοφοὶ ὄντες οἱ τοιοῦ- 

τοι ἄνδρες ἡγοῦντο ταῖς πύλεσιν, οἱ ἀμφὶ Θεμιστοκλέα τεΊο 
καὶ οὓς ἄρτι "άνυτος ὕδε ἔλεγε. διὸ καὶ οὐχ οἷοί τε ἄλ- : 
λους ποιεῖν τοιούτους οἷοι αὐτοί εἶσιν, ἅτε οὐ δι ἐπιοτή- 
µην ὄντες τοιοῦτοι. 

ΜΕΝ. Ἔοικεν οὕτως ἴχειν, ὦ Σώκρφατες, ὡς λέγειᾳ. 
Σ:, Οὐκοῦν εἰ μὴ ἐπιστήμῃ, εὐδοξίᾳ δὴ τὸ λοιπὸν 15 

γίνεται, ᾗ οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες χρώµενοι τὰς πόλεις ὁρ- ϐὃ 
Φοῦσιν, οὐδὲν διαφερόντως ἔχοντες πρὺς τὸ φρονεῖν ἢ 
οἱ χρησμῳδοί τε καὶ οἱ θεομάντεις' καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι 

μὶν ἀληθῆ καὶ πολλά, ἴσασι δὲ οὐδὶν ὧν λέγουσιν. 
ΜΕΝ. Κιδυνεύε οὕτως ἔχειν. 40 
Σ0. Οὐκοῦν, ὦ Μένων, ἄξιον τούτους θείους κα- 

λεῖν τοὺς ἄνδρας, οἵτινε νοῦν μὴ ἔχοντες πολλὰ καὶ 

μεγάλα κατορθοῦσιν ὧν πράττουσι καὶ λέγονσιν; 
ΣΩ. ὈΟρθῶς ἂν καλοῖμεν θείους τε, οὓς νῦν δὴ 

ἐλέγαμεν χρησμωδοὺς καὶ μάντεις καὶ τοὺς ποιητικοὺς as D 
ἅπαντας καὶ τοὺς πολιτικοὺς οὐχ ἥκιστα τούτων φαϊῖμεν 
ὢν θείους τε εἶναι καὶ ἐνθουσιάζεω, ἐπίπνους ὄντας καὶ 

κατεχοµένους ἐκ τοῦ Θεοῦ, Όταν κατορθῶσι λέγοντες πολλὰ 
καὶ μεγάλα πράγματα, μηδὶν εἰδύτες ὧν Χέγουσιν. 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. - 
ΣΩ, Καὶ αἲ γε γυναῖκες δήπου, ὦ ἸΜένων, τοὺς 

ἀγαθοὺς ὤνδρας Θείους καλοῦσι"' καὶ οἱ άκωνες ὅταν 

τινὰ ἐγκωμιάζωσω' ἀγαθὸν ἄνδρα, Φεῖος ἀνήρ, φασίν, 
οὗτος. 
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ΜΕΝ. Καὶ φαίνονταίγε, ὦ Σώκφατος, ὀρθῶς λέ- 
ειν, καίτοι ἴσως "άνυτος δε σοι ὄχθεται λέγονει. 

ΣΩ. Οὐδὶν µέλει ἔμοιγε. τούτω μέν, ὦ Μένων, καὶ 
389 αὖθις διαλεξόµεθα: εἰ δὲ νῦν ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ 

δτούτῳ καλῶς ἐξητήσαμέν τε καὶ ἐλέγομεν, ἀρετὴ ἂν εἴη 
οὔτε φύσει οὔτε διδακτόν. ἀλλὰ Θεία µοίρᾳ παραγιγνο- 

400 µένη ἄνευ νοῦ, οἷς ἂν παραγίγνηται, εἰ µή τις εἴη τοι- 
οὗτος τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν, οἷος καὶ ἄλλον ποιῆσαι πο- 
λιτικόν. εἰ δὲ εἴη, σχεδὸν ἄν τι οὗτος λέγοιτο τοιοῦτος 

10 ἐν τοῖς ζῶσιν, οἷον ἔφη ΄Ὅμηφος ἐν τοῖς τεθνεῶσι τὸν 
Τειρεσίαν εἶναι, λέγων περὶ αὐτοῦ ὅτι Οἷος πέπνυται 
(τῶν ἓν "Αιδον), αἲ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. ταὐτὸν ἂν 

καὶ εὐθὺᾳ τοιοῦτος, ὥσπερ παρὰ σκιὰς ἀληθὶς ἂν πρᾶγμα 

εἴη πρὸς ἀρετήν. 
ΜΕΝ. Κάλλιστα δοκεῖς µοι λέγειν, ὦ Σώκρατες. Ἡ 
ΣΩ. Ἐκ μὲν τοίνυν τούτου τοῦ λογισμοῦ, ὦ ΠΜένων, 

Φεία µοίρᾳ ἡμῖν φαίνεται παραγιγνοµένη ἡ ἀρετὴ οἷς 6 
παραγέγνεται" τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦ εἰσόμεθα τύτε, 
ὅταν πρὶν ὧτιν ερόπῳ τοῖς ἀνθρώποις παραγίγνεται 
ἀρετή, πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καθ αὐτὸ ζητεῖν 
τέ ποτ ἴἔσειν ἀρετή. νῦν ὅ᾽ ἐμοὶ μὲν ὥρα ποι ἆναι, σὺ 
δὲ ταῦτα ἅπερ αὐτός πέπεισαι πεῖθε καὶ τὸν ξένον τόνδε 10 
"νντον, ἵνα πραότερος ᾖ' ὡς ἐὰν πείσῃς τοῦτον, ἔσειν C 
ὅ τι καὶ ᾿Αθηναίους ὀνήσεις. 

10. "Όμηρορ] Odyss. κ, 4905. -- 15. αἲ] τοὶ a. 
1. εὐθὺς οὗτος τοιοῦτος ᾱ. -- 4. μέντοι νῦν ἅἄ 4. -- 7. παραγίγνεται ἡ ἀριτὴ αν. 



ΑΛΚΙΡΙΑΔΑΗΣ ΠΡΩΤΟΣ. 

ο... 

Τη ΤΟΥ «Ι44ΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΛΕΙΒΙΑΛΔΗ Σ. 

I. Ὦ παῖ Κλεινίον, οἶμαί σε θαυμάζειν ὅτι πρῶτος 
ἐραστής σου γενόμενος τῶν ἄλλων πεπαυµένων μόνος οὐκ 

ἁπαλλάττομαι, καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δὲ ὄχλου ἐγένοντό σοε 
διαλεγόµενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐἑτῶν οὐδὲ προσεῖπον. τού- 

Άτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώπειον, ἀλλά τι ὅδαι- 
µόνιον ἑναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν καὶ ὕσεερον πεύ- 

Ἡ σει: νῦν ὅ ἐπμδὴ οὐκέτι ἐναντιοῦται, οὕτω προσελήλνθα. 
εὔελπις δέ. εἰμι καὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐναντιώσεσθαι αὐτό. 
σχεδὸν οὖν κατανενύηκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σκοπούµενος 

1ο ὡς πρὺς τοὺς ἐραστὰς ἴσχες' πολλῶν γὰρ γενοµένων καὶ 
μεγαλοφρόνων οὐδεὶς ὃς οὐχ ὑπερβληθεὶς τῷ φρονήµατι 

404 ὑπὸ σοῦ πέφευγε. τὸν δὲ λόγον ᾧ ὑπερπεφρόνηκας, ἐθέλω 
διελθεῖν. οὐδενὸς φὴς ἀρθρώπων ἐνδεὴς εἶναι εἰς οὐδέν' 
τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι μεγάλα εἶναι, ὥστε μηδενὺς δεῖ- 

306) 15σθαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα τελευτῶντα εἰς τὴν 
ψυχή». οἵει γὰρ δὴ εἶναι πφῶτον μὲν κάλλισατός τε καὶ 
μέγιστος — καὶ τοῦτο μὲν δὴ παντὶ δῆλον ἰδεῖν ὅτι οὐ 
φεύδει —, ἔπετα νεανικωεάτου γένους ἐν τῇ σεαυτοῦ 
πύλει, οὔσῃ μεγίστη τῶν Ἑλληνίδων, καὶ ἐνταῦθα πρὸς 

30 πατρός τέ σοι φίλους καὶ ξυγγενεῖς πλείστους εἶναι καὶ 

Β Ὑἀρίστους, οἳ εἴ τι δέοι ὑπηρετοῖεν ἂν σοι, τούτων δὲ 

τοὺς πρὸς μητρὸς οὐδὲν χείρους οὐδ' ἐλάχτους. ξυμπάν- 

των δὲ ὧν εἶπον µείζω οἴει σοι δύναμιν ὑπάρχειν Περι- 
χλέα τὸν Ἐωανθίππου, ὃν ὁ πατὴρ ἐπίτροπον κατέλιπε σοί 
τε καὶ τῷ ἀδελφῷ: ὃς οὐ µόνον ἐν τῇδε τῇ πόλει δύνα- 
ται πράττειν ὃ τι ἂν βούληται, ἀλλ ἐν πάση τῇ Ἑλλάδι 
καὶ τῶν βαρβάρων ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοι Ὑένεσι. 3 
προσθήσω δὲ} καὶ ὅτι τῶν πλουσίων" δοκεῖς δέ µοι ἐπὶ 
τούτω Πκιστα μέγα φρονεῖν. κατὰ πάντα δὴ ταῦτα σὐύ ϐὉ 
τε μεγαλαυχούμενος κεκρώτηκας τῶν ἐραστῶν ἐκεῖνοί τε 
ὑποδεέστεροι ὄντες ἐκρατήθησαν. καί σε ταῦτ οὗ λέλη- 
8εν’ ὅθεν δὴ εὖ οἶδα ὅτι θαυμάζξεις, εί διανοούμενός ποτε 10 
οὐκ ἁπαλλάττομαι τοῦ ἔρωτος καὶ ἤντιν ἴχων ἐλπίδα 
ὑπομένω τῶν ἄλλων πεφευγότων. 

II. 4. Καὶ ἴσως γε, ὦ Σώκρατες, οὐκ οἶσθ' ὄτισμι- 304 
κρόν µε ἔφθης. ἐγὼ γάρ τοι ἐν νῷ εἶχον πρότερός σοι 
προσελθὼν αὐτὰ ταῦτ ἐρέσθαι, τί ποτε βούλει καὶ εἰςιοΏ 
τίνα ἐλπίδα βλέπων ἐνοχλεῖς µε, ἀεὶ ὅπου ἂν ὦ ἐπιμελέ- 
στατα παρών. τῷ ὄντι γὰρ Θαυμάζω ὃ τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ 
σὺν πρᾶγμα, καὶ Πδισε' ἂν πυθοίµην. 

29. ᾽Ακούσει μὲν ἄρα µου, ὡς τὸ εἰκός, προθύµως, 
εἴπερ, ὡς φῄς, ἐπιθυμεῖς εἰδέναι τί διανοοῦμαι, καὶ 30 
ὡς ἀκουσομένῳ καὶ περιμενοῦνει λέγω. 

44. Πάνυ μὲν οὖν' ἀλλὰ λέγε. 

5». ἀνθρώπινον ᾱ. — 33. οὐδὲν] οὐδὲ α. 
7. μεγαλοφρονεῖν a. -- «10. Θαυμάξοις a. — 15. ταυτὰ ταῦτ' a. — ἔρεσθαι α. -- 1ο. εἰδέναι καὶ ἀκοῦσαι τί α. 

— καὶ οι. ἃ, 
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Σα. Ὄρα δή: οὐ γάρ τοι εἴη ἂν θαυμαστὸν εἰ, ὧσ- 
Ε περ καὶ µόγις ἠρξάμην, οὕτω µόγις καὶ πανσαίµην. 

41. Ὦ Ὑγαθὶ λέγε' ὠκούσομαι γάρ. 
ΣΩ. Αεκτέον ἂν εἴη. χαλεπὸὺν μὶν οὖν πρὺς ἄνδρα 

δ οὐχ ἤττονα ἐραστῶν προσφέρεσθαι ἐραστῇ, ὅμως δὲ τολ- 
µητέον φράσαι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. ἐγὼ γάρ, ὦ Αλκιι- 
άδη, εὖ μέν σε ἑώρων ὢ νῦν δὴ διῆλθον ἀγαπῶώντά τε καὶ 
οὐόμενον δεῖν ἐν τούτοις καταβιῶναι, πάλαι ἂν ἀπηλλάγ- 

3056 µην τοῦ ἔρωτος, ὥς γε δὴ ἐμαυτὸν πείθω" νῦν δὲ ἕτερα 

1οαὐ κατηγορήσω διωνοήµατα σὰ πρὺς αὐτὸν σέ, ᾧ καὶ 
302 γνώσει ὅτι προὔέχων γέ σοι τὸν νοῦν διατετέλεκα. δοκεῖς 

γάρ µοι, εἴ τὶς σοι εἴποι θεῶν, Ὢ Αλκιβιάδη, πύτερον 

βούλει ἕν ἴχων ἃ νῦν ἔχει, ἡ αὐτίκα τεθνάναι, εἰ µή 
σοι ἐξέσται µείζω κτήσασθαι; δοκεῖς ἄν µοι ἑλέσθωι τε- 

Ὁ το θνάναι. ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τίνι δή ποτε ἐλπίδι ζῆς, ἐγὼ φράσω. 
ἡγεῖ, ἐὰν 9ᾶττον εἰς τὸν Αθηναίων δῆμον παρέλθῃς -- 

Β τοῦτο δὲ ἔσεσθαι µάλα ὀλίγων ἡμερῶν -- παρελθὼν οὖν 
ἐνδείξεσθαι ᾽θηναίοις Ότι ἄξιος εἶ τιμᾶσθαι ὡς οὔτε 
Περικλῆς οὔς ἄλ]ος οὐδεῖς τῶν πώποτε γενοµένων, καὶ 

3υ τοῦτο ἐνδειξάμενος µέγιστον δυνήσεσθαι ἐν τῇ πύλει, ἐὰν 
δ᾽ ἐνθάδε µέγιότος ᾖς, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἓλλησι, καὶ 

οὐ µύνον ἐν ΄Ἓλλησιν ἁλιὰ καὶ ἐν τοῖς βαρβάφοις, ὅσοι 
ἐν τῇ αὐτῇ ἡμῖν οὐκοῦσιν ἠπείρῳ. καὶ εἰ αὖ σοι εἴποι ὁ 
αὐτὸς οὗτος Φεὸς ὕει αὐτοῦ σε δεῖ δυναστεύειν ἐν τῇ 

6-15 Κὐρώπῃ, διαβῆναι δὲ εἰς τὴν Ασίαν οὐκ ἐξέσται σοι 
οὐδ᾽ ἐπιθέσθαι τοῖς ἐκεῖ πρώγµασιν, οὐκ ἂν αὖ µοι δοχεῖς 
ἐθέλειν οὐδ ἐπὶ τούτοις µόνοις ζῆν, εἰ μὴ ἐμπλήσεις τοῦ 
σοῦ ὀνόματος καὶ τῆς σῆς δυνάμεως πάντας, ἂς ἴπος 
εἰπεῖν, ἀνθρώπους' καὶ οἶμαί σε πὶὴν Κύρου καὶ Ἐέρ- 

40 ξον ἡγεῖσθαι οὐδένα ἄξιον λόγου γεγονέναε. ὅτι μὲν οὖν 
303. ἴχεις ταύτην τὴν ἐλπίδα, εὖ οἶδα καὶ οὐκ εἰκάζω. ἴσως 

ἂν οὖν εἴποις, ἅτε εἰδὼς ὅτι ἁληδῆ λέγω, Τί δὴ οὖν, 
υ ὦ Σώκρατες, εοὔεο ἐστί σοι πρὸς λόγον ὃν ἔφησθα ἐρεῖν, 

δι ὃ ἐμοῦ οὐκ ἁπαλ]άτεει; ἐγὼ δὲ σοί γε ἐρῶ, ὦ φίλε 
πα παῖ Κλεινίου καὶ «Πεινομάχης. τούτων γάρ σοι ἀπάνεων 

τῶν διανοηµάτων τέλος ἐπιτεθῆναι ἄνευ ἐμοῦ ἀδύνατον 
τοσαύτην ἐγὼ δύναμιν οἶμαι ἴχειν εἰς τὰ σὰ πράγματα 
καὶ εἰς σὲ, διὸ δὴ καὶ πάλαι οἴομαί µε τὸν θεὸν οὐκ ἐᾷν 

90 διαλέγεσθαί σοι, ὃν ἐγὼ περιέµενον ὁπηνίκα ἐώσει. ὧὤα- 
Ἴχοπερ γὰρ οὐ ἐπίδας ἔχες ἐν τῇ πύλει [ἐνδείξασθαι ὅτε 
Κ αὐτῇ παντεὺς ἄξιος εἶ, ἐνδειξάμενος δὲ οὐδὶν ὃ τι οὐ 

παραντίκα ὀννήσεσθαι), οὕτω κάγω παρὰ σοὶ ἐλπίζω µέ- 

γιστον ὀυνήσεσθαι ἐνδειξάμενος ὕτι πανεὺς ἄξιός εἰμί 

— 
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σοι καὶ οὔτ᾽ ἐπίτροπος οὔτε συγγενὴς οὔτε ἄλλος οὐδεὶς 
κανὺς παραδοῦναι τὴν δύναμιν ἧς ἐπιθυμεῖς πλὴν ἐμοῦ, 
μετὰ τοῦ Θεοῦ μέντοι. νεωτέρῳ μὲν οὖν ὄντι σοι καὶ πρὶν 
τοόαύτης ἐλπίδος γέμειν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ εἴα ὁ Θεὸς 

διαλέγεσθαι, ἵνα μή µάτην διαλεγοίµην' νῦν δὲ ἐφῆκε' 5106 
νῦν γὰρ ἄν µον ἁἀκούσαις. 

III. AAI. Πολύ γέµοι, ὦ Σώκρατες, νῦν ἀτοπώτερος 
αὖ φαίνει, ἐπειδὴ ἤρξω λέγειν, ἢ ὅτε σιγῶν εἴπου" καίτοι 
σφόδρα γε ἠσΏ ἰδεῖν καὶ τότε τοιοῦτος. εὖ μὲν οὖν ἐγὼ 

ταῦτα διανοοῦμαι ἢ μή, ὡς ἔοικε, διέγνωκας, καὶ ἐὰν 10 
μὴ φῶ, οὐδέν µοι ἔσεαι π]έον πρὸς τὸ πείθειν σε. εἶεν' 

εἰ δὲ δὴ ὃ τι μάλιστα ταῦτα διανενόηµαι, πῶς διὰ σοῦ 
μοι ἔσται καὶ ἄνευ σοῦ οὐκ ὢν γένοπο; ἔχεις λέγειν; 

Σ4, μα ἐρωτᾷς εἴ τινα ἴχω εἰπεῖν λόγον μακρόν, Ἡ 

οἵους δὴ ἀκούειν εἴθισαι; οὐ γάρ ἐσει τοιοῦτον τὸ ἐμόν. 15 
ἁλλ᾽ ἐφδείξασθαι μέν σοι, ὧς ἐγῤμαι, οἷός τ᾿ ἂν εἴην 
ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει, ἐὰν ἓν µόνον µοι ἐθέλῃς βραχὺ 
ὑπηρετῆσαι. 

αα. 1) εἴ γε δὴ μὴ χαλεπόν τι λέγεις τὸ ὑπηρέ- 
τηµα, ἐθέκω. 30 

Σ8. Ἡ χαλεπὺν δοχεῖ τὸ ἀποκρίνεσθαι τὰ ἐφωτώμενα: 
44. Οὐ χαλεπύν. 

24. ᾿Αποκρίνου δή. 

44. Ἐφώτα. 

Σ0. Οὐκοῦν ὡς διανοουµένου σου ταῦτα ἐρωτῶ, ἃ 35 
φημί σε διανοεῖσθαις ι ιν 

44. Ἔστω, εἰ βούλει, οὕτως, ἵνα καὶ εἰδῶ ὃ τι ἐφεῖς. 

50, Φἱίρε δή: διανοε γάρ, ὡς ἐγώ φηµι, παριέ- 
γαι συμβουλεύόων ᾿δηναίοις ἐνεὸς οὐ πολλοῦ χρόνου. 
εἰ οὖν μέλλονεός σον ἐἶναι ἐπὶ τὸ βῆμα λαβόμενος ἐροί- 3ο 305 
µη» Q ᾽Αἰκιβιάδη, ἐπειδὴ περὶ τίνος ᾿θηναῖοι ῥιανοοῦν- 
ται βουλεύεσθαι, ἀγίατασαι συμβουλεύσων; ἆρ ἐπειδὴ 
περὶ ὧν οὐ ἐπίστασαι βέλειον ἢ οὗτοι: τί ὢν ἀποκρίναιο: 

. 44. Εϊποιμ ἂν δήπον, περὶ ὧν οἶδα βέειον ἢ u 
οὗτοι. 36 

Σ5. Περὶ ὧν ἄφ εἰδὼς τυγχάνεις, ἀγαθὸς Εύμβον- 
1ος εἷ. 

AA. Πῶς γὰρ οὗ, 

29. Οὐκοῦν ταῦεα µόνον οἶσθα ἃ παρ ἄλλων ἅμα- 
δες ἢ αὐτὸς ἐξεῦρες: ϱ 

44. Ποῖα γὰρ ἄλλα; 

Σ9. Ἔστιν οὖν ὕπως ἄν ποτε ἔμαθές τι ἢ ἐξεῦρες 
μήτε µανθάνειν ἐθέλων μήτε αὐτὸς ζητεῖν; 
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1. ὥσπερ καὶ µόγις Χ4Π: ὥσπερ µόγις abe. -- 3. οὕτω καὶ µόγις παυσαίµην Slallhaumius. - 7. διήλθοµεν α. 
— ΤΕ Οἱ, a. — 19. αὐτόν σε a. — 19. δοχῇς a. -- 17. ἡμερῶν ὀλίγων 4. -- οὐνὶ δὲ αὖ. — 18. ἐνδείξασθαι ας. -- 
31. Ἕλλησι om. a. — 35. ἀσίην Χ 4 Π. -- 36. δοκεῖς µοι ᾱ. -- 31. ταύτην τὴν ἀπίδα ἴχεις ᾱ. -- 33. οὖν ὢν α. -- 

33. πρὸς τὸν — ο. — 24. δι ὃν ο. — δή σοι γε α. — 34. δεκοµένης Χαρ, 
κ 11. οἶμαι δύναμιν α. — 38. οἴομαί ΠΠ: οἶμαί αὖο. -- 30. ἐνδείξασθαι - - - δυνήσεσθαι οἵη. Ἐν, δειµενάχης 

εν 

δεινομαχης ΤΗΕ, δεινοµενάχης 

Χο, «οσα ante που Stallhaumius. — 41. δὲ ὅτι, οὐδὲν a. — 43. παντὺς μᾶλλον ἄξιος a. 
1. σοι om. ᾱ. — 3. τοῦ οσι, . -- 8. αὖ om. ᾱ. -- 17. ἐθελήσῃς a. -- 31. Butliannus: Εὐ οσα Uhbris ας, 

- ἀποκρίνασθαι α. -- 17. ὃ τι ἐρες Χ4ΠἴΌρ: ὃ τι καὶ ἐρεῖς a he. 
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4. Οὐκ ἔσι. . 

29. Τί δέ; ἠθέχησας ἂν ζητῆσαι ἢ 
στασθαι ὥου: 

α4. Οὐ δῆτα. 
κ ΣΩ. Ἡ ἄρα νῦν τυγχάνεις ἐπιστάμενος, ἦν χρόνος 

ὅτε οὐχ ἡγοῦ εἰδέναι; 
44. Ανάγκη. 
Σ50. ᾽Αλλὰ μὴν ἅ γεµεµάθηκας, σχεδόν τι καὶ ἐγὼ 

οἶδα: εἰ δὲ τι ἐμὲ λέληθεν, εἰπέ. ἔμαθες γὰρ δὴ σύ γε 
306 ιο κατὰ µνήµην τὴν ἐμὴν γράμματα καὶ κιθαρίζειν καὶ πα- 

λαΐιν: οὐ γὰρ δὴ αὐλεῖν γε ἤθελες μαῦεῖν. ταῦε ἐσεῖν 
ἃ σὺ ἐπίστασαι, εἰ µή πού τι µανθάνων ἐμὶ λέληΦας" 
οἶμαι δέ γε, οὔτε νύκεωρ οὔτε μεθ) ἡμέραν ἐξιὼν ἔν- 
δοδεν. ' 

5 44. αλλ οὐ πεφοίτηκα εἰ ἄλλων ἢ τούτων. 
103 1ν. Σ0. Πύτερον οὖν, ὅταν περὶ γραμμάτων ἀθηναῖοι 

βουλεύωνται, πῶς ἂν ὀρθῶς γφάφοιεν, τότε ἀναστήσει 
αὐτοῖς συμβουλεύσων: 

44. Μὰ Al οὐκ ἔγωγε. 
29, Αλλ ὅταν περὶ κρουµάτων ἐν ἱύρα; 

Α4. Οὐδαμῶς, 

Σ6. Οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὶ παἰαισμάτων γε εἰώθασι 
βουλεύεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. 

44. Οὐ μέντοι. 
3 Σ8, Ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύωνται; οὐ γάρ πον 

ὅταν γε περὶ οὐιοδομίας. 
44. Οὐ δῆτα. 

Β ΣΩ, Οἰκοδύμος γὰρ ταῦτά Ὑε σοῦ βέλτιο» συµβου- 

λεύσει. 

πυ 44. Ναί, 

Σα, Οὐδὶ μὴν ὕταν περὶ μαντικῆς βουλεύωνταε; 

μαθεῖν ὢ ἐπί- 

αα. :Οὔ. 
Σ0, ἡΜάνεις γὰρ αὖ ταῦτα ἄμεινον ἢ σύ, 
αμ. Ναί 

4075 ΣΣ. Ἐάν τέ γε σμικρὺς ἢ μέγας ἡ, ἐών τε καλὸς 

ἢ αἰσχρός, ἔτι τε 7ενναῖορ ἢ γε wie 
A. Πῶς γὰρ οὔ, 

Σ9. Εἰδύτος γάρ, οἶμαι, περὶ ἑκάστου ἡ συμβουλή, 

καὶ οὐ πλουτοῦντος. 

0 44. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σο, Αλ ἄν τε πίνης ἄν τε πλούσιος ᾗ ὁ παραι- 

ρῶν, οὐδὶν διοίσει ᾿Αθηναίοις, ὅταν περὶ τῶν ἐν τῇ πύ- 

ο λε βουλεύωνται, πῶς ἂν ὑγιαίνοιεν, ἀλλὰ ζητοῦσιν ἰα- 

τρὸν εἶναι τὺν σύμβουλον. 
44. Εἰκόεωρ γε. 
Σ9. Όταν οὖν περὶ τίνορ σκοπῶνται, τότε σὺ ὧνι- 

στώµενος ὡς συμβουλεύσων ὀφρθῶς ἀναστήσει; 

“. αρ ἃ ο. — 5. δὴ οπι, 8. -- 10, τὴ 
καὶ ᾱ 4 Π. -- 16. ἀγενής a. — 8. ἂν χα 
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44. Όταν περὶ τῶν ἑαυτῶν πραγμάτων, ὦ Σώ- 
κρατες. 

Σ56. Τῶν περὶ ναυπηγίας λέγεις, ὁποίας τινὰς χρὴ 
αὐτοὺς τὰς ναῦς ναυπηγείσθαι; 

44. Οὖὐκ ἴγωγε, ὦ Σώκρατε. 5 
Σ56. Ναυπηγεῖν γάρ, οἶμαι, οὐκ ἐπίστασαι. τοῦτ 

αῑτιόν ἡ ἄλλο ει; 
Αα. Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. υ 
Σ4. ᾽αλλὰ περὶ ποίων τῶν ἑαυτῶν λέγεις πραγμάτων 

ὕταν βουλεύωνται; 1ο 
44. Όταν περὶ πολέμου, ὦ Σώκρατες, ἢ περὶ εἰφή- 

νης ἢ ἄλλου του τῶν τῆς πύλεως πραγμάτων. 
20, ρα λέγεις, ὅταν βουλεύωνται, πρὸς τίνας χρὴ 308 

εἰρήνην ποιείσθαι καὶ τίσι πολεμεῖν καὶ τίνα τρόπον; 

44. Ναί ". 

Σ0. Χρὴ δ' οὐχ οἷς βέλειον: 
44. Ναί 

Σ9Ώ. Καὶ τότε ὁπότε βέλειον: 
41. Πάνυ γε. Ε 

29. Καὶ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἄμεινον: 3 
44. Ναί. 

Σ0. Εἰ οὖν βουλεύοιντο ᾽θηναῖοι τίσι χρὴ προσπα- 
λαΐειν καὶ τίσιν ἀκροχειρίζεσθαι καὶ τίνα τρόπον, σὺ ἅμει- 
νον ἂν συμβουλεύοις ἢ ὁ παιδοτρίβης: 

44. Ὁ παδοτρίβης δήπου. 35 
29, Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, πρὺς εί βλέπων ὁ παιδοτρί- 

βης συμβουλεύσειεν οἷς δεῖ πφροσπαλαίει» καὶ οἷς µή, καὶ 
ὁπότε καὶ ὄΌντινα τρόπον; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε. ἆρα τού- 
τοις δεῖ προσπαλαίειν οἷᾳ βέλτιον, ἢ οὔ; 

Αα. Ναί. 38 

Σ0. άρα καὶ τοσαῦτα ὅσα ἄμεινου; 108 
4. Τοσαῦτα. 

Σ8. Οὐκοῦν καὶ τόθ᾽ δε ἄμεινον: 
44. Πάνυ γε. 

Σ.. ᾽Αἱλὰ μὴν καὶ τὸν ἄδοντα δεῖ κιθαρίζειν ποτὶ 36 
πρὺς τὴν ᾠδὴν καὶ βαένειν; 

44. «εῖ γάρ. 308 

Σ5. Οὐκοῦν τόθ᾽ ὁπότε βέλτιον; 37 

44. Ναί | 

Σ0. Καὶ τοσαῦτα ὅσα βέλτιον; 40 
αα. Φημί. 

ν. Σ0. Τί οὖν; ἐπειδὴ βέλτιον μὶν ὠνόμαζες ἐπ 

ἀμφοτέροιᾳ, τῷ τε κιθαρίζειν πρὸς τὴν ὠδὴν καὶ τῷ προσ- Β 
παλαίειν, τί καλεῖς τὸ ἐν τῷ κωθαρίζειν βέλτειον; ὥσπερ 
ἐγὼ τὸ ἐν τῷ παλαίειν καλῶ γυμναστικόν' οὐ ὅ᾽ ἐκεῖνο 45 
τί καλεῖς; 

44. Οὐκ ἐννοῶ. 

ν οι. a. — 15. δὲ οὔτε γε, -- 15 6ἱ 42. βούλώνται Χ 4 Π. -- 35. ἢ] 
: ών abe. -- 42. ζητοῦσιν ἄ Γρ εἰ pr. Π: ζητήσονσιν αἲ ο. 

1. ὦ Σώκρατες, πραγμάτων α. — 13. ἢ περὶ ἄλλου α. — 16. οὐχ οσα: ᾱ. — 35. καὶ τὸν ἄδοντα ,Rutimanniun: 

καὶ τὸ ἄδοντα «ΤΠ, καὶ ἄδοντα eun eeleris Ubris abe. — 44. τῷ 23 κιθαρίζειν ᾱ, -- 49. δέγΥ ἐκεῖνο 48. 

Ρ{λτο. 40 

ςσοοσις 
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Σα, ᾽Αλλὰ πειρῶ ἐμὲ µιµεῖσθαι. ἐγὼ γάρ που ὧπε- 
κρινάµην τὸ διὰ παντὺς ὀρθῶς ἔχον. ὀρθῶς δὲ δήπου 
ἔχει τὸ κατὰ τὴν τέχνην γιγνόµενον. ἢ οὓτ 

AA. ἵΝαί 

5 3. Ἡ ὃλ τέχνη οὐ γυμναστικὴ νι 

4. Πῶς ὃ᾽ οὔ: 

6 5. Eych ὅ εἶπον τὸ ἐν τῷ παλαίεν βέλτιον γν- 

μμαστικόν. 

44. Εἶπες γώρ. 

1 Σ89.. Οὐκοῦν καλῶς : 

44. Ἔμουε δοκεῖ. 

59. "δι δὴ καὶ σύ -- πρέποι γὰρ ἄν που καὶ σοὶ τὸ 

καλῶς διαλέγεσθαι -- εἰπὶ πρῶτον, τὶς ἡ τέχνη ἧς τὸ 
πιθαρίζειν καὶ τὸ ὧδειν καὶ τὸ ἐμβαίνειν ὀρθῶς; συνά- 

Επασα τές καλεῖεαι; Οὕπω δύνασαι εἰπεῖν: 

αμ. Οὐ δῆτα, 

Σ9. 1) ὧδε πειρῶ. τίνες αἱ θεαὶ ὧν ἡ τέχνη: 
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αμ. Τὰς Μούαας, ὦ Σώκρατες, λέγεις; 
ϱ Σ9,. Ἔγωγε. ὥφα δή: τίνα ὧπ αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἡ 
τέχνη ἴχεις 

αμ. Μονσικήν µοι δοκεῖς λέγειν. 

Σ0. έχω γώρ. τί οὖν τὺ κατὰ ταύτην ὀφθῶς γιγνό- 

µενόν ἐστιν: ὥσπερ ἐκεῖ ἐγώ σοι τὸ κατὰ τὴν τέχνην ἵλεγον 
ὀρθῶς, τὴν γυµναστικήν, καὶ οὐ δ᾽ οὖν οὕτως ἑνταδθα 

αντί φής: πώς γίγνεσθαι: 

απ. ΠΜονσικῶς μαι δοκεῖ. 

Σ0, Εὖ λέγεις. ἴθι δή, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν βέλ- 

τιον καὶ τὸ ἐν τῷ εἰρήνην ἄγειν, τοῦτο τὸ βέλτιον τί ὀνο- 

Ε μάζες: ὥσπερ ἐκεῖ ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔλεγες τὸ ἄμεινον, ὅτι 

38 μοναικώτερον, καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ, ὅτι γυμφαστικώτερον" 
πειρώ δὴ καὶ ἐνταῦθα λέγειν τὸ βέλτιον. 

AA. Αλ οὐ πάνυ ἔχω. 

Σ0,. Αλλὰ μέντοι αἰσχρόν γε, εἰ μέν τίς οκ ἠέροντα 

καὶ συμβανλεύοντα περὶ σιτίων, ὅτι βέλτιον τόδε τοῦδε καὶ 

11 νῦν καὶ τοσοῦτον, ἔπειτα ἐρωτήσειε Τί τὸ 'ἄμεινον λέγεις, 

ὢ Αἰκιβιάδη: περὶ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν ὅτι τὸ ὑγι- 
ειγύτερον, καίτοι οὐ προσποιεῖ ἰἑωτρὸς εἶναι. περὶ δὲ 

οὗ πφοσποιεῖ ἐπιστήμων εἶναι καὶ συμβουλεύσεις ἀγιστά- 
µενος ὡς εἰδώς, τούτου δὲ, ὡς ἔοικας, πέρι ἐρωτηθεὶς 

0 ἐὰν μὴ ἴχης εἰπεῖν, οὔκ αἰχύνει;. ἢ οὐκ αἰσχρὸν φαίνεται: 
44. Πώνυ γε. ' 

Σ9. Σκόπει δὴ καὶ προθνμοῦ εὐπεῖν, πρὸς τί τείνει 

τὸ ἐν τῷ εἰρήνην τε ἄγειν ἄμεινον καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν 
οἷς δεῖ; 

44. αλλ σκοπῶν οὐ δύναµαι νοῆσαι. 
Σα. Οδ) οἶσθα, ἐπεδὰν πύλεμον ποιώµεθα, τί 

44ΚΙΒΙΗ41ΗΣ ΠΡΩΤΟΣ. 

ἐγκαλοῦντες ἀλλήλοις πάθηµα ἐρχόμεθδα εἰς τὸ πολεμεῖν, 
καὶ ὃ τι αὐτὸ ὀνομάζοντες ἐρχόμεθα: Β 

44. Ἔγωγε, ὅτι ἐξαπατώμενοί τι ἢ βιαζόμενοι ἢ 
ἀποστερούμενοι, 

Σ.. Ἔπε' πῶς ἕκαστα τούτων πάσχοντες; πειρώ 6 
εὐπεῖν, τί διαφέρει τὺ ὧδε ἢ ὧδε. ' 

44. Ἡ τὸ ὧδε λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ δικαίως ἢ τὸ 

ἀδίκως : . ὃ 

Σ. αὐτὺ τοῦτο. 

44. ᾽λλὸ μὴν τοῦτό γε διαφἑρει ὅλον τε καὶ πᾶν. 0 
Σ., Τί οὖν: ᾽θηναίοις οἱ πρὸς ποτέρους συµβον- 

λεύσεις πολεμεῖν; τοὺς ἀδικοῦντας ἢ τοὺς τὰ δίκαια 312 

πράττοντας: 

44. «εινὸν τοῦτό γε ἐρωτῶς. εἰ γὰρ καὶ διανοεῖταί Ὁ 

τις ὡς δεῖ πρὸς τοὺς τὰ δίκαια πρώττοντας πολεμεῖν, 15 

σύκ ἂν ὁμολογήσειέ γε. 
Σ5, Οὐ γὰρ νόµιμον τοῦθ', ὡς ἔρικεν. 
AA. Ον δῆτα" οὐδὲ γε καλὺν δοκεῖ εἶναι. 
2, Πρὸς ταῦτ) ἄρα καὶ σύ, τὸ δίκαιον, τοὺς λόγους 

ποιήσει: : , * 
αμ. Ανάγκη. 

ΣΩ. "Αλλο τι οὖν, ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἠρώτων βέλτιον 
πρὺς εὖ πολεμεῖν καὶ µή, καὶ οἷς δεῖ καὶ οἷς µή, καὶ 
ὁπύτε καὶ μή, τὺ δικαιύτερον τυγχάνει ὄνι ἢ οὔ: 

AA. Φαίνεταί γε. 36 

γι. Q. Πῶς οὖν, ὦ φίλε Αλκιβιάδη: πότερον σαυτὺν Ὁ 

λέληθας ὅτι οὐκ ἐπίστασαι τοῦτο, ἢ ἐμὲ ἔλαθες µανθήνων 
καὶ φοικῶν εἰς διδασκάλου, ἃς σε ἐδίδασκε διαγεγνώσκειν 
τὸ δικαιότερὀν τε καὶ ἀδικώτεφον: καὶ τίς ἐστιν οὗτος: 

φράσον καὶ ἐμοί, ἵνα αὐτῷ φοιτητήν προξενήσῃς καὶ ἐμέ. 30 
AA. Σκώπτεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Μά τὺν φίλιον τὸν ἐμόν τε καὶ σὐν, ὃν ἐγὼ 

Πκιστ' ἂν ἐπιορκήσαιμι" ἆλλ᾽ εἴπερ ἔχεις, εἰπὲ τίς ἐστιν. 
AM. Τί δ', εἰ μὴ ἴχω; οὐκ ἂν οἵε µε ἄλλως εἰδέναι 

περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; απ 

Σά. Ναί, εἴ γὲ εὕροις. 
AA. Αλλ) οὐκ ἂν εὑρεῖν µε ἡγεῖι 
Σά. Καὶ µάλα. γε, εἰ ζητήσαις. 

AA. Εἶτα ζητῆσαι οὐκ ὤν οἵει µε; 
Σ9. Ἔγωγε, εἰ οὐηθείης γε μἡ εἰδέναι. ο 
44. Εἶτα οὐκ ἦν ὅτε εἶχον οὕτως: 
Σ0,. Καλώς λέγεις. ἔχεις οὖν εἰπεῖν τοῦτον τὸν χρύ- 

νον ὅτε οὐκ ὧον εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικας φέρε, 
πέρυσιν ἐξήτεις τε καὶ οὐκ ᾧου εἰδέναι; ἢ ὧου: καὶ τ- 
ληθῆ ἀποκρίνον, ἕνα μὴ µάτην οἱ διάλογοι γίγνωνται. αι 

4. αλλ) ὤμην εἰδέναι. 
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EQ. Τρίτον δὲ ἔτος καὶ τέταρτον καὶ πέµπτον οὐχ 
οὕτως; 

4. ᾿Ἔγωγε. 

Σ9. ᾽αλλὰ μὴν τὸ γε πρὺ τούτου παῖς ἠσθα. ἡ γάρ; 
5 AA. ἵΝαί, 

20. Τότε μὶν τοίνον εὖ οἶδα ὕτι ὤον εἰδέναι. 
44. .Πῶς εὖ οἶσθα; 

ΣΏ. Πολλάκις σοῦ ἐν διδασκάλων ἤκονον παιδὸς ὄν- 

Ἡ τος καὶ ἄλλοθι, καὶ ὁπύτε ἀσεραγαλίζοις ἢ ἄλλην τινὰ 

314 1ο παιδιὰν παίξοις, οὐχ ὡς ἀποροῦνεος περὶ τῶν δεκαίων 

καὶ ἀδίκων, ἁλιὰ µάλα µέγα καὶ Φαῤῥαλέίως λέγοντος 
περὶ ὕτου τύχοις τῶν παίδων, ὡς πονηρός τε καὶ — 

εἴη καὶ ὡς ἀδικοῖ. ἢ οὐκ ἀληδῆ μέγω: 
44. ᾽Αλλὰ τί ἔμελλον ποιεῖν, ὦ Σώκρατες, ὁπότε τίς 

όμε ἀδικοῖ; 

ΣΩ. Σὺ δ᾽ εἰ τύχοις ἀγνοῶν εἶτε ἀδικοῖο εἴεε μὴ 

τότε, έχεις, τί σε χρὴ ποιεῖν; 

44. Μὰ «αἱ ἀλλ οὐκ ἠγνύουν ἔγωγε, ἀλλὰ σαφῶς 
6 ἐγίνωσκον ὅτι ἠδικούμην. 
28 Σ0. ὌὭμου ἄρα ἐπίσεασθαι καὶ παῖς ὤν, 

τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα. 

AA. Ἔγωγε' καὶ ἠπισεάμην γε. 
Σ09,. Ἐν ὁποίῳ χρόνφ ἐξευρών: οὐ γὰρ δήπου ἐν 

ὦ γε ὧου εἰδέναι. 
1. 44. Οὐ δῆητα. 

Σ9. Πότε οὖν ἀγνοεῖν ἡγοῦ: οκόπει" 
σεις τοῦτον τὸν χρόνον. 

44. Μὰ τὸν Alꝰ, ὦ Σώκρατες, οὕκουν ἔχω γ) εἰπεῖν. 
ϱ 2α. Εὐρὼν μὲν ἄρα οὐκ οἶσθα αὐτά. 

1 44. Οὐ πάνυ φαίνοµαι. 

Σ5. ᾽Αλλὰ μὴν ἄρει γε οὐδὲ μαθὼν ἔφησθα εἰδέναι. 
εὖ δὲ μήθ) εὗρες μήτε ἔμαθες, πῶς οἶσθα καὶ πόθεν; 

νε. αμ αλλ) ἴσως τοῦτό σοι οὐκ ὀρθώς ἄπεκρι- 
ράμην, τὸ φώναι εἰδέναι αὐτὸς ἐξευρών.. 

“2. Τὸ δὲ πῶς εἶχεν : 
44. Ἔμαθον, οἶμαι, καὶ ἐγὼ ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. 
20. Πάλιν εἰς εὖν αὐτὸν ἤκομεν λόγον. παρὰ τοῦ; 

φφάξε κάμοί. [ 
44. Παρὰ τῶν πολλῶν. 

Σ.. Οὐκ εἰς σπουδαίδυς γε διδασκάλους καταφεύγεις 
εἰς τοὺς πολλοὺς ἀναφέρων. 

44. Τί δαί; οὐχ ἱκανοὶ διδάξαι οὗτοι: 

29. Οὔκουν τὰ πεττευτικά γε καὶ τὰ μή: καίτοι 
φανλότερα αὐτὰ οἶμαι τῶν δικαίων εἶναι. τί δέ: σὺ οὐχ 

«ὡς ἔοικε, 

οὐ γὰρ εὐρή: 
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. Εἶτα τὰ μὲν φανλύτερα οὐχ οἷοί τε ὀνδάσκειν, 

τὰ δὲ οπουδαιότερα: 

AM. Οἶμαι ἔγωγε' ἄλλα γοῦν πολλὰ οἷοί τ΄ εἰσὶ διδά- 
σκειν σπουδαιότερα τοῦ πεττεύειν. 

24. Ποῖα ταῦτα; 5 

44. Οἷον καὶ τὸ ἑλληνίζεν παρὰ τούτων ἔγωγε ἕμα- 
Φον, καὶ οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν ἐμαυτοῦ διδάσκαλον, «λλ' 
εὖ τοὺς αὐτοὺς ἀναφέρω οὓς σὐ φὴς οὐ σπουδαίους εἶναι 

διδασκάλους. 

ΣΩ. Αλ’, ὦ γενναῖε, τούτου μὲν ἀγαθοὶ διδάσκαλοι 1ο 

οἱ πολλοί, καὶ δικαίως ἐπαινοῖντ ἂν αὐτῶν εἰς διδα- 
σκαλίαν. 

4. Τί δή: 
28. Ότι ἔχουσι περὶ αὐτὰ ἃ χρὴ τοὺς ἀγαθοὺς ὅι- 

δασκάλους ἔχειν. 15 

4. Τί τοῦτο λέγεις: 
20. Οὐκ οἶσθ ὅτι χρὴ τοὺς μέλλοντας διδάσκειν u 

ὐτιοῦν αὐτοὺς πρῶτον εἰδέναι; ἢ οὗ: 
AA. Πῶς γὰρ οὔ: 

Σ9. Οὐκοῦν τοὺς εἰδύεας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις, καὶ πο 

μὴ διαφέρεσθαι; 
AA. Ναί 

Σ4. Ἐν οἷς ὅ) ὢν διαφέρωνται, ταῦτα φήσεις εἰδέναι 

αὐτούς; 
44. 

505, 
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Οὐ δῆτα. ' 38 
Τούτων οὖν διδάσκαλοι πῶς ἂν εἶεν 

αμ. Οὐδαμῶς. . 

Σ0. Τί οὖν; δοκοῦσί σοι διαφέρεσθαι οἱ πολλοὶ ποϊόν 

ἐστι λύβος ἢ ξύλον; κὤν τινα ἐρωτᾷς, ἆφ᾽ οὖν ταὐτὰ ὁμο- 

λογοῦσι, καὶ ἐπὶ ταὐτὰ ὁρμῶσιν, ὅταν βούλωνται λαβεῖν πι ο 
λΐθον ἢ ἔύλον; ὡσαύτως καὶ πάνθ᾽ ὅσα τοιαῦτα; αγεδὸν 
γάρ τι μανθάνω τὸ ἑλληνίζεν ἐπίστασθαι ὅτι τοῦτο λέ- 

γεις. ἢ οὔ: 
44. Ναί 

Σ.. Οὐκοῦν εἰς μὲν ταῦτα, ὥσπερ εἴπομεν, ἀλλή- 15 
1οις τε ὁμολογοῦθι καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἠδία, καὶ δηµασία Ἡτ 

αἳ πόλεις πρὸς ἀλλήλας οὐκ ἀμφισβηεοῦσεν, αἱ μὲν ταῦθ', 
αἲ δ) ἄλλα φάσκουσαε: 

44. Οὐ γάρ. 

Σ4,. Εἰκότως ἂν ἄρα τούτων γε καὶ διδάσκαλοι εἶεν 4ο 
ἀγαθοί. 

44. Ναί. αν 
Σ48. Οὐκοῦν εἰ μὶν. βουλοίμεθα ποιῆσαί τινα περὶ 

αὐτῶν εἰδέναι, ὀρθῶς ἂν αὐτὸν πέµποιµεν εἰς διδασκα- 
«ὐ οὕτως οἵει; λίαν τούτων τῶν πολλῶν; πῃ 

44. Ναί αμ. Πάνυ γε. 

— — — 

4. πρὺ τούτον) προτοῦ ᾱ, — 17. λέγοις a. — 185. Μὰ αἱ) a. — οὐκ ἔχω ἔγωγε εἰπεῖν ᾱ. — 34. ἐξευρών. τὸ δὲ 
ὧδέ πως εἶχεν' ἴμαθον Γο, --ᾱᾱ. δέ. — 4. εἶναι τ. ὅ, οἶμαι ᾱ. 

1, τε οσα, ᾱ. -- 7. ἂν orm. κα. — ἐμαυτοῦ εἰπεῖν ᾱ. -- 8. ἐμαυτοὺς ἄ 4 Π. -- 14. ἐπαινοῖτ' ἂν αὐτῶν ἡ 
διδασκαλία Up. ἐπαινοῖνε ἂν Ιαὐεῶν οσα, cum itribus Ῥεου]ί codielbus) εἰς διδασκαλίαν mavolt Stallhaumiuxs. ⸗ 
30. οὖν 4 ΠΠ: οὐ λος — 13. τὴ τοι a. — 56. αὐτοῖς a. -- 17. ταυτὰ Α. --15. φώσκουσιν Χ 4 Π. — κ. γε οι. ᾱ- 
— 33, βουλοίμεθ) ἂν ποιῆσαι a. 

— ——— —— — — 
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VIII. Σο. Τί δ' εἰ βονληθεῖμεν εἰδέναι μὴ µόνον 
ποῖοι ἄνθρωποί εἶσιν ἢ ποῖοι ἵπποι, ἀλλὰ καὶ τίνες αὐτῶν 
ὄρομικοί τε καὶ µή, ἀρ ἴει οἱ πολλοὶ τοῦτο Ἰκανοὶ 
διδάξαι; 

56 44. Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. Ἱκανὸν δὲ σοι τεκµήριον ὅτι οὐκ ἐπίστανται 
Ε οὐδὶ κρήγυοι διδάσκαλοί εἰσι τούτων, ἐπειδὴ οὐδὲν όμο- 

λογοῦσιν ἑαντοῖς περὶ αὐτῶν: 
44. "Ἔμοιγε. 

ιο. 2. Τί ὃ εἰ βουληθείηµεν εἰδέναι μὴ µόνον ποῖοι 
ἄνθρωποί εἶσιν, ἀλλ ὁποῖοι ὑγιεινοὶ ἢ νοσώδεις, ἄρα ἵκα- 
νοὶ ἂν ἡμῖν ἦσαν δεδάσκαλοι οἱ πολλοί; 

μα. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Ἐν ὃ) ἄν σοι τεκμήριόν ὕτι µοχθηφοί εἶσι τού- 

Ἱότων διδάσκαλοι, εἰ ἑώρας αὐτοὺς διαφεροµένους: 
4. Ἔμοιγε. 
Σ4. Τί δὲ δή: νῦν περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων 

ἀνθρώπων καὶ πραγμάτων οἱ πολλοί δοκοῦσέ σοι ἁμολο- 
γεῖν αὐτοὶ ἑαυτοῖς η ἄλλοις; 

ο 44. "Ἠκισα νὴ οἱ’, ὦ Σώκρατες. 
Σ.. Τί δὲ; μάλιστα περὶ αὐτῶν διαφέἑρεσθαι; 
44. Πολύ γε. 

Σ98. Οὕὔκουν οἶμαί γε πώποτέ σε ἰδεῖν οὐδ' ἀκοῦσαι 
σφόδρα οὕτω διαφεροµένους ἀνθρώπους περὶ ὑγιεινῶν καὶ 

Ἰδμή, ὥστε διὰ ταῦτα µάχεσθαί τε καὶ ἀποκειγνύναι ἀλλήλους. 
44. Οὐ δῆτα. . 
29. ᾽Αλλὰ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἔγωγε οἵδ) 

Ἡ ὅτι καὶ εἰ μὴ ἑώρακας, ἀκήκοας γοῦν ἄλλων τε πολλῶν 
καὶ Ὁμήρον. καὶ ᾿Ὀδυσσείας γάρ καὶ Ἰλιάδος ἀκήκοας. 

“ο. 44. Πάντως δή πουν, ὦ Σώκρατες. 
Σ9. ᾿ Οὐκοῦν ταῦτα ποιήματά ἐστι περὶ διαφορᾶς 

δικαίων τε καὶ ἀδίκων; 
41. ὙΝαί. 

Σ.. Καὶ αἳ µάχαι γε καὶ οἱ Θώνατοι διὰ ταύτην 
αὐτὴν διαφορὰν τοῖς τε ᾽Αταιοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν 

349 ᾖἐγένοντο, καὶ τοῖς μνηστῆρσι τοῖς τῆς Πηνελόπης καὶ τῷ 
Ὀδυσσεῖ. ν 

6 αμ. ᾿αληθῆ λέγεις. 
Σ0. Οἶμαι δὲ καὶ τοῖς ἐν Τανάγρᾳ Αθηναίων τε 

αυκαὶ ακεδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ἀποθανοῦσι καὶ τοῖς 
ὕστερον ἐν Κορωνεία, ἐν οἷς καὶ ὁ σὺς πατὴρ Κλεινίας 
ἐεελεύτησεν, οὐδὲ περὶ ἑνὸς ἄλλου ἡ διαφορὰ ἢ περὶ τοῦ 
δειαίου καὶ ἁδίκον τοὺς θανάτους καὶ τὰς µάχας πεποί- 

ηκεν. ἡ γάρ; 
“5 44. ἀληθῆ λέγεις. 

Σο. Τούτους οὖν φῶμεν ἐπίστασθαι περὶ ὧν οὕτω 

18 
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σφόδρα διαφέρονται, ὥστε ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις τὰ Ὁ 
ἔσχατα σφᾶς αὐτοὺς ἑργάζονταε; 

Αα. Οὐ φαίνεταί γε. 
Σο. Οὐκοῦν εἰς εοὺς τοιούτους διδασκάλους ἀναφέ- 

εις οὓς ὁμολογεῖς αὐτὺς μὴ εἰδέναι; ᾿ δ 

44. Ἔοικα, 
Σς0,. Πῶς οὖν εἰκός σε εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ 

ἄδικα, περὶ ὧν οὕτω πλανᾷ καὶ οὔτε μαθών φαίνει παρ" 

οὐδενὸς οὔτε αὐτὺς ἐξευρών; 
AA. Ἐκ μὶν ὧν σὺ λέγεις οὐκ εἰκός. 10 
ΙΧ. Σ0. Ὁρᾷς αὖ τοῦθ ὡς οὐ καλῶς εἶπες, ὦ 

᾽Αἰκιβιάδη: - Ε 

44. Τὸ ποῖον; ; 

25. Όει ἐμὲ φᾗς ταῦτα λέγειν. 

AA. TI δαί; οὐ σὐ λέγεις ὡς ἐγὼ οὐδὲν ἐπίσεαμαι ι5 390 
περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; 

ΣΩ. Οὐ μέντοι. 
44. M ἐγώ; 

Σ0ὲ, Ναί. 0 

αμ. Πῶς δή; 0 
Σ9, ὋὭδε εἴσει. ἐάν σε ἴρωμαι τὸ ἓν καὶ τὰ δύο, 

πύτερα πλείω ἐστί, φήσεις ὅτι τὰ δύο: 

αι. Ἔγωγε- 
Σ5, Πόσῳ: 
4. Ἑνί. * 
ΣΩ. Πότερος οὖν ἡμῶν ὁ λέγων ὅτι τὰ δύο τοῦ 

ἐνὸρ ἓνὶ πλείω; 

44. Ἐγώ. 

Σ0. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν ἠρώτω», σὺ δὲ ἀπεκρίνου: 
44. ἵΝαί. ' 2 

20. Περ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ φαίνοµαι λέγων ὁ 1413 
ἐρωτών, ἢ σὺ ὁ ἀποκρινόμενος: 

αμ. Ἐγώ. 
Σ., Τί δ' ἂν ἐγὼ μὲν ἔρωμαι ποῖα γράμματα Σ- 

αράτους, σὺ δὲ εἴπῃς, πότερος ὁ λέγων; Γ] 
44. ύ. J 

. Ἴδι δή, ἓνὶ λόγῳ εἰπέ' ὅταν ἐρώτησίς τε καὶ 
ἀπύκρισις γίγνηται, πότερος ὁ λέγων, ὁ ἐρωτῶν ἢ ὁ ἅπο- 

κριρόμενορ; 
44. O ἀποκρινόμενος, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 0 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἄρει διὰ παντὺς τοῦ λόγον ἐγὼ μὲν ἡ 394 

ὁ ἐρωτῶν; Β 
Αα. ἵΝαίι 

Σ0. Σὺ δὲ ὁ ἀποκρινόμενος: 
Α4. Πάνυ γε. .. 
Σ0. Τί οὖν: τὰ λεχθέντα πότερος ἡμῶν εἴρηκεν: 

1. βουληθείηµεν a. -- 11. καὶ ἀδίκων οπι, a. - 13. ἄλλοις ΧΓώάΠΣΤΗΕ ΕΝ: ἀλλήλοις abe. -- 31. δὲ) δαί a h. 
— ὁἩ - 4. ἄλλου ὅνα φορὰν - - πεποιηκέναι ah. — 43. καὶ ἅ 4 ΠΠ: τε καὶ abe. 

16. δαί] δέ αἲ. -- ἐγὼ σννεπίσταµαι ΧΓάΠΣΤΗΟ — 24. ἔρωμαι eum ΒΗΠΙΠΙΛΗΠΟ ὃς ἐρῶ καὶ lübri praeter 
Γ], ἐρωτῶ καὶ Γ 5 α. -- ποϊῖα] πόσα καὶ ποῖα ſSchleiermacherus coil. Xenoph. Mem. IV. 4, Ἡν — 44. παντὺς τοῦ 
λόγου ἐγὼ 4 Π: πανεὺς ἐγὼ αὖο. — ἦν ᾱ. 
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44. Φαίνομαι μέν, ο νηνον, ἐκ τῶν ὥμοίογη- 
µένων ἐγώ. 

Σ0. Οὐκοῦν ἐλέχθη περὶ δικαίων καὶ ἀδίκων ὅτι 
᾽Αλκιβιάδης ὁ καλὺς ὁ Νλεινίου οὐκ ἐπίσταιτο, οἵοιτο δέ, 

5 καὶ μάλλοι εἰς ἐκκλησίαν ἐλδὼν ̓ συμβουλεύσειν ᾽Αθηναίοις 
περὶ ὧν οὐδὲν οἶδεν; οὐ ταῦτ' ἦν; 

6 41. Φαίνεται. 

29. Τὺ τοῦ Εὐριπίδου ἄὶ ἄρα συµβαίνες, ὦ Αλκιβιάδη: 
σοῦ τάδε κινδυνεύεις, ἀλλ’ οὐκ ἐμοῦ, ἀκηκοέναι, οὐδ' 

1ο ἐγώ εἰμι ὁ ταῦτα λέγων, ἀλλὰ σύ, ἐμὶ δὲ αἰιᾷ µάτην. 

καὶ μέντοι καὶ εὖ λέγεις. μανικὸν γὰρ ἐν »ῷ ἴγεις ἐπιχεί- 
ρήμα, ἐπιχειρεν, ὦ βέλτιστε, διδάοκειν ἃ οὐκ οἶσθα, 

ἁμελήσας µανθάνειν. 

Χ. 4. Οἶμαι µέν, ὦ Σώκρατες, ὀλιγάκις Αθηναίους 

Ὁ 15 βουλεύεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους Ἓλληνας πύτερα δικαιότερα 
ἢ ἀδικώεερα. τὰ μῖν γὰρ τοιαῦτα ἡγοῦνται δήλα εἶναι" 

ἐἑάσανεες οὖν περὶ αὐτῶν σκοποῦαιν ὁπότερα συνοίσει 
πράξασι». οὐ γὰρ ταύτά, οἶμαε, ἐστὶ τά τε δίκαια καὶ 

τὰ συμφέροντα, ἀλλὰ πολλοῖς δὴ ἐλυσιτέλησεν ἀδικήσασι 
30 μεγάλα αδικήματα, καὶ ἱτέροις γε, οἶμαι, δίκαια ἔργασα- 

µένοις οὗ ξυνήνεγκεν. 
Σ0. Τί οὖν; εἰ ὃ τι μάλιστα ἕτερα μὲν τὰ δίκαια 

τυγχάνει ὄντα, ἕτερα δὲ τὰ συμφέροντα, οὔ τίπου αὖ σὺ 
Ε οἴε ταῦτα εἰδέναι ἃ συμφέρει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ δι ὅ τι; 

35 ΑΗ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες; εἰ µή µε αὖ ἐρήσει 
παρ ὅτυν ἔμαθον ἢ ὅπως αὐτὸς εὗρον. 

ΣΩ. Οἷον τοῦτο πομῖᾳ!. εἴ ει μὴ ὀρθῶς λέγεις, 

τυγχάνει δὲ δυνατὺν ὃν ὠποδεῖξαι ὃν οὗπερ καὶ τὸ πρό- 

τερον λόγον, οἵει δὴ καινὰ ἄετα δεῖν ἀκούειν ἀποδείξεις 

ao re ἑτέρας, ὥς τῶν προτέρων οἷον σκεναρίων κατατετρι- 

µένων, καὶ οὐκέτ ἂν σὐ αὐτὰ ἀμπίσχοιο, εἰ µή τίς σοι 
τεκμήφιον καθαρὸν καὶ ἄχραντον οἴσε. ἐγὼ δὲ χαίρειν 

414 ῥἐἑώσας τὰς σὰς προδρομὰς τοῦ λόγου, οὐδὲν ᾖττον ἐφήσομαι 
πόθεν μαθὼν αὖ τὰ συμφέρονεα ἐπίστασαι καὶ ὅστις 

35 ἐστὶν ὁ διδάσκαλος καὶ πάντ᾽ ἐκεῖνα τὰ πρότερον ἐρωτῶ 
μιᾷ ἐρωτήσει. ἀλλὰ γὰρ δῆλον ὡς εἰς ταὐτὸν ἥξεις καὶ 
οὐχ ἕξεις ἀποδεῖξαι οὔθ' ας ἐξευρὼν οἶσθα τὰ συµφέ- 
ροντα οὗ) ὡς µαθών. ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς καὶ οὐκέτ ἂν 
ἠδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγον, τοῦτον μὲν ἑῶ χαίΐρειν, 

Β ο εἶτε οἶσθα εἴτε μὴ τὰ ᾿θηναίοις συμφέροντα" πύτερον δὲ 
ταὐτά ἐἔσει δίκαιά τε καὶ συμφέροντα ἢ ἕτερα, τί οὐκ 
ἀπέδειξας, εἰ μὲν βούλε, ἐφωτῶν µε ὥσπερ ἐγὼ σέ. εἰ 
δὲ, καὶ αὐτὸς ἐπὶ σεαντοῦ λόγῳ δµξιθε. 

κ »] 
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AA. M οὐκ οἶδα εἰ οἷός τ’ ἂν εἴην, ὦ Σώκρατες, 
πρὸς σἳ ὁμελθεῖν. 

Σ0. αλλ, ὦ Ὑαθέ, ἐμὲ ἐκκλησίων νόµισον καὶ δῆ- 
μον καὶ ἐκεῖ τοί σε δεήσει ἕνα ἕκαστον πείθειν. ἡ γόρς 

44. Ναί 5 

ΣΑ, Οὐκοῦν εοῦ αὐτοῦ | ., οἷόν τε εἶναι κατὰ 

µόνας πείθειν καὶ ξυμπύλλους περὶ ὧν ἂν εἰδῇ, ὥσπε ὁ ϐ 

Ἰραμματιστὴς ἕνα τὲ που πείθει περὶ γραμµώτων καὶ 

πολλούς: 

44. Ναί "ο 

ΣΩ. Αρ οὖν οὐ κἀὶ περὶ ἀριθμοῦ ὁ αὐτὸς ἕνα τε 
καὶ πολλοὺς πείσει; 

44. Ναί 

ΣΩ. Οὗτος δ' ἔσται ὁ εἰδώς, ὁ ἀριθμητικός: 
4. Πάνυ γε. 15 
Σ0. Οὐκοῦν οὐ ἅπερ καὶ πολλούς οἷός τε πείθειν 

εἶ, ταῦτα καὶ ἕνα; 

44. Εἰκός γε. 

«59. Ἔσει δὲ ταῦτα δἥλον ὅτι ἃ οἶσθα. 358 

44. Ναί. 30 

ΣΩ. "αλλο τι οὖν τοσοῦτον µόνον διαφέρει τοῦ ἐν τῷ 
δήµῳ ῥήτορος ὁ ἐν τῇ τοιᾷδε ξυνουσίᾳ, ὅτι ὁ μὲν ἀθρύους ὮὉ 
πείθει τὰ αὐτά, ὁ δὲ καθ ἕνα: 

44. Νινδυνεύει. 

Σ9. Ἴδι νῦν, ἐπειδὴ τοῦ αὐτοῦ φαίνεται πολλούς 15 
τε καὶ ἕνα πείθειν, ἐν ἐμοὶ ἐμμελέτησον καὶ ἐπιχείρησον 
ἐπιδεῖξαι ὡς tö δίκαιον ἐνίοτε οὐ ξυμφέρει. 

Λ4. Ἱβριοτὴς εἶ, ὦ Σώκρατες. 
28. Νῦν γοῦν ὑφ' ὕβρεως µέλλω σε πείθειν τώναντία 

οἷς σὺ ἐμὲ οὐκ ἐθέλεις. 30 

4. «έγε δή. 
Σ9. ᾿ἸΑποκρίνου µόνον τὰ ἐρωτώμενα. 

αμ. Μή, ἁλλὰ οὐ αὐτὸς λέγε. ια 

Σο. Τί δ᾽; οὐγ ὅ τι μάλιστα βούλει πεισθῆναι; 
44. Πάντως δήπου. 26 
24, Οὐκοῦν εἰ λέγεις ὅτι ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, μάλιστ 

ἂν εἴης πεπεισμένος: 

44. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. ᾿Αποκρίνου δή" καὶ ἐὰν μὴ αὐτὸς αὐ σαντοῦ 

ὠκούσῃς ὅτε τὰ δίκαια συμφέροντά ἐστιν, ἄλλῳ γε λέγοντι 40 
μὴ πιστεύσης. 

44. Οὗτοι, ἀλλ ἀποκριεέον' καὶ γὰρ οὐδὶν οἴομαι 
βλαβήσεσθαι. 

32 

1. *. ὅ. κ. ἀδίκων ὅτι σι ὅτι π. ὅὃ. *. ἀδίκων a be. -- 
κ.α, σύ µε διατιῶ Π. — µάτην. 44. Καὶ μέντοι εὖ λέγεις. 

ἐστὶ om. ᾱ. -- 30. γε om. a. -- 23, σὗ αὖ a. -- 35. ὃν οἱ. a. Σρ Μανικὸν b. — 19. Αθηναίους ὀλιγάκις a. — 15. 

5. Εὐριπίδου) Ἠρρο]. 305, — 1ο, σύ µε διαιτιᾶι 
ανικὸν ᾱ, µάτην. 44. Καὶ μέντοι καὶ εὖ λέγες. 

— τὸν πρότερον λόγον α. -- 33. τεκµήριον οσα. Ficinus, Astius, Hutimannus. — 4. ὁπόθεν α. — αὖ τὸ) αὐτὰ π. 
- 34, om. a. — 133, τοῦτο ab. — 49. σαυτοῦ a. 

Ν. πείθει που ᾱ. — 11. οὗ om. 8 
AAM. -- 32. τὰ αὐτὰ Κά4 Π: ταῦτα a, ταὐτά be. — 26. ἴθι δὴ νῦν πο. — 36. 
4. ὅ γα ΠΒ Οὕ: δαί Ah, δὲ ο. — 36, ταῦθ] αὐτὰ a. -- 19. 
γε οπι. a. 

«16. σὺ Χ 4 Πε καὶ σὺ abe. — 11. οὖν ἢ τοσούτῳ µόνῳ κ. -- διαφέρει 
ἐμοὶ µελέτησον A⸗ 4Π. -- 

5. — σαυτοῦ οπη. Χ 4 Π. -- ου. ἀκούης α. — 
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15 ΧΙ. Σ0. Μαντικὸς γὰρ εἷ. καί µοι λέγε" τῶν ὅι- 

καίων φῇς ἴνια μὲν συµφέρειν, ἔνια ὅ᾽ οὓς 
αμ. Να 

Σ9. Τί δέ; τὰ μὲν καλὰ αὐτῶν εἶναι, τὰ ὅ οὔ; 

5 44. Πῶς τοῦτο ἐρωτᾶς; 

Σο, Εἴ τις ἤδη σοι ἔδοξεν αἰσχρὰ μέν, δίκαια δὲ 

πράττειν; 

αμα. Ονὐκ ἔμοιγε. 
54, ᾽αιλὰ πάντα τὰ δίκαια καλά; 

"ο 44. Ναί 

Σ0. Τί ὃ αὖ τὰ καλά; πότερον πάντα ἀγαθά, ἢ 
τὰ μέν, τὰ ὃ) οὔ: 

44. Οἴυμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἴνια τῶν καλῶν 

κακά εἶναι. 
1 Σο. Ἡ καὶ αἰσχρὰ ἀγαθά: 

β αμ. Ναίΐ 

20 Σ.. άρα λέγεις τὰ τοιάδε; οἷον, πολλοὶ ἐν πολέμω 

βοηθήσαντες ἑταίρῳ ἢ ἀἰκείῳ τραύματα ἴλαβον καὶ ἀπέ- 
Φανον, οἱ ὃ) οὐ βοηθήσαντες, δέον, ὑγιεῖς ὠπῆλθον. 

44. Πάόνν μὶν οὖν, 

Σ4. Οὐκοῦν τὴν τοιαύτην βοήθειαν καλἠν μὲν λέγεις 
9326 κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ σῶσαι οὓς ἔδε" τοῦτο ὃ᾽ ἐστῖν 

ἀρδρία, ἢ οὔ: 
αμ. Ναι. 

«ΣΩ, Κακὴν δὲ γε κατὰ τοὺς θανάτους τε καὶ τὰ 

Ώκη. ἡ γάρ: 
44. Ναί 

ο Σ9. αρ οὖν οὐκ ἄλλο μὶν ἡ ἀνδρία, ἄλλο δὶ ὁ 
Φάνατοςς 

44. Πάνυ γε. 

Σ., Οὐὗκ ἄρα κατὰ ταὐτόν γε ἐσει καλὸν καὶ κακὺν 
τὸ τοῖς φίλοις βοηθεῖν; 

4. Οὐ φαίνεται. 
. Ὄρα τοίνον εἰ ᾗ Ὑε καλὸν καὶ ἀγαθόν, ὥσπερ 

αὐ καὶ ἐνταῦθα. κατὰ τὴν ἀνδρίαν γὰρ ὠμολόγεις καλὺν 

εἶναι τὴν βοήθειαν. τοῦτ) οὖν αὐτὸ σκόπει, τὴν ἀνδρίαν, 
ὁγαθὸν ἢ κακόν; ὧδε δὲ σκόπει. πότερ ἂν δέξαιό σοι 
εἶναι, ὠγαθὰ ἢ κακά; 

44. Αγαθά. 
38. Οὐκοῦν τὰ μέγιστα μάλιστα, καὶ ἥκιστα τῶν 

τοιούτων δέξαιο ἂν στέρεσθαι; 

44. Πῶς γὰρ οὗ: . 

Σο. Πῶς οὖν λέγες περὶ —— 

αὐτοῦ δέξαιο στέρεσθαε; 

“44, Οὐδὲ ζὴν ἂν ἐγὼ δεξαίµην δειλὸς ὤν. 

ρα 

ἐπὶ πόσῳ ἂν 

4Η4ΚΙΒΙΗ-1ΙΗΣ ΠΡΩΤΟΣ. 115. 116. 

Σ4, Ἔσχατον ἄρα κακῶν εἶναί σοι δοκεῖ ἡ δειλία. 
44. Ἔμοιγε, φωτ 
Σα, Ἐξ ἴσου τῷ τεθνάναι, ας ἔοικεν. 

44. Φημί, 
50. Οὐκοῦν θανώτω τε καὶ δειλίᾳ ἐναντιώτατον ζωη 6 

καὶ ἀνδρίαι 

44. Ναί 

Σ5, Καὶ τὰ μῖν μάλιατ ἂν εἶναι βούλοιό σοι, τὰ 

δὲ Γκισεαι 

4. Λα ο 

29. αρ ὅτι τὰ μὶν ἄριστα ἡγεῖ, τὰ δὲ κάκιστα; κ 
α4. Ἔγωγε. . 
28, Τὸ ἄρα βοηθεῖν ἐν πολέμῳ τοῖς φίλοις, ᾗ μὲν 

καλόν, κατ ἀγαθοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἀνδρίας, καλὺν 
αὐτὸ προσεῖπας; 15 

44. Φαίνομαί γε. 

25, Κατὰ ὅ) κακοῦ πρᾶξιν τὴν τοῦ θανάτου κακόν; 
44. Ναί 

25. Οὐκοῦν ὧδε δίκαιον προδαγορεύειν ἑκάστην τῶν 
πράξεων εἴπερ ἡ κακὸν ἀπεργάζεται κακὴν καλεῖς, καὶ 0 
ᾗ ἀγαθὸν ἀγαθὴν κλητέον. 115. 

44. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ4. Αφ οὖν καὶ ᾗ ἀγαθὸν καλόν, ᾗ δὲ κακὸν 

αἰσχρόν: 

Λ4. Ναί. * 
ΣΩ. Τὴν ἄρα ἐν τῷ πολέµω τοῖς φίλοις βοήθειαν 32ä 

λέγων καλὴν μὲν εἶναι, κακὴν δέ, οὐδὲν διαφερόνεως 
λέγεις ἢ εἰ προσεῖπες αὐτὴν ἀγωθὴν μέν, κακὴν δὲ. 

44. ᾿Ηληθῆ µοι δοκεῖὶς λέγειν, ὦ Σώκρατες. 
Σ5,. Οὐδὲὶν ἄρα τῶν καἰῶν καθ ὅσον καλὸν κα: Ἡυ 

κόν, οὐδὲ τῶν αἰσχρῶν καθ ὧσον ιν ἀγαθόν, 

44. Οὐ φαίνεται. Β 

XII. Σ0. Ἔει τοίνυν καὶ ὧδεσκέφαι. ὅστις καλώς 
πράττει, οὐγὶ καὶ εὖ πράττει; 

44. Ναί 38 

Σ.. Οἱ δ' εὖ πράττοντες οὐκ εὐδάίμονες: 
44. Πῶς γὰρ οὔ; 

20. Οὐκοῦν εὐδαίμονες δὲ ἀγαθῶν κτῆσιν; 
αμα. Μάλιστα. 

50, Λτώνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ καλώς πράττεν; ο 

441. Ναί. 

ΣΩ. Τὸ εὐ ἄρα πράττειν ἀγαθόν; 
44. Πῶς δ' οὓς 

Σ9. Οὐκοῦν καλὀν ἡ εὐπραγία; 

44. Ναί. [ο] 

4, δαί νο, — εἶναι αὐτῶν ᾱ. — 6. ἡδη) δή Χα Π. -- ο. καλά Χα Π: καὶ καλά αὖ ο, — 1, ἢ ο. Κο Π. -- 
15. Οἶμαι ab. 18 ἑτέρῳ Χα Π οἱ ρ. 6, -- 23. ἀνδρεία (φας) ο..- 34. τὰ om. ος — 28. καὶ οπι, ᾱ. — 
33. οὐ, φιοὰ amte πάτερ ἂν habent αὓο, οπως «πι χα Πυρ. — 40. μέγιστα. 44. Μάλιστα. Σ3. Καὶ a. 

1, σοὶ κακὸν εἶναι ᾱ. -- 5. ἐναντιώτατα ᾱ. — δ. ὢν εἶναι οπι. a. — 13. Ἔγωγε) Πάνυ yt κ. (Πάνυ γε. Σ. Ἐν 
τοῖς ἀρίστοις ἄρα οὗ ἡγεῖ ἀνδρίαν εἶναι κάν τοῖς κακίστοις θάνατον; 44. Ἔγωγε Stobhatus. — 17. δέ γε κακοῦ ἃ. — 
10. ἑργάζεται ᾱ. -- 14. προεῖπες α. — 43. ἀγαθῶν α. 
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ο Σϱ. Ταὐτὺν ρα ἐφάνη ἡμῖν πάλιν αὖ καλόν τε καὶ 

ἀγαθόν. 

αμ. Φαίνεται. 

Σα. Ὁ τι ἂν ἄρα εὕρωμεν καλόν, καὶ ἀγαθὺν εὖ- 
δφήσοµεν ἔκ γε τούτου τοῦ λόγου. 

320 AA. ᾿Ανάγκη. 

Σ0. Τί δέ; τὰ ἀγαθὰ συμφέρει ἢ οὔ: 
44. Σομφέρει. 

3Ω. ἸΠἩΜνημονεύεις οὖν περὶ τῶν δικαίων πῶς ὠμο- 

πο λογήσαμεν : 
AA. Οἶμαί γε τοὺς τὰ δίκαια πφάττοντας ἀναγκαῖον 

εἶναι καλὰ πράττει». 
Σ0, Οὐκοῦν καὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαθα; 

AM. Ναί. 4 

ιν ΣΣ. Τὰ δὲ ἀγαθὰ συµφέφειν. 
αμ. Ναί. 

Σ9. Τὰ δίκαια ἄρα, ὦ , ιάδη, συμφἑροντά ἐστιν. 

44. Ἔοικεν. ς 
ΣΩ. Τί οὖν; ταῦτα οὐ σὺ ὁ λέγων, ἐγὼ δὲ ὁ ἐρωτῶν; 

ο. 44. Φαίνομαι, ὡς ἔοικα. 

Σ9. Εἰ οὖν τις ἀνίσταται ξυμβονιεύσων εἴτε 4θη- 

ναΐοις εἴτε Πεπαρηθίοις, οἰόμενος γιγνάσκειν τὰ δίκαια 

καὶ τὰ ἄδικα, φήσει ὅ᾽ εἶναι τὰ δίκαια κπκὰ ἐνίοτε, 
ἄλλο τι ἢ καταγελώης ἂν αὐτοῦ, ἐπειδήπερ τυγχάνεις καὶ 

κ σὺ λέγων ὄει ταὐτά ἐστι δίκαιά τε καὶ ξυμφέροντα: 
44. Αλλά μὰ τοὺς θεούς, ὦ Σώκρατες, οὐκ οἶδα 

ἔγωγε οὐδ' ὅ τι λέγω, ἀλλ) ἀτεχνῶς ἔοικα ἀτόπως ἴγοντι. 
τοτὸὲ μὲν γάρ µοι ἕτερα δοκεῖ σοῦ ἐρωτῶντος, τοτὲ δὲ ἄλλα. 

Σ9. Εἶτα τοῦτο, ὦ φί]ε, ἀγνοεῖς τὸ πάθηµα τί ἐστιν; 

ο. 44. Πάνυ γε. 
Σ0. Οὔει ἂν οὖν, εἴ τις ἐρωτφη σε, δύο ὀφθαλμούὺς 

ἢ τρεῖς ἴχεις, καὶ δύο τεῖρας ἢ τέτταρας, ἢ ἅλλο τι τῶν 
τοιούταν, τοτὲ μὲν ἕτερ ἂν ἠποκρίνασθαι, τοτὶ δὲ ἄλλα, 

ἡ ἀεὶ τὰ αὐτά; 
4.111 4. «έδοικα μὲν ἴγωγε ἤδη περὶ ἐμαντοῦ, 

μέντοι τὰ αὐτά. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὅτι οἶσθα: τοῦτ) αἴτιον: 
AA. Οἶμαι ἔγωγε. 

Σ9. Περὶ ὧν ἄρα ἅκων τἀναντία ἀποκρίνε, δήλον 

40 ὅτι περὶ τούτων οὐκ οἶσθα. 

44. Εἰκόε γε. 
Σ6. Οὐκοῦν καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, καὶ 

καλῶν καὶ αἰσχρῶν καὶ κακῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ συµφε- 

ρόντων καὶ μὴ ἀποκρινόμενος φὴς πλανᾶσθαι; εἶτα οὐ 

43 δῆλον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι περὶ αὐτῶν, διὰ ταῦτα πλανᾷ: 
Π 44. Ἔμοιγε. ς 

XIII. Σ.. Αρ) οὖν οὕτω καὶ ἔγει; ἐπειδάν τίς τι μὴ 

3580 

οἶμαι 
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44. Πῶς γὰρ οὗ: 
ΣΩ. Τί οὖν; οἶσθα ὄντινα τρόπον ἀναβήσει εἰς τὸν 

οὐρανόν; 
44. Μὰ οἱ οὖν ἔγωγε. 34 
Σ8, ”Η καὶ πἱανᾶταί σου ἡ δόξα περὶ ταῦτα: 8 
αἩ. Οὐ δῆτα, 

Σ8. Tà δ᾽ αἴτιαν οἶσθα ἢ ἐγὼ φράσω: 
44. Φράσον. 

ΣΩ. Ότι, ὦ φίλε, οὐκ οἴει αὐτὸ ἐπίστασθαι οὐκ 
ἐπιστάμενος. 1ο 

44. Πῶς αὐ τοῦτο μη 6 
Σ9. Ὄρα καὶ σὺ κοιν. ἃ μὴ ἐπίστασαι, γιγνώσχεις 

δὲ ὅτι οὐκ ἐπίσεασαι, πλανᾷ περὶ τὰ τοιαῦτα; ὥσπερ 

περὶ ὄψον σκευασίας, οἶσθα δήπου ὄει οὐκ οἶσθα; ι 
44. [Πάνο γε: 15 

Σ0. Πύτερον οὖν αὐτὸς περὶ ταῦτα δοξάζεις ὅπως 
χρὴ σκενάζειν, καὶ πλανᾷ, ἢ τῷ ἐπισεαμένῳ ἐπιτρέπεις: 

44. Οὕτως. 

Σ0. Τί δ' εἰ ἐν νηϊ πλέοις, ρα δοξάζοις ἂν πότε- 

φον χρὴ τὸν οἴακα εἴσω ἄγειν ἢ ἔξω, καὶ ἅτε οὐκ αἰδὼς 1ο 
πλανῷο ἄν, ἡ τῷ κυβερνήτη ἐπιτρέψας ἂν ἠσυχίαν ἄγοις; ὮὉ 

44. Τῷ κνβερνήτῃ. 
Σ8. Οὖὐκ ἄρα περὶ ἃ μὴ οἶσθα πλανᾷ, ἄνπερ εἰδῆς 3 

ὅτι οὐὖκ οἴσθα; 
αμ. Οὐκ ἔοικα. α5 

Σ.. Ἐννοεῖς οὖν ὅτι καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἐν τῇ πράξει 
διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιών ἐσει, εὖν τοῦ μὴ εἰδότα οἴεσθαι 
εἰδέναις ; 

44. Πῶς αὖ λέγεις τοῦτο: 
Σ9, Τότε που ἐπιχειροῦμεν πράττειν, ὅταν οἰώμεβα 19 

εἰδέναι ὃ τι πφάττοµεν: 
4η. Ναί. 

Σ0. Όταν δὲ γέ πού τινες μὴ οἴωνται εἰδέναι, E 
ἄλλοιρ παραδιδόασιν: 

44. Πῶς & οὔς 36 
Σ68,. Οὐκοῦν οἱ τοιοῦτοι τῶν μὴ εἰδότων ἀναμάρ- 

τητοι ζώσι διὰ εὐ ἄλλοις περὶ αὐτῶν ἐπιτρέπειν: 
44. Ναί 

395 

20. Τίνες οὖν οἱ ἁμαρτάνοντες; οὐ γάρ που οἵ γε 
εἰδότες. “0 

44. Oð δῆτα. 

Σ0. Ἐπειδὴ δὲ οὔθ) οἱ αἰδότες οὔθ) οἱ τῶν μὴ εἰ- 

δότων εἰδότες ὅτι οὐκ ἴσασιν, ἡ ἄλλοι λείπονται ἢ οἱ μὴ 848 
εἰδότες, οἶόμενοι ὅ᾽ αἰδέναι: 

AA. Οὔκ, ἀλλὰ οὗτοι. 1.5 
Σ0. ὕτη ἄρα ἡ ἄγνοια τῶν κακῶν αὐτία καὶ ἡ ἔπο- 

ψείδιστος ἁμαθία. 
εἰδῆ, ἀναγκαῖον περὶ τούτου πλανᾶσθαι τὴν ψυχήν: 44. Ναί. 

4, παλόν τε καὶ ἀγαθόν, εὐρήσομεν a. — 11. τὰ οσα, a. — 11. καὶ οπι, a. — 15. συμφέρει” a. — 18. λέγων εἰ, 
ὼ a. — 13. ὃ) εἰδέναι ab. — 54, . ο. [ρε Ἐ ὃν, — 39. τὰ ἐναντία a. — 43. Οὐκοῦν γε καὶ a. -- 48. τούτων ᾱ. 

1, ἐγὼ οπι. ἆ 4 Π. — 13. δὲ ὅτι, διότι Χ 4 ΠΠ. — απίο ἐπονείδιστος aheszse malebat huttmannus. 
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Σ0, Οὐκοῦν ὅταν ἡ περὶ τὰ μέγιστα, τότε κακου- Πεφικλέουρ vlit ἠλιθίω ὀγενέσθην, σοὶ τίνα αἰείαν ἀναθῶ- 
γοτάτη καὶ αἰσχίστη; μεν δι ὃ τι σε οὕτως ἔχοντα περιορᾷ: 

44. Πολύ γε. 9 αμ. ᾿Εγώ, οἶμαι, αἴειος οὐ πφοσέχων τὸν νοῦν. 
333 . Τί οὖν; ἔχει µείζω εἰπεῖν δικαίων τε καὶ κα- Σ0. ᾽Αλλὰ τῶν ἄλλων Αθηναίων ἢ τῶν Εένων δοῦ- 335 

δλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ Εξυμφερύντων; 1ο» ἢ ἐλεύθερον εἰπέ, ὅσεις αἰείων ἔχει διὰ τὴν Περι- 11359 
44. Οὐ δῆτα. κλέους συνουσία σοφώτερος Ἰεγονέναι, ὥσπερ ἐγὼ ἴχω 

Σ4,. Οὐκοῦν περὶ ταῦτα σὺ φῇς πλανᾶσθαι; σοι εἰπεῖν διὰ τὴν Ζήνωνος Πυθύδωρον τὸν ᾿Ισολόχου 
A4. Να καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου, ὧν ἑκάτερος Ζήνωνι ἑκατὸν 
50. Εἰ δὲ πλανῷ, ἀφ οὐ δῆλον ἐκ τῶν ἔμπροσθεν μνᾶς τελέσας σοφός τε καὶ ἑλλόγιμος γέγυνεν. 

Β ιο ὔτι οὐ µόνον ὠγνοεῖς τὰ μέγιστα, ἀλλὰ καὶ οὐκ εἰδὼς 44. ᾽Αλὰ μὰ «αἱ οὐκ ἴχω. 10 
οἴει αὐτὰ εἰδέναι: Σ8. Εἶεν' τί οὖν διανοεῖ περὶ σαυτοῦ; πύτερον ἐῶν 

41. Κινδυνεύω. ὡς νῦν ἔχεις, ἢ ἐπιμέλειάν τινα ποιεῖσθαι; 

Σ0. Βαβαὶ ἄρα, ὦ ᾽Αλκιβιάδη, οἷον πάθος πέπον- AA. Κοινῆ βονλῇ, ὦ Σώχρατε. Καίτοι ἐννοῶ σου B 
Φας" ὃ ἐγὼ ὀνομάζειν μὲν ὀκνῶ, ὅμως δέ, ἐπειδὴ µόνω εἰπόντος καὶ ξυγχωρῶ. δοκοῦσι γάρ µοι οἱ τὰ τῆς πόλεως 

15 ἐσμέν, ῥητέον. ἁμαθία γὰρ Ενυνοικες, ὦ βίέλτιστε, τῇ αφράσεοντες ἐκτὸς ὀλίγων ἀπαίδενεοι εἶναι. 16 
ἰσχάτῃ, ὡς ὁ λόγος σου κατηγορεῖ καὶ σὺ σαυτοῦ. διὸ καὶ Σ9. Εἶτα τί δὴ τοῦτο: 

ἄττεις ἄρα απφὺς τὰ πολιτικὰ πρὶν παιδευθῆνω. πέπονθας Α4. Εἰ μὲν που ἦσαν πεπαιδευµένοι, ἴδει αὐτὸν τὸν 

δὲ τοῦτο οὗ σὺ μόνος, ἀλλὰ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν πραττύν- ἐπιχειροῦντα αὐτοῖς ὠνταγωνίζεσθαι µωθόντα καὶ ἀσκή- 
των τὰ τῇσδε τῆς πόλεως, πλὴν ὀλίγων γε καὶ ἴσως τοῦ σαντα ἰέναι ὧς ἐπ ἀθλητάς' νῦν ὃ᾽ ἐπειδὴ καὶ οὗτοι ἐδι- 

(030 σοῦ ἐπιερόπον Περικλέους. ωτικῶς ἔχοντες ἐληλύθασιν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, τί δεῖ αο 

XIV. 41. έγεταί γέτοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἀπὸ ταυ- ἀσκεῖν καὶ μαγθάνοντα πρώγµατ) ἔχειν; ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα 
τοµάτου σοφὺς γεγονέναι, ἀλλὰ πολλοῖς καὶ σοφοῖς συΊεγο- ὅτε τούτων τῇ γε φύσει πάνυ πολὺ περιέσοµαι. ην 

νέναι, καὶ Πυθοκλείδη καὶ ᾽ναξαγόρᾳ" καὶ νῦν ἔτι τηλι- Σα. Βαβαί, οἷον, ὦ ἄριστε, τοῦτ εἴρηκας' ὡς ὧνά- 
κοῦτος ὢν «{άμωνι ξύνεστιν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα. ἔιον τῆς ἰδέας καὶ τῶν ἄλλων τῶν σοι ὑπαρχύντων. 

5. 8. Τί οὖν; ἤδη τινὰ εἶδες σοφὺν ὀειοῦν ὠδυνα- 44. Τί μάλιστα καὶ πρὺς τί τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 20 336 
33Η. τοῦντα ποιῆσαι ἄλλον σοφὸν ἅπερ αὐτός; ὥσπερ ὃς σε 39. ᾽Αγανακτῶ ὑπέρ τε τοῦ σοῦ καὶ τοῦ ἐμαυτοῦ ἔρωτος. 

ἐδίδαξε γράμματα, αὐτὸς τε ἦν σοφὸς καὶ οἳ ἐποίησε 44. Τί δή; 
τῶν τε ἄλλων ὄντινα ἐβούλετο. ἡ γάρ; Σ.. Εὺ ἠξίωσας τὸν ὠγώνά σοι εἶναι πρὺς τοὺς ἕν- 

44. Ναί Φάδε ἀνθρώπους. 
Ὢπο Σ. Οὐκοῦν καὶ σὺ ὁ 'παφ ἐκείου μαθὼν ἄλλον 44. ᾽ἉΑλλὰ πρὸς τίνας μήν; 30 

οἷός τε ἔσει; ΣΩ. "άξιον εοῦτό γε καὶ ἐρίσθαι ἄνδρα οἰόμενον µε- 
44. Ναί Παλύφρονα εἶναι. 

56. Καὶ ὁ κιθαριστὴς δὲ καὶ ὁ παιδοτρίβης ὡσ- 44. Πῶς λέγεις; οὐ πρὸς τούτους µοι ὁ ἀγών; Π 
αὐτως: Σ0. ᾽αιλὰ κἂν εἰ τριήρη διενοοῦ κυβεφνῶν µέλλουσαν 

4 44. Πάνυ γε. ναυμαχεῖν, ἤρκει ἄν σοι τῶν συννανεῶν βελχίστῳ εἶναι 15 
ΣΩ, Καλὸν γὰρ δήπου τεκµήριον τοῦτο τῶν ἔπι- τὰ κυβερνητικά, ἢ ταῦεα μὲν Gov ὤν δεῖν ὑπάρχειν, ἀπέ- 

σταµένων ὀτιοῦν, ὅτι ἐπίστανται, ἐπειδὰν καὶ ἄλλον οἷοί βίεπες δ' ἂν εὖς τοὺς ὡς ἀληθῶς ἀνταγωνιστάς, ἀλλ’ οὐχ 
τε ὧσιν ἀποδεῖξαι ἐπιστάμενον. ὧρ νῦν εἰ τοὺς συναγωνιστάς; ὦν δήπου περιγενέσθαι 

41. Ἔμοιγε δοκεῖ. σε δεῖ τοσοῦτον, ὥστε μὴ ἀξιοῦν ὠνεαγωνίρεσθαι, ἁλλὰ 
1ο 29. Τί οὖν; ἴχες εἰπεῖν, Περολῆς τίνα ἐποίησε σο- καταφρονηθέντας συναγωνίκεσθαί σοι πρὸς τοὺς πολεμί- μι Ἐ 

φόν, ἀπὸ τῶν υἱέων ἀρξάμενος: ους, εἰ δὴ τῷ ὄνει γε καλόν τι ἴργον ἀπρδείξασθαι δια- 
Ε αμ. Τί δ᾽, εἰ τὼ Περικλέους υἱέε ἠλιθίω ἐγενίσθην, νοεῖ καὶ ἄξιον σαυτοῦ τε καὶ τῆς πόλεωρ. 

ὦ Σώκρατες; 44. ᾽Αλλὰ μὶν δῇ διανοοῦμαί γε. 

Σ9. ᾽Αλλὰ Κλεινίαν τὸν σὺν ἀδελφόν. 28. Πάνν σοι ἄρα ἄξιον ὠγαπᾷν εἰ τῶν στρατιω- 
“5 44. Τί δ) ἂν αὖ λενίαν λέγοις, µαιάµενον ἄν- τῶν βετίων εἶ, ἀλλ) οὐ πρὺς τοὺς τῶν ἀντιπάλων {ἶγε- (5 
θρωπον: µόνας ὠποβλέπειν, ὁπότε ἐκείνων βελείων γέγονας, σκο- 3Πτ 

Σ0. Ἐπειδὴ τοίνυν Λλεινίας μὲν μαίνεται, τὼ δὲ ποῦντα καὶ ἀσκοῦντα πρὸς ἐκείνους. 

3, Πολλή γε α. -- 14. οἵει οπι. ἅ 4 Π. -- ταῦτα a. — 13. ποῖον ἆ 4 Π. εξ. 119 6. — ας. ἐσχάτῃ 4 ΤΕ: αἰοχί- 
στῃ ahe. -- 19. γε] τε. — 81. τοι οι, a. — 34. ἔτι οι, a. — 35. δη] δή 4 Π. -- 36, τοῦτο τεκμήριον ας. 

17. αὐτὺν Ἡ 4 οἱ pr. Π: ἂν abe. — 36. ἐμοῦ α. — 51. Τε ΟΠΗ. Δ, -- ἔρσθαι α. — 22. δ) ἂν εξ Καπ: 
ὁ) εἰ abe. — 38. δε που α. — 39. μὴ συνανεαγωνίρεσθαι π. -- «4. ἄρα σοι ᾱ, — 46. γέροιο (Ξ6ἱρτ. Γ] ας. 
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41. έχεις δὲ τίνας τούτους, ὦ Σώκρατες; 
20. Οὐκ οἶσθα ἡμῶν τὴν πόλιν Αακεδαιμονίοις τε 

καὶ τῷ µεγάλω βασιλεῖ πολεμοῦσαν ἑκάστοτε; 
35 αμ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

5. ΧγΥ. M. Οὐκοῦν εἴπερ ἐν νῶ ἔχεις ἡγεμὼν εἶναι τῆσδε 
τῆς πύλεως, πρὸς τοὺς {ακεδαιμονίω» βασμεῖς καὶ τοὺς 
Περσῶν τὸν ἀγῶνα ἡγούμενός σοι εἶναι ὀρθῶς ἂν ἡγοῖο; 

44. Χινδυνεύεις ἀληθῆ λέγειν. 

Σ9. Οὔκ, ὦ 'γαθέ, ἁλλὰ πρὸς Μειδίαν σε δεῖ τὸν 
Β 10 ὀρτυγοτρόφον ἀποβλέπειν καὶ ἄλλους τοιούτους, οἳ τὰ 

τῆς πόλεως πράττειν ἐπιχειροῦσιν ἔτι τὴν ἀνδραποδώδη, 
φαῖεν ἂν αἱ γυναῖκες, τρίχα ἔχοντες ἐν τῇ Ψυχῇ ὑπ᾿ ἆμον- 
σίας καὶ οὕπω ἀποβεβληκότες, ἴτι δὲ βαρβαρίζοντες ἐτη- 
λύθασι κολακεύσοντες τὴν πόλιν, ολλ’ οὐκ ἄρξοντες. πρὸς 

16 τούτους σε δεῖ οὕσπερ λέγω βλέποντα σαυτοῦ δὲ ἀμελεῖν, 
καὶ µήτε µανθάνειν ὅσα µαθήσεως ἴχεται, μέλλοντα το- 
σοῦτον ἀγώνα ἀγωνίζεσθαι, µήτε ὠσκεῖν ὅσα δεῖται ἀσκή- 
σεως, καὶ πᾶσαν παρασκενὴν παρεσκευασµένον οὕτως ἐξ- 

6 ναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως. 

Ἀ98ου 44. Αλ}, ὦ Σώκρατες, δοκεῖς μέν µοι ἀληθῆ λέ- 
γειν, οἶμαι μέντοι τούς τε ακεδαιμονίων σερατηγοὺς καὶ 

τὸν Περσῶν βασιλέα οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἄλλων. 
Σ9. λλ', ὦ ἄριστε, τὴν οἴησιν ταύτην σκόπει οἵαν 

ἔχεις. 

3 ΑΗ. Τοῦ πέρι; 
ΣΩ. Πφρῶτον μὶν ποτέρως ἂν οἴει σαυτοῦ μᾶλλον 

ἐπιμε]ηθῆναι, φοβούμενός τε καὶ οἰόμενος δεινοὺς αἲ- 
τοὺς εἶναι ἢ μή: 

η] 44. «ἢλον ὅτι εἰ δεινοὺς οἰοίμην. 
π ΣΩ, Μῶν οὖν οἴε τι βιαβήσισθαι ἐπιμεληθεὶς σαντοῦ ; 

44. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ μεγάλα ὀνήσεσθαι. 
Σ0. Οὐκοῦν Ἑν μὲν τοῦτο τοσοῦτο κακὸν ἔχει ἡ οἵ- 

ησις αὕτη. 
44. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

3 ΣΩ. Τὸ δεύτερον τοίνυν, ὅτι καὶ ψευδής ἐστιν, ἐκ 
τῶν εὐχότων σκέφαι. 

AAf. Πώς δή: 

Σ9. Πότερον εἰκὸς ἀμείνους γίγνεσθαι φύσεις ἐν γεν- 

γαΐοις γένεσιν ἢ μή; 
44. «ῆλον ὅτι ἓν τοῖς γενναίοις. 

Σ0. Οὐκοῦν τοὺς εὖ φύντας, ἐὰν καὶ εὖ τραφῶσιν, 
οὕτω τε]έους γίγνεσθαι πρὸς ἀρετήν; 

399 44. ᾽Ανάγκη. 

XVII. 20. Σκεφώμεθα δή, τοῖς ἐκείνων τὰ ἡμέτερα ἄν- 
αδτιτιθέντες, πρῶτον μὲν εἰ δοκοῦσε φαυλοτέρων γενῶν εἶναι 
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οἱ ακεδαιμονίων καὶ Περσῶν βασμεῖς. ἢ οὐκ ἴσμεν ὡς 
οἱ μὲν "Ηρακλέους, ol δὲ ᾽Αχαιμένους ἔκγονοι, τὸ ὅ᾽ Ἡφα- 

Ἀλέους τε γένος καὶ τὸ ᾽Αχαιμένους εἰς Περσέα τὺν Ads 
ἀναφέρεταε: 

44. Καὶ γὰρ τὺ ἡμέτερν, ὦ Σώκρατες, εἰς Εὐρυ-5 13 
σάκη, τὸ ὃ᾽ Εὐρυσάκους εἰς ἁία. 

Σ9. Καὶ γὰρ τὸ ἡμέτεον, ὦ γενναῖε Αλκιβιάδη, 
εἰς «αίδαλον, ὁ δὲ «αίδαλος εἰς Ἡφαιστον τὸν Αιός. 
ἀλλὰ τὰ μὶν τούτων ἀπ αὐτῶν ἀρξάμενα βασιλεῖς εἰσὶν 
ἐκ βασιλέων µέχρι «ιός, οἱ μὲν "άργους τε καὶ 4ακεδαί- 1ο 
µονος, οἱ δὲ τῆς Περσίδος τὸ ἀεί, πολλάκις δὲ καὶ τῆς 
᾿Ασίας, ὥσπερ καὶ νῦν" ἡμεῖς δὲ αὐτοί τε ἰδιῶται καὶ 
οἱ πατέρες. εἰ δὲ καὶ τοὺς προγόνους σὲ δέοι καὶ τὴν Ἡ 
πατρίδα Εὐρυσάκους ἐπιδεῖξαι Σαλαμῖνι ἢ τὴν Αἰακοῦ 
τοῦ ἔτι προτέρου Αἴγιναν ᾽Αρτοξέρξη τῷ Ἐέρέου, πόσον 15 
ἂν οἴει γέλωτα ὀφλεῖν; ἀλλ’ ὅρι μὴ τῷ τε γένους ὄγκῳ 
ἐλατεώμεθα τῶν ἀνδρῶν καὶ τῇ ἄλλη τροφῆ. ἢ οὐκ ᾖσθη- 
σαι τοῖς τε 4ακεδαιμονίων βασιλεῦσιν ὡς µεγάἶα τὰ ὑπάρ- 
Ίοντα, ὧν αἱ γυναῖκες δημοσία φυλάττονται ὑπὸ τῶν 339 
ἐφόρων, ὅπως εἰ δύναμιν μὴ λάθη ἐξ ἄλλου γενόμενος ο 
ὁ βασιλεὺς ἢ ἐξ Ἡρακλειδῶν; ὁ δὲ Περσῶν τοσοῦτον ϐὦ 
ὑπερβάλλει, ὥστε οὐδεὶς ὑποψίαν ἔχει ὡς ἐξ ἄλλου ἂν βα- 
σιλεὺς Ἠένοιτο ἢ ἐξ αὐτοῦ" διὸ οὐ φρονρεῖται ἡ βασι- 
λέως γυνὴ ἀλλ’ ἢ ὑπὸ φόβου. ἐπειδὰν δὲ γένηται ὁ παῖς 
ὁ πρεσβύεωτος, οὗπερ ἡ ἀρτή, πρῶτον μὲν ἑορτάζοναι 1 
πάντες οἱ ἐν τῇ βασιλέως, ὧν ἂν ἄρχη, εἶτα εἰς τὸν ἄλ- 
λον χρόνον ταύτη τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέσια ἅπασα θύει 
καὶ ἑορτάζει ἡ Ασία: ἡμῶν δὲ γενοµένων, τὸ τοῦ κωμῳ- Β 

δοποιοῦ, οὐδ) οἳ γείτονες σφόδρα αἰσθώρονται, ὦ ᾿4λ- 
κιβιάδη. μετὰ τοῦτο τρέφεται ὁ παῖς οὐχ ὑπὸ γυναικὸς 30 
τροφοῦ ὀλίγον΄ ἀξίας, ἆλλ' ὑπ εὐνούχων οἳ ἂν δοκῶσι 
τῶν περὶ βασιλέα ἄρισεοι εἶναι" οἷς τά τε ἄλλα προστέ- 
ταχται ἐπιμέλεσθαι τοῦ γενοµένου, καὶ ὅπως ὃ τι κάλλι- 
στος ἔστσι μηχανᾶσθαι, ἀναπλάττοντας τὰ µέλη τοῦ παι- 
δὺς καὶ κατορθοῦντας' καὶ ταῦτα δρῶντες ἐν µεγάλῃ τιρῇ 16 
εἰσίν. ἐπειδὰν δὲ ἑπτέτεις γένωνται ol παῖδες, ἐπὶ τοὺς E 

ἵππους καὶ ἐπὶ τοὺς τούτων διδασκάλους φοιτῶσι, καὶ 

ἐπὶ τὰς Θήρας ἄρχονται ἄναι. δὶς ἑπτὰ δὲ γενόµενον 
ἐτῶν τὸν παῖδα παραἰαμβάνουσιν οὓς ἐκεῖνοι βασιλείους 394 
παιδαγωγοὺς ὀνομάζουσιν" εἰσὶ δὲ ἐξειλεγμένοι Περσῶν οἱ 40 
ἄριστοι δόξαντες ἐν ἡλικίᾳ τέτταρες, ὃ τε συφώτατος καὶ 
ὁ δικαιότατος καὶ ὁ σωφρονέστατος καὶ ὁ ἀνδρειότατος. 
ὧν ὁ μὲν µαγείαν τε διδάσκει τὴν Ζωροάσερου τοῦ Ὥρο- 339 
µάζου — ἔστι δὲ τοῦτο Θεῶν Δεραπεία --, διδάσκει δὲ 

καὶ τὰ βασιλικά: ὁ δὲ δικαιότατος ἀληθεύειν διὰ παντὸς 45 
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τοῦ βίου: ὁ δὲ σωφρονίστατος μηδ᾽ ὑπὸ μιᾶς ἄρχεσθαι 

τῶν ἡδονῶν, ἵνα ἐλεύθερος εἶναι ἐθίζηται καὶ ὄντως βα- 
σιλεύς, ἄρχων πρῶτον τῶν ἐν αὐτῷ, ἁλίά μὴ δουλεύων" 
ὁ δὲ ὠνδρειότατος ἄφοβον καὶ ἀδιᾶ παρασκευάζων, ὡς 

5 ὕταν δείσῃ δοῦλον ὄντα. σοὶ δ᾽, ὦ Αλκιβιάδη, Περικλῆς 
Β ἐπίστησε παιδαγωγὸν τῶν οὐιετῶν τὸν ἀχρειότατον ὑπὸ 

γήρως, Ζώπυφρον τὸν Θρᾷκα. διλθον δὲ καὶ τὴν ἄλλην 
ἄν σοι τῶν ὠνταγωνιστῶν τροφή» τε καὶ παιδείαν, εἶ 

μὴ πολὺ ἔργον ἦν" καὶ ἅμα ταῦτα ἱκανὰ δηλῶσαι καὶ 
10τἆλλα ὅσα τούτοις ἀκόλουθα. τῆς δὲ σῆς γενέσεως, ὦ 

Αλκιβιάδη, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας, Ἡ ἄλλου ὁτονοῦν 
Αθηναίων, ὡς ἴπος εἰπεῖν, οὐδενὶ µέλει, εἰ μὴ εἲ τις 
ἐραστής σον τυγχάνει ὧν. εἰ ὅ) αὐ ἐθέλεις εἰς πλούτους 

ϱ ἀὠποβλέφαι καὶ τρυφὰς καὶ ἐσθῆτας ἱματίων 8’ ἕλξεις καὶ 
319 Ιμµύρων ἀλοιφὰς καὶ θεραπόνεων πλήθους ἀκολονθίας τήν 
33 τε ἄλλην ἀβρύτητα τὴν Περσῶν, αἰσγυνθείης ἂν ἐπὶ σεαυτῷ, 

αἰσθόμενος σον αὐτῶν ἐλλείπεις. 
XVIII. Εἰ ὁ' αὖ ἐθείῄσεις εἰς σωφροσύνην τε καὶ 

ποσμιύτητα ἀποβλέψαι καὶ εὐχέρειαν καὶ εὐκολίαν καὶ µε- 
30 γαλοφροσύνην καὶ εὐταξίαν καὶ ἀνδρίαν καὶ καρτερίαν 

καὶ φιλοπονίαν καὶ φιλονικίαν καὶ φιλοτιµίας τὰς «Ίακε- 

δαιµονίων, παῖδα ἂν ἠγήσαιο σαυτὸν πᾶσι τοῖς τοιού- 

Ὦ τοις. εἰ δ᾽ αὖ τι καὶ πλούτω προσέχεις καὶ κατὰ τοῦτο 
οἴει τε εἶναι, μηδὲ τοῦτο ἡμῖν ἄῤῥητον ἴστω, ἐάν πως 

3ο αἴσθῃ οὗ εἷ. τοῦτο μὲν γὰρ εἰ ἐθέλεις εἰς τοὺς 4ακεδαιμο- 
γίων πλούτους ἐδεῖν, γνώσει ὅτι πολὺ τἀνθάδε τῶν ἐκεῖ 
ἑλλείπει. γῆν μὲν γὰρ ὕσην ἔχονσι τῆς 9 ἑαυτῶν καὶ Ί]εσ- 
σήνης, οὐδ' ἂν εἰς ἀμφισβητήσειε τῶν τῇδε πλήθει οὐδὲ 
ἀρετῇ, οὐδ' αὖ ἀνδραπύδων κτήσει, τῶν τε ἄλλων καὶ 

αυτῶν Εἰλωτικῶν, οὐδὲ μὴν ἵππων γε, οὐδ' ὗσ ἄλλα βο- 

Ἐ σχήματα κατὰ Μεσσήνην νέµεται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα 
ἑῶ ταίφεινν χρυσίον δὲ καὶ ἀργύριον οὐκ ἴστιν ἐν πᾶσιν 
"Ἓλλησιν ὅσον ἐν {ακεδαίμονι ἰδία" πολλὰς γὰρ ἤδη γε- 

φεὰς εἰσέρχεται μὲν αὐτόσε ἐξ ἀπάνεων τῶν Ἑλλήνων, 

8443 15 πολλάκις δὲ καὶ ἐκ τῶν βαρβάρων, ἐξέρχεται δὲ οὐδαμόσε, 
145 ἀλλ ἀτεχνῶς κατὰ τὸν Αἰσώπου μῦθον ὃν ἡ ἀλώπηξ 

πρὺς τὸν ἱέοντα εἶπε, καὶ τοῦ εἰς 4ακεδαίμονα νοµίσμα- 
τος εἰσιόντος μὲν τὰ ἴχνη τὰ ἐκεῖσε τετραµµένα ὅζλα, 
ἐξώντος δὲ οὐδαμῆ ἄν τὶς ἴδοι, ὥστε εὖ χρὴ εἰδέναι ὅτι 

«καὶ {ρυσῷ καὶ ἀργύρῳ οἱ ἐκεῖ πλουσιώτατοί εἰσι τῶν Ἑλ- 
λήνων, καὶ αὐτῶν ἐκείνων ὁ βασιλεύς: ἔκ τε γὰρ τῶν 

44ΚΙΒΙΗ44ΗΣ ΠΡΩΤΟΣ. 195. 194. 

τοιούτων µέγισεαι λήψεις καὶ πλεῖσταί εἶσι τοῖς βασιλεῦ- 
σιν. ἔτι δὲ καὶ ὁ βασιλικὺς φόρος οὐκ ὀλίγος γίγνεται, 
ὃν τελοῦσιν οἱ Αακεδαιμόνιοι τοῖς βασιλεῦσι. καὶ τὰ μὲν B 
ακεδαιμονίων ώς πρὸς Ελληνικοὺς μὲν πἱούτους µε- 
γάλα, ὡς δὲ πρὺς τοὺς Περσικοὺς καὶ τοῦ ἐκείνων δ 

βασιλέως οὐδέν' ἐπεί ποτ ἐγὼ .ἤκουσα ἀνδρὺφ ἄξιο- 

πίστου τῶν ἀναβεβηκότων παρὰ βασιλέα, ὃς ἔφη παρελ- 
Φεῖν χώραν πάνυ πολλὴν καὶ ἀγαθήν, ἐγγὺς ἡμερησίαν 
ὁδόν, ἣν καλεῖν τοὺς ἐπιχωρίους ζώνην τῆς βασιλέως γν- 

φαικός" εἶναι δὲ καὶ ἄλλην ἣν αὖ καλεῖσθαι καλύπτραν , 10 
καὶ ἄλλονς πολλοὺς τόπους καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἰς τὸν Ὁ 

κόσμον ἐξηρημένους τὸν τῆς γυναικός, καὶ ὀνόματα ἔχειν 
ἑκάστους τῶν τύπων ἀπὺ ἑκάστου τῶν κόσμων. ὥστε οἵ- 
μαι ἐγώ, εἴ εις εἴποι εῇ βασιλέως µπερί, Ἐέρξου δὲ γν- 
ναικέ, ᾽Αμήστριδε, ὅτι Ἐν νῷ ἴχει σοῦ τῷ υἱεῖ ἀντιτάττε- 15 
σθια ὁ «εινομάχης υἱός, ᾗ ἔσει κόσμος ἴσως ἄξιος μνῶν 
πενεήκοντα, εἰ πάνυ πολλοῦ, τῷ δ᾽ υἱεῖ αὐτῆς γῆς πλέ- 
Ώρα Ἐφγίασιν οὐδὲ τριακόσια, Δαυμάσαι ἂν ὅτῳ ποτὲ 
πιστεύων ἐν νῷ ἔχει οὗτος ὁ ᾽Αλκιβιάδης τῷ ᾽Αρτοξέρξῃ Ὦ 
διαγωνίζεσθαι, καὶ οἶμαι ἂν αὐτὴν εἰπεῖν ὅτι Οὐκ ἔσθ᾽ 10 
ὕτω ἅλλῳ πιστεύων οὗτος ὁ ἀνὴρ ἐπιχειρε πλὴν ἐπιμε- 
λεία τε καὶ σοφίᾳ" ταῦτα γὰρ µόνα ἄξια λόγου ἐν Ἔλλη- 
σιν. ἐπεὶ εἴ γε πύθοιτο ὅτι ὁ Αλκιβιάδης οὗτος νῦν ἐπι- 
χειρεῖ πρῶτον μὲν ἴτη οὐδέπω γεγονὼς σφόδρα εἴκοσιν, 
ἔπεια παντώπασιν ἀπαίδευτος, πρὸς δὲ τούτοις, τοῦ α5 
ἐραστοῦ αὐτῷ λέγοντος ὅτι χρὴ πρῶτον μαθύντα καὶ ἔπι- 
µεληθέντα αὐτοῦ καὶ ἀσκήσαντα οὕτως ἐέναι διαγωνιού- Ἐ 
µενον βασιλεῖ, οὐκ ἐθέλει, ἀλλά φησιν ἐξαρκεῖν καὶ ὡς 
ἔχει, οἶμαι ἂν αὐτὴν Βαυμάσαι τε καὶ ἐρέσθαι Τί οὖν 

ποτ᾽ ἔσειν ὅτῳ πιστεύει τὸ µειράκιον; εἰ οὖν λέγοιμεν ὅτι πο 
κάλλει τε καὶ µεγέθει καὶ γένει καὶ πλούτῳ καὶ φύσει τῆς 
φυχῆς, ἠγήσαις ἂν ἡμᾶς, ὦ Ακιβιάδη, µαίνεσθαι πρὸς 
τὰ παρά σφίσιν ἀποβλέψασα πάντα τὰ τοιαῦτα. οἶμαι δὲ 
κἂν 4αμπιδώ, τὴν 4εωτυχίδου μὲν θυγατέρα, Αρχιδάμου Ἆφα 
δὲ γυναῖκα, 4γιδος δὲ μητέρα, οἳ πάντες βασιλεῖς γεγό- 15 
ασε, θαυμάσαι ἂν καὶ ταύτην εἰς τὰ παρὰ οφίσιν ὑπάρ- 
Ίοντα ἀποβλέφασαν, εἰ σὺ ἐν νῷ ἔχεις τῷ υἱεῖ αὐτῆς δια- 
γωνίζεσθαι οὕτω κακῶς ἠγμένος. καίτοι οὐκ αἰοχρὸν δο- 
κεῖ εἶναι, εἰ αἱ τῶν πολεµίων γυναῖκες βέλτιον περὶ ἡμῶν 
διανοοῦνται, οἵους χρὴ ὄντας σφίσιν ἐπιχειρεῖν, ἢ ἡμεῖς 40 

περὶ ἡμῶν αὐτῶν; ἀλλ’, ὦ µακάριε, πειθόμενος ἐμοί τε 
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B καὶ τῷ ἐν 4ελφοῖς γράμματι, Γνῶθι σαυτόν͵ ὅτι οὗ- 
τοι ἡμῖν εἰσὶν ἀνείπαλοι, ἀλλ’ οὐχ οὓς σὺ οκ" ὧν ἄλλω 
μὶν οὐδ᾽ ἂν ἓνὶ περιγενοίµεθα, εἰ μὴ ἐπιμελείᾳ τε ἂν καὶ 
πέχνῃ. ὧν οὐ εἰ ἀπολειφθήσει, καὶ τοῦ ὀνομασεὺς γενέ- 

δσθαι ἀπολειφθήσει ἐν "Ελλησέ τε καὶ βαρβάροις, οὗ µοι 
δοκεῖς ἐρᾷν ὡς οὐδείς ἄλλος ἄλλον, 

XIX. 1. Τίνα οὖν χρὴ τὴν ἐπιμέλειαν, ὦ Σώκρατες, 
ποιεῖσθαι; ἔχεις ἐξηγήσασθαι; παντὺς γὰρ μᾶλλον ἔοικας 
ἀληθῆ εἰρηκότι. 

id 28. Να ἁλλὰ γὰρ κοινῇ βονλῇ ὧτινι τρόπω ἂν 
ὁ ὅ ει βάτιστοι γενοίµεθα:. ἐγὼ γάρ τοι οὐ περὶ μὲν σοῦ 

λέγω ὡς χρὴ παιδευθήναι, περὶ ἐμοῦ δὲ οὗ. οὐ γὰρ ἴσθ᾽ 
ὕτω σου διαφέρω πλήν γε ἑνί. 

44. Τί; 

1. 39. Ὁ ἐπίροπος ὁ ἐμὸς βελτίων ἐστὶ καὶ σοφώτερος 

ἢ Περικλῆς ὁ σύς. 
44. Τίς οὗτος, ὦ Σώκρατες: 

ΕΤ Σ0. Θεός, ὦ Αλκιβιάδη, ὕσπερ σοί µε οὐκ εἴα 
πρὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας διαλεχθῆναι: ᾧ καὶ πιστεύων λέγω 

πο ὅτι ( ἐπιφάνεια δὲ οὐδενὸς ἆλλον σοι ἴσται ἢ δι ἐμοῦ. 
Ό 44. Παίζες, ὦ Σώκρατες. 

24, Ἴσως" λέγω μέντοι ἀληθῆ, ὅτι ἐπιμελείας δεόµεθα, 
μᾶλλον μὲν πάντες ἄνθρωποι, ἀτὰρ νώ γε καὶ µάλα σφόδρα. 

44. "Ὅει μὲν ἐγώ, οὐ ψεύδει. 

”. Σο. Οὐδὲ μὴν ὅτι γ ἐγώ. 
αμ. Τί οὖν ἂν ποιοῖμεν: 

ΣΏ, Οὐκ ἀποκνητίον οὐδὲ µαλακιστέον, ὦ ἑταῖρε. 
44. Οὕτοι δὴ πρέπει γε, ὦ Σώκρατες. 
Σ0.. Οὐ γάρ, ἀλλὰ σκεπείον κοινῇ. καί µοι λέγε 

30 φαμὲν γὰρ δὴ ὡς ἄριστοι βούλεσθαι γενέσθαι. ἡ γάρ; 
ε 44. Ναί. 

Σ09,. Τίνα ἀρετήν; 

44. «ῆλον ὅτι ἤνπερ οἱ ἄνδρες οἳ ἁγαθοί. 
Σ9. Οἱ τί ἀγαθοί; 
Α1. «ᾖλον ὅτι οἱ πράττειν τὰ πράγματα. 
ΣΩ. ᾿ Ποῖα; ἄρα τὰ ἱππικά: 
αμ. Οὐ δῆτα. 
29. Παρὰ τοὺς Ἱππικοὺς γὰρ ἂν ἡμεν; 

44. Ναί 

-. Σο. αλά τὰ ναυτικά λέγεις: 

347 44. Οὔ. 
29. Παρὰ τοὺς ναντικοὺς γὰρ ὢν ἡμεν: 

αμ. Ναί. 

Σ0. ᾽Αλλὰ ποῖα; ἃ είνες πράττουσιν: 
« 44. περ Αθηναίων οἳ καλοὶ κάγαθοί. 

χ.5σ ΣΩ, Καλοὺς δὲ κἀγαθοὺς λέγει τοὺς φρονίµους ἢ 

τοὺς ἄφρονας; 

44. 

Σ5, 

44. 

Σ0. Ὅ 
44. 

Σ0. 

Τοὺς φρονίµους. 
Οὐκοῦν ὃ ἕκαστος φρύνιµος, τοῦτο ἀγαθός; 
Nœi. 

"δὲ ἄφρων, πονηρός: 
Πῶς γὰρ οὔ; 
4’ οὖν ὁ σκυτοτόµος φρόνιµος εἰς ὑποδημάτων 

ἐργασίαν; 
44. 

Σ.. 

44. 

Σ-, 

τοτόµος: 
44. 

205. 

44. 

25. 

ἀγαθός. 
44. 

XX. 

Πάνυ γε. 
᾽ααθὸς ἄρα εἰς αὐτά; 
Αγαδός, 
Τί δέ; εἰς ἱματίων ἐργασίαν οὐκ ἄφρων ὁ σκυ- 

Ναί. 

Κακὺς ἄρα εἰς τοῦτο: 
Ναί. 
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Ὁ αὐτὸς ἄρα τούτῳ γε τῷ λόγῳ κακός τε καὶ Β 

Φαίνεται. 

Σ.. ἨἩ οὖν λέγις τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδεαν εἷ- 

γαι καὶ κακούς; 

44. 

— 
ΣΕ 

ΕΣΕΣΕΙ 
κ. 

Οὐ δῆτα. 

᾽αλλὰ τίνας ποτὶ τοὺς ἀγαθοὺς λέγεις: 
Τοὺς δυναµένους ἔγωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει. 
Οὐ δήπου ἵππων Τει 

Οὐ δῆτα. 

αλ’ ἀνθρώπων: 
Ναί. 

άρα καμνόντων; 
Oð. 
A πλεύντων: 

Οὔ φηµι. 
᾽αλλὰ Φεριζόνεων: 

οὐ, 
᾽Αλλ’ οὐδὲν ποιούντων ἤ τι ποιούντων: 
Ποιούνεων λέγω. 
Πές πειρῶ καὶ ἐμοὶ δηλῶσαι. 

Οὐκοῦν τῶν καὶ συμβαλλόντων ἑαυτοῖς καὶ χρω- 
µένων ἀλλήλοις, ὥσπερ ἡμεῖς ζῶμεν ἐν ταῖς πόλεσιν. 

29ὲ. 
μένων; 

44. 

44. 

25. 

44. 

Σ0. 

Οὐκοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν ὀνθρώποις χρω- 

Λαί. 

* κελευσεῶν χρωµένώων μμ 

Οὐ δῆτα. 

Κυβερνητικὴ γὰρ αὕτη γε ἀρετή: 
Ναί. 

αλλ’ ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν αὐλητῶν, ἀνθρώ- 
ποις ἡγουμένων φδης καὶ χρωµένων χορευταῖςς 

3. ἡμῖν οτι. Χ4Π. -- 3. μὴ) δ᾽ εἴπερ 4, δ' . περ Χ, μή περ εοἵτ. Π. — 17. τί Stallhaumi typotheta. — 
19, τῆς οἱ. Stallhauiuii ty potheta. — 23. μὲν) δἱ Π, — 24. ἐγ ὼ δέοµαι, οὐ α. -- 37. ἀπορητέον ΓΣΤΡΕΕ et Ρε, Ε. -- 
µαλακιστέον Χα Π: μαλθακιστέον αὖ ο. -- ου. δὴ οι. ᾱ. -- ορ] ὦ Χ 4 Π. -- 36. Ὁποῖα 5 τὰ ᾱ. -- 40, δὲ πι, a. 

9. ταῦτα πο. — 26. Πἱ δή: πειρῶ ΠΕ, — 44. Κυβερνητικῆς 8. 

15 
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44. Οὐ δῆτα. Α4. Ὁμόνοιαν, 354 
Σβ. λοροδιδασκαλικὴ γὰρ αὕτη Υ αὖ; ΣΑ. οιὰ τίνα οὖν τέχνην ὁμονοοῦσιν αἲ πόλεις περὶ 
A4. Πάνυ γε. αριθμούς: 
Σ4. ᾽Αλλὰ εί ποτε λέγεις χρωµένων ἀνθρώπων ὦν- 1. «ιὰ τὴν ἀριθμητικήν. 

δθρώποις οἷόν τ᾽ εἶναι ἄρχειν; Σ0,. Τί δὲ; οἱ ἐδιῶται οὐ διὰ τὴν αὐτήν; 5. 
Α4. Κοινωνούντων ἔγωγε λέγω πολιτείας καὶ συμβα]- αμ. Ναί, 

λόντων πρὸς ἀλλήλους, τούτων ἄρχεν τῶν ἐν τῇ πόλει. 20. Οὐκοῦν καὶ αὐτὸς αὐτῷ ἕκαστος; 

ΧΧΙ. σΣ0. Τίς οὖν αὕτη ἡ τέχνη: ὥσπερ ἂν εἴ σε αμ. Ναί 
ἐροίμην πάλιν τὰ νῦν δή, Κοινωνούνεων ναυτιλίας ἐπί- Σ9.. αιὰ είνα δὲ τέχνην ἕκαστος αὐτὸς αὐτῷ ὁμο- υ] 

Ἰοστασθαι ἄρχειν τίς ποιεῖ τέχνη: 
κ AA. Κυβερνητική. 

Ε 20. Κοινωνούνεων δὲ ᾠδῆς, ὡς νῦν δὴ ἐλέγετο, τίς 
ἐπιστήμη ποιεῖ ἄρχειν; 

41. "Ἠνπερ σὺ ἄρτι ἔλεγες, ἡ χοροδιδασκαλία, 
1 Σ.. Τί δέ; πολιτείας κοινωνούντων τίνα καλεῖς ἔπι- 

στήµην: 
44. 

Σ5, 

βερνητών; 
44. "Οὐ δῆτα, 

290, Αλλ' εὐβουλία; 
44. Ἔμοιγε δοκεῖ, εἴς γε τὸ σώξεσθαι πλέοντας. 
Σ9. Καλῶς .. τέ δὲ, ἣν σὺ λέγεις εὐβονλίαν, 

εἰς τί ἔσειν: 
5 44. Εὺς τὺ ἄμεινον τὴν πόλιν διοικεῖν καὶ σώζεσθαι. 

Σ08, "μεινον δὲ διοικεῖται καὶ σώζεται τίνος παρα- 

γιγνοµένου ἢ ὠπογιγνομένου; ὥσπερ ἂν εἰ σύ µε ἔροιο 
"Άμεινον διοικεῖται σώμα καὶ σώζεται τίνος παραγιγνο- 
µένον ἢ ἀπογιγνομένον; εἴποιμ' ἂν ὅτι ὑγιείας μὶν παρα- 

30 7ιγρομένης, νόσου δὲ ἀπογιγνομένης. οὐ καὶ σὺ οἴει οὕτως; 
Β 44. Ναί 

ΣΩ, Καὶ εἴ µε αὖ ἔροιο Τίνος δὲ παραγιγνοµένον 
ἄμεινον ὄμματα:; ὡσαύτως εἴποιμ' ἂν ὅτι ὄψεως μὲν παρα- 
γιγνοµένης, τυφλότητος δὲ ἀπογιγνομένης. καὶ ὧτα δὲ 

15 κωφύτητος μὶν ἀπογιγνομένης, ἀκοῆς δὲ ἐγγιγνομένης 
βελτίω τε γίγνεται καὶ ἄμεινον θεραπεύεται. 

44. Ορθῶς. 
Σ9. Τί δὲ δὴ πόλις; τίνος παραγηνοµένου καὶ ὧπο- 

ιγροµένου βελτίων τε γέγγεται καὶ ἄμεινον Θεραπεύεται 
«οκαὶ διοικεῖταις 

ν 44. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὅταν φιλία μὲν 
αὐτοῖς γίγνηται πρὸς ἀλλήλους, τὸ μισεῖν δὲ καὶ στασιά- 
ζειν ἀπογίγνηται. 

29, Αρ οὖν φιλίαν λέγεις ὁμόνοιαν ἢ διχόνοιαν: 

Εὐβουλίαν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 
Τί δέ; 

« 
μῶν ἁβουλία δοκεῖ εἶναι ἡ εῶν. κν- 
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ποεῖ περὶ σπιθαμῆς καὶ πήχεος, ὁπότερον μεῖζον; οὐ διὰ 1ο 

τὴν µεερητικήν; 

αα. Τί µήν: 

Σ4, Οὐκοῦν καὶ οἱ ἰδιῶται ἀλλήλοις καὶ αἱ πόλεις: 
AA. Ναί 

29. Τί δὲ περὶ σταθμοῦ; οὐχ ὡσαύτως: 15 
α. Φημί. 
Σ9. "Ἡν δὲ δὴ σὺ λέγει ὁμόνοιαν, τίς ἐστι καὶ περὶ 

τοῦ; καὶ τίς αὐτὴν τέχνη παρασκενάζει; καὶ ἄφα ἤπερ πό- 
λει, αὕτη καὶ ἰδιώτῃ, αὐτῷ τε πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς ἄλλον; 

αι. Εἰκός γέ τοι. 30 

Σ5. Τίς οὖν ἔστι; μὴ κάµῃς ἀποκριρόμενος, ἁλιὰ 

προθυμοῦ εἰπεῖν. Εε 

AA. ᾿Ἐγὼ μὲν οἶμαι φιλίαν τε λέγειν καὶ ὀμόνοιαν, 
ἤνπερ πατήρ τε υἱὸν φιλῶν ὁμονοεῖ καὶ µήτηφ, καὶ ἀδελ- 
φὺς ἀδελφῷ καὶ γυνὴ ἀνδρί. 15 

χι. Σο. Οἵν ἂν οὖν, ὦ Αλκιβιάδη, ἄνδρα 
γυναικὶ περὶ ταλασιουργίας δύνασθαι ὁμονοεῖν, τὸν μὴ 
ἐπιστάμενον τῇ ἐπισεαμένῃ; 
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αμ. Οὐ δῆτα. 
206. Οὐδέ γε δεῖ οὐδέν' γυναικεῖον γὰρ τοῦτό γε30 

μάθημα. 
44. Ναί. 

294. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὶ * ὁπλιτικῆς δύναιτ᾽ ἂν 127 
ἀμονοεῖν μὴ μαθοῦσα; 

44. Οὐ δῆτα. 35 
29. ᾿Ανδρεῖον γὰρ τοῦτό γε ἴσως αὖ φαίης ὢν εἶναι. 
44. Έγωγε. 
Σ4. Ἔσειν ἄρα τὰ μὲν γυναικεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα 

µαθήµατα κατὰ τὸν σὸν λόγον. 

44. Πῶς ὃ᾽ οὔ; 

Σ4. Οὐκ ἄρα ἕν γε τούτοις ἐστὶν ὁμόνοια ωμά 
πρὸς ἄνδρας. 

αμ. Οὐ. 

Σ0. Οὐδ' ἄρα φιλία, εἴπερ ἡ φιλία ὀμόνοια ἦν. 

31. εὐβονλία, -- δοκεῖν εἲς γε τὺ σώξεσθαι πλέοντας. 44. Καλῶς λέγει. Σ9. Τί Sehleiermacherus. Malim 
eum Εἰείηο εὐβουλία. 44: .. Ἔμοιγε 
12. αὐ καλεῖς εἰβουλίαν a b. -- 7. ἂν om. a. -- 19. ὑγ 

δοκεῖ. Σ8. Εἴς γε τὸ σώζεσθαι πλέοντας. 44. Ναλῶς λέγεις. Σ8. Τί κελ. Barr. -- 
είας . -- 33. δὲ) δὲ αὖ 4. -- παραγιγνοµένον ἄμεινον Χά: 

παραγιγνόµενος ἄμεινον. 11, ἄμεινον ſomisso partieipioj cum ceteris libris abe. — 43. τὸ δὲ μισεῖν τε καὶ αἲν. 

.. δαί b. -- 6. 44. Ναί, ΣΑ. Οὐκοῦν καὶ αὐτὸς αὐτῷ ἕκαστος; om. Γα. 
19. σταθμοὺς 4 Π. -- 10. πήχεος ΧΓΞΣΤΗΕΕ: πήχεως abe -- 

--8. αὐτὸς αὐτῷ ἕκαστος a. -- 
19. αὖ τὴν 4Η. -- τέχνην Ἱπσπσης -- 

ἄρά εὖ περιπολεῖ ἄ 4Π. -- 15. αὐτῃῇ 4ΠΣΤΗΕ εἰ ρτ. ΓΑ, αὐτὴ α. — 10. γε οἱη. a. — 20. αὖ om. 8. 
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αμ. Οὐ φαίνεται. 
ΣΏ. M ἄρα al γυναῖκες τὰ αὐτῶν πράττουσιν, οὐ 

Ἡ φιλοῦνεαι ὑπὸ τῶν ἀνδφῶν. 
353 AA. Οὐκ ἔοικεν. 

“5. Σ0. Οὐδ) ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὺ τῶν γυναικών, ᾗ τὰ αὐτῶν, 
44. Οὔ. 
Σ9. Οὐδ' αὖ ἄρα ταύτῃ οἰκοῦνεαι αἱ πόϊειᾳ, ὅταν 

τὰ αὐτῶν ἕκαστοι πράττωσιν. 
AA. Οἶμαι ἴγωγε, ὦ Σώκρατες. 

δι ΣΩ. Πῶς λέχις, φιλίας μὴ παρούσης, ἡς φαμὶν 
γιγνοµένης εὖ οὐκεῖσθαι τας πόλεις, ἄλλως δὲ οὔ; 

44. Αλλά µαι δοκεῖ καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖς φιλία 
ἐγγήγνεσθαι, ὅτι τὰ αὐτῶν ἑκάτεροι πράττουσιν. 

ο 20. Οὐκ ἄρτι γε. νῦν δὲ πῶς αὖ λέγεις; ὁμοφοίας μὴ 
19 ἐγγιγνομένης φιλία ἐγγέγνεται; ἢ οἷόν τε ὀμόνοιαν γίγνε- 

σθαι περὶ τούτων ὧν οἱ μὲν ἴσασιν, οἱ ὅ᾽ οὔ; 
αμ. αδύνατον. 
Σ4. «ἀίκαια δὲ πράττουσιν ἢ ἄδικα, ὅταν τὰ αὐτῶν 

ἕκαστοι πράττωσιν; 
αυ 44. Οἄίπαια" πῶς γὰρ οὗ; 

ΣΩ. Τὰ δίκαια οὖν πραττόντων ἐν τῇ πόλει τῶν 
πολιτῶν φιλία οὖν ἐγγίγνεται πρὸς ἀλλήλους; 

Α4. Ανάγκη αὖ µοι δοκεῖ εἶναι, ὦ Σώκρατε. 
ΣΩ. Τίνα οὖν ποτὶ λέγεις τὴν φιλία» ἢ ὁμόνοιαν, 

Ὦ περὶ ἧς δεῖ ἡμᾶς σοφούς τε εἶναι καὶ εὐβούλους, ἵνα 
354 ἀγαθοὶ ἄνδρες ὤμεν; οὐ γάρ δύναµαι μαθεῖν οὔθ' ἥτις 

οὔτ ἐν οἴστισι" τοτὲ μὲν γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς φαίνεται 
ἐνοῦσα, τοτὲ ὅ᾽ οὔ, ὥς ἐκ τοῦ σοῦ λόγου. 

XXIII. AA. Mà μὰ τοὺς Θεούς, ὦ Σώκρατες, 
πο οὐδ) αὐτὸς οἶδα ὃ τι λέγω, κινδυνεύω δὲ καὶ πάλαι λελη- 

Φέναι ἐμαντὸν αἴσχιστα ἴχων. 
Σ9. ᾽Αλλὰ χρὴ Θαῤῥεῖν. εἰ μὶν γὰρ αὐτὸ ἤσθου πε- 

Ἐ πονθὼς πεντηκονταετής, χαλεπὸν ἂν ἦν σοι ἐπιμεληθῆναι 
σαυτοῦ: νῦν δὲ ἣν ἔχει ἡλικίαν, αἴτη ἐσεὶν ἐν ᾗ δεῖ 

as αὐτὸ αἰσθέσθαι. 

44. Τί οὖν τὸν αἰσθόμενον χρὴ ποιεῖν, ὦ Σώκρατες; 
20. Αποκρίνεσθαι τὰ ἐρωτώμενα, ὦ ᾽Αλκιβιάδη. καὶ 

ἐὰν τοῦτο ποιῇς, ἂν θεὸὺς ἐΦέλῃ, εἴ τι δεῖ καὶ τῇ ἐμῇ 
μαντεία πιστεύειν, σύ τε κάγὼ βέλτιον σχήσοµεν. 

«0 44. Ἔσται ταῦτα ἵνεκά γε τοῦ ἐμὲ ὠἀποκρίνεσθαι. 
Σ9. Φέρε δή, τί ἐστι τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι; -- 

448 μὴ πολλάκις Ἰάθωμεν οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, 
οἰόμενοι δέ -- καὶ πότε ἄρα αὐτὸ ποιεῖ ἄνθρωπος; ρα 
ὅταν τῶν αὐτοῦ ἐπιμελῆται, τότε καὶ ἑαυτοῦ; 

44. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. κ 

206. Τί δαί; ποδῶν ἄνθρωπος πότε ἐπιμελεῖται; ἀφ 355 
ὅταν ἐκείνων ἐπιμελῆται ἅ ἐστι τῶν ποδῶν; 

αι. Οὐ µανθάνω, 

Σ0. Καλεῖς δὲ τι χερός; οἷον δακτύλιον ἴστιν ὅτου 
ἂν ἄλλου τῶν τοῦ ἀνθρώπου φαίης ἢ δακτύλου; 

αμα. Οὐ δῇτα. 

29, Οὐκοῦν καὶ ποδὸς ὑπόδημα τὸν αὐτὸν τρόπον; 
44. Ναί 

Σ0. 4 οὖν ὕταν ὑποδημάτων ἐπιμελώμεθα, τότε 
ποδῶν ἐπιμελούμεθα; 

44. Οὐ πάνυ µανθάνω, ὦ Σώκρατες. 
Σ0. Τί δέ, ὦ Αλκιβιάδη; ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι καλεῖς 

τι ὁτουοῦν πράγματος; 
44. Εγωγε. 
Σ9. Αρ οὖν ὅταν τίς τε βέλειον ποιῇ, τότε ὀρθὴν 

λέγεις ἐπιμέλεαν; 

AA. Ναί ; 

Σ90. Τίς οὖν τέχνη ὑποδήματα βελτίω ποιεῖ; 
αμ. ἈἘκυτική. 

29. ἈΣκυτικῇ ἄρα ὑποδημάτων ἐπιμε]ούμεθα: 
44. Ναί, ἵ 

20. Ἡ καὶ ποδὸς σχυτικῇ; ἢ ἐκείνη ᾗ πόδας βελτίους 
ποιοῦμεν; 

44. Ἐκείνῃ. 
ΣΩ. Βετίους δὶ πόδας οὐχ ἧπερ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα; 
44. Ἔμοιγε δοκεῖ, 
4. Αὔτη δ' οὐ γυμναστική; 
44. Μάλιστα. 
Σ9,. Γυμναστικῇ μὲν ἄρα ποδὸς ἐπιμελούμεθα, σκυ- 

τικῇ δὲ τῶν τοῦ ποδός; 
αμ. Πάνυ γε, 
Σ0,. Καὶ γυμναστικῇ μὲν χειρών, δακευλιογλυφία δὲ 

τῶν τῆς χειρός; 
AA. Ναί, 

ΣΩ. Καὶ γυμναστικῇ μὶν σώματος, ὑφαντικῇ δὲ καὶ 
ταῖς ἄλλαις τῶν τοῦ σώματος; 

44. Παντάπασι μὲν οὖν. 
Σ.,. "Αλλη μὲν ἄρα τέχνῃ αὐτοῦ ἑκάστου ἐπιμελού- 

µεθα, ἄλλῃ δὲ τῶν αὐτοῦ. 
44. Φαίνεται. 

Σ46. Οὐκ ἄρα ὅταν τῶν σαυτοῦ ἐπιμελῆ, σαυτοῦ 
ἐπιμελεῖ. 

44. Οὐδαμῶς. 

τ. αὖ] εὖ πποίοτο Sehlelermachero ο. Sed vid. Winekelmannus ad Επιλγά, p. 43. -- 10. φαμὲν γιγνοµένης 
κα Π: ἔφαμεν ἐγγιγνομένης αὖο. — 14. λέγει ὁμονοίας ο, — μὴ om. a. — 19. φιλία ἐγγίγνεται) φιλίαν γίγνεσθαι 

mira ααπ]καίηαο οπηπίωπη ilbrorum lectiontaà εοττυρίίοπο Stallhaumius. — γίγνεσθαι ΧοΠ: ἐγγίγνεσθαι a be. — 
16. ἴσασιν] ἴσααι περὶ τούτων AH. — 32. ἦν ἂν a. — 35. αἰσθάνεσθαι α. — 30. αἰσθανόμενον a. - 39. βελειόνως DPe. 
— 42. ποιεῖ αὐεὺ 5. 

4. δὲ 4. -- 8. δὲ δή α. — χειρὸς πο. -- 9. Ναί] Ναί Καὶ μάεια καὶ σερώµατα τοῦ ἄλλον σώματος ὁμοίως; 
Ναί Stobaeus 1. p. 403, Galaſ. — 14. τι om. ἅ 4 Π. -- 39. δακτυλογλυφίαι Χ4Π. -- 38. μὲν οὖν om. a. — 43. τῶν 
ἑαντοῦ 4 Π, probante Winekelmanno. 

ο 
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20. Οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ τέχνη, ὡς ἔοικεν, ᾗ τι ἂν 44. Πάνυ γε. 
αὐτοῦ τε ἐπιμελοῖτο καὶ τῶν ἀὐτοῦ. 29. Ὁ δὲ χρώμενος καὶ ᾧ χφῆται οὐκ ἄλλο; 

44. Οὐ φαίνεται. AA. Πῶς λέγεις 
ΧΧΙν. Σο. δέρε δή, ποίᾳ ποτ ἂν ἡμῶν αὐτῶν Σ9. "Ὥσπερ οκυτοτόµος τέμνει πον τομεῖ καὶ σµίλῃ 

δ ἐπιμε]ηθείημεν; καὶ ἄλλοις ὀργάνοις. 5 
44. Οὖκ ἔχω λέγειν. AA. Ναί 

ποτ ΣΩ. ᾽λλὰ τοσόνδε γε ὠμολόγηται, ὅτι οὐχ ᾗ ἂν τῶν 
Ε ῥἡμετρων καὶ ὀτιοῦν βέλειον ποιοῖμεν, ἆλλ᾽ ᾗ ἡμᾶς αὐτούς; 

44. ᾽Αληθῆ λέγεις. 

 «Σ. Ἡ οὖν ἔγνωμεν ἄν ποτε τίς τέχνη ὑπόδημα 

βέλτιον ποιεῖ, μὴ εἰδότες ὑπόδημα; 
AA. ᾿Αδύνατον. 

Σ9,. Οὐδέ γε τίς τέχνη δακτυλίους βελτίους ποιεῖ, 
ἀγνοοῦντες δακτύλιο». 

1 44. Αηθῆ. 
Σ0. Τί δὲ; τίς τέχνη βετίω ποιεῖ αὐτόν, ἄρ 

ποτε γνοῖμεν ἀγνοοῦντις τέ ποτ᾽ ἐσμὲν αὐτοίς 

*— 
αν 

24. Οὐκοῦν ἄλλο μὲν ὁ τέµνων καὶ χρώμενος, ἄλλο 
δὲ οἷς τέµνων χρῆται; 

αμ. Πῶς γὰρ οὗ, 
Σ0. Ἰρ οὖν οὕτω καὶ οἷς ὁ κιθαριοτὴς κιθαρίζει ιο 

καὶ αὐτὸς ὁ κιθαριστὴς ἄλλο ἂν εἴη; 
44. Ναί 

Σ68, Τοῦτο τοίνυν ἀρτίως ἠρώτων, εἰ ὁ χρώμενο Ὦ 
καὶ ᾧὦ χρῆται ἀεὶ δοκεῖ ἕτερον εἶναι, 

4.1. «οκεῖ. "6 

ΣΩ. Τί οὖν φῶμεν τὸν σχυτοτόµον: τέµνειν ὀργόνοις 365 
µύνον ἢ καὶ περσίν; 
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1.0 44. ᾿Αδύνατον. 44. Καὶ χεραίν. 
Σ9. Πότερον οὖν δή ̓  ῥάδιον τυγχάνει τὸ γνῶναι Σ46.. λφῆται ἄρα καὶ ταύταις: 

30 ἑαυτόν, καί τις ἦν φαῦλος ὁ τοῦτο ὠναθεῖς εἰς τὸν ἐν 44. Ναί. 20 
Πυθοῖ νεών, ἢ χαλεπύν ει καὶ οὐχὶ παντός; Σ0. ἨἩ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς χρώμενος σκυτοτομεῖ; 

44. Tuol µέν, ὦ Σώκρατες, πολλόκις μὲν ἔδοξε 44. Ναί 

παντὺς εἶναι, πολλάκις δὲ παγχάλεπον. Σ.. Τὸ δὲ χρώμενον καὶ οἷς χρῆται ἕεερα ὁμολο- 
Σ0. αλλ, ὦ Αλκιβιάδη, εἴτε ῥᾷδιον εἴτε µή ἐἔστν, γοῦμεν; 

αὅμως γε ἡμῖν ἆδ᾽ ἔχει" γνόντες μὲν αὐτὸ τόχ ἂν γροίηµεν 41. Ναί. 35 

τὴν ἐπιμέλειαν ἡμῶν αὐτῶν, ἀγνοοῦντες δὲ οὐκ ἄν ποτε. 29, "Ἕτερον ἄρα σκυτοτόµος καὶ πεθαριστὴς χειρῶν 
. 44. Ἔστι ταῦτα. καὶ ὀφθαὶμῶν οἷς ἐργάξονται; E 

Σ0. «φΦίρε δή, τιν ἂν τρόπον εὑρεθείη αὐτὺ ταὐεό; AA. Φαίνεται. 
οὕτω μὲν γὰρ ἂν τάχ εὕροιμεν τί ποτ ἐσμὲν αὐτοί, τού- ΧΧΝ. 5ο. Οὐκοῦν καὶ παντὶ τῷ σώματι χφῆται 

ao rov δὲ ἔτι ὄντες ἐν ἀγνοίᾳ ἀδύνατοί πον. ἄνθρωπος: 20 
AA. Ὀρθῶς λέγεις. ο 44. Πάνο γε. 
ΣΩ. Ἔχε οὖν πρὺς ἀιός. τῷ διαλέγει σὺ νῦν: ἄλλο Σ0. "Ἔτερον ὃ᾽ ἦν τό τε χρώμενον καὶ ᾧ χρῆται; 

τι ἢ ἐμοί; αμ. Ναι 
αμ. Ναί. Σ5. ΄Ἔτερον ἄρα ὄνθρωπός ἐστι τοῦ σώματος τοῦ 

1 Σο. Οὐκοῦν καὶ ἐγὼ σοΐς ἑαυτοῦ; 1.5 

4η. ΄ Ναί. 444. "Εοικεν. 860 

39. Σωκράτης ἄρα ἐστὶν ὁ διαλεγόµενος; Σ.. Τί ποτ οὖν ἄνθρωπος; 
Αμ. Πάνυ γε. 44, Οὐκ ἔχω λέγειν. 
ΣΩ. ᾽Αἰκιβιάδης δὶ ὁ ἀπούων: Σα, Ἔχεις μὲν οὖν, ὅτι γε τὸ τῷ σώματι χρώµενον. 

ϱο 44. Ναι 44. Ναί, . 

ΣΏ. Οὐκοῦν λόγῳ διαλέγεται ὁ Σωκράτης: Σ9,. ΤΗ οὖν ἄλλο τι χρῆται αὐτῷ ἢ ἡ ψυχή: 150 
6 4. Τί μήν: 4. Οὖκ ἄλλο, . 

ΣΩ. Τὺ δὶ διαλέεσθαι καὶ τὸ λόγῳ χρῆσθαι ταὐτόν Σ6, Οὐκοῦν ἄρχουσα; 
που καλεῖς. AA. Να 

1. ᾗ ευπι Εαῦτο be: ἤ ᾱ. -- 4. ποίᾳ οπη. Χ 4 Π. -- Τ. τοσόνδε] τοσοῦτον δέ 4. -- 8. ποιοῖμεν auctore Struvio ος: 
ποιῶμεν ου libris ab. — 10. εἰουν Κ4ΠΣΤΗΕΟ οἱ pr. M -- 14. ποῇ ᾱ. — 16. τίς γε τέχνη Λ. — 19. οὖν ὢν 
ῥάδιον τυγχάνοι a. — 35. γνοίηµεν ἅ 1 Π: γνοῖμεν abe. ο, 133 6. — 38. ταὐτὸ Χ 4 ΠΠ: τὸ αὐτὸ abe. — 29. τάχ᾿ 
ἂν α. — 30. ὄντος a. — ἀδύνατόν α. -- 51. ὀρθῶς λέγεις οπι. Χ 4 οἱ pr. Π. -- 53. ἄλλο τι) ἄλλῳ τινὶ a, ἄλλῳ τω ο. 
— 23. ἢ del. Bekkerus. — 48. καὶ τῷ λόγῳ 3, 

4, τομῇ ᾱ. — 7. καὶ ὁ χρώµενος αὖ. -- 8. οἷς ὁ τέµνων πο. -- 15. χρώμενός τε καὶ α. --10. οὖν] αὖ α. -- 
33. & ἡν) δὴ ᾱ. — 54 οἱ 27. ἄνθρωπος Χ 4 Π: ὁ ἄνθρωπος ας, ἄνθρωπος Ἠεκκοτα». — 34. τοῦ ἑαυτοῦ σώματος 4. 
- 1. ἡ] εἰ Χ 4 Π. -- ἡ om. a. 



44. Τὸ ποῖον; 
ΜΗ οὐ τριῶν ἓν γέ τι εἶναι τὸν ἄνθρωπον. 
Τίνων; 

τρυχὴν ἢ σώμα ἢ ξυναμµφότερον, τὺ ὅλον τοῦτο. 
AA. Τί μήν; 
Σ9. αλλὰ μὴν αὐτό γε τὺ τοῦ σώματος ἄρχον ὤμο- 

λογήσαµεν ἄνθρωπον εἶναι; 
Β]ο 44. Ὡμολογήσαμεν. 

ΣΩ. Αρ οὖν σῶμα αὐτὸ αὐτοῦ ἄρχει; 
44. Οὐδαμῶς. 

Σ4. ᾿Αρχεσθαι γὰρ αὐτὸ εἴπομεν. 
αμ. Ναί 

Οὐκ ἂν δὴ τοῦτό γε εἴη ὃ ζητοῦμεν. 
Οὐκ ἔοικεν. 

᾽Αμ’ ἄρα τὸ ξυναμφύτερον τοῦ σώματος ἄρχει, 
καὶ ἴστι δὴ τοῦτο ἄνθρωπος; 

44. Ἴσως δῆτα. 
»20. Πάντων γε ἥκιστα" μὴ γὰρ συνάρχοντος τοῦ 

ἑτέρου οὐδεμία που μηχανη τὸ ξυναμφότεφον ἄρχει». 
A4. Ὀρθώς. 

6 Σ0,. Ἐπειδὴ δὲ οὔτε σῶμα οὔτε τὸ ξυναμφύτερόν 
ἐστιν ἄνθρωπος, λείπεται, οἶμαι, μηδὶν αὐτὸ εἶναι, ἢ 

πο εἶπερ τί ἐστι, μηδὲν ἄλλο τὸν ἄνθρωπον συµβαίνειν ἢ 

1 24 
364 44. 

Σ0. 

44. Κομιδῇ μὶν οὖν. 
Σ4. Ἔτι οὖν τι σαφέστερον δεῖ ἀποδειχθῆναί σοι 

δει ἡ ψυχή ἐσειν ἄνθρωπος; 
πο «44. Μὰ 4, ἀλλὰ ἱκανῶς µοι δοκεῖ ἔχειν. 

29. Εὺ δέ γε μὴ ἀκριβῶς, ἁλλὰ καὶ μετρίως, ἐξαρ- 
κεῖ ἡμῖν" ἀκριβῶς μὲν γὰρ τότε εἰσόμεθα, ὅταν εὕρωμεν 

Ὦ ὃ νῦν δὴ παρήλθοµεν διὰ τὸ πολλῆς εἶναι σκέψεως. 
Αα. Τί τοῦτο; 

1. 20. Ὁ ἄρτι οὕτω πως ἐῤῥήθη, ὅτι πρῶτον σκεπτέον 
εἴη αὐτὸ τὸ αὐτό: νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ αὐτὸ ἕκαστον 

360 ᾖἐσκέμμεθα ὃ τι ἐστί, καὶ ἴσως ἐξαρκέσει" οὐ γάρ που κυ- 

ριώτερόν γε οὐδὲν ἂν ἡμῶν αὐτῶν φήσαιμεν ἢ τὴν ψυνχήν. 

-ϱ 20. Οὐκοῦν καλῶς ἔχει οὕτω νοµίζειν, ἐμὶ καὶ οἳ 

προσομιλεῖν ἀλλήλοις τοῖς λόγοις χρωµένους, τῇ ψυχῇ πρὸς 
τὴν ψυχήν; . 

4. Πάνυ μὲν οὖν. 
ε Σ9. Τοῦς ἄρα ἦν ὃ καὶ ὀλέγω ἔμπροσθεν εἴπομεν, 
«ὐ ὅτι Σωκράτης Αλκιβιάδη διαλέγεται λόγῳ χφώμενος, οὐ 

πρὸς τὸ σὺν πρόσωπον, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν ᾽Αλκι- 
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Καὶ μὴν τόδε γε οἶμαι οὐδένα ἂν ἄλλως οὗη- µβιάδην ποιούµενος τοὺς λόγους τοῦτο ὃ᾽ ἐστὶν ἡ ψυχή. 
44. "Ἔμοιγε δοκεῖ. 

XXVI. Σ68. Ψυχὴν ἄρα ἡμᾶς παλεύει γρωρίσαι ὁ 
ἐπιτώστων γνῶναι ἑαυτόν. 

α4. Ἔοικεν. 
Σ5. "Όσεις ἄρα τῶν τοῦ σώματός τι γιγνώσχει, τὰ 

αὐτοῦ ἀλλ’ οὐχ αὐτὸν ἔγνωκεν. 
AA. Οὕτως. 

Σ5, Οὐδεὶς ἄρα τῶν ἑατρῶν ἑαυτὸν γιγνώσκει, καθ’ 
ὗσον ἐατρός, οὐδὲ τῶν παιδοτριβών, καθ’ ὅσον παιδοτρίβης. 10 

44. Οὖκ ἴοικεν. 

Σ0, Noldoũ ἄρα δέουσιν οἱ γεωργοὶ καὶ οἳ ἅλίοι 
δημιουργοὶ γιγνώσκειν ἑαυτούς, οὐδὲ γὰρ τὰ ἑαυτῶν οὗτοί 
γε, ὡς ἔοικεν, ἀλλ) ἔτι ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτῶν κατά γε 

τὰς τέχνας ἂν ἴχουσι" τὰ γάφ τοῦ σώματος γιγρώσκουσι», 18 
olg τοῦτο θεραπεύεται. Β 

αμ. ᾿Αϊηθῆ λέγεις, 
20. Εἰ ἄρα σωφροσύνη ἐοτὶ τὸ ἑαυτὺν γιγρώσκειν. 

οὐδεὶς τούτων σώφρω» κατὰ τὴν τέχνην. 
44. Οὔ µοι δοκεῖ, 30 
ΣΩ. «ἁιὰ ταῦτα δὴ καὶ βάναυσοι αὗται αἳ τέχναι 

δοκοῦσιν εἶναι καὶ οὐκ ἀνδρὺς ἀγαθοῦ µαθήµατα. 
44. ἨΠάνυ μὶν οὖν. 
Σ9. Οὐκοῦν πάλιν ὕσεις αὖ σῶμα θεραπεύει, τὰ 

ἑαυτοῦ ἆλλ οὐχ ἑαυτὸν θεραπεύει; 15 
AA. Κινδυνεύει. 

26, "Όστις δέ γε τὰ χρήματα, οὔθ) ἑαυτὸν οὔτε τὰ 

ἑαυτοῦ οἆλλ' ἔτι ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτοῦ; [ν 
44. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ0. Οὐ τὰ αὐτοῦ ἄρα ἔτι πράττει ὁ χρηµαειστής. 39 
αα. Ὀρθῶς. 

24. Εὐ ἄρα τις Ἰέγονε ἐραστὴς τοῦ ᾽λκιβιάδου 

σώματος, οὐκ ᾽Ακιβιάδου ἠράσθη, ἀλλά τινος τῶν Άλκι- 
βιάδον, 

4. ᾿Αληθῆ λέγεις. 15 
Σ9. "Ὅσεις δέ σου τῆς ψυχῆς ἐρᾷ; 
44. Ανάγκη φαίνεται ἐκ τοῦ λόγου. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ μὶν τοῦ σώματός σου ἐρῶν, ἐπειδὸ 384 

λήγει ἀνθοῦν, ἀπιὼν οἴχεται; 

44. Φαίνεται. “0 

Σ9, O δέ γε τῆς ψυχῆς ἐρῶν οὐκ ἄπεισιν, ἕως ἂν Ὁ 
ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴῃι 

44. Εἰκός γε. 

2. Οὐκοῦν ἐγώ εἰμι ὁ οὐκ ἀπιὼν ἀλλὰ παραµένων 
λήγοντος τοῦ σώματος, τῶν ἄλλων ἀπεληλυθότων. 2 

44. Εὖ γε ποιῶν, ὦ Σώκρατες' καὶ μὴ ἀπέλθοις. 

.15.Λ1 

6. ἢ καὶ ξυναμφύτερον 4. -- 10. Ὡμολογήσαμεν. . 29. τίς οὖν ὁ ἄνθρωπος: ἆφ' οὖν ο. — 19. δῆ τοῦτο) τοῦτό 
γε ο. ο ἐν γὰρ οὖν ἄρχοντος a. — 33. οὔμα χαπ: τὸ σῶμα abe. — 4, μηδὶν ΚωΠ: ἢ μηδὶν αὖο. -- 39. τι 
om.· a. -- 51. ἁλλὰ καὶ μετρίως οπι. 4 Π. -- 
τοῦ αὐτοῦ Έκαστον, neque ἰά lemere. — 37. ἐσκέμμεθα τί a. — 44, ὀλίγον a. - 45. λόγφ 

Ἰιγνώαχει cuin Slobaeo Ὦ ο: γιγρώσκει (οπ.. τι) ᾱ. -- 15. ἃς οπι. Χ 4 Π. -- 34. τὰ] τὸ a. — 44. οὐκ αὐτὸν 6, τε 
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om. ἅ 4. — 46. τὸν σὺν a. 

AAN. -- 33. Αλκιβιάδου ἄρα ἠράσθη α. -- 10. δὲ σοῦ, τῆς Butimn. - 42. ἵῃς a. — ὀ6. μῇ ἅ 4 ΠΠ: μηδὲ αἲο, — ἀπέλθῃς a. 
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Σ0. Προθυμοῦ τοίνυν ὃ 
αμ. ᾽Αλλὰ προθυµήσομαι. 
XXVII. Σ0. Ὡς οὕτω γέ σοι ἴχει' οὔε ἐγένετο, 

Ε κὡς ἴοικεν, Αλκιβιάδῃ τῷ Κλεινίου ἐραστὴς οὔτ' ἴστιν ἀλλ’ 
5ἢῇ εἷς µόνος, καὶ οὗτος ἀγαπητός, Σωκράτης ὁ Σωφρονί- 
σκου καὶ Φαιναρέτης. 

ἀά. ληθῆ. 
Σο. Οὐκοῦν ἴφησθα σμικρὸν φθῆναί µε προσελθόντα 

σοι, ἐπεὶ πρύτερος ἄν µοι προσελθεῖν, βουλόμενος πυθέ- 
να σθαι δι ὃ τι μόνος οὐκ ἀπέρχομαι; 

4Η. ν γὰρ οὕτως. 
20. Τοῦτο τοίνυν αἴτιον, ὅτι μόνος ἐραστὴς ἦν σός, 

300 οἱ ὃ) ἄλλοι τῶν σῶν' τὰ δὲ σὰ λήγει ὥρας, σὐ ὅ) ἄρχει 
155 ἀὀνθεῖν. καὶ νῦν γε ἂν μὴ διαφθαρῇς ὑπὸ τοῦ ᾽αθηναίων 

16 δήµου καὶ αἰσχίων γένη, οὐ µή σε ἀπολίπω. τοῦτο γὰρ 

δὴ μάλιστα ἐγὼ φοβοῦμαι, μὴ δημεραστὴς ἡμῖν γενόμενος 
διαφθαρῇς' πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀγαθοὶ αὐτὸ πεπύνθασιν 
᾿θηναίων. εὐπρόσωπος γὰρ ὁ τοῦ µεγαλήτορος ὅῆμος 
Ἐφεχθέως" ἀλλ’ ἀποδύντα χρὴ αὐτὸν Φεάσασθαι. εὐλαβοῦ 

3ο οὖν τὴν εὐλάβειαν ἣν ἐγὼ λέγω. 
44. Τίνα; 

37 . Γύμνασαι πρῶτον, ὦ µακάριε, καὶ µάθε ἃ δεῖ 
Β µαθόντα ἠέναι ἐπὶ τὰ τῆς πύλεως, πρότερον δὲ μή, ἵν 

ἀλεξιφάρμακα ἴχων ἴῃς καὶ μηδὶν πάθης δεινόν. 
5. 44. Εὖ µοι δοκεῖς λέχειν, ὦ Σώκρατες"' ἀλλὰ πειρῶ 

ἐξηγεῖαθαι ὄντιν' ἂν ερόπον ἐπιμεληθεῖμεν ἡμῶν αὐτῶν. 
ΣΑ. Οὐκοῦν τοσοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ πρόσθεν πε- 

πέρανται" ὃ γὰρ ἐσμέν, ἐπιεικῶς ὠμολόγηται. φυβούμεβα 
δὲ μὴ τούτου σφαλένεες λάθωμεν ἑτέρου τινὸς ἐπιμελό- 

30 μενοι, ἀλλ’ οὐχ ἡμῶν. 
44. Ἔστι ταῦτα. 

6 ΣΩ. Καὶ μετὰ τοῦ ἤδη τῆς Ψυγῆς ἐπιμελητέον καὶ 
εἰς τοῦτο β]επτέον. 

4. οῇλον. 
35 ΣΩ. Σωμάτων δὲ καὶ χρημάτων τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέ- 

ροις παραδοτέον. 
44. Τί µήν; 

Σ0. Τίν οὖν ἂν τρόπον γνοίηµεν αὐτὰ ἐναργέστατα; 
ἐπειδὴ τοῦτο γνόντες, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσό- 

αομεθα. ἄρα πρὸς θεῶν εὖ Λέγοντος οὗ νῦν δὴ ἐμνήσθημεν 
τοῦ Ο2ελφικοῦ γράµµατος οὐ ξυνίεµεν; 

44. To ποῖόν τι διανοούμενος λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
Σ9. Ἐγώ σοι φράσω, ὃ Ίε ὑποπτεύω λέγειν καὶ 

Ὦ Κξυμβουλεύειν ἡμῖν τοῦτο τὸ γράμμα. κινδυνεύει γὰρ οὐδὲ 

τι κάλλιστος εἶναι. 
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πολλαχοῦ εἶναι παράδειγµα αὐτοῦ, «ἀλλὰ κατὰ τὴν ὄψιν 
µόνο». 

44. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

ΧΧΝΗΙ. Σ0. Σκόπεικαὶ σύ. εἰ ἡμῶν τῷ ὄμματι 
ὥσπερ ἀνθρώπῳ ξυμβουλεύων εἶπεν Ἰδὶ σαυτόν, πῶς ἂν 6 
ὑπελάβομεν τί παραινεῖν; ἄρα οὐγὶ εἰς τοῦτο βλέπειν, εἰς 

ὃ βλέπων ὁ ὀφθαλμὸς ἔμελλεν αὐτὸν ἐδεῖν; 
1. «4ᾖλον. 
26. Ἐννοώμεν δή, εἰς τί βιέποντες τῶν ὄντων ἐκεῖνό 

τε ὁρῶμεν ἅμα ἂν καὶ ἡμᾶς αὐτούς; 10 
44. «ἤλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι εἰ κάτοπερά τε Ἐ 

καὶ τὰ τοιαῦτα. 
Σ8, Ὀφθῶς 1ης. οὐκοῦν καὶ τῷ ὀφθαλμῷ δό ὁρῶ- 

μεν ἔνεστί τι τῶν τοιούτων; 

44. Πάνυ γε. "5 

Σ09. Ἐννενόηκας οὖν ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἰς τὺν 
ὀφθαλμὸν τὸ πρόσωπον ἐμφαίνεται ἐν τῇ τοῦ καταντικρὺ 
ὄψει ὥσπερ ἐν κατύπτρῳ, ὃ δὴ καὶ κόρην καλοῦμεν, εἴ- 
δωίον ὂν τι τοῦ ἐμβλέποντος; 

4. ᾽αληθῆ λέγεις. 30 
256, Ὀφθαλμὺς ἄρα ὀφθαλμὸν θΘεώμενος, καὶ ἐμ- 

βιέπων εἰς τοῦτο ὅπερ βέλειστον αὐτοῦ καὶ ᾧ ὁρᾷ, οὕτως 
ἂν αὐτὸν ἴδοι. 

44. Φαίνεται. 

Σ9. Εἰ δὲ γε εἷς ἄλλο τῶν τοῦ ἀνθρώπου βλέποι ἤ 36 
τι τῶν ὄντων, πλὴν εἰς ἐκεῖνο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον, 
οὐκ ὄψεται ἑαυτόν. 

Αα. ᾿Αιηθῆ λέγεις. 
Σ5,. Ὀφθαλμὸς ἄρα εἰ μόλλει ἐδεῖν ἑαντόν, εἰς ὀφθαὶ- B 

μὸν αὐεῷ βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμματος εἰς ἐκεῖνον τὸν τό- 30 
πον ἐν * τυγχάνει ἡ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνομένη" ἔστι 
δὲ τοῦτό πον ἡ ὄψις. 

AA. Οὕτως. 

ΣΩ. 4 οὖν, ὦ φίλε Αλκιβιάδη, καὶ ψυχἠ εἰ μᾶλει 
Ἰρώσεσθαι αὐτήν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ μάλιστ᾽ 36 
εὖς τοῦτον αὐτῆς τὺν τόπον ἐν ᾧ ἐγγίνεται ἡ ψυχῆς 
ἀρετή, σοφία, καὶ εὖς ἄλλο ᾧ τοὔεο τυγχάνει ὅμοιον ὤν; 

AA. "Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
Σ0,. Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν ὃ τι ἐσεὶ τῆς Φυχῆς νοερώτερον ϐ 

ἢ τοῦτο περὶ ὃ τὸ εἰδέναι τε καὶ φρονεῖν ἐστίν; “ο 
AA. Οὐκ ἔχομεν. 
Σ95. Τῷ θιῷ ἄρα τοῦτ ἔοιεν αὐτῆς, καί τις εἰς 

τοῦεο βλέπων καὶ πᾶν τὺ Φεῖον γνούς, θεόν τε καὶ φρό- 
νησι», οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἂν γνοίη μάλιστα. 
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44. Φαίνεται. 

Σ9, Τὸ δὲ γιγνώσκειν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν σῶφρο- 
σύνην εἶναι; 

44. Πάνυ γε. 

.. ΧΧΧ, 24. 4 οὖν μὴ γεγρώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς 
μηδὲ σώφφονες ὄντες δυναίμεθ’ ἂν εἰδέναι τὰ ἡμέτερα 
αὐτῶν κακά τε καὶ ἀγαθά; 

44. Καὶ πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο, ὦ Σώκρατες; 
ΣΑ. ᾿Αδύνατον ἴσως σοι φαίνεται μὴ γιγνώσκοντα 

10 Αλκιβιάδην τὰ ᾽Αλκιβιάδον γιγνώσκειν ὅτι ᾽Αλκιβιάδου ἐστίν. 
44. ᾿Αδύνατον μέντοι νὴ «ἀία. 

«28. Οὐδ' ἄρα τὰ ἡμέτερα ὅτι ἡμέτερα, εἰ μηῦ’ ἡμᾶς 
αυτους; 

αμ. Πῶς γάρ; 

250, Ε) δ' ἄρα μηδὲ τὰ ἡμέτερα, οὐδὲ τὰ τῶν ἡμε- 
τέρων: 

44. ᾿ Οὐ φαίνεται. 
ΣΏ. Οὐκ ἄρα πάνυ τι ὀρθῶς ὠμολογοῦμεν ὁμολο- 

γοῦντες ἄρτι εἶναί τινας οἳ ἑαυτοὺς μὲν οὐ γιγνώσκουσι, 

Κ αυτὰ δὲ ἑαυτῶν, ἄλλους δὲ τὰ τῶν ἑαυτῶν. ἔοικε γὰρ πάντα 
ταῦτα εἶναι κατιδεῖν ἑνός τε καὶ μιᾶς τέχνης, αὐτόν, τὰ 
αὐτοῦ, τὰ τῶν ἑαυτοῦ. 

44. Κινδυνεύει. 
Σ9ϱ. "Ὅσεις δὲ τὰ αὐτοῦ ἀγνοεῖ, 

αὅπου ἂν ἀγνοου κατὰ ταὐτά. 

ρ 

καὶ τὰ τῶν ἄλλων 

44. Τί μήν; 
ΣΩ, Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν πόλεων 

ἀγνοήσει. 
44. Ανάγκη. 

υ. Σο. Οὐκ ἄρ ἂν γένοιο ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτικός, 
AAM. Οὐ δῆτα. 
Σ0,. Οὐ μὴν οὐδ' οὐιονομικός γε. 

124 αι. Οὐ δῆτα. 
20, Οὐδὶ εἴσεαι ὃ τι πράετει. 

5 4. Οὐ γὰρ οὖν. 
Σ0,. Ὁ δὲ μὴ εἰδὼς οὐγ ἁμαρτήσεται; 
44. Πάνυ γε. 

25. Ἐξαμαρτάνων δὲ οὐ κακῶς πράξει ἐδίᾳ τε καὶ 

δηµοσίᾳ; 
370 4. Πῶς δ' οὔ; 

28. Κακῶς δὲ πράετων οὐκ ἄθλιος:; 
44. Σφόδρα γε. 
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2. Τί δ' οἷς οὗτος — 

AA. Καὶ οὗτοι. 

Σ5. Οὐκ ἄρα οἷόν τε, ἐὰν µή τις σώφρων καὶ ἀγα- 
Φὺς ἡ, εὐδαίμονα εἶναι. 

Α4. Οὐχ οἷόν τε. . 
Σ4.. Οἱ ἄρα κακοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄθλιοι. n 
44. ὙΣφόδρα γε. 

ΧΧΧ. Σ0. Οὐκ ἄρα οὐδ' ὁ πλουτήσας doꝛormoe 
ἁπαλλάττεται, ἁλλ᾽ ὁ σωφρονήσας. 

44. Φαίνεται 

Σ9. Οὖκ ἄρα τειχῶν οὐδὲ τριήρων οὐδὲ νεωρίων 
δέονται αἱ πόλεις, ὦ Αλκιβιάδη, εἰ µέλλουσιν εὐδαιμονή- 

««φεῖν, οὐδὲ πλήθους οὐδὲ μεγέθους ἄνευ ἀρετῆς. 
44. Οὐ μέντοι. 

Σ6. Εἰ δὴ μέλλει τὰ τῆς πόλεως πράξειν ὀρθῶς 15 
καὶ καλῶς, ἀρετῆς σοι µεταδοτέον τοῖς πολίταις. 

44. Πῶς γὰρ οὔ; 

Σ9,. «ύναιτο δ' ὤν εις µεταδιδόναι ὃ μὴ ἔχει: 6 
Λα. Καὶ πῶς; 

20. Αὐτῷ ἄρα σοὶ πρῶτον κεητέον ἀρετήν, καὶ ἄλλῳ 2ä 
ὃς μέλλει μὴ ἰδίᾳ µόνον αὐτοῦ τε καὶ τῶν αὐτοῦ ἄρξειν 
καὶ ἐπιμελήσεσθαι, ἀλλὰ πόλεως καὶ τῶν τῆς πόλεως. 

απ. Anbñ λέγεις. 

Σ4. Οὐκ ἄφα ἐξουσίαν σοι οὐδ'' ἀρχὴν παρασκενα- 
στέον σαυτῷ ποιεῖν ὃ τι ἂν βούλη, οὐδὲ τῇ πόλει, ἀλλὰ 
δικαιοσύνην καὶ σωφφοσύνην. 

44. Φαίνεται. 

Σ0, «ἀπιαίως μὲν γὰρ πράττοντες καὶ σωφρόνως σύ D 

τε καὶ ἡ πόλις θεοφιλῶς πράξετε. 
44. Εἰκός γε. 40 

Σ9. Καὶ ὅπερ γε ἐν τοῖς πρύσθεν ἐλέγομεν, εἰ, τὸ 38 
Φεῖον καὶ λαμπρὸν ὁρῶντες πράξετε, 

44. Φαίνεται, 

20, ᾽ιλὰ μὴν ἐνταῦθά γε βλέποντες ὑμᾶς τε αὐτοὺς 

μπι 

καὶ τὰ ὑμέτερα ἀγαθὰ κατόφεσθε καὶ γνώσεσθε. 15 
44. Ναί 

Σ0, Οὐκοῦν ὀρθῶς τε καὶ εὖ πράξετε; 
44. Ναί. 

29. ᾽ἱλὰ μὴν οὕτω γε παφάττονεας ὑμῶς ἐθέλω ἙἘ 
ἐγγνήσασθαι ἡ μὴν εὐδαιμονήσειν. 40 

44. ᾿Ασφαλὴς γὰρ εἶ ἐγγνητής. 
ΣΩ, ᾿Αδίκως δὲ πράετοντες, εἰς τὸ ἄθεον καὶ τὸ σκο- 

1, Ρο φαίνεται Kusebius P. E. p 551. iuserii. 5 a Stobaeo (1. P. 408. Gaisſ. post Πάνο γε (ν. 4.. adduutur· 
ας) ὥσπιρ ανα * 
θεὸς τοῦ δη ας γνεῇ β 
τὸν Θιὺν ἄρα οσα νφ 
ἂν μάλιστα. ὀρῷῴμεν καὶ γινώσκοιµεν ἡμᾶς αὐτούς. Ναί 
13. ὅτι ἡμέτερα om. πα, Ρτοαπίο WVinekelmanno. —⸗ 
τὰ cum Ἠνείκ a. — 18. ὁμολογοῦμεν APVMEEF. -- 2ο. ιδ, 
οπι. Κάό Π. — 34. Οὐδὲ Χ1Π: Οὐδέγεπυο. 

3. Οὐκ ἄρα - - - σφόδρα γε οτι. 4 οἱ ϱτ. Π. -- 8. 

ἆ ἐστι τοῦ ἐν τῷ ὀφθαϊμῷ ἐνόπτρου καὶ καθαρώτερά | τε καὶ λαμπρότερα, οὕτω — ό 
βελτίστου καθαρώτερόν τε καὶ λαμπρότερον τυγχάνει ὄν; ᾿Εοικέ γε, ὦ Σώκρατες. 
καλλίστῳ . ἐνόπερῳ χρώμεθ’ ἄν, καὶ τῶν ἀρθρωπίνων εἰς τὴν φυχῆς ἀρετήν” καὶ —* 

— ὃ, ἂν om. a. — 9. Αδύνατον γὰρ ἴσως φαίνεται ᾱ. -- 
μὴ δὲ ἡμᾶς α. — 149. ἄρα α μηδὲ τὰ οππι Stobaeo bet ἄρα 

δὴ Stohacus: ἆλλ οὐδὲ abe. eſ. 484 Α. — 35. τν 

µαταιότητος Χ4Π, prohaute Winekelmanno. — 18. ὃ] οὗ 
Struvius. — ἔχοι ὃς. — 30. Αὐτὸ ᾱ. — 34. κατόφεσθέ τε καὶ ᾱ. -- 45. δέ γε πράετοντες a. — εὺ ante —— 
om. ae. 

PLATo. 42 
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τεινὸν βλέποντες, ὡς τὰ εἰκότα, Όμοια τούτοις πράξετε 

ἀγνοσῦντες ὑμᾶς αὐτούς. 
44. Ἔοικεν. 
Σ9. Ὃν γὰρ ἄν, ὦ φίλε Αλκιβιάδη, ἐξουσία μὲν ᾗ 

Αποιεῖν ὃ βούλεται, νοῦν δὲ μὴ ἔχη, τί τὸ εἰκὸς συµβαίνειν, 
Ιδιώτη ἢ καὶ πόλει: οἷον νοσοῦντι ἐξονσίας οὔσης ὅρᾷν ὃ 

136 ᾖβούλεται, νοῦν ἰατρικὸν μὴ ἴχονει, τυραννοῦνει δέ, ὡς 
μηδὲ ἐπιπλήττοι τις αὐτῷ, τί τὸ συμβησύµενον; ἂφ οὐχ, 
ὡς τὸ εἰκόε, διαφθαρῆναι τὸ σῶμα;: 

νο 44. Αληθῆ λέγεις. 
ΣΩ, Τί ὃ' ἐν νηῖ, εἴ τῷ ἐξονσία εἴη ποιεῖν ὃ δοκεῖ, 

νοῦ τε καὶ ἀρετῆς κυβερνητικῆς ἐστερημένῳ, καθορᾶς ἃ 
ἂν ἑυμβαίη αὐτῷ τε καὶ τοῖς ξυνναύταις; 

Ἔγωγε, ὅτι γε ἀπόλοιντο πάντες ἄν. 
5. ΣΩ. Οὐκοῦν ὠσαύτως ἐν πόλει τε καὶ πασαις ἀρχαῖς 

καὶ ἐξονσίαις ἀπολειπομέναις ἀρετῆς ἔπεται τὸ κακῶς 

Β πράττειν; 

44. Ανάγκη. 
ΧΧΧΙ. ΣΩ. Οὐκ ἄρα τυραννίδα χρή, ὦ ἄριοτε 

39 Αλκιβιάδη, παρασκευάζεσθαι οὔθ᾽ ἑαυτῷ οὔτε τῇ πόλει 
εἰ µέλλετε εὐδαιμονεῖν, ἀλλ’ ἀρετήν. 

αμα. ᾿Αληθη λέγεις. 

Σ9. Πρὶν δέ γε ἀφετὴν ἴχειν, τὸ ἄρχεσθαι ἄμεινον 
ὑπὸ τοῦ βελτίονος ἢ τὸ ἄρχειν ἀνδρί, οὐ µόνον παιδί. 

3το 

373 20 44. Φαίνεται. 

SQ. Οὐκοῦν τό γε ἄμεινον καὶ κάλλιον: 
41. ναί. 

28. Τὸ δὲ κάλλιον πρεπωδέσεερον : 

C 44. Πῶς & οὔ: 

1. 28. Πρέπει ἄρα τῷ κακῷ δουλεύειν: ἄμεινον γάρ. 
41. Ναί. 
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Σ9,. «ουλοπρεπὶς ἄρα ἡ κακία. 

44. Φαίνεαι. 

Σ9. Ἐλευθεροπρεπὶς δὲ ἡ ἀρετή. 
αμ. Ναί 

Σᾳ, Οὐκοῦν φεύγειν χρή, ὦ ἑταῖρε, τὴν δουλ]ο- 6 
πρέπειαν: 

44. Μάλιστά γε, ὦ Σώκρατες. 

29. αἰσθάνε δὲ νῦν πῶς ἔχεις: ἐλευθεροπρεπῶς 

ἤ οὔ; 
44. «οκῶ µοι καὶ µάλα σφύδρα αἰσθάνεσθαι. 19 

ΣΩ. Οἶσθα οὖν, πῶς ἀποφεύξει τοῦτο τὸ περὶ σὲ νῦν: 
ἵνα μὴ ὀνομάζωμεν αὐτὸ ἐπὶ καλῷ ἀνδρί. D 

44. Ε}ῶγε. 

Σο. Πώς; 
4. ᾿Ἐὰν βούλη σὐ, ὦ Σχόκρατες. 15 
Σ0. Οὐ καλῶς λέγει, ὦ Αλκιβιάδη. 
44. ᾽Αἱλὰ πῶς χρὴ λέγειν: 

Σ0. Ότι ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ. 

44. Αέγω δή. καὶ πρὸς τούτοις μέντοι τόδε λέγω, 

ὅτι κιφδυνεύσοµεν μεταβαλεῖν τὸ σχῆμα, ὦ Σώκρατες, τὸ 39 
μὲν σὺν ἐγώ, σὺ δὲ τοὐμόν' οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως οὐ παιδα- 
γωγήσω σε ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, σὺ ὅ' ὑπ ἐμοῦ παιδα- 
γωγήσει. ε 

Σ0. Ὦ γενναῖε, πελαργοῦ ἄρα ὁ ἐμὸς ἔρως οὐδὲν 
διοίσει, εἰ παρὰ σοὶ ἐννεοττεύσας ἔρωτα ὑπόπτερον ὑπὺ 15 
τούτου πάλιν θεραπεύσεται. 

44. ᾽Αλιὰ οὕτως ἴχει, καὶ ἄρξομαί γε ἐντεῦθεν τῆς 
δικαιοσύνης ἐπιμέλεσθαι. 

ΣΩ. Βουλοίµην ἄν σε καὶ διατελέσαι: ὀῤῥωδώ δὲ, 

οὔτι τῇ σῇ φύσει ἀπιστῶν, ἀλλὰ τὴν εῆς πόλεως ὁρῶν πο 

ῥώμη», μὴ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ κρατήσῃ. 

274 

5, ἄν om. a h. — δ. ἐπιπλήττοντι ἑαντῷ AH. - 14. δοκεῖν ἅ 4 Π. -- 13. ὃ a. — 12. ξυμβαίνη α, ξυμβαίνοι h. 
— 14. ἄν om. ἄ Π. — 15. ἁπάσαις a. 

35. ἐνρεοτεύσας ᾱ. -- 316. θεραπεύεται ᾱ. 



ΑΛΚΙΒΙΛΑΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

ο... 

1. ΤΟΤ ΠΜ 4ΟΓΟΥ ΠΡρΟΣΙΣΙ14 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Σ. 

ρ. Stepu 
T. η 158 

Ρ. Ἱιαμά. 
38 

Ρ. ΒεΚΚ. 
Ρα. Υ. 

2τι 
1. Ὦ Αλκιβιάδη, ἄρά γε πρὸς τὸν Θιὺν προσεύ- 

ἑόμενος πορεύει; 

AA. Πάνν μὶν οὖν, ὦ Σώκρατες. 

20. Φαίνει γε τοι ἐσκυθρωπακέναι τε καὶ εἰς γῆν 

δβλέπειν, ὥς τι ἐνννοούμενος. 

44. Καὶ τί ἄν τις ξυννοοῖτο, ὦ Σώκρατες; 
Σ0. Τὴν µεγίαην, ὦ Αλκιβιάδη, Σύννοιαν, ὥς Υ) 

Ἡ Ἅµἐμοὶ δοκεῖ. ἐπεὶ φέρε πρὺς «ιός, οὐκ οἵει τοῖς Θεούς, 
ἃ τυγχάνοµεν εὐχόμενοι καὶ ἐδία καὶ δηµοσίᾳ, ἐνίοτε τού- 

Ίοτων τὰ μὶν διδόναι, τὰ ὅ᾽ οὗ, καὶ ἔστιν οἷς μὲν αὐτῶν, 
ἴσει δὲ οἷς οὔ: 

44. Πάννυ μὶν οὖν. 

Σ9. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι πολλῆς προµηθείας γε προσ- 

δεῖσθαι, ὅπως μὴ λήσει τις αὐτὸν εὐχόμενος μεγάλα κακά, 
15 δοκῶν ὅ’ ἀγαθά, οἱ δὲ Φεοὶ τύχωσιν ἐν ταύτῃ ὄντες τῇ 

Σξει, ἐν ᾗ διδόασιν αὐτοὶ ἅ τις εὐχόμενος τυγχάνει; ὥσπερ 
ὁ τὸν Οἰδίπουν αὐτίκα φασὶν εὔξασθαι χαλκῷ διελέσθαι τὰ 

πατρῷα τοὺς υἱεῖς' ἐξὸν αὐτῷ τῶν παρόντων αὐτῷ κακῶν 
ἀπυτροπήν τινα εὔξασθαι, ἕτερα πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι 

30 κατηρᾶτο. τοιγαροῦν ταῦτά τε ἐξετελέσθη καὶ ἐκ τούτων 
ἄλλα πολλὰ καὶ δεινά, ἃ τί δεί καθ ἕκαστα λέγειν 

τὸ 

προσεύξει 4 Π. -- 4. το τι ᾱ. — ὃς τὸ τις ᾱ. — 7. γέ µοι π. 
λήσπεαι pr. Ε, λήσεταί τι T, λήση τις ᾱ. — 

πορευόµενος 
σεται ΧΠΣΤΗζΕθων, 
ante κακών ο). ας, — 20. τε ο. ἅ 4! ΠΠ. 

Α4. ᾽Αλλὰ σὺ μέν, ὦ Σχόκρατες, µαινύμενον ἄνθρω- 
πον εἴρηκας' ἐπεὶ τίς ἄν σοι δοκεῖ τολμῆσαι ὑγιαίνων 
τοιαῦτ) εὔξασθαι; 

Ἡ. ΣΩ. Τὸ µαίνεσθαι ἄρα ὑπεναντίον σοι δοκεῖ τῷ 
φφονεῖν; Γ 

44. Πάνυ μὶν οὖν. au 
ΣΩ. "άφρονες δὲ καὶ φρόνιµοι δοκοῦσιν ἄνθρωποι ϐ 

εἶναί τινές σοι: 

4... Είναι μέντοι. 
ΣΩ. Φέρε δή, ἐπισκεψώμεθα τίνες ποτ εἰσὶν οὗτοι. 10 

δει μὲν γάρ εἰαί τινες, ὠμολόγηται, ἄφρονές τε καὶ φρύ- 
νιµοι, καὶ µαινόμενοι ἕτεροι. 

44. Ὡμολόγηται γάρ. 

Σο, Ἔει δὲ ὑγιαίνοντές εἰσί τινες: 
AA. Εἰσίν. 16 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ ἀσθενοῦντες ἕτεροι: 
44. Πάνυ γε. 129 

ΣΩ. Οὐκοῦν οὐχ οἱ αὐτοί: 
αμ. Οὐ γάρ. 2τ8 
Σ9. 4 οὖν καὶ ἕεροί τινές εἶσν, οἳ µηδέτερα 2ñ 

τούτων πεπόνθασιν: 

- 14, λήσει τις Βοκκοτκ: ή: 
18, τοὺς οἱεὲρ τὰ πατρῴα a. — αὐτῷ 

3. δονῇ a. — 4. ἀρά γε ὑπεναντίον αἲ. — 5. φφονεῖν] σωφρονεῖν a. — 10. μηδ᾽ ἕτερα αὖ. 

— — — — — 
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AA. Οὐ δῆτα. Σ0. 4 οὖν δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι τὸν νοσοῦντα * 
20. Ανάγκη ἄρ ἐσεν ἄνθρωπον ὄντα ἢ νοσεῖν ἢ ποδαγρᾷν ἢ πυρέτειν ἢ ὀφθαὶμιᾷν: ἢ οὐκ ἂν δοκεῖ σοι 

μὴ νοσεῖν. καὶ μηδὲν τούτων πεπονθὼς ἑτέραν νόσον νοσεῖν; πολλαὶ 
Ἔμουγε δοκεῖ. 

5 20, Τί δέ; περὶ φρονήσεως καὶ ἀφροσύνης ἄρά γε 

τὴν αὐτὴν ἔχεις γνώµην; 
4”. Πώς λέγεις; 
Σ8, Ed δοκεῖ σοι οἷόν τε εἶναι ἢ φρόνιρον ἢ ἄφρονα, 

ἢ ἔσει τι διὰ μέσου τρίτον πάθος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον 

id aijte φρόγιµον µήτε ἄφρονα: 
β αμ. Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. Ανάγκη ἄρα ἐστὶ τὸ ἕτερον τούτων πεπογθέναι. 
44. Ἔμουε δοκεῖ. 
Σα, Οὐκοῦν µέμνησαι ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι 

16 µανίαν φρονήσει; 

44. Εγωγε, 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ μηδὶν εἶναι διὰ µέσου τρίτον πάθος, 

ὃ ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον μήτε φρόνιµον μήτε ἄφρονα εἶναι: 
44. Ὡμολόγησα γάρ. 

͵  Σ9. Καὶ μὴν δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ πράγµατι πῶς 
ἂν εἴηι 

378 44. Οὐδαμῶς. 
6 Σ9. ᾿Αφροαύνη ἄρα καὶ µανία κινδυνεύει ταὐτὸν 

εἶναι. 
3-44. Φαίνεται. 

III. Σ0. Πάντας οὖν ἂν φάντερ, ὦ Αλκιβιάδη, 
τοὺς ἄφρονας µαίνεσθαι ὀρθῶς ἂν φαίηµεν' αὐτίκα τῶν 

σῶν ἡλικιωτῶν εἵτινες τυγχάνουσιν ἄφρονες ὄντες, ὥσπερ 
εἰσί, καὶ τῶν ἔτι πρεσβυτέρων. ἐπεὶ φέρε πρὺς «4ἱός, οὐκ 

30 οἵει τῶν ἐν τῇ πόλει ὀλίρους μὲν εἶναι τοὺς φρονίµους, 
ἄφρονας δὲ δὴ τοὺς πολλούς, οὓς δὴ σὺ µαιρομένους καλεῖς; 

44. Εγωγε. 
Σ0. Οἵει ἂν οὖν χαΐίροντας ἡμᾶς εἶναι μετὰ τοσού- 

Ὁ. των µαιοµένων πολιτενοµένους, καὶ οὐκ ὤν παιοµένους 

as καὶ βαλλομένους καὶ ἅπερ εἰώθασιν οἱ µαινόμενοι δια- 
πράτεισθαι, πάλαι δὴ δίκην δεδωκέναι; ὡλὶ’ ὅρα, ὦ µα- 
κάριε, μὴ οὐχ οὕτω ταῦτ' ἔχει. 

44. Πῶς ἂν οὖν ποτ ἴχοι, ὦ Σώκρατες; κινδυνεύει 
γὰρ οὐχ οὕτως ἴχειν ὥσπερ ὠήθην. 

ϱ 259. Οὐδ) ἐμοὶ δοκεὶ, ἀλλὰ τῃδέ πῃ ἀθρητέον. 
αμα. Πῇ ποτὲ λέγειςι 
29. ᾿Ἐγὼ δή σοί γε ἐρῶ. ὑπολαμβάνομέν εινας εἶναι 

ροσοῦντας. ἢ οὔ; 
44. Πάνυ μὲν οὖν. 

γὰρ δήπου γέ εἶσι, καὶ οὐχ αὗται µόναι. 
44. Ἔμοιγε δοκοῦσιν. 5 
ΣΩ, Ὀφθαλμία οὖν σοι δοκεῖ πᾶσα νόσος εἶναι; 
44. Ναι. 

Σ9. αρ’ οὖν καὶ πᾶσα νύσος ὀφθαλμία; 
Af. Οὐ δῆτα ἔμοιγε. ἀπορῶ μέντοι πῶς λέγω. 

Σ0, αλλ ἐὰν ἔμοιγε προσέχης τὸν νοῦν, σύν τε δύο ιο 40 
σκεπτοµένω τυχὸν εὑρήσομεν. 

44. ᾽Αλλὰ προσέχω, ὦ Σώκρατες, εἰς δύναμιν τὴν 
ἐμήν. 

25. Οὐκοῦν ὠμολογήθη ἡμῖν ὀφθαλμία μὲν πᾶσα 
όσος εἶναι, νόσος μέντοι οὐκ εἶναι πᾶσα ὀφθαλμία;  Ιδ 

44. Ὡμολογήθη. 
ΣΩ. Xal ὀρθῶς γέ µοι δοκεῖ ὁμολογηθῆναι. καὶ γὰρ 

οἱ πυρέστοντες πάντες φοσοῦσιν, οὐ μέντοι οἱ νοσοῦντες 
πάντες πυρέττουσιν οὐδὲ ποδαγρῶσιν οὐδέ γε ὀφθαλμιῶσιν, 
οἶμαι" ἀλλὰ νόσος μὲν πᾶν τὸ τοιοῦτόν ἐστι, διαφέρειν 30 Β 
δέ φασιν οὓς δὴ καλοῦμεν ἰατροὺς τὴν ἀπεργασίαν αὖτ' 
οὐ γὰρ πᾶσαι οὔτε ὅμοιαι οὔτε ὁμοίως διαπράττονται, 
ἁλλὰ κατὰ τὴν αὐτῆς δύναμιν ἑκάστη" νόσοι μέντοι πᾶσαί 
εἶσιν. ὥσπερ δημιουργούς τινας ὑπολαμβάνομεν' ἢ οὔ; 

44. Πάνυ μὶν οὖν. 35 
25. Οὐκοῦν τοὺᾳ σκυτοτόµους καὶ τέκτονας καὶ ὧν- 

δριαντοποιοὺς καὶ ἱτέρους παμπληθεῖς, οὓς τί δεῖ καθ’ 
ἕκαστα λέγειν; ἴχουσι ὅ οὖν διεληφότες δημιουργίας 
µέρη, καὶ πάντες οὗτοί εἶσι δημιουργοί, οὐ μέντοι εἰὶ C 
τέκτονές γε οὐδὶ σκυτοτόµοι οὐδ' ἀνδριαντοποιοί, οἳ ξύμ- 30 
παντές εἶσι δημιουργοί. 

αμ. Οὐ δῆτα. 
Σ45,. Οὕτω μὲν τοίνυν καὶ τὴν ἀφροσύνην διειληφότες 

εἰσί, καὶ τοὺς μὲν πλεῖσεον αὐτῆς µέρος ἔχοντας µαινο- 
µένους καλοῦμεν, τοὺς δ᾽ ὀλίγον ἔλαττον ἠλιθίους τε καὶ 15 

ἐμβροντήτους: οἱ δὲ ἐν εὐφημοτάτοις ὀνόμασι βουλόμενοι 
κατονομάζειν οἱ μὲν μεγαλυφύχους, οἱ δὲ εὐήθεις, ἕτεροι 
δὲ ἀκάκους καὶ ἀπείρους καὶ ἐνεούς. εὐρήσεις δὲ καὶ ἕτερα ἩὮ 

πολλὰ ἀναζητῶν ὀνόματα, πάντα δὲ ταῦτα ἀφροσύνη 
ἐοεί' διαφέρει δέ, ὥσπερ τέχνη τέχνης ἡμῖν κατεφαίνετο 40 
καὶ νόσος νόσου. ἢ πῶς σοι δοκεῖ; 

44. Ἐμοὶ μὲν οὕτως. 

τν. ο. Οὐκοῦν ἀπ ἐκείνου πάλιν ἐπανέλθωμεν. 
ἦν γὰρ δήπου καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου, σχεπτέον εἶναι 3Τή 
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τοὺς ὤφρονάς τε καὶ φρονίµους, τίνες ποτ᾽ εἰσίν. ὡὠμολό- 

γητο γὰρ εἶναί τινας" ἡ γὰρ οὔ: 
44. Ναί, ὠμολόγηται. 

Ε Σ9. Αρ οὖν τούτους φρονίµους ὑπολαμβάνεις, οἳ 
5 ἂν εἰδῶσιν ἄττα δεῖ πρώετειν καὶ λέγειν; 

41. Ἔτωγε 
29. "άφρονας δὲ ποτέρονᾳ; ἀρά γε τοὺς µηδέτερα 

τούτων εἰδύτας ; 

44. Τούτους. 

"ο. Σ0. Οὐκοῦν οἵ γε μὴ εἰδότες µηδέτερα τούτων λήσου- 
σιν αὐτοὺς καὶ λέγοντες καὶ πράττονεες ἄττα μὴ δεῖ; 

44. Φαίνεται. 

Σ0. Τούτων μέντοι ἔλεγον, ὦ Αλκιβιάδη, καὶ τὸν 
141 ὮΟἰδίπουν εἶναι τῶν ἀνθρώπων. εὑρήσεις ὅ' ἔτι καὶ τῶν 

is νῦν πολλοὺς οὐκ ὀργῇ κεχρηµένους, ὥσπερ ἐκεῖνον, οὐδ᾽ 
οἰομένους κακά σφισιν εὔχεσθαι, ἀλλ’ ἀγαθά. ἐκεῖνος μὲν 
ὥσπερ οὐδ' ηὔχετο, οὐδ' ῴετο" ἕτεροι δέ τινές εἶσιν οἳ 
τάναντία τούτων πεπόνθασιν. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαί σε πρῶ- 

τον, εἴ σοι ἐμφανὴς γενόμενος ὁ Θεὺς πρὸς ὃν τυγχάνεις 
30 πορευόµενος, ἐρωτήσειε, πρὶν ὀτιοῦν εὔξασθαί σε, εἰ ἔξαρ- 

κέσει σοι τύραννον γενίσθαι τῆς ᾿Αθηναίων πύλεως' εἰ δὲ 

τοῦτο φαῦλον ἡγήσαιο καὶ μὴ μέγα τι, προσθείη καὶ πάν- 
τῶν τῶν Ἑλλήνων" εἰ δέ σε ὀρῴη ἔτι ἔλαετον δυκοῦντα 
ἔχειν, εἰ μὴ καὶ πάσης Εὐρώπης ὑποσταίη σοε, καὶ τοῦτο 

αὖ μὴ µόνον ὑποσεαίη, αὐθημερόν σου βουλοµένου ὡς πάν- 
40 τας αἰσθίσθαι ὅει Αλκιβιάδης ὁ Χλεινίου τύραννός ἐστιν" 

αὐτὸν οἶμαι ἄν σε ἀπιέναι περιχαρῇ γενόµενον, ὡς τῶν 
µεγίστων ἀγαθῶν κεκυρηΣότα. 

αμ. . Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ὦ Σώκρατες, κἂν ἄλλον ὀντινοῦν, 
30 εἴπερ τοιαῦτα ξυμβαίη αὐτῷ. 

ο Σ9. ᾽Αλλὰ μέντοι ὠνεί γε τῆς σῆς ψυχῆς σὐδ' ἂν τὴν 
πάντων Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων χώραν τε καὶ τυραννίδα 

βουληθείης σοι γενέσθαι. 

44. Οὐκ οἶμαι ἴγωγε. πῶς γὰρ ἄν, µηθέν γέ τι 
36 μέλλων αὐτοῖς χρήσεσθαι; 

Σ9. Τί δ' εἰ µέλλοις κακῶς τε καὶ βλαβερῶς χρῆ- 

οΌαι; οὐδ' ἂν οὕτως; 
4. Οὐ δῆτα. 
ν. ΣΩ. Ὁρῷς οὖν ὧς οὐκ ἀσφαλὶς οὔτε τὰ διδό- 

«ο µενα εἰκῇ δέχεσθαί [σε] οὔτε αὐτὸν εὔχεσθαι γενέσθαι, εἴ 

γέ τις βἰάπτεσθαι μέλλοι διὰ ταῦτα ἢ τὸ παράπαν τοῦ 
βίου ἁπαλλαγῆναι. πολλοὺς δ' ἂν ἔχοιμεν εἰπεῖν ὅσοι τυ- D 

2τ9 µραννίδος ἐπιθυμήσαντες ἤδη καὶ σπουδάσαντες τοῦτ' αὐτοῖς 
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παραγενέσθαι, ὡς ἀγαθόν τι πράξαντες, διὰ τὴν τυραν- 
γίδα ἐπιβουλευθέντες τὸν βίον ἀφῃρέθησαν. οἶμαι δέ σε 
οὐκ ἀνήκουν εἶναι ἔνιά γε χθιζά τε καὶ πρωϊξὰ γεγενη- 
μένα, ὅτε ᾿Αρχέλαον τὸν Μακεδόνων τύραννον τὰ παιδικά, 
ἐρασθέντα τῆς τυραννίδος οὐθὶν ᾖετον ἥπεφ ἐκεῖνος τῶν 
παιδικῶν, ἀπέκτεινε τὸν ἐραστὴν ὡς τύραννός τε καὶ εὐ- Ε 
δαίΐµων ἀνὴρ ἐσόμενος, κατασχὼν δὲ τρεῖς ἢ τέτταρας 

ἡμέρας τὴν τυραννίδα πάλιν αὐτὺς ἐπιβουλευθεὶς ὑφ' 
ἑτέρων τινῶν ἐτελεύτηόεν. ὁρᾷῷς δὴ καὶ τῶν ἡμετέρων πο- 
τῶν -- ταῦτα γὰρ οὐκ ἄλλων ἀκηκόαμεν, ἆλλ αὐτοὶ ιο 
παρόντες οἴδαμεν -- ὅδοι δερατηγίας ἐπιθυμήσαντες ἤδη 

καὶ τυχόντες αὐτῆς οἱ μὲν ἔτι καὶ νῦν φυγάδες τῆσδε τῆς 145 
πόλεώς εἰσιν, οἱ δὲ τὸν βίον ἐτελεύτησαν: οἱ δὲ ἄριστα 
δοκοῦντες αὐτῶν πράττειν διὰ πολλῶν κινδύνων ἑλθόντες 
καὶ φόβων οὐ µόνον ἐν ταύτῃ τῇ στρατηγία, ἆλλ᾽ ἐπεὶ εἰς ιο 
τὴν ἑαυτῶν κατῆλθον, ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν πολιορκού- 
µενοι πολιορκίαν οὐδὲν ἐλάττω τῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων 
διετέἶεσαν, ὥστε ἐνίους αὐτῶν εὔχεσθαι ἀστερατηγήτους 
εἶναι μᾶλλον ἢ ἐοτρατηγηκέναι. εἰ μὲν οὖν ἦσαν οἱ κν- Β 
δυνοί τε καὶ πόνοι φέροντες εἰς ὠφέλειαν, εἶγεν ἄν ενα πο 280) 
λόγορ" νῦν δὲ καὶ πολὺ εοὐναντίον. εὑρήσεις δὲ καὶ περὶ 
τέκνων τὸν αὐτὸν τρόπον, εὐξαμένους τινὰς ἤδη γενέσθαι 

καὶ γενοµένων εἰς ἑυμφοράς τε καὶ λύπας τὰς µεγίστας 
παταστάντας. οἱ μὲν γὰφ μοχθηρῶν διὰ τέλους ὄνεων τῶν 
τέκνων ὅλον τὸν βίον λυπούμενοι διήγαγον" τοὺς δὲ χρη- 35 

στῶν μὲν γενοµένων, συμφοραῖς δὲ χρησαµένων ὥστε στε- 
ρηθῆναι, καὶ τούτους οὐδὲν εἰς ἐλώτεονας δυστυχίας κα- ϐ 

Φεστηχότας ἥπερ ἐκείνους, βουλομένους ἂν ἀγένητα μᾶλ- 
λ1ον εἶναι ἢ γενέσθαι. ἀλλ ὅμως τούτων τε καὶ ἑτέρων 

ποὶλῶν ὁμοιοτρόπων τούτοις οὕτω σφόδρα καταδήλων 30 
ὄντων, σπάνιον εὐὑφεῖν ὅστις ἂν ἢ διδοµένων ἁἀπόσχοιτο 
ἢ μέλλων δὺ εὐχῆς τεύξεσθαι παύσαιτο ἂν εὐχόμενος: οἱ 
δὲ πολλοὶ οὔτε ἂν. τυραννίδος διδοµένης ἀπόσχοιντο ἂν 
οὔτε στρατηγίας οὐδ ἑτέρων πολλῶ», ἃ παρόντα βλάπτει 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖ: ἀλλὰ κἂν εὔξαιντο ἂν γενέσθαι, εἴ τω 35 D 
μὴ παρόντα τυγχάνει. ὀλίγον δὲ ἐπισχόντες ἐνίοτε παλινῷ- 
δοῦσιν, ἀπευχόμενοι ἄττ ἂν τὸ πρῶτον εὔξωνται. ἐγὼ 

μὲν οὖν ἀπορῶ, μὴ ὡς ἀληθῶς µώτην θεοὺς ἄνθρωποι 
αἰτιώνται, ἐξ ἐκείνων φάµενοι κακά σφισιν εἶναι" οἱ δὲ 
καὶ αὐτοὶ σφῆσιν εἴτε ἀτασθαλίαισιν εἴτε ἀφροσύναις χρὴ 40 
εὐπεῖν, ὑπὲρ µόρον ἄλγε ἔχουσι. κινδυνεύει γοῦν, ὦ 'αλ- 984 
κιβιάδη, φφόνιµός τις εἶναι ἐκεῖρος ὁ ποιητής, ὃς δοκεῖ Ἐ 

μοι φίλοι ἀνοήτοις τισὶ χρησάµενορ, ὁρῶν αὐτοὺς καὶ 
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απράττοντας καὶ εὐχομένους ἅπερ οὐ βέλειον ἦν, ἐκείνοις 
δὲ ἐδόκει, κοινῇ ὑπὶρ ἁπάντων αὐτῶν εὐχὴν ποιήῄσόασθαι. 

λέγει δὲ πως ὡδί, 
Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ μὲν ἐσθλά, φησί, καὶ εὐχομένοις 

8 καὶ ἀνεύκτοις 

ἅμμι δίδον, τὰ δλ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν 
κελεύει. ἐμοὶ μὶν οὖν καλῶς δοκεῖ καὶ ἀσφαλῶς λέγειν ὁ 
ποιητής" σὺ ὅ᾽ εἴ τι ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα, μὴ σιώπα. 

να. αι Χαλεπόν, ὦ Σώκρατες, ἐσεν ἀντιλέγειν 

ιο πρὸς τὰ καλῶς εἰρημένα. ἐκεῖνο ὃ᾽ οὖν ἐννοῶ, ὅσων κα- 
κών αἰτία ἡ ἄγνοια τοῖς ἀνθρώποις, ὁπότε, ὡς ἔοικε, 

Β λελήθαμεν ἡμᾶς αὐτοὺς διὰ ταύτην καὶ πράττοντες καὶ 
τό 7 ἔσχατον εὐχόμενοι ἡμῖν αὐτοῖς τὰ κάκιστα. ὕπερ 

οὖν οὐδεὶς ἂν οὐηθείη, ἁλλὰ τοῦτό γε πᾶς ἂν οἴοιτο 

16 ἱκανὸς εἶναι, αὐτὺς αὐτῷ τὰ βέλτιστα εὔξασθαι αλλ’ οὐ 

τὰ κάκιστα. τοῦτο μὲν γὰρ ὡς ἀληθῶς κατάφα τινὶ ἆλλ' 
οὐκ εὐχῇ ὅμοιον ἂν εἴη. 

Σ0. Αλ] ἴσως, ὦ βέλτιστε, φαίη ἄν τις ἀνὴρ ὃς 
9 ἐμοῦ τε καὶ σοῦ σοφώτερος ὢν τυγχάνει, οὖκ ὀρθῶς ἡμᾶς 

39 λέγειν, οὕτως εἰκῇ ψέγοντας ἄγνοιαν, εἴ γε μὴ προσθεί- 

6 ημεν τὴν ἴστν ὧν τε ἄγνοιαν καὶ ἴστιν οἷς καὶ ἔχουσέ 
πως ἀγαθόν, ὥσπερ ἐκείνοις κακόν. 

44. Πῶς λέγες; ἴσει γὰρ ὑτιοῦν πρᾶγμα ὁτῳδὴ 
ἁπωσοῦν ἴχοντι ἄμεινον ἀγνοεῖν ἢ γιγνώσκειν; 

1 Σ0. Ἔμοιγε δοκεῖ" σοὶ δ᾽ οὔ, 
44. Οὐ μέντοι μὰ «Πία. 
Σ6,. αλλὰ μὴν οὐδ' ἐκεῖνό σου καταγνώσοµαι, ἐθέ- 

λειν ἄν αε πρὺς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα διαπεπρᾶχθαι περ 
Ὀρέοτην φισὶ καὶ τὸν ᾽Αλκμαίωνα καὶ εἰ δή τινες ἄλλοι 

10 ἐκείνοις ευγχάνουσι ταὐτὰ διαπεπραγµένοι. 

D AAM. Εὐφήμει πρὸς «ιός, ὦ Σώκρατες. 
Σ0, Οὔτοι τὸν Λέγοντα, ὦ Αλκιβιάδη, ὧρ οὐκ ἂν 

ἐθέλοις σοι ταῦτα πεπρᾶχθαι, εὐφημεῖν δεῖ σε κελεύεν, 

ἀλλὰ μᾶλλον πολύ, εἴ τις τὰ ἐναντία λέγοι, ἐπειδὴ οὕτω 
48 56οι δοκεῖ σφόδρα δεινὸν εἶναι τὸ πράγμα, ὧσε᾽ οὐδὲ ῥη- 

τέον εἶναι οὕτως εἰκῇ. δοκεῖς ὅ ἂν τὸν Ὀρέστην, εἰ 
ἐεύγχανε φφόνιµος ὢν καὶ εἰδὼς ὃ τι βέϊτιστον ἦν αὐτῷ 
πράττειν, τοὶμῆσαι ἄν τι τούτων διαπράξασθαι; 

Ε 44. Οὐ δῆτα. 
υ. Σ0. Οὐδέγε ἄλλον οἶμαι οὐδένα. 

αμ. Οὐ μέντοι. 

Σ9. Κακὸν ἄρ ὡς ἔοικεν, ἐσεὶν ἡ τοῦ βελτίστου 

ἄγνοια καὶ τὸ ἀγνοεῖν τὸ βέλτισεον. 
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44. "Ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σρ. Οὐκοῦν καὶ ἐκείνρ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν: 
AA. Φημί, 

νε. Σ0,. Ἔτι τοίνυν καὶ τόδε ἐπισκεφώμεθα: εἰ 4 

σοι αὐτίκα µάλα παρασταίη, οὐηθένει βέλτιον εἶναι, Πε- 6 
ρικλέα τὺν σεαυτοῦ ἐπίτροπόν τε καὶ φίλον, ἐγχειρίδιον 
λαβόντα, ἑλθόντα ἐπὶ τὰς θύρας, εἰπεῖν εἰ ἴνδον ἐστί, 
βουλόμενον ἀποκτεῖναι αὐτὸν ἐκείνον, ἄλλον δὲ µηδένα: 
οἱ δὲ φαῖεν ἴνδον εἶναι. καὶ οὗ λέγω ἐθέλειν ἄν σε τού- 
των τι πράττειν" ἆλλ εἰ, οἶμαι, δόξειέ σοι ὅπερ οὐθὶν ιο 

κωλύει δήπου τῷ γε ἀγνοοῦνει τὸ βέλειστον παρασεῆναι 
ποτὲ δόξαν ὥστε οὐηθῆναι καὶ τὸ κώκιστόν ποτε βέλτιστον 
εἶναι. ἢ οὐκ ἂν δοκεῖ σοι: 

44. Πάνν μὶν οὖν. 
ΣΩ. Εἰ οὖν παρεὶθὼν εἴσαι καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐκεῖνον 15 

ὠγναήσαις τε καὶ οὐηθείης ἂν ἄλλον εἶναί τινα, ἀφ ἔτι 
ἂν αὐτὸν τολµήσαις ἀποκτεῖναι: µ 

αά. Οὐ μἁ τὸν ία [οὐκ ἄν µοι δοκῶ]. 
Σ5. Οὐ γὰρ δήπου τὸν ἐνευχόντα, ἀλλ αὐτὸν ἐκεῖ- 

νον ὃν ἠβούλον. ἡ γάρ: 30 
44. Ναί. | 
Σ, Οὐκοῦν καὶ εἰ πολλάκις ἐγχειροῖς, αἰεὶ δὲ ἀγνοοῖς 

τὸν Πεφρικιέα, ὁπύτε µέλλοις τοῦτο πράττειν, οὕποτε ἂν 
ἐπίθοιο αὐτῷ. 

44. Οὐ δῆτα. . ἀ5 

Σ0. Τί δὲ; τὸν Ὀρέστην δοκεῖς ἄν ποτε τῇ μητρὶ 
ἐπιθέσθαι, εἴ γε ὠὡσαύτως ἠγνόησεν: 

44. Οὐκ οἶμαι ἔγωγε. 
Σ.. Οὐ Υὰρ δήπον οὐδ' ἐκεῖνος τὴν προστυχοῦσαν ο 

γυναῖκα οὐδὲ τὴν ὁτονοῦν μητέρα διενοεῖτο ἀποκτεῖναι, 10 
ἁλλὰ τὴν αὐτὺς αὐτοῦ. 

44. Ἔσει ταῦτα. 

ΣΩ. ᾿Αγνοεῖν ἄρα τά γε τηιαῦτα βέλτιον τοῖς οὕτω 
διακειµένοις καὶ τοιαύτας δόξας ἔχονσιν. 

44. Φαίνεται. αὔ 

Σ2. Ὁρᾶς οὖν ὅτι ἡ ἔοτιν ὧν τε ἄγνοια καὶ ἔστιων 
οἷς καὶ ἔχουσί πως ἀγαθόν, ἀλλ οὐ κακόν, ὥσπερ ἄρτι 

σοι ἐδόχεει 
AA. Ἔοικεν. 

γη. Σ0. Ἔτι τοίνυν εἰ βούλε τὺ μετὰ τοῦτο φο 
ἐπισκοπεῖν ἄτοπον ἂν ἴσως σοι δόξειεν εἶναι. Π 

41. Τί μάλιστα, ὦ Σώκρατες: 

ΣΩ. "Ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, κινδυνεύει τό γε τῶν ᾱλ- 
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8, Ζεῦ]. Anihol. Pal. γ. Η. p. 3415. luhi ο: τὰ δὲ λυγρὰ καὶ εὐχομένων ἀπερύκοις! -- 19. ὅσον κακὺν Χα Πα 
et pr. N --- 14. οὐδεὶς ἂν οἰηδείη οππι Prisciano he: οὐδεὶς οὐηθείη cum libtis a. — 18. τυγχάνοι auetore Ste- 
phand ο. — 23. ὗτωι δεῖ ΧΓαΠΣΤΜέΟΩ. -- 19. ἐάν ΧΓαΠΣΤΗΕ ΝΟ. -- σαυτοῦ Εὺ, -- 30. ἄλκμεωνα A. 
ἀλκμεῶνα «4. Βἰκμέωνα ΠΠ, quod probal Winekelinannus coll. Ἐἰπιο, πά Rurip. Hacch. p. 19. — 4, τάναντία ΕΝ. 

-- 36, δοκῆς .. 
3. παρισταίη πα Πο, — το. δόξειε Βυϊπισππας: δόξει επ libris abe. — οὐδὲν Stallhautmius. — 13. δοκη a 

-ᾱᾱ, οὐκ ἂν μοι δοκῶ ἵπ AAIIG omissa nos zeclusimus. - 3ο. 
δοκῆς ᾱ. — 37. ρεῖς ᾱ. -- ἀγνοεῖᾳ ᾱ. -- 13. μέλλεις a. - 6. 

93. ἔχει. 
ἄτοπον 

ὃν Sehleiermaehero auetore seclusit b. — 
χε] ô χαπο. — 56. τε] γε. -- 44: 

ἴσως ἄν σοι ᾱ. [ἄτοπον ὃν ἴσως ἄν σοί τι δόξειεν εἶναι —E Varrt. L. p. 52, ἄτοπον ὂν ἴόως ἄν σοι δόξεαν 
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λων ἐπιστημῶν κεῆμα, ἐών τις ἄνευ τοῦ βελτίστου κεκτη- 
μένος ἡ, ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ τὰ πλείω 
τὸν ἴχοντα αὐτό. σκόπει δὲ ὧδε. ἄφ οὐκ ὠναγκαῖόν σοι 
δοκεῖ εἶναι, ὅταν τι μέλλωμεν ἤτοι πράττεν ἢ λέγειν, 

δοὐηθῆραι δεῖν πρώτον ἡμᾶς εἰδέναι ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι 
τοῦθ) ὃ ἂν προχειροτέρως μέλλωμεν ἢ λέγειν ἢ πράττει»: 

κ 441. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

Σ0. Οὐκοῦν οἱ ῥήτορες αὐτίκα ἤτοι εἰδύτες ἔυμβου- 
λεύειν ἢ οὐηθέντες εἰδέναι ξυμβουλεύονσιν ἡμῖν ἑκάστοτε, 

19 οἱ μὲν περὶ πολέμου τε καὶ εἰρήνης, οἱ δὲ περὶ εειχῶν 
οὐκοδομίας ἢ λιμένων κατασκενῆς' ἐνὶ δὲ λόγω, ὅσα δή 

146 ποτε ἡ πόλιρ πράττει πρὺς ἄλλην πόλιν ἢ αὐτὴ καθ’ αὐ- 

τήν, ἀπὸ τῆς τῶν ῥητόρων ξυμβουλῆς ἅπαντα γίγνεται. 
41. ᾽αληθὴ λέγεις. 

is 249. Ὄρα τοίνυν καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις, ὢν δυνηθῶ. 
καλεῖς γὰρ δήπου φφρονίµους τε καὶ ἄφρονας; 

Αα. ᾿Ἔγωγε. 
Σ9. Οὐκοῦν τοὺς μὶν πολλοὺς ὤφρονας, τοὺς ὁ' 

ὀλίγους φρονίµους : 
44. Οὕτως, 

Σ4. Οὐκοῦν πρός τι ἀποῤλέπων ἀμφοτέρους: 
A4. Ναί. 

9868 Σο. 4 οὖν τὸν τοιοῦτον, ἑυμβουλεύειν εἰδότα χω- 
Ἡ οἷς τοῦ πύτερον βέλτιον καὶ ὅτε βέλτιον, φρόνιµον 

ασ καλεῖς; 
Αα. Οὐ δῆτα. 
Σ9. Οὐδέ γε, οἶμαι, ὥσεις τὸ πολεμεῖν αὐτὺ οἷδε 

χωρὶς τοῦ ὁπότε βέλειον καὶ τοσοῦτον χρόνον ὅσον βέ]- 

29. Οὐκοῦν οὐδὲ εἴ τές τινα ἀποκεινύναι οἶδεν οὐδὲ 
χρήματα ἀφαιρεῖσθαι καὶ φυγάδα ποιεῖν τῆς πατρίδος, 
χωρὶς τοῦ ὁπύτε βέλειον καὶ ὄντινα βέλτιον. 

Αα. Οὐ μέντοι. 
ῦ  Σ0. "ὍΌσεις ἄρα τι τῶν τοιούτων οἶδεν, ἐὰν μὲν παρ- 

6 έπηται αὐτῷ ἡ τοῦ βελτίστον ἐπιστήμη, -- αὕτη ὅ ἦν 

ἡ αὐτὴ δήπου ἥπεφ καὶ ἡ τοῦ ὠφελίμον. ἡ γάρ; 
44. ὙΝαί. ' 
25. Φρόνιμον δὲ γε αὐτὸν φήσομεν καὶ ἀποχρῶντα 

«0 ξύμβουλον καὶ τῇ πόλει καὶ αὐτὺν αὐτῷ' εὐν δὲ μὴ ποι- 
οὔντα τώναντία τούτων. ἢ πῶρ δοκεῖ; 

Α4. Kuol μὲν οὕτως. 
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εχ. M. Τί δ᾽ εἴ τις ἱππεύειν ἢ τοξεύειν οἶδεν, ἢ 
αὖ πυκτεύειν ἢ παλαίειν ἤ τι τῆς ἄλλης ἀγωνίας ἢ καὶ 
ἄλλο τι τῶν τοιούτων ὅσα τέχνῃ οἴδαμεν, τί καλεῖς ὃς 
ἂν εἰδῇ τὸ κατὰ ταύτην τὴν τέχνην βέλτιον γιγνόµενον: 
οὐ τὸν κατὰ τὴν Ἱππικὴν ἱππικόν: 5 

44. ΈΕγωγε. 
Σ5. Τὸν δέ γε, οἶμαι, κατὰ τὴν πυχτικὴν πυκτι- 

κόν, τὸν δὲ κατ αὐλητικὴν αὐλητικόν, καὶ τἆλλα δήπου 
ἀῑνὰ λόγον τούτοις. ἢ ἄλλως πως; 

αμ. Οὔκ, ἁλλ' οὕτως. 19 
Σ0, «οκε οὖν σοι ἀναγκαῖον εἶναι τὸν περὶ τούτον 

ἐπιστήμονα ὄντα ἄρα καὶ ἄνδρα φρόνιµον εἶναι; ἢ πολ- 
λοῦ φήσομεν ἐνδεῖν; 

44. Πολλοῦ μέντοι νὴ «ία. 
Σ0. Ποίαν οὖν οἴει πολιτείαν εἶναι τοξοτῶν τε ὧγα- ι5 Ε 

θῶν καὶ αὐλητῶν, ἔτι δὲ ἀθλητῶν καὶ τῶν ἄλλων τεχνι- 
τῶν, ἀναμεμιγμένων δ ἐν τοιούτοις οἷς ἄρτι εἰρήκα- 
µεν τῶν τε αὐτὸ τὸ πο]εμεῖν εἰδύτων καὶ αὐτὸ τὸ ὧπο- 
ακτιννύναι, πρὸς δὲ καὶ ἀνδρῶν ῥητορικῶν πολιτικὸν φύ- 
σηµα φνυσώντων, ἁπάντων δὲ τούτων ὄντων ἄνευ τῆς τοῦ κ 
βελτίστου ἐπιστήμης καὶ τοῦ εἰδότος ὁπύτε βέλτιον ἐνὶ 
ἑκάστω τούτων χρῆσθαι καὶ πρὺς τίνα; 

44. Φαύλην τινὰ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 
Σ9. Δαΐης γε ἄν, οἶμαι, ὁπόταν ὀρώης ἕνα ἕκα- 

στον αὐτῶν φιλοτιμούμενόν τε καὶ νέµοντα τὸ πλεῖστον 15 
τῆς πολιτείας τούτῳ µέρος, 

ἵν' αὐτὸς αὐτοῦ τυγχάνει κράτιστος ὤν' 

λέγω δὲ τὸ κατ αὐτὴν τὴν τέχνην βέλτιστον γιγνόµενον" 
τοῦ δὲ τῇ πόλει τε καὶ αὐτὸν αὐτῷ βελτίστου ὄντος τὰ 
πολλὰ διηµαρτηκότα, ἄτε, οἶμαι, ἄνευ νοῦ δόξῃ πεπι-19 
στευκότα. οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων, ἀρ οὐκ ὢν ὀφρθῶς ἩΒ 

λέγοιμεν φάντες πο]λῆς ταραχῆς τε καὶ ἀνομίας µεατὴν 
εἶναι τὴν τοιαύτην πολιτείαν; 

44. ᾿Ορθῶς μέντοι νὴ οία. 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐδόκει, οὐηθῆναι δεῖν ας 

πρῶτον ἡμᾶς εἰδέναι ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι τοῦτο ὃ ἂν προ- 
χείρως µέλλωμεν ἢ πράττειν ἢ λέγειν: 

AA. Ἐδόκει.. 

ΣΩ. Οὐκοῦν κἂν μὲν πράττῃ ἆ τις οἶδεν ἢ ἃ δοκεῖ 
εἰδέναι, παρέπηται δὲ τὸ ἀφελίμως, καὶ λυσιελούντως 40 
ἡμᾶς ἕξειν καὶ τῇ πύλει καὶ αὐτὸν αὐτῷ; 6 

αμα. Πῶς γὰρ οὔ: 

κ. 

εἶναί τι Winckelmannus. Ficinus: Εγαείογεα εἰ υοἰωεγία, φνοά ἀείποερε ὑπ medium α[[ογοίων παέγαδίία ἀῑείω, discutere, 
ſorte probabil⸗ tibi videbitur. 

3, αὐτό auclore Sehneidero νο: αὐτά α, — . ἀέγεν, ἢ οηθῆναι d. — 6. μέλλωμέν τι ἢ ᾱ. — 1. ἢ καὶ 
α. — 19. πάντα ᾱ. — 33. τὸν τοιοῦτο συμβονλεύειν α. — 3. ὅτε ο libri praeter το. Ἡ omnes. Nalim 

ὁπότε, conſ. Υ. 35 οἱ 13. Batt. -- 36. αὐτῷ om. a. — 59. δὲ οι. ας. — 40. κ 
πυκτεύειν ἢ παλαίειν 4 Πῶ: πυκτεύειν παλαίειν Χ, 

ἄφ᾽ οὐ abe. — 8. καὶ κατ ἄλλα ᾱ. -- 3. ἀνάλογ. 
ἐπιστήμονα εἶναι ὄντα Χ 4 Π6. — 13. Malim φήσομεν δεῖν. Βδιτ. — 16. δὲ καὶ ἀθλητῶν τε καὶ α. — 17. ἐν 

3. 
παπα: 
- 44 

αἱ αὐτὸν αὐτῷ καὶ τῇ πόλει ᾱ. 
παλαίειν ἢ πυκτεύειν ahe. -- 2. τέχνην ἄ 4 Π6. -- 5. οὐ 
ον ab. — 11, τούτων et ϱτ. Σ: τούτων τι αἲς. 

τοῖς τοιούτοις ο. — 18. ῥητορικῶν] πολιτικῶν ᾱ. — 32. τινά ο. ᾱ. — 17. Rurip. Antiopae Fr. ΧΧ. Ρ. 89. hind. — η * 
— τυγχάνῃ ac. — 13. ὄντορ) οὕτως Ηδτὶ praeter corr. v. — 35. ἐδύκει ἡμῖν εἶναι, οὐ 
οσα. a h. -- 40. παρέπεται ᾱ. — δὲ) δὴ α, om. Χο Πς6. 

a. — 19. ἃ απίο δοκεῖ 
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Σᾳ. ἸἘὰν δὲ γ, οἶμαι, τώναντία τούτων, οὔτε τῇ 
πύλει οὔτ) αὐτὸν αὐτῷ: Ι 

AM. Οὐ δῆτα. 
35 ΣΩ. Τί δὲς καὶ νῦν ἔτι ασαύτως σοι δοκεῖ ἢ ἄλ- 

δλώρ πως; 

αμ. Οὔκ, ἆλλ᾽ οὕτως. μ 

Σ0, Αρ οὖν ἔφησθα καλεῖν τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρο- 

ας, τοὺς ὃ᾽ ὀλίγους φρονίµους: 
44. Ἔγωγε. 

ιο Σ0. Οὐκοῦν φαμὶν πάλιν τοὺς πολλοὺς διηµαρτηκέ- 

γαι τοῦ βελτίστου, ὡς τὰ πολλά γε, οἶμαι, ἄνευ νοῦ δόξῃ 

πεπιστευκύτας. 
Γι] 44. Φαμὶν γάρ. 9 

Σ9. ἈΑυσιτελε ἄρα τοῖς πολλοῖς μήτ εἰδέναι μηδὶν 

"δμήτ οἴεσθαι εἰδέναι, εἴπερ γε μᾶλλον προθυµήσονται 

πρώττειν μὲν ταῦτα ἄττ ἂν εἰδῶσιν ἢ οἶηθῶσιν εἰδέναι, 

απράττοντες δὲ βιάπτεσθαι τὰ πλείω μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι. 
AA. ᾽Αληδέσεατα λέγεις. 

Χ. Σ4. ὈΟρᾶς οὖν, ὅτε ἔφην κινδυνεύειν τὸ γε 

φοτῶν ἄλλων ἐπιστημῶν κτῆμα, ἐών τις ὤνευ τῆς τοῦ βελ- 

τίστου ἐπιστήμης κεκτηµένος ᾖ, ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, 

Ε βιάπτειν δὲ τὰ πλείω τὸν ἔχοντ᾽ αὐτό, ἆρ οὐχὶ τῷ ὄντι 

ὀρθῶς ἐφαινόμην λέγων; 
44. Καὶ εἰ μὴ τύτε, αλλὰ νῦν µοι δοκεῖ, ὦ Σώ- 

ανκρατες. 
ΣΩ. αεῖ ἄρα καὶ πύλι καὶ Ψυχὴν τὴν μέλλουσαν 

ὀρθῶς βιώσεσθαι ταύτης τῆς ἐπιοτήμης ἀντέχεοθαι, ὧτε- 

χνῶς ὥσπερ ὠσθενοῦντα ἰατροῦ ἤ τινος κυβερνήτου τὸ» ἄσφα- 

1417 Ἅλῶς μέλλοντα πλεῖν. ἄνευ γὰρ ταύτης ὕσωπερ ἂν μὴ πρότερον 

3ο ἐπουρίση τὸ τῆς Ψυχῆς ἢ περὶ χρημάτων κτῆσιν ἢ σώμα- 
990 τος ῥώμην ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, τοσούτῳ µείζω 

ἁμαρτήματα ὧπ αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὡς ἔοικε, γί- 

γνεσθαι. ὁ δὲ δὴ τὴν καλουµένην φιλοµαθίαν τε καὶ 

πολυτεχνίαν κεκεηµένος, ὀρφανὸς δὲ ὢν ταύτης τῆς ἐπι- 

4ὔ οτήµης, ἀγόμενος δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑκάστης τῶν ἄλλων, ἄφ᾽ οὐχὶ 

τῷ ὄντι δικαίως πολλῷ χειμῶνι χρήσεται, ἄτ, οἶμαι, ἄνευ 

κυβερνήτου διατελῶν ἐν πελάγει, χρόνον οὐ μακρὸν βίον 

Β Φθέων; ὥστε ξυμβαίνειν µοι δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ 

ποιήτοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν πού τινος, ὡς ἄρα πολλὰ 

0 μὲν ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δέ, φησίν, ἠπίστατο πάντα. 
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44. Καὶ τί δή ποτε ἑυμβαίνει τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὦ 
Σώκρατες: ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδ ὁτιοῦν δοκεῖ πρὸς λόγον 
εἰρηκέναι, 

ΣΕ. Καὶ µάλα γε πρὸς λόγον" ἀλλ αἰνίτιται, ὦ 
βέλτισεε, καὶ οὗτος καὶ οἱ ἄλλοι δὲ ποιηταὶ σχεδόν τι 
πάντες. ἴστι τε γὰρ φύσει ποιηεικὴ ἡ ἑύμπασα αἰνιμα- 
τώδης καὶ οὐ τοῦ προστνχόντος ἀνδρὺς γνωρίσαι" ἔτι δὲ ϐ 

πρὸς τῷ φύσει τοιαύτη εἶναι, ὅταν λάβηται ἀνδρὺς φθο- 
γεροῦ τε καὶ μὴ βουλομένου ἡμῖν ἐνδείκννσθαι ἀλλ’ ἀπο- 
κρύπτεσθαι ὃ τι μάλιστα τὴν αὐτοῦ σοφίαν, ὑπερφυῶς 10 
δἠ τὸ χρῆμα ὡς δύσγνωστον φαίνεται, ὅ τί ποτε νο- 
οὔσιν ἕκαστας αὐτῶν. οὐ γὰρ δήπου "Όμηρόν γε τὸν 
ΦΔειόεατόν τε καὶ σοφώτατον ποιητὴν ἀγνοεῖν δοκεῖς, ὡς 994 
οὐχ οἷόν τε ἦν ἐπίστασθαι κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὁ 
λέγων τὸν ᾿Μαργίτην πολλὰ μὲν ἐπίστασθαι, κακῶς δέ, 15 
φησί, πάντα ἠπίσεατο. ὦλλ αἰνίτεται, οἶμαι, παράγων ἢΒ 
τὸ κακῶς μὶν ἀντὶ τοῦ κακοῦ, τὸ δὲ ἠπίσεατο ἀντὶ τοῦ 
ἐπίστασθαι. γίνεται οὖν ουντεθὲν ἔξω μὲν τοῦ µέτρον, 
ἔσει ὅ᾽ ὃ γε βούλεται, ὡς πολλὰ μὶν ἠπίστατο ἔφγα, κα- 
κὸν δὲ ἦν ἐπίστασθαι αὐτῷ πάντα ταῦτα. δήλον οὖν ὅτι 30 
εἶπερ ἦν αὐτῷ κακὸν τὸ πολλὰ εἰδέναι, φαῦλός τις ὤν 
ἐεύγχανεν , εἶπερ γε πιστεύειν δέοι τοῖς προειρηµένοις 
λόγοις. 

AA. Αλ ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρατε. ἢ χαλεπῶς ἙἘ 
γ΄ ἂν ἄλλοιᾳ τισὶ πιστεύσαιμι λόγοις, εἴπερ, μηδὲ τούτοις. 15 

Σ6. Καὶ ὀρθῶς γὲ σοι δοκεῖ. 
AA. Πάλιν αὖ µοι δοκεῖ. . 

Χι. Σ0. αλλά φέρε πρὸς «ϊός. ὁρᾷς γὰρ δήπου 
τὴν ἀπορίαν ὥση τε καὶ οἵα" ταύτης δὴ καὶ ού µοι δο- 
πεῖς πεκοινωνηκέναι"' μεταβαλλόμενός γέ τοι ἄνω καὶ κάτω 30 
οὐδ᾽ ὁτιοῦν παύει, ἆλλ’ ὃ τι ἂν µάλιστά σοι δόξῃ, τοῦτο 
καὶ ἐκδεδυκέναι αὖ καὶ οὐκέτι ὡσαύτως δοκεῖν. εἴ τι οὖν 3148 
σοί Υ ἔτι καὶ νῦν ἐμφανῆς γενόμενος ὁ Θεός, πρὺς ὃν 
τυγχάνεις πορενόµενος, ἐρωτήσειε, πρὶν ὀτιοῦν εὔξασθαί 992 
σε, εἰ ἐξαρκέσει σοι ἐκείνων τι γενέσθαι ὧνπερ καὶ ἐν αδ 
ἀρτῆ ἐλέγετο, εἴτε αὐτῷ σοι ἐπιτρέψειεν εὔξασθαι, τί 
ποτ ἂν οἴει ἢ τῶν παρ ἐκείνου διδοµένων λαμβάνων ἢ 
αὐτὸς εὐξάμενος γενέσθαι τοῦ καιροῦ τυχεῖν; 

44. ᾽Αλὰ μὰ τοὺς Βεούς, ἐγὼ μὶν οὐθὶν ἂν ἔχοιμί 
σοι εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, οὕτως" ἀλλὰ µάργον τί µοι δο- 40 

4, καὶ om. a. — 16. μὲν πράττεν a. — 19. ὅτε ἄ 4116: ὅτε γ) abe. -- κινδυνεύει α. — 39. ἄνευ γὰρ ταύτης 
επι libris posl φυχῆς ponunt ας; transpos⸗uit auetore lo. Gottl. Schneidero b. — μὴ πρότερον] 
xius, μὴ πἱωϊμώτερον ößrellius; omm. ΣΤΟ eum Schneidero. — 30. ἐπουρήσῃ AA. -- 11. 

ἡ πραότερον Wo 
] φοσοῦνει ίη- 

ekelmannus. — 33. φιλοµαθίαν Χ 4 Πάω: πολυµάθειαν αὖο, — 37. βίον] βίου Stephanus, πρὸς βίαν Orellius. — 
38. Φεῶν 4. — τοῦ ποιητοῦ] Ηοπιετί in Margite. (Versum Ἠοἰῆας sie eahibet: Πόλ1) ἠπίσεατο ἔργα, κακῶς ὅ᾽ ἡπί- 
σεατο πάντα.) 

5. οἱ οπι. Χο Π6. -- ο, γὰρ οπι. α. --Τ.τε 4 Πο. - Ε. τοιαύτην Χ 4 Πο, — τε. δὲ Χ 4 Π. -- δύσγνωτον ΤΠ -- 
»οοῦσιν] νοµίζεται Χ4 Πο. -- 14. τὸν. δοφώτατόν τε καὶ Βειότατον a. — 15. ὡς) ὅτι ab. — 15. µαργείτην Κάπο. 
-- 16, ἠπίστατο cum Ἠοκκοτο ο: ἐπίστατο D, ἐπίσταται ΣΤΗΒ Ε Εωυ, ἐπίστασθαι εαπα eeteris Uhris α. -- 19. ὃ γε 
ὃ εια. — 39, αὐτῷ ἐπίστασθαι ταῦτα πάντα ας. -- 33. δεῖ 8ο. -- 34. ἐμοὶ μὶν] ἴ 
μοι δοκεῖ οι. ᾱ. -- 319. δὴ] δὲ ab. — µοι δοκεῖ καὶ σὺ α. — 51. ὅ τι Χ4Π6: ὅπερ αὖς. -- 54. 
35, ἐξαρκέσειε 4Π65 
οὐδὶν αὖο. — 40. οὕτως om. a. 

a. — 17. 44. Πάλν αὖ 
γέτια. -- 

Ῥτοῦαμίο WVinckelmanno. — 20. εἶτε Κά Πως εἴτε καὶ abe. — 19. οὐθὲν 460: οὔθεν A, 
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Β τεῖ εἶναι καὶ ὡς ἀληθώς πορλ]ῆς φυλακῆς, ὅπως μὴ λήσει 

τις αὐτὸν εὐχόμενος μὲν κακά, δοκῶν δὲ τὰ ἀγαθά, ἴπεα) 
ὀλίγον ἐπισχών, ὅπερ καὶ σὺ ἔλεγες, παλινῷδῇ, ἀνευχό- 
µενος ἔττ᾽ ἂν τὸ πρῶτον εὔξηται. 

5 ΣΩ. αρ οὖν οὐγὶ εἰδώς τι πλέον ἡμῶν ὁ ποιητής, 
οὗ καὶ ἐν ἀργῇ τοῦ λόγου ἐπεμνήσθην, τῷ δεινὰ καὶ εὐ- 
χοµένοις ἁπαλέξειν ἐκέλενεν; 

41. Tuotyt δοκεῖ. 

Σ9ϱ. Τοῦτον μὶν τοίνυν, ὦ Αλκιβιάδη, καὶ —* 

ο 10 µόνιοι τὺν ποιητὴήν μονο, εἴτε καὶ αὐτοὶ οὕτως 

ἐπεσκεμμένοι, ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἑκάσεστε παραπλησίαν 

εὐχὴν εὔχονται, τὰ καλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τοὺς θεοὺς 

διδόναι κελεύοντες αὖ σφίσιν αὐτοῖς: πλεῖον δ᾽ οὐδεὶς ὢν 

ἐκείνων εὐξαμένων ἀχούσειε. τοιγαροῦν. εἰς τὸ παρῆκον 

993 ιστοῦ χρόνου οὐδένων ἧττον εὐτυχες εἰσν ἄνθρωποι. εἰ 
δ᾽ ἄρα καὶ ἔυμβέβηκεν αὐτοῖς ὥστε μὴ πάντα εὐτυχεῖν, 
ἆλλ᾽ οὖν οὐ διὰ τὴν ἐκείνων εὐχήν" ἐπὶ τοῖς θεοῖς ὃ᾽ ἑστίν, 

οἶμαι, ὥστε καὶ διδόναι ἄττ᾽ ἄν τις εὐχόμενος τυγχάνη 
Ὦ καὶ τώναντία τούτων. 

20 XII. Ρούομοι δέ σοι καὶ ἕτερόν τι διηγήσασθαι, 
ὅ ποτε ἤκονσα τῶν πρεσβυτέρων τινῶν, ὥς ᾿θηναίοις 
καὶ Πακεδαιμονίοις διαφορᾶς γενομένης ξυνέβαινεν αεί τῇ 
πύλει ἡμῶν ὥστε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, ὁπότε 
μάχη γένοιτο, ὀνοτυχεῖν καὶ µηδέποτε δύνασθαι κρατή- 

Ὥσαι. τοὺς οὖν Αθηναίους ἀγανακτοῦντας τῷ πράγματι 
καὶ ἀπορουμένους τίνι χρὴ µηχανῇ τῶν παρόντων πακῶν 

ΕΚ ἀποτροπὴν εὑρεῖν, βουλευοµένοις αὐτοῖς δοκεῖν κράώτιστον 

εἶναι πέµφαντας πρὸς ᾽μμωνα, ἐκεῖρον ἐπερωτᾷν: ἔτι 
δὲ πρὸς τούτοις τάδε, καὶ ἆνθ ὕτου Απκεδαιμονί- 

39 οἱς οἱ θεοὶ μᾶλλον γίκην διδόασιν ἢ σφίσιν αὐτοῖς, οἳ 
πλείστας, φάναι, μὲν θυσίας καὶ καλλίστας τῶν Ελλή- 
νων. ἄγομεν, ἀναθήμασί τε κεκοσµήκαμεν τὰ ἱερὰ αὐτῶν 
ὡς οὐδένες ἄλλοι, ποµπάς τε πολυτελεστάτας καὶ σεμνο- 
τάτας ἐδωφούμεθα τοῖς θεοῖς ὧν) ἕκαστον ἔτος, καὶ ἑτε- 

349 ας λοῦμεν χρήματα ὅσα οὐδ' οἱ ἆλλοι ξύμπαντες ᾿ Ελληνες. 
ακεδαιμονίοις δέ, φάναι, οὐδεπώποτ) ἐμέλησεν οὐδὲν 

2948 - —— αἱ - . β 
τούτων, ἆλλ οὕτως ὀλιγώρως διώκεινται πρὸς τοὺς θεούς, 

ὥστε καὶ ἀνάπηρα θΘύουσιν ἱκάστοε καὶ τἆλλα πάντα 
οὖκ ὀλίγῳ ἐνδεεστέρως τιμῶσιν ἤπερ ἡμεῖς, χφήµατα οὐδὲν 

4ο ἐλάττω κεκεηµένοι τῆς ἡμετέρας πόλεως. ἐπειδὴ εἰρηκέ- 
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γαι ταῦτα καὶ ἐπερωτῆσαι τί χρὴ πράττοντας αὐτοὺς 
τῶν παρόντων κακών ἁπαλλαγὴν εὑρεῖν, ἄλλο μὲν οὐθὶν ϐ 
ὠποκριθῆναι τὸν προφήτη» -- τὸν γὰρ θεὸν οὐκ ἐν δῆ- 

1ου ὅτι — καλέσαντα δὲ αὐτόν, ᾿Αθηναίοις, φάναι, τάδε 

λέγει Αμμων' φησὶν ἂν βούλεσθαι αὐτῷ τὴν Αακεδαιμο- 6 
γίων εὐφημίαν εἶναι μᾶλλον ἢ τὰ ξύμπαντα τῶν ᾿Ελλή- 
vea Ἱερά. τοσαῦτα εἰπεῖν, οὐνέτι περαιτέρω. τὴν γοῦν 

εὐφημίαν οὐκ ἄλλην τινά µοι δοκεῖ λέγειν ὁ θεὸς ἢ τὴν 
εὐχὴν αὐτῶν" ἔστι γὰρ τῷ ὄντι πολὺ διαφέρουσα τῶν 
ἄλλων. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι Ἕλληνες οἳ μὲν χφυσόκέρως βοῦς 19 
παραστησάµενοι, ἕἔτεροι ὅ' ἀναθήμασι δωρούμενοι τοὺς 

Θεοὺς εὔχονται ἄττ᾽ ἂν τύχῃ ταῦτα, ἄν τε ἀγαθὰ ἄν 
τε κακά" βλασφημούντων οὖν αὐτῶν ἀκούοντες οἱ Φεοὶ 

οὐκ ἀποδέχορται τὰς πολυτελεῖς ταυτασὶ πομπάρ τε καὶ 

Βυσίας. ἁλλὰ δοκεῖ µοι πολλῆς φυἱακῆς δεῖσθαι καὶ σκέ- 15 

ψεως, ὃ τί ποτε ῥητέον ἐστὶ καὶ µή. 
XIII. ᾖἡΕὐρήσεις δὲ καὶ παρ Ὁμήρῳ ἕεερα παρα- 

πλήσια τούτοις εἰρημένα. φησὶ γὰρ τοὺς Τρῶας ἔπανλιν 990 

ποιουµένους υ 

ἔρδειν ὠθανάτοισι τεληέσσας ἑπατόμβας” υ 
τὴν δὲ κνῖσαν ἐκ τοῦ πεδίον τοὺς ὠγέμους φέρειν 

οὐρανὸν εἴσω, 

ἠδεῖαν: τῆς ὃ) οὗ τι Ξεοὺς µάκπρας δατέεσθαι, 
οὐδ’ ἐθέλειν' µόλα γάρ σφιν ὠπήχθετο "Ίλιος ἰρή 

Σ καὶ Πρίαμος καὶ λαὺς ἐθμμελίω Πριάμοιο. Γ] 

ώστε οὐδὶν αὐτοῖς ἦν προὔργου Θύειν τε καὶ δώρα τε ἙἘ 

λεῖν µάτην, θεοῖς ἀπηχθημένους. οὐ γάρ, οἶμαι, τοιοῦ- 
τόν ἐστι τὸ τῶν Φεῶν, σε εὐπὸ δώρων παράγεσθαι οἷον 
κακὺν τοκιστήν" ἁλλὰ καὶ ἡμεῖς εὐήθη λόγον λέγοµεν, 
ἀξιοῦντες Αακεδαιμονίων ταύτῃ περιεῖναι. καὶ γὰρ ἂν πο 
δεινὸν εἴη, εἰ πρὸς τὰ δώρα καὶ τὰς θυσίας ἀποβλέπου- 
σι ἡμῶν οἱ Θεοί, ἁλλὰ μὴ πρὺς τὴν ψυχήν, ἄν τις ὅσιος 
καὶ δίκαιος ὢν τευγχάνῃ. πολλῷ γε μᾶλλον, οἶμαι, ἢ πρὺς 150 
τὰς πολυτελεῖς ταύεας πομπάς τε καὶ θνσίας, ὣς οὐδὲν 

κωλύει πολλὰ μὲν εἰς Φεούς, πολλὰ ὅ᾽ εἰς ἀνθρώπους 1ὔ 
ἡμαρτηκότας καὶ ἐδιώτην καὶ πόλιν ἔχειν ἄν ἕκαστον ἔτος 
τελεῖν, οἳ δὲ, ἅτε οὐ δωροδόκοι ὄντες, καταφρονοῦσιν 
ἁπάντων τούτων, ὥς φησιν ὁ θεὺς καὶ Φεῶν προφήτης. 

κινδυνεύει γοῦν καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ’ ἀνθρώποιᾷ τοῖς 396 

οῦν ἔχουσι δικαιοσύνη τε καὶ φρύνησις διαφερόντως τε- 40 

1. λήσει qum Nutimanno be: λήση cum libris à. — 2. τὰ ante 
παλινῳδίαν εὐχόμενο ΧΓΣΤΗΕΕ Εάν οἱ pr. Z, πώλμν ὠιδίαν εὐχόμενος Π, παλινοδίαν εὐχόμενος 4. -- 

ἐγαθὰ οπι. a. — 3. παλινρδεῖ . ἀνευχόμενος πμ. ἄν 
, ἂν 

om. a. — 5. πλεον ᾱ. — 6. ὅπία 4 Πε, δειλὰ Butimannus. — 7. —— a. — 8. Ἔμοιυε ἘἜμοὶ μέντοι 4, — 
11, δίᾳ Χα Πῶ: καὶ ἰδίᾳ abe. — 
ΒεΕ σαν οἱ ϱτ. 4, οὐ αν ο, - 
τινων, ΕΑΙ1. -- ην ὁπύταν αᾱ. -- 
3η. ἀναθέμασί Πε, — 35. οἳ om. καΠπις, 

1, ταῦτα Χα Πίι παῦτά τε ahbe. — 

19. χρόνου καὶ οὐδένων ᾱ. -- 
14, ὥστε οἶμαι 4Π6. -- 

18. ἔτι - - τάδε] τί --τὰ δεῖ Κα Πέ, -- 
Couſ. 147. B. 

ὀλίγως cum libris a. — ἥπερ] ἢ εἶπερ libri praeter η, ῇ 
πόΠο: οὐδὲν ἑλάττω χρήματα eum ceteris Ubri« ας, οὐδὲν 

3. οὐθὶν Χω ΠΩ: οὐδὲν abe. — 4, αὐτὸν Αθηναίους, φάναι Hemster- 

οὖν ΧΡΠΣΤ 
Forit. δή 

33, ὕτου Χ 4Π 6: ὕτου ποτὶ abe. — 
— 26. οὐδέποτ' a. — 19. ὑλέγο eum Buttmanno be: 

ερ Rutimannus coll. 150 B. — χρήματα οὐδὲν ἐλάττω 
ἐλάττω om. χρήματα lebbe rus. 

17. οὖν οὐ Flot. h (580, Πιτ 
31. τῶν ΟΠΗ. a. — τερῶν] ἤ τινων παπα. 

husius. — 14. ἄν τε- ἄν τε χα Πω: ἐάν τε - ἐάν τε abe. — 19. ταύτας a. — 0-34. Versus η ἃ ũarueslo u⸗erti 
⸗unt Homerci Εἰαά. A, 548 552. — 20. τελειέόσας a. — 21. κνῖσαν At κνῖσσαν ΤΠ, κγίσσαν abe. — 20. — — 
— 34. γε om. a. — 36. ἂν ἕκασεον a. — 38. προφήταις ἅ 4 Π. Fort. προφῆται. Ώλιτ. 

Ρε λτο. 49 
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Β τιµῆσόθαι. φφόνιμοι δὲ καὶ δίκαιοι οὐκ ἄλλοι τινές εἶσιν 
ἡ τῶν εἰδότων ἆ δεῖ πράττειν καὶ λέγειν πρὺς θεοὺς 

καὶ πρὸς ἀνθρώπους. βουλοίµην ὅ᾽ ἂν καὶ σοῦ πυθέσθαι 

ὃ τέ ποτε ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα. 
5 Α4. Ma' ἐμοί, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄλλη πῃ δοκεῖ ἢ 
ἧπερ σοί τε καὶ τῷ Θιῷ" οὐδὲ γὰρ ἂν εὐκὸς εἴη ἀνεί- 
Φηφον ἐμὲ τῷ Φεῷ γενέσθαι. : 

ΣΑ. Οὐκοῦν µέμνησαι ἐν πολλῇ ἀπορία φάσκων εἷ- 
γαι, ὅπως μὴ λάθης σεαυτὺν εὐχόμενος κακά, δοκῶν δὲ 

19 ἀγαθά: 
ν 44. Tycyt. 

Σ9. ἈὉρᾶς οὖν ὡς οὐκ ἀσφαλές σοί ἐστιν ἐλθεῖν 
πρὸς τὸν Θεὺν εὐξομένῳ, ἵνα μηδ᾽ ἂν οὕτω τύχη, βλα- 
οφημοῦντός σου ἀκούων οὐθὶν ἀποδέξηται εῆς θυσίας 

Ιδταύτης, τυχὸν δὲ καὶ ἕτερόν τι προσαπολαύσης. ἐμοὶ μὲν 
οὖν δοκεῖ βέλτιστον εἶναι ἠσυχίαν ἔχειν. τῇ μὲν γὰρ 4α- 
κεδαιµονίων εὐχῇ διὰ τὴν μεγαλοφυχίαν -- τοῦτο γὰρ 
κάλλιστον τῶν ἐν ἀφροσύνῃ ὀνομάτων -- οὐκ ἂν οἶμαί 

υ σε ἐθέλειν χρήσθαι. ἀναγκαῖον οὖν ἐσεὶ περιµένειν, ἕως 

αι ἂν τις µάθῃ ὡς δεῖ πρὺς θΘεοὺς καὶ πρὺς ἀνθρώπους 

διακεῖσθαι. 

Χιν. 41. Πότε οὖν παρέσται ὁ χρόνος οὗτος, ὦ 
Σώκρατες; καὶ τίς ὁ παιδεύσων; ἤδιστα γὰρ ἄν µοι δοκῶ 
ἐδεῖν τοῦτον τὸν ἄνθρωπον τίς ἐστιν. 

3. ΣΩ. Οὗτο ᾧ µέλει περὶ σοῦ. ἁλλὰ δοκεῖ µοε, ὥσ- 

περ τῷ 4ιομήδει φησὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν Ὅμηρος ἀπὸ τῶν 
ὀφθαλμῶν ἀφελεῖν τὴν ἁχλύν, 

ὄφρ' εὖ γιγνώσκοι ἡμὲν Θεὺν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, 
Ε οὕτω καὶ σοὶ δεῖν ἀπὸ τῆς ψυχῆς πρῶτον τὴν ἀχλὺν 

στ 

4άΚΙΒΙ44ΗΣ 4{ΕὖΥΤΕΡΟΣ. 151. 

ἀφελόντα, Ἡ νῦν παροῦσα τυγχάνει, τὸ τηνικαῦτ᾽ ἤδη 
προσφέρειν δὲ ὧν µέλλες γνώσεσθαι ἡμῖν κακὸν ἠδὲ 
καὶ ἐσθλόν. νῦν μὲν γὰρ οὐκ ἄν µοι δοκεῖς δυνηθῆναι. 

44. ἸΑφαιρείτω, εἴτε βούλεται τὴν αχλὺν εἴει ἄλλο 
τι. ὡς ἐγὼ παρεοκεύασµαι μηθὲν ἂν φυγεῖν τῶν ὑπ) ἐκεί- 6 
νου προσταττοµένων, ὅσεις ποτ ἐσεὶν ὁ ἄνθρωπος, εἴ 
γε μέλλοιμι βελτίων γενέσθαι. 

Σ.0. ᾽Αἱλὰ μὴν ἐκεῖνος Θαυμαστὴν ὅσην περὶ σἳ 
προθυµίων ἔχει. 

44. Εἰς εύτε τοίνυν καὶ τὴν Ὀνσίαν ἀναβάλλεσθαι ιο 
κράτιστον εἶναί µοι δοκεῖ. 

20, Καὶ ὀρθῶς γέ σοι δοκεῖ' ἀσφαλέστερον γάρ ἐστιν 
ἢ παρακινδυνεύειν τοσοῦτον κίνδυνον. 

44. Αιλὰ πῶς, ὦ Σώκρατες: καὶ μὴν τουτονὶ τὸν 
στέφανον, ἐπειδή μοι δοκεῖς καλῶς ξυμβεβουλευχέναι͵, 15998 
σοὶ περιθήσω: τοῖς θΘεοῖς δὲ καὶ στεφάνους καὶ τἆλ]α Ἡ 
πάντα τὰ νομιζόμενα τότε δώσομεν, ὕταν ἐκείνην τὴν 
ἡμέραν ἐλθοῦσαν ἴδω. ἠξει ὅ’ οὐ διὰ μακροῦ τούτων Θε- 
λόντων. 

Σ09. ᾿᾽αμὰ δέχομαι καὶ τοῦτο, καὶ ἄλλο δὲ ἄν ει 

τῶν παρά σοῦ δοθέντων ἡδέως ἴδοιμι δεξάµενον ἔμαυ- 
τόν. ὥσπερ δὲ καὶ ὁ Κρίων Εὐριπίδῃ πεποίηται τὸν Τει- 
ρεσίαν ἰδὼν ἔχοντα τὰ στέφη καὶ ἀκούόσας ἀπὸ τῶν πο- 

λεμίων ἀπαρχὰς αὐτὸν εἰληφέναι διὰ τὴν τέχνην, 
Οἰωνὸν ἐθέμην, φησί, καλλίνικα σὰ στέφη" * 

ἐν γὰρ κλύδωνι κείµεθ’, ὥσπερ οἶσθα σύ" 6 
οὕτω δὲ κἀγὼ παρὰ σοῦ τὴν δόξαν ταύτην οἱωνὸν τίθεµαι. 
δοκῶ δέ µοι οὐκ ἐν ἐλάττονι κλύδωνι τοῦ Κρέοντος εἶναι, 
καὶ βουλοίμην ἂν καλλίνικος γενέσθαι τῶν σῶν ἐραστῶν. 

3. ñ delendum censet Winckelmanngus. — πράττειν τε καὶ De. — λέγειν πρὺς Χ 4 Πα: λέγειν καὶ πρὸς αγο. — 
4. ἐμοί Χ 4 ΠΩ: ἐμοὶ μέν αἲνο. -- 6. ᾗπερ] εἴπερ 4 ΠΣΤΗΕΕΟ μυ. -- 7. γίγνεσθω a. -- 14. εὐχομένῳ ΧαΠο, 
Ρτοὐαπίο Winekelnanno. — 14. οὐδὲν Ξ Σο. -- 16, βέλτιστον  Πῶ: βέλτιον 4, πράτιστον ahe. -- 18. ἀφροσύνη 
χαπο: ἀφροσύνῃ γεανο. -- 34. Οὗτός ἐσειν ᾧ αὖ. -- 30. Ὅμηρος) Iliad. ε, 197 κα. -- 20. σοῦ a. — ἀφελόντα 
τὴν ἀχλὺν 5. 

1. τὸ τηνικαῦτ' ἤδη] Soph. Oed. Col. 440. -- 3. δοκῇς ᾱ. — 6. μηθὶν Χά ΠΟ: μηδὶν αὖο. -- φεύγειν α. — 
6. πραττοµένων Χα Π6. — om. Γ4Π 6. -- 8. ἐκεῖνος 4 Πέ: κἀκεῖνος αὖ ο, — 2e. Εὐριπίόῃ) Phoeniss. 808 5ᾳ. 
— 44. ὑπὸ Χο Πο. -- 39. σἲ auetore Butimanno εκ ERuripide add. νο, — 36. κείἰμεβ) ον Εαπίρίάς Baiterus: ὅδια- 
χείμεβα a. κείµεθα νο. — 37. δόξαν] δόσιν malehbat Butimannus. 
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1. Haov μὲν τῇ προτεραίᾳ ἑσπέρας ἐκ Ποτιδαίας ἀπὸ 
τοῦ σερατοπέδον, οἷον δὲ διὰ χρόνον ὠφιγμένος ὧὦσμέ- 
ρως ᾗα ἐπὶ τὰς ξυνήθεις διατριβάς. καὶ δὴ καὶ εἰς τὴν 
Ταυφίου παλαίστραν τὴν καταιτικρὺ τοῦ τῆς βασιλικῆς 

ἱεροῦ εἰσῆλθον, καὶ αὐτόθι κατέλαβον πάνυ ποὶλούς, τοὺς 

μὲν καὶ ἀγνῶτας ἐμοί, τοὺς δὲ πλείότους γνωρίµους. καί 
Ὦ µε ὡς εἶδον εἰσιόντα ἐξ ἀπροσδοκήτον, εὐθὺς πόῤῥωθεν 

ἠοπάζοντο ἆἄλλος ἄλλοθεν: Χαιρεφῶν δέ, τε καὶ μανικὸς 
ὤν, ἀναπηδήσας ἐκ µέσων ἔθει πρός µε, καί µου λαβό- 

Ίαμενος τῆς χειρός, Ὢ Σώκρατη, ἡ ὅ' ὃς, πῶς ἐσώθης 
ἐκ τῆς μάχης; Ὀλίγον δὲ πρὶν ἡμᾶς ἀπιέναι μάχη ἐγεγό- 
νει ἐν τῇ Ποτιδαίᾳ, ἣν ἄρει ἦσαν οἱ τῇδε πεπνσµένοι. 

Καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἀποκριρόμενος, Οὐὗτωσί, ἔφην, ὡς 
σὺ ὁρᾷς. Καὶ μὴν ἤγγελταί γε δεῦρο, ἴφη, ἤ τε µύχη 

ϱ1δπάνυ ἰσχυρὰ γεγονέναι καὶ ἐν αὐτῇ πολλοὺς τῶν γνωφί- 
304 µων τεθνάναι, Καὶ ἐπιεικῶς, ἦν ὅ' ἐγώ, ἀληθῆ ἀπὴγ- 

γελται. Παρεγένου μέν, ἡ ὅ' ὃς, εῇ μάχη Παρεγενό- 
µην. «Φεὕῦρο δή, ἴφη, καθεζόµενος ἡμῖν διήγησαι" οὗ 
γάρ τί πω πάντα σαφῶς πεπύσµεθα. Καὶ ἅμα µε κα- 

30 θίξει ἄγων παρὰ Κριείαν τὸν Καλλαίσχρου. παρακαθεζό- 
µενος οὖν ἠσπαζόμην τόν τε Κφιίαν καὶ τοὺς ἄλλους, 

καὶ διηγούµην αὐτοῖς τὰ ἀπὸ σερατοπέδον, ὃ τί µέ τις 

ἀνέροιτο" ἠρώτων δὲ ἄλλος ἆλλο, 

11. μάχη. Παρεγενόμην ab. -- 19. γάρ τοι πω ᾱ. 

ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΧΑΡΜΙΔΗ Σ. 

II. ᾿Επειδὴ δὲ τῶν τοιούτων ἄδην εἴχομεν, αὖθις 89 

ἐγὼ αὐτοὺς ἀνηρώτων τὰ τῇδε, περὶ φιλοσοφίας ὅπως 
ἔχοι τὰ νῦν, περί τ: τῶν νέων, εἴ τινες ἐν αὐτοῖς δια- 
φέροντες ἢ σοφία ἢ κάλλει ἢ ἀμφοτέφοις ἐγγεγονότες εἶεν. 
καὶ ὁ Νφιτίας ἀποβλέφας πρὸς τὴν θύραν, ἰδών τινας 5354 

ψεανίσκους εἰὐσιόντας καὶ λοιδορουµένους ἀλλήλοις καὶ ἄλ- 

1ον ὄχλον ὄπισθεν ἑπόμενον, Περὶ μὲν τῶν κπλῶνν ἕ 
ὦ Σώκρατες, αὐτίκα µοι δοκεῖς εἴσεσθαι' οὗτοι γὰρ τυγ- 

χάνουσιν οἳ εἰσόντις πρόδροµοί τε καὶ ἐρασταὶ ὄντες 
τοῦ δοκοῦντος καλλίστου εἶναι τά γε δὴ νῦν φαίνεται δέ 
μοι καὶ αὐτὸς ἐγγὺς ἤδη που εἶναι προσιών. Ἔσει δὲ, 
ἦν ὃ ἑγώ, τίς τε καὶ τοῦ: Οἶσθά πον οὐ γε, ἔφη, ἆλλ᾽ 

οὕπω ἓν ἡλικίᾳ ἦν πρίν σε ἀπιέναι, Χαρμίδην τὺν τοῦ 
Γλαύκωνος τοῦ ἡμετέρου Θείου υἱόν, ἐμὸν δὲ ὠνεφιόν. 

Οἶδα μέντοι νὴ ἄία, ἦν ὅ' ἐγώ: οὐ γάρ τι φαῦλος οὐδὲ 15 
τότε ἦν ἔτι παῖς ὧν, νῦν δ’ οἶμαί πον εὖ µάλα ἂν ἤδη 
µειράκιον εἴη. Αὐτίκα, ἔφη, εἴσει καὶ ἠλίκος καὶ οἷος γέ- 
Ίονε. Καὶ ἅμα ταῦτ) αὐτοῦ λέγοντος ὁ Χαρμίδης εἰσέρχεται. 

ΣΕΠ. Kuol μὶν οὖν, ὦ ἑταῖρε, οὐδὲν σταθµητόν: 
ἀτεχνῶς γὰρ λευκὴ σεάθµη εἰμὶ πρὸς τοὺς καλούς” σχε-.ο 336 
δὸν γάρ τί µοι πάντες οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ καλοὶ φαίνονται ' 
ἀτὰρ οὖν δὴ καὶ εύτε ἐκεῖνος ἐμοὶ Θαυμαστεὺς ἐφάνη τὸ ϐ 

τε μέγεθος καὶ τὸ κάλλος, οἱ δὲ δὴ ἄλλοι πάντες ἐρῶν 

1. ἄδην ᾱ. — 3. ἴχει ᾱ. — 4. ἀμφότερα a. — Δ. ὦ Σώκρατες, ἔφη Δ. — 15. τι) τοι a. — 34. τ] τοι ᾱ. 
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ἔμοιγε ἐδύκουν αὐτοῦ": οὕτως ἐκπεπληγμένοι τε καὶ τεῦο- 
ρυβημένοι ᾖσαν, ἡνίκ' εἰσήει: πολλοὶ δὲ δὴ ἄλλοι ἑρα- 
σοταὶ καὶ ἐν τοῖς ὄπισθεν εἴποντο. καὶ τὸ μὶν ἡμέτερον 

τὸ τῶν ἀνδρῶν ἧττον θαυμαστὸν ἦν: ἀλλ ἐγὼ καὶ τοῖς 
δπαισὶ προσέσχον τὸν νοῦν, ὡς οὐδεῖς ἄλλοσ ἔβλεπεν αὐ- 

τῶν, οὐδ ὅστις σµερύτατος ἦν, ἀλλὰ πάντες ὥσπερ 

ἄγαλὶμα ἐθεῶντο αὐτόν. 

Ρ Καὶ ὁ Χαιρεφῶν καλέσας µε, Τί σοι φαίνεται ὁ νκα- 
μίσκος, ἴφη, ὦ Σώκρατές: οὐκ εὐπρόσωπος; περφνῶς, 

[0 ήν ὅ” ἐγώ. Οὗτος μέντοι, ἔφη, εἰ ἐθέλοι ἀποδύνωι, δό- 
306. ἔει σοι ἀπρόσωπος εἶναι" οὕτως τὸ εἶδος πάγχαλός ἐστιν. 

Συνέφασαν οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ταὐτὰ ταῦτα τῷ λαιφεφῶντι. 
Κάγώ, Ἡφάκλεις! ἔφην, ὡς ἅμαχον έγετε τὸν ἄνδρα, 
εὖ ἔτι αὐτῷ ἓν δὴ µόνον τυγχάνει προσὸν σµικρόν τι. Τίς 

10 ἔφη ὁ Αριτίας. Εἰ τὴν ψυχήν, ἦν d' ἐγώ, τυγχάνει εὖ 
κ. πεφυκώς. πρέπει δέπου, ὦ Κριία, τοιοῦτον αὐτὸν εἷ- 

ναι τῆς γε ὑακτέρας ὄντα οὐχίας. Ηλὰ, ἔφη, πάνυ κα- 

λὸς καὶ ἀγαθός ἐστι καὶ ταῦτα. Ti οὖν, ἔφην, οὐκ 

ἀπεδύσαμεν αὐτοῦ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐθεασάμεθα πρύτερον 
3ο τοῦ εἶἴδους; πάντως γάρ που τηλικοῦτος ὤν ἤδη ἐθέλει 

διαλέγεσθαι. Καὶ πάνυ γε, ἴφη ὁ Κριτίας, ἐπεί τοι καὶ 
155 ᾖἴστι φιλόσοφός τε καί, ὡς δοκεῖ ἄλλοις τε καὶ ἑαυτῷ, πάνυ 

ποιητικό. Τοῦτο μέν, ἦν ὃ' ἐγώ, ὦ φίλε Χριία, πὀῤ- 

ῥωῦεν ὑμῖν τὸ καλὺν ὑπάρχει ἀπὸ τῆς Σόλωνος συγγε- 
30 νείας. ἀλλὰ τί οὐκ ἐπέδειξάς µοι τὸν νεανίαν καλέσας 

Φεῦρο; οὐδὲ γὰρ ἄν που εἰ ἐτύγχανε νεώτερος ὤν, αὖ- 
σχρὺὸν ἂν ἦν αὐτῷ δικλέγεσθαι ἡμῖν ἐναντίον γε σοῦ, ἔπι 

ερύπου τε ἅμα καὶ ἀνεφιοῦ ὄντος. ᾽αλλὰ καλώς, ἴφη, 
λέγεις, καὶ καλοῦμεν αὐτόν. Καὶ ἅμα πρὸς τὸν «κόλου- 

Ἀ90θον, Πα, ἴφη, κάλε λαρμίδην, εἰπὼν ὅτι βούλομαι 
107. αὐτὸν ἑατρῷ ουστῆσαι περὶ τῆς ὑοθενείας ἦν πρώην πρός 

με ἔλεγεν ὅτι ἀσθενοὶ. Πρὸς οὖν ἐμὲ ὁ Κφιτίας, Ἔναγ- 
χύς τοι ἔφη βαρύνεσθαί τι τὴν κεφαλὴν ἕωθεν ὠνιστά- 
µένος. ἀλλὰ τί σε κωλύει προσποιήόασθαι πρὸς αὐτὸν ἐπί- 

Ἀδ στασθαί τι κεφα]ῆς φάρµηχον; Οὐδέν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ: µόνον 
ἐλθέτω. 1λ' ἥξει, ἔφη. 

Εν. Ὁ οὖν καὶ ἐγένεεο. ἦκε γάφ, καὶ ἐποίησε γέ- 

1ωτα πολύν" ἕκαστος γὰρ ἡμῶν τῶν καθηµένων ἔυγχω- 

ὁ ρῶν τὸν πλησίον ὤθει σπουδῇ, ἵνα παρ αὐτῷ καθέζοιτο, 
4ο ξως τῶν ἐπ᾽ ἰσχάτῳ καθηµένων τὸν μὶν ἀνεστήσαμεν, 

τὺν δὲ πλάγιο κωτεβάλομεν. ὁ ὃ) ἐνθὼν μεταξὺ ἐμοῦ 
τε καὶ τοῦ Αφιτίου ἐκαθέζετο. ἐνταῦθα μέντοι, ὦ φίλε, 
ἐγὼ ἤδη ἠπόρουν, καὶ µου ἡ πρόσθεν θρασύτης ἐξεκέ- 
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ποπτο, ἣν εἶχον ἐγὼ ὡς πάνν ῥᾳδίως αὐτῷ διαλεξόµενος. 
ἐπειδὴ δέ, φράσαντος τοῦ Ἀριείου ὅτι ἐγὼ εἴην ὁ τὺ φάρ- 
µακον ἐπιστάμενος, ἐνέβλεψέ τέ µοι τοῖς ὀφθαλμοῖς ἁμή- 

χανόν τι οἷον καὶ ἀνήγετο ὡς ἐρωτήσων, καὶ οἱ ἐν τῇ Ὁ 
παλαίστρα ἅπαντες περιέῴῥεον ἠωᾶς κύκλῳ κοµιδῇ, τότε 6 
δή, ὦ γεννάδα, εἶδόν τε τὰ ἐντὸς τοῦ ἱματίου καὶ ἐφλε- 
Ἰόμην καὶ οὐκέτ ἐν ἐμαυτοῦ ἦν καὶ ἐνόμισα σοφώτατον 
εἶναι τὸν Κυδίαν τὰ ἐρωτικά, ὃς εἶπεν ἐπὶ καλοῦ λέγων 

παιδός, ἅλλω ὑποτιθέμενος, εὐλαβείσθαι μὴ κατέ- 
φαντα λέοντος γεβρὺν ἐλθόντα μοῖραν αἱρεῖ- ιο 

σθαι κρεῶν" αὐτὸς γάρ µοι ἐδύκουν ὑπὸ τοῦ τοιούτου 
Βρέμματυς ἑαλωκέναι. ὅμως δὲ αὐτοῦ ἐρωτήσαντος εἰ ἐπι- 
σεαίµην εὖ τῆς κεφαλῆς φάρµακον, µόγις πως ἀπεκρινά- 

µην ὅτι ἐπισταίμην. Τ οὖν, ἡ δ' ὃς, ἐσείν; Καὶ ἐγὼ 

εἶπον Ότι αὐτὺ μὶν εἴη φύλλον τι, ἐπῳδὴ δέ τις ἐπὶ ιο 
τῷ φαρμάκῳ εἴη, ἠν εἰ μὲν τις ἐπᾷδοι ἅμα καὶ χρῶτο 
αὐτῷ, πανεάπασιν ὑγιᾶ ποιοῖ τὸ φάρμακον' ἄνευ δὲ τῆς 
ἐπφδῆς οὐδίν ὄφιλος εἴη τοῦ φύλίον. Καὶ ὃς, ᾿Απογρά- 

φομαι τοίνυν, ἴφη, παρὰ σοῦ τὴν ἐπωδήν. Πότερον, 
ἦν ὃ ἑώ, ἐάν µε πείθῃς ἢ κῶν µή: Γελάσας οὖν, Ἐάν 1ο 
σε πείθω, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ: καὶ τοῦ- 
νομά µου σὺ ὠκριβοῖς: Εἰ μὴ ἀδικώ γε, ἔφη" οὐ γάρ τι 
σοῦ ὀλίος λόγος ἐστν ἐν τοῖς ἡμετέροις ἠλικιώταις, μέ- 
µνηµαι δὲ ἔγωγε καὶ παῖς ὤν Δριτίᾳ τῷδε ἐυνύντα σε. 
Καλῶς γε σὐ, ἦν ὃ) ἐγώ, ποιῶν' μᾶλλον γάρ σοι παῤ- 15 
ῥησιάσομαι περὶ τῆς ἐπωδῆς, οἴα τυγχάνει οὖσα: ἄρτι 

ὃ) ἠπόφουν, τίνι τρόπῳω σοι ἐνδειξαίμην τὴν ὀύναμιν αὐ- Ἡ 
ἔστι γάφ, ὦ Χαρµίδη, τοιαύτη οἷα μὴ δύνασθαι 

τὴν κεφαλὴν µύνον ὑγιᾶ ποιεῖν, ἁλὶ᾽ ὥσπερ ἴσως ἤδη καὶ 
σὺ ὠκήκοας τῶν ἀγαθῶν ὑπερῶν, ἐπειδάν τις αὐτοῖς πρυσ- 30 
ἐλθη τοὺς ὀφθωλμοὺς ἀλγῶν, λέγονόί που, ὅτι οὐχ οἷόν 
τε αὐτοὺς μόνους ἐπιχειρεῖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑᾶσθαι, ἀλλ᾽ 

ἀναγκαῖον εἴη ἅμα καὶ τὴν κεφαλήν Θεραπεύειν, εἰ μέλ- 

λοι καὶ τὰ τῶν ὀμμάτων εὖ ἔχειν' καὶ αὖ τὺ τὴν κεφα- 309 
λὴν οἴεσθαι ὤν ποτε Φεραπεῦσαι αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἄνευ 1ο 
ὅλου τοῦ σώματος πολλὴν ἄνοιαν εἶναι. ἐκ δὴ τούτου τοῦ 
λόγον διαίταις ἐπὶ πᾶν τὸ σώμα τρεπόµενοι μετὰ τοῦ 
ὅλου τὸ µέρος ἐπιχειροῦσι Φεραπεύειν τε καὶ ἐἄσθαι. ἢ 
οὖν ᾖσθησαι ὅτι ταῦτα οὕτω λέγουσί τε καὶ ἴχει; Πάνν 
γεν ἔφη. Οὐκοῦν καλώς σοι δοκεῖ λέγεσθαι καὶ ἀποδέχει «0 
τὸν λόγον; Πάντων μάλιστα, ἴφη. 

V. Κάγὼ ἀκαύσας αὐτοῦ ἐπαινίσαντος ἀνεθάῤῥησα D 

τε, καί µοι κατὰ σμικρὸν πάλιν ἡ Βρασύτης ἔννηγείρετο, 
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καὶ ἀνεζωπυρούμην. καὶ εἶπον Τοιοῦτον τοίνυν ἐστίν, 
ὦ Χαρµίδη, καὶ τὺ ταύτης τῆς ἐπωδῆς. ἴμαθον ὅ αὐ- 
τὴν ἐγὼ ἐκεῖ ἐπὶ στρατείας παρά τίνος τῶν Θρᾳκῶν τῶν 

Ζαμόλξιδος ἐπερῶν, οἳ λέγονται καὶ ἀπαθαρατίζειν. ἴλεγε 
δὲ ὁ Θρὰξ οὗτος, ὅτι ταῦτα μὲν ἰατροὶ οἳ Ἓλληνες, ἃ 
νῦν δὴ ἐγὼ ἔλερον, καλῶς Λέγοιεν' αλλὰ Τάμολξις, ἔφη, 

ΕΝ λέγει ὁ ἡμέτφος βασιλεύς, Θεὺς ὤν, ὅτι ὥσπερ ὀφθα]- 
347 μοὺς ἄνευ κεφαλῆς οὐ δεῖ ἐπιχειρεῖν ᾖῆσθαι οὐδὲ πεφα- 

λὴν ἄνευ σώματος, οὕτως οὐδὲ σώμα ἄνευ ψυχῆς, ἀλλὰ 
Ἰοτοῦτο καὶ αἴειον εἴη τοῦ διαφεύγειν τοὺς παρὰ τοῖς Ελ- 

1ησιν ἰατροὺς τὰ πολλὰ νοσήματα, ὅτι τὸ Όλον εἀγνουῖεν 
οὗ δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, οὗ μὴ καλῶς ἔχοντος 

ο ἀδύνατον εἴη τὸ µέρος εὖ ἔχειν. πάντα γὰρ ἔφη ἐκ τῆς 
310 ψυχῆς ὠρμῆσθαι καὶ τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθὰ τῷ σώμµατι 

"καὶ παντὶ τῷ ἀνθρώπω, καὶ ἐκεῖθεν ἐπιῤῥεῖν ὥσπερ ἐκ 
151. τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὰ ὄμματα. δεῖν οὖν ἐκεῖνο καὶ πρῶτον 

καὶ μάλιστα Θεραπεύειν, εἰ μέλλει καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς 

καὶ τὰ τοῦ ἄλλου σώματος καλώς ἔχειν. θεραπεύεσθαι 

δὲ τὴν ψυχγὴν ἔφη, ὦ µακάριε, ἐπῳδαῖς τισί" τὰς ὅ᾽ ἔπω- 
3 δὰς ταύτας τοὺς λόγους εἶναι τοὺς καλούς. ἐκ δὲ τῶν 

τοιούτων λόγων ἐν εαῖς ψυχαῖς σωφροσύνην ἐγγήγνεσθαι, 

ᾗς ἐγγενομένης καὶ παρούσης ῥέδιον ἤδη εἶναι τὴν. ὑγίειαν 
καὶ τῇ πεφαλῆ καὶ τῷ ἄλλω σώματε πορίζειν. διδάσκων 

Β οὖν µε τό τεφάρµακον καὶ τὰς ἐπωδάς, Ὅπως, ἴφη, τῷ 

3 φαρμάκῳ τούτῳ µηδείς σε πείσει τὴν αὐτοῦ κεφαλὴν ὅε- 
ραπεύειν, ὃς ἂν μὴ τὴν Ψυχὴν πρῶτον παράσχη τῇ ἐπωδῇ 
ὑπὸ σοῦ θεραπευθῆναι. καὶ γὰρ νῦν, ἔφη, τοῦτ ἴστι τὸ 
ἁμάρτημα περὶ τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι χωρὶς ἑκατέρου let · 
τροέ τινες ἐπιχειροῦσιν εἶναι. καί µοι πάνυ σφόδρα ἔνε- 

40 τέλλετο μήτε πλούσιον οὕτω µηδένα εἶναι µήτε γενναῖον 

6 μήτε καλόν, ὃς ἐμὲ πείσει ἄλλως ποιεῖν. ἐγὼ οὖν -- 
ὤμοσα γὰρ αὐτῷ, καΐ µοι ἀνώγκη πείθεσθαι -- πείσοµαι 
οὖν. καὶ σοί, ἐὰν μὲν βούϊῃ κατὰ τὰς τοῦ ξένου ἐντολὰς 

τὴν ψυχἠν πρώτον παρασχεῖν ἐπᾷσαι ταῖς τοῦ Θρακὸς 
3418 15 ἐπωδαῖς, πφοσοίόω τὸ φώρμακον τῇ πεφαλῇ: εἰ δὲ µή, 

οὐκ ἂν ἔχοιμεν ὅ τι ποιοῖϊμέν σοι, ὦ φίλε Χαρμίδη. 
VI. ᾿κούσας οὖν µου ὁ Κρίας ταῦτ) εἰπόντος, Eo - 

µαιον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, γεγονὺς ἂν εἴη ἡ τῆς κεφα- 
λῆς ἀσθένεια τῷ νεανίσκω, εἰ ἀναγκασθήσεται καὶ τὴν 

D 0 διώνοιαν διὰ τὴν κεφαλήν βελτίων γενέσθαι. λέγω μέν- 
τοι σοι ὅτι Χαρμίδης τῶν ἠλικιωτῶν οὐ µόνον τῇ ἰδέᾳ 
ἐδόκει διαφέρειν, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τούτω οὗ σὺ φὴς τὴν 
ἐπῳδὴν ἔχειν" φὴς δὲ σωφροσύνης. ἡ γάρ; Πάνυ γε, ἦν 
δ᾽ ἐγώ. Εὖ τοίνυν ἴσθι, ἔφη, ὅτι πάνυ πολὺ δοκεῖ σω- 
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φρονέστατος εἶναι τῶν νονί, καὶ τἆλλα πάντα, εἰς ὅσον 

ἠλικίας κει, οὐδενὸς χείρων ὤν. Καὶ γάρ, ἦν ὅ' ζώ, 
καὶ δίκαιον, ὦ Χαρµίδη, διαφέρεν σε τῶν ἄλλων πᾶσι 

τοῖρ τοιούτοις' οὐ γὰῤ οἶμαι ἅλιον οὐδένα τῶν ἐνθώδε R 
ῥαδίως ἂν ἔχειν ἐπιδεῖξαι, ποῖαι δύο οὐκίαι συνελθοῦσαι ὅ 
εἰς ταὐτὸν τῶν ᾿Αθήνῃαιν ἐκ τῶν εἰκύτων καλλίω ἂν καὶ 
ἁμείνω γεννήσειαν ἢ ἐξ ὧν σὺ γέγονας. ἤ τε γὰρ πατρῴα 
ἡμῖν οἰκία, ἡ Κφιτίου τοῦ 4ρωπίδου, καὶ ὑπ Ανακρέον- 
τος καὶ ὑπὸ Σόλωνος καὶ ὑπ᾽ ἄλλων πολλῶν πονητῶν ἔγκε- 

κωμιασµένη παραδέδοται ἡμῖν, ὥς διαφέρουσα κάλλει τε ιὸ 
καὶ ἀριτῇ καὶ τῇ ἄλλη λεγομένη εὐδαιμονία, καὶ αὖ ἡ — 
πρὺς μητρὸς ὠσαύτως" ΓΠυρικάμπους γὰρ τοῦ σοῦ Δείου δ13 

οὐδεῖς τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ λέγεται καλλίων καὶ µείζων ἀνὴρ 
δόξαι εἶναι, ὁσάκις ἐκεῖνος ἢ παρὰ µέγαν βασιλέα ἢ παρ’ 

ἄἶλαν τινὰ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πρεσβεύων ἀφίκιτο. σύμ- ι6 
πασα δὲ αὕτη ἡ οὗκία οὐδὲν τῆς ἑτέρας ὑποδεεστέρα. ἐκ 
δὴ τοιούτων γεγορύτα εἰκός σε εἰς πώντα πρώτον εἶναι. 

τὰ μὶν οὖν ὀρώμενα τῆς ἠδίας, ὦ φίλε παῖ Γλαύκωνος, Β 
δοκεῖς µοι οὐδίνα τῶν προγόνων καταισχύνειν' εἰ δὲ δὴ 

καὶ πρὸς σωφροσύνην καὶ πρὸς τάλλα κατὰ τὸν τοῦδετο 

λόγον ἱκανῶς πίφυκας, µακάριόν σε, ἦν ὅ ἐγώ, ὦ φίλε 

Χαρμίδην ἡ µήτηρ ἔτικτεν. ἔχει δ' οὖν οὕτως. εἰ μέν σοι 
ήδη πάρεσειν, ὡς λέγει Κριτίας Όδε, σωφροσύνη καὶ εἶ 
σώφρων ἱκανῶς, οὐδὲν ἔτι σοι ἔδει οὔτε τῶν Ζαμύλξιδος 
οὔτε τῶν ᾽αβάριδος τοῦ 'Τπερβορίου ἐπωδῶν, ἀλλ αὐτό * 
σοι ἂν ἤδη δοτίον εἴη τὺ τῆς πεφαλῆς φάρμακον: εἰ ϐ 

δ᾽ ἔτι τούτων ἐπιδεῆς εἶναι δοκεῖς, ἐπμστίον πρὸ τῆς τοῦ 

φαρμάκου δόσεως. αὐεὸς οὖν µοι εἰπέ, πύτερον ὁμολο- 
γεῖς τῶδε καὶ φὴς Ἱκανῶς ἤδη σωφροσύνης µετέχειν ἢ ἐν- 

δεὴς εἶναι; Ανερυθριάσας οὖν ὁ Χαρμίδης πρῶτον μὲν 30 
ἔτι παλλίων ἐφάνη -- καὶ γὰρ τὸ αἰσχυντηλὺν αὐτοῦ τῇ 343 
ἡλικίᾳ ἔπρεψεν --ν ἔπειτα καὶ οὐκ ἁγεννῶς ἀπεκρίνατο" 

εἶπε γὰρ ὅτι οὗ ῥάδιον εἴη ἐν τῷ παρόντι οὔθ) ὁμολο- 
γεῖν οὔτε ἐξάρρῳ εἶναι τὰ ἐρωτώμενα. ἐὰν μὲν γάρ, ἡ 
δ ὃς, μὴ φῶ εἶναι σώφρων, ἅμα μὲν ἄτοπον αὐτὸν καθ᾽ ας D 
ἑαυτοῦ τοιαῦτα λέγειν, ἅμα δὲ καὶ Κριτίαν εόνδε φινδῆ 
ἐπιδείξω καὶ ὄλλους πολλούς, οἷς δοκῶ εἶναι σώφρων, 
ὦό ὁ τούτου λόγος" ἐὰν δ' αὖ φῶ καὶ ἐμαυτὸν ἐπαινῶ, 
ἴσως ἐπαχθὲς φανείται. ὥστε οὐκ ἔχω ὃ εί σοι ἀποκφίνω- 
μαι. Καὶ ἐγὼ εἶπον Ότι µοι εἰκύτα φαίνει λέγειν, ὦ 1ο 
Χαρμίδη. καί µοι δοκεῖ, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, κοινῇ ἂν εἴη σχεπτίον, 
εἴτε κέκεησαι εἴτε μὴ ὃ πυνθάνοµαι, ἵνα μήτε σὺ ἀναγκάζη 

λέγειν ἃ μὴ βούλει, μήτε) αὖ ἐγὼ ἀσκέπτως ἐπὶ τὴν ἑωτρι- ΕΚ 
κὴν τρέπωµαι. εἰ οὖν σοι φίλον, ἐθέλω σκοπεῖν μετὰ σοῦ: 

4 
4. στρατείας επ Stobseo he: στρατιῶς a. — 4. ζαλμόξιδος A Σ, ζαμόξιδος Θ. — 5. Θρᾷὲ αὐ. (δρὰξ αφπο 
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εἰ δὲ µή, ἐᾷν. A πάντων μάλιστα, ἔφη, φίλον, ὥστε 
τούτου γε ἕνεκα, ὅπῃ αὐτὺς οἴει βέλτιον σκέψασθαι, 
ταύτῃ σκόπει. 

VII. ΊΤήδε τοίνυν, ἔφην ἐγώ, δοκεῖ μοι βελτίστη 
5 εἶναι ἡ σκέψις περὶ αὐτοῦ. δῆ]ον γὰρ ὅτι, εἴ σοι πάρεστι 

159 τσωφρασύνη, ἔχεις τι περὶ αὐτῆς δοξάζειν. ἀνάγκη γάρ 
που ἐνοῦσαν αὐτήν, εἴπερ ἔνεσειν, αἴσθησίν τινα παρέ- 

314 χειν, ἐξ ἡἦς δόξα ἄν τίς σοι περὶ αὐτῆς εἴη, ὃ τί ἐσει 
καὶ ὁποῖόν τι ἡ σωφροσύνη. ἢ οὐκ οἵει; Εγωγε, ἔφη, 

ιο οἶμαι. Οὐκοῦν τοῦτό γε, ἴφην, ὃ οἴει, ἐπειδήπεφ ἑλλη- 
γίζειν ἐπίσεασαι, κἂν εἶποις δήπου αὐτὸ ὃ τί σοι φαί- 

γται; Ἴσως, ἔφη. "Ίνα τοίνυν τοπάσωµεν εἴεε σοι ἕνε- 
οτιν εἴει µή, εἰπέ, ἦν δ' ἐγώ, τί φῇς εἶναι σωφφοσύνην 

Β κατὰ τὴν σὴν δόξαν. Καὶ ὃς τὸ μὲν πρῶτον ὤκνει τε 
338 Ιοκαὶ οὐ πάνυ ἤθειεν ἀποκρίνασθαι: ἔπειτα μέντοι εἶπεν 

ὅτι οἱ δοχοῖ σωφροσύνη εἶναι εὺ κοσµίως πώντα πρώττειν 
καὶ ἠσνχῆ, ἓν τε ταῖς ὁδοῖς βαδίζειν καὶ διαλέγσθαε, 
καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὡσαύτως ποιεῖν. καί µοι δοκεῖ, ἔφη, 
συλλήβδην ἠσυχιότης τις εἶναι ὃ ἐρωτᾷς. 

1 ορ) οὖν, ὖν δ' ἐγώ, εὖ λέγεις: φασί γέ τοι, ὦ Χαρ- 

µίδη, τοὺς ἠσυχίους σώφροναςρ εἶναι. ἴδωμεν δὴ εἴ τι 
λέγουσιν. εἰπὶ γάρ µοι, οὐ τῶν καλῶν μέντοι ἡ σωφρο- 

ο ούνη ἐσείι Πάνυ γε, ἴφη. Πότερον οὖν κάλλιστον ἐν 
γραμματιστοῦ τὰ Όμοια γράμματα γράφειν ταχὺ ἢ ἠουχῇ: 

15 Ταχύ. Τί δ᾽ ἀναγινώσκειν; ταχέως ἢ βραδέως;, Ταχέως. 

Καὶ μὶν δὴ καὶ τὸ κιθαρίζεν ταχέως καὶ τὸ παλαίειν 
ὀξέως πολὺ κάλλιον τοῦ ᾖσυχῇ τε καὶ βριδέως: Ναί. Τί 

315 δέ; πυκτεύειν τε καὶ παγκφατιάσειν οὐχ ὡσαύτως; Πάνυ 
γε. Θεῖν δὲ καὶ ἄλλεσθαι καὶ τὰ τοῦ σώματος ἅπαντα 

Ρα ἔργα, οὐ τὰ μὲν ὀξέως καὶ ταχὺ γηνόµενα τὰ τοῦ κἀλοῦ 
ἐσεί, τὰ δὲ βραδέως µόγις τε καὶ ἠσυχῇ τὰ τοῦ αἰσχροῦ 
Φαίνεται. Φαίνεται ἄρα ἡμῖν, ἔφην ἐγώ, κατά γε τὸ 
σώμα οὐ τὸ ἠσύχιον, ἀλλὰ τὸ τάχιστον καὶ ὀξύτατον 
κιλλιστον ὄν. ἡ γάρ Πάνω γε. Ἡ δέ γε σωφροσύνη 

as καλόν τι ἦν; Ναί. Οὐ τοίνυν κατά γε τὸ σῶμα ἡ ἠᾖσον- 
χιότης ἂν ἆλλ᾽ ἡ ταχυτὴς σωφρονέστερον εἴη, ἐπειδὴ κα- 
λὸν ἡ σωφροσούνη. Ἔοικεν, ἴφη. Τί δέ: ἦν δ ἐγώ, εὐ- 

Ἐ μάθεα κάλλον ἢ δνσομάθεια; Εὐμάθεια. Ἔστι δέ}, 

ἴφην, ἡ μὶν εὐμάθεια ταχέως µανθάνειν, ἡ δὲ δυσµάθεια 

«0 ἠουχῇ καὶ βραδέως; Ναί. «ἀιδάσκεν δὲ ἄλλον οὐ τα- 
χέως κάλλιον καὶ σφόδρα, μᾶλλον ἢ ἠσυχῆ τε καὶ βρα- 
δέως; Να Τί δὲ; ἀναμιμνήσκεσθαι καὶ µεμνῆσθαι 

ἠσνχῇ τε καὶ βραδέως κάλλιον ἢ σφόδρα καὶ τοχέωςι 

ΠΑά4ΤΙΟΝΟΣ ΧΗΡΜΙάΗΣ. 15ο. 160. 161. 

τίς ἐστι τῆς ψυγῆς, ἀλλ’ οὐγὶ ἠσυχία, ᾽Αϊηθῆ. Οὐκοῦν 
καὶ τὸ ἐυνιέναι τὰ λεγόμενα, καὶ ἐν γραμματιστοῦ καὶ 
πιθαριστοῦ καὶ ἄλλοθι πανταχοῦ, οὐχ ὡς ἠσυχαίτατα 
ἀλλ ὡς τάχιστά ἐστι κάλλιστα; ἸΝαί. ᾽Αλὰ μὴν ἓν γε 
ταῖς ζητήσεσι τῆς ψυχῆς καὶ τῷ βουλεύεσθαι οὐχ ὁ ἡσυχώ- 
τατος, ὡς ἐγὼ οἶμαι, καὶ µόγις βουλευόμενός τε καὶ ἄνευ- 
ρίσκων ἐπαίνου δοκεῖ ἄξιος εἶναι, ἆλλ ὁ ῥᾷστά τε καὶ Β 
τάχισεα τοῦτο δρῶν, "στι ταῦτα, ἔφη. Οὐκοῦν πάντα, 
ἦν ὃ' ἐγώ, ὦ Χαρμίδη, ἡμῖν καὶ τὰ περὶ τὴν ψυχἠν καὶ 
τὰ περὶ εὺ σώμα, τὰ τοῦ τάχους τε καὶ τῆς ὀξύτητος νο 
κπλλίω φαίνεται ἢ τὰ τῆς βραδυτῆτός τε καὶ ἠσυχιότητος: 

Κινδυνεύει, ἴφη. Οὐκ ἄρα ἠσνχιότης τις ἡ σωφροσύνη 

ἂν εἴη, οὐδ' ἠσύχιος ὁ σώφρων βίος ἔκ γε τούτου τοῦ 
λόγου, ἐπειδὴ καλὸν αὐτὸν δεῖ εἶναι σώφρονα ὄντα. δυοῖν 
γὰρ δὴ τὰ ἕτερα, ἢ οὐδαμοῦ ἡμῖν ἢ πάνυ που ὀλιγαχοῦ ιο 
αἲ ἠσύχιοι πράξεις ἐν τῷ βίῳ καλλίους ἐφάνησαν ἢ αἱ 
ταχεῖαί τε καὶ ἠσχυραί. εἰ ὅ' οὖν, ὦ φίλε, ὅ τι μάλιστα 
μηδὲν ἐλάττους αἱ ἠσύχιοι τῶν σφοδρῶν τε καὶ ταχειῶν 
πράξεων τυγχάνουσι καλλίους οὖσαι, οὐδὲ ταύτῃ σωφρο- 
σύνη ἂν εἴη μζλλόν τι τὸ ἠσυχῆ πράττειν ἢ τὸ σφόδρα αν 
τε καὶ ταχέως, οὔτε ἐν βαδιαμῷ οὔτε ἐν λέξει οὔτε 
ἄλλοθι οὐδαμοῦ, οὐδὲ ὁ ἠσύχιος βίος [κόσμιος] τοῦ μὴ 
ἠσυχίου σωφρονέστερος ἂν εἴη, ἐπειδὴ ἐν τῷ λόγω τῶν Ὦ 
καλῶν τι ἡμῖν ἡ σωφροσύνη ὑπετέθη, καλὰ δὲ οὐχ ἧττον 
τὰ ταχία τῶν ἠσυχίων πέφανται. Ὀρθῶς µοι δοκεῖς, 153417 
ἴφη, ὦ Σώκρατες, εἰρηκέναι. 

VIII. Πάλιν τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Χαρµίδη, μᾶλλον 
προσέχων τὸν νοῦν καὶ εἰς σεαυτὸν ἀποβλέφας, ἐννοήσας 

ὁποῖόν τινά σε ποιεῖ ἡ σωφροσύνη παροῦσα καὶ ποία τις 
οὖσα τοιοῦτον ἀπεργάζοιτο ἄν, πάντα ταῦτα συλ]ογισά- 19 Ε 
µενος εἰπὶ εὖ καὶ ἀνδρείως, τέ σόι φαίνεται εἶναι; Καὶ 
ὃς ἐπισγὼν καὶ πάνυ ἀνδρικῶς πρὸς ἑαυτὸν διασκεψά- 
μενὸς, «ἀοκεῖ τοίνυν µοι, ἔφη, αἰσχύνεσθαι ποιεῖν ἡᾖ σω- 
φροσύνη καὶ αἰσχυντηλὺν τὸν ὤνθρωπον, καὶ εἶναι ὅπερ 
αἰδὼς ἡ σωφροσύνη. Εἶεν, ἦν ὃ' ἐγώ" οὐ καλὸν ἄρτι 16 
ὠμολόγεις τὴν σωφφροσύνην εἶναι; Πάνυ γ', ἔφη. Οὐκοῦν 
καὶ ἀγωθοὶ ἄνδρες οἱ σώφρονες; Να Αρ οὖν ἂν εἴη 
ἀγαθόν, ὃ μὴ ἀγαθοὺς ἀπεργάξεται; Οὐ δῆτα. Οὐ µό- 
νον οὖν ἄφα καλύν, ἀλλὰ καὶ ὠγαθόν ἐσειν. Ἔμοιγε 
δοκεῖ, Τί οὖν; ἦν δ' ἐγώ" Ὁμήφῳ οὐ πιστεύεις καλῶς 40 
λέγειν, λέχοντι ὅτι 

αἰδὼς ὃ) οὐκ ἀγαθὴ κεχρηµένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. 
Εγωγ, ἔφη. Ἔσειν ἄρα, ας ἔοικεν, αἰδὼς οὐκ ἀγαθὸν 

καὶ ἀγαθόν. Φαίνεται. Σωφροσύνη δέ γε ἀγαθόν, εἶπερ 
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ἀγαθοὺς ποιεῖ οἷς ἂν παρῇ, κακοὺς δὲ µή. Αλλά μὴν 
318 οὕτω γε δοκεῖ µοι ἔχειν, ὡς σὺ λέγεις. Οὐκ ἄρα σωφρο- 

Β ούνη ἂν εἴη αἰδώς, εἴπερ τὸ μὶν ἀγαθὸν τυγχάνει ὄν, 
αἰδὼς δὲ μηδὲν μᾶλλον ἀγαθὸν ἢ καὶ κακόν. 

5 ΕΧ. Αἰλ ἴμοιγε δοκεῖ, ἴφη, ὦ Σώκρατες, τοῦτο μὶν 
ὀρθῶς λέγεσθαι. τόδε δὲ σκέφαι τί σοι δοκεῖ εἶναι περὶ 
σωφφοσύνης. ἄφει γὰφ ἀνεμνήσθην ὃ ἤδη του ἤκουσα 
λέγοντος, ὅτι σωφφροσύνη [ῶν] εἴη τὸ τὰ ἑαντοῦ πράττειν. 
σκόπει οὖν τοῦτο εἰ ὀρθῶς σοι δοκεῖ λέγειν ὁ λέγων. Καὶ 

ιοἐγώ, Ὦ µιαρέ, ἔφην, Ἀφριτίου τοῦδε ἀκήκοας αὐτὸ ἢ 
ἑ  ἄλλου του τῶν σοφῶν. Ἔοικεν, ἔφη ὁ Κριτίας, ἄλλου" 

οὗ γὰρ δὴ ἐμοῦ γε. ᾽λλὰ τί διαφέρει, ἡ ὅ' ὃς, ὁ Χαρ- 
µίδης, ὦ Σώκρατες, ὕτου ἤκουσα; Οὐδέν, ἦν δ' ἐγώ: 

πάντως γὰρ οὐ τοῦτο σκεπτέον, ὅστις αὐτὸ εἶπεν, ἁλλὰ 

Ἰσπότερον ἀληθὲς λέγεται ἢ οὔ. Nõr ὀρθῶς λέγεις, ἡ ὃ᾽ ὃς. 
Νἡ ία, ἦν ὅ' ἐγώ. ἆλλ' εἰ καὶ εὑρήσομεν αὐτὸ ὅπῃ 
ἔχει, θαυμάζοιμ’ ἄν. αἰνίγματι γάρ τινι ἴοικεν, "Ότι δὴ 

Ὁ τί γε; ἔφη. Ότι οὐ δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, ᾗ τὰ ῥήματα 
330. ἐφθέγξατο, ταύτῃ καὶ ἐνόει ὁ λέγων σωφφοσύνην εἶναι τὸ 

αυτά αὐτοῦ πράττειν. ἢ σὺ οὐδὲν ἡγεῖ πράττειν τὸν γραµ- 

µαειστήν, ὕταν γράφῃ ἢ ἀναγιγνώσκῃ; Ἔγωγε, ἡγοῦμαι 
319 μὲν οὖν, ἔφη. «οκε οὖν σοι τὸ αὐτοῦ ὄνομα µόνον 

γράφειν ὁ γραμµατιστὴς καὶ ὠναγιγρώσκειν, ἢ ὑμᾶς τοὺς 
παῖδας διδάσκει, ἢ οὐδὲν ἧττον τὰ τῶν ἐχθρῶν ἐγράφετε 

45 ἢ τὰ ὑμέτερα καὶ τὰ τῶν φίλων ὀνόματα: Οὐδὶν ἠττόν. 
ΕΚ ὮἩ οὖν ἐπολυπραγμονεῖτε καὶ οὐκ ἐσωφρονεῖτε τοῦτο ὁρῶν- 

τες: Οὐδαμῶς. Καὶ μὴν οὐ τὰ ὑμέτερά γε αὐτῶν ἐπράτ- 
τιτε, εἴπερ τὸ γράφειν πράττειν εί ἐσει καὶ τὸ ἄναγινώ- 
σχειν. ᾽Αλλὰ μὴν ἔστιν. Καὶ γὰρ τὸ ἠᾶσθαι, ὦ ἑταῖφε, 

πο καὶ τὸ οὐκοδομεῖν καὶ τὸ ὑφαίνειν καὶ τὸ ἠτινιοῦν τέχνη 
ὁτιοῦν τῶν τέχνης ἔργων ἀπεργάζεσθαι πφράττειν δήπου 
τέ ἐστιν. Πάνυ γε. Τί οὖν, ἦν ὅ' ἐγώ, δοκεῖ ἄν σοι 

πόλις εὖ οἰκεῖσθαι ὑπὺ τούτου τοῦ νόµου τοῦ κελεύοντος 
επὸ ἑαυτοῦ ἱμάτιον ἕκαστον ὑφαίνειν καὶ πλύνειν, καὶ ὑπο- 

as δήματα σκυτοτομεῖν, καὶ λήκυθο» καὶ στλεγγίδα καὶ τἆλλα 
168 µπάντα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τῶν μὲν ἀλλοτρίων μὴ 

ἄπτισθαι, τὰ δὲ ἑαντοῦ ἕκαστον ἐργάζεσθαί τε καὶ πράώτ- 

εν; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἡ δ᾽ ὃς. ᾽Αλλὰ μέντοι, ἔφην ἐγώ, 
σωφρόνως γε οὐκοῦσα εὖ ἂν οὐιοῖτο. Πῶς ὅ οὔκ; ἔφη. 

ο Οὐκ ἄρα, ἦν ὃ' ἐγώ, τὸ τὰ τοιαῦτά τε καὶ οὕτω τὰ 
αὐτοῦ πφάττειν σωφροσύνη ἂν εἴη. Οὐ φαίνεται. Ἠινί- 
τετο ἄρα, ὧς ἔοικεν, ὅπερ ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον, ὁ λέγων τὸ 

320. τὰ αὐτοῦ πράττειν σωφφοσύνην εἶναι" οὐ γάρ που οὕτω 
Β γε ἦν εὐήθης. ἤ τινος ἠλθίου ἤκουσας τουτὶ λέγοντος, 

ἴ ο ὦ Χαρμίδη; ᾿Ἠκιοτά γε, ἔφη, ἐπεί τοι καὶ πάνυ ἐδόκει 
σοφὸς εἶναι. Παντὸς τοίνυν μᾶλλον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
αἴνιγμα αὐτὸ προῦβαλεν, ὡς ὂν χαλεπὸν τὸ τὰ αὐτοῦ 
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πράττειν γνώνα ὃ τί ποτε ἔσειν. Ἴσως, ἔφη. Τί οὖν 
ἂν εὔη ποτὶ τὸ τὰ αὐτοῦ πφάττειν; ἴχεις εἰπεῖν; Οὖὐκ 
οἶδα μὰ Οἱ ἔγωγε, ἡ ὅ' ὃς. αλλ’ ἴσως οὐδὲν κωλύει μηδὲ 
τὸν λέγονεα μηδὲν εἰδέναι ὃ τι ἐνόι. Καὶ ἅμα ταῦτα 
λέων ὑπεγέλα τε καὶ εἰς τὸν Κριτίαν ἀπέβλεπεν. 5 

Χ. Καὶ ὁ Κριείας δῆλος μὶν ἦν καὶ πάλαι ἀγωνιῶν ϐ 
καὶ φιλοτίµως αφρός τε τὸν Χαρµίδην καὶ πρὸς τοὺς πα- 

ρόντας ἴχων, µόγις ὃ' ἑαυτὸν ἐν τῷ πρύσθεν κατέχων 

τότε οὐχ οἷός τε ἐγένετο δοκεῖ γάρ µοι παντὺς μᾶλλον 

ἀληθὶς εἶναι, ὃ ἐγὼ ὑπέλαβον, τοῦ Κφιείου ἀκηκοέναι 10 
τὸν Χαρμίδην ταύτην τὴν ἀπόκφισι» περὶ τῆς σωφροσύνης. 
ὁ μὲν οὖν Χαρμίδης βουλ]όμενος μὴ αὐτὺς ὑπέχειν λόγον 
ἀλλ ἐκεῖνον τῆς ἀποκρίσεως, ὑπεκίνει αὐτὸν ἐκεῖνον, καὶ Ὦ 
ἐνεδείκνυτο ὡς ἐξεληλεγμένος εἴη: ὁ d οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλά 
μοι ἔδοξεν ὀργισθῆναι αὐτῷ ὥσπερ ποιητὴς ὑποκριτῇ ι5 
κακῶς διατιθέντι τὰ ἑαυτοῦ ποιήµατα" ὥστ ἐμβλέψας 
αὐτῷ εἶπεν, Οὕτως οἵει, ὦ Χαρμίδη, εἰ οὗ μὴ οἶσθα ὃ 
τί ποτ ἐνόει. ὃς ἔφη σωφφοσύνην εἶναι τὸ τὰ ἑαντοῦ 
πράττειν, οὐδὲ δὴ ἐκεῖνον εἰδέναις ᾽Αλλ’, ὦ βέλεισεε, ἔφην 
ἐγώ, Κριτία, τοῦτον μὲν οὐδὲν Θανυμασεὺν ἀγνοεῖν τηλι- 19 
κοῦτον ὄντα" σὲ δέ που εἰκὸς εἰδέναι καὶ ἡλικίας Ένεκα Ε 
καὶ ἐπιμελείας. εἰ οὖν ξυγχωρεῖς τοῦτ εἶναι σωφροσύνην 
ὅπερ οὗτοσὶ λέγει, καὶ παραδέχει τὸν λόγον, ἔγωγε πολὺ 
ἂν ἤδιον μετὰ σοῦ σκοποίµην εἴε ἀληθὶς εἴτε μὴ τὸ 
λεχθέν. ᾽Αλλὰ πάνυ ἐυγχαρῦ, ἔφη, καὶ παραδέχοµαι. 15 
Καλώς χε σὺ τοίνυν, ἦν ὅ’ ἐγώ, ποιῶν. καί µοι λέγε, 
ἡ καὶ ἃ νῦν δὴ ἠρώτων ἐγὼ ἐνγχαρεῖς, τοὺς ὅημιουρ- 
γοὺς πάντας ποιεῖν τη Ἔγωγε, ”Ἡ οὖν δοκοῦσί σοι τὰ 

ἑαυτῶν µόνον ποιεῖν ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων; Καὶ τὰ τῶν 
ἄλλων. Σωφφονοῦσιν οὖν οὗ τὰ ἑαυτῶν µόνον ποιοῦντες. 30 
T γὰρ κωλύει; ἔφη. Οὐδὶν ἐμέ γε, ἦν ὅ ἐγώ: ἀλλ’ ὅρα 
μὴ ἐκεῖνον κωλύει, ὃς ὑποθέμενος σωφφροσύνην εἶναι τὸ 
τὰ ἑαυτοῦ πφράχτειν ἔπειτα ονδέν φησι κωλύειν καὶ τοὺς 
τὰ τῶν ἅλλων πράττοντας σωφρονεῖν. ᾿Εγὼ γάρ που, ἡ 
ὅ᾽ ὃς, τοῦθ) ὠμολόγηκα, ὡς οἱ τὰ τῶν ἄλλων πράττοντες 15 
σωφρονοῦσιν, ἢ τοὺς ποιοῦντας ὠμολόγησα: Εἰπέ µοι, 
ἦν ὃ᾽ ἐγώ, οὐ ταὐεὸν καλεῖς τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; 
Οὐ μέντοι, ἔφη: οὐδὲ γε τὺ ἐργάζεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν. 
ἔμαθον γὰρ παρ Ἡσιόδον, ὃς ἔφη, ἔργον ὃ) οὐδὲν 
εἶναι ὄνειδος. οἴει οὖν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα 40 

ἐκάλει καὶ ἐργάζεσθαι καὶ πρώττειν, οἷα νῦν δὴ σὺ ἔλεγες, 
οὐδενὶ ὤν ὄνειδος φάναι εἶναι σκυτοτομοῦντι ἢ ταριχο- 
πωλοῦνει ἢ ἐπ) οὐήματος καθηµένῳ; οὐκ οἴεσθαί γε χρή, 
ὦ «Σώκρατες, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος, οἶμαι, ποίησιν πράξεως 
καὶ ἐργασίας ἄλλο ἐνόμιζε, καὶ ποίηµα μὲν γίγνεσθαι ὄνει- ας 
δος ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ καλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ 
οὐδέποτε οὐδὲν ὄνειδος' τὰ γάρ καλῶς τε καὶ ὠφελίμως 
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ποιούµενα ἔργα ἐκάλει, καὶ ἐργασίας τε καὶ πράξεις τὰς 
τοιαύτας ποιήσεις. φάναι δὲ γε χρή καὶ οὐκεῖα μόνα τὰ 

τοιαῦτα ἠγεῖόθαι αὐτόν, τὰ δὲ βλωβερὰ πάντα ἀλλύτρια. 
ὥστε καὶ ᾿Ησίοδον χρὴ οἴεσθαι καὶ ἅλιον ὅστις φρόνιµος, 

βτὸν τὰ αὐτοῦ πράττοντα, τοῦτον σώφρονα καλεῖν. 
υ Χι. Q Κριία, ἦν ὃ ἐγώ, καὶ εὐθὺς ὀρχομένου 

σου σχεδὸν ἐμάνθανον τὺν λόγον, ὅτι τὴ οἰκείά τε καὶ τὰ 
αὐτοῦ ὠγαθὰ καλοίης, παὶ τάς τῶν ὀγαθῶν πωήσεις 

πράξεις" καὶ γὰρ Προδίκου µυρία τινἁ ἀκήκοα περὶ ὀνο- 

993 10 µάτων διαιροῦντος: «λλ ἐγώ σοι τίθεσθωι μὲν τῶν ὀνο- 

µάτων δίδωαι ὅπη ἂν βούλῃ ἕκαστον" ὅήλου δὲ µύνον ἐφ᾽ 

ὅ τι ἂν φέρης τοὔνομα ὃ τι ἂν Ἱέγῃς. νῦν οὖν πὀμν ἐξ 
E ἀρχῆς σαφέστερον ὕρισαι, ἆρα τὴν τῶν ἀγαθῶν πφᾶξιν 

ἢ πούησιν, ἢἡ ὅπως σὺ βούλει ὀνομάζειν, ταύτην λέγεις 

Ι5σὐ σωφφροσύνην εἶνω; Εγωγε, ἔφη. Οὐκ ἄρα σωφρονεῖ 

ὁ τὰ κακά πράττων, ἀλλ’ ὁ τὰ ἀγαθά; Σοὶ δὲ, ἡ δ' ὃς, 
940 ὦ βέειστε, οὐχ οὕτω δοκεῖ; Ἔαν ἦν ὁ' ἐγώ: μὴ γάρ πω 

τὸ ἐμοὶ δυκοῦν σκοπῶμεν, «λλ᾽ ὃ οὗ λέγεις νῦν. ᾽αιλὰ 
μέντοι ἔγωγε, ἴφη, τὸν μὴ ὡγαθά ἁλλὰ κακὰ ποιοῦντα 

αφοῦ φημι σωφρονεῖν, τὸν ὁὲξ ὠγαδὰ ἁλλὰ μὴ κακά σω- 
φφρονεῖν: τὴν γὰρ τῶν ἀγαθῶν πρᾶξιν σωφροσύνην εἶναι 

σαφῶς σοι διορίζοµαι. Καὶ οὐδέν γέ σε ἴσως κωλύει ἁληδῆ 
λέγειν. τύδε γε μέντοι, ἦν ὅ᾽ ὑνώ, θαυμάζω, εἰ σωφρο- 
φοῦντας ἀνθφώπους ἡγεῖ σὺ ὠγνοεῖν ὅτι όωφρονοῦσιν, 

35 Αλλ) οὐχ ἡγοῦμαι, ἔφη. Οὖὐκ ὀλίγον πρότερον, ἴφην ἐγώ, 
ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ ὅτι τοὺς δγμιονργοὺς οὐδὶν κωλύει καὶ 
αὖ τὰ τῶν ἄλλων ποιοῦντας σωφρονεῖνι Ἐλέγετο γάρ, 
ἔφη: ὠλλὰ τί τοῦτο; Οὐδέν. ἀλλὰ λέγε εἰ δοκεῖ τές σοι 

Β (ἰατρός, ὑγιᾶ εινὰ ποιῶν, οὠφέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ 

324 30 ἐκείνω ὃν ἠῶτο. Ἔμουγε. Οὐκοῦν τὰ δέοντα πράττει ὃ γε 
ταῦτα πράττων. Λα. Ὁ δὲ δέοντα πράττων οὐ 6ωφρο- 
γε; Σωφφονιῖ μὲν οὖν. Ἡ οὖν καὶ γιγνώσκειν ἀνάγκη 
τῷ ἑατρῷ, ὕταν τε ὠφελίμως ἀῆται καὶ ὅταν μή: καὶ 
ἑκάστῳ τῶν δημιουργῶν, ὅταν τε µέ]λη ὀνήσεσθαι ἀπὸ 

as τοῦ ἔργου οὗ ἂν πράτεῃ, καὶ ὕταν µής Ίσως οὔ. Ενίοτε 
ἄρα, ἦν ὅ' ἐγώ, ὠφελίμως πράξας ἢ βιαβερῶς ὁ ἑατρὸς 

6 οὐ γιγνώσκει ἑαυεὺν ὡς ἔπραξε" καίτοι ὠφελίμως πράξας, 

ὡς ὁ σὸς λόγος, σωφρόνως ἴπφαξεν. ἢ οὐχ οὕτως ἔλεγες 
Ἔγαγε. Οὐκοῦν, ὥς ἴσικεν, ἐνίοτε ὠφελίμως πρίξας 

αοπράττει μὲν σωφρόνως καὶ σωφρονεῖ, ἀγνοεῖ ὃ ἑαντὸν 

ὅτι σωφφονεῖ; 
ΧΙΙ. Αλλά τοῦτο μέν, ἴφη, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄν 

ποτε Ὑένοιτο, ἆλλ εἴ τι οὐ οἵει ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ὑπ' 
ἐμοῦ ὠμολογημένων εἰὖᾳ τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι συµβαίνειν, 

Ὦ µ ἐκείνων ἄν τι ἴγωγε μᾶλλον ἀναθείμην, καὶ οὐκ ἂν αἲ- 
σχυνθείην ὅτι μὴ οὐχγὶ ὀρθῶς φίίναι εἰφηκέναι, μᾶλλον ἢ 
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ποτε συγχωφήσαιμ᾿ ἂν ἀγνοοῦνεα αὐτὸν ἑαυτὸν ἄνθρωπον 
σωφφονεῖν. σχεδὸν γάρ τι ἴγωγε αὐτὺ τοῦτό φηµι εἶναι 
σωφροσύνην, εὺ γιγνώσκειν ἑαυτόν, καὶ ξυμφέρομαι τῷ 

ἐν «Πελφοῖς ἀναθένει εὖ τοιοῦτον γράμμα. καὶ γὰφ τοῦτο 
οὕτω μοι δυκεῖ τὸ γράμμα ἀνακεῖσθαι, ὡς δὴ πρόάρησις5 390 

οὖσα τοῦ Θεοῦ τῶν εἰσιόντων ἀντὶ τοῦ χαῖρε, ὧς πούτου 
μὲν οὐκ ὀρθοῦ ὄντος εοῦ προσρήµατος, τοῦ χαίφειν, οὐδὲ Ε 
δεῖν τοῦτο παρακε]εύεσθαι ἀλλήλους ἁλλὼ σωφρονεῖν. 
οὕτω μὶν δὴ ὁ Φεὺς προσαγορεύει τοὺς εἰσιόντας εἰς τὸ 
Ἱερὸν διαφέρον τι ἢ οἱ ἄνθφρωποι, ὡς διανοούμενος «ἀνέ- ιο 

Θηκεν ὁ ἀναθείς, ὤφ µοι δοκεῖ: καὶ λέγει πρὸς τὸν ὧεὶ 

εἰσιόντα οὐκ ἄλλο τι ἢ σωφρόνει, φησίν. αἰριγματωδέ- 

στερον δὲ δή, ὡς µάντις, λέγει: τὸ γάρ γνῶθι σαντόν 

καὶ εὺὐ σωφρόνει ἔσει μὲν ταύτόν, ὡς τὰ γράμματά 
φησι καὶ ἐγώ, τόχα ὃ) ἂν τις οὐηθείη ἄλλο εἶναι, ὃ δή 15 865 
µοι δοκοδοι παθεῖν καὶ οἱ τὰ ὕστερον γράμματα ἀναθέν- 

τες, τό τε μη δὲν ἅγαν καὶ τὸ ἐγγύη, πάρα ὅ᾽ ἅτη. 

(καὶ γὰρ οὗτοι ξυμβουλὴν ᾠήθησαν εἶναι τὸ γνῶθι σαυ- 
τόν, ἁλλ᾽ οὐ τῶν εἰσιάνεων ἔνεκεν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρόσ- 
ρήσιν" εἶθ) ἵνα δὴ καὶ σφείς μηδὲν ἦττον συμβουλὰς χρη- 39 
σίµους ἀναθεῖεν, ταῦτα γράφαντες ἀνέθεσαν: οὗ δὴ οὖν 
ἕνεκα λέγω, ὦ Σώκρατες, ταῦτα πάντα, τόδ ἐσεί. τὰ 

μὶν ἔμπροπθέν σοι πάντα ἀφίημι' ἴσως μὲν γάρ τι οὐ Β 
ἔλεγες περὶ αὐτῶν ὀρθύτερον, ἴσως ὅ᾽ ἐγώ: σαφὲρ ὁ) οὐδὲν 

πάνυ ἦν ὧν ἐλέγομεν. νῦν ὅ) ἐθίλω τούτον σοι διδόναι 19 326 
λόγον, εἰ μὴ «ὀμολογεῖς σωφροσύνην εἶναι τὸ γιγνώσκειν 
αὐτόν ἑαντόν. 

Χι, ἱἱ, ἦν ὃ ἑώ, ὦ Κφιία, οὐ μὶν ὡς φά- 
σχοντος ἐμοῦ εἰδέναι περὶ ὧν ἐρωτῶ, προσφέρει πρύς µε, 

καὶ ἐὰν δῆ βούλωμαι, ὁμολογήσαντός σου. τὸ ὃ᾽ οὗγ οὗ- 1ο 
τως ἴχει, ἁλλά ζητῶ γὰρ μετὰ σοῦ ἀεὶ τὸ προτιθέμενον 
διὰ τὸ μὴ αὐτὸς εἰδέναι: σχεφάµενος οὖν ἐθέλω εἰπεῖν C 

εἶτε ὁμολογῶ εἴεε µή.. αλλ ἐπίσχες ἕως ὤν σκέψωµαι. 
Σκόπει δή, ἡ d' ὄφ. Καὶ γάρ, ἦν ὃ) ἐγώ, σχοπῶ. εἰ 

γάφ. δὴ γιγνώσκειν γέ τί ἐστιν ἡ σωφφροσύνη, ὅζλον ὅτι 15 
ἐπιστήμη τις ἂν εἴη καὶ εινός. ἢ οὔ, Ἔστιν, ἴφη, ἑωυ- 

τοῦ γε. Οὐκοῦν καὶ ἑατρικήν ἴφην, ἐπισεήμη ἐστὶ τοῦ 
ἡγιεινοῦ; Πάνυ γε, Εἰ τοίνυν µε, ἔφην, ἴφοιο οὐ, ἵα- 

τρικὴ ὑγιεινοῦ ἐπιοτήμη οὖσα τί ἡμῖν χρησίµη ἐστὶ καὶ τί 
ἀπεργάδεται, εἴποιμ ἂν ὅτι οὐ σμικρᾶν ὠφελίαν' τὴν 108 
γὰρ ὑγίειαν καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται, εἰ ἀποδέχει 
τοῦτο. ᾽Αποδίχομαι.,, Καὶ εἰ τοίννν µε ἔροιο τὴν οὐκοδο- 
µικήν, ἐπιοτήμην οὖσαν τοῦ οἰκοδομεῖν, τί φηµε ἔργον 
ἀπεργάρεσθαι, εἴποιμ ὤν ὅτι οὐήσεις. «ὠσαύτως δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων τεχνῶν. χρὴ οὖν καὶ αἲ ὑπὲρ τῆς σωφροσύῬης, 46 
ἐπειδὴ φὶς αὐτὴν ἑαυτοῦ ἐπιστήμην εἶναι, ἔχειν εἰπεῖν «97 
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ἐρωτηθέντα, ὦ Κφριτία, σωφφοσύνη, ἐπιστήμη οὖσα ἕαν- 
τοῦ, τί καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται καὶ ἄξιον τοῦ ὀνό- 

Ε µατος; ἴθι οὖν, εἰπέ. Αλ’, ὦ Σώκρατες, ἴφη, οὐκ ὀρθῶς 

ζητεῖς. οὐ γὰρ ἁμοία αὔτη πέφνκε ταῖς ἄλλαις ἐπιστή- 

ὅμαις, οὐδέ γε αἲ ἄλλαι ἄλλαις: σὺ δ' ὡς ὁμοίων οὐσῶν 

ποιεῖ τὴν ζήτησιν. ἐπεὶ λέγε µοι, ἔφη, τῆς λογιστικῆς 
τέχνης ἢ τῆς γεωμετρικῆς τί ἐσει τοιοῦτον ἔργον οἷον οὐχία 
οἰκοδομικῆς ἢ ἱμάτιον ὑφαντικῆς ἢ ἄλλα τοιαῦτα ἴργα, 

166 Ὥἃ πολλὰ ἂν τις ἔχοι πολλῶν τεχνῶν δεῖξαι; ἴχεις οὖν µοι 

1ο καὶ σὺ τούτων τοιοῦτόν τι ἔργον δεῖξαι; ἆλλ οὐγ ἕξεις. 
Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι ᾽Αληθῆ λέγει" ἀλλὰ τόδε σοι ἔχω δεῖ- 
ἔαι, τίνος ἐστὶν ἐπιστήμη ἑκάστη τούτων τῶν ἐπιστημῶν, 
ὃ τυγχάνει ὃν ἄλλο αὐτῆς τῆς ἐπιστήμης. οἷον ἡ λογισεική 
ἐσεί που τοῦ ἀρτίου καὶ τοῦ περιστοῦ, πλήθους ὅπως ἔχει 

ιοπρὸς αὐτὰ καὶ πρὺς ἄλληλα. ἡ γώρ; Πάνυ γε, ἔφη. 
Οὐκοῦν ἑτέρου ὄντος τοῦ περιττοῦ καὶ ἀρτίου αὐτῆς τῆς 
λογιστικῆς; Πῶς ὅ᾽ οὗ: Καὶ μὴν αὖ ἡ σεατικἡ τοῦ βαρυ- 
τέρου καὶ κουφοτέρου σταθμοῦ ἐστὶ [στατική]: ἕτερον δέ 
ἐστι εὺ βαρῦ καὶ τὸ κοῦφον τῆς σεατικῆς αὐτῆς. ἔυγχω- 

3398 3ο ρεῖς; Ἔγωγε. 4έγε δή, καὶ ἡ σωφροσύνη τίνος ἐσεῖν 
ἐπιστήμη, ὃ τυγχάνει ἕτερον ὂν αὐτῆς τῆς σωφφοσύνης; 

XIV. ἨΤοῦτό ἐστιν ἐκεῖνο, ἔφη, ὦ Σώκρατες: ἐπ 

αὐτὸ ἥκεις ἐρευνῶν, τω διαφέρει πασῶν τῶν ἐπιστημῶν 
ἡ σωφφροσύνη" σὐὖ δὲ ὁμοιότητά τινα ζητεῖς αὐτῆς ταῖς 

616 ἄλλαις. τὺ δ' οὐκ ἔσειν οὕτως, «λλ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι 
ἄλλου εἰσὶν ἐπιστῆμαι, ἑαυτῶν ὁ᾽ οὔ, ἡ δὲ µόνη τῶν τε 
ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ αὐτὴ ἑαυτῆς. καὶ 
ταῦτά σε πολλοῦ δεῖ λεληθέναι: ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, ὃ ἄρτι 
οὐκ ἔφησθα ποιεῖν, τοῦτο ποιεῖς, ἐμὲ γὰρ ἐπιχειρεῖς 

av ἑλέγχειν, ἑάσας περὶ οὗ ὁ λόγος ἐσείν. Οἴον, ἦν δ' ἐγώ, 
ποιεῖς ἠγυύμενος, εἰ ὃ τι μάλιστα οἳ ἐλέγχω, ἄλλου τινὸς 
Ένεκα ἐλέγχειν ἢ οὗπερ ἕνεκα κἂν ἐμαυτὸν διερευνῴώµην 

υ. τί λέω, φοβοέίμενος μή ποτε λάθω οἰόμενος μέν ει εἰ 
δέναι, εἰδὼς δὲ µή. καὶ νῦν δὴ οὖν ἔγωγέ φημι τοῦτο 

αδποιεῖν, τὸν λόγον σκοπεῖν μάλιστα μὲν ἐμαυτοῦ ἕνεκα, 
ἴσως δὲ δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων. ἢ οὐ κοινύν οἵει 
ἀγαθὸν εἶναι σχεδόν τι πᾶσιν ἀνθρώποις, γέγνεσθαι κα- 
ταφανὶς ἕκαστον τῶν ὄνεων ὅπη ἴχε; Καὶ µάλα, ἡ ὃ᾽ 
ὃς, ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.. Θαῤῥῶν τοίνυν, ἦν ὅ ἐγώ, ὦ 

399 40 µακάριε, ἀποκφιρόμενος τὸ ἐρωτώμενον ὕπῃ σοι φαίνεται, 
7 ξα χαΐρειν εἴτε Κφιτίας ἐσεὶν εἴτε Σωκφάτης ὁ ἐλεγχό- 

µενος ἀλλ) αὐτῷ προσέχων τὸν νοῦν τῷ λόγῳ, σποπεῖν 
ὅπῃη ποτὶ ἐκβήσεται ἐλεγχόμενος. Ἀλλά, ἴφη, ποιήσω 
οὕτω" δοκεῖᾳ γάρ µοι µέτρια λέγειν. 4έγε τοίνυν, ἦν δ᾽ 

as ἐγώ, περὶ τῆς σωφροσύνης πῶς λέγεις; 
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XV. έγω τοίνυν, ἡ ὅ᾽ ὃς, ὅτι μόνη τῶν ὅλλων 
ἐπιστημῶν αὐτή τε αὐτῆς ἐστὶ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν 
ἐπιοτήμη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνεπιστημοσύνης ἐπι- 
στήµη ἂν εἴη, εἴπερ καὶ ἐπιστήμης: Πάνυ γε, ἔφη. Ὁ 

ἄρα σώφφων μόνος αὐτὸς τε ἑαυτὸν γνώσεται καὶ οἷός τες 861 
ἔσται ἐξετάσαι τί τε τυγχάνει εἰδὼς καὶ τί µή, καὶ τοὺς 

ἄλλους ὡσαύτως δυνατὺς ἔσται ἐπισκοπεῖν, τέ τις οἷδε 
xcel οἴεται, εἴπερ οἶδε, καὶ τί αὖ οἴεται μὶν εἰδέαι, 

οἵδε δ᾽ οὔ, τῶν δὲ ἄλλων οὐδείς. καὶ ἔστι δὴ τοῦτο τὸ 
σωφφονεῖν τε καὶ σωφροσύνη καὶ τὸ ἑαυτὸν αὐτὸν γεγνώ- 16 

σχειν, τὸ εἰδέναι ἅ τε οἷδε καὶ ἃ μὴ οἶδεν. ἄρα ταῦτά 
ἐστιν ἃ λέγεις; ΕΥΩΥ, ἴφη. Πάλν τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, 
τὸ τρίτον τῷ Σωτῆρι, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἐπισκοπώμεθα, ϐ 
πρῶτον μὲν εἰ δυνατόν ἐσει τοῦτο εἶναι ἢ οὔ, τὸ ἃ οἶδε 
καὶ ἃ μὴ οἶδεν εἰδέναι ὅτι οἷδε καὶ ὅτι οὐκ οἶδεν: ἔπειτα 16 
εἰ ὃ τι μάλιστα δυνατόν, τίς ὤν εἴη ἡμῖν ὠφελία εἰδύσιν 
αὐτό. ᾽Αλλὰ χρή, ἔφη, σκοπεῖν. Ἴδι δή, ἴφην ἐγώ, ὦ 
Ἀριτία, σκέψαι, ἐάν τι περὶ αὐτῶν εὐπορώτερος φανῇς 

ἐμοῦ. ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπορῶ. ᾗ δὲ ἀπορῶ, φράσω σοι: 
Πάνυ γ’, ἔφη. "Αλλο τι οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάντα ταῦτ' ἂν ο 
εἴη, εὖ ἔσειν ὅπερ σὺ νῦν δὴ ἴλεγες, µία τις ἐπιστήμη, 
ἢ οὐκ ἄλλου τινός ἐστιν ἢ ἑαντῆς τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπι- ϐ 
στημώ»ν ἐπιστήμη, καὶ δὴ καὶ ἀνεαιστημοσύνης ἡ αὐτὴ 
αὕτη; Πάνυ γε. ᾿Ιδὶ δὴ ὡς ἄτοπον ἐπιχειροῦμεν, ὦ 
ἑταῖρε, λέγειν" ἐν ἄλλοις γάρ που τὸ αὐτὺ τοῦτο ἐὰν σκο- 15 

πῇς, δόξει σοι, ὡς ἔγωμαι, ἀδύνατον εἶναι. Πῶς δὴ 
καὶ ποῦ; Ἐν τοῖσδε. ἐννύει γὰρ εἴ σοι δοκεῖ ὄψις τις 

εἶναι, ἢ ὧν μὲν αἱ ἅλλαι ὄψεις εἰσίν, οὐκ ἔσει τούτων 
ὄψις, ἑαυτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὄψεων ὄψίς ἐστί, καὶ μὴ 
ὄψεων «ὠσαύτως, καὶ χρῶμα μὶν ὁρᾷ οὐδὲν ὄψις οὖσα, 3 Β 
αὐτὴν δὲ καὶ τὰς ἅλλας ὄψεις. δοκεῖ τίς σοι εἶναι τοι- 
αὗτης Mäà οἱ” οὐκ ἔμοιυε, Τί δὲ ἀκοήν, ἣ φωνῆς μὲν 
οὐδεμιᾶς ἀκούει, αὐτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀκοῶν ἀκούει 
καὶ τῶν μὴ ἀκοῶν; Οὐδὲ τοῦτο. Ἐνλλήβδην δὴ σκόπει 
περὶ πασῶν τῶν αἰσθήσεων, εἴ τίς σοι δοκεῖ εἶναι αἰσθή- 1ὔ 

σεων μὲν αἴσθησις καὶ αὐτῆς, ὧν δὲ δὴ αἱ ἄλίαι αἰσθή- 
σεις αἰφθάνονται, μηδενὸς αἰσθανομένη. Οὐκ ἔμοηε 39 
αλλ’ ἐπιθυμία δοκεῖ τές σοι εἶναι, ἥτις ἡδονῆς μὲν οὐ- Ε 
δεμιᾶς ἐστὶν ἐπιθυμία, αὐτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυ- 

μιῶν; Οὐ δῆτα. Οὐδὶ μὴν βούλησις, ὡς ἐγῴμαι, ἣ ἀγα- 30 
Φὸν μὶν οὐδὶν βούλεται, αὐτὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας βουλή- 
σεις βούλεκαι Οὐ γὰρ οὖν. Ἔφωτα δὲ φαίης ἄν τινα 

εἶναι τοιοῦτον, ὃς τυγχάνει ὢν ἔρως καλοῦ μὲν οὐδενός, 
αὐτοῦ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐρώεων; Οὔκ, ἔφη, ἔγωγε. 
Φόβον δὲ ἤδη εινὰ κατανενόηκας, ὃς ἑαυτὸν μὲν καὶ τοὺς 1: 168 
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ἄλλους φόβους φοβεῖται, τῶν δεινῶν δ᾽ οὐδὲ ἓν φοβεῖκαι: 
Οὐ κατανενόηκα, ἔφη. «ὐξαν δὲ δοξῶν δόξαν καὶ αὐτῆς, 
ὧν δὲ αἲ ἄλλαι δοξάζουσι μηδὲν δοξάζουσαν: Οὐδαμῶς. 
411’ ἐπιστήμην, ὡς ἔοικε, φαμέν τινα εἶναι τοιαύτη», 

οἷτις µαθήµατος μὲν οὐδενός ἐστιν ἐπιστήμη, αὐτῆς δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη. Φαμὲν γάρ. Οὐκοῦν 
ἄτοπον, εἰ ἄρα καὶ ἔσει; μηδὶν γάρ πω ὅμογηριζώμεθα 

Ν΄ ὡς οὐὖκ ἴστιν, ἆλλ᾽ εἰ ἔστιν ἐπισκοπῶμεν. ὈΟρθῶς λέγεις. 

Χνι. «Φέρ δή, ἴστι μὲν αὕτη ἡ ἐπιοτήμη τινὸς ἐπι- 

10 ατήµη, καὶ ἔχει τινὰ τοιαύτην δύναμιν ὥστε τινὸς εἶναι. 
ἡ γάρι Πάνυ γε. Καὶ γὰρ τὸ μεῖζόν φαµεν τοιαύτην 

330. τινὰ ἔχειν δύναμιν, ὥστε τινὸς εἶναι µεῖζον; Ἔχει γάρ. 
Οὐκοῦν ἑλάττονός τινος, εἴπερ ἔσται μεῖζον. ᾿Ανάγκη. 
Ε{ οὖν τι εὔραιμεν μεῖζον, ὃ τῶν μὲν µειξόνων ἐστὶ μεῖζον. 

15 καὶ ἑαντοῦ, ὧν δὲ τάλλα μείζω ἐσεὶ μηδενὺς μεῖζον, πών- 

Οι τως δὴ ἄν που ἐκεῖνό Ύ αὐτῷ ὑπάρχοι, εἶπερ ἑανυτοῦ 

μεῖξον εἴη, καὶ ἕλαττον ἑαυτοῦ εἶναι. ἢ οὔ; Πολλὴ ἀνάγκη, 
ἔφη, ὦ Σώκφατες. Οὐκοῦν καὶ εἴ τι ὀμπλάσιόν ἔσει τῶν 
τε ἄλλων διπλασίω» καὶ ἑαυτοῦ, ἡμίσεως δήπου ὄντος 

Ἀι ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων διπλάσιον ἂν εἴη": οὐ γάρ ἐστί 
που ἄλλου διπλάσιον ἢ ἡμίσεως. ᾿Αληθῆ. Πλεῖον δὲ αὐ- 
τοῦ ὃν οὐ καὶ ἔλαττον ἔσται, καὶ βαρύτερον ἂν κουφό- 
χερον, καὶ πρεσβύτερον ὃν νεώτεφον, καὶ τάλλα πάντα 

Ὦ ὠσαύτως: τί περ ἂν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν πρὺς ἑαυτὸ 
ας ἔχη, οὐ καὶ ἐκείνην Έξει τὴν σὐσίαν πρὸς ἣν ἡ δύναµις 

αὐτοῦ ἦν: λέγω δὲ τὸ τοιόνδε. οἷον αἱ ὠκοή, φαµέν, οὐκ 
ὤλλου τινὸς ἦν ἀκοὴ ἢ φωνῆς. ἡ γάρ; Να. Οὐκοῦν 
εἴπερ αὐτὴ αὐτῆς ὠκούσεται, φωνὴν ἐχούσης ἑαυτῆς ἀκού- 
σταε' οὐ γὰρ ὢν ἅλλως ἀκούσειεν. ΓΠολλὴ ἀνάγκη. Καὶ 

1οἡ ὄψις γέ που, ὦ ἄριστε, εἴπερ ὄψιται αὐτὴ ἑαντήν, 
χρώμά τι αὐτὴν ἀνάγκη ἔχειν" ἄχρων γὰρ ὄψις οὐδὲν ἂν 
μή ποτε ἴδμ. Οὐ γὰρ οὖν. Ὁρᾶς οὖν, ὦ Κριτία, ὅτι 

ὅσα διεληλύθαµεν, τὰ μὶν αὐτῶν ἀδύνατα παντάπασι 
φαίνεται ἡμῖν, τὰ ὅ᾽ ἀπιστεῖται σφόδρα µή ποτ ἂν τὴν 

35 ἑαυτῶν δύναμιν πρὸς ἑαντὰ σχεῖν. μεγέθη μὲν γὰρ καὶ 
πλήθη καὶ τὰ τοιαῦτα παντάπασιν ἀδύνατον. ἢ οὐγί: 
Πάνυ γε. ᾽Ακοὴ ὃ αὖ καὶ ὄψις καὶ ἴτι γε κίνησις αὐτὴ 
ἑαυτὴν κινεῖν, καὶ Θερμότης καίΐεν, καὶ πάντα αὖ τὰ 

1609 µτοιαῦτα τοῖς μὲν ἀπιστίαν ἂν παράσχοι, ἴσως δέ τισιν οὗ. 

10 μεγάλου δή τινος, ὦ φί]ε, ἀνδρὸς δεῖ, ὅστις τοῦτο κατὰ 

πάντων ἱκανῶς διαιρήσεται, πύτερον οὐδὲν τῶν ὄντων 
τὴν αὐτοῦ δύναμιν αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ πέφυκεν ἴχειν [πλὴν 

ἐπιστήμης), ἀλλὰ πρὸς ἆλιο, ἢ τὰ μέν, τὰ ὅ οὔ: καὶ εἰ 
ἔστιν αὖ τινα αὐτὰ πρὸς ἑαυτὰ ἔχει, ἀφ ἐν τούτοις 

α. ἐσεῖν ἐπιστήμη ἣν δὴ ἡμεῖᾳ σωφροσύνην φαμὲν εἶναι. ἐγὼ 
αἲν οὐ πιστεύω ἐμαυτῷ Ἱπανὸς εἶναι ταῦτα διελέσθω. 
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διὸ καὶ οὔτ εἰ δυνατόν ἐστι τοῦτο γενίσθαι, ἐπιστήμης 
ἐπιοτήμην εἶναι, ἔχω διισχυρίσασθαι, οὔτ᾽ εἰ ὅτι μάλιστα 
ἔστι, σωφροσύνην ἀποδέχομαι αὐτὸ εἶναι, πρὶν ἂν ἐπι- 
σκέφωµαι εἴτε τι ἂν ἡμᾶς ὠφελοῖ τοιοῦτον ὄν, εἴεε μή. 
τὴν γὰρ οὖν δὴ σωφροσύνην ὠφέλιμόν τι καὶ ἀγαθὸν 5 

µαντεύομαι εἶναι. οὗ οὖν, ὦ παῖ Καλλαίσγρου -- τίθεσαι 

γὰρ σωφφοσύνην τοῦτ) εἶναι, ἐπιοτήμην ἐπιστήμης καὶ δὴ 
καὶ ἀφεπιστημοσύνης -- πρῶτον μὲν τοῦτο ἔνδειξαι, ὅτι 
δυνατὸν [ώποδεῖξαί σε] ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, ἴπειτα πρὸς τῷ 
δυνατῷ ὅτι καὶ ὠφέλιμον' κἀμὲ τά ἂν ἀποπληρώσαιςιο ο 
ὡς ὀρθῶς λέγεις περὶ σωφροσύνης, ὃ ἔστιν. 

XVII. Καὶ ὁ Κριτίας ἀκούσας ταῦτα καὶ ἰδών µε 
ἀποροῦντα, ὥσπερ οἱ τοὺς χασμωμένους καταντικρὺ ὁρῶν- 
τες ταὐτὺν τοῦτο ἔναπήσχονσι, κἀκεῖνος ἴδοξέ μοι ὑπ' 
ἐμοῦ ἀποροῦντος ἀναγκασθῆναι καὶ αὐτὸς ἁλῶναι ὑπὸ ι5 
ἀπορίας. ἅτε οὖν εὐδοκιμῶν ἑκάστοτε, ἠδχύνετο τοὺς πα- 
ρόντας, καὶ οὔτε ξυγχωρῆσαί µοι ἤθελεν ἀδύνατος εἶναι 
διελέσθαι ἃ προὐκαλούμην αὐτόν, ἴλεγέ τε οὐδὲν σαφές, Ὁ 
ἐπικαλύπτων τὴν ἀπορίαν. κἀγὼ ἡμῖν ἵνα ὁ λόγος πφοῖοι, 

εἶπον Αλ) εἰ δοκεῖ, ὦ Κραία,- νῦν μὶν τοῦτο Ευγχωρή- αυ 
σωμεν, δυνατὸν εἶναι γενέσθαι ἐπιοτήμην ἐπιοτήμης ' αὖ- 
Φις δὲ ἐπισκεφόμεθα εἴει οὕτως ἔχει εἴτε µή. ἴδι δὴ οὖν, 
εἰ ὃ τι μάλιστα δυνατὸν τοῦτο, τί μᾶλλον οἷόν τε ἐστιν 
εἰδέναι ἅ τέ τις οἷδε καὶ ἃ µή; τοῦτο γὰρ δήπου ἔφα- 
μεν εἶναι τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν καὶ σωφρονεῖν. ἡ γάρ: 315 
Πάνν γε, ἡ δ᾽ ὃς, καὶ ξυμβαίνει γέπου, ὦ Σώκρατες. 
εἰ γάρ τις ἔχει ἐπιοτήμην ἢ αὐτὴ αὐτὴν γιγνώσκει, τοι- κ 
οὗτος ἂν αὐτὸς εἴη οἰόνπερ ἐστὶν ὃ ἴχε. ὥσπερ ὕταν 28 
τάχος τις ἴχη, ταχύς, καὶ ὅταν κάλλος, καλός, καὶ ὅταν 

γρῶσιν, γγνώσκωρ: ὅταν δὲ δὴ γνώσιν αὐτὴν αὐτῆς τις πο 
ἔχη, γιγνώσκων που αὐτὸς ἑανεὺν τότε ἔσται. Οὐ τοῦτο, 

ἦν δ’ ἐγώ, ἀμφισβητῶ, ὡς οὐχ ὅταν τὸ αὐτὸ γιγρῶσκόν 
τις ἴχη, αὐτὸς αὐτὸν γνώσεται. ἆλλ᾽ ἔχοντι τοῦτο τίς 
ἀνάγκη εἰδέναι ἅ τε οἶδε καὶ ἃ μὴ οἶδει Ότι, ὦ 
Σώκρατες, ταὐτόν ἐστι τοῦτο ἐκείνω. Ἴσως, ἔφην, ἀλλ 35 
ἐγὼ κινδυνεύω ὧεὶ ὅμοιος εἶναι: οὐ γὰρ αὖ μανθάνω ὡς 

ἔστι τὸ αυτὺ ἃ οἶδεν εἰδέναι καὶ ἅ τις μὴ οἶδεν εἰδέναι. 
πῶς λέγεις, ἴφηι Ὥδε, ἦν δ' ἐγώ. ἐπισεήμη που ἐπι- 
στήµης οὖσα, ἄρα πλεῖόν τι οἵα τ᾽ ἴσαι διαιρεὶν ἤ ὅτι 

τούτων τόδε μὲν ἐπιστήμη, τόδε ὅ᾽ οὐκ ἐπιοτήμη: Οὔκ, 40 

ἁλλὰ τοσοῦτον. Ταὐτὸν οὖν ἐστὶν ἐπιατήμη τε καὶ ἄνε ἩΒ 
πιοτημοσύνη ὑγιεινοῦ, καὶ ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημο- 
σύνη δικαίου: Οὐδαμῶς. ᾽Αλλὰ τὸ μέν, οἶμαι, ἑατρική, 
εὐὺ δὲ πολιτική, τὸ δὲ οὐδὶν ἄλλο ᾖ ἐπιστήμη. Πῶς γὰρ 
οὔ; Οὐκοῦν ἐὰν μὴ προσεπίστηταί τις τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ ε5 
δύμαιον, ολλ ἐπιατήμην µόνον γιγνώσκῃ ἅτε τούτου µό- 
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336 νον ἔχων ἐπιοτήμην, ὅτι μέν τι ἐπίοταται καὶ ὅτι ἐπιστή- 
µην τινὰ ἔχει, εἰκότως ἂν γιγνάώσκοι καὶ περὶ αὐτοῦ καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων. ἡ γάρ; Ναί Ὁ τί δὲ γιγρώσκει, ταύτῃ 

6 τῇ ἐπιστήμῃ πῶς εἴσεται; γιγρώσκει γὰρ δῇ τὸ μὲν ὑγιει- 

δνὺν τῇ ἑατρικῇ ἀλλ οὐ σωφροσύνῃ, τὸ ὅὃ’ ἁρμονικὸν 
μουσικῇ ἆλλ᾽ οὐ σωφροσύνῃ, τὸ ὅὃ᾽ οὐκοδομικὸν οἴκοδο- 
μικῇ ἆλλ᾽ οὐ σωφροσύνη, καὶ οὕτω πάντα. ἢ οὔι ὡαί- 
νεται. Σωφφροσύνῃ δέ, εἴπερ µόνον ἐσεὶν ἐπισεημῶν ἐπι- 
στήµη, πῶς εἴσεται ὅτι τὺ ὑγιεινὸν γιγνώσκει ἢ ὅτι τὸ 

19 οἰκοδομικόν; Οὐδαμῶς. Οὐκ ἄρα εἴσεται ὃ οἶδεν ὁ τοῦτο 
ἀγνοῶν, ἀλλ ὅτι οἷδε µόνον. Ἔοικεν. 

ΙΓ] XVIII. Οὐκ ἄρα σωφφονεῖν τοῦτ', ἂν εἴη οὐδὲ σω- 
φροσύνη, εἰδέναι ἅ τε οἶδε καὶ ἃ μὴ οἶδεν, ἀλλ, ὡς 
ἔοικεν, ὅτι οἶδε καὶ ὅτι οὐκ οἶδε µόνον. Κινδυνεύει. 

15 Οὐδὶ ἄλλον ἄρα οἷός τε ἴἔσται οὗτος ἐξεεάσαι φάσκοντά 
τι ἐπίστασθαι, πότερον ἐπίσταται ὅ φησιν ἐπίστασθαι ἢ 
οὐκ ἐπίόταται' ἀλλὰ τοσοῦτο µόνον, ὡς ἔοικε, γνώσεται, 

ὅτι ἔχει εινὰ ἐπιοτήμην, Ότου δέ γε, ἡ σωφροσύνη οὐ 
Ε ποιήσει αὐτὸν γιγνώσκειν. Οὐ φαίνεται. Οὔτε ἄρα τὸν 
30 προσποιούµενον ἰατρὸν εἶναι, ὄντα δὲ µή, καὶ τὸν ὡς 

7 ἀληθώς ὄντα οἷός τε ἔσται διακρίνειν, οὔτε ἄλλον οὐδένα 

τῶν ἐπιοτημόνων καὶ µή. σκεφώμεθα δὲ ἐν εῶνδε' εἰ 
μέλλει ὁ σώφρων ἢ ὀσεισοῦν ἄλλος τὸν ὡς ἀληθῶς ἰατρὸν 
διαγνώσεσθαι καὶ τὸν µή, ἆρ οὐχ ὧδε ποιῄσει; περὶ μὲν 

36 ἑατρικῆς δήπου αὐτῷ οὐ διαλέξεται: οὐδὶν γὰρ ἐπαῖει, 
ὡς ἴφαμεν, ὁ ἑατρὸς ἆλλ᾽ ἢ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ νοσῶδες. 
ἢ οὗ, Ναΐ, οὕτως. Περὶ δέ γε ἐπιστήμης οὐδὲν οἶδεν, 

ὦλλὰ τοῦτο δὴ τῇ σωφροσύνῃ μόνῃ ἀπέδομεν. Ναί. Οὐδὲ 
111 περὶ ἑατρικῆς ἄρα οἶδεν ὁ ἑατρικός, ἐπειδήπερ ἡ ἰατρικὴ 

40 ἐπιστήμη οὖσα τυγχάνει. ᾽Αληθή. "Ότι μὲν δὴ ἐπιστήμην 
τινά ἔχει,  γνώσεται ὁ σώφρων τὸν ἑωτρόν' ἐπιχειρῶν δὲ 
δἡ πεῖραν. λαβεῖν ἥτις ἐσείν, ἄλλο τι σκέφεται ὠντίινων: 

ἢ οὐ τούτῳ ὥρισται ἑκάστη ἐπιστήμη μὴ µόνον ἐπιατήμη 
εἶναι ἀλλὰ καὶ τίς, τῷ τινῶν εἶναι; Τούτῳ μὲν οὖν. Καὶ 

as ἡ ἑπερικὴ δὴ ἑτέρα εἶναι τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ὠρίσθη 
τῷ τοῦ ἡὠγμινοῦ εἶναι καὶ νοσώδουρ ἐπιστήμη. Ναί. 
Οὐκοῦν ἐν τούτοις ἀναγκαῖον σκοπεῖν τὸν βουλόμενον 

Ἡ ᾖ(ἰατρικὴν σκοπεῖν, ἐν οἷς ποτ ἔστιν. αὖ γὰρ δήπου ἓν 
γε τοῖς ἔξω, ἐν οἷς οὐκ ἔσειν. Οὐ δῆτα. Ἐν τοῖς ὑγι- 

338 4ο εινοῖς ἄρα καὶ νοσώδεσιν ἐπιοκέψεται τὸν ἰατρόν, ᾗ ἰα- 
τρικός ἐστιν, ὁ ὀρθῶς σκοπούµενος. Ἔοικεν. Οὐκοῦν ἐν 

τοῖς οὕτως ἢ λεγομένοις ἢ πραττοµένοις τὰ μὶν λεγόμενα, 
εἱ ἀληθῆ λέγεται, σκοπούµενος, τὰ δὲ πραττόµενα, εἰ 

ὀρθῶς πράττεται; Ανάγκη. Ἡ οὖν ἄνευ ἰατρικῆς δύναιτ᾽ 
4ὔ ἄν τις τούτων ποτέροις ἐπακολουθῆσαι; Οὐ δῆτα. Οὐδέ 

ϐ γε ἄλλος οὐδείς, ὧς ἔρικε, πλὴν ἰατρόφ, οὔτε δὴ ὁ σώ- 
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φρων” ἰατρὸς γὰρ ἂν εἴη πρὺς τῇ σωφροσύνῃ. Ἔστι 
ταῦτα. Παντὸς ἄρα μᾶλλον, εἰ ἡ σωφροσύνη ἐπιστήμης 
ἐπιοτήμη µόνον ἐσεὶ καὶ ἀπεπισημοσύνης, οὔτε ἰωτρὸν 
διακρῖναι οἵα τε ἔσεαι ἐπισεάμενον τὰ τῆς τέχνης ἢ μὴ 
ἐπιστάμενον, προσποιούµενον δὲ ἢ οἰόμενον, οὔτε ἄλλον 5 
οὐδένα τῶν ἐπισεαμένων καὶ ὁτιοῦν, πλήν ye τὸν αὐτοῦ 
ἁμότεχνον, ὥσπερ οἱ ἄλλοι δημιουργοί. Φαίνεται, ἔφη. 

ΧΙΧ. Τίς οὖν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Κραία, ὠφελία ἡμῖν 
ἔτι ἂν εἴη ἀπὸ τῆς σωφροαύνης τοιαύτης οὔσης: εἰ μὲν 
γάρ, ὃ ἐξ ἀρχῆς ὑπετιθέμεθα, ᾖδει ὁ σώφρων ἅ τε ᾖδει 1ο 
καὶ ἃ μὴ ᾖδει, τὰ μὲν ὅτι οἶδε, τὰ ὃ᾽ ὅτι οὐκ οἶδε, καὶ 
ἆλλον ταὐτὸν τοῦτο πεπονθύτα ἐπισκέφασθαι οἷός τε ἦν, 
μεγαλωστὶ ἂν ἡμῖν, φαμέν, ὠφέλιμον ἦν σώφροσιν εἶναι: 
ἀναμάρτητοι γὰρ ἂν τὸν βίον, διεζῶμεκ αὐτοί τε οἱ 
τὴν σωφροσύνην ἴχοντες καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι͵ ὑφ' |5 
ἡμῶν ἤφχοντο. οὔτε γὰρ ἂν αὐτοὶ ἐπεχειροῦμεν πράττει» 

ἃ μὴ ἠπισεάμεθα, ἀλλ ἐξευρίσκοντες τοὺς ἐπισταμένους 
ἐκείνοις ἂν παρεδίδοµεν, οὔτε τοῖς ἄλλοις ἐπετρέπομεν, 
ὧν ἤρχομεν, ἄλλο τι πράττειν ἢ ὅ τι πράττοντες ὀρθῶς 
ἔμελλον πράξειν: τοῦτο ὅ᾽ ἦν ἄν, οὗ ἐπιοτήμην εἶχαν. Ἡν 
καὶ οὕτω δὴ ὑπὸ σωφροσύνης οὗκία τε οἰκουμένη ἔμελλε 
καλῶς οἰκείσθαι, πόλις τε πολιτενουµένη, καὶ ἆλλο πᾶν 

οὗ σωφροσύνη ἄρχοι: ἁμαρτίας γὰρ ἐξηρημένης, ὀφθ ότη- 
τος δὲ ἡγουμένης ἐν πάση πράξει ἀναγκαῖον καλῶς καὶ 
εὖ απράετειν τοὺς οὕτω διακειµένους, τοὺς δὲ εὖ πράτ- 15 
τοντας εὐδαίμονας εἶναι. ἀφ οὐχ οὕτως, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, ὦ 
Ἀριτία, ἐλέγομεν περὶ σωφφοσύνης, λέγοντες ὅσον ἆγα- 
Θὺν εἴη τὺ εἰδέναι ἅ τε οἷδέ τις καὶ ἃ μὴ οἶδεν; ΓΠάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη, οὕτως. Νῦν δὲ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὁρᾷς ὅτι 
οὐδαμοῦ ἐπιστήμη οὐδεμία τοιαύτη οὖσα πέφανται. Ορῶ, 1υ 
ἔφη.. Α΄ οὖν, ἦν δ' ἐγώ, τοῦτ' ἔμι τὸ ἀγαθὸν ἡνινῦν 
εὑρίσκομεν σωφροσύνην οὖσαν, τὸ ἐπισεήμην ἐπίστασθαι 
καὶ ἀνεπιστημοσύνην, ὅτι ὁ ταύτην ἔχων, ὃ τι ἂν ἅλίο 
µανθάνη, ῥᾷόν τε µαθήοεται, καὶ ἐναργέστερα πάντα 

αὐτῷ φανεῖται ὥτε πρὸς ἑκάσεω ᾧὦ ὢν μανθάνῃ προσκα- 35 
δορώνει τὴν ἐπιστήμην: καὶ τοὺς ἄλλους δὴ κώλλιον ἐξε- 
τάσει περὶ ὧν ἂν καὶ αὐτὸς µάθη, οἱ δὲ ἄνευ τούτου 
ἐξετάζοντες ἀσθενέστερον καὶ φαυλότερον τοῦτο ὁράσου- 
σιν; ἆφ ὦ φίλε, τοιαῦτ ἄττα ἐσεῖν ἃ ἀποϊαυσόμεθα 
τὴς σωφφροσύνης, ἡμεῖς δὲ μεῖζόν τε βλέπομεν καὶ ζητοῦ- 40 
μεν αὐεὺ μεῖζόν τι εἶναι η ὅσον ἑστίν; Τάχα δ᾽ ἄν, ἔφη, 
οὕτως ἴχοι. . 

XX. Ἴσως, ἦν δ' ἐγώ" ἴσως δέ γε ἡμεῖς οὐδὶν χρη- 
στὸν ἐξητήσαμεν. τεκµαίροµαι δέ, ὅτι µοι ἄτοπ ἅττα 
καταφαίνεται περὶ σωφροσύνης, εἰ τοιοῦτόν ἐτιν. ἴδω- 45 
μεν γάρ, εἰ βούλει, συγχωρήσαντες καὶ ἐπίστασθαι ἐπι- 

1. μέντοι ᾱ. -- 4. ὅπως ᾱ. — 17. τοποῦτον ΓΙ. -- 31. σώφρων" τὸν ἑατρὸν δὲ δεῖ πεῖραν ᾱ. — 14. ἀλλ ὅτι α. 
— 45. Οὐ δέ γες. 

4. ἀνεπιστημοσύνης ἐπιστήμη, οὔτε a. — 5. ἀφεία ΧΞΣΗΕΕΥΗ: ὠφέλεια ας, — 13. ταυτὸ ᾱ, — 1. μεγαλωσεὶ 
Stephanus: μεγάίως τι αὔο. — 4, ἐζῶμεν θά, probante Winckelmanno. — τε οἱ Ηοἰπάστβνς: τε καὶ οἱ α, τε 
[καί] οἳ νο. — 17. ἐπιδάμεθα 
— 50. ἀπολαύι ύσομεν α. — 45. οὐδὲ a. 

.. — 31. καλῶς ἐμελλεν ασ. — 34. µανθάνοι 4. — 35, µαρθάνοι a. — 17. µάθοι κα. 
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στήµην ὀννατὸν εἶναι [εἰδέναι), καὶ ὅ γε ἐξ ἀρχῆς ἐτιθέ- 
µεθα σωφροσύνην εἶναι, τὸ εἰδέναι ἅ τε οἶδε καὶ ἃ μὴ 
οἶδε, μὴ ἀποστερήσωμεν, ἁλλὰ δώμεν' καὶ πάντα ταῦτα 

Ὦ δόντες ἔτι βέλτιον σκεφώμεθα εἰ ἄρα τι καὶ ἡμᾶς ὀνήσει 
πα τοιοῦτον ὄν. ἃ γὰρ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ὡς µέγα ἂν εἴη 
ἀγαθὸν ἡ σωφφοσύνη, εἰ τοιοῦτον εἴη, ἡγουμένη διοική- 
σεως καὶ οἰκίας καὶ πόλεως, οὔ µοι δοκοῦμεν, ὦ Κριεία, 

καλῶς ὠμολογηκέναι. Πῶς δή; ὃς. Ὅτι, ἦν δ' ἐγώ, 
ῥαδίως ὠμολογήσαμε» μέγα τι ἀγαθὸν εἶναι τοῖς ἀνθρώ- 

Ίοποις, εἰ ἕκαστοι ἡμῶν ἃ μὶν ἴσασι, πράετοιεν ταῦτα, ἃ 
δὲ μὴ ἐπίσταιντο, ἄλλοις παραδιδοῖεν τοῖς ἐπισταμένοις. 

κ. Οὕκον», ἴφη, καλῶς ὠμολογήσαμεν: Οὔ µοι δοκοῦμεν, 
ἦν ὅ' ἐγώ. ᾿τοπα λέγεις ὡς ἀληθῶς, ἴφη, ὦ Σώκρατες. 
Νἠ τὸν κύνα, ἔφην, καὶ ἐμοί τοι δοκεῖ οὗτωσί, ἐνταῦθα 

ιο καὶ ἄρτι ἀποβλέψας ἄτοπά γ ἴφην µοι προφαίνεσθαι, 
καὶ ὅει φοβοίµην μὴ οὐκ ὀρθῶς σχοποῖμεν. ὡς ἀληθῶς 
γάρ, εἰ ὃ τι µάλιατα τοιοῦτόν ἐστιν ἡ σωφροσύνη, οὐδέν 

318 Ἅµοι ὅῆλον εἶναι δοκεῖ ὃ τι ἀγαθὸν ἡμᾶς ἀπεργάζεται. 

Πώς δή; ἡ δ᾽ ὃς. λέγε, ἵνα καὶ ἡμεῖς εἰδώμεν ὃ τι λέγεις. 
3ο Οἶμαι μέν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ληφεῖν µε' ὅμως τό γε προφαινό- 

µενον ἀναγκαῖον σκοπεῖν καὶ μὴ εἰκῇ παριέναι, εἴ τίς γε 
αὐτοῦ καὶ σμεκρὸν κῄδεται. Καλῶς γάρ, ἔφη, λέγεις. 

XXI. Anout δή, ἔφην, τὸ ἐμὸν ὄναρ, εἶτε διὰ κε- 
ράτων εἴτε δι ἐλέφαντος ἐλήλνθεν. εἰ γὰρ ὃ τι µάλισεα 

αν ἡμῶν ἄρχοι ἡ σωφροσύνη, οὖσα οἴαν νῦν ὁριξόμεθα, ἄλλο 
Ἡ τι κατὰ τὰς ἐπιστήμας ἂν πρώττοιεο, καὶ οὔτε τις κυβερ- 

νήεης φάσκων εἶναι, ὧν δὲ οὔ, ἐξαπατῷ ἂν ἡμᾶς, οὔτε ἐα- 

τρὸς οὔτε σερατηγὸς οὔτ) ἄλλος οὐδείς, προσποιούµενός τι 
εἰδέναι ὃ μὴ οἶδε, λανθάνοι ἄν. ἐκ δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων 

319 40 ἆλλο ἂν ἡμῖν τι ἐνμβαίνοι ὑγιέσι τε τὰ σώματα εἶναι μᾶλλον 
ἢ νῦν, καὶ ἐν τῇ Φαλάττη κινδυγεύοντας καὶ ἐν πολέμω σώ- 
[εσθαι, καὶ τὰ σκεύη καὶ τὴν ἀμπεχόνην καὶ ὑπόδεσιν πᾶσαν 

ὁ καὶ τὰ χρήματα πάντα τεχνικῶς ἡμῖν εἰργασμένα εἶναι καὶ 
ἄλλα πολλὰ διὰ τὸ ἀληθινοῖς δημιουργοῖς χρῆσθαι; εἰ 

as δὲ βούλοιό γε, καὶ τὴν μαντικὴν εἶναι ἐυγχωρήσωμεν 
ἐπιστήμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, καὶ τὴν σαφροσύνην, 
αὐτῆς ἐπιστατοῦσων, τοὺς μὲν ἁλαζόνας ἀποτρίπειν, τοὺς 

«δὲ ὡς ἀληθῶς μάντεις καθιοτάναι ἡμῖν προφήτας τῶν 
μελλόντων. κατεσχευασμένον δὴ οὕτω τὺ ἀνθρώπινον γέ- 

Ῥ40νος ὅτι μὲν ἐπισεημόνως ον πράττοι καὶ ἔφη, ἔπομαι" 
ἡ γὰρ σωφροσύνη φυλάττουσα οὐκ ἂν ἐῴηῃ παρεμπίπτου- 
σαν τὴν ἀγεπιστημοσύνην ξυνεργὸν ἡμῖν εἶναι: ὅτι ὅ᾽ ἔπι- 
στηµύνως ἂν πράττοντες εὖ ὢν πράττοιµεν καὶ εὐδαιμο- 
»οῖμεν, τοῦτο δὲ οὕπω δυνάµεθα μαθεῖν, ὦ φίλε Νριτία. 

ο. ΧΧΗ. ᾽Αἱλὰ μέντοι, ἡ ὅ ὅᾳ, οὐ ῥᾳδίως εὐρήσεις 
ἄλλο τι τέλος τοῦ εὖ πράττειν, ἐὰν τὸ ἐπιστημόνως ὧτι- 
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µάσῃς. Σμικρὸν τοίνυν µε, ἦν d ἐγώ, ἔτι προσδίδαξον. 
τίνος ἐπιστημόνως λέγεις; ἡ σκυτῶν τοµῆς; Μὰ «Ἡ οὐκ Ε 
ἔγωγε. ᾽Αλλὰ χαλκοῦ ἐργασίας: Οὐδαμῶᾳ. ᾽Αλλὰ ἐρίων 
ἢ ἐύλων ἢ ἄλλου του τῶν τοιούτων; Οὐ δῆτα. Οὐκ 3949 
ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, ἴτι ἐμμένομεν τῷ λόγῳ τῷ εὐδαίμονα ὅ 
εἶναι τὸν ἐπιστημόνως ζῶντα. οὗτοι γὰρ ἐπιστημόνως 
ζῶντες οὐχ ὁμολογοῦνται παρὰ σοῦ εὐδαίμονες εἶναι, ἁλλὰ 
περί τινων ἐπιστημόνως ζώντων σὺ δοκεῖς µοι ἀφορίζε- 

σθαι τὸν εὐδαίμονα. καὶ ἴσωςφ λέγεις ὃν νῦν δὴ ἐγὼ ἔλε- 
γον, τὸν εἰδύτα τὰ μέλλοντα ἴσεσθαι πάντα, τὸν μάν- ιο 4 
τιν. τοῦτον ἢ ἄλλον εινὰ λέγες: Λαὶ τοῦτον ἔγωγε, ἴφη, 
καὶ ἄλλον. Τίνα; ἦν ὃ᾽ ἐγώ. ἄφα μὴ τὸν τοιόνδε, εἴ τις 
πρὺς τοῖς µέλλουσι καὶ τὰ γεγονότα πάντα εἰδείη καὶ τὰ 

νῦν ὄντα, καὶ μηδὶν ἀγνοοῖ; θῶμεν γάρ τινα εἶναι αὐ- 
τόν. οὐ γάρ, οἶμαι, τούτου Υ) ἴτι ἂν εἴποιο οὐδένα ἐπι- 15 
στηµονέστερον ζῶντα εἶναι. Οὐ δῆτα. Τόδε δὴ ἔτι προσ- 
ποθῶ, τίς αὐτὸν τῶν ἐπιστημῶν ποιεῖ εὐδαίμονα; ἢ ἅπα- 
σαι ὁμοίως; Οὐδαμῶς ὁμοίως, ἔφη. ᾽Αλλὰ ποία μάλιστα; u 
ᾗ τί οἶδε καὶ τῶν ὄνεων καὶ τῶν γεγονότων καὶ τῶν 
μελλόντων ἔσισθαι; ἄρά γε ᾗ τὸ πεττευτικόν; Ποῖον, ἡ πο 
δ᾽ ὃς, πεετευτικόν; Αλ) ἡᾗ τὸ λογιοτικόνι Οὐδαμῶς. 
᾽Αλλ’ ᾗ τὸ ἐγιινόν; Μάλλον, ἔφη. Εκείνη δ' ἣν Λέγω 
μάλιστα, ἦν ὃ' ἐγώ, ᾗ τί; Ἡϊ τὸ ἀγαθόν, ἴφη, καὶ τὸ 
κακόν. 3 µιαρέ, ἔφην ἐγώ, πάλαι µε περιέλκεις κύκλῳ, 
ἀποκρυπτόμενος ὅτι οὐ τὸ ἐπιστημόνως ἦν ζῆν τὸ εὐ 18 
πρώατειν τε καὶ εὐδαιμονεῖν ποιοῦν, οὐδὲ ξυμπασῶν τῶν ϱ 
ἄλλων ἐπιστημῶτ, ἀλλὰ μιᾶς οὔσης ταύτης µόνον τῆς περὶ 
τὸ ὠγαθόν τε καὶ κακόν. ἐπεί, ὦ Κριτία, εἰ δέλεις ἐξε- 

λεῖν ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἐκ εν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἠττόν 
τι ἡ μὲν ἑατρικὴ ὑγιαίνειν ποιήσει, ἡ δὲ σκυτικἠ ὑποδε- 1ο 
δέσθαι, ἡ δὲ ὑφαντικὴ ἠμφιέσθαι, ἡ δὲ κυβερνητικὴ κω- 
λύσει ἐν τῇ θαλάττῃ ἀποθνήσκειν καὶ ἡ στερατηγικὴ ἐν 
ποἰέμῳ; Οὐδὲν ἧτεον, ἔφη. λλ’, ὦ φίλε Κριτία, τὸ 
εὖ γε τούτων ἕκαστα γίγνεσθαι καὶ ὠφε]ίμως ἀπολελοιπὸς D 
ἡμᾶς ἔσται ταύτης ἀπούσης. ᾽Αληθῆ έχεις. Οὐχ αὕτη 16 
δέ γε, ὥς ἴοικεν, ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, ἀλλ ἧς ἴφγον ἐστὶ 
τὸ ὠφελεῖν ἡμᾶς. οὐ γὰρ ἐπιστημῶν γε καὶ ἀνεπιστημο- 
συνῶν ἡ ἐπιστήμη ἐσείν, ἁλλὰ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ. 
ὥστε εἰ αὕτη ἐσεὶν ὠφέλιμος, ἡ σωφφοσύνη ἄλλο τι ἂν 
εὔη ἢ ὠφελίμη ἡμῖν. Τέ ὃ᾽, d' ὃς, οὐκ ἂν αὕτη ώφε- 40 
λοῖ; εἰ γὰρ ὅ τι μάλιστα τῶν ἐπισεημῶν ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ 
σωφροσύνη, ἐπιστατεῖ δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, καὶ Ε 
ταύτης δήπου ἂν ἄρχουσα τῆς περὶ τώγαθὸν ἐπιστήμης 
ὠφελοῖ ἂν ἡμᾶς. Ἡ καὶ ὑγιαίνειν ποιοῖ, ἦν ὃ ἐγώ, αὕτη, 
ἀλλ’ οὐχ ἡ ἠπρική: καὶ τἆλλα τὰ τῶν τεχνῶν αἴτη ἂν «6 345 
ποιοῖ, καὶ οὐχὶ αἲ ἄλλαι τὸ αὐτῆς ἔργον ἑκάστη: ἢ οὐ 

344 

1. εἰδέναι cum Ἡοϊπάοτ[ίο, Heusdlo, Schaefero secl. be. — 2. ταῦτα ἅπαντα 8ο. ἄρτι α. -- — 4 τι 

5. τοσοῦτον ᾱ. — 12. Οὐκοῦν ah. — 14, οὕτως a. — 19. Υ} τ) Bekkerus. — 33. εἴτε διὰ κεράτων εἴκε . ἐλέφανεος] 
Που. Ody⸗⸗. τ, 503. — 4. ὀνναίμεθα α. 

5. σὺ δοκεῖς εωπι Ἠοκκοτο ο: εὖ δοκεῖς Βα.. 3., εὖ δοκεῖ cum lihris a. — 16. εἶναι ζώντα ο. — 33. ἐκείνην ᾱ. 
--14. κακόν. καὶ ἐπεὶ a. — 34. γε τε (νο, — 19. εἴη ἤ cum Βεκκετο ο: εἴη cum libris a. — 46. ποιεῖ ᾱ. -- αἲ 
ου. ΧΓΟΣΕΕΕΣστωψ. — η 3. 



115. 110. 

πάλαι διεμαρτυρόµεθα ὅτι ἐπιστήμης µόνον ἐστὶ καὶ ἀνε- 
πιοτημοσύνης ἐπιστήμη, ἄλλον δὲ οὐδενός; οὐχ οὕτως: 
Φαίνεταί γε. Οὐκ ἄρα ὑγιείας ἔσται δημιουργό. Οὐ 

435 δῆτα. "άλλης γὰρ ἦν τέχνης ἐγίεια. ἢ οὓς Αλλης. Οὐδ' 
ῦ ἄρα αφελίας, ὦ ἱταῖρε. ἄλλῃ γὰρ αὖ ἀπέδομεν τοῦτο 
τὸ ἔργον τέχνη νῦν δή. ἡ γάρ: Πάνυ γε. Πῶς οὖν ὠφέ- 
λιμος ἔσται ἡ σωφφροσύνη, οὐδεμιᾶς ὠφελίας οὖσα δηµι- 

ουργός; Οὐδαμῶς, ὦ Σώκφατες, ἔοικέ γε. 
XXIII. Ὁρος οὖν, ὦ Κριία, ὡς ἐγὼ πάλαι εἰκό- 

Ίοτως ἐδεδοίκειν καὶ δικαίως ἐμαυτὸν ἠειόμην ὅτι οὐδὲν 

χρηστὺν περὶ σωφροσύνης σκοπῶ; οὐ γὰρ ἄν που ὃ γε 
κάλλιστον πάντων ὁμολογεῖται εἶναιν τοῦτο ἡμῖν ἄνωφε- 

αὶς ἐφάνη, εἴ τι ἐμοῦ ὄφελος ἦν πρὸς τὸ καλῶς ζητεῖν. 
νῦν δέ --'πανταχῇ γὰρ ἠττώμεθα, καὶ οὐ δυνάµεθα εὖ- 

16 ρεῖν ἐφ᾽ ὕτῳ ποτὲ τῶν ὄντων ὁ ὀνοματοθέτης τοῦτο τοῦ- 
γομα ἔθετο, τὴν σωφροσύνην. καίτοι πολλά γε ἔνγκε- 
χωρήκαµεν οὐ ξυμβαίνο»θ’ ἡμῖν ἐν τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ 
ἐπιστήμην ἐπιοτήμης εἶναι ξυνεχαρήσαµεν, οὐκ ἑῶντος 
τοῦ λόγου οὐδὶ φάσκοντος εἶναι" καὶ ταύτη αὖ τῇ ἐπι- 

346 30 στήµῃ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἔργα γιγνώσκειν ξυν- 
ο εχωρήσαμεν, οὐδὲ τοῦε ἑῶντος τοῦ λόγου, ἵνα δὴ ἡμῖν 

γένοιτο ὁ σώφρων ἐπιστήμων ὧν τε οἶδεν, ὅτι οἶδε, καὶ 
ὧν μὴ οἶδεν, ὅτι οὐκ οἶδε. τοῦτο μὲν δὴ καὶ παντάπασι 

946 µμεγαλοπρεπῶς ξυνεχωρήσαµε», οὐδ᾽ ἐπισκεφάμενοι εὺ ἀδύ- 
35 νατον εἶναι, ἅ τις μὴ οἶδε μηδαμῶς, ταῦτα εἰδέναι ἁμῶς 

γέ πως" ὅτι γὰρ οὐκ οἶδε, φησὶν αὐτὰ εἰδέναι ἡ ἡμετέρα 
ὁμολογία. καίτοι, ὡς ἐγώμαι, οὐδενὸς ὕτου οὐχὶ ἀλογώ- 
τεφον τοῦτ ἂν φανείη. ὠλλ᾽ ὅμως οὕτως ἡμῶν εὐηθικῶν 

ϱ µτυχοῦσα ἡ ζήτησις καὶ οὐ σκληρῶν, οὐδέν τε μᾶλλον εὖ- 
30 ρεῖν δύναται τὴν ἀλήθειαν, ἁλλὰ τοσοῦτον κατεγέλασεν 

αὐτῆς, ὥστε ὃ ἡμεῖς πάλαι ξυνομολογοῦντες καὶ Ευμπλάτ- 
τοντες ἐτιθέμεθα σωφροσύνην εἶναι, τοῦτο ἡμῖν πάνυ 
ἑβριστικῶς ἀναφελὶς ὂν ἀπέφαινε. τὸ μὲν οὖν ἐμὸν καὶ 
ἧττον ἀγανακτῶ' ὑπὲρ δὲ σοῦ, ἦν ὃ' ἐγώ, ὦ Χαρμίδη, 

as πάνυ ἀγανακεῶ, εἰ σὺ τοιοῦτοῳ ὢν τὴν ἰδέαν καὶ πρὸς 
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τούτῳ τὴν ψυχἠν σωφφρονέστατος, μηδὲν ὀνήσει ἀπὸ ταύτης L 
τῆς σωφφοσύνης μηδέ τί σ) ὠφελήσει ἐν τῷ βίῳ παροῦσα. 
ἔτι δὲ ̓  μᾶλλον ἀγανακτῶ ὑπὶρ τῆς ἐπωδῆς, ἣν παρὰ 
τοῦ Θφακὸς ἔμαθον, εἰ μηδενὸς ἀξίον πράγματος οὖσαν 
αὐτὴν μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐμάνθανον. ταῦτ᾽ οὖν πάνυ 
μὲν οὐκ οἴυμαι οὕτως ἔχειν, «ἀλλ ἐμὲ φαῦλον εἶναι ζη- 347 

τητήν' ἐπεὶ τήν γε σωφροσύνην μέγα τι ἀγαθὸν εἶναι, 
καὶ εἴπερ γε ἔχειᾳ' αὐτό, µακάριον εἶναί σε. ἆλὶ ὅρα 316 
εἰ ἔχεις τε καὶ μηδὲν δέει τῆς ἐπωδῆς: εἰ γὰρ ἴχεις, μᾶλ- 
1ον ἂν ἔγωγέ σοι συμβουλεύσαιμι ἐμὲ μὲν λ1ῆρον ἡγεῖσθαι 10 
εἶναι καὶ ἀδύνατον λόγω ὀτιοῦν ζητεῖν, σεαντὸν δέ, 

ὕσωπερ σωφρυνέστερος εἶ, τοσούτῳ εἶναι καὶ εὐδαιμονέ- 
στερον. 

Καὶ ὁ Χαρμίδης, Αλλὰ μὰ ἁἵ, ἡ ὅ' ὃς, ἔγωγε, ὦ 
Σώκρατες, οὐκ οἶδα οὔτ' εἰ ἔχω οὔτ᾽ εἰ μὴ ἔχω. πῶς γὰρ 15 

ὢν εἰδείην ὃ γε μηδ’ ὑμεῖς οἷοί τε ἐστε ἐξευρεῖν ὃ τί ποτ’ 
ἔστιν, ὡς φὴς σύ; ἐγὼ μέντοι οὐ πάνυ σοι πείθοµαι, Β 
καὶ ἐμαυτόν, ὦ Σώκρατες, πάνν οἶμαι δεῖοθαι τῆς ἐπω- 
δῆς, καὶ τό γ΄ ἐμὸν οὐδὲν κωλύει ἐπάδεσθαι ὑπὸ σοῦ ὅσαι 
ἡμέραι, ἕως ἂν φῇς σὐ ἱκανῶς ἔχειν. Εἶεν. ἆλλ, ἔφη 20 

ὁ Κρπίας, ὦ Χαρµίδη, εἰ δρᾶς τοῦτο, ἔμοιγ ἔσται τοῦτο 

τεκµήριον ὅτι σωφρονεῖς, ἣν ἐπάδειν παρέχης Σωκράτει 
καὶ μὴ ἀπολίπῃ τούτου μήτε µέγα μήτε σµικρόν. Ὡς 
ἀκολουθήσοντος, ἴφη, καὶ μὴ ἀπολειφομένου" δεινά γὰρ ϐ 
ἂν ποιοίην, εἰ μὴ πειθοίµην σοὶ τῷ ἐπιτρόπῳ καὶ μὴ ποι- Ἡ 
οἵην ὢ κελεύεις. Αλλὰ µήν, ἔφη, κελεύω ἔγωγε. Ποιήσω 

τοίνυν, ἴφη, ἀπὸ ταυτησὶ τῆς ἡμέρας ἀρξάμενος. Οὗτοι, 
ἦν ὁ’ ἐγώ, τί βονλεύεσθον ποιεῖν; Οὐδέν, ἔφη ὁ Χαρμί- 
δης, ἀλλὰ βεβουλεύμεθα, Βιάσει ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, καὶ 
οὐδ' ἀνάκρισίν µοι δώσεις; 'δὲς βιασοµένου, ἴφη, ἐπειδή- 59 
περ ὅδε γε ἐπιτάττει. πρὸς ταῦτα οὗ αὖ βουλεύου ὃ τε 
ποιήσεις, Αλλ οὐδεμία, ἴφην ἐγώ, λείπεται βουλή: σοὶ Ὦ 
γὰρ ἐπιχειροῦντι πράττειν ὁτιοῦν καὶ βιαζομένῳ οὐδεὶς οἷός 
τ’ ἴσται ἐναντιοῦσθαι ἀνθρώπων. Μὴ τοίνυν, ἡ ὅ' ὃς, 
μηδὲ σὺ ἐναντιοῦ. Οὐ τοίνυν, ἦν ὃ' ἐγώ, ἐναντιώσομαι. 15 
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οί 

I. Τεθέασθε μὲν τὸν ἄνδρα µαχόµενον ἐν ὅπλοις, ὦ 
Νικία τε καὶ άχης' οὗ δ᾽ ἔνεκα ὑμᾶς ἐκελεύσαμεν συν- 
Φεάσασθαι ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, τότε μὲν οὐκ εἴπο- 

μεν, νῦν ὅ' ἐροῦμεν. ἡγούμεθα γὰρ χρῆναι πρός γε ὑμᾶς 
Απαῤῥησιάζεσθαι, εἰσὶ γάρ τινες οἳ τῶν τοιούτων καταγε- 
λῶσι, καὶ ἐάν τις αὐτοῖς συμβουλεύσηται, οὐκ ἂν εἴποιεν 

Β ἆ νοοῦσιν, ἀλλὰ στοχαζόµενοι τοῦ συμβονλενομένου ἄλλα 
λέγονσι παφὰ τὴν αὐτῶν δόξαν' ὑμᾶς δὲ ἡμεῖς ἠγησάμενοι 
καὶ Ικανοὺς γνῶναι καὶ γρόντας ἁπλῶς ἂν εὐπεῖν ὢ Δοκεῖ 

1ο ἡμῖν, οὕτω παφελάβοµεν ἐπὶ τὴν συμβουλὴν περὶ ὧν μέλ- 
λοµεν ἀνακοινοῦσθαι. ἔστιν οὖν τοῦτο περὶ οὗ πάλαι το- 
σαῦτα προοιµιάζοµαε, τόδε. ἡμῖν εἰσὶν υἱεῖς οὗτοι, ὅδε 
μὲν τοῦδε, πάππου ἔχων ὄνομα, Θουκυδίδης, ἐμὸς δὲ 

αὖ ὅδε' παππῷον δὲ καὶ οὗτος ὄνομ ἴχει τομοῦ πατρός 
15 Αριστείδην γὰρ αὐτὸν καλοῦμεν. ἡμῖν οὖν τούτων δέδο- 

259 κται ἐπιμε]ηθῆναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καὶ μὴ ποιῆσαι 
ὅπερ οἱ πολλοί, ἐπειδὴ µειρώκια γέγονεν, ἀνεῖναι αὐτοὺς 
ὃ τι βού]ονεαι ποιῖν, ἀλλὰ νῦν δὴ καὶ ἄρχεσθαι αὐτῶν 
ἐπιμελεῖσθαι καθ’ ὅσον οἷοί τ' ἐσμέν. εἰδύτες οὖν καὶ 

Riꝛd ὑμῖν ουἱεῖς ὄντας ἠγησάμεθα µεµεληκέναι περὶ αὐτῶν, 

εἶπερ τισὶν ἄλλοις, πῶς ἂν Φερωπευθέντες γένοιντο ἄρι- 
στοι” εἰ ὅ᾽ ἄρα πολλάκις μὴ προσεοχήκατε τὸν νοῦν τῷ 
τοιούτω, ὑπομνήσοντες ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἁμελεῖν, καὶ 
παρακαλοῦντες. ὑμᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμέλειάν τινα ποιήόασθαι 
τῶν υἶέων κοινῇ μεθ ἡμῶν. 5 

ΕΙ. "Οθεν δὲ ἡμῖν ταῦτ' ἔδοξεν, ὦ Νικία τε καὶ 
Αάχης, χρὴ ἀκοῦσαι, κἂν ᾖ ὀλίγῳω μακρύτερα. αυσσι- 
τοῦμεν γὰρ δὴ ἐγώ τε καὶ ἸΜελησίας ὅδε, καὶ ἡμῖν 
τὰ μειρώκια παρασιτεῖ. ὕπερ οὖν καὶ ἀρχόμενος εἶπον ϱ 
τοῦ λύγου, παῤῥησιασύμεθα πρὸρ ὑμᾶς. ἡμῶν γὰριο 
ἑκάτερος περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα 
ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσκους, καὶ ὅσα ἐν πολέμῳ εἰρ- 
γάσαντο καὶ ὅσα ἐν εἰρήνη, διοικοῦντες τὰ τε τῶν συµ- 
μάχων καὶ τὰ τῆσδε τῆς πύλεως: ἡμέτερα ὅ) αὐτῶν ἔργα 
οὐδέτερος ἔχει λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισγυνόμεθά τε τούσδε 15 
καὶ αιώμεθα τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι ἡμᾶς μὲν εἴωντρυ- 903 
φᾷν, ἐπειδὴ µειράκια ἐγενόμεθα, τὰ ὃξ τῶν ἄλλων πράγ- Ὁ 
µατα ἔπραττον' καὶ τοῖσδε τοῖς νεανίσκοις αὐτὰ ταῦτα 

ἐνδεανύμεθα, λέγοντες ὅτι, εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν καὶ 
μὴ πείσονται ἡμῖν, ἀκλεεῖς γενήσονται, εἰ δ) ἐπιμελήσον- 30 

3, ουντεθεᾶσθαι κ. --δ. αὐτῶν At αὐτῶν Θτ, ἑαυτῶν ahe. — 1ο. ἐμέλλομεν ᾱ. — 1. παππώον δὲ τει παππὼ 
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ται, τά ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοστο ἃ ἔχουσιν. οὗ- 
τοι μὲν οὖν φασὶ πείσεσθαι' ἡμεῖς ὅὶ δὴ τοῦτο σκοποῦ- 
µεν, τί ἂν οὗτοι µυθόντες q ἐπιεηδεύόαντες ὃ τι ἄριστοι 

Ε ἠήένοιντο. εἰσηγήόατο οὖν τις ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ µάθηµα, 
δ0τι καλὸν εἴη τῷ νέῳ μαθεῖν ἐν ὅπλοις µάχεσθαι: καὶ 
ἐπήνει τοῦτον ὃν νῦν ὑμεῖς ἐθεάσασθε ἐπιδευινύμενον : 
κάτ᾽ ἐκέλευε Φεάσασθαι. ἔδοξε δὴ χρῆναι αὐτούς τε ἐλθεῖν 
ἐπὶ Θέαν τἀνδρὸς καὶ ὑμᾶς συμπαραλαβεῖν ἅμα μὲν συν- 
Φεατάς, ἅμα δὲ συμβούλους τε καὶ ποινωνούς, ἐὰν βού- 

40 104ησ9ε, περὶ τῆς τῶν νἶέων ἐπιμελείας. ταῦτ ἐστὶν ἃ 
ἐβουλόμεθα ὑμῖν ἀνακοινώσασθαι. ἤδη οὖν ὑμέτερον µέ- 
ρος συμβουλεύειν καὶ περὶ ταύτου τοῦ µαθήµατος, εἴεε 
δοκεῖ χρῆναι µανθάνειν εἶτε µή, καὶ περὶ τῶν ἄλλων, εἴ 
τι ἴγετε ἐπαινέσαι µάθηµα νέῳ ἀνδρὶ ἢ ἐπιτήδευμα, καὶ 

16 περὶ τῆς κοινωρίας λέγειν ὁποῖόν τι ποιήσετε. 

III. ΝΙ. Ἐγὼ μέν, ὦ ἠυσίμαχε καὶ Ιελησία, ἐπαινῶ 
τε ὑμῶν τὴν διάνοιαν καὶ κοινωνεῖν ἔτοιμος, οἶμαι δὲ 

καὶ άχητα τόνδε. 
Β 44. ᾽Αληθῆ γὰρ οἴε, ὦ Νικία, ὡς ὃ γε ἔληεν ὁ 
30 υσίμαχος ἄρτι περὶ τοῦ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ τε καὶ τοῦ 

Μελησίον, πάνυ µοι δοκεῖ εὖ εἰφρῃσθαι καὶ εἰς ἐκείνους 
καὶ εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς ἅπαντας ὅσοι τὰ τῶν πύλεων πράτ- 
τουσιν, ὅτι αὐτοῖς σχεδόν ει ταῦτα συμβαίνει ἃ οὗτος Δέ- 
γει καὶ περὶ παῖδας καὶ περὶ τἆλλα ἴδια, ὀλιγωφεῖσθαί 

αδτε καὶ ἀμελῶς διατίθεσθαι. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς λέγεις, 

ὦ υσίμαχε: ὅτι ὅ ἡμᾶς μὲν συμβούλους παρακαλεῖς ἐπὶ 

6 τὴν τῶν νεανίσκων παιδείαν, Σωκράτη δὲ τόνδε οὐ παρα- 
καλεῖς, θαυμάζω, πρῶτον μὲν ὄντα δηµότην, ἔπειτα ἐν- 
ταῦθα ἀεὶ τὰς διατριβὰς ποιούµένον, Όπου τί ἐστι τῶν 

αοτοιούτω» ὧν σὺ ζητεῖς περὶ τοὺς νίους ἢ µάθηµα ἢ ἐπι- 

τήδευµα καλόν. — 

αἩΤ. Πῶς λέγεις, ὦ Λάγης: Σωκράτης γὰρ ὅδε τινὸς 

τῶν τοιούτων ἐπιμέλειαν πεποίηται: 
44. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Ανσίμαχε. 

46. ἩΝΜΙ. Τοῦτο μέν σοι κἂν ἐγὼ ἔχοιμι εἰπεῖν οὐ χεῖρον 

Αάχητος" καὶ γὰρ αὐτῷ µοι ἔναγχος ἄνδρα προξένησε 
ϱ. τῷ υἱεῖ διδώσκαλον μονσικῆς, ᾽Αγαθοκλέους µαθητὴν. «{4ά- 

255 µονα, ἀνδρῶν χαριέστατον οὐ µόνον τὴν μουσική», ἀλλὰ 
καὶ τἆλλα ὁπύσα βούλει ἄξιον οννδιατρίβειν τηλικούτοις 

4ὐ νεανίσκοις. 

εν. AT. Οὕὔτο τι, ὦ Σώκρατές τε καὶ Νικία καὶ 
Αάγης, οἱ ἡλίκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώσκοµεν τοὺς νεωτέρους, 
ἄτε κατ οὐλίαν τὰ πολλὰ διατρίβοντες ὑπὸ τῆς  ἠλικίας” 
ἆλλ’ εἴ τι καὶ αὖ, ὦ παῖ Σωφφονίσκου, ἔχεις τῷδε τῷ 

α» σαντοῦ δηµότῃ ἀγαθὸν συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβονλεύειν. 

Ε δίκαιος ὅ᾽ εἶ' καὶ γὰρ πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ὤν' 
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ἀεὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ὁ σὺς πατὴρ ἑταίρω τε καὶ φίλω ἦμεν, 
καὶ πρότερον ἐκεῖνος ἐτελεύτησε πρίν τι ἐμοὶ διενεχθῆναι. 

περιφέρει δὲ τίς µε καὶ μνήμη ἄρτι τῶνδε λεγόντων: τὰ 
γάρ µειράκια τάδε πρὸς ἀλλήλους οἴκοι διαλεγόμενοι θαμὰ 

ἐπιμέμνηται Σωκράτους καὶ σφόδρα ἐπαινοῦσιν' οὐ µέν- 6 
τοι πώποτε αὐτοὺς ὠνηρώτησα εἰ τὸν Σωφφρονίσκου λέ- 
γοιεν" ἀλλ’, ὦ παῖδες, λέγετέ µοι, Όδ' ἐστὶ Σωκράτης, 
περὶ οὗ ἑκάστοτε µέμνησθε; 

ΠΗΙ. Πάνυ μὶν οὖν, ὦ πάτερ, οὗτος. 
41. Εὖ γε νὴ τὴν Ἡραν, ὦ Σώκρατες, ὅτι ὀρθοῖς ιο 

τὸν πατέρα, ἄριστον ἀνδρῶν ὄντα καὶ ἄλλως καὶ δὴ καὶ 
ὅτι οὐκεῖα εά τε σὰ ἡμῖν ὑπάρξει καὶ σοὶ τὰ ἡμέτερα. 

44. Καὶ µήν, ὦ 4νοίμαχε, μὴ ἀφίεσό γε τώνδρός: αἷς 
ἐγώ καὶ ἄλλοθί γε αὐτὸν ἐθεασάμην οὐ µόνον τὸν πατέρα 

ἁλλὰ καὶ τὴν πατρίδα ὀρθοῦντα" ἐν γὰρ τῇ ἀπὸ «Φηλΐου 15 Β 
φυγῇ μετ ἐμοῦ ξυνανεχώρει, κἀγώ σὀι λέγω ὄει εἰ οἱ 
ὅλλοι ἠθελον τοιοῦτοι εἶναι, ὀρθὴ ἂν ἡμῶν ἡ πόλις ἦν 
καὶ οὐκ ἂν ἔπεσε τότε τοιοῦτον πτώμα. 

4. Ὦ Σώνρατες, οὗτος μέντοι ὁ ἔπαινός ἐστι κα- 

λός, ὃν σὐ νῦν ἐπαινεὶ ὑπ' ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσθαι 30 
καὶ εἰς ταῦτα ες ὢ οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὖ οὖν ἴσθι ὅτι 

ἐγὼ ταῦτα ἀκούων χαίρω ὅτι εὐδοκιμεῖς. καὶ σὺ δὲ ἠγοῦ 
µε ἐν τοῖς γ) εὐνουστάτοις σοι εἶναι. χρῆν μὲν οὖν καὶ 
πρότερόν γε φοιτᾷν αὐτὸν παρ ἡμᾶς καὶ οἰκείονς ἡγε- 6 

σθαι, ὥσπερ εὺ δίκαιον" νῦν ὅ) οὖν ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέ- 15 
φας, ἐπειδὴ ὠνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους, μὴ ἄλλως ποίει, 
ἀλλά σὐνισθί τε καὶ γνώριζε καὶ ἡμᾶς καὶ τούσδε τοὺς 
φεωτέρους, ὅπως ἂν διασώζητε καὶ ὑμεῖς τὴν ἡμετέραν 
φιλίαν. ταῦτα μὶν οὖν καὶ σὺ ποιήσεις καὶ ἡμεῖς σε καὶ 

αὖθις ὑπομνήσομεν" περὶ δὲ ὧν ἠρἐάμεθα εί φατε; τί»ο 
δοκεῖ; τὸ µάθηµα τοῖς µειρακίοις ἐπιτήδειον εἶναι ἢ οὗ, 
τὸ μαθεῖν ἐν ὅπλοις µάχεσθαι; 

ν. Σ0. ᾽Αλλὰ καὶ τούτων πέρι, ὦ νοίμαχε, ἔγωγε Ὦ 
πειράσοµαι συμβονλεύειν ἄν τι δύνωµαι, καὶ αὖ ὢ προκαλεῖ 
πάντα ποιεῖν. διιαιότατον μέντοι µοι δοκεῖ εἶναι, ἐμὲ 15 
φεώτερον ὄντα τῶνδε καὶ ἀπειρύτερον τούτων ἀκούειν 
πρότερον τί λέγονσι καὶ µανθάνειν παρ αὐτῶν: ἐὰν ὅ 3941 
Έχω τι ἄλλο παρὰ τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα, τότ ἤδη 
διδάσκειν καὶ πείθειν καὶ οἳ καὶ τούτους. αλλ’, ὦ Νικία, 

τί οὗ λέγει πότερος ὑμῶν; “ο 
NI. ΑΜ’ οὐδὲν κώλύει, ὦ Σώκρατες. δοκεῖ γὰρ ἐμοὶ 

τοῦτο τὸ µάθηµα τοῖς νέοι ὠφέλιμον εἶναι ἐπίστα- 
σθαι πυλλαχῇ. καὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοθι διατρίβειν, ἐν οἷς Ε 
δὴ φιλοῦσιν οἱ νέοι τὰς διατριῤὰς ποιεῖσθαι, Όταν σχο- 
λὴν ἄγωσιν, ἆλλ' ἐν τούτω εὖ ἔχει, ὅθεν καὶ τὸ σώμα αν 
βέλειον ἴσχειν ἀνάγκη -- οὐδενὸς γὰφ τῶν γυμνασίων φαυ- 
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4338 Ἅᾖότερον οὐδ᾽ ἐλάττω πόνον ἔχει --, καὶ ἅμα προσήκει 
μάλισε᾽ ἐλευθέρῳ τοῦτό τε τὸ γυμνάσιον καὶ ἡ ἱππική" 
οὗ γὰρ ἀγώνος ἀθληταί ἐσμεν καὶ ἐν οἷς ἡμῖν ὁ ἀγὼν 
πρόκειται, µόνοι οὗτοι γυμνάζανται οἱ ἐν τούτοις τοῖς 

δ περὶ τὸν πόλεµον ὀργώνοις γυµναζόμενοι, ἔπειτα ὀνήσει 
958 µέν τι τοῦτο τὸ µάθηµα καὶ ἐν τῇ µώχη αὐτῇ, Όταν ἐν 

τάξει δέῃ µάχεσθαι μετὰ πολλῶν ἄλλων" µέγιστον μέντοι 
αὐτοῦ ὄφελος, ὕταν λ1υθῶσιν αἳ τάξεις καὶ ἤδη τι δὲῃ 

Β µόνον πρὸς µόνον ἢ διώκοντα ἀμυνομένῳ τινὶ ἐπιθέσθαι 
ιοῇ καὶ ἐν φυγῇ ἐπιτιθεμένου ἄλλου ἀμύνασθαι αὐτόν" οὔτ᾽ 

ὢν ὑπό. γε ἑνὺς εἷς ὁ τοῦτ) ἐπιστάμενος οὐδὲν ἂν πάθοι, 

ἴσως ὃ᾽ οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων, ἁλλὰ πανταχῇ ἂν ταύτῃ 

πλεονεκτοῖ. ἔτι δὲ καὶ εἰς ἄλλου παλοῦ µαθήµατος ἐπι- 
Βυµίαν παρακαλεῖ τὸ τοιοῦτον' πᾶς γὰρ ἂν μαθὼν ἐν 

6 ὔπλοις µάχισθαι ἐπιθυμήσειε καὶ τοῦ ἕξης µαθήµατος 
τοῦ περὶ τὰς τάξεις, καὶ ταῦτα λαβὼν καὶ φιλοτιμηθεὶς 

ο ἐν αὐτοῖς ἐπὶ πᾶν ἂν τὸ περὶ τὰς σερατηγίας ὀρμήσειε. 
καὶ ἤδη ὅῆλον ὅτι τὰ τούτων ἐχόμενα καὶ µαθήµατα πάντα 
καὶ ἐπιεηδεύματα πάντα καὶ καλὰ καὶ πολλοῦ ἄξια ἀνδρὶ 

0 μαθεῖν τε καὶ ἐπιτηδεῦσαι, ὧν καθηγήσαιτ ἂν τοῦτο τὸ 
µάθηµα. προσθήσοµεν ὃ) αὐτῷ οὐ σμικρὰν προσθήκην, 

ὅτι πάντα ἄνδρα ἐν πολέμῳ καὶ θαῤῥαλεώτερον καὶ ἄνδφει- 
ότερον ἂν ποιήσειεν αὐτὸν αὐτοῦ οὖκ ὀλίγῳ αὕτη ἡ ἐπι- 
στήµη. μὴ ἀτιμάσωμεν δὲ εἰπεῖν, εἰ καὶ τῷ σμικρότερον 

ας δοκεῖ εἶναι, ὅτι καὶ εὐσχημονέστερον ἐνταῦθα οὗ χρή τὸν 

Ὦ ἄνδρα εὐσχημονέστερον φαίνεσθαι, οὗ ἅμα καὶ δεινότεφος 

908 τοῖς ἐχθροῖς φανεῖαι διὰ τὴν εὐσχημοσύνην. ἐμοὶ μὲν 

οὖν, ὦ νσίμαχε, ὥσπερ λέγω, δοκεῖ τε χρῆναι διδώσκειν 
τοὺς νεανίσκους ταῦτα καὶ δι ὦ δοκεῖ εἴρηκα" άχητος 

πο ὁ᾽, εἴ τι παρὰ ταῦτα λέγει, κἂν αὐτὸς ἠδέως ἀκούσαιμε. 
γι. AM. Ἠλλ ἴστι μέν, ὦ Νικία, χαλεπὸν λέγειν περὶ 

ὀεονοῦν µαθήµατος, ὡς οὐ χρὴ µανθάνειν' πάντα γὰρ 
ἐπίστασθαι ἀγαθὺν δοκεῖ εἶναι. καὶ δὴ καὶ τὸ ὁπλεικὸν 

Ε ᾖτοῦτο, εἰ μέν ἐσει µάθηµα, Όπερ φασὶν οἱ διδάσκοντες, 
45 καὶ οἷον Νικίας λέγει, χρὴ αὐτὸ µιφθάνειν εἰ δ' ἔσει 

μὲν μὴ μάθημα, ὦλ ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι, ἢ 
µάθηµα μὲν τυγχάνει ὄν, μὴ μέντοι πώνν σπουδαῖον, 
τέ καὶ δέοι ἂν αὐτὸ µανθάνειν; έγω δὲ ταῦτα περὶ αὐ- 
τοῦ εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἶμαι ἐγὼ τοῦτο, εἴ τι ἦν, 

0 οὐκ ἂν λεληθέναι Πακεδαιμονίους, οἷς οὐδὲν ἄλλο µέλει 
ἐν τῷ βίῳ ἢ τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν, ὃ τι ἂν µα- 

488 θόντες καὶ ἐπιτηδεύσαντες πλεονεκτοῖεν τῶν ἄλλων περὶ 

τὺν πόλεμον., εἰ ὁ) ἐκείνους ἐλελήθει, ἀλλ) οὐ τούτους γε 
τοὺς διδασκάλους αὐτοῦ λέληθεν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνοι 

εὐ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 

καὶ ὅτι παρ ἐκείνοις ἄν τις ειµηθεὶς εἰς ταῦτα καὶ παρὰ 

τῶν ἄλλων πλεὶστ᾽ ἂν ἐργάξοιτο χρήματα, ὥσπερ γε καὶ 

Π4ά ΤΟΝΟΣ 44ΧΗΣ. 4185. 185. 184, 

τραγωδίας ποιητὴς παρ ἡμῖν τιµηθείς. τοιγάρτοι ὃς ἂν 
οἵηται τραγῳδίαν καλῶς ποιῖν, οὐκ ἔξωθεν κύκ]ῳ περὶ 
τὴν ᾽Ατεικὴν κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐπιδεικνύμενος περ- ἙΒ 

έρχεται, ἆλλ) εὐθὺς δεῦρο φέρεται καὶ τοῖσδ᾽ ἐπιδείκνυσιν. 
εὐκότωρ. τοὺς δὲ ἐν ὅπλοιο µαχοµένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ 6 
τὴν μὲν ακεδαίμονα ἠγουμένους εἶναι ἄβατον Ἱερὸὺν καὶ 
οὐδὲ ἄκρῳ ποδὶ ἐπιβαίνοντας, κύκλῳ δὲ περιόντας αὖὐ- 

τὴν καὶ πᾶσι μᾶλλον ἐπιδεικνυμένους, καὶ μάλιστα τού- 

τοις οἳ κἂν αὐτοὶ ὁμολογήσειαν πολλοὺς σφῶν προτέρους 

εἶναι πρὺς τὰ τοῦ πολέμου. ο 
ΝΕ, Ἔπεπα, ὦ Ανσίμαχε, οὐ πάνν ἀλίγος ἐγὼ ϐϱ 

τούτων παραγέγονα ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, καὶ ὁρῶ οἷοί 
εἶσιν. ἔξεσει ὃὲξ καὶ αὐτόθεν ἡμῖν σκέψασθαι' ὥσπιφ 
γὰρ ἐπίτδες οὐδεὶς πώποτ εὐδόκιμος γέγονεν ἐν τῷ 
πο]έμω ἀνὴρ τῶν τὰ ὁπλιτικὰ ἐπιηδευσάντων. καίτοι 16 
εἴς γε τἆλλα πάντα ἐκ τούτων οἱ ὀνομαστοὶ γίρνον- 
ται, ἐκ τῶν ἐπιτηδευσάνεων ἕκαστα" οὗτοι δὅ᾽, ὡς 
ἔοικε, παρὰ τοὺς ἄλλους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο δεδνσεν- 
χήκασιν. ἐπεὶ καὶ τοῦτον τὸν Σεησίλεων, ὃν ὑμεῖς μετ 
ἐμοῦ ἐν τοσούτῳ ὄχίῳω ἐθεάσασθε ἐπιδεωινύμενον καὶ τὰ 9ο Ώ 
μεγάλα περὶ αὐτοῦ λέγοντα ἃ ἔλεγεν, ἑτέρωθι ἐγὼ κάλ- 
ἀιον ἐθεασάμην ἐν τῇ ὠληθείᾳ ὡς ἀληθῶς ἐπιδεικνύμενον 
οὐχ ἑκόντα. προσβαλούσης γὰρ τῆς νεὼς ἐφ᾽ ᾗ ἐπεβάτενε, 
πρὸς ὀλκάδα τινά, ἐμάχετο ἔχων δορυδρέπανον, διαφέ- 

ρον δὴ Όπλον ἄτε καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων διαφέρων. τὰ 35 
μὶν οὖν ἄλλα οὐκ ἄξια λέγειν περὶ εὐνδρός, τὸ δὶ σύφισμα 
τὺ τοῦ ὀρεπάνου τοῦ πρὸς τῇ λόγχη οἷον ἀπέβη. µαχοµένου K 
γὰρ αὐτοῦ ἐνέσχετό που ἐν τοῖς τῆς νεὼς σκεύεσι καὶ ἀντελά- 
βετο. εἶλκεν οὖν ὁ Σεησίλεως βουλόμενος ἀπολῦσαι, καὶ 
οὐχ οἷός ε᾿ ἦν" ἡ δὲ ναῦς τὴν ναῦν παρῄει. τέως μὲν 30 
οὖν παρέθει ἐν τῇ νηϊ ἀντεγόμενος τοῦ δόρατος" ἐπεὶ δὲ 
δὴ παρηµείβετο ἡ ναῦς τὴν ναῦν καὶ ἐπέσπα αὐτὺν τοῦ 
ὀόρατος ἐχόμενον, ἠφίει τὸ δόρν διὰ τῆς χειρός, ἕως 
ἄκρου τοῦ οτύρακος ἀντελάβετο. ἦν δὲ γέλως καὶ κρότος 384 
ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς ὀλκάδος ἐπέ τε τῷ σχήµαει αὐτοῦ, καὶ 18 
ἐπειδὴ βαλόντος τινὸς λίθῳ παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸ κατάσερωµα ἀφίεται τοῦ δόρατος, τότ᾽ ἤδη καὶ οἱ ἐκ 
τῆς τριήρους οὐκέτι οἷοί τ’ ἦσαν τὸν γέλωτα κατέχειν, 
ὁρῶντες αἰωρούμενον ἐκ τῆς ὁλκάδας τὺ δορυδρέπανον 
ἐκεῖνο. ἴσως μὲν οὖν εἴη ἄν τι ταῦτα, ὥσπερ Νικίας λέ- κο 348 
γε: οἷς δ' οὖν ἐγὼ ἐντετύχηκα, τοιαῦτ ἄττα ἐστίν. 

ΧΕΙ. “Ὁ οὖν καὶ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, ὅτι εἴτε οὕτω σμικρὰς 
ὠφελείας ἴχει µάθηµα ὃν, εἴτε μὴ ἂν φααὶ καὶ προσποιοῦν- 
ται αὐτὸ εἶναι µάθηµα, οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν µανθάνειν. 
καὶ γὰρ οὖν µοι δοκεῖ, εἰ μὲν δειλός τις ὢν οἴσιτο αὗτὸν «5 
ἐπίστασθαι, θρασύτερος ἂν δι’ αὐτὸ γενόμενος ἐπιφανέστε- 
ρος γένοιτο οἷος ἠν' εἰ δὲ ἀνδρεῖος, φυλαττόμενος ἂν 
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ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, εἰ καὶ σμιιρὸν ἐξαμάρτοι, µεγάλας 
ἂν διαβολὰς ἴσχειν' ἐπίφθονος γὰρ ἡ προσποίησις τῆς 

6 τοιαύτης ἐπιστήμης, ὥστ᾽ εἰ µή τι Φαυμαστὺν ὅσον ὅια- 
φέρει τῇ ἀρετῇ τῶν ἄλλων, οὐκ ἐσθ᾽ ὅπως ἄν τις φύγοι 

δτὺ καταγέλαστος γενέσθαι, φάσκων ἔχειν ταύτην τὴν ἐπι- 
στήµην. Τοιαύτη τι ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ 4υσίμαγε, ἡ περὶ 
τοῦτο τὸ µάθηµα εἶναι σπουδή: χρὴ ὃ᾽ ὅπερ σοι ἐξ 
ἀἰρχῆς ἔλεγον, καὶ Σωκράτη τόνδε μή ἀφιέναι, ἀλλὰ δεῖ- 
σθαι συμβονλεύειν ὅπῃ δοκεῖ αὐτῷ περὶ τοῦ προκειµένου. 

1 41. Αλλὰ δέοµαι ἔγωγε, ὦ Σώκφατες' καὶ γὰρ ὥσπερ 
D ἔτι τοῦ διακρινοῦντος δοκεῖ µοι δεῖν ἡμῖν ἡ βουλή. εἰ 

μὲν γὰρ συνεφερέσθην τώδε, ἧττον ἂν τοῦ τοιούτου ἔδει 

νῦν δὲ -- τὴν ἐναντίίαν γάρ, ὡς ὁρᾷς, άχης Νικία 
ἔθετο -- εὖ δὴ ἔχει ἀκοῦσαι καὶ σοῦ, ποτέρῳ τοῖν ἀνδροῖν 

Ισύμψηφος εἷ- 
ΙΧ. Σ0. Τί δαί, ὦ νσίμαχε; ὁπότερ ἂν οἱ πλείους 

ἐπαινῶσιν ἡμῶν, τούτοις µέλλεις χρῆσθαι; 

4Τ. Τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Ἡ καὶ σύ, ὦ Ἰελησία, οὕτως ἂν ποιοῖς; κἂν 

Κ3εἴ τις περὶ ἀγωνίαρ τοῦ υἶέος σοι βουλὴ εἴη τί χρὴ 
ἀσκεῖν, ἄρα τοῖς πλείοσιν ἂν «ἡμῶν πείθοιο, ἢ ᾿κείνῳ 
ὅστις τυγχάνει ὑπὸ παιδοερίβῃ ἀγαθῷ πεπαιδευµένος καὶ 

ἠσκηκώς; 
ΜΕ. ᾿Ἐκείνῳ εὐχός γε, ὦ Σώκρατες. 

1 25. Αὐτῷ ἄρ ἂν μᾶλλον πείθοιο ἢ τέτεαρσιν οὐ- 
σιν ἡμῖν; 

ΜΕ. Ἴσως, 

29. Ἐπιατήμῃ γάρ, οἶμαι, δεῖ αρίνεσθαι ἆλλ᾽ οὐ 
πλήθει τὰ μᾶλλον καὶῶς κριθήσεσθαι. 

30 ΜΕ. Πῶς γὰρ οὓς 

Σ5,. Οὐκοῦν καὶ νῦν χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο οχέφα- 

136 σθαι, εἰ ἴστι τις ἡμῶν τεχνικὺς περὶ οὗ βουλενόμεθα, ἢ 

οὗ : καὶ εἰ μὲν ἐστιν, ἐκείνω πείθεσθαι ἓνὶ ὄνει, τοὺς κ 
ἄλλους ἐδν' εἰ δὲ µή, ἄλλον τινὰ ζητεῖν. ἢ περὶ σμικροῦ 

15 οἴεσθε νυνὶ κινδυνεύειν καὶ σὺ καὶ 4νσίμαχος, ἅλλ οὐ 
περὶ τούτου τοῦ κεήµατος ὃ τῶν ὑμετέρων µέγισεον ὃν 
τυγχάνει; υ]έων γάρ που ἢ χρηστῶν ñ τάναντία γενοµέ- 
νων καὶ πᾶς ὁ οἶκος ὁ τοῦ πατρὺς οὕτως οὐκήσεται, 
ὁποῖοι ἄν τινες οἱ παῖδες γέρωνται. 

.. ᾖΠἨΕξ. Αληθῆ λέγει. 
24. Πολλὴν ἄρα δεῖ προµήθειαν αὐτοῦ ἔχειν. 
ΜΕ. Πάννυ γε. 

Β ΣΑ. Πῶς οὖν, ὃ ἐγὼ ἄρει ἴλεγον, ἐσκοποῦμεν ἄν, 
εἰ ἐβουλόμεθα σχέφασθαι τίς ἡμῶν περὶ ἀγωνίαν τεγνι- 

46 κώτατος; ἄρ᾽ οὐχ ὁ μαθὼν καὶ ἐπιτηδεύσας, ᾧ καὶ δι- 
δάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγονότες ἦσαν αὐτοῦ τούτου; 
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ΜΕ. "Ἔμοιγε δοκεῖ. 
29. Οὐκοῦν ἔει πρότερον, τίνος ἄντοα τούτου οὗ 

ζητοῦμεν τοὺς διδασκάλους; 

ΜΕ. Πώς λέγεις; 

Χ. ΣΩ. ΊΏδε ἴσως μᾶλλον κατάδηλον ἴσται. οὔ μοι 
δοκεῖ ἐξ ἀρχῆς. ἡμῖν ὠμολογῆσθαωι, τί ποτ᾽ ἴστι περὶ οὗ 
βουλευόμεθα καὶ σκεπτύµεθα, ὅσεις ἡμῶν τεχνικὸς καὶ ὁ 
τούτου ἕνεκα διδασκάλους ἐκτήσατο, καὶ ὅστις µή. 

ΝΙ. Οὐ γάρ, ὦ Σώκρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις µά- 
χεσθαι σκοποῦµεν, εἴκε χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσκουᾳ µανθά- id 

γειν εἶτε μή 

ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Νικία. ἆλλ᾽ ὅταν περὶ φαρ- 
µάκου εις τοῦ απρὺς ὀφθαλμοὺς σκοπῆται, εἴτε χρὴ αὐτὸ 
ὑπαλείφεσθαι εἴτε µή, πότερον οἴει τότε εἶναι τὴν βου- 
λὴν περὶ τοῦ φαρμάκου ἢ περὶ τῶν ὀφθαμῶν; ΠΠ 

ΝΙ. Περὶ τῶν ὀφθαλμῶν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὅταν ἵππῳ Ἰαλινὸν σκοπῆταί τις Ὦ 

εὖ προσοιστέον ἢ μή, καὶ ὁπότε, τότε που περὶ τοῦ ἵπ- 
που βουλεύεται ἆλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ; 

ΝΙ. Αληθῆ. * 
. Οὐκοῦν ἑνὶ λόγῳ, ὅταν τίς τι ἕνεκά του σχοπῇ, 

περὶ ἐκείνου ἡ βουλὴ ευγχάνει οὖσα οὗ ἕνεκα ἐσκόπει, 
ἆλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ ὃ ἕνεκα ἄλλου ἐξήτει. 

ΝΙ. ᾽Ανάγκη. 
29, οεἴ ἄρα καὶ τὸν σύμβονλον σκοπεῖν, ἄρα τεχνι- 15 

κὀᾳ ἐστιν εἰς ἐκείναυ Δερωπείαν οὗ ἕνεκα σκοπούµενοι 
σκοποῦμεν. 

ΝΙ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν νῦν φαμὲν περὶ µαθήµατος σκοπεῖν Ἐ 
τῆς ψυχῆς ἕνεκα τῆς τῶν νεανίσκων. 38 

ΔΙ. Ναί. 

Σῳ. Εἴ εις ἄρα ἡμῶν τοχνικὸς περὶ ψντῆς 8ερα- 
πείαν καὶ οἷός τε καλῶς τοῦτο Φεραπεῦσαι, καὶ Ότῳ ὅι- 
δάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγόνασε, τοῦτο σκεπτέον. 

A4. Τί δὲ, ὦ Σώκρατες; οὕπω ἑώρακας ἄνευ διδα- 45 
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σκάλων τεχνικωτέρους γεγονότας εἰ ἴνια ἢ μετὰ διδα- 9060 
σκάλων ; 

Σ8. Ἔγωγε, ὦ άχης' οἷς γε σὺ οὐκ ἂν ἐθέλοις 
πιοτεῦσαι, εἰ φαῖεν ἀγαθοὶ εἶναι δηµιονργοί, εἰ µή τί 

οσι τῆς αὐτῶν τέχνης ἔργον ἔχοιεν ἐπιδεῖξαι εὖ εἰργασμέ- 40 
φον, καὶ ἓν καὶ πλείω. 1.0 

44. Τοῦτο μὲν ἀληθῆ λέγεις. 
πι. Σ0. Καὶ ἡμᾶς ἄρα δεῖ, ὦ 4άχης τε καὶ Νικία, ἐπειδὴ 

4υσίμαχος καὶ ἠΜελησίας εἰς συμβουλὴν παρεκαλεσάτην ἡμᾶς 

περὶ τοῖν υἱέοιν, προθυμούμενοι αὐτοῖν ὃ τι ἀρίστας γενέ- 46 
σθαν τὰς φυχάς, εἰ μέν φαμεν ἔχειν, ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς καὶ 

7. τοῦτο ο. a. — 11, ἔει auetore Heindorſto be: ἐπὶ ει libris Ες — 14. καὶ σοῦ ἀκοῦσαι a. — 16. δαί] δὲ α. 
-- ὁπότερ' ἂν αποίοτο Schleiermachero νο: ὁπότε ἂν cuin libris a. — 24. κείνω Flort. aber ἢ κείνῳ a, q̃ ἐκείνῳ ὃν ο, 
— 22. τυγχάνοι εὔ ΒεκΚετο ο. — πεπαιδευµένος ἢ καὶ a. — 39. —— κρίνεσθαι αᾱ. -- 10. ἡμετέρων ᾱ. — 
44. κας ίαν ᾱ- 

ἕνεκα ἄλλου auetore Οοτηατίο be: οὗ ἔνεκα ἄλλο ου libris a. — 14. τοῦτον a. — 35. δέ] δαί h. 
νὰ 35 
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διδασκάλους οἵεινες ἡμῶν γεγόνασιν, οἳ αὐτοὶ πρῶτοι 
ἀγαθοὶ ὄντες καὶ πολλῶν φίων τεθεραπευκότες Ψνιάς 

Β ἔπειτα καὶ ἡμᾶς διδάξαντες φαίνονται: ἢ εἴτις ἡμῶν αὐ- 

τῶν ἑαυτῷ διδάακαλον μὲν οὔ φησι γεγονέναι, ἀλλ οὖν 
s ἔργα αὐτὸς αὐτοῦ ἔχει εὐπεῖν, καὶ ἐπιδεῖξαι τίνες Αθηναίων 
ἢ τῶν ξένων, ἢ δοῦλοι ἢ ἐλεύθεροι, δι ἐκεῖνον ὁμολογου- 
µέναως ἀγαθοὶ γεγύνασιν. εἰ δὲ μηδὶν ἡμῖν τούτων ὑπάρ- 
χει, ἄλλονς κελεύειν ζητεῖν καὶ μὴ ἐν Ἱταίρων ἀνδρῶν. 
οἶέσε κενδυνεύειν διαφθείροντας τὴν µεγίσεην αὐτίαν ἔχειν 

907 ιο ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἠυσίμαχέ τε καὶ 
6 Μελησία, πρῶτος περὶ ἐμαντοῦ λέγω ὅτι διδάσκαλός µοι 

949 οὐ γέγονε τούτου πέρι. καίτοι ἐπιθυμῶ γε τοῦ πράγματος 

ἐκ νέον ἀρξάμενος. ἀλλὰ τοῖς μὲν σοφισταῖς οὐκ ἔχω τε- 
λεῖν μισθούς, οἵπερ μόνοι ἐπηγγελλοντό µε οἷοί τ εἶναι 

Ἰποιῆσαι καλόν τε κάγαθόν' αὐτὸς ὅ' αὖ εὗρεῖν τὴν τέ- 
Ίνην ἀδυνατῶ ἔτι νυνέ. εἰ δὲ Νίας ἢ άχης εὕρηκεν ἢ 
µεμάθηκε», οὐκ ἂν Θαυμάσαιμι" καὶ γὰρ χρήµασιν ἐμοῦ 

δυνατώτεροι, ὥστε μαθεῖν παρ᾽ ἄλλων, καὶ ἅμα πρεσβύ- 
Ὦ τεροι, ὥστε ἤδη εὑρηκέναι. δοκοῦσι δή µοι δυνατοὶ εἷ- 

Ἄηναι παιδεῦσαι ἄνθρωπον ' οὐ γὰρ ἄν ποτε ἀδεῶς ἀπεφαί- 
rorto περὶ ἐπιτηδευμάτων γέῳ χφησεῶν τε καὶ πονηρών, 
εὖ μὴ αὐτοῖς ἐπίστευον Ἱκανῶς εἰδέναι. τὰ μὶν οὖν ἄλλα 
ἔγωγε τούτοις πιστεύω” ὅτι δὲ διαφέρεσθον ἀλλήλοιν, ἐθαύ- 
µασα, τοῦτο οὖν σου ἐγὼ ἀντιδέομαι, ὦ 4νσίμαχε, κα- 

αὖ Βάπερ ἄφει 4άχης μὴ ἀφίεσθαί σε ἐμοῦ διεκελεύετο ἀλλὰ 
ἐρωτᾷν, καὶ ἐγὼ νῦν παρακεεύομαί σοι μὴ ἀφίεσθαι 

E ἍἈάχητος μηδὶ Νικίου, ἆλλ᾽ ἐρωτᾷν, λέγοντα ὅτι Ὁ μὲν 
Σωκράτης οὔ φησιν ἐπαῖειν περὶ τοῦ πράγματος, οὐδ᾽ ἵκα- 
»ὸς εἶναι διακρῖναι ὁπότεφος ὑμῶν ἀληθῆ λέγει" οὔτε γὰρ 

268 00 εὑρετὴς οὔτε µαθητὴς οὐδενὸς περὶ τῶν τοιούτων γεγο- 
νέναι' σὺ δ᾽, ὦ άχης καὶ Νικία, εἴπιτον ἡμῖν ἑκάτε- 
ρος, τίνι δὴ δεινοτάτῳ συγγεγύρατον περὶ τῆς τῶν νέων 

τροφῆς, καὶ πότερα µαθόντε παρά του ἐπίσεασθον ἢ 
αὐτὼ ἐξευρύντε, καὶ εἰ μὲν παθόντε, τίς ὁ διδάσκαλος 

141 as ἑκατέρῳ καὶ τίνες ἄλλοι ὁμότεχνοι αὐτοῖς, ἵν', ἂν μὴ ὑμῖν 
σχο]ὴ ᾖ ὑπὸ τῶν τῆς πύ]εως πραγμάτων, ἐπ ἐκείνους 
ἴωμεν καὶ πείθωµεν ἢ δώροις ἢ χάρισιν ἢ ἀμφότεφα ἐπι- 
µεληθῆναι καὶ τῶν ἡμετέρων καὶ τῶν ὑμετέρων παίδων, 

ὅπως μὴ παταισχύνωσι τοὺς αὐτῶν προγόνους φαῦλοι γε- 
«ο νόμενοι" εὖ ὅ αὐτοὶ εὑρεταὶ γεγονότε τοῦ τοιούτου, δότε 

παράδειγµα, είνων ἤδη ἄλλων ἐπιμεληθέντες ἐκ φαύλων 
καλούς τε κὐγαθοὺς ἐποιήσατε. εἰ γὰρ νῦν πρῶτον ἄρξε- 

ἨΒ οθε παιδεύειν, σκοπεῖν χρὴ μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ 
κίνδυνος κινδυνεύηται, ἆλλ᾽ ἐν τοῖς υἱέσι τε καὶ ἐν τοῖς 

αδτῶν φίλων παισί, καὶ τς τὸ λεγόμενον κατὰ τὴν 

Πα 4ΤΩΝΟΣ 44ΧΗΣ. 141. 188, 

παροιµίαν ὑμῖν συµβαίνῃ, ἐν πίθῳ ἡ κεραµεία γιγνοπένη. 
λέγετε οὖν, τέ τούτων ἢ φατὶ ὑμῖν ὑπάρχειν τε καὶ προσ- 
ήκειν, ἡ οὔ φατε. Ταῦτ', ὦ πναίμαχε, παρ αὐτῶν πυ»- 
Φάνου τε καὶ μὴ µεθίει τοὺς ἄνδρας. 

XII. {ΎΥ. Καλῶς μὲν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ ἄνδρες, Σωκρά-δ 
της λέγειν" εἰ δὲ βουλομένοις ὑμῖν ἐσεὶ περὶ τῶν τοιούτων 
ἐρωτᾶσθαί τε καὶ διδόναι λόγον, αὐτοὺς δὴ χρὴ γιγνώ- 
σκειν, ὦ Νικία τε καὶ άχης. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ ἸΜελησία 
τῶδε δῆλον Ότι ἡδομένοις ἂν εἴη, εἰ πάντα, ἃ Σωκράτης 
ἐρωκᾷ, ἐθέλοιτε Ἰόγω διεξιέναι' καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐντεῦ- 1ο 

8εν ἠρχόμην λέγων, ὅτι εἰς συμβονλὴν διὰ ταῦτα ὑμᾶς 
παρακαλέσαιµεν, ὄει µεμεληκέναι ὑμῖν ἡγούμεθα, ὡς εἰἷ- 
κός, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως καὶ ἐπειδὴ οἱ παῖδες 
ἡμῖν ὀχΐγου, ὥσπερ οἱ ἡμέτεροι, ἡλικίαν ἴχουσι παιδεύε Ὁ 
σθαι. εἰ οὖν ὑμῖν µή τι διαφέρει, εἴπατε καὶ κοινῇ μετὰ Ι5 

Σωκράτους σκέφασθε, διδόντες τε καὶ δεχόµενοι 1όγον 
παρ ἀλλήλων: εὖ γὰρ καὶ τοῦτο λέγει ὅδε, ὅτι περὶ τοῦ 
μεγίστου νῦν βονλευόµεθα τῶν ἡμετέρων. ἀλλ ὁρᾶτε εἰ 
δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν. 

NI. Ὦ . Πυσίμαχε, δοκεῖς µοι ὡς ἀληθῶς Σωκράτη α0 
πατρόθεν γιγνώσκειν µόνον, αὐτῷ ὅ᾽ οὐ συγγεγονέναι ἆλλ᾽ 
ἢ παιδὶ ὄντι, εἴ που ἐν τοῖς δηµύταις μετὰ τοῦ πατρὺς 
ἀκολουθῶν ἐπλησίασέ σοι ἢ ἐν ἱερῷ ἢ ἐν ἄλλῳ τῷ συλλόγῳ Ε 
τῶν δημοτῶν' ἐπειδὴ δὲ πρεσβύτερος γέγονεν, οὐκ ἐντε- 
τυχηκὠς τῷ ἀνδρὶ δῆλος ἔτι εἶ, 35 

41. Τί μάλιστα, ὦ Λία; 

ΧΙ. ΝΙ. Οὔ µοι δοκεῖς εἰδέναι ὅτι ὃς ἂν ἐγγύτατα 3ΤΏ 
Σωκράτους ᾖ λύγω ὥσπερ γένει καὶ πλησιάζη 'διαλεγόµε- 
νος, ἀνάγκη αὐτῷ, ἐὰν ἄρα καὶ περὶ ἄλλου του πρότε- 
ρον ἄρξηται διαλέγεσθαε, μὴ παύισθαι ὑπὸ τούτου περια- 30 
γόμενον τῷ λόγω, πρὶν ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὸ. διδύναι περὶ 
αὐτοῦ λόγον, ὄντινα τρόπον νῦν τε ζῇ καὶ ὄντινα τὸν 
παρεληλυθίτα βίον βεβίωκεν' ἐπειδὰν δ᾽ ἐμπέσῃ, ὅτι οὐ 3188 
πρότερον αὐτὸν ἀφήσει Σωκράτης, πρὶν ὤν βασανίσῃ ταῦτα 
εὖ τε καὶ καλώς ἅπαντα. ἐγὼ δὲ συνήθης τέ εἰμι τῶδεασ 
καὶ οἱδ' ὅτι ἀνάγκη ὑπὸ τούτου πάαχειν ταῦτα, καὶ ἔτι 
γε αὐτὸς ὅτι πείσοµαι ταῦτα εὖ οἶδα" χαΐρω γάρ, ὦ 

Αυσίμαχε, τῷ ἀνδρὶ πἱησιάξων ,: καὶ οὐδὲν -οἶμαι κακὸν 
εἶναι τὸ ὑπομιμνήσκεσθαι ὃ τι ρὴ καλῶς ἢ πεποιήκαµεν 
ἢ ποιοῦμεν, ἀλλ εἰς τὸν ἔπειτα βίον προμηθέστερον 0 Β 
ἀνάγκη εἶναι τὸν ταῦτα μὴ φεύγοντα, αλλ’ ἐθέχοντα κατὰ 
τὸ τοῦ Σύλωνος καὶ ἀξιοῦντα µανθάνειν ἕωσπερ ἂν ζῇ, 
καὶ μὴ οὐόμενον αὐτῷ τὸ γῆρας κοῦν ἔχον προσιέναι. 
ἐμοὶ μὲν οὖν οὐδὶν ἄηθες οὐδ) αὖ ἀηδὶς ὑπὸ Σωκράτους 
βασανίρεσθαι, ἀλλὰ καὶ πάλαι σχεδόν τι ἠπιστάμην ὅτι 45 
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οὗ περὶ τῶν µειρακίων ἡμῖν ὁ λόγος ἴσοιο Σωκράτους 
παρόντος, ἀλὰ περὶ ἡμῶν αὐτῶν. ὅπερ οὖν λέγω, τὸ 
μὲν ἐμὸν οὐδὲν κωλύει Σωκράτει συνδιατρίβειν ὅπως οὗ- 

τος βούλεται" άχητα δὲ τύνδε ὅρα ὅπως ἔχει περὶ τοῦ 
δτοισύτου. 

XIV. 14. Απιοῦν εὁ γ ἐμόν, ὦ Νικία, περὶ λόγων 
ἐσείν: εἰ δὲ βούλει, οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ διπλοῦν. καὶ γὰφ ἂν 
δύξαιμί τῳ φιλόλογος εἶναι καὶ αὖ µισύλογος. ὅταν μὲν γὰρ 

ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῆς Διαλεγοµένου ἢ περί τινος 
ιοσοφίας ὡς ἀληθῶς ὄντος ἀνδρὸς καὶ ἀξίου τών λόγων 
ὧν λέγει, χαίρω ὑπερφυνῶς, Θεώμενος ἅμα τόν τε λέγοντα 

} καὶ τὰ λεγόμενα ει πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντά 
ἐστι: καὶ κομιδῇ µοι δοκεῖ μουσικὺς ὁ τοιοῦτος εἶναι, 

ἁρμονίαν καλλίστην ἠρμοσμένος οὐ Λύραν οὐδὲ παιδιᾶς 

16 ὄργανα, ἀλλὰ τῷ ὄντι ζὴν ἡρμοσμένος [οὗ] αὐτὸς αὐτοῦ 
τὸν βίον ούμφῶωνον τοῖς λάγοις πρὺς τὰ ἔργα, αἀτεχνῶς 

δωρισεὶ ἀλλ’ οὐκ ἑαστί, οἴομαι δὲ οὐδὲ. φφυγιστὶ οὐδὲ λν- 
διστί, ἆλλ) ἥπερ µόνη Ἑλληνική ἐστιν ἁρμονία. ὁ μὲν 

9008 οὖν τοιοῦτος χαΐφειν µε ποιεῖ φθεγγόµενος καὶ δοκεῖν 

Ε 30 ὀτωοῦν φιλόλογον εἶναι" οὕτω σφύδρα ἀποδέχομαι παρ 
αὐτοῦ τὰ λεγόμενα: ὁ δὲ τάνανεία τούτου πράετων λυπεῖ 

µε, ὅσῳ ἂν δοκῇ ἄμεινον ἀέγεν, τοσούτω μᾶλλον, καὶ 
27 ποιεῖ αὖ δοκεῖν εἶναι µισόλογον. Σωκράτους ὃ' ἐγὼ τῶν 

μὲν λόγων οὐκ ἔμπειρός εἰμε, ἁλλὰ πρότερον, ὡς ἔοικε, 
4φτῶν ἔργων ἐπειράθην, καὶ ἐκεῖ αὐτὸν εὗρον ἄξιον ὄντα 

Ἰόγων καλῶν καὶ πάσης παῤῥησίας. εἰ οὖν καὶ τοῦτο ἔχει, 
συμβούλομαι τἀνδρέ, καὶ ῆδισε' ἂν ἐξεταζοίμην ὑπὸ τοῦ 

τοιούτου, καὶ οὐκ ἂν ἀχθοίμην μανθάνων, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ 
τῷ Σόλωνι, Ἐν µόνον προσλαβών, ξυγχωρῶ” γηράσκων 

30 γάρ πολλὰ διδάσκεσθαι ἐθέλω ὑπὸ χφηστῶν µόνον. τοῦτο 
γάρ µοι συγχωφείτω, ἀγαθὸν καὶ αὐτὸν εἶναι τὸν διδά- 
σκαλον, ἵνα μὴ δυσμαθὴς φαΐίνωµαι ἀηδῶς µανθάνων. 

εἰ δὲ νεώτερος ὁ διδάσκων ἔσται ἢ µήπω ἐν δόξη ὧν 
Β ἤ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἔχων, οὐδέν µοι µέλει. σοὶ οὖν, 
46 ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἐπαγγέλλομαι καὶ διδάσκειν καὶ ἐλέγ- 

χειν ἐμὲ ὃ τι ἂν βούλη, καὶ µανθάνειν γε ὃ τι αὖ ἐγὼ 
οἶδα: οὕτω σὺ παρ ἐμοὶ ὀιάκεισαι ἀπ) ἐκείνης τῆς ἡμέ- 

ρας, ᾗ μετ ἐμοῦ συνδιεκιδύνευσας καὶ ἔδωκας σαυτοῦ 
πεῖραν ἀρετῆς, ἣν χφὴ διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίως ὅὡ- 

«ὐσειν. λέγ οὖν ὃ τί σοι φίλον, μηδὶν τὴν ἡμετέραν ἡλικίαν 
ὑπόλογον ποιούµενος. . . 

ιν XV. Σ0. Οὐ τὰ ὑμέερα, ὡς ἔοικεν, αἀιασύμεθα 
μὴ οὐχ ἔτοιμα εἶναι καὶ συμβουλεύειν καὶ συσκοπεῖν. 

ΑΤ. αλλ) ἡμέτερον δὴ ἔργον, ὦ Σώκρατες' ἕνα γάρ 
«56ε ἔγωγε ἡμῶν τίθηµι" σκύπει οὖν ὠντ᾽ ἐμοῦ ὑπὶρ τῶν 

»εανίσκων ὃ τι δεύµεθα παρὰ τῶνδε πυνθάνεσθαι, καὶ 
συμβούλευε διαλεγόµενος τούτοις. ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ ἐπι- 

στι 
[κ 
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λανθάνοµαι ἤδη τὰ πολλὰ διὰ τὴν ἠλικίαν ὧν ἂν ὅδια- 
νοηθῶ ἐρέσθαι καὶ αὖ ἃ ἂν ἀκούσω: ἐὼν δὲ μεταξὺ ἅλ- 
λοι λόγοι γένωνται, οὐ πάνυ µέμνημαι. ὑμεῖς οὖν λέγεε Ὦ 
καὶ δκέξιτε πρὺς ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν προὐθέμεθα: ἐγω 
δ᾽ ἀκούσομαι καὶ ἀκούσας αὖ μετὰ ἸΜελησίου τοῦδε ποι-δ 
ἠσω τοῦτο ὅ τι ἂν καὶ ὑμῖν δοκῇ. 

Σ9. Πειστέον, ὦ Νικία τε καὶ Μάχης, Ανοιμάχω 

καὶ Πελησία. ἃ μὶν οὖν νῦν δὴ ἐπεχειρήσαμεν σχοπεῖν͵, 
τίνες οἱ διὸ σκαλοι ἡμῖν τῆς τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν 

ἢ τίνας ἄλλους βελτίους πεποιήκαµεν, ἴσως μὲν οὐ κακῶς 10 

ἔχει ἐξετάζειν καὶ τὰ τοιαῦτα ἡμᾶς αὐτούς' ἆλλ᾽ οἶμαι, Ε 
καὶ ἡ τοιάδε σκέφις εἰς ταύὐτὸν φέρει, σχεδὸν δέ τι καὶ 
μᾶλλον ἐξ ἀργῆς εἴη ἄν. εἰ γὰρ τυγχάνοµεν ἐπιστάμενοι 
ὁτονοῦν πέρι, ὅτε παραγενόμενόν τῳ βέλειον ποιεῖ ἐκεῖνο 
ᾧ παρεγένετο, καὶ προσέτι οἷαί τέ ἐσμεν αὐτὸ ποιεῖν πα- 15 

ραγέγνεσθαι ἐκείνω, δῆλον ὅτι αὐτό γε ἴσμεν τοῦτο, οὗ 
πέρι σύμβουλοι ἂν γενοίµεθα ὡς ἄν τις αὐτὸ ῥᾷστα καὶ 274 
ἄρισε) ἂν κτήσαιτο. ἴσως οὖν οὗ μανθάνετὲ µου ὃ τι 
λέγω, ἀλλ ὧδε ῥᾷον µαθήσεσθε. εἰ τυγχάνοµεν ἐπιοτά- 
µενοι ὅτι ὄψια παραγενοµένη ὀφθαλμοῖς βελείους ποιεῖ ιο 190 

ἐκείνους οἷς παρεγένετο, καὶ πφοσέει οἷοί τέ ἐσμεν ποιεῖν 

αὐτὴν παραγέγνεσθαι ὄμμασι, ὅῆλον ὅτι ὄψιν γε ἴσμεν 
αὐτὴν ὃ τί ποτ᾽ ἔστιν, ἡς πέρι σύμβουλοι ἂν γενοίµεθα 
ὡς ἄν τις αὐτὴν ῥᾷστα καὶ ἄριστα κεήσαιτο. εἰ γὰρ μηδ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο εἰδείημεν ὃ τέ ποτ ἴστιν ὄψις ἢ ὃ τι ἔστιν 15 
ἀκοή, σχολῆῇ ἂν σύμβουλοέ γε ἄξιοι λύγου γενοίµεθα καὶ 
ἠατροὶ ἡ περὶ ὀφθαλμῶν ἢ περὶ ὥτων, Όὄντινα τρόπον 
ἀκοὴν ἢ ὄψιν κάλλιστ᾽ ἂν κεήσαιτό τις. Β 

44. ᾽Αληθὴ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

XVI. Σο. Οὐκοῦν, ὦ άχης, καὶ νῦν ἡμᾶς τώδε 0 
παρακαλεῖτον εἰς συμβουλήν, τίν᾿ ἂν τρόπον τοῖς υἶέσιν 
αὐτῶν ἀρετὴ παραγενοµένη ταῖς ψυχαῖς ἀμείνους ποιήσειεν; 

4. Πάνυ γε. 
Σ0. Αρ οὖν τοῦτό γ ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὃ τί 

ποτ ἔσειν ἀρετή; εἰ γάρ που μηδ ἀρετὴν εἰδείμεν τὸ 
παράπαν ὃ τί ποτε τυγχάνει ὄν, τιν ἂν τρόπον τού- 
του σύμβονλοι γενοίµεθα ὀτωοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ κάλλιστα ϱ 
χτήσαιτο; ς 

αμ. Οὐδένα, ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώκρατες. 275 

. Φαμὶν ἄρα, ὦ άχης, εἰδέναι αὐτὸ ὃ τι ἔστιν. 1 

44. Φαμὲν μέντοι, 

Σ0. Οὐκοῦν ὃ γε ἴσμεν, κἂν εἴποιμεν δήπον τί ἔσειν. 
41. Πῶς γὰρ οὗ: 

ΣΩ, Μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐθέως 
σκοπώµεθα -- πλέον γὰρ ἴσως ἔργον --, ἀλλὰ µέρους τι- 15 
ros πέρι πρώτον ἴδωμεν, εἰ Ἱκανῶς ἴχομεν πρὸς τὸ εἰδέ- 

γαι" καὶ ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ῥᾷων ἡ οκέψις ἔσται, [] 

4. πῶς a. — 8, φιλολόγος - - µισολόγος hie et poeloa ab. — 14. οὗ αποἰοτο Heusdio ⸗ecl. he. Ἐοτῖ, εὖ. ΟΝ. -- 
34, µελήσει α. — οὖν ἐγὼ, ὦ ᾱ. -- 16. καὶ ἐλέγχει καὶ διδάσκειν ᾱ. — 39. πεῖραν τῆς ἀφετῆς Δ. — 41. ὑπὸ λόγον a. 

3. ἔρεσθαι α. -- 6. καὶ ος. 4. — 134, ευγχάνοµεν auctore Stephano be: ἐευγχάνομεν cum libris a. — αν. ὃς 
τια, — 18. Alterum ἂν ο. Ἐ συ. — 36, ἄν γε σύμβον]οι a. — 37. τρόπον 
36. ποτε οἵα. a. — τίν ἂν τρόπον Ἠοκκετας: τίνα τρόπον ἃο. — 45. σκοπᾶμεν 

αχοήν ᾱ. — 35. εἰδεημεν a. -- 
έως ᾱ. 
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44. Al' οὕτω ποιῶμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ βούλει. 
ΣΩ. Τί οὖν ἂν προελοίµεθα τῶν τῆς ἀρετῆς μερῶν; 

ἡ δῆλον δὴ ὅτι τοῦτο εἰς ὃ τείνειν δοκεῖ ἡ ἐν τοῖς ὅπλοις 
µάθησις; δοκεῖ δέ που ταῖς πολλοῖς εἰς ἀρδρίαν. ἡ γάρ: 

5 44. Καὶ µάλα δὴ οὕτω δοκεῖ. 
Σ9. Τοῦτο τοίνυν πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὦ ύχης, 

εἰπεῖν, ἀνδρία τί ποτ ἐστύν: ἴπειτα μετὰ τοῦτο σκεφύ- 

Ἐ µεθα καὶ ὕτω ὤν τρόπῳ τοῖς νεανίσκοις παραγένοιτο, καθ 
ὅσον οἷόν τε ἐξ ἐπιτηδευμάτων τε καὶ µαθηµάτων παρα- 

1ο γενέσθαι. ἀλλὰ πειρῶ εἰπεῖν ὃ λέγω, τί ἐσειν ἀνδρία. 
XVII. 1. Οὐ μὰ εὺν ία, ὦ Σώκρατες, οὐ χα- 

λεπὸν εὐπεῖν" εἰ γάρ τις ἐθέλοι ἐν τῇ τάξει µένων ἁμή- 
φεσθαι τοὺς πολεµίους καὶ μὴ φεύγοι, εὖ ἴσθι ὅτι ἀνδρεῖος 
ἂν εἴη. 

Σ8. Εὖ μὲν λέεις, ὦ άχης' ἆλλ᾽ ἴσως ἐγὼ αἴειος, 
οὐ σαφῶς εἰπών, τὸ οἳ ἀποκρίνασθαι μὴ τοῦτο ὃ ὅὄκανο- 

ούμενος ἠρόμην, ἀλλ’ ἕτερον. 
44. Πῶς τοῦτο λέγες, ὦ Σώκρφατες; . 

250. ᾿Ἐγὼ φράσω, ἐὰν οἷός τε γένωµαι. ἀνδρεῖός 
40που οὗτος ὃν καὶ οὐ λέγεις, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει µένων µά- 

χηται τοῖς πολεµίοις. 

αμ. Ἐγὼ γοῦν φηµί. 
Σ48,. Καὶ γάρ ἐγώ. ἀλλὰ τί αὖ ὅδε, ὃς ἂν φεύγων 

μάχηται τοῖς πολεµίοις, ἀλλὰ μὴ µένων; 

1 «44. Πῶς φεύγων; 
ΣΩ. ΄Ὥσπερ που καὶ Σκύθαι λέγονται οὐχ ἧτεον 

φεύγοντες ἢ διώκοντες µάχεσθαι, καὶ "Ὅμηρός που ἔπαι- 
904 νῶν τοὺς τοῦ Αἰνείου ἵππους κφαιπνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ 

u ἕνδα ἴφη αὐτοὺς ἐπίστασθαι διώκειν ἠδὲ φέβεσθαι. 
3ρ καὶ αὐτὸν τὺν Αἰνείαν κατὰ τοῦτ' ἐνεκωμίασε, κατὰ τὴν 

τοῦ φύβου ἐπισεήμην, καὶ εἶπεν αὐτὸν εἶναι µήστωφρα 
φόβοιο. 

44. Καὶ καλῶς γε, ὦ Σώκρατες: περὶ ἁρπάτων γὰρ 
9τἹ ᾖλεγε. καὶ οὐ τὸ τῶν Σκυθών ἱππέων πέρι λέγεις. τὸ μὲν 

1δγὰρ ἱππικὸν τὸ ἐκείνων οὕτω μάχεται, τὸ δὲ ὁπλιτικὸν 
τό γε τῶν Ἑλλήνων, ὡς ἑὼ λέγω, 

ΣΩ. Πλήν γ ἴσως, ὦ Αάχης, τὸ Λακεδαιμονίων" 

6 Αακεδαιμονίους γάρ φασιν ἐν Πλαταιαῖς, ἐπειδὴ πρὺς 

τοῖς γεῤῥοφύροις ἐγένοντο, οὐκ ἐθέλειν μένοντας πρὸς αὖ- 
«οτοὺς µάχεσθαι, ἀλλὰ φεύγει», ἐπειδὴ ὅ᾽ ἐλύθησαν αἱ τά- 

ξεις τῶν Περαῶν, ἀνασερεφομένους ὥσπερ ἱππέας µάχε- 

σθαι καὶ οὕτω νικῆσαι τὴν ἐκεῖ µάχην. 
44. Anbĩ λέγεις. 
XVIII. 2. Τοῦτο τοίνυν αἴτιον ἔλεγον, ὅει ἐγὼ 

«5 αἴτιος μὴ καλῶς σε ἀποκρίνασθαι, ὅτι οὐ καλῶς ἠρόμην. 
9 βουλύμενος γάρ σου πυθέσθαι μὴ µόνον τοὺς ἐν τῷ ὁπλι- 

τικῷ ἀνδρείους, ἁλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἱππικῷ καὶ ἐν ξύμ- 
παντι τῷ πολεμικῷ εἶδει, καὶ μὴ µόνον τοὺς ἐν τῷ πο- 
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λέμῳ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πρὸς τὴν Θάλατταν κινδύ- 
νοις ἀνδρείους ὄντας, καὶ ὅσοι γε πρὺς νόσους καὶ ὅσοι 
πρὸς πενίας ἢ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ ἀνδρεῖοί εἶσι, παὶ 
ἔτι αὖ μὴ µόνον. ὅσοι πρὺς Λύπας ἀνδρεῖοί εὖιν ἢ φό- 
βους, ἁλλὰ καὶ πφὺς ἐπιθυμίας ἢ ἡδονὰς δεινοὶ µάχεσθαι, 6 
καὶ µένοντες ἢ ἀναστρέφοντες — εἰσὶ γάρ πού τινες, ὦ 

Αάχης, καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνδρεῖοι. 

44. Καὶ σφόδρα, ὦ Σώκφατες. 
Σ09. Οὐκοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες οὗτοί εἶαιν, ἁλλ' 

οἱ μὲν ἐν ἠδοναῖς, οἱ ὅ᾽ ἐν λύπαις, οἳ δ᾽ ἐν ἐπιθυμίαις, ιο 

οἱ ὅ) ἐν φόβοις τὴν ἀνδρίαν κέκτηνται" οἱ δέ γ’, οἶμαε, 

δειλίαν ἐν τοῖφ αὐτοῖς τούτους. 
44. Πάνυ γε. 

Σ. Τΐποτε ὃν ἑκώτερον τούτων, τοῦτο ὑπυνθανό- 
µην. πάλιν οὖν πκρῦ εἰπεῖν ἀνδρίαν πρῶτον, τί ὂν ἐν 16 
πᾶσι τούτοις ταὐτόν ἐστιν. ἢ οὕπω καταμανθάνεις ὃ λέγω; 

AA4. Οὐ πάνυ τι. 

XIX. ΣΩ. ᾽αιλ’ ὧδε — ὥσπερ ἂν εἰ τάχος ἠρώ- 
των τί ποτ’ ἐσείν, ὃ καὶ ἐν τῷ ερέχειν τυγχάνει ὃν ἡμῖν 
καὶ ἐν τῷ κιθαρίζειν καὶ ἐν τῷ λέγειν καὶ ἐν τῷ μανθά- 1ο 

νειν καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, καὶ σχεδόν τι αὐτὸ κεκτήµεθα, 
οὗ καὶ πέρι ἄξιον λέγειν, ἢ ἐν ταῖς τῶν χειρῶν πράξεσιν 
ἢ σκελῶν ἡ στόματός τε καὶ φωνῆς ἢ διανοίας. ἢ οὐχ 
οὕτω καὶ σὺ λέγεις; 

44. Πάνυ γε. .5 

Σ0, Εἰ τοίνυν τὶς µε ἔροιτο, Ὦ Σώκρατες, τί λέγεις 

τοῦτο ὃ ἐν πᾶσιν ὀνομάβεις ταχυτῆτα εἶναι; εἴποιμ ἂν 979 
αὐτῷ ὅτι τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ διαπραττοµένην δύ- Β 
γαμιν ταχυτῆτα ἔγωγε καλῶ καὶ περὶ φωνὴν καὶ περὶ δρό- 
μον καὶ περὶ τἆλλα πάντα. 30 

44. Ὀρθῶς γε σὺ λέγων. 
Σ0, Περῶ δὴ καὶ σύ, ὦ άχης, τὴν ἀνδρίαν οὔ- 

τως εἰπεῖν, είς οὖσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν ἡδονῇ καὶ ἐν 
λύπη καὶ ἐν ἅπασιν οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, 
ἔπειτα ἀνδρία κέκληται. 35 

4. «αοκεῖ τοίνυν µοι καρτερία τις εἶναι τῆς φυτῆς, 
εἰ τό γε διὰ πάντων περὶ ἀνδρίας πεφυκὸς δεῖ εὐπεῖν. 6 

Σά. ᾽αἱ]ὰ μὴν δεῖ, εἴ γε τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρινού- 

µεθα ἡμῖν αὐτοῖρ. τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε φαίνεται, ὅτι οὐ 
πᾶσά γε, ὦς ἐγώμαε, καρτερία ἀνδρία σοι φαίνεται. τεκ- 40 
µαίροµαι «δὲ ἐνθένδε; σχιδὺν γάρ τι οἶδα, ὦ άχης, 
ὅτι τῶν πάνυ καὶῶν πραγμάτων ἡγεῖ σὺ ἀνδρίαν εἶναι. 

AA. Εὖ μὶν οὖν ἴσθι ὅτι τῶν καλλίστων. 

Σ0. Οὐκοῦν ἡ μὲν μετὰ φρονήσεως καρτερία καλὴ 
καγαθή. .5 

4. Πάνυ γε. 

20. Τί ὁ) ἡ μετ ἀφροσύνης; οὐ τοὐναντίον ταύτῃ Ὁ 
βλαβερὰ καὶ κακοῦργος; 
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980 4. ἵΝαί. 

29. Καλὸν οὖν τι φήσεις σὺ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὃν 
κακοῦργόν τε καὶ βλαβερόν: 

44. Ὀὔκουν δέκαιόν γε, ὦ Σώκρατες. 
5 Σ.. Οὔὖκ ἄρα τήν γε τοιαύτην καρτερίαν ὠνδρίαν 
ὁ ήσεις εἶναι, ἐπειδήπερ οὐ καλή ἐσεν, ἡ δὲ ἆν- 
δρία καλόν ἐστιν. 

44. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
ΣΩ. "Ἡ φρόνιµος ἄρα καρτερία κατὰ τὸν σὺν λόγον 

1ο ἀνδρία ἂν εἴη. 
44. "Ἔοικεν. 

κ ΧΧ. ΣΩ. Ἴδωμεν δή, ἡ εἰς τί φρόνιµος; ἢ ἡ εἰς 
ἅπαντα καὶ τὰ µεγάλα καὶ τὰ σμικρά; οἷον εἴ τις καρτε- 
ρεῖ ἀναλίσκων ἀργύριον φρονίµως, εἰδῶᾳ ὅτι ἀναλώσας 

16 πλέον ἐκεήσεται, τοῦτον ἀνδρεῖον καλοῖς ἄν; 
44. Μὰ Al' οὐκ ἔγωγε. 
249. Αλλ’ οἷον εἴ τις ἰατρὸς ὤν, περιπλευµονία τοῦ 

πἰέος ἐχομένου ἢ ἄλλου εινὸς καὶ δεομένου πιεῖν ἢ φα- 
195 Ἅᾖυεῖν δοῦναι, μὴ κάµπτοιτο ἀλλά καρτεροῖς 

πο. 44. Οὐδ) ὁπωσειοῦν οὐδ αὕτη. 
20. Αλ] ἐν πολέμῳ καρτεροῦντα ἄνδρα καὶ ἐθέλοντα 

µάχεσθαι, φφονίµως λογιζόμενον, εἰδύτα μὲν ὅτι βοηθή- 
σουσιν ἄλλοι αὐτῷ, πρὸς ἐλάττους δὲ καὶ φανλοτέρους 
μαχεῖται ἢ μεθ ὧν αὐτός ἐστιν, ἴτι δὲ χωρία ἔχει 

αδκρείτω --, τοῦτον τὸν μετὰ τῆς τοιαύτης φφονήσεως καὶ 

παρασκενῆς καρτεροῦντα ἀνδρειότερον ἂν φαίης ἢ τὸν ἐν τῷ 
ἐναντίῳ στρατοπἐδῳ ἐθέλοντα ὑπομένεν τε καὶ καρτερεῖν: 

Β 44. ΊΤὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκφατες. 
Σ4. ᾽Αλλὰ μὴν ἀφρονεστέρα γε ἡ τούτου ἢ ἡ τοῦ 

340 ἑτέρου καρτερία. 

«4. ᾽αληθῆ λέγεις. 
Σ., Καὶ τὺν μετ ἐπιστήμης ἄρ Ἱππικῆς καρτε- 

ροῦντα ἐν Ἱππομαχία ἦττον φήσεις ἀνδρεῖον εἶναι ἢ τὸν 

ἄνευ ἐπιστήμης, 
36 «44. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

29. Καὶ τὸν μετὰ σφενδονητικῆς ἢ τοξικῆς ἢ ἆλ- 
λῆς τινὸς τέχνης καρτεροῦντα. 

44. Πάνυ γε. 

ο Σ4. Καὶ ὅσοι ἂν ἐθέλωσιν ες φρέαρ καταβαίνοντες 
«ο καὶ κολυμβῶνέες καρτἑρεῖν ἐν τούτω τῷ ἔργῳ, μὴ ὄντες 

δεινοί, ἢ ἓν τενι ἄλλῳ τοιούτῳ, ἀνδφειοτέρους φήσεις τῶν 
ταῦτα δεινῶν. 

44. Τί γὰρ ἄν τις ἄλλο φαίη, ὦ Σώκρατες; 
24. Οὐδέν, εἴπερ οἴοιτό γε οὕτως. 
«44. ᾽λλὰ μὴν οἶμαί γε. 
ΣΩ. Καὶ µήν που ἀφρονεστέρως γε, ὦ Αάχης, οἱ 
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τοιοῦτοι κινδυνεύοναί τε καὶ καρτεροῦσιν ἢ οἱ μετὰ τέ- 
Άνης αὐτὸ πράττοντες. 

44. Φαίνονται. 

ΣΩ. Οὐκοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄφρων τόλμα τε καὶ καρτέ- Β 
ησις ἐν τῷ πρόσθεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα καὶ βλαβερά; 5 

44. Πάνυ γε. 

Σ8. Ἡ δέ γε ἀνδρία ὠμολογεῖεο καλόν τι εἶναι. 
44. Ὡμολογεῖτο γάρ. 
Σ0. Nor δ) αὖ πάλιν φαμὶν ἐκεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν 

ἄφρονα καρτέρησιν, ἀνδρίαν εἶναι. 10 
44. Ἐοίκαμεν. 

Σ8, Καλῶς οὖν σοι δοκοῦμεν λέγειν: 
44. Mà τὸν «ἳ, ὦ Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ. 
χι. Σ0. Οὐκ ἄρα που κατὰ εὖὐν σὺν λόγον δω- 

ρισεὶ ἠρμόσμεθα ἐγώ τε καὶ οὐ, ὦ άχης' τὰ γὰρ ἔργα ιδ Ε 
οὐ ξυμφωνεῖ ἡμῖν τοῖς λόγοις. ἔργω μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, 
φαίη ἄν τις ἡμᾶς ἀνδρίας µετέχειν, Ἰόγῳ ὅ”, ὧᾳ ἐγῷ- 
μαι, οὐκ ἄν, εἰ νῦν ἡμῶν ἀκούσειε διαλεγοµένων. 

44. ᾽Αληθέστατα λέγεις. 
ΣΩ. Τί οὖν; δοκεῖ καλὸν εἶναι οὕτως ἡμᾶς δια- 19 

κεῖσθαι; 
44. Οὐδ' ὁπωσειοῦν. 
ΣΩ. Βούλι οὖν ᾧ λέγομεν πεθώµεθα τό γε το- 

σοῦτον; 

44. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο, καὶ είν τούτῳ: 35 

Σ., Τῷ Ἰόγῳ ὃρ καρτερεῖν κελεύει. εἰ οὖν βούλει, 
καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ζητήσει ἐπιμείνωμέν τε καὶ καρτερήσω- 
μεν, ἵνα καὶ μὴ ἡμῶν αὐτὴ ἡ ἀνδρία καταγεἰάσῃ, ὅτι 
οὐκ ἀνδρείως αὐτὴν ζητοῦμεν, εἰ ἄρα πολλάκις αὐτὴ ἡ 

παρτέρησίς ἐστιν ἀνδρία. 30 
AA. Ἐγὼ μὲν ἕεοιμος, ὦ Σώκρατες, μὴ προαφίστα- 

σθαι. καὶ τοι ἀήθης Υ εἰμὶ τῶν τοιούτων λόγων, ἀλλά 
τίς µε καὶ φιλονεικία εἴληφε πρὸς τὰ εἰρημένα, καὶ ὡς 
ἀληθῶς ὠγανακεώ εἰ οὑτωσὶ ἃ νοῦ μὴ οἷός τ' εἰμὶ εἰ ἩΒ 
πεῖν' νοεῖν μὲν γὰρ ἔμοιε δοκῶ περὶ ἀνδρίας ὃ τι1ό 
ἔσειν, οὐκ οἶδα ὅ᾽ ὅπῃ µε ἄρει διέφνγεν, ὥστε μὴ ἑνλ- 
λαβεῖν τῷ λόγω αὐτὴν καὶ εἰπεῖν ὃ τι ἔστιν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ φίλε, τὺν ἀγαθὸν κυνηγέτην µετα- 
Φεῖν χρὴ καὶ μὴ ἀνάναι. 

44. Παντάπασι μὲν οὖν. .. 

Σ0, Βούλει οὖν καὶ Νεκίαν τόνδε παρακαλώμεν ἐπὶ 
τὸ κυνηγέσιον, εἴ ει ἡμῶν κὐπορώτερός ἐστιν: 

414. Βούλομαι' πῶς γὰρ οὔ; 
ἁχι Σο. "Ιθι δή, ὦ Νοία, ἀνδράσι φίλοιςχει- 

µαζομένοις ἐν λόγῳ καὶ ἀποροῦσι βοήθησον, εἴ τινα ἔχεις α5 
δύναμιν. τὰ μὲν γὰρ δὴ ἡμέτερα ὁρᾷς ας ἄπορα" σὺ ὅ᾽ 
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εἰπὼν ὃ τι ἡγεῖ ἀνδρίαν εἶναι, ἡμᾶς τε τῆς ἀπορίας ἔκλυ- 

σαι καὶ αὐτὸς ἃ νοεῖς τῷ λόγω βεβαίωσαι. 

ΝΙ. αοκεῖτε τοίνυν µοι πάλαι οὐ καλῶς, ὦ Σώκρα- 
τες, ὀρίζεσθαι τὴν ἀνδρίαν' ὃ γὰρ ἐγὼ σοῦ ἤδη καλῶς 

5 λέγοντος ἀκήκοα, τούτῳ οὗ χρῆσθε. 
ΣΩ. Ποίω δή, ὦ Νικία 

ρ ΝΙ. Πολλάκις ἀχήκοά σου λέγοντος ὅτι ταῦτα ἀγαθὺς 
ἕκαστος ἡμῶν, ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἁμαθής, ταῦτα δὲ 
κακός. 

ιο 20. ᾽Αιηθῆ μέντοι νὴ ἀΐα λέγεις, ὦ Νικία. 
ΝΙ. Οὐκοῦν εἴπερ ὁ ἀνδρεῖος ἀγαθός, δήλον ὅτι σο- 

φός ἐσειν. 
Σ9. κουσας, ὦ άγης; 
44. Ἔπωγε, καὶ οὐ σφόδρα γε μανθάνω ὃ λέγει, 

is ΣΟ, Αλ ἐγὼ δοκῶ µανθάνειν, καί µοι δοκεῖ ἀνὴρ 
σοφίαν τινὰ τὴν ἀνδρίαν λέγειν. 

41. Ποίαν, ὦ Σώκρατες, σοφίαν : 
28 ΣΩ. Οὐκοῦν τόνδε τοῦτο ἐρωτᾷς : 

* 
Ε 4. Εγωγε. Δ 

3. Σα. Ἴδι δή, αὐτῷ εἰπέ, ὦ Νικία, ποία σοφία ὧν- 
δρία ἂν εἴη κατὰ τὸν σὺν λόγον. οὐ γάρ πον ἤ γε αὐ- 
λητική. 

ΝΙ. Οὐδαμῶς 

Σ9. Οὐδὶ μὴν ἡ κιθαριστική. 
3 ΝΙ. Οὐ δῆτα, 

Σ0. ᾽αἱλά τὶς δὴ αὕτη ἢ τίνος ἐπιστήμη: 
44. Πάνυ μὶν οὖν ὀρθῶς αὐτὺν ἐρωτῷς, ὦ Σώκφα- 

τες, καὶ εἰπέτω γε τίνα φησὶν αὐτὴν εἶναι. 
NI. Ταύτην ὕγωγε, ὦ Αάχης, τὴν τῶν δεινῶν καὶ 

196 κ θαῤῥαλέων ἐπιοτήμην καὶ ἐν πολέμω καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ὤπασιν. 

44. Ὡς ἄτοπα λέγει, ὦ Σώκρατες. 
Σ0. Πρὸς τί τοῦτ' εἶπες βιέφας, ὦ άχης; 

44. Πρὺς ὅ τι; χωρὶς δήπον σοφία ἐστὶν ἀνδρίας. 

1. ΣΏ, Οὔκουν φησί γε Νικίας. 

44. Οὐ μέντοι μὰ ἁία" ταῦτά τοι καὶ ληρεῖ. 
, ΣΩ, Οὐκοῦν διδάσκωµεν αὐτόν, ἀλλὰ μὴ λοιδορῶμεν. 

ΝΙ. Οὔκ, ἀλλά µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, Αάχης ἐπι- 
θυμιῖν κἀμὶ φανῆναι μηδὶν ἀέγοντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄρτι 

Β  τοιοῦτος ἐφάρη. 

ΧΙ. AA. Πώνυ μὶν οὖν, ὦ Νικία, καὶ πειρά- 
σοµαί γε ἀποφῆναι' οὐδὲν γὰρ λέγει ἐπεὶ αὐτίκα ἐν 
ταῖς νόσοις οὐχ οἱ ἰαεροὶ τὰ δεινὰ ἐπίστανται; ἢ οἱ ἆν- 
δρεῖοι δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαι; ἢ εοὺς ἰπεροὺς σὺ ἀνδρεί- 

«ὅσυρ καλεῖρ; 
ΝΙ. Οὐδ' ὁπωσειοῦν. 
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44. Οἱὐδέ γε τοὺς γεωργοὺς οἶμαι. καίτοι τά γε 
ἐν τῇ γεωργία δεινὰ οὗτοι δήπου ἐπίστανεαι, καὶ οἱ ᾱλ- 
λοι δημισυργοὶ ἅπαντες τὰ ἐν ταῖς αὐτῶν τέχναις δεινά 
τε καὶ Θαῤῥαλέα ἴσασιν' ἀλλ οὐδέν τι μᾶλλον οὗτοι ὧν- 
δρεῖοί εἶσιν. 

29. Τί δοκε άχης λέγειν, ὦ Νικία: ἔοικε μέντοι 
λέγειν τι. 

ΝΙ. Καὶ γὰρ λέγει γέ τι, οὐ μέντοι ἀληθές γε. 
Σ8. Πῶς δή: 

ΝΙ. "Ότι οἴεται τοὺς ἑατροὺς πλέον ει εἰδέναι περὶ ιο 
τοὺς κάµνοντας ἢ τὸ ὑγιεινὸν εἰπεῖν οἷόν τε καὶ νοσῶδες. 
ol δὲ δή τοι τοσοῦτον µόνον ἴσασιν' εἰ δὲ δεινόν τῷ τοῦτό 
ἐστι τὸ ὑγιαίνειν μᾶλλον ἢ τὸ κάµνει, ἡγεῖ σὺ τουτί, ὦ 
Αάχης, τοὺς ἑατροὺς ἐπίστασθαι; ἢ οὐ πολλοῖς οἵει ἐκ 
τῆς νόσου ἄμεινον εἶναι μὴ ἀναστῆναι ἢ. ἀνασεῆναι; τοῦτο 16 
γὰρ εἰπέ: σὺ πᾶσι φὺς ἄμεινον εἶναι ζῆν καὶ οὐ πολλοῖς Ὁ 
κρεΐττον τεθνάναε; 

44. Οἶμαι ἔγωγε τοῦτό γε. 
NI. Οἷς οὖν τεθνάναι λνσιτελεῖ, ταὐτὰ οἴε δεινὰ 381 

εἶναι καὶ οἷς ζῆνι 30 
44. Οὐκ. ἔγῶγε. 
ΔΝ. Αλλά τοῦτο δὴ σὺ δίδως τοῖς ἑατροῖς γιγνώσκειν 

ἢ ἄλλῳ τινὶ δηµιουργῷ πλὴν τῷ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δει- 
ρῶν ἐπιστήμονε, ὃν ἐγὼ ὠνδρεῖον καλῶ: 

28. Κατανοεῖς, ὦ Αάχης, ὃ ει λέγει: * 
44. Ἔγωγε, ὅτι γε τοὺς μάντεις καλεῖ τοὺς ἀνδρεί- 

ους. τίς γὰρ δὴ ἄλλος εἴσεται ὕτῳ ἄμεινον ζῆν ἢ τεθνά- Ε 
ναι; καίτοι αὖ, ὦ Νικία, πότερον ὁμολογεῖς µάντις εἷ- 
ναι ἢ οὔτε µάντις οὔτε ἀνδρεῖος : 

ΝΙ. Τί δαίι µάντε αὖ οἴει προσήκειν τὰ δεινά γι- 19 
γρώσκειν καὶ εὰ θαῤῥαλέα, 

4. Ἔγωγε" τίνι γὰρ ἅλλῳς 
XXIV. ΝΙ. ιν ἐγὼ ἀέγω, πολὺ μᾶλλον, ὦ βέλτι- 

στε" ἐπεὶ µάντιν γε τὰ σημεῖα µόνον δεῖ γιρνώσκειν τῶν 
ἐσομένων, εἴτε τῷ Θάνατος εἴτε νόσος εἴεε ἀποβολὴ χρη- 35 
µάτων ἔσεαι, εἴτε νέκη εἴτε ἧττα ἢ πολέμου ἢ καὶ ἄλλης 196 
τινὸς ἀγωνίας: Ὁ τι δέ τῳ ἄμεινον τούτων ἤ παθεῖν 
ἢ μὴ παθεῖν, τί μᾶλλον µάντει προσήκει κρῖναι ἢ ἅλίῳ 
ὀτφοῦν; 

44. Au' ἐγὼ τοῦτον οὐ µανθάνω, ὦ Σώκρατες, «0 
ἃ τι βούλεται λέγειν" οὔτε γὰρ µάντιν οὔτε ἰατρὸν οὔτε 
ἆλλον οὐδένα δηλοῖ ὄντινα λέγει τὸν ἀνδρεῖον, εἰ μὴ 
εἰ Θεόν τινα λέγει αὐτὸν εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν φαίνεται 
Νικίας οὐκ ἐθέλεν γενναίως ὁμολογεῖν ὅτι οὐδὶν λέγει, 
ἀλλὰ στρέφεται ἄνω καὶ κάτω ἐπικρυπεύμενος τὴν αὖ- 5 Β 
τοῦ ἀπορίαν. καίτοι κἂν ἡμεῖς οἷοί τε ἡμεν ἄρει ἐγώ 
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τε καὶ σὐ τοιαῦτα σερέφεσθαι, εἰ ἐβουλόμεθα μὴ δοκεῖν 
ἐναντία ἡμῖν αὐτοῖς λέγειν. εἰ μὲν οὖν ἐν δωκαστηρίῳ ἡμῖν 
οἱ λόγοι ἠσαν, εἶχεν ἄν τινα 1όγον ταύτα ποιεῖν' νῦν δὲ 
τί ἄν τις ἐν Ευνουσίᾳ τοιᾷδε µάτην κενοῖς λόγοις αὐτὸς 

ὅ αὐτὸν κοσμοῖ: 

Q. Οὐδὶν οὐδ' ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ άχης: ἀλλ ὁρῶμεν 
6. μὴ Νικίας οἴεεαί τι λέγειν καὶ οὗ λόγου ἕνεκα ταῦτα λέ- 

γε. αὐτοῦ οὖν σαφέστερον πυθώµεθα τί ποτε νοεῖ: καὶ 
ἐάν τι φαίνηται λέγων, ξυγχωφησύµεθα, εἰ δὲ µή, ὅι- 

10 δάξοµεν. 

44. X τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει πυνθάνεσθαι, 
πυνθάνον’ ἐγὼ ὃ) ἴσως ἱκανῶςφ πέπυσµαι. 

Σ0. M οὐδέν µε κωλύει κοινἠ γὰρ ἴσται ἡ πύ- 
στις ὑπὶρ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ. 

15 44. Πάνυ μὶν οὖν. 
XXV. Σ.. έχε δή µοι, ὦ Νικία, μάλλον δ᾽ 

389 ἡμῖν" κοινούµεθα γὰρ ἐγώ τε καὶ Ιάχης εὐν λόγον" τὴν 
Ρ ἀνδρίαν ἐπιστήμην φὴς δεινῶν τε καὶ Θαῤῥαλέων εἶναι: 

ΝΙ. Ἔγωγε. 
Ἅ. «Σ8, Τοῦτ δὲ σὐ παντὺς δὴ εἶναι ἀνδρὸς γνῶναι, 

ὁπότε γε μήτε ἰατρὺς μήτε μάντεις αὐτὸ γνώσεται μηδὲ 
ἀνδρεῖος ἔσεαι, ἐὰν μὴ αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπισεήμην προσ- 

λάβῃ. οὐχ οὕτως ἔλεγες; 
ΝΙ. Οὕτω μὲν οὖν. 

“5. Σ8, Κατὰ τὴν παροιµίαν ἄρα τῷ ὄντι οὐκ ἂν πᾶσα 
ὃς γνοίη οὐδ’ ἂν ἀνδρεία «γένοιτο. 

ΝΙ. Οὔ µοι δοκεῖ. 
ΣΏ, «ἤλον δή, ὦ Νικία, ὅτι οὐδὲ τὴν Κρομμνω- 

Ε υνίαν ὖν πιστεύεις σύ γε ἀνδρείαν γεγονέναι.' τοῦτο δὲ 

ἀολέγω οὐ παίζων, ἀλλ ὀναγκαῖον οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοντε 
μηδενός, Θηρίου ἀποδέχεσθαι ὠνδρίαν, ἢ ξυγχωρεῖν Θη- 
ρίον τι οὕτω σοφὸν εἶναι, ὥστε ἃ ὀλίγοι ἀνθρώπων ἴσασι 
διὰ τὸ χαλεπὰ εἶναι γνῶναι, ταῦτα λέοντα ἢ πάρδαλιν 

ἤ τινα κάπρον φώναι εἰδέναι: ἀλλ’ ἀνάγκη ὁμοίως λέοντα 
35 καὶ ἔλαφον καὶ ταῦρον καὶ πίθηκον πρὸς ἀνδρίαν φά- 

ναι πεφυκέναι τὸν τιθέµενον ἀνδρίαν τοῦθ) ὅπερ σὺ 
τίθεσαι. 

197 αμ. Νὴ τοὺς θεούς, καὶ εὖ γε λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

990 καὶ ἡμῖν ὡς ἀληθῶς τοῦτο ἀπόκριναι, ὦ Νικία, πότερον 
αὐ σοφώτερα φὴς ἡμῶν ταῦτα εἶναι τὰ Θηρία, ἃ πάντες 

ὁμολογοῦμεν ἀνδρεῖα εἶναι, ἢ πᾶσιν ἐνανειούμενος τολ- 
μᾷς μηδὶ ἀνδρεῖα αὐτὰ καλεῖν: 

ΝΙ. Οὐ γάρ τι, ὦ 4άχης, ἴγωγε ἀνδρεῖα καλῶ οὔτε 
Φηρία οὔτε ἄλλο οὐδὶν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἀγνοίας μὴ φο- 

αὖ βούμενον, ἀλλ’ ἄφοβον καὶ µωρόν. ἢ καὶ τὰ παιδία πάντα 
Β οἴε µε ἀνδρεῖα καλεῖν, ἃ δι ἄγνοιαν οὐδὲν δέδοικεν; ἆλλ’ 

οἶμαι, τὸ ἄφοβον καὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ ταύεόν ἐσειν. ἐγὼ 
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δὲ ἀνδρίας μὲν καὶ προµηθείας πάνυ τισὶν ὀλίγοις οἶμαι 
μετεῖναι, θρασύτητος δὲ καὶ τόλµης καὶ τοῦ ἀφόβου μετὰ 
ἀπφομηθείας πάνυ πολλοῖς καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ 

παίδων καὶ Θηρίων. ταῦτ' οὖν ἃ οὐ καλεῖς ὠνδρεῖα καὶ 
οἱ πολλοί, ἐγὼ θρασέα καλῶ, ἀνδρεῖα δὲ τὰ φφόνιμα περὶ 6 
ὧν λέγω. 

XXVI. AA. θίασαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὖ ὅδε έαυ- C 
τὸν δή, ὡς οἴκται, κοσμεῖ τῷ λόγῳ" οὓς δὲ πάντες ὁμο- 
λογοῦσιν ἀνδρείους εἶναι, τούρονε ἀποστερεῖν ἐπιχειρεῖ 

ταύτης τῆς τιµῆς. 1ο 
NI. Οὔκουν ἔγωγε, ὦ Αάχης, ἁλὰ θάῤῥει: φημὶ 

}άρ σε εἶναι σοφόν, καὶ {ἁμαχόν γε, εἶπερ ἐστὶ ἀνδρεῖοι, 

καὶ ἄλλους γε συχνοὺς ᾿θηναίων. 

4. Οὐδὶν ἐρῶ πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵνα µή 991 
µε φῆς ώς ἀληθῶς Αἰξωνέα εἶναι. 15 

29, Μηδέ γε εἴπῃς, ὦ Αάχης' καὶ γάρ µοι δοκεῖς Ὦ 
οὐδὲ μὴ ᾖσθῆσθαι ὅτι δε ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ «Ιά- 
µωνος τοῦ ἡμετέρον ἑταίρου παφείληφεν, ὁ δὲ ἁάμων τῷ 
Προδίκῳ πολλὰ πλησιάζει, ὃς δὴ δοκεῖ τῶν σοφιστῶν 

κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ὀνόματα διαιρεῖν. 0 
44. Καὶ γὰρ πρέπει, ὦ Σώκφατες, σοφιοτῇ τὰ τοι- 

αὔτα μᾶλλον κομφεύεσθαι ἢ ἀνδρὶ ὃν ἡ πύλις ἀξιοῖ αὖὐ- 
τῆς προϊοτάναε. 

ΣΩ, Πρέπει μέντοι, ὦ µακάριε, τῶν µεγίστων προ- 
στατοῦντι µεγίστης φρονήσεως µετέχειν. δοκεῖ δέ µοι Νικίας 15 Ε 
ἄξιος εἶναι ἐπισκέψεως, ὅποι ποτὶ βλέπων τοὔνομα τοῦτο 
τίθησε, τὴν ἀνδρίαν. 

44. αὐτὸς τοίνυν σκόπει, ὦ Σώκρατες. 
Σ9. Τοῦτο µέλίω ποιεῖν, ὦ ἄρισεε: μὴ μέντοι οἵου 

µε ἀφήσειν σε τῆς κοινωνίας τοῦ λόγου, ἀλλὰ πρόσεχε τα 
τὸν νοῦν καὶ συσκόπει τὰ λεγόμενα. 

44. Ταῦτα δὲ ἔστω, εἰ δοκεῖ χρῆναι. 

XXVII. 20. αλλὰ δοκε. σὺ δέ, Νικία, λέγε 
ἡμῖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς. οἶσθ' ὅτι τὴν ὠνδρίαν κατ᾿ ἀρχὰς 398 
τοῦ λόγου ἐσκοποῦμεν ὡς µέρος ἀρετῆς σκοποῦντες: 3ὔ 

ΝΙ. Πάνυ γε. 292 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ σὺ τοῦτο ἀπεκρίνω ὡς µόριον, 

ὄντων δὴ καὶ ἄλλων μερῶν, ἃ ξύμπαντα ἀφετὴ κέκληται: 
ΝΙ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΩ. Αρ οὖν ἅπερ ἐγώ, καὶ σὺ ταῦτα έχεις; ἐγὼ κο 
δὲ καλῶ πρὸς ὠνδρίᾳ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην καὶ 
ἄλλ ἅττα τοιαῦτα. οὐ καὶ οὗ; 

ΝΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

29. Ἔχε δή: ταῦτα μὶν γὰρ ὁμολογοῦμεν, περὶ δὲ Β 
τῶν δεινῶν καὶ θαῤῥαλέων σκεψώμεθα, Όπως μὴ σὺ μὶν 45 

ἆλλ' ἄττα ἡγῇ, ἡμεῖς δὲ ἄλλα. ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς ἠγούμεθα, 
φράσομέν σοι" σὺ δὲ ἂν μὴ ὁμολογῆς, διδάξεις. ἡγούμεθα 3054 
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δ᾽ ἡμεῖς δεινὰ μὲν εἶναι ὢ καὶ δέος παρέχει, θαῤῥαλέα 
δὲ ἃ μὴ δέος παρέχει. δέος δὲ παρέχει οὐ τὰ γεγονότα 
οὐδὲ τὰ παρόντα τῶν κακῶν, «λλὰ τὰ προσδοκώµενα " 

δέος γὰρ εἶναι προσδοκίαν μέλλοντος κακοῦ. ἢ our οὕτω 
δκαὶ σοὶ δοκεῖ, ὦ «άχης; 

ιν 44. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Τὰ μὶν ἡμέτφα τοίνυν, ὦ Νικία, ἀκούεις, 
ὅτι δεινὰ μὲν τὰ μέλλοντα κακά φαµεν εἶναι, θαῤῥαλέα 

393 δὲ τὰ μὴ κακὰ ἢ ὠγαθὰ μέλλοντα" σὺ δὲ ταύτῃ ἢ ἄ1λῃ 
10 περὶ τούεων λέγεις; 

NI. Ταύτῃ ἴγωγε. 
Σϱ. Τούτων δέ γε τὴν ἐπιστήμην ἀνδρίαν προσα- 

γορεύεις; 
ΝΙ. Κομιδῇ γε. 

ißs XXvIII. Σ0. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον σχεψώμεθα εἰ 

ξυνδοκεῖ σοί τε καὶ ἡμῖν. 

ΜΙ. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο: 
D E. Kych δὴ φράσω. δοκεῖ γὰρ δὴ ἐμοί τε καὶ τῷδε, 

περὶ ὅσων ἐσεῖν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι περὶ γεγο- 

30 νύτος, εἰδέναι Όπη γέγονεν, ἄλλη δὲ περὶ γενοµένων, 
ὅπῃ γέγνεται, ἄλλη δὲ ὅπῃ ἂν κάλλιστα γένοιο καὶ γενή- 
σεται τὸ µήπω γεγονός, ἁλλ᾽ ἡ αὐτή. οἷον περὶ τὸ ύγιει- 
νὸν εἰς ἅπαντας τοὺς χρόνους οὐκ ἄλλη τις ἢ ἡ ἰατρική, 
µία οὖσα, ἐφορῷ καὶ γιγνόµενα καὶ γεγονότα καὶ γενησό- 

αθμενα, ὅπῃ γενήσεται. καὶ περὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς αὖ φυύµενα 

Ε ἡ γεωργία ὡσαύτως ἔχει. καὶ δήπου τὰ περὶ τὸν πόλεμον 
αὐτοὶ ἂν µαρευρήσαιτε ὅτι ἡ στρατηγία κάλλιστα προµη- 
Φεῖται τά τε ἄλλα καὶ περὶ τὸ µέλλον ἴἔσεσθαι, οὐδὲ τῇ 
μαντικῇ οἴεται δεῖν ὑπηρετεῖν ἀλλὰ ἄρχεν, ὡς εἰδνία 

40 κάλλιον τὰ περὶ τὸν πόλεμον καὶ γηγνόµενα καὶ γενησά- 

μενα” καὶ ὁ νύµος οὕτω τάττει, μὴ τὸν μάνειν τοῦ στρᾶ- 

τηγοῦ ἄρχειν, ἀλλὰ τὸν σερατηγὸν τοῦ µάντεως. φήσο- 

μεν ταῦτα, ώ Αάχης: 

44. Φήσομεν. 

1 ΣΩ, Τί δέ; σὺ ἡμῖν, ὦ Νικία, μι περὶ τῶν 

αὐτῶν τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην καὶ ἐσομένων καὶ γιγνοµέ- 
γων καὶ γεγονότων ἐπαίειν; 

Ἔγωγε: δοκεῖ γάρ µοι οὕτως, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ ἄριστε, καὶ ἡ ἀνδρία τῶν δεινῶν 

ο ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ θαῤῥαλέων, ὡς φῄς. ἡ γάρ; 

Β ΝΙ. Ναί 

Σ52,. Τὰ δὲ δεινὰ ὠμολόγηται καὶ τὰ θαῤῥαλέα τὰ 
μὲν μέλλοντα ἀγαθά, τὰ δὲ μάς κακά εἶναι. 

ΜΙ. Πάνυ γε. 

ο ΄ Σ8. Ἡ δέγ αὐτὴ ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν καὶ μελλόν- 
των καὶ πάντως ἐχόνεων εἶναι. 

ΝΙ. Ἔσει ταῦτα, 

1.09 
394 

ΠΑά4ΑΤΟΝΟΣ 44χΧΗΣ. 19ο. 50ο. 

Σ0, Οὐ µόνον ἄρα τῶν δεινῶν καὶ θαῤῥαλέων ἡ 
ὠνδρία ἐπιστήμη ἐοτίν: οὐ γὰρ μελλόντων µόνον πέρι 
τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ἐπαῖε, ἀλλὰ καὶ γιγνοµένων 
καὶ γεγονύτων καὶ πάντως ἐχόντων, ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἐπι- 
στήμαι. ' ες 

ΝΙ. ᾿ἜΕοικέ γε. 
XXIX. Σο. Μέρος ἄρα ἀνδρίας ἡμῖν, ὦ Νικία, 39 

ἀπεκρίνω σχεδόν τι τρίτον’ καίτοι ἡμεῖς ἠρωτῶμεν ὅλην 
ἀνδρίαν ὃ τι εἴη. καὶ νῦν δή, ὡς ἔσικε, κατὰ τὺν σὸν 
λόγον οὐ µόνον δεινῶν τε καὶ θαῤῥαλέων ἐπιστήμη ἡ ιο 
ἀνδρία ἐστίν, ἀλλὰ σχεδόν τι ἡ περὶ πάντων ἀγαθῶν 
τε καὶ πακῶν καὶ πάντως ἐχόντων, ὡς νῦν αὖ ὁ σὸς 1ό- 
γος, ἀνδρία ἂν εἴη. οὕτως αὖ µετατίθεσθαι ἢ πῶς λά- 
1εις, ὦ Νεκίαι υ 

ΝΙ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 15 
ΣΩ. «ἀοκεῖ οὖν σοι, ὦ δαιµόνιε, ἀπολείπειν ἄν τι 

ὁ τοιοῦτος ἀρετῆς, εἶπερ εἰδείη τὰ τε ἀγαθὰ πάντα καὶ 
παντάπασιν ὡς γίγνεται καὶ γενήσεται καὶ γέγονε, καὶ τὰ 
κακὰ ὠσαύτως; καὶ τοῦτον οἴει ἂν σὺ ἐνδεᾷ εἶναι σωφφρο- 
σύνης ἢ δικαιοσύνης τε καὶ ὁσιότητος, ᾧ γε βόνῳ προσή- 30 
κει καὶ περὶ θεοὺς καὶ περὶ ἀνθρώπους ἐξευλαβεῖσθαί τε 
τὰ δεινὰ καὶ τὰ µή, καὶ τάγαθὰ πορίζεσθαι, ἐπισταμένω E 

ὀρθῶς προσομιλεῖν; 
NI. Αέγειν ει ὦ Σώκρατές µοι δοκεῖς. 

20. Οὐκ ἄρα, ὦ Νικία, µόριον ἀρετῆς ἂν εἴη τὸ 15 
νῦν σοι λεγόμενον, ἀλλὰ σύμπασα ἀρετή. 

ΝΙ. Ἔσικεν. 

ΣΣ... Καὶ μὴν ἴφαμέν γε τὴν ον µόριον εἶναι 

Ἐν τῶν ανω ἀρετῆς. 

Ἔφαμεν γάρ. 40 206 

-- Τὺ δέ γε νῦν λεγόμενον οὐ φαίνεται. 
ΝΙ. Οὐκ ἔοικεν. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα εὑρήκαμεν, ὦ Νικία, ἀνδρία ὅ τι 
ἔστιν. 

ΝΕ. Οὐ φαόμεθα. 5 
44. Καὶ μὴν ἴγωγε, ὦ φίλε Νικία, μην σε εὐρή- 

σειν, ἐπειδὴ ἐᾳοῦ κατεφρόνησας Σωκράτει ἀποκριναμένν:. του 
πάνυ δὴ μεγάλην ἐπίδα εἶχον ὡς τῇ παρὰ τοῦ «ώμω- 
νος σοφίᾳ αὐτὴν ἀνευρήσεις. 

XXX. ΝΙ. Εὺ γε, ὦ Αάχης, ὅτι οὐδὲν οἴει οὗ 40 
ἔει πρᾶγμα. εἶναι, ὅτι αὐτὸς ἄρει ἐφάνης ἀρδρίας πέρι 
οὐδὲν εἰδώς, ἆλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος ἀναφανή- 
σοµαι, πρὸς τοῦτο βλέπεις, καὶ οὐδὲν ἴτι διοίσει, ὡς 

ἴοικε, σοὶ μετ ἐμοῦ μηδὶν εἰδέναι ὧν προσήκει ἐπιστή- 
µην ἔχειν ἀνδρὶ οἰομένῳ τι εἶναι. σὺ μὲν οὖν µοι δοχεῖς «5 Β 
ὡς ἀληθῶς ἀνθρώπειον πρᾶγμα ἐργάζεσθαι, οὐδὲν πρὺς 
αὐτὸν βλέπειν ἀλλὰ πρὺς τοὺς ἄλλους: ἐγὼ ὅ᾽ οἶμαι ἐμοὶ 

1. δὲ παρέχειν οὐ mavolt Slallbaumius. — δ. δοκεῖ καί σοι ᾱ. — 12. ἡ om. a. — 39, Εοτί. ὅπη γψγνεται καὶ 
γέγονε καὶ γενήσεται. eſt. 199 D. On. — 15. δὲ] δαί ab. — ἑύμφης Halterus: ξυαφὴς abe. - 46, αὖτ ἡ] αὕτη a. 

4, καὶ πάντως ἐχόντων ⸗eclu⸗it Slallbaumius. -- 6, γε ,m. ᾱ- -- δ. δή] δέ a. — 10. ἐπιστήμη ἡ] ἡ .... ο, 
— 44. µετατίθεσαι; ἡ ᾱ. — 19. ἂν om. a. — 35. 59.) 44. 2. 



περὶ ὧν ἐλέγομεν νῦν τε ἐπιεικῶς εἰρῆσθαι, καὶ εἴ τι αὖ- 

τῶν μὴ Ἱκανῶς εἴρηταε, ὕστερον ἐπανορθώσεσθαι καὶ μετὰ 
4άμωνος, οὗ σύ που οἴε καταγελῶν, καὶ ταῦτα οὐδὲ 

90τ ᾖἰδὼν πώποτε τὸν «άμωνα, καὶ μετ ἄλλων. καὶ ἐπειδὰν 
δβεβαιώσωμαι αὐτά, διδάξω καὶ σε, καὶ οὐ φθονήσω" 

6 δοκεῖς γάρ µοι καὶ µάλα σφόδρα δεῖσθαι μαθεῖν. 

44. Σοφὸς γάρ τοι σὐ εἶ, ὦ Νικία. ἀλλ ὅμως ἐρὼ 
Ανσιμάχῳ τῷδε καὶ ἠΜελησίᾳ συμβουλεύω σἳ μὲν καὶ ἐμὲ 
περὶ τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαΐρειν ἐᾷν, Σωκράτη 

io δὲ τουτονέ, ὕπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μὴ ἀφιέναι: εἰ δὲ καὶ 
ἐμοὶ ἐν ἡλεέφ ἦσαν οἱ παϊδιη, ταὐεὰ ἂν ταδε ἠποίουν. 

NI. Ταῦτα μὲν κἀγὼ ξυγχωρῶ, ἐάνπερ ἐθέλῃ Σω- 
κράτης τῶν µειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, µηδένα ἄλλον ζη- 

ϱ τεῖν, ἐπεὶ κἂν ἐγὼ τὸν ἸΝικήρατον τούτω ἤδιστα ἐπιτρέ- 

Ίσποιμι, εἰ ἐθέλοι οὗτος" ἁλιὰ γὰρ ἄλλους µοι ἑκάστοτε 
ἑυνίστησιν, Όταν τι αὐτῷ περὶ τούτου μνησθῶ, αὐτὸς 
δὲ οὐκ ἐθέλει. ἀλλ ὅρα, ὦ Αυσίμαχε, εἴ τι σοῦ ἂν μᾶλ- 
λον ὑπακούοι Σωκράτης. 

41. «ἰκαιόν γέ τοι, ὦ Νικία, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτω 

1ο πολλὰ ἂν ἐθελήσαιμι ποιεῖν, ἃ οὐκ ἂν ἄλλοις πάνν πολ- 
λοῖς ἐθέ]οιμ. πῶς οὖν φῄς, ὦ Σώκρατες; ὑπακούσει 

κ πι καὶ ἔυμπροθνμήσει ὡς βελτίστοις γενέσθαι τοῖς µει- 

456 Ός — 
* XXXI. 2. Καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, ὦ Πνσίμαχε, 

αστοῦτό γε, μὴ ἐθέλειν τῳ ξυμπροθυμεῖσθαι ὡς βελτίστῳ 

Σι εἶ οὖν. a. — 1ο, εἰ δὲ] εἰ γὰρ πΏ. 
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γενέσθαι. εἰ μὶν οὖν ἐν τοῖς διαλόγοις τοῖς ἄφει ἐγὼ μὲν 
ἐφάνην εἰδώς, τώδε δὲ μὴ εἰδότε, δίκαιον ἂν ἦν ἐμὶ µά- 
ἆιστα ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔργον παρακαλεῖν' νῦν ὅ' -- ὁμοίως 
γὰρ πώντες ἐν ἀπορία ἐγενόμεθα: τί οὖν ἄν τις ἡμῶν 
τινὰ προαιροῖτο: ἐμοὶ μὶν οὖν δὴ αὐτῷ δοκεῖ οὐδένα. 
αλλ ἐπειδὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, σκέφασθε ἄν τι δόξω ἕνμ- 
βουλεύειν ὑμῖν. ἐγὼ γάρ φηµι χρῆναι, ὦ ἄνδρες, — αὐ- 
δεὶς γὰρ ἔκφορος λόγος -- κοινῇ πάντας ἡμᾶς ζητεῖν µά- 

Άιστα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς διδάσκαλον ὥς ἄριστον, δεύµεθα 
γάρ, ἔπειτα καὶ τοῖς µειρακίοις, μήτε χρημάτων φειδοµέ- 1ο 

νους µήτε ἄλλου μηδενός" ἐᾷν δὶ ἡμᾶς αὐτοὺς ἔχειν ὡς 
νῦν ἔχομεν, οὐ ξυμβουλεύω. εἰ δέ τις ἡμῶν καταγε]άσε- 
ται, ὅτι τηλικοίδε ὄντες εἰς διδασκάλων ἀξιοῦμεν φοιτᾶν, 
τὸν Ὅμηφον δοκεῖ µοι χρῆναι προβάλλεσθαε, ὃς ἔφη οὐκ Β 
ἀγαθὴν εἶναι αἰδῶ κεχρηµένῳ ἀνδρὶ παρείναι. 15 
καὶ ἡμεῖς οὖν ἑάσαντες γαίρειν εἴ εἰς τι ἐρεῖ, κοινῇ ἡμῶν 
αὐτῶν καὶ τῶν µειρακέων ἐπιμέλειαν ποιησώµεθα. 

4Τ. Ἐμοὶ μὲν ἀρέοκε, ὦ Σώκρατες, ἃ λέγεις' καὶ 
ἐθέλω, Όσωπερ γεραίτατός εἰμι, τοσούτῳ προθυµότατα 
μανθάνειν μετὰ τῶν νεανίσκων. ἀλλά µοι οὐτωσὶ ποίη- 39 

σον" αὔριον ἕωθεν ἀφίκου οἴκαδε, καὶ μὴ ἄλλως ποιήσῃς, 
ἵνα βουλευσώμεθα περὶ αὐτῶν τούτων. τὸ δὲ νῦν εἶνι ϐ 
τὴν ουφουσίαν διαλύσωµεν. 

Σ9. ᾽Αλλὰ ποιήσω, ὦ νσίμαγε, ταῦτα, καὶ ἤξω 
παρὰ οἳ αὔριον, ἐὰν Βεὺς ἐΦέῃ. .5 

να] 
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1. Ἐπορενόμην μὲν ἐξ Ακαδημίας εὐθὺ υκείου τὴν 
ἔξω τείχους ὑπ αὐτὸ τὸ τείχος" ἐπειδὴ δ᾽ ἐγενόμην κατὰ 
τὴν. πυλίδα ᾗ ἡ Πώνοπος κρήνη, ἐνταῦθα συνέτυχον 
Ἱπποθόλει τε τῷ Ἱερωνύμου καὶ Κτησίππῳ τῷ Παιανιεῖ 

δκαὶ ἄλλοις μετὰ τούτων γεανίσκοις ἀθρύοις συνεοτῶσι. 

καί µε προσιόντα ὁ Ἱπποθάλης δὼν Ὦ Σώκρατες ἔφη, 
Ἡ ποῖ δὴ πορεύει καὶ πόθεν; Εξ Ακαδημίας, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, 

πορεύομαι εὐθὺ Ανκείον. «εῦρο δή, ἡᾖ ὅ' ὃε, εὐθὺ 
ἡμῶν. οὐ παραβάλλειο: ἄξιον μέντοι. Πο, ἔφην ἐγώ, 

αολέγεις, καὶ παρὰ τίνας τοὺς ὑμᾶς; «εῦρο, ἔφη, δείξας 
μοι ἐν τῷ καταντικρὺ τοῦ τείχους περίβολόν τέ τινα καὶ 

θύραν ἀνεφγμένην. διατρίβομεν δέ, ἡ ὅ᾽ ὃς, αὐτόθι 
404 Ἅῥἡμεῖς τε αὐτοὶ καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοὶ καὶ καλοί. Ἔσει 

δὲ δὴ τί τοῦτο, καὶ τίς ἡ διατριβής Παλαίστρα, ἔφη, 
16 νεωστὶ ᾠκοδομημένη: ἡ δὲ διατριβὴ τὰ πολλὰ ἐν λόγοις, 

ών ἡδέως ἄν σοι μεταδιδαῖμεν. Καλῶς γε, ἦν ὅ' ἐγώ, 
110 ποιοῦντις. διδάσκει δὲ τίς αὐτύθι; Σὸς ἑκαῖρός τε, ἡ 

δ ὃς, καὶ ἐπαινέτης, Ἰέκκος. Mè Alct, ἦν ὃ' ἐγώ, οὐ 
φαῦλός γε ὠνὴρ ὁλλ' Ἱκανὺς σοφιστής. Βούλει οὖν ἔπε- 

Ἄνσθαι, ἴφη, ἵνα καὶ ἴδης τοὺς ὄντας αὐτόθι; Αὐτοῦ πρῶ- 

ΠΠΙΟΘΑΛΗΣ, ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ, ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ, ΛΥΣΙΣ. 

τον ἡδέως ἀκούσαιμ' ἄν, ἐπὶ τῷ καὶ εἴσεμι καὶ τίς ὁ ἩΒ 
καλός, αλλος, ἴφη, ἄλλῳ ἡμῶν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Σοὶ 

δὲ δὴ τίς, ὦ Ἱππόθαλες: τοῦτό µοι εἰπέ. Καὶ ὃς ἐρω- 
τηθεὶς ἠρυθρίασε. Καὶ ἐγὼ εἶπον Ὦ παῖ Ἱερωνύμου 
Ἱππόθαλες, τοῦτο μὲν µηκέτι εἴπῃς, εἴτε ἐρᾷς του εἴτε 5 
μή: οἶδα γὰρ ὅτι οὐ µόνον ἐρᾷς, ἀλλὰ καὶ πόφῥω ἤδη εἶ 
πορευύµενος τοῦ ἔρωτος. εἰμὶ ὅ᾽ ἐγὼ τὸ μὲν ἄλλα φαῦλος 
καὶ ἄχρηστος, τοῦτο δέ µοί πως ἐκ θεοῦ δέδοται, ταχὺ 
οἵῳ τ᾽ εἶναι γνῶναι ἐρῶντά τε καὶ ἐρώμενον. Καὶ ὃς ϱ 
ἀκούσας πολὺ ἔτι μᾶλλον ἠρυθρίασεν. Ὁ οὖν Κτήσιππος, 10 
᾽Αστεῖόν γε, ἡ ὅ' ὃς, ὅτι ἐρυθριᾷςε, ὦ Ἱππόθαλες, καὶ 
ὀκνεῖς εἰπεῖν Σωκράτει τοὔνομα": ἐὰν δ' οὗτος καὶ σµι- 
κρὸν Ἰρόνον συνδιατρίψῃ σοι, παραταθήσιται ὑπὸ σοῦ 
ὠκούων Θαμάὰ λέγοντος. ἡμῶν γοῦν, ὦ Σώκρατες, ἔκκε- 
κώφωκε τὰ ὧτα καὶ ἐμπέπληκε Αύσιδος: ἂν μὶν δὴ καὶ ι5Ώ 
ὑποπίῃ, εὐμάρεια ἡμῖν ἐσεὶ καὶ ἐξ ὕπνου ἐγρομένοις 4έ- 
σιδος οἴεσθαι τοὔνομα ἀκούειν. καὶ ἃ μὲν καταλογάδην 
διηγεῖται, δεινὰ ὄντα οὗ πάνυ τι δεινά ἐστιν: ἀλλ ἔπει- 
δὰν τὰ ποιήµατα ἡμῶν ἐπιχειρήσῃ καταντλεῖν καὶ ὄνγγράµ- 
µατα. καὶ ὃ ἐστι τούτων δεινότερον, ὅτι καὶ δει εἰς τὰ 0 

3. ἐπεὶ α. -- δ. εὐθὺς ἡμ. a. — 9. ἡμῶν οὐ ab. — 10. γε Frbe: δὲ ΧΘΣ ΗΒ ΟυΨΕΕ οἱ ευττ. Sprobante Winekel· 
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παιδικὰ φωνῇ Θαυμασίᾳ, ἣν ἡμᾶᾳ δεῖ ἀκούοντας ἀνέχε- 
σθαι. νῦν δὲ ἐρωτώμενος ὑπὸ σοῦ ἐρυθριᾷ. Ἔσει δὲ, ἦν 

Ε ὅ) ἐγώ, ὁ ἀὖσις νέος τις, ὡς ἔοικε. τεκµαίροµαι δέ, ὅτι 
ἀκούσας τοὔνομα οὐκ ἔγνων. Οὐ γὰρ πάνν, ἴφη, τὶ 

δ αὐτοῦ τοὔνομα λέγουσιν, ἆλ᾽ ἔτι πατρόθεν ἐπονομάζεται 
διὰ τὸ σφόδρα τὸν πατέρα γιγνώσκεσθαι αὐτοῦ. ἐπεὶ εὖ 
οἵδ᾽ ὅτι πολλοῦ δεῖς τὸ εἶδος ἀγνοεν τοῦ παιδός: ἵκα- 

νὺς γὰφ καὶ ἀπὸ μόνου τούτου γιγρώσκεσθαι. «Απγέσθω, 

ἦν ὃ) ἐγώ, οὗτινος ἔσε. «Πημοκράτονς, ἔφη, τοῦ αἰ- 
10 ἑωνέως ὁ πρεσβύτατος υἱός. Εἶεν, ἦν δ᾽ γώ, ὦ Ἱππό- 

Φαλες, ὡς γενναῖον καὶ νεανικὸν τοῦτον τὸν ἔρωτα παν- 
ταχῇ ἀνεῦρες! καί µοι ἴθι ἐπίδειξαι ἃ καὶ τοῖσδε ἐπιδεί- 
Ἄνυσαι, ἵνα εἰδῶ εἰ ἐπίστασαι ἃ χρὴ ἐραστὴν περὶ παιδι- 
κὠν πρὸς αὐτὸν ἢ πρὺς ἆλίους λέγειν Τούεων δέ τι, 

ιδἴφη, οταῦμᾷ, ὦ Σώκρατες, ὧν ὅδε λέγει; Πότερον, ἦν 
ὁ) ἐγώ, καὶ τὸ ἐρᾷν ἔξαρνος εἶ οὗ λέγει ὅδε; Οὐκ ἔγωγε, 
ἔφη, ἀλλὰ μὴ ποιεῖν εἰς τὰ παιδικὰ μηδὶ συγγράφειν. 

{19 Οὐχ ὑγιαίνι, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ἁλλὰ ληρε τε καὶ 
αἲ. 

ο. Ε. Καὶ ἐγὼ εἶπον Ὦ Ἱππόθαλες, οὔ τι τῶν µέ- 
Β τρων δέοµαι ἀκοῦσαι οὐδὲ µέλος εἴ τι πεποίηκας εἰς τὸν 

φεανίσκον, ἀλλὰ τῆς διανοίας, ἵνα εἰδῶ είνα τρόπον προσ- 
φέρει πρὸς τὰ παιδικά. "Όδε δήπου σοι, ἔφη, ἐρεῖ 
ἀκριβῶς γὰρ ἐπίσταται καὶ µέμνηται, εἴπερ, ὥς λέγει, ὑπ 

ας ἐμοῦ ἀεὶ ἀκούων διατεθρύληται. Νὴ τοὺς. θεούς, ἴφη 
ὁ Κτήσιππος, πάνυ γε. καὶ γάρ ἐστι καταγέλαστα, ὦ 
Σώκρατες. τὸ γὰρ ἐραστὴν ὄντα καὶ διαφερόντως τῶν 
ἄλλων τὸν νοῦν προσέχοντα τῷ παιδὶ ἴδιον μὲν μηδὲν 

ο ἔχειν λέγειν, ὃ οὐχὶ κἂν παὶς εἴποι, πῶς οὐχὶ καταγέλα- 
πο στον; ὦ δὲ ἡ πόλις ὅλη ἄδει περὶ «Πημοκράτους καὶ αὐ- 

σιδος τοῦ πάππου τοῦ παιδὸς καὶ πάντων πέρι τῶν προ- 
γόνων, πλούτους τε καὶ ἱπποτροφίας καὶ νίκας Πυθοῖ 
καὶ Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέα τεθρίπποις τε καὶ χέλησε, ταῦτα 
ποιεῖ τε καὶ λέγει, πρὺς δὲ τούτοις ἔτι τούτων κρονικώ- 

40Τ45τερα. τὸν γὰρ τοῦ Ἡρακλέους ξενισμὸν πρώην» ἡμῖν ἐν 
ποιήµατέ τινι ὄνῄει, ὡς διὰ τὴν τοῦ Ἡρακλέους ἔνγγέ- 

Ὦ Ἅνειαν ὁ πρόγονος αὐτῶν ὑποδέξαιτο τὸν Ἡρακλέα, γεγο- 
νὼς αὐεὺς ἐκ ιός τε καὶ τῆς τοῦ δήµου ἀρχηγέτου ὃν- 
γατρός, ἄπερ αἱ γραῖαι ἄδουσι, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, 

113 48 Σώκρατες. ταῦτ ἐστὶν ἃ οὗτος λέγων τε καὶ ἄδων 
ἀναγκάξει καὶ ἡμᾶς ἀκροᾶσθαι. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας εἶπον 
Ὦ καταγέλαστε Ἱππόθαλες, πρὶν νενικηκέναι ποιες τε 
καὶ ἄδεις εἰς σαυτὺν ἐγκώμιον: Αλλ᾽ οὐκ εἰς ἐμαυτόν, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, οὔτε ποιῶ οὔτε ἄδω. Οὐκ οἵἴει γε, ἦν ὃ) ἐγώ. 

Ε 5 Τὸ δὲ πῶς ἔχει; ἔφη. Πάντων μάλιστα, εἶπον, εἰς σἳ 
τείνουσιν αὗται αἱ ᾠδαί. ἐὰν μὲν γὰρ ἕλῃς τὸ παιδικὰ 
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τοιαῦτα ὄντα, κόσμος σοι ἴσται τὰ λεχθέντα καὶ ἀσθέντα 
καὶ τῷ ὄντι ἐγκώμια ὥσπερ νενικηκόει, ὅτι τοιούτων παι- 
διιῶν ἔτυχες. ἐὰν δέ σε διαφύγῃ, ὅσω ἂν µείζω σοι εἴρη- 
μένα ᾗ ἐγκώμια περὶ τῶν παιδικῶν, τοσούτω µειζόνων δύ- 
ἑεις καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν ἐστερημένος καταγέλαστος εἶναι. 
ὅσεις οὖν τὰ ἐρωτικά, ὦ φίλε, σοφός, οὐκ ἐπαινεῖ τὸν 
ἐρώμενον πρὶν ἂν Σ1ῃ, δεδιὼς τὺ µέλλον ὅπῃ ἀποβήσεται. 
καὶ ἅμα οἱ καλοί, ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐπαινῇ καὶ αὔξῃ, 

φρονήµατος ἐμπίπλανται καὶ µεγαϊαυχίας. ἢ οὐκ οἴει: 
Ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν ὕσῳ ὤν μεγαλανχότεροι ὧσι, ὅυσ: 1ο 
αλωτότεφοι γίγνονται; ἘΕὐιός γε. Ποῖός τις οὖν ἄν σοι 
δοκοῖ θηρευτὴς εἶναι, εἰ ἀνασοβοῖ Βηρεύων καὶ δνσαλω- 
τοτέραν τὴν ἄγραν ποιοῖ; «Πϊλον ὅτι φαῦλος. Καὶ μὲν Β 
δὴ λόγοις τε καὶ ὡδαῖς μὴ κηλεῖν ἆλὶ ἐξαγριαίνει πολλὴ ΠΗ4 
ἀμουσία. ἡ άρ; «οκεῖ µοι. Σκόπει δή, ὦ Ἱππόδαλες, 16 

ὅπως μὴ πᾶσι τούτοις ἔνοχον σαυτὸν ποιήσες διὰ τὴν 
ποίησιν. καίτοι οἶμαι ἐγὼ ἄνδρα ποιήσει βλάπτοντα ἕαυ- 
εὺν οὐκ ἄν σε ἐθέλειν ὁμολογῆσαι αἷς ἀγαθός πος᾽ ἐσεὶ 
ποιητής, βλαβερὸς ὢν ἑαντῷ. Οὐ μὰ τὸν ία, ἔφη: 
πολλἡ γὰρ ἂν ἀλογία εἴη. αλλὰ διὰ ταῦτα δή σοι, ὦ Σ- 19 
χρατες, ἀνακοινοῦμαι, καὶ εἴ τι ἄλλο ἔχει, συμβούλευε, ϐὁ 
τίνα ἄν τις λόγον διαλεγόµενος ἢ τί πράττων προσφιλἠς 
παιδικοῖς γένοιτο. 

11. Οὐ ῥάδιον, ἦν δ' ἐγώ, εὐπεῖν. ὦλλ εἴ µοι ἔθε- 
λήσαις αὐτὺν ποιῆσαι εἷς λόγους ἐλ9εῖν, ἴσως ὢν ὄνναίμην αν 
σοι ἐπιδεξαι ἃ χρὴ αὐτῷ διαλέγεσθαι ἀντὶ τούτων ὧν 
οὗτοι λέγειν τε καὶ ἄδειν φασί σε. Αλλ’ οὐδέν, ἔφη, χα- 
λεπόν. ἂν γὰφ εἰσέλθῃς μετὰ Ἀτησίππου τοῦδε καὶ καθε- 
ζόμενος διαἰέγῃ, οἶμαι μὲν καὶ αὐτός σοι πρόσεισι" φιλή- ὮὉ 
κοος γάρ, ὦ Σώκρατες, διαφερόντως ἐσεί, καὶ ἅμα, ὡς 38 
Ἑρμαῖα ἄγουσιν, ἀναμεμιγμένοι ἐν ταὐτῷ εἰσν οἳ τε 
φεανίσκοι καὶ οἱ παϊῖδες. πρόσεισιν οὖν σοι. εἰ δὲ µή, 
Κτησίππῳ συνήθης ἐσεὶ διὰ τὸν τούτου ἀνεφιὸν Μενέξενον" 
ΛΤενεξένῳ μὲν γὰρ δὴ πάντων μάλιστα ἱταῖρος ὢν τυγχά- 
ει. καλεσάτω οὖν οὗτος αὐτόν, ἐὰν ἄρα μὴ προσίῃ αὐτός. 35 
Ταῦτα, ἦν δ' ἐγώ, χρὴ ποιῖν. Καὶ ἅμα λαβὼν τὺν 115 
Κτήσιππον προσῄειν εἰς τὴν παλαίστραν: οἱ ὅ ἄλλοι Ε 
ὥστεροι ἡμῶν Πεσαν. 

Εἰσελθόντες δὲ κατελάβοµεν αὐτόθι τεθυκότας τε τοὺς 

παῖδας καὶ τὰ περὶ τὰ ἱερεῖα σχεδόν τι ἤδη πεποιηµένα, 40 
ἀσεραγαλίζοντάς τε δὴ καὶ κεκοὔµηµένους ἅπαντας. οἱ 
μὲν οὖν πολλοὶ ἐν τῇ αὐ]ῇ ἔπαιζον ἔξω, οἱ δέ τινες τοῦ 
ἀποδυτηρίου ἐν γωνία ἠρτίαζον ἀστραγάλοις παμπόλλοις, 
ἐκ φορµίσκων τινῶν προαιρούμενοι' τούτους δὲ περιέστα- 
σαν ἄλλοι θεωροῦντες. ὧν δὴ καὶ ὁ ἀὖσις ἦν, καὶ εἰστήκει 15 
ἐν τοῖς παισί τε καὶ νεανίσκοις ἐσεεφανωμένος καὶ τὴν 301 

7. δεῖ σε τὸ ab ἰδεῖς A, quod reponendum, omisso quod om. ἄθτ pronomine σε, Βακκὼ, quod probat Ἰγίπο- 
kelmannus eoll. ένα. 
omissum post ὦ Σώκρατες luseruit Stallhaumius. 
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ὄψφιν διαφέρων, οὗ τὸ καλὸς εἶναι µόνον ἄξιος ἁκοῦσαι, 

ἆλλ) ὅτι καλός τε κἀγαθός. καὶ ἡμεῖς εἰς τὺ καταντικρὺ 
ἀποχωρήσαντες ἐκαθεζύμεθα -- ἦν γὰρ αὐτόθι ἠσυχία -- 
καί τι ἀλλήλοις δωλεγόμεθα. περιστρεφόµενος οὖν ὁ Αὖσις 

5 θαμὰ ἐπεσκοπεῖτο ἡμᾶς, καὶ ὅῆλος ἦν ἐπιβυμῶν προσ- 
λθεῖν. τέως μὲν οὖν ἠπόρει τε καὶ ὤκνει μόνος προσιέναι. 

ἔπειτα ὁ ἠΠενέξενος ἐκ τῆς αὐλῆς μεταξὺ παίζων εἰσέρ- 

Β. χεται, καὶ ὡς εἶδεν ἐμέ τε καὶ τὸν Κτήσιππον, ᾗει παφα- 
καθιζησόµενος. ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ ἀὖσις ἔσπετο καὶ συµ- 

ο παρεκαθέζετο μετὰ τοῦ ἠΠενεξένον. προσήλθον δὴ καὶ οἱ 

ἄλλοι. καὶ δὴ καὶ ὁ Ἱπποθάλης, ἐπειδὴ πλείους ἑώρα 
ἐφισταμένους, τούτους ἐπηλυγισάμενος προσέστη ᾗ μὴ ὥετο 
κατύψεσθαι τὸν «ύσιν, δεδιὼς μὴ αὐτῷ ἀπεχγθάνοιτο” 
καὶ οὕτω προσεστὼς ἠκροᾶτο. 

Καὶ ἐγὼ πρὺς τὸν Μενέξενον ἀποβιέψας, Ὦ παῖ «ΐη- 
ο μοφῶντος, ἦν δ᾽ ἐγώ, πότερος ἡμῶν πρεσβύτερος: ᾽Αμϕισ- 

βητοῦμεν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ὁπότερας γενναιότερος, ἐρί- 
ζοιτ᾽ ἄν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Πάνυ γε, ἴφη. Καὶ μὴν ὁπότερός 
γε καλλίων, ὡσαύτως. Ἐγελασάτην οὖν ἄμφω. Οὐ μὴν 

ο ὑπότερός γε, ἔφην, πλουσιώτερας ὑμῶν, οὐκ ἐρήσομαι" 
φίλω γάρ ἐστον. ἡ γάρ; Πάνυ γ, ἐφάτην. Οὐκοῦν κοινά 

τά γε φίλων λέγεται, ὥστε τούτῳ γε οὐδὲν διοίσετον, 
εἶπερ ἀληθῆ περὶ τῆς φιλίας λέγετον. Συνεφάτην. 

[] ἂν. µἘπεχείρουν δὴ µετά τοῦτο ἐρωτῷν ὁπότερος ὅι- 

15 καιότερος καὶ σοφώτερος αὐτῶν εἴη. μεταξὺ οὖν τις προσ- 
εἰθὼν ἀνέστησε τὸν Μενέξενον, φάσκων καλεῖν τὸν παι- 
δοτρίβην. ἐδόκει γάρ µοι ἱεροποιῶν τυγχάνειν. ἐκεῖνος 
μὶν οὖν ὤχετο" ἐγὼ δὲ τὸν Αὖσιν ἠρόμην, που, ἦν 
ὃ ἐγώ, ὦ Αΐὖσι, σφόδρα φιλεῖ σε ὁ πατὴρ καὶ ἡ µήτηρ; 

πα Πάνυ γε, ἡ ὃ ὃς. Οὐκοῦν βούλοιτυ ἄν σε ὡς εὐδαιμο- 
Κ νέστατον εἶναι. Πῶς γὰρ οὔ: «σκεῖ δὲ σοι εὐδαίμων 

11 εἶναι ἄνθρωπος δουλεύων τε καὶ ᾧ μηδὲν ἐξείη ποιῖν ὧν 

ἐπιθυμοῖ; Μὰ οἱ’ οὐκ ἔμοιγε, ἔφη. Οὐκοῦν εἴ σε φιλεῖ 
ὁ πατὴρ καὶ ἡ µήτηρ καὶ εὐδαίμονά σε ἐπιθυμοῦσι γενέ- 

Ἄσσθαι, τοῦτο παντὶ ερόπω δῆλον ὅτι προθυμοῦνται ὅπως 

ἂν εὐδπιμονοίης Πῶς γὰρ οὐχί; ἔφη. ᾿Εῶσιν ἄρα σε ἃ 
βούλει ποιεῖν, καὶ οὐδὲν ἐπιπλήττουσιν οὐδὲ διακωλύονσι 
ποιεῖν ὧν ἂν ἐπιθυμῇς: Ναὶ μὰ οἱ ἐμέ γε, ὦ Σώκρατες, 
καὶ µάλα γε πολλὰ κωλύωνσιν. Πῶς λέγεις: ἦν ὅ’ ἐγώ. 

408 ιο βουλόμενοί σε µακάριον εἶναι διακωλύουσι τοῦτο ποιεῖν ὃ 
108. ἂν βούλη: ὧδε δέ µοι λέγε. ἣν ἐπιδυμήσρς ἐπί τινος τῶν 

τοῦ πατρὸς ἁρμάτων ὀχεῖσθαι λαβὼν τὰς ἡνίας, ὅταν 
ἁμιλλᾶται, οὐκ ἂν ἐρέν σε ἀλλὰ διακωλύοιεν; Μὰ οἱ) 
οὐ μέντοι ἄν, ἔφη, ἐφεν, Αλλὰ τίνα μήν; Ἔσει τις ἡνί- 

.5οχος παρὰ τοῦ πατρὸς μισθὸν φέρων. Πώς λέγεις; µι- 
σθωτῷ μᾶλλον ἐπιτρέπουσιν ἢ σοὶ ποιεῖν ὃ τι ἂν βούληται 
περὶ τοὺς ἵππους, καὶ προσέτι αὐτοῦ τούτου ἀργύριον 
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τελοῦσιν: ᾽αλλὰ τί μήν: ἴφη. ᾽Αλλὰ τοῦ ὀρικοῦ ζεύγους, 
οἶμαε, ἐπιτρέπονσί σοι ἄρχειν, κἂν εἰ βούλοιο λαβὼν τὴν 
μάστιγα εύπτειν, ἐῶεν ἄν. Πόδεν, ἡ ὃ' ὃς, ἑῶεν; Τί 
δαί; ἦν ὃ' ἐγώ: οὐδενὶ ἔξεσειν αὐτοὺς τύπτειν; Καὶ µάλα, 
ἔφη, τῷ ὀρεοκόμῳ,. «οὐϊῳ ὄντι ἢ ἐλευθέρῳ; «ούλω, 
ἔφη. Καὶ δοῦλον, ὡς ἔοικεν, ἡγοῦνται περὶ πλείονος ἢ 
οἳ εὖν υἱόν, καὶ ἐπιερέπουσι τὰ ἑαυτῶν μᾶλλον ἢ σοί, 118 
καὶ ἑῶσι ποιεῖν ὃ τι βούλεται, σἳ δὲ διακωλύονσι. καί µοι ϐ 
ἔτι τόδε εἰὐπέ. οἳ αὐτὸν ἑῶσιν ἄρχειν σεαυτοῦ, ἢ οὐδὲ 
τοῦτο ἐπιτρέπουσέσοι; Πῶς γάρ, ἔφη, ἐπιτρέπουσιν; Αλ’ ιο 

ἄργει τὶς σου; 0δε, παϊδαγωγός, ἔφη. Μῶν δοῦλας ὤν: 
λλὰ τί μήν: ἡμέτερός γε, ἔφη. H δεινόν, ἦν δ ἐγώ, 
ἐλεύθερον ὄντα ὑπὸ δούἱου ἄρχεσθαι. τί δὲ ποιῶν αὖ 
οὗτος ὁ παιδαγωγός σου ἄρχει:; ᾿"Αγων δήπου, ἔφη, εἰς 
διδασκάλου. Μῶν μὴ καὶ οὗτοί σου΄ ἄρχουσιν, οἱ διδά- 15 
σκαλοι; Πάντως δήπον. ΓΠαμπύλλους ἄρα σοι δεσπύτας Ὦ 

καὶ ἄρχοντας ἑκὼν ὁ πατὴρ ἐφίστησιν. ὦλλ ἄρα ἐπειδὰν 
οἴκαδε ἔλθῃς παρὰ τὴν μητέρα, ἐκείνη σε ἐᾷ ποιεῖν ὃ τι 
ἂν βούχῃ, ἓν' αὐτῇ µακάριος ᾖς, ἢ περὶ τὰ ἔρια ἢ περὶ 
τὸν ἱστόν, ὅταν ὑφαίνη: οὗ τι γάρ που διακωλύει σε ἢ 19 
τῆς σπάθης ἢ τῆς κερκίδος ἢ ἄλλου του τῶν περὶ ταλα- 
σιουργίαν ὀργάνων ἅπτεσθαι. Καὶ ὃς γελάσας, Μὰ ία, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐ µόνον γε διακωλύει, ἀλλὰ καὶ 
ευπτοίµην ἂν εἰ ὡπτοίμην. Ἡφάκλεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, μῶν Ἐ 
μή τι ἠδίκηκας τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα; Μὰ «Οἱ οὐκ135 
ἔγωγε, ἔφη. 

V. Aud' ἀνεὶ τίνος μὴν οὕτω σε δεινῶς διακωλύδυσιν 
εὐδαίμονα εἶναι καὶ ποιεῖν ὃ τι ἂν βούλῃ, καὶ δι ἡμέρας 
ὅλης τρέφουσί σε ἄεί τῷ δουλεύοντα καὶ ἓνὶ λόγω ὀλίχου 1419 
ὧν ἐπιθυμεῖς οὐδὲν ποιοῦνεα; ὥσεε σοι, ὡς ἴοικεν, οὔτε 10 
τῶν Ἰρηµώτων τοσούτων ὄντων οὐδὲν ὄφελος, ἀλλὰ πάν- 
τες αὐτῶν μᾶλλον ἄρχουσιν ἢ σύ, οὔτε τοῦ σώματος οὕτω 34ος 
γενναίου ὄντος, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄλλος ποιµαίνει καὶ Θε- 
ραπεύει: σὺ δὲ ἄρχεις οὐδενός, ὦ ὖσι, οὐδὶ ποιεῖς οὐδὲν 
ὧν ἐπιθυμεῖς. Οὐ γάρ πω, ἔφη, ἡλικίαν ἔχω, ὦ Σώκρατες. 35 
ΜΙ οὐ τοῦτό σε, ὦ παῖ «ημοκράτους, κωλύῃ, ἐπεὶ τό γε 
τοσόνδε, ὡς ἐγώμαι, καὶ ὁ πατὴρ καὶ ἡ µήτηρ σοι ἐπι- 
τρέπουσι καὶ οὐκ ἀναμένονσιν ἕως ὢν ἡλικίαν ἔχῃς. ὅταν 

γὰρ βούλωνται αὐτοῖς τινὰ ἀναγνωσθῆναι ἢ γραφῆναι, 
σέ, ὡς ἐγῶμαι, πρῶτον τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐπὶ τοῦτο τώτ- 40 Β 
τουσιν. ἡ γάρ; Πάνο γ', ἔφη. Οὐκοῦν ἔξεστί σοι ἐνταῦθ 
ὃ τι ἂν βούλῃ πρῶτον τῶν γραμμάτων γράφειν καὶ ὃ τι 

ἂν. δεύτερον" καὶ ὠναγιγνώσκειν ὡσαύτως ἔξεσει. καὶ ἔπει- 
δάν, ὡς ἐγώμαι, τὴν λύραν λάβης, οὐ διακωλύουσί σε 
οὔθ ὁ πατὴρ οὔθ) ἡ µήτηρ ἐπιτείναί τε καὶ ἀνεῖναι ἦν «5 
ἂν βούλη τῶν χορδῶν, καὶ ψῆλαι καὶ κρούειν τῷ πλήκερῳ. 
ἢ διακωλύουσιν; Οὐ δῆτα. Τί ποτ ἂν οὖν εἴη, ὦ Αὖσι, 

4. τὸ] τῷ a. -- 9. εἴπεο Θ0ψὲτ, — B. — 11. ἱπποθαλὴς A, qui εἰς ubique. — 12. ἐπηλυγασάμενος a. — 
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6 τὸ αἴειον ὅτι ἐνταῦθα μὲν οὐ διακωλύονσιν, ἐν οἷς δὲ 
ἄρτι ἐλέγομεν κωλύοναιν; Ότι, οἶμαι, ἔφη, ταῦτα μὲν 
ἐπίσεαμαι, ἐκεῖνα ὃ᾽ οὗ. Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ ἄρισεε. 
οὖκ ἄρα τὴν ἡλικίαν σου περιμένει ὁ πατὴρ ἐπαρέπειν 

Απάντα, ἀλλ’ ᾗ ἂν ἡμέρα ἡγήσηταί σε βέλτιον αὐτοῦ φρο- 
νεῖν, ταύτη ἐπιτρέώει σοι καὶ αὐτὸν καὶ τὰ αὐτοῦ. Οἶμαι 
ἔγωγε, ἔφη. Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ. τί δέ; τῷ γείτονι ἀρ οὐχ 
ὁ αὐτὸς ὄρος Όσπερ τῷ πατρὶ περὶ σοῦ; πύτερον οἴει 

Ὦ αὐτὸν ἐπιτρέψειν σοι τὴν αὐτοῦ οἶκίαν οἰκονομεῖν, ὅταν 
Ἰ9σε ἡγήσηται βέλτιον περὶ οἰκονοαίας ἑαντοῦ φρονεῖν, ἢ 

αὐτὸν ἐπισεατήσειν; Ἐμοὶ ἐπιτρέψειν οἶμαι. Τέ δ; 4θη- 
φαίους οἵει σοι οὐκ ἐπιτρέψειν τὰ αὐτῶν, ὅταν αἰσθά- 
νωνται ὅτι Ἱκανῶς φρονεῖς; "Εγωγε. Πρὸς ἀιόςᾳ, ἦν δ' 
ἐγώ, τί ἄρα ὁ μέγας βασιλεύς; πότερον τῷ πρεσβυτάτῳ 

ταδοεῖ, οὗ ἡ τῆς ᾿Ασίας ἀρχὴ γίγνεται, μᾶλλον ἂν ἐπιτρέ- 
φειν ἑφομένων κρεῶν ὃ τι ἂν βούληται ἐμβαλεῖν εἰς 

Ε τὸν ζωμόν, Ἠἢ ἡμῖν, εἰ ἀφικόμενοι παρ ἐκεῖνον ἐνδει- 

ἑαίμεθα αὐτῷ ὅτι ἡμεῖς κάλλιον φφονοῦμεν ἢ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ περὶ ὄφου σχενασίας: ᾿Ημῖν δῆλον ὅτε, ἴφη. Καὶ 

βοτὸν μέν γε οὐδ ἂν σμικρὸν ἑάσειεν ἐμβαλεῖν' ἡμᾶς δέ, 
κῶν εἰ βουλοίμεθα ὁραξάµενοι τῶν ὡλῶν, ἑῴη ἂν ἐμβα- 
λεῖν. Πῶς γὰρ οὗ; Τί δ᾽ εἰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ ἀσθενοῖ, ἄρα ἑώη ἂν αὐτὸν ἅπτεσθαι τῶν ἑαντοῦ 

ὀφθαλμῶν, μὴ ἰατρὸν ἡγούμενος, ἢ κωλύοι ἄν: Κωλύοι 
ασᾶν. Ἡμᾶς δέ γε εἰ ὑπολαμβάνοι ἰατρικοὺς εἶναι, κἂν 

εἰ βουλοίμεῦα διανοίγοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐμπάσαι τῆς 

τέφρας, οἶμαι, οὐκ ἂν κωλύσειεν, ἡγούμενος ὀρθῶς φρο- 
γεῖν. ᾿ληθῆ λέγει. 4 οὖν καὶ τἆλλα πάντα ἡμῖν ἐπι- 
τρέποι ἂν μᾶλίον ἢ ἑαντῷ καὶ τῷ νἱεῖ, περὶ ὅσων ἂν 

30 δόξωµεν αὐτῷ σοφώτεφοι ἐκείνων εἶναι; Ανάγκη, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες. 

VI. Οὕτως ἄρα ἴχει, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε ἠύσι. εἰς 
ἩὮ μὲν ταῦτα ἃ ἂν φρόνιµοι γενώµεθα, ἅπαντες ἡμῖν ἐπι- 

πρέφουσιν, ᾿Ἑλληνές τε καὶ βάρβαροι καὶ ἄνδρες καὶ γν- 
15 ναῖκες, ποιήσομέν τε ἐν τούτοις ὃ τι ἂν βουἱώμεθα, καὶ 

οὐδεὶς ἡμᾶς Ἱκὼν εἶναι ἐμποδιεῖ, ἆλλ' αὐτοί τε ἐλεύθεροι 
ἐσόμεθα ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλων ἄρχοντες, ἡμέτερά τε ταῦτα 
ἔσται: ὀνησόμεδα γὰρ ἀπ' αὐτῶν. εἰς ἃ δ' ἂν νοῦν μὴ 

Ἱ πτησώμεθα, οὔτε τις ἡμῖν ἐπιτρέφει περὶ αὐτὰ ποιεῖν 
«τὰ ἡμῖν δοκοῦντα, ἆλλ ἐμποδιοῦσι πάντες καθ’ ὃ τι ἂν 

ο δύνωνταε, οὐ µόνον οἱ ἀλλότριοι, ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ καὶ 
ἡ µήτηρ καὶ εἴ τι τούτων οὐκειότερόν ἐστιν, αὐτοί τε ἐν 

αὐθοῖς ἐσόμεθα ἄλλων ὑπήκοοε, καὶ ἡμῖν ἔσται ἄλλότρια" 
οὐδὲν γὰρ ἀπ) αὐτῶν ὀνησόμεθα. συγχωρεῖς οὕτως ἔχειν: 

«Ὁ Συγχωφῶ. 40 οὖν τῳ φίλοι ἐσόμεθα καί τις ἡμᾶς φι- 
4390. λήσει ἐν τούτοις, ἐν οἷς ἂν ὤμεν ὠνωφελεῖ; Οὐ δῆτα, 
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ἔφη. Νῦν ἄρα οὐδὲ οἳ ὁ πατὴρ οὐδὲ ἄλλος ἄλλον οὐδένα 109 
φιλεῖ, καθ’ ὅσον ἂν ᾖ ἄχφηστος. Οὐκ ἔοικεν, ἴφη. Ἐὰν 
μὶν ἄρα σοφὸς γένη, ὦ παῖ, πάντες σοι φίλοι καὶ πάν- Ὦ 
τες σοι οὐκεῖοι ἔσονται: χρήσιμος γὰρ καὶ ἀγαθὸς ἔσει" 

εἰ δὲ µή, σοὶ οὔτε ἄλλος οὐδεὶς οὔτε ὁ πατὴρ φίλος ἔσται 8 
οὔτε ἡ µήτηρ οὔτε οἱ οἰκεῖοι. οἷόν τε οὖν ἐπὶ τούτοις, 
ὦ αὖσι, µέγα φρονεῖν, ἐν οἷς τις µήπω φρονεῖ; Καὶ 
πῶς ἄν; ἔφη. Εἰ ὅ' ἄρα οὐ διδασκάλον δέ, οὕπω 

φρονεῖς. ᾽Αληθῆ. Οὐδ' ἄρα µεγαλόφρων εἶ, εἴπερ ἄφρων 
ἔτι. Μὰ ία, ἴφη, ὦ Σώκφατες, οὔ µοι δοκεῖ. Π 

VII. Καὶ ἐγὼ ἀπούσας αὐτοῦ ἀπέβίεφα πρὸς τὸν 
Ἱπποθάλη, καὶ ὀλίγου ἐξήμαρτον" ἐπῆλθε γάρ µοι εἰπεῖν Ἐ 

ὅτι Οὕτω χρή, ὦ Ἱππόθαλες, τοῖς παιδικοῖς διαλέγεσθαι, 
ταπεινοῦντα καὶ ουότέλλοντα, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ σὺ χαν- 
νοῦντα καὶ διαθρύπτοντα. κατιδὼν οὖν αὐτὺν ἀγωνιῶντα 16 
καὶ τεθορυβηµένον ὑπὸ τῶν λεγομένων, ἀνεμνήσθην ὅτι 
καὶ προσεσεὼς λανθάνειν τὸν «Ιύσιν ἐβούλετο" ἀνέλαβον 
οὖν ἐμανυτὸν καὶ ἐπέσχον τοῦ λόγου. 

Καὶ ἐν τούτῳ ὁ Μενέξενος πάλιν ἦκε, καὶ ἐκαθέμτο 811 
παρὰ τὺν 4ύσιν, ὅθεν καὶ ἐξανέστη, ὁ οὖν Αύσις μάλα 10 
παιδοιῶς καὶ φιλικῶς, λάθρᾳ τοῦ Ἰενεξένου, σμικρὸν 

πρός µε λέγων ἔφη Ὦ Σώκρατες, ἄπερ καὶ ἐμοὶ λέγεις, 
εἰπὲ καὶ ἠ{ενεξένῳ. Καὶ ἐγὼ εἶπον, Ταῦτα μὶν σὺ αὐτῷ 
ἐρεῖς, ὦ Αὖσι: πάντως γὰρ προσεῖχες τὸν νοῦν. Πάνὺ 

μὲν οὖν, ἴφη. Πειρῶ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀπομνημονεῦσαι 15 
αὐτὰ ὃ τι μάλιστα, ἵνα τούτῳ σαφῶς πάντα εἴπῃς' ἐὰν δέ 
τι αὐτῶν ἐπιλάθη, αὐθίς µε ἀνερίσθαι ὅταν ἐνεύχης Β 
πρῶτον. Αλλὰ ποιήσω, ἔφη, ταῦτα, ὦ Σώχρατες, πώνν 
σφόδρα, εὖ ἴσθι. ἁλλά τι ἄλλο αὐτῷ λέγέ, ἵνα καὶ ἐγὼ 
ἀκούω, ἕως ἂν οἴκαδε ὥρα ᾗ ἀπιέναι. Αλλὰ χρὴ ποιεῖν 1 
ταῦτα, ἦν δ' ἐγώ, ἐπειδή γε καὶ οὐ κελεύεις. ἀλλὰ ὅρα 
ὅπως ἐπικουρήσεις µοε, ἐάν µ ἐλέγχειν ἐπιχειρῇ ὁ Μενέ- 
ἔενος. ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι ἐριστικός ἔσει»; Ναὶ μὰ ία, ἔφη, 
σφόδρα γε. διὰ ταῦτά τοι καὶ βούλομαί σε αὐτῷ διαλέγε ϐ 
σθαι. Ίνα, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, παταγέλασεος γένωµαι; Οὐ μά 15 
ἀία, ἔφη, ἆλλ' ἵνα αὐεὺν κολάση. Πόθεν; ἦν δ' ἐγώ. 
οὐ ῥάδιον' δεινὸς γὰρ ὁ ἄνθρωπος, Ἀτησίππου μαθητής. 
πάρεσει δέ τοι αὐτός -- οὐγ ὁρᾶς; -- Κτήσιππος. Λ[ηδενός 
σοι, ἔφη, µελέτω, ὦ Σώκρατες, ἀλλ’ ἴθι διαλέγον αὐτῷ. 
Διαλεκτέον, ἦν ὅ' ἐγώ. «ο 

VIII. Ταῦτα οὖν ἡμῶν λεγόντων πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, 
Τί ὑμεῖς, ἔφη ὁ Ἀτήσιππος, αὐτὼ µόνω ἑστιᾶσθον, ἡμῖν 
δὲ οὐ µεταδίδοτον τῶν λόγων; ᾽αλλὰ μήν, ἦν δ' ἐγώ, 
µεταδοτέον. ὅδε γάρ τι ὧν Ἱέγω οὐ µανθάνει, ἀλλά φη- 
σιν οἴεσθαι Μενέξενον εἰδέναε, καὶ κελεύει τοῦτον ἐρωτῶν. «5 
Τί οὖν, ἡ δ’ ὃς, οὐκ ἐφωτᾷς; Αλ’ ἐρήσομαι, ἦν ὅ' ἐγώ. 

1.9 

128 

— 56. ὥσπερ νο. Βοτίνο ὄρ; ὥς enim soli habent ut. Biax. — 

ἐμβάλλειν ὃ τι επ libris ſpraster ϱ, qui habet μβάλειν! α, χρεῶν ἐμβαλεῖν ὃ τι Βεκοτις, κρεῶν (ἐμβάιλειν] ὃ τι ο. 
— 34. ἰατρικὸν Γ)ο, — 36, διαγαγόντες ἄΘ. -- 45. φιλήσειεν 4. 

7. φφονεῖ] φρόνιµος χθτ. -- απ. ἔφη λέγων Θυ, -- 17. ἀνέρεοθηι a. — 8. ποιήσω ταῦτα (ἔφη) ὦ α. — 
30. αὐτῷ ἄλλο α. — κἀγὼ ΓΕ). — 33. ἐπικουρήσῃς 8. 



3606 

καί µοι εὐπέ, ὦ ΠΜενέξενε, ὃ ἄν σὲ ἔρωμαι. τυγχάνω γὰρ 
ὃς παιδὸς ἐπιθυμῶν κτήματός του, ὥσπερ ἄλλος ἄλλου. 
ὁ μὲν γάρ τις ἵππους ἐπωγυμεῖ κτᾶσθαι, ὁ δὲ κύνας, ὁ 

κ δὲ χρυδίον, ὁ δὲ τιµάᾳ' ἐγὼ δὲ πρὸς μὶν ταῦτα πράως 
δἴχω, πρὸς δὲ τὴν τιν φίλων κτῆσιν πάνυ ἐρωτικῶφ, καὶ 
βουλοίµην ἄν µοι φίλον ἀγαθὸν γενέσθαι μᾶλλον ἢ τὸν 
ἄριστον ἐν ἀνθρώποις ὕρτυγα ἢ ἀλεκτρυόνα, καὶ ναὶ μὰ 

Αἱα ἔγωγε μᾶλλον ἢ ἵππον τε καὶ κύνα" οἶμαι δέ, νὴ τὸν 
κύνα, μᾶλλον ἢ τὺ «αρείου χρυσίον κεήσασθαι δεξαίµην 

10 πολὺ πρότερον ἑταῖρον, μᾶλλον ἢ αὐτὸν «ἱαρεῖον. οὕτως 
ἐγὼ φιλέταιρός τίς εἰμι. ἡμᾶς οὖν ὁρῶν, σέ τε καὶ αύ- 

614 Ἅοιν, ἐκπέπληγμαι καὶ ἐὐδαιμονίζω, ὅτι οὕτω νέοι ὄντες 

οἵοί τ᾿ ἑστὸν τοῦτο τὸ κτῆμα ταχὺ καὶ ῥᾳδίως κεᾶσθαι, 
καὶ σύ τε τοῦτον οὕτω φίλον ἐκτήσω ταχύ τε καὶ ὀφύδρα, 

καὶ αὖ οὗτος σέ. ἐγὼ δὲ οὕτω πόῤῥω εἰαὶ τοῦ κεήµατος, 
425 ὥστε οὐδ' ὄν τινα τρόπον γίγνεται φίλος ἕτερος ἑτέρου οἶδα, 

ἁλλὰ ταῦτα δὴ αὐτά σε βούλομαι ἐρέσθαι ἅτε ἔμπειρον. 
ΣΧ. ἎΚαί μοι εἰπέ' ἐπειδάν τίς τινα φιλῆ, πότερος 

ποτέρου φίλος γίνεται, ὁ φιλῶν τοῦ φιλουμένον ἢ ὁ φιλού- 
Ἡ 30 µενος τοῦ φιλοῦντος; ἢ οὐδὲν διαφέρει: Οὐδέν, ἴφη, ἔμοιγε 

δοκεῖ διαφέρειν. Πῶς λέγει; ἦν δ᾽ ἐγώ. ἀμφότεροι ἄρα 
ἀλλήλων φίλοι γέγνονται, ἐὰν μόνος ὁ ἕεερος τὸν ἕτερον 

φιλῆῇ; Ἔμοιγε, ἔφη, δοκεῖ. ΄ Τί δαί; οὐκ ἔστι. φιλοῦντα 
μὴ ἀντιφιλεῖσθαι ὑπὸ τούτου ὃν ἂν φιλῇ; Ἔστιν. Τϊ δέ; 

30 ἄρω ἔσει καὶ μισεῖόθαι φιλοῦντα; οἷόν που ἐνίοτε δοκοῦσι 
καὶ ol ἐρασταὶ πάσχειν πρὸς τὰ παιδικά" φιλοῦντες γὰρ 

ὁ ὡς οἷόν τε μάλιστα οἱ μὲν οἴονται οὐκ ἀντιφιλεῖσθια, οἱ 
δὲ καὶ µισεῖσθαι. ἢ οὐκ ἀληθὲς δοκεῖ σοε τοῦτο; Σφόδρα 
γε, ἴφη, ἀληθές. Οὐκοῦν ἐν τῷ τοιούτῳ, ἦν ὅ ἐγώ, ὁ 

πο μὲν φιλεῖ, ὁ δὲ φιλεῖτω. Ναί Ὁπότερο οὖν αὐτῶν 
ποτέρου φίλος ἐστίν; ὁ φιλῶν τοῦ φιλουµένου, ἐν τε 
καὶ ὠνειφιλῆται ἐάν τε καὶ µισῆται, ἢ ὁ φιλούμενος τοῦ 
φιλοῦντος; ἢ οὐδέτερος αὖ ἐν τῷ ἑοιούτῳ οὐδετέρου φίλος 
ἐοτίν, ἂν μὴ ἀμφύτεροι ἀλλήλους φιλῶσιν; Ἔοικε γοῦν 

(90 30 οὕτως ἔχειν. ᾿Αλλοίως ἄρα νῦν ἡμῖν δοκεῖ ἢ πρότερον 
ἔδοξε. εύτε μὶν γάρ, εἰ ὁ ἕτερος φιλοῖ, φίλω εἶναι ἄμφω: 
νῦν δέ, ἂν μἡ ἀμφότεροι φιλῶσιν, οὐδέτερος φίλος. Κιν- 
δυνεύει, ἔφη. Οὐκ ἄρα ἐσεὶ φίλον τῷ φιλοῦντι οὐδὶν μὴ 
οὐκ ἀντιφιλοῦν. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδ' ἄρα φίλιπποί εἶσιν 

«ο οὓς ἂν οἱ ἵπποι μὴ ἀντιφιλῶσιν, οὐδὲ φιλόρτυγες, οὐδ' 
αὖ φιλόκυνές γε καὶ φίλοινοι καὶ φιλογυμνασταὶ καὶ φι- 
λἸόσοφοι, ἂν μὴ ἡ σοφία αὐτοὺς ἀντιφιλῆ. ἢ φιλοῦσι μὲν 

Ε ταῦτα ἕκαστοι, οὐ μέντοι φίλα ὄντα, ἁλλὰ ψεύδεθ’ ὁ 
ποιητής, ὃς ἔφη 

ΠάΑΤΩΝΟΣ 4ΤΣΙΣ. “15. 15. 214. 

ὄλβιος, ᾧ παϊδές τε φίλοι καὶ µώνυχες ἵπποι 
καὶ κύνες ὠγρευταὶ καὶ ξένος ἀλλοδαπός. 

Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἡ ὅ- ὃς. Αλ ἁληθῆ δοκεῖ λέγειν σοι; 
Να. Τὸ φιλούµενον ἄρα τῷ φιλοῦντι φίλον ἐστίν, ὡς 
ἔσικεν, ὦ Μενέξενε, ἑάν τε φιλῇ ἑών τε καὶ µισῇ: οἷον 
καὶ τὰ νεωστὶ γεγονότα παιδία, τὰ μὲν οὐδέπω φιλοῦντα, 
τὰ δὲ καὶ μισοῦντα, Όταν κολάζηται ὑπὸ τῆς μητρὺς η 413 
ὑπὸ τοῦ πατρός, ὅμως καὶ μισοῦντα ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ 
πάντων µάλιστά ἐστι τοῖς γονεῦσι φίτατα. "Ἔμοιγε δοκεῖ, 440 
ἔφη, οὕτως ἔχειν. Οὐκ ἄρα ὁ φιλῶν φίλος ἐκ τούτου 19 
τοῦ Λόγου, ἆλλ᾽ ὁ φιλούμενος. Ἔοικεν. Καὶ ὁ µισούµενος 
ἐχθρὺς ἄρα, ἀλλ οὐχ ὁ μισῶν. Φαίνεται. Πολλοὶ ἄρα 
ὑπὸ τῶν ἐχθφῶν φιλοῦνται, ὑπὸ δὲ τῶν φίλων μισοῦνταε, 
καὶ τοῖς μὲν ἐχθροῖς φίλοι εἰσί, τοῖς δὲ φίλοις ἐχθροί, εἰ 

τὸ φιλούμενον φίλον ἐστὶν ἀλλὰ μὴ τὸ φιλοῦν. καίΐτθι 15 
πολλὴ ὠλογία, ὦ φίλε ἑταῖρε, μᾶλλον δέ, οἶμαι, καὶ ἀδύ- 
γατον, τῷ τε φίλῳ ἐχθρὺν καὶ τῷ ἐχθρῷ φίλον εἶναι. 
Αληθῆ, ἔφη, ἴοικας λέγειν, ὦ Σώκρατε. Οὐκοῦν εἰ τοῦτ 
ἀδύνατον, τὸ φιλοῦν ἂν εἴη φίλον τοῦ φιλουµένου. Φαί- 
στα. Tò μισοῦν ἄρα πάλιν ἐχθρὸν τοῦ µἰσουμένου. 10 
᾽Ανώγκη. Οὐκοῦν ταύτὰ ἡμῖν ουµβήσεται ἀναγκαῖον εἶναι 
ὁμολογεῖν, ἅπερ ἐπὶ τῶν πρότερον, πολλάκις φίλον εἶναι ϱ 
μὴ φίλου, πολλάκις δὲ καὶ ἐχγνροῦ, ὅταν ἡ μὴ φιλοῦν 
τις φιλῇ ἢ καὶ μισοῦν φιλῇ' πολλάκις ἅ' ἐχθρὸν εἶναι μὴ 
ἐχθροῦ ἢ καὶ φίλου, ὕταν ἢ μὴ μισοῦν τις µισῇ ἢ καὶ 15 
φιλοῦν µισῇ. Νιρδυνεύε, ἔφη. Τί οὖν δὴ χρησώµεθα, 
ἦν ὅ᾽ ἐγώ, εἰ μήτε οἱ φιλοῦντες φίλοι ἔσονται μήτε οἱ 
φιλούμενοι μήτε οἱ φιλοῦντές τε καὶ φιλούμενοι, ἁλλὰ 
καὶ παρὰ ταῦτα ἄλλους τινὰς ἔτι φήσομεν εἶναι φίλους 

ἀλλήλοις γιγνοµένους: Οὐ μὰ τὸν ἁία, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 30 
οὐ πώνυ εὐπορῶ ἔγωγε. άρα µή, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Μενέξενε, Ὁ 
τὸ παράπαν οὐκ ὀρθῶς ἐξητοῦμεν; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, 198 
ἔφη, ὦ τες, ὁ Αύὖσις. καὶ ὤμα εἰπὼν ἠρυθρίασεν" 
ἐδόκει γάρ µοι ἄκοντ αὐτὸν ἐκφεύγειν τὸ λεχθὲν διὰ τὸ» 
σφόδρα προσίχειν τὸν νοῦν τοῖς λεγοµένοις. δῆλος ὅ' ἦν. 
καὶ ὅτε ἠκφοᾶτο οὕτως ἴχων. 

Χ. ᾿Ἐγὼ οὖν βουλόμενος τόν τε Μενέξενον ἀναπαῦσαι 
καὶ ἐκείνου ἠσθεὶᾳ τῇ φιλοσοφίᾳ, οὕτω μεεαβαλὼν πρὸς 
τὺν Αύὖσιν ἐποιούμην τοὺς λόγους, καὶ εἶπον ἸὮ Αὖσ, Κ 
ἀληθῆ μοι δοκεῖς λέγειν ὅτι εἰ ὀρθῶς ἡμεῖς ἐσκοποῦμεν, 40 
οὐκ ἄν ποτε οὕτως ἐπλανώμεθα. ἀλλὰ ταύτῃ μὲν µηκέτε 
ἴωμεν -- καὶ γὰρ χαλεπή εἰς µοι φαίνεται ὥσπερ ὁδὸς ἡ 
σχέψις --, ᾗ δὲ ἐεράπημεν, δοκεῖ µοι χρῆναι ναι, 
σχοποῦντα κατὰ τοὺς ποιητάφ' οὗτοι γὰρ ἡμῖν ὥσπερ 
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πατέρες τῆς σοφίας εἰσὶ καὶ ἠγεμόνες. λέγουσι δὲ δήπου 
οὐ φαύλως ἀποφαιρόμενοι περὶ τῶν φίλων, οἳ τυγχάνου- 
σιν ὄντες ἀλλὰ τὸν Θεὸν αὐτόν φασι ποιεῖν φίλους αὐ- 
τούς, ἄγοντα παρ ἀλλήλους. λέγουσι δὲ πως ταῦτα, ὡς 

5 ἐγώμαε, ὡὧδί" 

αἰεί τοι τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον 
Β καὶ ποιε γνώριµον. ἢ οὖν ἐντετύχηκας τούτοις τοῖς ἔπε- 

σιν; Ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τοῖς τῶν συφωτάτων ουγ- 
199 γράµµασιν ἔνεεευχηκας ταῦτα αὐτὰ λέγονσιν, ὅτι τὸ Όμοιον 

ιοτῷ ὁμοίῳ ἀνάγκη ἀεὶ φίλον εἶναι; εἰὶ δὲ που οὗτοι οἱ 
περὶ φύσεώς τε καὶ τοῦ ὅλου διαλεγόµενοι καὶ γράφοντες. 

᾽Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. 40’ οὖν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, εὖ Μέγουσιν: 
Ἴσως, ἔφη. Ἴσως, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ, ἴσως δὲ 
καὶ πᾶν. ἆλλ᾽ ἡμεῖς οὐ συνίεµεν. δοκεῖ γὰρ ἡμῖν ὅ γε 

ο 1 πονηρὺς τῷ πονηρῷ, ὕσῳ ἂν ἐγγυτέρω προσίῃ καὶ μᾶλλον 
ὁμιλῇ, τοσούτῳ ἐχθίων γίγνεσθαι. ἀδικεῖ γάρ: ἀδικοῦντας 

δὶ καὶ ἀδικουμένους ἀδύνατόν που φίλους εἶναι. οὐγ οὕτως; 
Ναί, ἡ δ' ὃς. Ταύτῃ μὲν ἂν τοίνυν τοῦ λεγοµένου τὸ 
ἥμιον οὐκ ἀληθὲς εἴη, εἴπερ οἳ πονηροὶ ἀλλήλοις ὅμοιοι. 

πο Μληθῆ λέγες. ᾽Αλλά µοι δοκοῦσι λέγειν τοὺς ἀγαθοὺς 
ὁμοίους εἶναι ἀλλήλοις καὶ φίλους, τοὺς δὲ κακούς, ὅπερ 

καὶ Λέγεται περὶ αὐτῶν, µηδέποτε ἁμοίους μηό᾽ αὐτοὺς 
D αὐτοῖς εἶναι, ἆλλ᾽ ἐμπλήκτους τε καὶ ἀσταθμήτους. ὃ δὲ 

αὐτὸ αὐτῷ ἀνόμοιον εἴη καὶ διάφορον, σχο]ῇ γὲ τῳ 
35 ἄλλῳ Όμοιον ἢ φίλον γένοιο. ἢ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτως: 

Ἔμουε, ἔφη. ᾿Τοῦτο τοίνυν αἰνίττονται, ας ἐμοὶ ὅο- 
κοῦσιν, ὦ ἱταῖρε, οἱ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίω φίλον λέγοντες, 
ὡς ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ μόνος µόνῳ Φίλος, ὁ δὲ κακὸς 
οὔτ᾽ ἀγαθῷ οὔτε κακῷ οὐδέποτε εἰς ἀληθῆ φιλέαν ἔρχεται. 
— σοι; Κατένευσεν. Ἔγομεν ἄρα ἤδη, τίνες εἰσὶν 

Ε οἱ φίλοι" ὁ γὰρ λόγος ἡμῖν σηµαίνει ὅτι οἳ ἂν ὧσιν ἀγα- 
Φοί. Πάνν γε, ἴφη, δοκεῖ, 

XI. Καὶ ἐμοί, ἦν ὅ' ἐγώ. καίτοι δυὀγεραίΐνω τί γε 
ἐν αὐτῷ. φέρε οὖν, ὦ πρὸς ἀϊόᾳ, ἴδωμεν τί καὶ ὑπο- 

πα πτεύω. ὁ ὅμοιος τῷ ὁμοίρ καθ᾽ ὅσον ὅμαιος φίλος, καὶ 
ἔστι χρήσιμος ὁ τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ; μᾶλλον δὲ ὧδε- 
ὁτιοῦν Όμοιον ὀτφοῦν ὁμοίῳ τίν ὠφελίαν ἴχειν qᷓ είνα 
βιάβη» ἂν ποιῆσαι δύναιτο, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ αὐτῷ; ἢ εί 

Φ15 ἂν παθεῖν, ὃ μἡ καὶ ὑφ᾽ αὐτοῦ πάθοι; τὰ δὴ τοιαῦτα 
«οπῶς ἂν ὑπ' ἀλλήλων ἀγαπηθείη, µηδεµίαν ἐπικουρίαν 

ἀλλήλοις ἴχοντα; ἔστιν ὅπως; Οὐκ ἴστιν. Ὁ δὲ μὴ ἀγα- 
πῴτο, πῶς φίλονι Οὐδαμῶς. Αλλά δὴ ὁ μὲν Όμοιος τῷ 
ὁμοίῳ οὐ φίλος” ὁ ὁ δὲ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ καθ Όσον γα- 
969, οὐ καθ’ ὥσον ὅμοιος, φίλος ἂν 5η; πως. Τί δέ; 

αῦ οὐχ ὁ ἀγαθός, καθ ὅσον ἀγαθός, κατὰ τοδοῦτον ἱκανὸς 
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ὢν εἴη αὐτῷ; Ναι Ὁ δέ γε ἱκανὸς οὐδενὸς δεόµενος 
κατὰ τὴν ἱκανότητα. Πῶς γὰρ οὗ; Ὁ δὶ µή του δεύ- 
µενος οὐδέ τι ἀγαπῴη ἄν. Οὐ γὰρ οὖν. Ὁ δὲ μὴ ἄγα- Β 
πώη, οὐδ' ἂν φιλοῖ. Οὐ δῆτα. Ὁ δὶ μὴ φιλῶν γε οὐ 
φίλος. Οὐ φαίνεται. Τῶς οὖν οἱ ἀγαθοὶ τοῖς ἀγαθοῖς 6 
ἡμῖν φίλοι ἔσονται τὴν ἀρχήν, οἳ μήτε ἀπόντες ποθεινοὶ 134 
ἀλλήλοις — Ἱκανοὶ γὰρ ἑαυτοῖς καὶ χωρὶς ὄντες -- μήτε 
παρόντες χρείαν αὐτῶν ἔχουσι; τοὺς δὴ τοιούτους τίς ,µη- 
χανὴ περὶ πολλοῦ ποιεσθαι ἀλλήλους: Οὐδεμία, ἔφη. 
Φίλοι δέ γε οὐκ ἂν εἶεν μὴ περὶ πολλοῦ ποιούµενοι ἑαν- ος 
τούς. Αληθῆ. 

XII. ᾿άθρει δή, ὦ Αὖσι, πῇ παρακρουόµεθα. ἀρά 
γε ὅλῳ τινὶ ἐξαπατώμεθα; Πῶς δή: ἔφη. "Ἠδη ποτέ 
του ἤκονσα Λέγοντος, καὶ ἄρτε ἀνακιμνήσκομαι, ὅτι τὸ 
μὲν Όμοιον τῷ ὁμοίῳ καὶ οἱ ἀγαθοὶ τοῖς ἀγαθοῖς πολε- ι5 
μιώτατοι εἶεν. καὶ δὴ καὶ τὸν Ἡσίοδον ἐπήγετο µάρτυφα, 

λέγων ὡς ἄρα 
καὶ περαμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ 
καὶ ατωχὸς πτωχῷ. 

καὶ τἆλλα δὴ πάντα οὕτως ἔφη ἀναγκαῖον εἶναι µάλιοτα 198 
τὰ ἁμοιότατα πρὸς ἄλληλα φθόνου τε καὶ φιλονεικίας καὶ 144 
ἔχθρας ἐμπίπλασθαι, τὰ δ' ἀνομοιότατα φιλίας. τὸν γαρ 
πένητα τῷ πλονσίῳ ἀναγκάζεσθαι φίλον εἶναι καὶ τὸν 
ἀσθενῇ τῷ ἰσχυρῷ τῆς ἐπικουρίας ἕνεκα, καὶ τὸν κά- 
µνονέα τῷ ἠατρῷ' καὶ πάντα δὴ τὸν μὴ εἰδύτα ἀγαπῶν 39 
τὸν εἰδότα καὶ φιλεῖν. καὶ δὴ καὶ ἔτι ἐπεξήει τῷ λύγῳ Ε 
μεγαλοπρεπέστερον, λέγων ὡς ἄρα παντὸς δέοι τὸ ὅμοιον 
τῷ ὁμοίῳ φίλον εἶναι, ἀλλ’ αὐτὺ τὴ ἐναντίον εἴη τούτου" 
τὺ γὰρ ἐναντιώτατον τῷ ἐνανειωτάτῷ εἶναι μάλιστα φί- 
1ον. ἐπιθυμεῖν γὰρ τοῦ τοιούτου ἕκαστον, ἆλλ' οὐ τοῦ ao 
ἁμοίου" τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν ὑγροῦ, τὸ δὲ ψυχρὸν θερμοῦ, 
τὸ δὲ πικρὺν γλυκέος, τὸ δὲ ὀξὺ ἀμβλέορ, τὸ δὲ κενὸν 
πἱηρώσεως, καὶ τὸ π]ῆρες δὲ κενώσεως' καὶ τάλλα οὕτω 

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. τροφὴν γὰρ εἶναι τὸ ἐναντίον τῷ 
ἐναντίῳ' τὸ γὰρ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου οὐδὲν ἂν ἀπολαῦσαι. 15 
καὶ μέντοι, ὦ ἑταῖρε, καὶ κομφὸς ἐδόκει εἶναι ταῦτα 316 
λέγων" εὖ γὰρ ἔλεγεν. ἡμῖν δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, πῶς δοκεῖ λέ- 
γεν; Εὖ γε, ἔφη ὁ Μενέξενος, ὥς γε οὗτωσὶ ἀκοῦσαι. 
Φῶμεν ἄρα τὺ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ μάλιστα φίλον εἶναι; 
Πάνυ γε. Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ. οὐκ ἀλλοκότως, ὦ Μενέξενετ 0 
καὶ ἡμῖν εὐθὺς ἄσμενοι ἐπιπηδήσονται οὗτοι οἱ πώνσοφοι 
ἄνδρες, οἱ ἀντιλογικοί, καὶ ἐρήσονται εἰ οὐκ ἐναντιώτατον 
ἔχθρᾳ φιλία; οἷς τί ἀποκριρούμεθα; ἢ οὐκ ἀνάγκη ὁμο- 
λογεῖν ὕτι ἀληθῆ 1έγουσιν; Ανάγκη. ᾽Αρ' οὖν, φήσουσι, Β 
τὸ ἐχθρὸν τῷ φίλῳ φίλον ἢ τὸ φίλον τῷ ἐχδρῷ; Οὐδέ- 15 
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τερα, ἔφη. Αλὰ τὸ δίκαιον τῷ ἀδίκῳ, ἢ τὸ σῶφρον 
τῷ ἀκολάσεω, ἢ τὺὸ ἀγαθὸν τῷ κακῷ; Οὐκ ἄν µοι δοκεῖ 
οὕτως ἔχειν. ᾽Αλλὰ μέντοι, ἦν δ' ἐγώ, εἴπερ γε κατὰ τὴν 
ἐναντιότητά τί τῷ φίλον ἐσείν, ἀνάγκη καὶ ταῦτα φίλα 

φ εἶναι. Ανάγκη. Οὔτε ἄρα τὸ ὕμοιον τῷ ὁμοίφ οὔτε τὸ 
ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ φίλον. Οὖκ ἔοικεν. 

ιν ΧΕΙ. Ἔτι δὶ καὶ τόδε σκεφώμεθα, μὴ ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς 
λανθάνει τὸ φίλον ὥς ἀληθῶς οὐδὲν τούτων ὄν, ἀλλά τὸ 
µήτε ἀγαθὺν μήτε κακὸν φίλον οὕτω ποτὲ γιγρόμενον τοῦ 

ιοἀγαθοῦ. Πῶς, ἡ ὅ' ὃς, λέγεις:. ἁλλὰ μὰ ία, ἦν ὅ ἐγώ, 
οὐκ οἶδα, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὐτὸς (λιγγιῶ ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου 
ἀπορίας. καὶ κινδυνεύει κατὰ τὴν ἀρχαίαν παροιµίαν τὸ 
καλὸν φίλον εἶναι. ἔοικε γοῦν μαλακῷ τινὶ καὶ λείῳ καὶ 

Ὁ Λιπαρῷ' διὸ καὶ ἴσως ῥᾳδίως διολισθαίνει καὶ διαδύεται 

15 ἡμᾶς, ἅτε τοιοῦτον ὄν. λέγω γὰρ τάγαθὸν καλὸν εἶναι. 
οὐ ὅ’ οὐκ οἵε; Εγωγε. «έγω τοίνυν ἀπομαντευόμενος, 

τοῦ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ φίλον εἶναι τὺ µήτε ἀγαθὸν μήτε 
κακόν. πρὺς ἃ δὲ λέγων μαντεύομαε, ἄκουσον. δοκεῖ µοι 
ἀσπερεὶ τρία ἅττα εἶναι γένη, τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ κα- 

2ο κόν, τὸ ὅ᾽ οὔτ᾽ ἀγαθὸν οὔτε κακόν. τί δὲ σοί; Καὶ ἐμοί, 
ἴφη. Καὶ οὔτε τάγαθὀν τάγαθῷ οὔτε τὸ κακὸν τῷ κακῷ 

κ οὔεε τγαθὸν τῷ κακῷ φίλον εἶναι, ὥσπερ οὐδ' ὁ ἔμπρο- 
σθεν λόγος ἐᾷ. λείπεται δή, εἴπερ τῷ τί ἐστι φίλον, τὸ 

138 μήτε ἀγαθὺν μήτε κακὸν φίλου εἶναι ἢ τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ 

15 τοιούτου οἷον αὐτό ἐσειν. οὐ γὰρ ἄν που τῷ κακῷ φίλον 
ἄν τι γένοιτο. ᾿Αληθῆ. Οὐδὲ μὴν τὸ Όμοιον τῷ ὁμοίᾳ 
ἔφαμεν ἄρτι. ἡ γάρ; Ναί. Οὖκ ἄρα ἴσται τῷ μήτε ἀγαθῷ 

᾽ μήτε κακῷ τὸ τοιοῦτον φίλον οἷον αὐτύ. Οὐ φαίνεται. 
Τῷ ἀγαθῷ ἄρα τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν µόνῳ µόνον 

411 «ο συμβαίνει γίγνεσθαι φίλον. - Ανάγκη, ὡς ἔοικεν. 

XIV. αρ οὖν καὶ καλῶς, ἦν ὃ) ἐγώ, ὦ παῖδες, 
ὑφηγεῖεαι ἡμῖν τὸ νῦν λεγόµενον; εἰ γοῦν Φέλοιμεν ἐννο- 

ἦσαι τὸ ὑγιαῖνον όῶμα, οὐδὲν ἠπερικῆς δεῖται οὐδ ὧφε- 
λίας" ἱκανῶς γὰρ ἴχει, ὥστε ὑγιαίνων οὐδεὶς ἑατρῷ φίλος 

35 διὰ τὴν ὑγίειαν. ἡ γάρ; Οὐδείς. ΑΛ’ ὁ κάµνων, οἶμαι, 
διὰ τὴν νόσον. Πώς γὰρ οὗ; Νόσος μὲν δὴ κακόν, ἵα- 

Β τρικὴ δὲ ὠφέλιμον καὶ ἀγαθόν. Ναί. Σῶμα δέ γε που 

Ἱ κατὰ τὸ σῶμα εἶναι οὔτ ἀγαθὸν σῦτε κακόν. Οὕτως. 
᾽Αναγκάζεται δέ γε σώμα διὰ νόσον ἰατρικὴν ἀσπάζεσθαι 

αυ καὶ φιλεῖν. ἀοκεῖ µοι. Τὸ µήτε κακὸν ἄρα μήτ ἀγαθὸν 
φίλον γίγνεται τοῦ ἀγαθοῦ διὰ κακοῦ παρουσίαν. ᾿Εοικεν. 
οἥλον δέ γε ὅτι πρὶν γενέσθαι αὐτὸ κακὺν ὑπὸ τοῦ κακοῦ 

οὗ ἔχει, οὐ γὰρ δή γε κακὸν γεγονὸς ἔτι ἂν τοῦ ἀγαθοῦ 
ἐπιθυμοὶ καὶ φίλον εἴη: ἀδύνατον γὰρ ἔφαμεν κακὺν 
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ἀγαθῷ φίλον εἶναι. ᾽Αδύνατον γάρ. Σκέφασθε δὴ ὃ ϐὉ 
λέγω. λέγω γὰρ ὅτι ἔνια μέν, οἷον ἂν ᾗ τὸ παρόν, τοι- 
αὔτά ἐσει καὶ αὐτά, ἔνια δὲ οὗ. ὥσπερ εἰ ἐθέλοι τις χρώ- 
µατέ τῷ ὀτιοῦν ἀλεῖφαι, πάρεστί που τῷ ἀλειφθέντι τὸ 
ἐπαλειφθέν. Πάνυ γε. 49 οὖν καὶ ἴστι τότε τοιοῦτον 5 
τὴν χρύαν τὸ ἀλειφθέν, οἷον τὺ ἐπόν; Οὐ µανθάνω, ἡ 
ὅ᾽ ὃς. Αλ ὧδε, ἦν δ' ἐγώ. εἴ τί σου ἑανθὰς οὔσως Ὦ 
τὰς τρίχας ψιμυθίῳ ἀλείψειε, πύτερον τότε λευκαὶ εἷεν 
ἢ φαίένοινε ἄν; Φάίνοιντ ἄν, ἡ δ᾽ ὃς. Καὶ μὴν παρείη 
γ΄ ἂν αὐταῖς λευκότης. Ναί. Αλ’ ὅμως οὐδέν τι μᾶλλον 1ο 
ἂν εἶεν λευκαί πω, ἀλλὰ παρούσης Ἰευκότητος οὔτε τι 

λευκαὶ οὔτε µέλαιναί εἶσιν. ᾽Αληθῆ. ᾽Αλλ’ ὕταν δή, ὦ φίλε, 
τὸ γῆρας αὐταῖς ταὐτὸν τοῦτο χρῶμα ἐπαγάγη, τότε ἐγέ- 
rorto οἴόνπερ τὸ παρόν, Λευκοῦ παρονσίᾳ λευκαί. Πῶς ΕἘ 
γὰρ οὗ: Τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ νῦν δή, εἰ ᾧ ἄν τι παρῇ, τοι- 15 
οὔτον ἔσται τὺ ἔχον οἷον τὸ παρὀν' ἢ ἐὰν μὲν κατά τινα 
τρόπον παρῇ, ἔσται, ἐὰν δὲ μήν οὔ. Οὕτω μᾶλλον, ἔφη. 
Καὶ τὸ μήτε κακὀν ἄρα μήτ ἀγαθὸν ἐνίοτε κακοῦ πα- 
ρόνεος οὕπω κακόν ἐστιν, ἴστι δ᾽ ὅτε ἤδη τὸ τοιοῦτον 196 
Ἰέχονεν. Πάνυ γε. Οὐκοῦν ὄεαν µήπω κακὺν ᾖ κακοῦ κι 
παρύντος, αὕτη μὲν ἡ παρουσία ἀγαθοῦ αὐτὸ ποιεῖ ἐπι- 
Φυμεῖν' ἡ δὲ κακὺν ποιοῦσα ἀποστερεῖ αὐτὸ τῆς τε ἐπι- 
Δυµμίας ἅμα καὶ τῆς φιλίας εὐγαθοῦ. οὐ γὰρ ἔτι ἐσεῖν 
οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθόν, ἀλλά κακύν’- φίλον δὲ ἀγαθὸν 
κακῷ οὖκ ἦν. Οὐ γὰρ οὖν. «νὰ ταῦτα δὴ φαῖμεν ἂν 35 
καὶ τοὺς ἤδη σοφοὺς µηκέτι φιλοσοφεῖν, εἴτε Θεοὶ εἴτε 
ἄνθρωποί εἶἄιν οὗτοι: οὐδ αὖ ἐκείνους φιλοσοφεῖν τοὺς 
οὕτως ἄγνοιαν ἔχοντας ὥστε κακοὺς εἶναι" κακὸὺν γὰρ καὶ 
ἁμαθῆ οὐδένα φιλοσοφείν. λείπονται δὴ οἱ ἔχοντες μὲν 
τὸ κακὺν τοῦτο, τὴν ἄγνοιαν, µήπω δὲ ὑπ αὐτοῦ ὄντες 18 
ἀγνώμονες μηδὲ ἀμαθεῖᾳ, ἀλλ’ ἔτι ἡγούμενοι μὴ εἰδέναι 
ἃ μὴ ἴσασε. διὸ δὴ καὶ φιλοσοφοῦσιν οἱ οὔτε ἀγαθοὶ οὔτε Β 
κακοί πω ὄντες: ὅσοι δὲ κακοί, οὐ φιλοσοφοῦσιν, οὐδὲ 
οἱ ἀγωθοί: οὔτε γὰφ τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναντίου οὔτε τὸ 
Όμοιον τοῦ ὁμοίου φίλον ἡμῖν ἐφάνη ἐν τοῖς ἔμπροσθεν 36 
λόγοις. ἢ οὗ µέμνησθε; Πάνυ γε, ἐφάτην. Νῦν ἄρα, 
ἦν δ᾽ ἑγώ, ὦ Πύσι τε καὶ Μενέξενε, παντὺς μᾶλλον ἔξευ- 
ρήκαμεν ὃ ἴστι τὸ φί]ον καὶ αὔ. φαμὲν γὰρ αὐτό, καὶ 
κατὰ τὴν ψυχἠν καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ πανταχοῦ, τὸ 137 

μήτε κακὸν μήτε ἀγαθὸν διὰ κακοῦ παρουσίαν τοῦ ἀγα- 1ος, 
Βοῦ φίλον εἶναι. Παντάπασιν ἐφάτην τε καὶ συνεχωρείτην 
οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν. ; 

XV. Καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάφυ ἔχαιρον, ὥσπερ 
Θηρευτής τις, ἔχων ἀγαπητῶς ὃ ἐθηρευόμην. κἄπει) οὐκ 
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οἵδ' ὁπόθεν µοι ἀτοπωτάτη τις ὑποψία εἰσῆλθεν, ὡς οὐκ 
ἀληθῆ εἴη τὰ ὠμολογημένα ἡμῖν. καὶ εὐθὺς ὠχθεσθεὶς 
εἶπον Βαβαί, ὦ Αὖσι τε καὶ Ἀενέξενε, χιδυνεύοµεν 

Ὦ ἄναρ πεπλουτηκέναι. Τί μάλιστα; ἴφη ὁ Μενέξινος. Φο- 
δβοῦμαι, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, μὴ ὥσπερ ἀνθφώποις ἁλωαζύσι λόγοις 
τισὶ τοιούτοις Ψευδέσιν ἐντετυχήκαμεν περὶ τοῦ φίλου. 
Πῶς δή: ἔφη. “δε, ἦν δ' ἐγώ, σκοπώμεν" φίλος ὃς ἂν 

εἴη, πύτερόν ἐσεί τῳ φίλος ἢ οὔ, Ανάγκη, ἔφη. Πότερον 
οὖν οὐδενὺς ἕνεκα καὶ δι οὐδέν, ἢ ἔνεκά τον καὶ διά τε; 

1 Ενεκά του καὶ διά τι. Πότερον φίλου ὄνεος ἐκείνου τοῦ 

πράγματος, οὗ ἕνεκα φίλος ὁ φίλος τῷ φίλῳ, ἢ ουτε 
ΓΕ φίλου οὔτε ἐχθροῦ; Οὐ πάνυ, ἔφη, ἔπομαι. ἘΕἰκότως γε, 

ἦν ὃ) ἐγώ" ἀλλ ὧδε ἴσωςρ ἀκολουθήσεις, οἶμαι δὲ καὶ 
ἐγὼ μᾶλλον εἴσομαι ὃ τι λέγω" ὁ κάµνων, νῦν δὴ ἴφα- 

138 15µεν, τοῦ ἰατροῦ Φίλος. οὐχ οὕτως; Ναι Οὐκοῦν διὰ 
νόσον ἕνεκα ὑγμίας τοῦ ἰἑαεροῦ φίλος; Ναί Ἡ δὲ γε 
όσος κακόν. Πώς δ’ οὔ; Τί δὲ ὑγίεια; ἦν ὃ᾽ ἐγώ: ἀγα- 

419 θὸν ἢ κακὸν ἢ οὐδέτερα; ᾽γαθόν, ἔφη. ᾿Ελέγομεν d ἄρα, 
ὡς ἔοικεν, ὅτι τὸ σῶμα, οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν, διὰ 

3υτὴν νόσο», τοῦτο δὲ διὰ τὸ κακόν, τῆς ἐπερικῆς φίλον 
ἐσείν' ἀγαθὺν δὲ ἑατρική" ἕνεκα δὲ τῆς ὑγιείας τὴν φιλίαν 
ἡ ἑαερικὴ ἐπανήρηται" ἡ δὲ ὑγίια ἁγαθόν. ἡ γαρ; Ναί 
Φίιον δὲ ἢ οὐ φίλον ἡ ὑγίεια; Φίλον. Ἡ δὶ νόσος ἐχΌρόν. 
Πάνυ γε. Τὸ οὔτε κακὺν οὔτε ὧγαθὸν ἄρα διὰ τὺ κακὺν 

Β καὶ τὸ ἐχθρὸν τοῦ ἀγαθοῦ φίλον ἐσεὶν ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ 
καὶ φίλου. Φαίνεται "Ἐνεκ ἄρα τοῦ φίλου τὸ ουν 
φίλον διώ τὺ ἐχθρόν. "Ἔοικεν. 

Χνι. Εἶεν, ἦν ὅ) ἐγώ. ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἥκομεν, ὦ 
παΐδες, πρόσχωµεν τὸν νοῦν μὴ ἐξαπατηθῶμεν. ὅτι μὲν 

πο γὰρ φίλον τοῦ φίλου τὸ φίλον γέγονεν, ζῶ χαίρει, καὶ 

τοῦ ὁμοίου γε τὸ Όμοιον φίλον γίγνεται, ὃ ἴφωμεν ὡδύ- 
νατον εἶναι: ἀλλ ὅμως τύδε σκεφώµεθα, μὴ ἡμᾶς ἑξα- 

6 πατήση τὸ νῦν λεγόμενον. ἡ ἱπερική, φαµέν, ἕνεκα τῆς 
ἡγιίας φίλον. Ναί. . Οὐκοῦν καὶ ἡ ὑγίεα φίλον; Πάνυ 

439 407ε. Ec ἄρα φίχον, ἵνεκά του. Ναί. Φίλου γέ τινος δή, 
εἴπερ ἀκολουθήσει τῇ πρόσθεν ὁμολογίᾳ. Πάνυ γε. Οὐκ- 
οὔν καὶ ἐκεῖνο φίλον αὖ ἴσται ἕνεκα φίλου; Ἀαί. 40. 
οὖν οὐκ ἀνάγκη ἀπειπεῖν ἡμᾶς οὕτως ἐώντας, καὶ ἀφικά- 
σθαι ἐπί τινα ἀρχήν, ἤ οὐκέτ ἐπανοίσει ἐπ᾽ ἅλιο φίλον, 

«0 ολλ ἠξει ἐπ ἐκεῖνο ὃ ἐστι πρῶτον φίλον, οὗ ἕνεκα καὶ 
Ὦ τὰ ἄλλα φαμὲν πάντα φίλα εἶναι; Ανάγκη. Τοῦτο δή ἐστιν 

ὃ λέγω, μὴ ἡμᾶς τἆλλα πάντα ἃ εἴπομεν ἐκείνου ἕνεκα 
φίλα εἶναι, ὥσπερ εἴδωλα ἄττα ὄντα αὐτοῦ, ἑξαπατῷ, ἡ 
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δ) ἐκεῖνο τὸ πρῶτον, ὃ ὡς ἀληθῶς ἐσεὶ φίλον. ἐννοή- 
σωµεν γὰρ οὗτωσί. ὃ ἄν τἰς τι περὶ πολλοῦ ποιῆται, οἱἰόν- 
περ ἐνίοτε πατὴρ υἱὸν ἀντὶ πάντων τῶν ἄλλων χρηµώτων 
προτιμᾷ, -- ὁ δὴ τοιοῦτος ἕνεκα τοῦ τὸν υἱὸν περὶ παν- 

τὸς ἠγεῖσθαι ἄρα καὶ ἄλλο τι ἂν περὶ πολλοῦ ποιοῖτοιο R 

οἷον εἰ αἰσθάνοιτο αὐτὸν κώνειον πεπωκότα, ἄρα περὶ 
πολλοῦ ποιοῖ ὤν οἶνον, εἴπερ τοῦτο αγοῖτο τὸν υἱὸν 
σώσειν; Ti μήν; ἴφη. Οὐκοῦν καὶ τὸ ἀγγείον, ἐν ᾧ ὁ 
οἶνος ἐνείη; Πάνυ γε. Αρ οὖν τότε οὐδὶν περὶ πλείονος 

ποιεῖται, κύλικα κεραµέαν ἢ τὸν υἱὸν τὸν αὐτοῦ, οὐδὲ ιο 
τρεῖς κοτύλας οἴνου ἢ τὸν υἱόν; ἢ ὧδέ πως ἔχει: πᾶσα 
ἡ τοιαύτη σπουδὴ οὐκ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ἑσπουδασμένη, 
ἐπὶ τοῖς Ενεκά του παρασκευαζοµένοις, ολλ) ἐπ) ἐκείνῳ οὗ 
ἕνεκα πάντα τὰ τοιαῦτα παρασκευάζεται. οὐχ ὅτι πολλάκις 

1έγομεν, ὡς περὶ πολλοῦ ποιούµεθα χρυσίον καὶ ἁργύ- ιο 
ριον’ αλλὰ μὴ οὐδέν τι μᾶλλον οὕτω τό γε ἀληθὶς ἔχη: 
ἆλλ᾽ ἐκεῖνό ἐστιν ὃ πεφὶ παντὸς ποιούμεθα, ὃ ἂν φανῇ 

ὄν, ὅτου ἕνεκα καὶ χρυσίον καὶ πάνεα τὰ παρασκευαζό- 
µενα παρασκευάζεται. ἆρ οὕτω φήσοµεν; Πάνυ γε. Οὐκ- 
οὔν καὶ περὶ τοῦ φίλον ὁ αὐτὺς λόγος; σα γάρ φαµεν1υ 
φίλα εἶναι ἡμῖν ἕνεκα φίλου τεινός, ἑτέρῳ ῥήματι φαινό- Β 
µεθα έχοντες αὐτό' φίλον δὲ τῷ ὄντι κινδυνεύει ἐκεῖνο 
αὐτὸ εἶναι, εἰς ὃ πᾶσαι αὗται αἱ λεγόµεναι φιλίαι τελευ- 
τώσιν. Κινδυνεύει οὕτως, ἔφη, ἔχειν. Οὐκοῦν τό γε τῷ 
ὄντι φίλον οὐ φίλου τινὸς ἕνεκα φίλον ἐστέν; Αληθη. * 

ΧΝΠ. Τοῦτο μὲν δὴ ἁπήλλακται, μὴ φίλου τινὸς 
ἕνεκα τὸ φίλον φίλον εἶναι, ἀλλ ρα τὺ ἀγαθόν ἐστι 
φίλον; Ἔμοιγε δοκεῖ. ᾽4ρ οὖν διὰ τὸ κακὸν τὸ ἀγαθὸν 
φιλεῖται, καὶ ἴχει ὧδε" εἰ τριῶν ὄντων ὧν νῦν δὴ ἐλέ 6 
γοµεν, ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ µήτε ἀγαθοῦ μήτε κακοῦ, 20 
τὰ δύο λειφθείη, τὸ δὲ κακὸν ἐκποδὼν ἀπίλθοι καὶ µη- 
δενὸς ἐφάπτοιτο μήτε σώματος μήτε Ψυχῆς μήτε τῶν ἄλ- 
]ων ὢ δή φαµεν αὐτὰ καθ αὐτὰ οὔτε κακὰ εἶναι οὔτ᾽ 
ἀγαθά, ρα τότε οὐδὶν ἂν ἡμῖν χρήσιµον εἴη τὸ ἀγαθόν, 

ἀλλ) ἄχρηστον ἂν γεγονὸς εἴηι εἰ γὰρ μηδὲν ἡμᾶς ἴει ιδ {14 
βλάπτοε, οὐδὲν ἂν οὐδεμιᾶς ὠφελίας δεοίµεθα. καὶ οὕτω 443 
δὴ ἂν τότε γένοιτο κατάδηλον, ὅτι διὰ τὸ κακὺν τάγαθὺν Ὁ 
ἠγαπώμεν καὶ ἐφιλοῦμεν, ὡς φάρµακον ὃν τοῦ κακοῦ τὺ 
ἀγαθόν, τὸ δὲ κακὸν νόσημα" νοσήµατος δὲ μὴ ὄντος 
οὐδὲν δεῖ φαρμάκου. ἆρ οὕτω πέφυκέ τε καὶ φιλεῖαι ο 
τάγαθὺν διὰ τὐ κακὺν ὑφ ἡμῶν, τῶν μεταξὺ ὄντων 
τοῦ κακοῦ τε καὶ τώγαθοῦ, αὐτὸ ὅξ αὐτοῦ ἕνεκα οὖδε- 
μίαν χρείαν ἔχει; Ἔοικεν, ἡ ὅ᾽ ὃς, οὕτως ἔχειν. Τὺ ἄρα 
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φίλον ἡμῖν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐεελεύτα πάντα τὰ ἄλλα, ἃ ἕνεκα 
Κ ἑτέρου φί]ου φίλα ἔφαμεν εἶναι [ἐκεῖνα], οὐδὲν δὴ τού- 

τοις ἔοικε. ταῦτα μὲν γὰρ φίλου ἕνεκα φίλα κέκληται, το 

δὲ τῷ ὄντι φίλον πᾶν τούναντίον τούτου φαίνεται πεφυ- 
δκός. φίλον γὰρ ἡμῖν ἀνεφώνη ὃν ἐχθροῦ ἕνεκα" εἰ δὲ τὸ 
ἐχθρὸν ἀπέλθοι, οὐκέτι, ὡς ἔοικ, ἴσθ᾽ ἡμῖν φίλον. Οὔ 
µοι δοκεῖ, ἔφη, ὥς γε νῦν λέγεται. Πότερον, ἦν δ’ ἐγώ, 

πρὸς «ιός, ἐὰν τὸ κακὸν ὠπόληται, οὐδὲ πεινῇν ἔτι ἔσται 
351 οὐδὶ διψῆν οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων; ἢ πείνη μὲν 

Ἡν ἔσεαι, ἐώνπερ ἄνθρωποί τε καὶ τἆλλα ζώα ᾖ, οὐ μέντοι 
βἰαβερά γε; καὶ δίψα δὴ καὶ αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι, ἀλλ 
οὐ κακαί, ἅτε τοῦ κακοῦ ἀπολωλότος; ἢ γελοῖον τὸ ἐρώ- 

τηµα, ὃ τί ποτ ἴσται τότε ἢ μὴ ἔσται; τίς γὰρ οἶδεν; 
ἁλλ’ οὖν τόδε γε ἴσμεν, ὅτι καὶ νῦν ἔσει πεινῶντα βλώπτε- 

µσθαι, ἔσει δὲ καὶ ὠφελεῖσθαι. ἡ γάρ; Πάνυ γε. Οὐκοῦν 
καὶ διψῶντα καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων πάντων ἐπι- 

Β θΘυμοῦντα ἔστιν ἐνίοεε μὲν ὠφελίμως ἐπιθυμεῖν, ἐνίοτε δὲ 
βλαβερῶς, ἐνίοτε δὲ µηδέτερα. Σφόδρα γε. Οὐκοῦν ἐὰν 

ἀπολλύηται τὰ κακά, ἵἅ γε μὴ τυγχάνει ὄντα κακά, τί 
απο προσήκει τοῖς κακοῖς συναπύλλυσθαι; Οὐδέν. Ἔσονται 

ἄρα αἱ μήτε ἀγαθαὶ µήτε κακαὶ ἐπιθυμίαι καὶ ἐὰν ἅπό- 
λ1ηται τὰ κακά. Φαίνεται. Οἷόν τε οὖν ἐοτὶν ἐπιθυμοῦντα 
καὶ ἐρῶντα τούτου οὗ ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ μὴ φιλεῖν; Οὖὐκ 
ἔμοιε δοκεῖ. Ἔσται ἄρα καὶ τῶν κακῶν ἀπολομένων, 

ηδώς ἴοικε, φίλ᾽ ἄττα. Ναί. Οὐκ ἄν, εἴ γε τὸ κακὸν 

αἴτιον ἦν τοῦ φίλον τι εἶναι, οὐκ ἂν ἦν τούτου ἀπολο- 
µένου φίλον ἕτερον ἑτέρῳ. αὐτίας γὰρ ἀπολομένης ἀδύνα- 
τόν που ἦν ἴτ ἐκεῖνο εἶναι οὗ ἦν αὕτη ἡ αἀία. Ὀρθῶς 
έχεις. Οὐκοῦν ὠμολόγηται ἡμῖν τὸ φίλον φιλεῖν τι καὶ 

πο διά τι" καὶ ᾠήθημεν τότε γε διὰ τὸ κακὸν τὸ µήτε ἀγα- 
Θὺν μήτε κακὸν τὸ ἀγαθὸν φιλεῖν; 4ληθῆ. Νῦν δέ γε, 

ϱ ος ἔοικε, φαίνεται ἄλλη τις αἀία τοῦ φιλεῖν τε καὶ φι- 
143 λεῖσθαι. Ἔοικεν. ΑΦ οὖν τῷ ὄντι, ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομε», 

ἡ ἐπιθυμία τῆς φιλίας αἰτία, καὶ τὸ ἐπιβυμοῦν φίλον 

15 ἐστὶ τούτῳ οὗ ἐπιθυμεῖ καὶ τότε ὅταν ἐπιθυμῇ, ὃ δὲ τὸ 

πρότερον ἐλέγομεν φίλον εἶναι, ὕθλος τις ἦν, ὥσπερ ποί- 
ημα μακρὸν συγκείµενον; Κινδυνεύει, ἔφη. ᾽Αλλὰ μέντοι, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, τό γε ἐπιθυμοῦν, οὗ ἂν ἐνδεὶς ᾖ, τούτου ἐπι- 

Ε θυμεῖ. ἦ γάρ; Ναί. Τὸ ὅ’ ἐνδεὶς ἄρα φίλον ἐκείνου οὗ 

«ἂν ἐνδεὶς ᾖ; «Φοκεῖ μοι. Ἐνδεὶς δὲ γίγνεται οὗ ἄν τις 

ἀφαιρῆται Πῶς δ᾽ οὔ;, Τοῦ οὐκείου δή, ὡς ἔουιεν, ὅ 

τε ἔρως καὶ ἡ φιλία καὶ ἡ ἐπιθυμία τυγχάνει οὖσα, ὡς 
φαίνεται, ὦ Μενέξενέ τε καὶ Αύσι. Συνεφάτην. ᾿Ὑμεῖς 

ἄρα εἰ φίλοι ἐστὸν ἀλλήλοις, φύσει πῃ οἰκεῖοί ἐσθ᾽ ἡμῖν 
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αὐτοῖς. Κομιδῃ, ἐφάτην. Καὶ εἰ ἄρα τις ἕτερος ἑτέρον 
ἐπιθυμεῖ, ἦν ὅ' ἐγώ, ὦ παῖδες, ἢ ἐρᾷ, οὐκ ἄν ποτε ἐπε- 
Φύμει οὐδὲ ἤρα οὐδὲ ἐφίλεε, εἰ μὴ οἰκεῖός πῃ τῷ ἐἔρω- 

: μένω. ἐτύγχανεν ὢν ἢ κατὰ τὴν ψυχὴν ἢ κατά τι τῆς 

ψυχῆς ἦθος ἢ ερόπους ἢ εἶδος. Πάνυ γε, ἔφη ὁ Μενέ-5 
ἔενος' ὁ δὲ ὖσις ἐσίγησεν. Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ. τὸ μὶν δὴ 
φύσει οὐκεῖον ἀναγκαῖον ἡμῖν πέφανται φιλεῖν. Ἔοικεν, 

ἔφη. ᾽Αναγκαῖον ἄρα τῷ γνησίῳ ἐραστῇ καὶ μὴ προσποι- 
ἥτῳ φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν παιδικῶν. Ὁ μὲν οὖν 4ὖσις καὶ 14 
ὁ Μενέξενος µόγις πως ἐπενευσάτην, ὁ δὲ Ἱπποθάλης ὑπὸ ιο 
τῆς ἡδονῆς παντοδαπὰ ἠφίει χρώματα. 

XVIII. Καὶ ἐγὼ εἶπον, βουλόμενος τὸν λόγον ἐπι- 
σκέφασθαι, Εὖ μέν τι τὸ οὐκεον τοῦ ὁμοίου διαφέρει, 
λέγοιμεν ἄν τι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Αὖσι τε καὶ Μενέξενε, 
περὶ φίλου, ὃ ἴσειν" εἰ δὲ ταὐτὸν τυγχάνει ὃν ὕμοιόν τει 
καὶ οὐκεῖον, οὐ ῥᾷδιο, ἀποβαλεῖν τὸν πρόσθεν λόγον, ὡς 
οὐ τὸ Όμοιον τῷ ὁμοίω κατὰ τὴν ὁμοιύτητα ἄχρηστον : 
τὸ δὲ ἄχρηστον φίλον ὁμολογεῖν πλημμελές. βούλεσθ οὖν, ϱ 
ἦν ὅ’ ἐγώ, ἐπειδὴ ὥσπερ μεθύοµεν ὑπὸ τοῦ λόγου, συγ- 
χωρήσωμεν καὶ φῶμεν ἕτερόν τι εἶναι τὸ οὐκεῖον τοῦ 1ο 
ὁμοίου; Πάνυ γε. Πότερον οὖν καὶ τἀγαθὸν οἰκεῖον Θή- 
σοµεν παντί, τὸ δὲ κακὺν ἀλλότριον εἶναι; ἢ τὸ μὲν κα- 
κὀν τῷ κακῷ οἰκεον, τῷ δὲ ἀγαθῷ τὸ ἀγαθόν, τῷ δὲ 
μήτε ἀγαθῷ μήτε κακῷ τὸ μήτε ἀγαθὸν µήτε κακόν; 
Οὕτως ἐφάτην δοκεῖν οφίσιν ἕκαστον ἑκάστῳ οἰκεῖον εἶναι. 15 
Πάλιν ἄρα, ἦν & ἐγώ, ὦ παῖδες, οὓς τὸ πρῶτον λόγον Ὦ 
ἀπεβαλόμεθα περὶ φιλίας, εἰς τούτους εἰσπεπτώκαμεν. ὁ 
γὰρ ἀἄδικος τῷ ἀδίκῳ καὶ ὁ κακὺς τῷ κακῷ οὐδὲν ᾖετον 
φίλος ἴἔσται ἢ ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ. Ἔοικεν, ἔφη. Ti 
δέ; τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ οἰκεῖον ἂν ταύτὸν φῶμεν εἶναι, 0 {40 
ἄλλο ει ἢ ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ µόνον φίλος; Πάνυ γε. 
᾽αλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ᾠόμεθα ἐξελέγξέαι ἡμᾶς αὐτούς: 
ἢ οὐ µέμνησθε; Μεμνήμεθα. Τί οὖν ἂν ἔτι χρησαίµεθα 
τῷ λόγῳ; ἢ δῇλον ὅτι οὐδέν; δέοµαι οὖν, ὥσπερ οἱ σοφοὶ Ἐ 
ἐν τοῖς δικαστηρίοις, τὰ εἰφημένα ἅπαντα ἀναπεμπάσα- 35 
σθαι. εἰ γὰρ μήτε οἱ φιλούµενοι μήτε οἱ φιλοῦντες μήτε 
οἱ ὅμοιοι μήτε ol ἀνόμοιοι μήτε οἳ ἀγαθοὶ μήτε οἱ οἰκεῖοι 
μήτε τὰ ἄλλα ὅσα διεληλύθαµεν -- οὐ γὰρ ἔγωγε ἔτι µέμνη- 
µαι ὑπὸ τοῦ πλήθους --, ἀλλ εἰ μηδὲν τούτων φίλον 
ἐστίν, ἐγὼ μὲν οὐκέει ἴχω τί λέγω. . 

Ταῦτα ὃ᾽ εἰπὼν ἐν νῷ εἶχον ἄλλον ἤδη τινἁ τῶν πρι- 495 
οβυτέρων κιφεῖν. κάτα, ὥσπερ δαίµονές τινες, προσελ- 
Φόντες οἱ παιδαγωγοί, ὅ τε τοῦ Πενεξένου καὶ ὁ τοῦ. 
Αύσιδος, ἔχοντες αὐτῶν τοὺς ἀδελφούς, παρεκάλουν καὶ 

1, τὰ ἄλλα) τἆλλα De, τάλλ’ Bekkerus. — ἃ auetore Cornario add. be. — 2. ἐκεῖνα auctore Cornario secl. he. 
— δὴ Heindortius: δὲ abe. — 139. τυγχάνῃ a. — 31. ἀπόλληται ΧΓΞΣΒΕΕωΨ, ἀπόλλυται Ἐ. -- 23. ἄρτι] ἄρα α. 
— 319, τούτου ᾱ. — 41. ἀφήρηται ᾱ. -- 43. οὖσα. Ας φαίνεται ᾱ. 

εαν ἡφίη Βοκκοτυς, -- 12. μέντοι τὸ ᾱ- ---16. ἀποβαλεῖν] ἀπολιπεῖν ΧΘ, ἀπολεῖν τ. — 19. μυθεύο Eutr. 
— -- α. — 30. δὲ) δαί ὑ. — σα. ἢ delevit Βοκκόγις. — 18. τἆλλα Γεὺς, . — 



ΠΗ4{ΤΩΝΟΣ ΑΥΣΙΣ 371 

ἐκέλενον αὐτοὺς οἴκαδε ἀπιέναι' ἤδη γὰρ ἦν ὀψέ' τὸ μὶν ουσίαν. Όμως δ ἔγωγε ἤδη ἀπιόντων αὐτῶν, Νῆν μέν, 
οὖν πρῶτον καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ περιεότῶτες αὐτοὺς ἁπηλαύ- ἡν δ’ ἐγώ, ὦ 4ύσι τε καὶ Μενέξενε, καταγέλαστοι }εγό- 

444 νοµεν' ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν ἐφρόντιζον ἡμῶν, ἆλλ᾽ ὑποβαρ ναµεν ἐγώ τε, γέρων ἀνήρ, καὶ ὑμεῖς. ἐροῦσι γὰρ οἵδε 
βαρίζοντες ἠγανώκτουν τε καὶ οὐδὲν ἧττον ἐκάλουν, ἀλλ ἀπιόντς ὡς οἰάμεθα ἡμεῖς ἀλλήλων φίλοι εἶναι -- καὶ 

Ἡ 6 ἐδόκουν ἡμῖν ὑποπεπωκότες ἐν τοῖς Ἑρμαίοις ἄποροι εἶναι ἐμὲ γὰρ ἐν ὑμῖν τίθηµι --, οὕπω δὲ ὃ τι ἔστιν ὁ φίλος 
446 προσφέρεσθαι, ἠττηθέντες οὖν αὐτῶν δικλύσαµεν τὴν συν- οἷοί τε ἐγενόμεθα ἐξευρεῖν. 

— — — — — — — * 

5, ὑποπεπτωκότες a. 
1. ὅ) οτι. a. — μέν) δὲ. 
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τες 
ϱ. "αρα. 

4 
. Ἠ ες. 

— γ.Π. 
3254 

Τί γὰρ τὸ φιλοκερδές; εί ποτέ ἐστι; καὶ τίνες οἱ φι- 
λοκερδεῖς: 

ΕΤ. Tuol μὲν δοκοῦσιν, οἳ ἂν κερδαίγειν ἀξιῶσιν 
ἀπὺ τῶν μηδενὺς ἀξίων. 

5 Σ,. Πότερον οὖν σοι δοκοῦσι Τιγρώσκοντες, ὅτι οὔ- 
δενός ἐστιν ἄξια, ἢ ἀγνοοῦντες; ει γὰρ ἀγνοσῦντες, ἀνο- 
ήτους λέγεις τοὺς φιλοκερδεῖρ, 

ΕΤ. λλ' οὐκ ἀνοήτους λέγω, ἁλλὰ πανούργους καὶ 
Β πονηροὺς καὶ ἥττους τοῦ κέρδους, γιγρώσκοντας Ότι οὐ- 

10 δενὸς ἄξιά ἐστιν ἀφ᾿ ὧν τολμῶσι κερδαίνειν, ὅμως τυὶμῶν 
φιλοκερδεῖν δι ἀναισχυντίαν. 

ΣΩ. 40 οὖν τοιόνδε λέγεις τὺν φιλοκερδῆ, οἷον ἐὰν 

φυτεύων γεωργικὸς ἀνὴρ καὶ γιγνώσκων ὅτι οὐδετὺς ἄξιον 
τὸ φυτόν, ἀξιοῖ ἀπὸ τούτου ἐκτραφέντος κερδαίνεινς ἄρα 

16 τοιοῦτον αὐτὸν Λέγεις: 
ΕΤ. ᾽Απὸ παντὸς ὃ γε φιλοκερδής, ὦ Σώκρατες, 

οἴεται δεῖν κερδαίνειν. 

2ο Σ50. Μή µοι οὕτως εἰκῆ, ὥσπερ τι ἠδικημένος ὑπό 
ο τινος, ἁλλὰ προσέχων ἐμοὶ τὸν νοῦν ἀπόκριναι, ὥσπερ 

1ο ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς πάλιν ἠρώτων. οὐχὶ ὁμολογεῖς τὸν φιλο- 
κερδῇ ἐπιστήμονα εἶναι περὶ τῆς ἀξίας τούτου Όθεν κερ- 
δαΐνειν ἀξιοῖ; 

3. ἀξιώσωσιν ᾱ. -- 13. γεωργὸς a. 
1. καὶ χώρᾳ καὶ ὥρα α. -- 4. 

waehero Ῥ ο: ἄξιον eum libtis a. -- 10. 

ΕΤΑΙΡΟ Σ. 

ΕΤ. Ἔγωγε. 
Σ0,. Τίς οὖν ἐπιστήμων: περὶ φυτῶν τῆς ἀξίας, ἐν 

ὁποίᾳ ἄξια φυτευθῆναι καὶ ὥρα καὶ χώρα; ἵνα τι καὶ 

ἡμεῖς τῶν σοφῶν ῥημάεων ἐμβάλωμεν, ὧν οἱ δεξιοὶ περὶ 
τὰς δίκας καλλιεποῦνται, 5 

ΕΤ. Ἐγὼ μὲν οἶμαι γεωργόν. 
Σ0. Τὸ οὖν ἀξιοῦν κερδαίνειν ἄλλο τι λέγεις ἢ οἵς Ὦ 

σθαι δεῖν κερδαίένειν: 

ΕΤ. Τοῦτο λέγω. 

Σ8. M τοίνυν µε ἐπιχείρει ἐξαπατᾶν, ἄνδρα πφε- 1ο 
σβύτερον ἤδη οὕτω νέος ὤν, ἀποκριόμενος ὥσπερ νῦν 3996 
δή, ὢ οὐδ' αὐτὸς οἵει: ἆλλ’ ὡς ἀληθῶς εἰπέ. ἄρ' ἴστιν, 
ὄντινα οἵει γεωργικὸν ἄνδρα γενόµενον καὶ γιγνώσκοντα 
ὅτι οὐδενὺς ἄξιον φυτεύει τὸ φντόν͵, οἴεόθαι ἀπὸ τούτου 

κερδαίνεινς ο 1 
ΕΤ. Μὰ δἱ’ οὐκ ἴγωγε. 
20, Τί δέ; ἱππικὸὺν ἄνδρα γιγνώσκοντα ὅτι οὐδενὺς 

ἄξια σιεία τῷ ἵππῳ παρέχει, ἀγνρεῖν αὐτὸν οἴει ὅτι τὸν 
ἵππον διαφθείρε; 

ΕΤ. Οὐκ ἔγωγε. ' 3ο 10 

Σ4ὲ. Οὐκ ἄρα οἴεταί γε ὡπὸ τούτων κερδαίνειν τῶν Β 
σιτίων τῶν μηδενὸς ἀξίων. 

a. — 7. Τὸ eum Stephano be: lihri τὸν. -- ἀξιοῦν απείοτο Schleier- 
εχείρεέ µε a. — 13. εἰπέ" ἀρ ἴσειν auctore Boeckhio-he: εἶπερ ἐσεὶν οπτο 

lbris a. — 14. φυτεύει ου Stephano be: übri φυτεύεν. — 17. δέ] δαί b. 
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Επ. οὐμ. ΕΤ. Ναί. ΄ 
59. Τί δέ; κυβερνήτην μηδενὸς ἄξια ἰσεία καὶ πη- Σ56. Ἐναντίον δὲ τῇ ζημίᾳ τὸ κέρδος. 

δάλια τῇ vnt παρεσκευασμένον ἀγνοεῖν οἴει ὅτι ζημιωθή- ΕΤ. Ἐναντίον. 
σεται καὶ κινδυνεύσει καὶ αὐτὸς ἀπολέσθαι καὶ τὴν ναῦν ΣΏ. ᾿Αγαθὸν ἄρα τὸ κέρδος. 

6 ὠπολέσαι καὶ ἃ ἂν ἄγῃ πάντα; ΕΤ. Ναί. 5 
ΕΤ. Οὐκ ἔγωγε. ΣΩ. Τοὺς οὖν τὸ ἀγαθὸν φιλοῦντας φιλοκερδεῖς 

Σ0,. Οὐκ ἄρα οἴεταί γε κερδαίνειν ἀπὸ τῶν σχευῶν καλεῖς. 
τῶν μηδενὸς ἀξίων. ΕΤ. Ἔοικεν. 

ΕΤ. os γάρ. 
Σ6, ᾽Αλλὰ σερατηγὸς γιγνώσκων, ὅτι ἡ σερατιὼ αὐτῷ 

οὐδενὸς ἄξια Όπλα ἔχει, οἴει ἀπὸ τούτων κερδαίνειν 
καὶ ἀξιοὶ κερδαίνειν; ἵ 

ΕΤ. Οὐδαμῶς. 

Σ0, Αλ) αὐλητὴς αὐλοὺς οὐδενὸς ἀξίους ἴχων ἢ 
15 κιθαρισεὴν λύραν ἢ τοξύτης τόξον, ἢ ἄλλος ὁσεισοῦν συλ- 

λήβδην τῶν δημιουργῶν 'ἢ τῶν ἅλιων τῶν ἐμφρόνων 
ἀνδρῶν μηδενὰς ἄξια ὄργανα ἡ ἄλλην παρασκενὴν ἦντι- 
»αοῦν ἔχωνν ἀπὸ τούτων οἵεται κερδαίνειν; 

p ΕΤ. Οὕὔκουν φαίνεταί γε 

20 2. Τΐνας οὖν ποτὶ έρως τοὺς φιλοκερδεῖς; οὗ γάρ 
23 που τούτους γε, οὗς διεηλύθαµεν, οἵτινες γινώσκοντες 

τὰ οὐδενὸς ἄξια ἀπὸ τούτων οἵονεκι δεῖν κερδαίνειν, ἆλλ’ 

οὕτω µέν, ὦ Θαυμάσιε, ὡς σὺ λέγεις, οὐκ ἔσε᾽ ἀνθρώπων 

οὐδεὶς φιλοκερδής. 
ΕΤ. αἱ’ ἐγώ, ὦ Σώκρατες, βούλομαι λέγειν τούτους 

φιλοκερδεῖς εἶναι, οἳ ἑκάστοτε ὑπὸ ἀπληστίας καὶ πάνυ 
Ε ομικρὼ καὶ ὀλίγου ἄξια καὶ οὐδενὺς γλίχονται ὑπερφυῶς 

καὶ φιλοκερδοῦσιν. 

Σ0. Οὐ δήπου, ὦ βέχτιστε, γιγνώσκοντες ὅτι οὐδε- 

πο νὸς ἄξιά ἐσει" τοῦτο μὲν γᾶρ ἤδη ἡμᾶς αὐτοὺς εῷ λόγῳ 
ἐξηλέγέαμεν ὅτι ἀδύνατον. 

ΕΤ. "Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ0. Οὐκοῦν εἰ μὴ γιγνώσκοντες, δῆλον ὅτι ἀγνουῦν- 

τες, οἰόμενοι δὲ τὰ οὐδενὸς ἄξια πολλοῦ ἄξια εἶναι. 
as ΕΤ. Φαίνεται. 

1ο 
Σα. Οὐ μανικούρ Τε, ὦ ἱταῖρε, λάγεις τοὺς φιλοχε Β 

δεῖς. ἁλλὰ σὺ αὐτὸς πότερον φιλεῖς ὃ ἂν ἀγαθὸν ᾖ, ἢ ιο 

οὐ φιλεῖς; 
ΕΤ. Ἔγωγε. 
Σ3. Ἔστι δέ τι ἀγαθόν, ὃ οὐ φιλεῖς, ἀλλὰ κακόν; 
ΕΤ. Μὼ αἱ οὐκ ἔγωγε. 
Σ0. ᾽Αλλὰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ἴσως φιλεῖς. 15 
ΕΤ. Ναί. 

Σ0. Ἐροῦ δὴ καὶ ἐμέ, εἰ οὐ καὶ ἐγώ" ὁμολογήσω 
γὰρ καὶ ἐγώ σοι φιλεῖν τὰ ἀγαθά. ἀλλὰ πρὸς ἐμοὶ καὶ σοὺ 

οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἅπαντες οὐ δοκοῦσί σοι τἀγαθὰ φι- C 
ἀὰεῖν, τὰ δὲ κακὰ μίσεῖνι 30 

ΕΤ. Ἔμοιγε φαίνεται, 
Σ0. Τὸ δὲ κέρδος ἀγαθὸν ὠμολογήσαμεν; 
ΕΊ. Ναί 

Σ0, Πάντες αὖ φιλοκερδεῖς φαίνονται τοῦτον τὸν 996 

τρόπον" ὃν δὲ εὐ πρότερον ἐλέγομεν, οὐδείς ἦν φιλοκερ- 15 

δής. ποτέρῳ οὖν ἄν τις τῷ λόγω χρώµενος οὐκ ἂν ἑξα- 

ος 

ΕΤ. Εἴτις, ὦ Σώκρατε, οἶμαι, ὀρθῶς λαμβάνοι 
τὸν φιλοκερδῆ. ὀρθῶς ὅ ἐστὶ τοῦτον ἡγεῖσθαι φιλοκερδῆ, 
ὃς ἂν σπουδώζῃ ἐπὶ τούτοις καὶ ἀξιοῖ κερδαίνειν ἀπ᾿ αὐ- 39 D 
τῶν, ἀφ᾿ ὧν οἱ χφηστοὶ οὐ τολμῶσι κερδαίνειν. 

Σ0. αι ὁρᾷς, ὦ γλυκύτατε, τὸ κερδαίνειν ἄρτι 
ὠμολογήσαμεν εἶναι ἀφελεῖσθαι. 

ΕΤ. Τί οὖν δὴ τοῦτο; 

Σ8. "Ότι καὶ τόδε αὐτῷ προσωµολογήσαµεν, βοίλε- 1 
σθαι τὰ ἀγαθὰ πάντας καὶ ἀεί. 

ΕΤ, Ναί 

Σ0. Οὐκοῦν καὶ οἱ ἀγαθοὶ πάντα τὰ κέρδη βούλον- 
ται ἔχειν, εἴπερ ἀγαθά γέ ἐστιν. 

ET. Οὔκ, ἀφ᾽ ὧν γε µέλλονσιν, ὦ Σώκρατες, βλαβή-  Ε 
σεσθαι τῶν κερδῶν. 

25, Βλαβήσεσθαι δὲ λέγει ζημιώσεσθαι ἢ ἄλλο τι; 
ΕΤ. Οὔκ, ἀλλὰ ζημιώσεσθαι λέγω. 

Σ0,. Ὑπὸ τοῦ κέρδους οὖν ζημιοῦντας ἢ ὑπὸ τῆς ἕη- 
µίας ἄνθρωποι; — 45 

ΕΤ. “Ὑπὸ ἀμφοτέρων' καὶ γὰρ ὑπὸ τῆς ζημίας ζημι- 997 
οὔνται καὶ ὑπὸ τοῦ κέρδους τοῖ πονηροῦ. 

Σ0. "αλλο τι οὖν ο μμσιμκη 

κέρδος: 
ΕΤ. Ναί. 

29. Κέρδος δὲ λέγει ἐναντίον τῇ ζημία: 
497 ΕΤ. Ἔγωγε. 

Σ9. Ἔστιν οὖν ὕτρ ἀγαθόν ἐσει ζημιοῦσθαι: 
ΕΤ. Οὐδενί. 
Σ9, ᾽Αλλὰ κακόν; 
ΕΤ. Ναί. 

“. Σ0. ΕΒλάπεονται ὑπὸ τῆς ζημίας ἄρα ἄρθρωποι. 

235 ΕΤ. Βλάπτονται, 
ΣΩ. Κακὸν ἄρα ἡ ζημία. 

3. δέ] δαί b. — 
34, μηδενός a. — 49. ἄρα ὑπὸ τῆς ζημίας a b. 

πηδάλια καὶ ἱστία ᾱ. -- 3. παρασκευασάµενον a. -- 30. γάρ πουν Χ 4 Π6: γὰρ δήπον αὖο. — 

9, γε] δὲ α. - 4. ἀγαθὰ α, τάγαθὰ b. -- 17. Ἔφου α. -18. — — 40. πάντες a. ——— 
— 25. αὐτὸ a. — 20. τάγαθὰ ΓΗ. — ἅπαντας a. — 49. ζηι 
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Σ0. N δοκεῖ οὖν τί σοι βρηστὸν καὶ ἀγαθὸν πρᾶγμα 
πονηρὸν εἶναι; 

ΕΤ. Οὖὐκ ἔμοιγε. 
24. Οὐκοῦν ὠμολογήσαμεν ὀλίγον πρότερον τὸ κἑρ- 

6ος τῇ ζημίᾳ κακῷ ὄντι ἐναντίον εἶναι: 

ΕΤ. Onui. 
ΣΩ. Ἐναντίον δὲ ὃν χακῷ ἀγαθὸν εἶναι; 

ΕΤ. Ὡμο]ογήσαμεν γάρ. 
Σο. Ὁρῷς οὖν, ἐπιχειρεῖς µε ἐξαπατῶν, ἐπίτηδες 

10 ἐναντία λέγων οἷς ἄρτι ὠμολογήσαμεν. 

ΕΤ. Οὐ μὰ ὁία, ὦ Σώχρατες, ἀλλὰ τοὐναντίον οὐ 
µε ἐἑξαπατᾷς καὶ οὐκ οἶδα ὕπῃ ἐν τοῖς λόγοις ἄνω καὶ 

κάτω στρέφεις. 
Β Σ., Εὐφήμει οὐ μέντ ἂν καλῶς ποιοίην, οὐ πει- 

is Φόμενος ἀνδρὶ ἀγαθῷ καὶ σοφῷ. 
ΕΤ. Ti τούτῳ; καὶ τί μάλιστα; 

Σ. Πολίτη μὲν ἐμῷ τε καὶ σῷ, Πεισισεράτον δὲ 

οἱ τοῦ ἐκ Φμαϊδῶν, Ἱππάρχῳ, ὃς τῶν Πεισιστράτου 
παίδων ἦν πφισβύτατος καὶ σοφώτατος, ὃς ἄλλα τε πολλὰ 

1ο καὶ καλὰ ἔργα σοφίας ἀπεδείξατο, καὶ τὰ Ὁμήρου ἔπη 
238 πρῶτος ἐκόμισεν εἰς τὴν γῆν ταυτηνί, καὶ ἠνάγκασε τοὺς 

ῥαφωδοὺς Παναθηναίοις ἐξ ὑπο]ήφεως ἐφεξῆς αὐτὰ δι- 
6 εἶναι, ὥσπερ νῦν ἔτι οἵδε ποιοῦσι. καὶ ἐπ ᾽Ανακρέοντα 

τὸν Τήϊΐον πεντηκόντορον στείλας ἐκόμισεν εἰς τὴν πόλιν" 
15 Σιμωνίδην δὲ τὸν Κεῖον ἀεὶ περὶ αὐτὸν εἶχε, µεγάλοις 

μισθοῖς καὶ δώροις πείθων. ταῦτα ὃ᾽ ἐποίει βουϊἱόμενος 

παιδεύειν τοὺς πολίτας, ἵνα ὡς βελτίστων ὄντων αὐτῶν 
ἄρχοι, οὐκ οἰόμενος δεῖν οὐδενὶ σοφίας φθονεῖν, τε ὢν 
καλός τε κἀγαθὀς. ἐπειδὴ δὲ αὐτῷ οἱ περὶ τὸ ἄστυ τῶν 

30 πολιτῶν πεπαιδευµένοι ἦσαν καὶ ἐθαύμαξον αὐτὸν ἐπὶ 
Ὦ σοφία, ἐπιβουλεύων αὖ τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς παιδεῦσαι 

ἔστησεν αὐτοῖς Ἑρμᾶς κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐν µέσῳ τοῦ  ἄστεος 
καὶ τῶν δήµων ἑκάσεων», κἄπειτα τῆς σοφίας τῆς αὐτοῦ, 

ἦν τ’ ἔμαθε καὶ ἣν αὐτὸς ἐξεῦρεν, ἐκλεξάμενος ἃ ἡγεῖτο 
35 σοφώτατα εἶναι, ταῦτα αὐτὸς ἐντείνας εἰς ἐλεγεῖον, αὐτοῦ 

ποιήματα καὶ ἐπιδείγματα τῆς σοφίας ἐπέγραφεν, ἵνα 
πρῶτον μὶν τὰ ἐν 4ελφοῖς γράμματα τὰ σοφὰ ταῦτα μὴ 

Εε Θαυμάζοιεν οἱ πολίται αὐτοῦ, τό τε Γνῶθι σαυτόν καὶ 
τὸ Μηδὶν ἄγαν καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τὰ Ἱππάρχον 

«ο ῥήματα μᾶλλον σοφὰ ἠγοῖνεο, ἴπειτα παριόντερ ἄνω καὶ 

κάτω καὶ ἀναγιγνώσκοντες καὶ γεῦμα λαμβάνοντες αὐτοῦ 
τῆς σοφίας φοιτῷεν ἐκ τῶν ἀγρῶν καὶ ἐπὶ τὰ λοιπὰ παι- 
δενθησόµενοι. ἐστὸν δὲ δύω τώπιγράµµατε" ἐν μὲν τοῖς 

90 ἐπ ἀριστερὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἑκάστον ἐπιγέγραπται λέγων ὁ 
«ὖ Ἑρμῆς, ὅτι ἐν µέσῳ τοῦ ἄστεος καὶ τοῦ δήμου ἕστηκεν, 

ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ δεξιά, 

ΙΠΠ4ΡΧΟΣ. ees. 9ο. 5ο. 

ανῆμα τόδ᾽ Γππάρχον’ στεῖχε δίκαια φρονῶν, 
φησίν. ἔσει δὲ τῶν ποιημάτων καὶ ἄλλα ἐν ἄλλοις Ἑρμαῖϊς 
πολλὰ καὶ καλά ἐπιγεγραμμένα" ἔστι δὲ δὴ καὶ τοῦτο ἐπὶ 3 

τῇ Στειριακῇ ὁδῷ, ἐν ᾧ λέγει 
μνρῆμα τόδ᾽ Ἱππάρχου" μὴ φίλον ἐξαπάτα. 

ἐγὼ οὖν οἳ ἐμοὶ ὄντα φίλον οὐ δήπου εολµώην ἂν ἑξα- 
πατᾷν καὶ ἐκείνω τοιούτῳ ὄντι ἀπιστεῖν, οὗ καὶ ἄποθα- 
όντος τρία ἔτη ἐτυραννεύθησαν ᾽αθηναῖοι ὑπὸ τοῦ ἆδει- 
φοῦ αὐτοῦ Ἱππίου, καὶ πάντων ἂν τῶν παλαιῶν ἤκουσας, 
ὅτι ταῦτα µόνον τὰ ἔτη τυραννὶς ἐγένετο ἐν Αθήναις, τὸν 1ο 
ὅ' ἅλλον χρόνον ἐγγύς τι ἔξων ᾿θηναῖοι ὥσπερ ἐπὶ Κρό- 
ου βασιεύοντος. λέγεται δὲ ὑπὸ τῶν χαριετέρων ἆν- 
Δρώπων καὶ ὁ θάνατος αὐτοῦ γενέσθαι οὐ δί ἃ οἱ πολλοὶ 

Φήθησαν, διὰ τὴν τῆς ἀδελφῆς ἀτιμίαν τῆς κανηφορία, ϐὉ 
ἐπεὶ τοῦτό γε εὔηθες, ἁλλὰ τὸν μὶν ᾽ἁρμόδιον γεγονέναι 15 
παιδικὰ τοῦ ᾿Αριστογείτονος καὶ πεπαιδεῦσθαι ὑπ ἐκείνου. 
μέγα δ' ἐφφόνει ἄρα καὶ ὁ ᾿Αριστογείτων ἐπὶ τῷ παιδεῦσαι 
ἄνθρωπον, καὶ ἀνταγωνιστὴν ἡγεῖτο εἶναι τὸν Ίππαρχον. 
ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ χρόνφ αὐτὸν τὸν ἁρμόδιον τυγχάνειν 
ἐρῶντά τινος τῶν νέων τε καὶ καλῶν καὶ γενραίων τῶν 30 

τότε" καὶ λέγουσι τοὔνομα αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ οὐ µέμνημαι. Ὁ 
τὺν οὖν νεανίακον τοῦτον τέως μὲν θαυμάζει τόν τε 
"ρμόδιον καὶ τὸν ᾿Αριστογείτονα ὡς σοφούς, ἔπειεα συγ- 
ενόµενον τῷ Ἱππάρχῳ καταφρονῆσαι ἐκείνων, καὶ τοὺς 
περιαἰγήσανεας ταύτῃ τῇ ἀτιμίᾳ οὕτως ἀποκτεῖναι τὸν 35 
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΄Ίππαρχον. 
ΕΊ. Νινδυνεύεις τοίνυν, ὦ Σώκρατες, ἢ οὐ φίλον 

µε ἡγεῖσθαι ἤ, εἰ ἡγεῖ φίλον, οὐ πείθεσθα, Ἱππάρχῳ- 

νὼ γὰρ ὅπως οὐ σὺ ἐμὲ ἐξαπατῷς οὐκ οἵδ' ὄντινα µέν- 
τοι τρόπον ἐν τοῖς λόγαις, οὐ δύναμαι πεισθῆναι. 30 

ΣΏ. ᾽αλλὰ μὴν καὶ ὥσπερ πεττεύων ἐἔθελω σοι ἐν Ἑ 
τοῖς λόγυις ἀναθέσθαι ὃ τι βούλει τῶν εἰρημένων, ἵνα 

μὴ οὔῃ ἐξαπατᾶσθαι. πότερον γὰρ τοῦτό σοι ἀναθῶμαι, 
ας οὐχὶ τῶν ἀγαθῶν πάντες ἐπιθυμοῦσιν ἄνθρωποι; 

ΕΤ. Μή µοί γε. 

Σ98. αλλ ὡς τὸ ζημιοῦσθαι καὶ ἡ ζημία οὐ κακόν: 
ΕΤ, Μή µοί γε. Ἡ 

25. Αλλ' ὡς οὐ τῇ ζημίᾳ καὶ τῷ ζημιοῦσθαι τὸ 
κέρδος καὶ τὸ κερδαίνειν ἐναντίον; 

ΕΤ. Μηδὶ τοῦτο. 

29. Αλλ ὡς ἐναντίον ὃν τῷ κακῷ οὐκ ἀγαθόν ἐστι 
τὸ κερδαίνειν; 

ΕΤ. Οὔτι πᾶν γε τουτί µοι ἀνάθου. 
ΣΩ. «Αοκεῖ ἄρα σοι, ὡς ἔοικε, τοῦ κέρδους τὸ μέν 

τι ἀγαθὸν εἶναι, τὸ δέ τι κακόν. 
ΕΤ. Ἔμοιγε. 

η 
πσπο 

1, Ἡ] Ελα. — ᾱᾱ. ἐμὲ αἲν -- 1.8. Φιλαίδωνορ α. — 30. ἔπη om. a. — 35. περὶ αὐτὸν ἀεὶ α. -- 17. παιδεύειν] 
πείθειν α. — αὐτῶν ὄντων α. -- 28. ἄρχη a. -- 33. πως 
Ubri (praeter γε): δύο ahe. — εοὐπιγράμματε ᾱ. -- 49. ἀριστερῷ πα. -- 
Χα Πᾶ, -- «6, δεξιᾷ a. 

— δὲ, ἃ ον. Ἅ4Πα. -- 34. δύω 
ἑκάστου ὃ ἐπιγέγραπται ᾱ. -- 45. ὅτι ὁ ἐν 

3. δὲ ροµ ποιημάτων Ροιαπί XAM. -- 1ο. µόνα ᾱ. — 19. ᾠήθησαν, οὐ διὰ π. -- 1ο. γενναίων καὶ καλῶν α. 
— 319. σὐ µε. -- μέντοι ο. ae. — 26 et 17. μὴ ἔμοιυε Bekkerus — 41. ὂν οι. Χα Π6. 



29. ᾿Ανατίθεμαι τοίνυν σοὶ τοῦτο" ἔστω γὰρ δὴ κάρ- 
δος ει ἀγαθὸν καὶ ἕτερον κέρδος ει κακόν κέρδος δέ γε 
οὐδὲν μᾶλλόν ἐστιν αὐτῶν τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ κακόν" ἢ γάρ; 

ΕΤ. Πῶς µε ἐρωτᾷς; 
5. Σ0. Ἐγὼ φράσω. σιτίον ἔστιν ἀγαθόν τε καὶ κακόν; 

Β ΕΤ. Ναί. 

Σ4. Αρ οὖν μᾶλλόν τι αὐτῶν ἐσεὶ τὸ ἕεερην τοῦ 
ἱτέρου σαίον, ἢ ἁμοίως τοῦτύό γε, σιτία, ἐστὸν ὠμφότερα 
καὶ ταύτῃ γε οὐδὲν διαφέρει τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, κατὰ 

10 τὸ σιτίον εἶναι, ἀλλὰ ᾗ τὸ μὶν αὐτῶν ἀγαθόν, τὸ δὲ κακόν; 
ΕΤ. Ναί 
39. Οὐκοῦν καὶ ποτὸν καὶ εἆλλα πάντα, ὅσα τῶν 

ὄντων ταὐτὰ ὄντα τὰ μὲν πέπονθεν ἀγαθὰ εἶναι, τὰ δὲ 
κακά, οὐδὲν ἐκείνη γε διαφέρει τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, ἡᾗ 

Ιδτὸ αὐτὸ ἐστιν; ὥσπερ ἄνθρωπος δήπου ὁ μὲν χρηστύς 

ο ἐστιν, ὁ δὲ πονηρός. 
ΕΤ Να. 

Σ9. Αλλ' ἄνθρωπός γε, οἶμαι, οὐδύτερος οὐδετέρου 
οὔτε μᾶλλον οὔτε ἠττόν ἐστιν, οὔτε ὁ χρηστὺς τοῦ ως 

ο φοῦ οὔτε ὁ πονηρὸς τοῦ χρηστοῦ. 
ΕΤ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
Σῷ. Οὐκοῦν οὕτω καὶ περὶ τοῦ κέρδους διανοώµεθα, 

ὡς κέρδος γε ὁμοίως ἐσεὶ καὶ τὸ πονηρὸν καὶ τὸ χθηστόν; 
ΕΤ. Ανάγκη. 

. ΣΩ. Οὐδὶν ἄρα μᾶλλον κερδαίνει ὁ τὸ χφηστὸν κέρ- 
doe ἔχων ἢ τὸ πονηρόν. οὕκουν μᾶλλόν γε κέρδος φαί- 

Ὦ νεται οὐδέτερον ὄν, ὡς ὁμολογοῦμεν. 
ΕΤ. Ναί. 

Σ9. Οὐδετέρῳ γὰρ αὐτῶν οὔτε τὺ μᾶλλον οὔτε τὸ 

3 ἧττον πρόσεστιν. 
ΕΤ. Οὐ γὰρ δή. 
Σ8. Τῷ δὴ τοιούτῳ πράγματι πῶς ἄν τις μᾶλλον ἢ 

ἧττον ὁτιοῦν ὢν ποιοῖ ἢ πάσχοι, ᾧὦ µηδέτερον τούτων * 

Σᾳ. Ἐπειδὴ τοίννν κέρδη μὶν ὁμοίως ἐσεὶν ἀμφύτερα 

καὶ κερδαλέα, τονεὶ δὴ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκέφασθαι, διὰ τί 
ποτε ἀμφότερα αὐτὰ κέρδος καλεῖς, εἰ ταὐτὸν ἐν ἆμφο- 

Ε Ἱτέροις ὁρῶν; ὥσπερ ἂν εἰ οἱ µε ἠρώτας τὰ νῦν δή, 
40 διά τί ποτε καὶ τὸ ἀγαθὸν σιτίον καὶ τὸ κακὺν σιτίον 

933 ἁμοίως ἀμφύτερα σιτία καλῶ, εἶπον ἄν σοι, διότι ἀμφό- 
τερα ξηρὰ τροφἠ σώματός ἐσει, διὰ τοῦτο ἔγωγε. τοῦτο 
γὰρ εἶναι σιείον κἂν δύ που ἡμῖν ὁμολόγοῖς. ἡ γάρ: 

ΕΤ. Ἔγωγε. 

5 Σ0. Καὶ περὶ ποτοῦ οὖν ὁ αὐτὸς ἂν τρόπος εἴη τῆς 

ἀποχρίσεως, ὅτι τῇ τοῦ σώματος ὑγρᾷ τροφῇ, ἐάν τε χρη- 

3, αὐτὸ ᾱ. -- 5. ἐσεί τι ἆ 
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στὴ ἐάν τε πονηρὰ ᾖ, τοῦτο τὸ ὄνομά ἐστι, ποτόν' καὶ 351 
τοῖς ἆλλοις ὠσαύτως. πειρῶ οὖν καὶ οὐ ἐμὲ μιμεῖόθαι 
οὕτως ἀποκρινόμενον. τὸ χρηστὺν κέρδος καὶ τὸ πονηρὸν 
κέρδος κέρδος φὴς ἀμφύτερον εἶναι τί τὸ αὐτὸ ἐν αὐτοῖς 
ὁρῶν, ὅτι δὴ καὶ τοῦτο κέρδος ἐοτίν; εἰ δ᾽ αὖ μὴ αὐτὺς ὅ 
ἔχεις ἀποκρίνασθαι, ἆλλ᾽ ἐμοῦ λέγοντος σκόπει. ἄρα κέρ- 
δος λέγεις πᾶν κτῆμα, ὃ ἄν τις κτήσηται ἢ μηδὶν ὧνα- 
λώσας, ἢ ἔλαττον ἀναλώσας πλέον λάβῃ : 

ΕΤ. Ἔμοιε δοκῶ τοῦτο καλεῖν κέρδος. 

29, ρα καὶ τὰ τοιάδε λέγεις; ἑάν τις ἑστιαθείς, ιο Β 

μηδὲν ἀναλώσας ἀλλ’ εὐωχηθείς, νόσον κεήσηται; 
ΕΤ. Μὰ Οἱ) οὖκ ἔγαγε. 
Σ9. γίναν δὲ κτησάµενος ἀπὸ ἐἑστιάσεως κέρδος 

ἂν κτήσαιεο ἢ ζημίαν: 

ΕΤ. Κέρδος. 16 

29, Οὐὖκ ἄρα τοῦτό γ ἐσεὶ κο τὸ ὁτιοῦν κτῆµα 
πτήσασθαι, 

ΕΤ. Οὐ μέντοι. 

Σ0. Πότερον δν δν ών 4 οἱ ὃν —— όει- 
οὖν κτήσηται, οὐ κέρδος κτήσεται; * 

ΕΤ. Φαίνεται, ἐάν γε ἀγαθόν. 

25. Ἐὰν δὲ κακόν, οὗ ζημίαν κτήσεται: 
ΕΤ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Σ0, ὉὈρᾶς οὖν, ὡς πάλιν αὖ περιτρέχεις εἰς τὸ αὐτό;, ϐ 

τὸ μὲν κέρδος ἀγαθὸν φαίνεται, ἡ δὲ ζημία κακόν. 35 
ΕΤ. ᾽Απορῶ ἴγωγε ὃ τι εἴπω. 4 
Σῷ. Οὐκ ἀδίκως γε σὺ ἀπορῶν. ἔτι δὲ καὶ τόδε ὧπό- 

κριναι. ἐάν τις ἵλαττον ralchoac πλέον κτήσηται, φὴς 
κέρδος εἶναι; 

ΕΤ. οδό, ἆλλ’ ἐὰν χρυσίον ἢ ἀργύ- 20 
ρίον ἔλαττον ἀναλώσας πλέον 1άβη. 

25. Καὶ ἐγὼ µέλλω τοῦτο ἐρήσεσθαι. φέρε γάρ, ἐάν 
τις χρυσίου σταθμὸν ἥμισυν ἁμαλώσας διπλάσιον 1άβῃ 

ἀργυψίου, κέρδος ἢ ζημίαν εἴχηφεν: ρ 
ΕΤ. Ζημίαν δήπου, ὦ Σώκρατες: ἀντὶ δωδεκαστα- 15 

σίου γὰρ διστάσιον αὐτῷ καθίσταται τὸ χρυσίον. 
Σ8, Καὶ μὴν πλέον Υ εἴληφεν. ἢ οὗ πλέον ἐσεὶ τὸ 

διπλάσιον τοῦ ἡμίσεος: 
ΕΤ. Οὔτι τῇ ἀξίᾳ }ε ἀργύριον χρυσίου. 
Σ48, Art ἄρα, ὡς ἔοικε, τῷ κέρδει τοῦτο προσεῖναι, Φ0 

τὴν ἀξίαν. νῦν γοῦν τὸ μὲν ἀργύριον πλέον ὃν τοῦ χρυ- 3945 
σίου οὐ φὴς ἄξιον εἶναι, τὸ δὲ χρυσίον ἔλαττον ὃν ἄξιον 
φὴς εἶναι. 

ΕΤ. Σφύδρα" ἴχει γὰρ οὕτως. 

Σα. Τὸ μὶν ἄξιον ἄρα κερδαλέον ἐσείν, ἐάν τε σµι- 5 
κρὸν ᾗ ἐάν τε μέγα, τὸ δὲ ἀνάξιον ἀκερδές, 

3Η 

ἀγαθόν α. -- 8. τούτω ſuon e γε. -- 12. τὰ αὐτὰ ᾱ. -- 15. τὸ ὃν καὶ τὸ 
πονηρόν α. -- 36. ἤ ὁ τὸ —— Stephanus οἱ ——— — * οὖν ᾱ. — 3». οὐδὲ - - οὐδὲ ᾱ. -- 34. προσῇ ᾱ. 
— 37. τοῦτ ἔτι δὴ α. --33. ταὐτὸν] τὸ αὐτὸ ᾱ. — 34. Schlelermacherus: εὖ ἃ αὖ, εἰ [ὰ] ο. 

4. ἐν τοῖς αὐτοῖς a. — 19. κεήσαιο ᾱ. -- 16. ος, a. - 0. κτήσεται] κεήσηται α. -- 34. περιερέχει α. — 
15. δὲ] γὰρ Χ 4 Π. ---14. τοῦτο µέλλω b. — 33. ἥμισν a. — 35. ἡμίσεως 64. -- 43. φῇς] οὐ φὴς ΧόΠο. 
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ΕΤ. Να 

Σ0ϱ. Τὸ δὲ ἄξιον λέγεις ἄξιον εἶναι ἄλλο τι ἢ κεκτῆ- 
σθαι. 

ΕΤ. Ναί, πεκτῆσθαι. 

. Σο. ο οκ μωμμααν 

ἡ τὸ ὠφέλιμον: 

ΕΤ. Τὸ ὠφέλιμον δήπου. 
Σβ. Οὐκοῦν τὸ ὠφέλμον ὠγαθόν ἐσειν, 
ΕΤ. Ναί. 

1 9. Οὐκοῦν, ὦ ὠνδρειότατε πάντων, οὐ τὸ κερδα- 
λέον ἀγαθὸν αὖ πάλιν τρίτον ἢ τέταρτον ἥκει ἡμῖν ἆμο- 
λογούμενον: 

ΕΤ. Ἔοικεν. 

ΣΦ. Μνημονεύες οὖν, Όθεν ἡμῖν οὗτος ὁ λόγος 

15 γέγονεν; 
ΕΤ. Οἶμαί γε. 

Σ0. Εἰ δὲ µή, ἐγώ σε ὑπομνήσω. ἠμφισβήτησάς µοι 
τοὺς ἀγαθοὺς μὴ πάντα τὰ κέρδη βούλεσθαι κερδαίνειν, 
ἀλλὰ εῶν κερδών τάγαθά, τὰ δὲ πονηρὰ μή. 

1ΠΠΑ4ΡΧΟΣ. 

Σ9. Οὐκοῦν νῦν πάντα τὰ κέρδη ὁ λόγος ἡμᾶς ἩΒ 
ἠνάγκακε καὶ σμικρὰ καὶ μεγάλα ὁμολογεῖν ἀγαθὰ εἶναι; 

ΕΤ. Ἠνάγκακε γάρ, ὦ Σώκρατες, μᾶλλον ἐμέ γεῆ 
πέπεικεν. 

Σ8. Αλλ' ἴσως μετὰ τοῦτο καὶ πείσιεν ἄν. οὔν ὃ' 6 
οὖν, εἴτε πέπεισαι εἴτε ὁπωσδὴ ἔχεις, σύμφῃς γοῦν ἡμῖν 
πάντα τὰ κέρδη ἀγαθὰ εἶναι, καὶ σμικρὰ καὶ μεγάλα. 

ΕΤ. Ὁμολογῶ γὰρ οὐν. 

Σ9. Τοὺς δὲ τρηστοὺς ὠνθρώπους βούλεσθαι τάγαθὰ 

ὁμολογεῖς ἅπαντα ἅπαντας" ἢ οὔ, 
ΕΤ. Ὁμολογῦ. 
Σα. ᾽Αλλὰ μὶν δὴ τούς γε πονηροὺς αὐτὺς εἶπες ὅτι 

καὶ αμικρὰ καὶ μεγάλα -- φιλοῦσιν. 

ΕΤ. Εἶπον. 
24. Ονὐκοῦν κατὰ τὸν σὺν λόγον πάντες ἄνθφωποι 16 

φιλοκερδεῖς ἂν εἶεν, καὶ οἱ χρηστοὶ καὶ οἳ πονηροί. 
ΕΤ. Φαίνεται. 

Σ0. Οὐκ ἄρα ὀρθῶς ὀνειδίζει, εἴ τίς τῳ ὀνειδίζει 

φιλοκερδεῖ εἶναι: τυγχάνει γὰρ καὶ ὁ ταῦτα ὀνειδίζων 
αὐτὸς τοιοῦτος ὧν. * 

ος 

οβήτησάς . 
α. — 14, αὐτὸς ου Βθκκοτο οἱ αὐτοὺς Γά ΠΣΕΕΟωΨΕ, 

216 20 ΕΤ. Ναίχι. 
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I1. Ἐξ ἀγορᾶς ἢ πόθεν Μενέξενος; 
ΜΕΝ. Ἐξ ἀγσρᾶς, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀπὸ τοῦ βου- 

λευτηρίου. 

Σ0. Τί μάλιστα σὺ πρὸς βουλευτήρων: ἢ δῆλα δὴ 
δὅτι παιδεύσεως καὶ φιλοσοφίας ἐπὶ τέλει ἡγεῖ εἶναι, καὶ 
ὡς Ἱκανῶς ἤδη ἔχων ἐπὶ τὰ µείζω ἐπινοεῖς τρέπεσθαι, 

408 καὶ ἄρχειν ἡμῶν, ὦ θαυμάσιε,. ἐπιχειρεῖς τῶν πρεσβυτέρων 
Β µτηλικοῦεος ὤν, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ὑμῶν ἡ οἰκία ἄεί τινα 

ἡμῶν ἐπιμελητὴν παρεχοµένη: 
ιο. ΜΕΝ. Εὰν σὺ γε, ὦ «Σύκραες, ἐᾷς καὶ συµβου- 

λεύῃς ἄρχειν, προθυµήσοµαι' εἰ δὲ μή, οὗ. νῦν μέντοι 

ἀφικόμην πρὸς τὸ βουλευτήριον πνθύμενος ὅτι ἡ βονλὴ 
μέλλει αἱρεῖσθαι ὅστις ἐρεῖ ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσι' ταφὰς 
γὰρ οἶσθα ὅτι µέλλονσι πομῖν. 

1 2968. Πάνυ γε. ἀλλὰ τίνα εἴλοντο; 

ΜΕΝ. Οὐδένα, ἀλλὰ ἀνεβάλοντο εἰς τὴν αὔριον. 
ο οἶμαι μέντοι ᾽Αρχϊνον ἡ «Ιίωνα αἱρεθήσεσθαι. 
πμ. 20 Καὶ μήν, ο Μενέξινε, ποϊλατῇ κινδυνεύει 

καλὸν εἶναι εὐ ἐν πολέμῳ ἀποθνήσκειν. καὶ γὰρ ταφῆς 
30 καλῆς τε καὶ μεγαλοπρεποῦς τυγχάνει, καὶ ἐὰν πένης τις 

ὧν εελευτήσῃ, καὶ ἐπαίνου αὖ ἔτυγε, καὶ ἐὰν φαῦλος ᾗ, 
ὑπ ἀνδρών συφῶν τε καὶ οὐκ εὐιῇ ἐπαινούντων, ἀλλὰ ἐκ 

πολλοῦ χρόνου λόγους παρεσκευασµένων, οἳ οὕτω καἰῶς 
ἐπαινοῦσιν ὥστε καὶ τὰ προσόντα καὶ τὰ μὴ περὶ ἑκάστου 
έχοντες, κάλλιστά πως τοῖς ὀνόμασι ποικίλλοντες, γση- 335 

τεύουσιν ἡμῶν τὰς ψυχάς, καὶ τὴν πόλιν ἐγκωμιάζοντες 
κατὰ πάντας τρόπους καὶ τοὺς τετελευτηκότας ἐν τῷ 6 

πολέμῳ καὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν ἅπαντας εοὺς ἔμπρο- 

σθεν καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς τοὺς ἕει ζώντας ἐπαινοῦντες, ὥσε) 
Έγωγε, ὦ ΠΜενέξενε, γενναίως πάνυ διατίθεµαι ἐπαινού- 
µενος ὑπ αὐτῶν, καὶ ἑκάστοτε ἕστηκα ἀκροώμενος καὶ 

κηλούμενος, ἡγούμενος ἐν τῷ παραχρῆμα μείζων καὶ γεν- Ια 
φαιότερος καὶ καλλίων γεγονέναι. καὶ οἷα δὴ τὰ πολλὰ u 

ἀεὶ µετ ἐμοῦ ξένοι τινὲς ἔπονται καὶ ξυνακροῶνται, πρὸς 

οὓς ἐγὼ σεµνότερος ἐν τῷ παραχρῆμα γίνομαι" καὶ γὰρ 
ἐκεῖνοι ταὐτὰ ταῦτα δοκοῦσί µοι πάσχειν καὶ πρὸς ἐμὶ καὶ 
πρὺς τὴν ἄλλην πόλιν, Θαυμασιωτέραν αὐτὴν ἠἡγεῖσθαι 5 
εἶναι ἢ πφότερον, ὑπὸ τοῦ λέγοντος ἀναπειθόμενοι. καί 319 

µοι αὕτη ἡ σιμνύτης παραμένει ἡμέρας αλείω ἢ τρεῖς' 
οὕτως ἔνανλορ ὁ λόγος τε καὶ ὁ φθόγγος παρὰ τοῦ λέγον- 
τος ἐνδύεται εἰς τὰ ὧτα, ὥστε µόγις τετάρτη ἢ πέµπτῃη ϐὁ 
ἡμέρᾳ ἀναμιμνήσκομαι ἐμαντοῦ καὶ αἰθάνομαι οὗ γῆς 1 
εἰμί, τέως δὲ οἶμαι µόνον οὐκ ἐν µακάρων νήσοις οὐκεῖν' 
οὕτως ἡμῖν οἱ ῥήτορες δεξιοί εἰσιν. 

19. συμβουλεύῃ a b. (συμβονλεύης Ἐ ΣΦ (γιο, quod verum est. Ἀκκκ.) — 13. Ἰππιο µέλλοι Ῥεκκ. Οἱ. 3960 B. -- 
48. πολλαχοῦ a. 

17. πλείους εοττ. Σ4, 

Ῥιλτο. 438 
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1Η. ΜΕΝ. Ηεὶ σὐὖ πφοσπαίζεις, ὦ Σώκρατες, τοὺς 
ῥήτορας. νῦν μέντοι οἶμαι ἐγὼ εὖν αἱρεθέντα οὗ πώνν 
εὐπορήσειν: ἐξ ὑπογυίου γὰρ πανεάπασιν ἡ αἴρεσις γέγο- 
νεν, ὥστε ἴσως ἀναγκασθήσεται ὁ λέγων ὥσπερ αὐτοσχε- 

5 δεάζειν. 

Σ9. Πόθεν, ὦ Ὑαθές εἰαὶν ἑκάστοις τούτων λόγοι 
Ὦ παρεόκευασμένοι, καὶ ἅμα οὐδὲ αὐτοσχεδιάζεν τά γε τοι- 

αὔτα χαλεπόν. εἰ μὲν γὰρ δέοι θηναίους ἐν Πελοποννη- 
σίοις εὖ λέγειν ἤ Πελοποννησίους ἐν ᾿θηναίοις, ἀγαθβοῦ 

10 ὢν ῥήτορος δέοι τοῦ πείόοντος καὶ εὐδοκιμήσοντος" ὅταν 
δέ τις ἐν τούτοις ὠγωνίζηται, οὕσπερ καὶ ἐπαινεῖ, οὐδὲν 
μέγα δοκεῖν εὖ λέγειν. 

ΜΕΝ. Οὖκ οἵε, ὦ Σώκρατεςς 

Σ9. Οὐ μέντοι μᾶ ία. 
ΜΕΝ. ὮἩ οἵει οἷός t ἂν εἶναί αὐτὸς εἰπεῖν, εὖ δέοι 

καὶ ἔλοιτό σε ἡ βουλή: 
ε ΣΩ. Καὶ ἐμοὶ μέν γε, ὦ Ἠενέξενε, οὐδὶν θαυμαστὸν 

οἵω τ) εἶναι εἰπεῖν, ᾧ τυγχάνει διδάσκαλος οὖσα οὐ πάνυ 

φαύλη περὶ ῥητορικῆς, ολλ περ καὶ ἄλλους πολλοὺς καὶ 
30 ἀγαθοὺς πεποίηκε ῥήτοφας, ἵνα δὲ καὶ διαφέροντα τῶν 

Ἑλλήνων, Περικλέα τὸν Ἐανθίππου. 

ΜΕΝ. Τίς αὕτη: ἢ δῆίον ὅτι ᾿Ασπασίαν λέγεις: 
Σ9. έχω γάρ, καὶ Κόννον γε τὺν Λ]ητροβίου: οὗτοι 

436 γάρ µοι δύο εἰσὶ διδάσκαλο, ὁ μὲν µουσικῆς, ἡ δὲ ῥη- 
Ἡ τορικῆς. οὕτω μὲν οὖν τριφόµενον ἄνδρα οὐδὲν Θαυμα- 

στὸν δεινὸν εἶναι λέγειν. ἀλλὰ καὶ ὅστις ἐμοῦ κάκιον ἑπαι- 

δεύθη, µονσικῆν μὲν ὑπὸ {άμπρου παιδευθείᾳ, ῥητορικὴν 
δὲ ὑπ ᾽Αντιφῶντος τοῦ ᾿Ῥαμνονσίου, ὅμως κἄν οὗτος οἷός 

τ) εἴη Αθηναίους γε ἐν Αθηναίοις ἐπαινῶν εὐδσκιμεῖν. 

πα. Εν. ΜΕΝ. Καὶ τί ἂν ἴχοις εἰπεῖν, εἰ δέοι σε λέγειν; 
ΣΩ. αὐτὸς μὲν παρ ἐμαυτοῦ ἴσως οὐδέν, ᾿Ασπασίας 

8 οἱ καὶ χθὶς ἠκροώμην περαινούσης ἐπιτάφιον λόγον περὶ 
αὐτῶν τούτων. ἤκουσε γὰρ ἅπερ σὐ λέγει, Ότι μέλλοιεν 

3Μ/ ᾿θηναῖοι αἱρεῖσθαι τὸν ἐροῦντα" ἔπειτα τὰ μὲν ἐκ τοῦ 
αὐπαραχρῆμά µοι διῄεε, οἷα δέοι λέγειν, τὰ δὲ πρότερον 

ἑσκεμμένη. ὅτε µοι δοκεῖ συγετίθει τὺν ἐπιεάφιον λό- 
γον, ὃν Πεφικλῆς εἶπε, περιλείμματ' ἄττα ἐξ ἐκείνου 
συγκολλῶσα. 

ΜΕΝ. Ἡ καὶ μνημονεύσαις ἂν ἃ ἔλεγεν Ασπασία; 
κ. 5. Εἰ µὴ ἀδικῶ γε" ἐμάνθανόν γέγτοι παρ αὐτῆς, 

ὁ καὶ ὀλήου πἱηγὰς ἔλαβον ὅτι ἐπελανθανόμην. 
ΜΕΝ. Τί οὖν οὐ διῆλθες: 
Σ9. Αλ ὕπως μή µοι χαλεπανεῖ ἡ διδάσκαλος, ἂν 

ἐξενέγκω αὐτῆς τὸν 1όγον. 
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“5. ΜΕΝ. Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ’ εἰπέ, καὶ πάνυ 

μοι χαριεῖ, εἴτε Ασπασίας βούλει λέγειν εἴτε ὁὀτουοῦν: 
ἁλλὰ µόνον εἰὐπέ. 

πο. 551. 

Σ9. αλλ ἴπως µου καταγελάσει, ἄν σοι δόξω πρε- 
οβύτης ὤν ἔτι παίζειν. 

ΜΕΝ. Οὐδωιμῶς, ὦ Σώκρατες, ἆλλ' εὐπὶ παντὶ τρόπω. 
V. Σ9. αλά μέντοι σοί γε δεῖ χαρίζεσδαι, ὥσεε 

κἂν ὀλίγον, εἴ µε κελεύοις ἀποδύντα ὀρχήσασθαι, χαρι- s D 
σαΐµην ἄν, ἐπειδή γε µόνω ἐσμέν. ἀλλ) ἄκουε. ἔλεγε γάρ, 
ὡς ἐγώμαι, ἀρξαμένη λέγειν ἀπ αὐτῶν τῶν τεθνεώτων 
οὐτωσί. 

Ἔφγω μὲν ἡμῖν οἵδε ἔχουσι τὰ προσήκοντα σφίσιν αὖ- 
τοῖς, ὧν τυχόντες πορεύονται τὴν εἰμαρμένην πορείαν, 10 389 

προπεμφθέντες κοινῇ μὶν ὑπὸ τῆς πόλεως, ἰδία δὲ ὑπὸ 
τῶν οἰκείων' Ἰόγῳ δὲ δὴ τὸν λειπόμενον κόσμον ὃ τε 
νόμος προστάττει ἀποδοῦναι τοῖς ἀνδράσι καὶ χρή: ἔργων Ε 

γὰρ εὖ πραχθέντων λόγῳ καλῶς ῥηθέντι µνήµη καὶ κὀ- 

αμος τοῖς πράξασι γίνεται παρὰ τῶν ἀκουσάνεων. δεῖ 15404 

δή τοιούτου τινὸς λόγου, ὕσεις τοὺς μὲν τετελευτηκότας 

Ἱκανῶς ἐπαινέσεταε, τοῖς δὲ ζώσιν εὐμενῶς παφραινέσεται, 

ἐκγόνοις μὲν καὶ ἀδελφοῖς μιμεῖσθαι τὴν τῶνδε ἀριτὴν 
παρακελενόµενος, πατέρας δὲ καὶ μητέρας καὶ εἴ τινες 

τῶν ἄνωθεν ἔτι προγόνων λείπονται, τούτους δὲ παρα- 39 

μυθούµενος. Τίς οὖν ἂν ἡμῖν τοιοῦτος λόγος φανεί; ἢ 431 
πόθεν ἂν ὀρθῶς ἀρξαίμεθα ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες, 
οἳ ζῶντές τε τοὺς ἑαυτῶν εὔφραινον δν ἀρετὴν, καὶ τὴν 

τελευτὴν ἀντὶ τῆς τῶν ζώντων σωτηρίας ἡλλάξαντο; «30- 
κεῖ µοι χρῆναι κατὰ φύσιν, ὥσπερ ἀγαθοὶ ἐγένοντο, οὕτω 35 
καὶ ἐπαινεῖν αὐτούς. ἀγαθοὶ ὅ᾽ ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι 
ἐξ ἁγαθῶν. εν εὐγένιαν οὖν πρῶτον αὐτῶν ἐγκωμιά- ΄ 
ζωμεν, δεύτερο» δὲ εροφήν τε καὶ παιδείαν’ ἐπὶ δὲ τού- Β 
τοις τὴν τῶν ἔργων πρᾶξιν ἐπιδείξωμεν, ὡς καλὴν καὶ 
ἀξίαν τούτων ἀπεφήναντο. 

γε. Της ὃ) εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξε τοῖσδε ἡ τῶν 
προγόνων γένεσις οὐκ ἔπηλνς οὖσα, οὐδὲ τοὺς ἐκγόνους 
τούτους ἀποφηναμένη μετοικοῦντας ἐν τῇ χώφα ἄλλοθεν 
σφῶν ἡκόντων, ολλ᾽ αὐτόχθονας καὶ τῷ ὄντι ἐν πατρίδι 
οἰκοῦντας καὶ ζώντας, καὶ ερεφοµέγους οὐχ ὑπὸ μητρυιᾶς 15 
ὡς ἄλλοι, ἆλλ᾽ ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας ἐν ᾗ ὤκουν, καὶ κὺν ϐ 
κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οὐκείοις τόποις τῆς τεκούσης καὶ 

Θφεφώσης καὶ ὑποδεξαμένης. δικαιύεατον δὴ κοσμῆσαι 

πρῶτον τὴν μητέρα αὐτήν: οὕτω γὰρ συμβαίνει ἅμα καὶ 
ἡ τώνδε εὐγένεα κοσµουμένη. 10 

VII. Ἔσει δὲ ἀξία ἡ χώρα καὶ ὑπὸ πάντων ὠνθρώ- 
πων ἐπαινεσθαι, οὐ µόνον ὑφ᾽ ἡμῶν, πολλαχῆ μὲν καὶ 
ἄλλη, πρῶτον δὲ καὶ µέγιστον ὅτι τυγχάνει οὖσα Θεοφι- 

λής. μαρτυρεῖ δὲ ἡμῶν τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφιοβητησάντων 
περὶ αὐτὴν θεῶν ἔρις τε καὶ κρίσις. ἣν δὴ θνοὶ ἐπήνεσαν, {5 Ὦ 
πῶς οὐγ ὑπ᾿ ἀνθρώπων γε ξυμπάντων δικαία ἐπωνεῖσθαι; 
αεύτερος δὲ ἔπαινος δικαίως ἂν αὐτῆς εἴη, ὅτι ἐν ἐκείνω 

0 33 

1, ὑπογύου ΓΘΞΣΒΕΕΥ εἰ ϱτ. ὦ. — 13. δοκεῖ o. — 10. ἐκοίηαε a. — 44. γε] τε ΓΘΣΦΒ(Ειο, om. γ. -- 
16, συνετίθη b. — 19, ἔλεγεν ἡ Ασπασία 5. 

5, κελεύεις ϐΞΦΗ (ΕΕ ΕΤΕ, κελεύης Σ. -- 3. οἳδ ἢ ἔχονσι a. - 34. δὲ Υ ἐγένοντο δν — 37. ἐγκωμιάσωμεν 
ΣΦᾷ. — 15. καὶ ρο ζώντας ο. ΣΦΖὺς. -- 44. αὐτῆς α. -- δή; δὲ ο. 



τῷ χρόνω, ἐν ᾧ ἡ πᾶσα γῇ ἀνεδίδου καὶ ἔφυε ζῶα παν- 
τοδαπά, θηρία τε καὶ βοτά, ἐν τούτῳ ἡ ἡμετέρα θηρίων 
μὲν ἀγρίων ἄγονος καὶ καθαρὰ ἐφάνη, ἐξελέξατο δὲ τῶν 

34 ζώων καὶ ἐγέννησεν ἄνθρωπον, ὃ συνέσει τε ὑπερέχει τῶν 
5 ἄλλων καὶ δίκην καὶ θεοὺς µόνον νομίζει. μέγα δὲ τεκµή- 

ΚΕ οριον τούτω τῷ λόγω, ὅτι ῆδε ἔτεκεν ἡ γῇ τοὺς τῶνδέ τε 
καὶ ἡμετέρους προγόνους" πᾶν γὰρ τὸ τεκὺν τροφὴν ἔχει 

ἐπιτηδείων ᾧ ἂν τέκῃ. ᾧ καὶ γυνὴ δήλη τεκοῦσά τε ἆλη- 
Φώς καὶ µή, ἆλλ ὑποβαλλομένη, ἐὰν μὴ ἔχη πηγὰς τρο- 

νο φῆς τῷ γεννωμένῳ. ὃ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα γῇ τε καὶ µήτηρ 
ἱκανὺν τεκµήριον παρέχεται ὡς ἀνθρώπους γεννησαμένη" 
μόνη γὰρ ἐν τῷ τύτε καὶ πρώτη τροφἠν ἀνθρωπείαν 

435 ἤνεγκε τὺν τῶν πυρῶν καὶ κριθῶν καρπὀν, ᾧ κάλλιστα 

καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειο» γένος, ὡς τῷ ὄνει 

ιστοῦτο τὺ ζῶον αὐτὴ γεννησαµένη. μᾶλλον δὲ ὑπὲρ γῆς 
ἢ γυναικὸς προσήκει δέχεσθαι τοιαῦτα τεκμήρια" οὐ γὰρ 
γῆ γυναῖκα µεμίμηται κυήσει καὶ γεννήσει, αλλὰ γννἡ γῆν. 

τούτον δὲ τοῦ καρποῦ οὐκ ἐφθόνησεν, ἆλλ ἔνειμε καὶ 
τοῖς ἄλλοις. μετὰ δὲ τοῦτο ἐλαίου γένεσιν, πόνων ἀφωγήν, 

30 ἀνῆκε τοῖς ἐκγόνοις. Θφεφαμένη δὲ καὶ αὐξήσασα πρὸς 
Ἡ ἍΊβην ἄρχοντας καὶ διδασκάλους αὐτῶν δΒεοὺς ἐπηγάγετο" 

ὧν τὰ μὲν ὀνόματα πρέπει ἐν τῷ τοιῷδε ἐῶν' ἴσμεν γάφ᾽ 
οἳ τὸν βίον ἡμῶν κατεσκεύασαν πρός τε τὴν καθ᾽ ἡμέραν: 

3ο δίαιταν τέχνας πρώτους παιδευσάµενοι καὶ πρὸς τὴν ὑπὲρ 
αστῆς χώρας φυλακὴν ὅπλων κτῆσίν τε καὶ χρῆσιν διδα- 

ξάµενοι. 

VIII. Γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ 
τιῶνδέ πρόγονοι ὤκουν πολιτείαν κατασχευασάµενοι, ἧς 

6 ὀρθῶς ἔχει διὰ βραγέων ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ 
0 ἀνθρώπων ἐσεί, καἰὴ μὶν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. 
ὡς οὖν ἐν. καἰῇ πολιτεία ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, 

ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δι ἣν δὴ κἀκεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ νῦν 
εἰσίν, ὧν οἵδε τυγχάνουαιν ὄντες οἳ τεεελευτηκότε. Ἡ 
γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἦν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, 

36 ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόµεθα καὶ εὖν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνον 
ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δηµοκρατίαν, ὁ δὲ 

Ρ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρη: ἔσει δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ εὐδοξίας πλή- 
Θους ἀριστοκφατία. βασιλεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσίν: οὗτοι 
δὲ τοτὲ μὶν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱρεταί: ἐγκρατὶς δὲ τῆς 

Φυ πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ 
κράτος τοῖς ολ δόξασιν ἀρίοτοις εἶναι, καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ 

οὔτε πενίᾳ οὔτ' ἀγνωσία πατέρων ἀπείήλαται οὐδεῖς οὐδὲ 
τοῖς ἐναντίοις τετίµηται, ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ 
εἷς ὄρος, ὁ δόξας σοφὺς ἡ ἀγαθὺς εἶναι κφατεῖ καὶ ἄρχει. 

κ 5 αἀτία δὲ ἡμῖν τῆς πολιτείας ταύτης ἡ ἐξ ἴσου γένεσις. αἱ 
μὲν γὰρ ἄλλαι πύλεις ἐκ παντοδαπῶν κατεσκευασµέναι 
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ἀνθρώπων εἰσὶ καὶ ἀνωμάλων, ὥστε αὐτῶν ἀνώμαλοι καὶ 
αἱ πολιτεῖαι, τυραννίδες τε καὶ ὀλεγαρχίαι: οὐνοῦσιν οὖν 
ἔνιοι μὲν δούλους, οἱ δὲ δεσπύτας ἀλλήλους νοµίζοντες 

ἡμεῖρ δὲ καὶ ol ἡμέτεροι, μιᾶς μητρὺς πάντες ἀδελφοὶ 
φύντες, οὐκ ἀξιοῦμεν δοῦλοι οὐδὶ δεοπόται ἀλλήλων εἶναι, 6 
ἆλλ᾽ ἡ ἰσογονία ἡμᾶς ἡ κατὰ φύσιν ἰδονομίαν ἀναγκάζει 
ζητεῖν κατὰ νόµον, καὶ μηδενὶ ἅλλῳ ὑπείκειν ἀλλήλοις ἢ 

ἀρετῆς δόξῃ καὶ φρονήσεωφ. 
ΙΧ. δεν δὴ ἐν πάσῃ ἐλευθερία τεθραμμένοι οἱ 

τῶνδέ τε πατέρες καὶ ἡμέτεροι καὶ αὐτοὶ οὗτοι, καὶ καλῶφ ιο 

φύντες, πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἔργα ἀπεφήναντο εἰς πάντας 
ἀνθρώπους καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ, οἰόμενοι δεῖν ὑπὲρ τῆς Β 
ἐλευθερίας καὶ Ἓλλησιν ὑπὲρ Ελλήνων µάχεσθαι καὶ βαρ- 
βώροις ὑπὶφ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Εὐμόλπου μὲν οὖν 405 
καὶ ᾽Αμαζύνων ἐπιστρατευσάντων ἐπὶ τὴν χώραν καὶ τῶν 15 
ἔτι προτέρων ὡς ἠμύναντο, καὶ ὡς ἤμυναν Αργείοις πρὸς 
Καδμείους καὶ Ἡφακλείδαις πρὸς Αργείους, ὃ τε χρόνος 

βραχὺς ἀξίως διηγήσασθαι, ποιηταί τε αὐτῶν ἤδη ἱκανῶς 381 

τὴν ἀρετὴν ἐν µονσικῇ ὑμνήσανεες εὖς πάντας μεμηνύκα- 
σιν' ἐὰν οὖν ἡμεῖς ἐπιχειρῶμεν τὰ αὐτὰ λόγω φιλῷ κο: κο ὐ 

σμεῖν, τώχ ἂν δεύτεροι φαινοίµεθα. ταῦτα μὲν οὖν διὰ 
ταῦτα δοκεῖ μοι ἐᾷν, ἐπειδὴ καὶ ἔχει τὴν ἀξίαν: ὧν δὲ 
οὔτε ποιητής πω ὄύξαν ἀξίαν ἐπ᾽ ἀξίοις λαβὼν ἴχει ἔτι 
τ’ ἐσεὶν ἐν µνησεείᾳ, τούτων πέρι µοι δοκεῖ χρῆναι ἔπι- 

µνησθηναι ἐπαινοῦντά τε καὶ προμνώμενον ἄλλοις ἐκδ 
ᾠδάς τε καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν αὐτὰ Φεῖναι πρεπόντως 
τῶν πραξάνεων. ἔστι δὲ τούτων ὧν λέγω πρῶτα: Πέρσας 

ἠγουμένους τῆς Ασίας καὶ δουλουµένους τὴν Εὐρώπην Ὁ 

ἴσχον οἱ τῆαδε τῆς χώρας ἔκγονοι, γοψεῖς δὲ ἡμέεεροι, 

ὧν καὶ δίκαιον καὶ χρὴ πρῶτον: µεμνημένους ἐπαινέσαι 30 
αὐτῶν εὖν ἀρετήν. δεῖ δὴ αὐτὴν ἐδεῖν, εἲ μέλλει τις κα- 
λῶς ἐπαινεῖν, ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνω γενόµενον λύγῳ, ὅτε 
πᾶσα μὲν ἡ Ασία ἐδούλευε τρίτω ἤδη βασιλεῖ, ὧν ὁ μὲν 
πρῶτος Κῦρος ἐλευθερώσας Πέρσας τοὺς αὐτοῦ πολίτας 

τῷ αὐτοῦ φρονήµατι ἅμα καὶ εοὺρ δεσπύτας ΛΙήδονς 36 

ἐδουλώσατο καὶ τῆς ἄλλης Ασίας µέχρι Αἡύπτον κ κ 

ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ 4ὐγύπτου τε καὶ αιῤύῥης ὅσον οἷόν τε 

ἐπιβαίνει», τρίτος δὲ «Παρεῖος πεζῇ μὲν µέχρι Σκυθών κά 388 
ἀρχὴν ὠρίσατο, γαυσὶ δὲ τῆς τε Φαλάττης ἐκράτει καὶ 

τῶν νήσων, ὥστε μηδὲ ἀξιοῦν ἀνείπαλον αὐτῷ µηδένα ο 540 
εἶναι: αἱ δὲ γνῶμαι δεδουλωµέναι ἁπάντων ἀνθρώπων 
ἦσαν: οὕτω πολὶὰ καὶ µεγάϊα καὶ µάχιμα γένη καταδε- 

δουλωμένη ἦν ἡ Περσῶν ἀρχή. Ι 
Χ. ἀἰιασάμενος δὲ «Παρεῖος ἡμᾶς τε καὶ Ἐρετριέας, 

Σάρδεσιν ἐπιβουλεῦσαι προφασιζόµενος, πέµψας μυριάδας 45 
μὸν πεντήκοντα ἴν τε πλοίοις καὶ νανσί, ναῦς δὲ τριακο- 

΄ 
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σίας, «τιν δὲ ἄφχοντα, εἶπεν ἥκειν ἄγοντα Ἐρετριέας 
Ἡ καὶ ᾿θηναίους, εἰ βούλοιτο τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν ἔχειν" ὁ 

δὲ πλεύσας εἰς Ἐφέεριαν ἐπ᾽ ἄνδρας οἳ τῶν τότε Ἑλλήνων 
ἐν τοῖς εὐδοκιμωτάτοις ἦσαν τὰ πρὸς τὸν πόλεμον καὶ 

δοὐκ ὀλίγοι, τούτους ἐχειρώσατο μὲν ἐν τρισὶν ἡμέραις, 
διηρευνήόατο δὲ αὐτῶν πᾶσαν τὴν χώραν, ἵνα μηδεὶς 
ἀποφύγοι, εοιούτῳ τρόπῳ" ἐπὶ τὰ ὅρια ἐλθόντε τῆς 
Ἐρετρικῆς οἱ στρατιῶται αὐτοῦ, ἐκ Θαλάττης ες θάλατ- 
ταν διαστάνεες, συνάφαντες τὰς χεῖρας den do⸗ ἅπασαν 

1ο τὴν χώραν, ἓν ἴχοιεν τῷ βασιλεῖ εἰπεῖν, ört οὐδεὶς σφᾶς 
ἀποπεφενγὼς εἴη. τῇ ὅ αὐτῇ διανοίᾳ κατηγάγαντο ἐξ 

Ἐρετρίας εἰς Μαραθῶνα, ὡς ἔτοιμόν σφισιν ὃν καὶ 4θη- 
ραίΐους ἐν τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀνάγκῃ ζεύξαντας Ἐφετριεῦσιν 
ἄγειν. τούτων δὲ τῶν μὲν πραχθέντων, τῶν δ᾽ ἐπιχειρου- 

Ιδµένων οὔτ Ἐφετριεῦσιν ἐβοήθησεν Ἑλλήνων οὐδεὶς οὔτε 
᾿θηναίοις πὶὴν ακεδαιμονίων" οὗτοι δὲ τῇ ἑστεραίᾳ 
τῆς μάχης ἀφίκοντο" οἳ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκπεπληγμένοι, 

Ὦ ἀγαπῶντες τὴν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν, ἠσυχίαν ἦγον- 
ἐν τούτω δὴ ἄν τις γενόμενος γνοίη οἷοι ἄρα ἐκύγχανον 

30 ὄντες τὴν ἀρετὴν οἳ Μαραθῶνι δεξάµενοι τὴν τῶν βαρ- 
βάρων «δύναμιν καὶ κολασάµενοι τὴν ὑπερηφανίαν Όλης 
τῆς ᾿Ασίας καὶ πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν βαρβάρων, 
ἠἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόµενοι, ὅτι οὐκ 
ἅμαχος η ἡ Περσῶν δύναμις, αλλὰ πᾶν πἱῆθος καὶ πῶς 

3δπλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει. ἐγὼ μὶν οὖν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας 

Κ φημὶ οὐ µόνον τῶν σωμάτων τῶν ἡμετέρων πατέρας εἶναι, 
ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς τε ἡμετέρας καὶ ξυμπάντων 
τῶν ἐν τῇδε τῇ ᾗ ἠπείρῳ" εἰς ἐκεῖνο γὰρ τὸ ἔργον ἀποβλέ- 
Φαντες καὶ τὰς ὑστέρας µάχας ἐτόλμησαν διακινδυνεύκν 

30 οἳ Ἕλληνες ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, μαθηταὶ τῶν Μαραθῶνι 
γενόµενοι. 

ΧΙ. Τὰ μὶν οὖν ἀριστεῖα τῷ λόγω ἐκείνοις ἀναθε- 
441 τίον, τὰ δὲ δευτερεῖα τοῖς περὶ Σαλαμῖνα καὶ ἐπ ᾿Αρτε- 
3909 µμισίῳ ναυµαχήσασι καὶ νικήσασι. καὶ γὰρ τούτων τῶν 

30 ἀνδρῶν πολλὰ μὶν ἄν τις ἔχοι διελθεῖν, καὶ οἷα ἐπιόντα 
ἡπέμειναν κατά τε γῆν καὶ κατὰ Θάλατταν, καὶ ὡς ἡμύ- 
γαντο ταῦτα" ὃ δέ µοι δοκεῖ καὶ ἐκείνων κάλλιστον εἶναι, 
τούτου µνησθήσοµαι, ὅτι τὸ ἑξῆς ἔργον τοῖς Μαραθῶνι 
διεπράξαντο. ol μὲν γὰρ Μαραθῶνι τοσοῦτον µόνον ἐπέ- 

40 δειξαν τοῖς Ἓλλησιν, ὅτι κατὰ γῆν οἷόν τε ἀμύνεσθαι 
Β τοὺς βαρβάρους ὀλίγοις πολλούς, »ανσὶ δὲ ἴει ἦν ἄδηλον 

καὶ δόξαν εἶχον Πέρόαι ἅμαχοι εἶναι κατὰ θάλατταν καὶ 
πλήθει καὶ πλούτῳ καὶ τέχνῃ καὶ ῥώμῃ. τοῦτο δὴ ἄξιον 
ἐπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν τῶν τότε ναυμαχησάντων, ὄει τὸν 

«0 ἐχόμενον φόβον διέλυσαν εῶν Ελλήνων καὶ ἔπανσαν φο- 
βουµένους πλῆθος νεῶν τε καὶ ἀνδρῶν. ὑπ ἀμφοτέρων 
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δὴ ἐυµβαίνει, τῶν τε Μαραθῶνι µαχεσαμένων καὶ τῶν ἐν 
Ζαλαμῖνι φαυμαχησάντων, παιδευθῆναι τοὺς ἄλλους Ἐλ- 6 
ληνας, ὑπὸ μὲν τῶν κατὰ γῆν, ὑπὸ δὲ τῶν κατὰ Θάλατταν 
µαθύντας καὶ ἐθιοθίντας μὴ φοβεῖσθαι τοὺς βαρβάρους. 

ΧΙΙ. Τρίον δὲ λέγω τὸ ἐν Πιαταιαῖς ἔργον καὶό 

ἀριθμῷ καὶ ἀρετῇ γενέσθαι τῆς Ἑλληνικῆς σωτηρίας, κοι- 
φὸν ἤδη τοῦτο 4ακεδαιμονίων τε καὶ Αθηναίων. Τὸ μὲν 99 
οὖν µέγιστον καὶ γαλεπώτατον οὗτοι πάντες ἤμυναν, καὶ 
διὰ ταύτην τὴν ἀρετὴν νῦν τε ὑφ' ἡμῶν ἐγκωμιάζονται 
καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὑπὸ τῶν ὕστερον. μετὰ δὲ Ι90 
τοῦτο πολλαὶ μὲν πόλεις τῶν Ἑλλήνων ἴει ἦσαν μετὰ τοῦ 
βαρβάρου, αὐτὸς δὲ ἠγγέλλετο βασιλεὺς διανοεῖσθαι ὡς 496 
ἐπιχειρήσων πάλιν ἐπὶ τοὺς Ἓλληνας, δίκαιον δἡ καὶ τού- 
των ἡμᾶς ἐπιμνησθῆναι,: οἳ τοῖς τῶν προτέρων ἔργοιφ 
τέλος τῆς σωτηρίας ἐπέθεσαν ἀνακαθηράμενοι καὶ ἐξελά- 15 
σαντες πᾶν τὸ βάρβαρον ἐκ τῆς θαλάττης. ἦσαν δὲ οὗτοι 
οἵ τε ἐπ Εὐρυμέδοντι νανµαχήσαντες καὶ οἱ εἰς Κύπρον Ε 
σερατεύσαντες καὶ οἱ εἰς Αἴγυπτον πλεύσαντες καὶ ἄλλοσε 

πολλαχόσε, ὧν χρὴ µεμνῆσθαι καὶ χάριν αὐτοῖς εἰδέναι, 

ὅτέ βασιλέα ἐπυίησαν δείσαντα τῇ ἑαυτοῦ σωτηρίᾳ τὸν 19 
»οῦν προσέχειν, ἀλλὰ. μὴ τῇ τῶν Ἑλλήνων ἐπιβουλεύειν 

ΧΕΙ. Χαὶ οὗτος μὲν δὴ πάσῃ τῇ πόλει διηνελήθη 
ὁ πόλεμος ὑπὲρ ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ὁμοφώνων 9498 

πρὸς τοὺς βαρβάρους: εἰρήνης δὲ γενομένης καὶ τῆς πό- 35 
εως τιµωµένης ἠλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, ὃ δὴ φιχεῖ ἐκ τῶν ἆν- 
θρώπων τοῖς εὖ πρώττονσι προσπίπτειν, πρῶτον μὲν ζῆ- 
λος, ἀπὸ ζήλου δὲ φθόνος. ὃ καὶ τήνδε τὴν πόλιν ἄκου- 
σαν ἐν πολέμῳ τοῖς Ἓλλησι κατέστησε. μετὰ δὲ τοῦτο 399 

γενοµένου πολέμου, συνέβαλον μὲν ἐν Τανάγρα ὑπὲρ τῆς πα 
Βοιωτῶν ἐλευθερίας 4ακεδαιμονίοις μαχόμενοι, ἀμφιαβη- Β 

τησίµου δὲ τῆς μάχης γενομένης, διέκρινε. τὸ ὕστερον 
ἔργον: οἱ μὲν γὰρ ὤχοντο ἀπιόντες, καταλείποντες Βοιω- 

τοὺς οἷς ἐβοήθουν, οἱ δ᾽ ἡμέτεροι ερίῃ ἡμέρᾳ ἐν Οἰνο- 
φύτοις φικήόαντες τοὺς ἀδίκως φεύγοντας δικαίως κατή- 35 
γαγον. οὗτοι δὴ πρῶτοι μετὰ τὸν Περσικὸν πόλεμον, 

"Ἓλλησιν ἤδη ὑπὶρ τῆς ἐλευθερία βοηθοῦντες πρὸς ́ Ελ- 
ληνας, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόµενοι καὶ ἐλευθερώσαντες οἷς 
ἐβοήθουν, ἐν τῷδε τῷ µνήµατι τιµηθέντες ὑπὸ τῆς πὀό- ϐ 
ρως πρώτοι ἐτέθησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα πολλοῦ πολέμου 40 
γενοµένονυ, καὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐπιστρατευσάντων 
καὶ τεµόντων τὴν χώραν καὶ ἀναξίαν χάριν ἐκτινόντων 
τῇ πόλει, γικήσαντες αὐτοὺς ναυµαχίᾳ οἱ ἡμέτεροι καὶ 
λαβόντες αὐτῶν τοὺς ἡγεμόνας Αακεδαιμονίους ἐν τῇ 
Σφαγίᾳ, ἐξὺν αὐτοῖς διαφθεῖραι ἐφείσαντο καὶ ἀπέδοσαν 45 

καὶ εἰρήνην ἐποιήῄσαντο, ἡγούμενοι πρὸς μὲν τὸ ὁμόφυλον Ὁ 
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15. 44. ο4σ. 

µέχρι νίκης δεῖν πολεμεῖν, καὶ μὴ δι ὀργὴν ἰδίαν πόλεως 

τὸ κοιν τῶν Ἑλλήνων διολλύναι, πφὸς δὲ τοὺς βαρβά- 
393 . ρους µέχρι διαφθορᾶς. τούτουρ δὴ ἄξιον ἐπαινέσαι τοὺς 

ἄνδρας, οἳ τοῦτον τὸν πόλεμον πολεμήσαντες ἐνθάδε' 
εκεῖνται, ὅτι ἐπέδνξαν, εἴ τις ἄρα ἠμφεσβήτει, ὡς ἐν τῷ 

προτέρω πολέμῳω τῷ πρὺς τοὺς βαρβάρους ἆλλοι τινὲς 
εἷεν ἀμείνους ᾿θηναίων, ὅτι οὐκ ἀληθῆ ἀμφισβητοῖεν. 

Ε οὗτοι γὰρ ἐνταῦθα ἔδειξαν, ὀτασιασάσης τῆς Ἑλλάδος 
περιγενόµενοι τῷ πολέμῳ, τοὺς προεσεῶτας τῶν ἄλλων 

10 Ἑλλήνων χειρωσάµενοι, μεθ ὧν τότε τοὺς βαρβάρους 

ἐνίκων κοινῇ, τούτους νικῶντες ἰδίᾳ. 
XIV. Τρίος δὲ πόλεμος µετά ταύτην τὴν εἰρήνην 

ἀνέλπισεός τε καὶ δεινὸς ἐγένετο, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ ὠγα- 
Φοὶ τελευτήσαντες ἐνθάδε κεῖνται, πολλοὶ μὲν ἀμφὶ Σὶ- 

845 ιο χελίαν πλεῖστα τρόπαια οτήσαντες ὑπὲρ τῆς Αεοντίρων 
ἀλεοθερίας, οἷς βοηθοῦντες διὰ τοὺς ὄρκους ἔπλευσαν εἰς 
ἐκείνους τοὺς τύπους, διὰ δὲ µῆκος τοῦ πλοῦ εἰς ὧπο- 
ρίαν τῆς πύλεως καταστάσης καὶ οὐ δυναµένης αὐτοῖς 
ὑπηρετεῖν, τούτω ἀπειπόντες ἐδυστύχησαν: ὧν οἱ ἐχθροὶ 

πο καὶ προσπολεµήσαντες πλείω ἔπαινον ἔχουσι σωφροσύνης 
καὶ ἀρετῆς ἢ τῶν ἄλλων οἱ φίλοι" πολλοὶ δ᾽ ἐν ταῖς 
ραυμαχίαις ταῖς καθ᾿ Ἑλλήσποντον, μιᾷ μὲν ἡμέρᾳ πά- 

Β σας τὰς τῶν πολεµίων ἑλόντερ ναῦς, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας 
394 νικήσαντες" ὃ ὃ᾽ εἶπον δεινὸν καὶ ἀνέλπισεον τοῦ πολέμου 

αὅ γενέσθαι, τόδε λέγω τὸ εἰς τοσοῦτον φιλονεικίας ἐλθεῖν 

πρὸς τὴν πόλιν τοὺς ἄλλους Ἓλληνας, ὥστε τολμῆσαι τῷ 
ἐχθίστῳ ἐπικηρυκεύσασθαι βασιλεῖ, ὃν κοινῇ ἐξέβαλον 

μεθ) ἡμῶν, ἰδία τοῦτον πάλιν ἐπάγεσθαι, βάρβαρον ἐφ᾽ 
"Ἓλληνας, καὶ ξυναθροῖσαι ἐπὶ τὴν πόλιν πάντας Ἕλλη- 

Cas νάς τε καὶ βαρβάρουρ. οὗ δὴ καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο ἡ τῆς 

πόλεως ῥώμη τε καὶ ἀρετή. οἰυμένων γὰρ ἤδη αὐτὴν 
καταπεπολεμῆσθαι καὶ ἀπειλημμένων ἐν Μυτιλήνῃ τῶν 
νεῶν, βοηθήσαντες ἑξήκοντα ναναίν, αὐτοὶ ἐμβάντες εἰς 
τὰς ναῦς, καὶ ἄνδρες γενόμενοι ὁμολογουμένως ἄριστοι, 

ασνικήσαντες μὲν τοὺς πολεμίους, λυσάµενοι δὲ τοὺς φιλί- 
ους, ἀναξίου τύχης ευτόντες, οὐκ ἀναιρεθέντες ἐκ τῆς 
Δαλάττης, κεῖνται ἐνθάδε. ὧν χρὴ ἀεὶ μεμνῆσθαί τε καὶ 

D ἐπαινεῖν' τῇ μὲν γὰρ ἐκείνων ἀρετῇ ἐνικήσαμεν οὐ µόνον 
τὴν τότε ναυμαχίαν ἁλλὰ καὶ τὸν ἄλλον πόλεμον' δόξαν 

«γὰρ δι᾽ αὐτοὺς ἡ πόλις ἔσχε µή ποτ ἂν καταπολεμηθῆναι 
μηδ᾽ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων: καὶ ἀληθῆ ἔδοξε' τῇ δὲ 
ἡμετέρᾳ αὐτῶν διαφορῷ ἐκρατήθημεν, οὐχ ὑπὸ τῶν ἄλ- 
λων' ἀήττητοι γὰρ ἔτι καὶ νῦν ὑπό γε ἐκείνων ἐσμέν, 

395 ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐνικήσαμεν καὶ ἠττή- 
Κάθημεν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἠσυχίας γενομένης καὶ εἰρήνης 

πρὸς τοὺς ἄλλους, ὁ οἰκεῖος ἡμῖν πόλεμος οὕτως ἐπολε- 
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µήθη, ὥστε εἴπερ εἰμαρμένον εἴη ἀνθρώποις στασιάσαι, : 
μὴ ἂν ἄλλως εὔξασθαι µηδένα πόλων ἑαντοῦ νοδῆσαι. ἔκ 
τε γὰρ τοῦ Πειραιέως καὶ τοῦ ἄστεος ὡς ἀσμένως καὶ 
οἰκείως ἀλλήλοις σννέµιξαν οἱ πολῖται καὶ παρ ἐλπίδα 
τοῖς ἄλλοις Ἓλλησι, τόν τε πρὺς τοὺς Ἐλευσῖνι πόλεμον 
ὡς μετρίως ἔθενεο' καὶ τούτων ἁπάντων οὐδὶν ἄλλ' 
αἴειον ἢ ἡ τῷ ὄνει ξυγγένκα, φιλίαν βέβαιον καὶ ὁμό- 
φυλον οὐ λόγῳ ἀλλ ἔργῳ παρεχοµένη. χφὴ δὲ καὶ τῶν 

ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ τελευτησάντων ὑπ ἀλλήλων µνείαν 
ἔχειν καὶ διαλλάττειν αὐτοὺς ᾧ δυνάµεθα, εὐχαῖς καὶ ιο 407 
Δυσίαις, ἐν τοῖς τοιοῖσδε, τοῖς κρατοῦσιν αὐτῶν εὖχο 

µένους, ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς διηλλάγµεθα. οὐ γὰρ κακίᾳ 
ἀλλήλων ἤψαντο οὐδ) ἔχθρα ἀλλὰ ὀνσευχίᾳ. µάρευρες δὲ 
ἡμεῖς αὐτοί ἐσμεν τούτων οἱ ζώντες: οἱ αὐτοὶ γὰρ ὄντες 
ἐκείνοις γένει συγγνώμη» ἀλλήλοις ἔχομεν ὧν τε’ ἐπου- is 
σαμεν ὧν τ ἐπάθομεν. : 

XV. Μειὰ δὲ τοῦτο παντελοῦς εἰρήνης ἡμῖν γενο- 

µένης, ἠσυχίαν ἦγεν ἡ πόλις, τοῖς μὲν βαρβάραις συγγι- 
Ἰνώσκουσα, ὅτι παθόντες ὑπ αὐτῆς κακῶς ἱκανῶς οὐκ 
ἐνδεῶς ἠμύναντο, τοῖς δὲ Ἕλλησιν ἀγανακεοῦσα, µεµνη- 30 
µένη ὡς εὖ παθόντες ὑπ' αὐτῆς οἵαν χάριν ἀπέδοσαν, 
ποιρωσάµενοι τοῖς βαρβάροις, τάς τε ναῦς περιελόμενοι 
αἲ ποτ᾽ ἐκείνους ἴσωσαν, καὶ τείχη καθελόντες ἀνθ ὧν 
ἡμεῖς εώκείνων ἐκωλύσαμεν πιεσεῖν. διανοουµένη δὲ ἡ 
πόλις μὴ ἂν ἔτι ἀμῦναι μήτε ΄Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων δου- 15 
λουμένοις µήτε ὑπὸ βαρβάρων, οὕτως ὧχει. ἡμῶν οὖν 
ἐν εοιαύτῃ διανοίᾳ ὄντων ἡγησάμενοι 4ακεδαιμόνιοι τοὺς 
μὲν τῆς ἐλευθερίας ἐπικούρους πεπτωκέναι ἡμᾶς, σφέ- 
τερον δὲ ἤδη ἔργον εἶναι παπαδονλρύσθα, τοὺς ἄλλους, 
ταῦτ' ἔπραττον. 

XVI. Καὶ µηκύνειν μὲν τί δεῖ; οὐ γὰρ πάλαι οὐδὲ 

πολλῶν ἀνθρώπων γεγονύτα λέγοιμ᾽ ἂν τὰ μετὰ ταῦτα" 
αὐτοὶ γὰρ ἴσμεν, ὦρ ἐκπεπληγμένοι ἀφίκοντο εἰρ χρείαν 
τῆς πόλεως τῶν τε Ἑλλήνων οἱ πρώτοι, ᾽Αργεῖοι καὶ 

Βοιωτοὶ καὶ Κορίνθιοι, καὶ τό γε Φειότατον πάντων, τὸ 36 
καὶ βασιλέα εἰ τοῦτο ἀπορίας ἀφικέσθαι, ὥστε περι- 
στῆναι αὐτῷ μηδαμόθεν ἄλλοθεν τὴν σωτηρίαν γενέσθαι 
ἀλλ) ἢ ἐκ ταύτης τῆς πόλεως, ἣν προθύμως ἀπώλλν. καὶ Ἑ 
δὴ καὶ εἴ τις βούλοιτο τῆς πόλεως κατηγορῆσαι δικαίως, 

τοῦτ) ἂν µόνον λέγων ὀρθῶς ἂν κατηγοφοῖ, ὥς αεὶ λίαν ο 197 
φιλοικείρµων ἐστὶ καὶ τοῦ ἥττονος θεραπίς. καὶ δὴ καὶ 

ἐν τῷ τότε χρύνῳ οὐχ οἵα τε ἐγένετο καρτερῆσαι οὐδὲ 
διαφυλάξαι ἃ ἐδέδοκτο αὐτῇ, τὸ μηδενὶ δουἱουμένῳ 
βοηθεῖν τῶν σφᾶς ἀδικησάντων, ἀλλὰ ἐκάμφθη καὶ 3945 

{βοήθησε, καὶ τοὺς μὶν Ἓλληνας αὐτὴ βοηθήσασα ἀπελήύ- ο 
σατο δουλείας, ὧὥστ᾽ ἐλευθέρους εἶναι µέχρι οὗ πάλιν 
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αὐτοὶ αὐτοὺς κατεδονλώσαντο, βασιλεῖ δὲ αὐτὴ μὲν οὐκ 
ἐτόλμησε βοηθῆσαι, αἰσχυνομένη τὰ τρόπαια τά τε Μα- 
ραθῶνι καὶ Σαλαμῖνι καὶ Πλαταιαῖς, φυγάδας δὲ καὶ 

ἐθελοντὰς ἑάσασα µόνον βοηθῆσαι ὁμολογουμένως ἴσωσε. 
Β ὀτειχισαµένη δὲ καὶ ναυπηγησαµένη, ἐκδεξαμένη τὸν πόλε- 

μον, ἐπειδὴ ἠναγκάσθη πολεμεῖν, ὑπὶρ Παρίαν ἐπολέμει 
ακεδαιμονίοις. , 

’ XVII. Φοβηθεὶς δὲ βασιλεὺς τὴν πόλιν, ἐπειδὴ δώρα 
Αακεδαιμονίους τῷ κατὰ Φάλατταν πολέμω ἁπαγορεύ- 

Ἰθοντας, ἀποστῆναι βουλόμενος ἑξήτει τοὺς Ἓλληνας τοὺς 
ἐν τῇ ἠπείρω, οὔσπερ πρότερον Πακεδαιμόνιοι αὐτῷ ἐξέ- 
ὅοσαν, εἰ μέλλοι συµµαχήσειν ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἄλλοις 

6 αυμμάχοις, ἠγούμενας οὐκ ἐθελήσειν, ἓν αὐτῷ πρόφασις 
εἴη τῆς ἀποστάσεως. καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἑνμμάχων ἐψεύ- 

398 ιδοῦη -- ἠθέλησαν γὰρ αὐτῷ ἐκδιδόναι καὶ ξυνέθεντο καὶ 

ὤμοσαν Κορίνθιοι καὶ ᾽Αργεῖοι καὶ Βοιωταὶ καὶ ἄλλοι 
σύμμαχοι, εὖ μέλλοι χρήματα παρέξειν, ἐκδώσειν τοὺς ἐν 

τῇ ἠπείρῳ Ελληνας --, μόνοι δὲ ἡμεῖς οὐκ ἐτολμήδαμεν 
οὔτε ἐχδοῦναι οὔτε ὀμόσαι. οὕτω δή τοι τό γε τῆς πόλεως 

30 γενναῖον καὶ ἐλεύθερον βέβαιόν τε καὶ ὑγιές ἐστι καὶ φύσει 

Ὁ µισοβάρβαρο», διὰ εὐ εἰλρινῶς εἶναι Ἓλληνες καὶ ἆἷμι- 
γεῖς βαρβάρων. οὐ γὰρ Πέλοπες οὐδὲ Κάδμοι οὐδὲ 4ἴγν- 
πτοί τε καὶ «αναοὶ οὐδὲ ἄλλοι πολλοὶ φύσει μὶν βάρ- 

βαροι ὄντες, γόµῳ δὲ Ἓλληνες, συνοικοῦσιν ἡμῖν, ολλ 
35 αὐτοὶ Ἓλληνες, οὐ µιξοβάρβαροε οἰκοῦμεν, ὅθεν καθαρὸν 

τὸ μῖσος ἐνεέτηκε τῇ πύλει τῆς ἀλλοτρίας φύσεως. Όμως 
δ᾽ αὖν ἐμορώθημεν πάλιν διὰ τὸ μὴ ἐθέλειν αἰσχρὸν καὶ 
ὠνόσιον ἔργον ἐργάσασθαι Ἓλληνας βαρβάροις ἐκδόντες. 

Ε ῥἐλθόντες οὖν εἰς ταὐτὼ ἐξ ὧν καὶ τὺ πρύτερον κατεπο- 
ολεμῆθημεν, οὖν θεῷ ἄμεινον ἢ τότε ἐθέμεθα τὸν πόλε- 

μον" καὶ γὰρ ναῦς καὶ τείχη ἴχοντες καὶ τὰς ἡμετέρας 
αὐτῶν ἀποικίας ἀπηλλάγημεν τοῦ πολέμου" οὕτως ἆἀγα- 
πητῶςρ ὠπηλλάττοντο καὶ οἱ πολέµιοι. ἀνδρῶν μέντοι 
ἀγαθῶν καὶ ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ ἐστερήθημεν, τῶν τε 

99915 ἐν Κορίνθῳ χφησαµένων δυσχωρίᾳ καὶ ἐν Πεχαίῳ προ- 
416 ῥὁοσίᾳ. ἀγαθοὶ δὲ καὶ οἱ βασιλέα ἐλευθερώσανεις καὶ 

ἐκβαλόντες ἐκ τῆς Φαλάττης ακεδαιμονίους. ὧν ἐγὼ μὲν 
ἡμᾶς ὠναμιμνήσκω, ὑμᾶς δὲ πρέπει ξυνεπαινεῖν τε καὶ 
κοσμεῖν τοιούτους ἄνδρας. 

ο. ἍΝΝΗΙ. Καὶ τὰ μὶν δὴ ἴργα ταῦτα τῶν ἀνδρῶν 
τῶν ἐνθάδε κειμένων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι ὑπὲρ τῆς πύ- 
κας τετελευτήκασι, πολλὰ μὲν τὰ εἰρημένα καὶ καλά, 

πολὺ ὅ᾽ ἔτι πλείω καὶ καλλίω τὰ ὑπολειπόμενα: πολλαὶ 
Ἀ γὰρ ἂν ἡμέραι καὶ νύκτες οὐχ Ἰκαναὶ γένοιντο τῷ τὰ 
«πάντα μέλλοντι περαίνειν. τούτων οὖν χρὴ µεμνημέναυς 
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τοῖς τούτων ἐκγόνοις πάντ᾽ ἄνδρα παρακελεύεσθαι, ὥσ- 

περ ἐν πο]έμω, μὴ λείπεν τὴν τάξιν την τῶν προγόνων 
μηδ’ εἰς τοὐπίσω ἀναχωρεῖν εἴκοντας κάκῃ. ἐγὼ μὶν οὖν 
καὶ αὐτός, ὦ παῖδες ἀνδρῶν ἀγαθῶν, νῦν τε παρακε- 

λεύομαι καὶ ἐν τῷ λοιπῷ χρόνω, ὅπου ἄν τῷ ἐντυγχάνως 
ἡμῶν, καὶ ἀφιμνήσω καὶ διακελεύσοµαι προθυµεῖσθαι G 

εἶναι ὡς ἀρίστους' ἐν δὲ τῷ παρόντι δίκαιός εἰμι εἰπεῖν 
ἃ οἳ πατέρες ἡμῖν ἐπέσκηπτον ἁπαγγέλλειν τοῖς λειπο- 
µένοις, εἴ τι πάσχοιεν, ἡνίκα κινδυνεύειν ἔμελλον. φράσω 
δὲ ὑμῖν ὦ τε αὐτῶν ἤκουσα ἐκείνων καὶ οἷα νῦν ἡἠδέως ιο {0 
ἂν εἴποιεν ὑμῖν λαβόντες δύναμιν, τεκμαιρόµενος ἐξ ὧν 408 
τότε ἔλεγον. ἀλλὰ νομίῖζειν χρὴ αὐτῶν ἀκούειν ἐπείνων ἃ 
ἂν ἁπαγγέλλω. ἔλεγον δὲ τάδε. 

ΧιΧ. Ὦ παῖδες, ὅτι μέν ἐἔστε πατέρων ἀγαθῶν, 

αὐτὸ µηνύει τὸ νῦν παρόν" ἡμῖν δὲ ἐξὸν ζῆν μὴ καλῶς, 158 
καλῶς αἱρούμεθα μᾶλλον τελευτᾷν, πρὶν ὑμᾶς τε καὶ 
τοὺς ἔπειτα εἰς ὀνείδη καταστῆσαι καὶ πρὶν τοὺς ἡμετέ- 
ρους πατέρας καὶ πῶν τὸ πρόσθεν γένος αἰσχῦναι, ἡγού- 
µενοι τῷ τοὺς αὐτοῦ αἰσχύνοντι ἀβίωτον εἶναι καὶ τῷ 
τοιούτῳ οὔτε τινὰ ἀνθρώπων οὔτε θεῶν φίλον εἶναι οὔτ 30 
ἐπὶ γῆς οὔθ) ὑπὸ γῆς τελευτήσαντι. χρὴ οὖν µεμνηµένους 
τῶν ἡμετέρων λόγων, ἐών τι καὶ ἄλλο ἀσκῆτε, ἀσκεν Kk 
μετ ἀρετῆο, εἰδότας ὅτι τούτου λειπόµενα πάντα καὶ 
κτήµατα καὶ ἐπιτηδεύματα αἰσχρὰ καὶ κακά. οὔτε γὰρ 
π]οῦτος κάλλος φέρει τῷ πεκεηκένῳ μετ ἀνανδρίας -- 35 
ἅλίω γὰρ ὁ τοιοῦεος πλουτεῖ καὶ οὐχ ἑαυτῷ --, οὔτε 
σώματος κάλλος καὶ ἰσχὺς δειλῷ καὶ κακῷ ἐννοικοῦντα 

πρέποντα φαίνεται ἅλλ ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιφανέστερον ποιεὶ 
τὸν ἔχοντα καὶ ἐκφαίνει τὴν δειλίαν" πᾶσά τε ἐπιστήμη 

χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, 90 
οὐ σοφία φαίνεται. ὧν ἕνεκα καὶ πρώτον καὶ ὕσεωτον 
καὶ διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως προθυµίαν πειρᾶσθε ἔχειν, 
ὅπως µάλισεα μὲν ὑπερβαλεῖσθε καὶ ἡμᾶς καὶ τοὺς πφρό- 
σθεν εὐκλείᾳ" εἰ δὲ μή, ἴστε ὡς ἡμῖν, ἂν μὶν νικῶμεν 

ἡμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη αἰοχύνην φέφει, ἡ δὲ ἧττα, ἐὰν ἡτ- 35 
τώµεθα, εὐδαιμονίαν. μάλιστα ὅ᾽ ἂν γικώµεθα καὶ ὑμεῖς 

γικῴητε, εἰ παρασκευάσαισθε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μὴ 
καταχρησόµενοι μηδ’ ἀναλώσοντες αὐτήν, Ὑρόντες ὅτι Β 
ἀνδρὶ οὐομένῳ τι εἶναι οὐκ ἔστιν αἴσχιον οὐδὲν ἢ παρί- 
χειν ἑαυτὸν τιμώμενον μὴ δὲ ἑαντὸν ἁλλὰ διὰ δόξαν κο, 
προγόνων. εἶναι μὲν γὰρ τιμὰς γονέων ἐκγόνοις καλὸς 

Φησαυρὸς καὶ μεγαλοπρεπής" χρῆσθαι δὲ καὶ χρημάτων 

καὶ τιμῶν Θησαυρῷ, καὶ μὴ τοῖς ἐκγόνοις παραδιδόναε, 

αἰσχρὸν καὶ ἄνανδρον, ἀπορία ἰδίων αὐτοῦ. κεηµάτων 
τε καὶ εὐδοξιῶν. καὶ ἐὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε, φίλοι α6 
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6 παρὰ φίλους ἡμᾶς ἀφίξεσθε, ὅταν ὑμᾶς ἡ προσήκουσα 
μοῖρα κοµίση' ἁἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς καὶ κακιοθέντας 
οὐδεὶς εὐμεγῶς ὑποδέξεται. Τοῖς μὶν οὖν παισὶ ταῦτ' 
εἰρήσθω, 

5. AXX. Πατρας δὲ ἡμῶν, οἷς εἰσί, καὶ μητέρας ἀεὶ 
χρὴ παραμνθεῖσθαι ὡς ῥᾷστα φέρειν τὴν ξυμφοράν, ἐὰν 

ἄρα ἑυμβῇ γενέσθαι, καὶ μὴ ἔννοδύρεσθαι -- οὐ γὰρ 
τοῦ λυπήσοντος προσδεήσονται" ἱπανὴ γὰρ ἔσται καὶ ἡ 

Ρ  γενοµένη τεύχη τοῦτο πορίζειν -- ἀλλ ἑωμένους καὶ πραῦ- 
'όνοντας ἀναμιμνήσκειν αὐτοὺς ὅτι ὧν εὔχοντο τὰ μέγιστα 

αὐτοῖρ οἱ Οκοὶ ἐπήκοοι γεγόνασιν. οὐ γὰρ ἀθανάτους 
σφίσι παϊδας εὔχοντο γενέσθαι ἆλ’ ἀγαθοὺς καὶ εὐκλεεῖς" 
ὧν ἴτυχον, µεγίστων ἀγαθῶν ὄντων. πάντα δὲ οὐ ῥά- 
ὅιον Θνητῷ ἀνδρὶ κατά νοῦν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίρ ἐκβαί- 

1δνειν. καὶ φέροντες μὲν ἀνδρείως τὰς συμφορὰς δόξουσι 

τῷ ὄντι ἀνδρείων παίδων πατέρες εἶναι καὶ αὐτοὶ τοι- 
Ε οὗτοι" ὑπείκοντες δὲ ὑποψίαν παφρίξουσιν ἢ μὴ ἡμέτεροι 

εἶναι ἢ ἡμῶν τοὺς ἐπαινοῦνεας καταφεύδεσθαι. χρὴ δὲ 
οὐδέτερα τούτων, «ἆλλ ἐκείνους μάλιστα ἡμῶν ἐπαινέτας 

3ο εἶναι ἔργω, παρέχοντας ' αὐτοὺς φαιροµένους τῷ ὄντε 

πατέρας ὄνεας ἄνδρας ὠνδρῶν. πάλαι γὰρ δὴ τὸ Μηδὲν 
ἄγαν λεγόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσθαι"' τῷ γὰρ ὄντι εὖ 
λέγεται. ὅτω γὰρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν ἀνήρτηται πάντα τὰ 

3418 πρὸς εὐδαιμονίαν φέροντα ἢ ἐγγὺς τούτου, καὶ μὴ ἐν 
15 ἄλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται ἐξ ὧν ἢ εὖ ἢ κακῶς πραξάν- 

303 των πλανᾶσθαι ἠνάγκασται καὶ τὰ ἐκείνου, τούτῳ ἄριστα 
παρεσκεύασται ζῆν, οὗτός ἐστιν ὁ σώφρων καὶ οὗτος ὁ 
ὠνδρεῖος καὶ φρόνιµος: οὗτος γιγνοµένων χρημάτων καὶ 
παίδων καὶ διαφθειροµένων µάλσεα πείσεται τῇ παροι- 

η μία: οὔτε γὰρ χαΐίρων οὔτε λυπούµενος ἄγαν φανήσεται 
διὰ τὸ αὐτῷ πεποιθέναι. τοιούτους δὲ ἡμεῖς γε ἀξιοῦμεν 

ἩΒ καὶ τοὺς ἡμετέρους εἶναι καὶ βονλόμεθα καὶ φαµέν, καὶ 

ἡμᾶς αὐτοὺς νῦν παρέχοµεν τοιούτους, οὐκ ἀγανακτοῦν- 
τας οὐδὲ φοβουμένους ἄγαν, εἶ δεῖ τελευτῷν ἐν τῷ πα: 

Ἀδρόνει, δεύµεθα δὴ καὶ πατέρων καὶ µητέρων τῇ αὐτῇ 
ταύτῃ διανοίᾳ χφωµένους τὸν ἐπίλοιπον βίον διάγειν, 
καὶ εἰδέναι ὅτι οὐ θρηνοῦντες οὐδὲ ὀλοφυρύμενοι ἡμᾶς 
ἡμῖν μάλιστα χαριοῦνται, ἀλλ εἴ τις ἔσει τοῖς τετελευτη- 

ὁ κύσιν αἴσθησις τῶν ζώντων, οὕτως ἀχάριοτοι ειν ἂν 

αο μάλιστα, ἑαυτούς τε κακοῦντες καὶ βαρέως φέροντες τὰς 

συμφοράς' πούφως δὲ καὶ μετρίως μµάλιστ ἂν χαρίζοιντο. 
τὰ μὲν γὰρ  ἡμέτερα τελευτὴν ἤδη ἕξει Ἔπερ καλλίστη 
γίνεται ἀφθρώποις, ὥστε πρέπει αὐτὰ μᾶλλον κοσμεῖν 
ἢ Οφρηνεῖν" γυναικῶν δὲ τῶν ἡμετέρων καὶ παίδων ἐπι- 

46 µελούμενοι καὶ τρέφοντες καὶ ἐνταῦθα τὸν νοῦν τρέπον- 
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τες τῆς τε τύχης μάλισε' ἂν εἷεν ἐν λήθῃ καὶ ζῷεν κάλ- 408 
λιον καὶ ὀρθότεφον καὶ ἡμῖν προσφιλέότερον. ρ 

Ταῦτα δὴ ἵκανὰ τοῖς ἡμετέροις παρ ἡμῶν ἀγγέλ- 
1ν. τῇ δὲ πύλει παρακελενοίμεΏ’ ἂν ὅπως ἡμῖν καὶ πα- 
τέρων καὶ υἶέων ἐπιμελήσονται, τοὺς μὲν παιδεύοντες 5 
κοσµίως, τοὺς δὲ γηροτροφοῦνεες ἀξίως. νῦν δὲ ἴσμεν 
ὅτι, καὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς παρακελευώµεθα, ἱκανῶςρ ἐπι- 
μελήσεται. 

XXI. Ταῦτα οὖν, ὦ παῖδες καὶ γονεῖς τῶν τελευ- 
τησάντων, ἐκεῖνοί τε ἐπέσκηπτον ἡμῖν ἀπαγγέλλειν, καὶ 148 
ἐγὼ ὡς δύναμαι προθυµότατα ὠπαγγέλλω" καὶ αὐτὸς 
δέοµαι ὑπὲρ ἐκείνων, τῶν μὲν μιμεῖσθαι τοὺς αὐτῶν, 
τῶν δὲ θαῤῥεῖν ὑπὲρ αὐτῶν, ὡς ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ καὶ δη- 
µοσία γηροτροφησύνεων ὑἡμᾶρ καὶ ἐπιμελησομένων, Όπου 
ἂν ἕκαστος ἑκάστῳ ἐντυγχάνῃ ὀτφοῦν τῶν ἐκείνων. τῆς 16 
δὲ πόλεως ἴστε που καὶ αὐτοὶ τὴν ἐπιμέλειαν, ὅτι νόµους 
ΦΔεμίνη περὶ τοὺς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτησάντων παῖ- 
δώς τε καὶ γεννήτορας ἐπιμελεῖται, καὶ διαφερόντως τῶν 
ἄλλων. πολιτῶν προστέτακται φυλάττειν ἀριῇ ἥπερ µε Φ49 
γίστη ἐστίν, ὅπως ἂν οἱ τούτων μὴ «ἀδικῶνται πατέρες 3ν 
τε καὶ μητέρες τοὺς δὲ παῖδας συνεκτρέφει αὐτή, προ: 

Φυμουμένη ὃ τι μάλισε ἄδηλον αὐτόῖς τὴν ὀρφανίαν 
γενέσθαι, ἐν πατρὺς σχήµατι καταστᾶσα αὐτοῖς αὐτὴ ἔτι 
τε παισὶν οὖσι, καὶ ἐπειδῶν εἰς ἀνδρὺς τέλος ἔωσιν, ὧπο- 1.05 

πέµπει ἐπὶ τὰ σφέτερ αὐτῶν πανοπλίᾳ ποσµήσασα, ἐν- 15 
δεικνυµένη καὶ ἀναμιμνήσκωυσα τὰ τοῦ πατρὺς ἐπιτη- 

δεύµατα ὄργανα τῆς πατρῴας ἀρετῆς διδοῦσα, καὶ ἅμα Β 
οἰωνοῦ χάριν ἄρχεσθαι ναι ἐπὶ τὴν παερώων ἐσείαν 
ἄρξοντα μετ ἰαχύος Όπλοις κεκοσµηµένον. αὐτοὺς δὲ 
τοὺς τελευτήσαντας τιμῶσα οὐδέποτε ἐκλείπει, καθ ἕκα- 30 
στον ἐνιαντὺν αὐτὴ τὰ νομιζόµενα ποιοῦσα κοινῇ πᾶσιν 
ἅπερ ἐδίᾳ ἑκάσεῳ ἴδια γίγνεται, πρὺς δὲ τούτοις ἀγῶνας 
γομνικοὺς καὶ Ἱππικοὺς τιθεῖσα καὶ µουσικῆς πάσης, καὶ 

ἀτεχνῶς τῶν μὲν τελευτησάντων ἐν κληρονόµου καὶ υἶέος 
µοίρᾳ καθεστηκνῖα, τῶν δὲ πἶέων ἐν πατρός, γονέων δὲ1456ρ 
καὶ τῶν τοιούτων ἐν ἐπιτρόπου, πᾶσαν πάντων παρὰ 
πάντα τὸν χρύνον ἐπιμέλεαν ποιουµένη. ὧν χρὴ ἐνθυ- 
µουµένους πραύτερον φέρειν τὴν ξυμφοράν: τοῖς τε γὰρ 

τελευτήσασι καὶ τοῖς ζῶσιν οὕτως ἂν προσφιλέστατοι 
εἴητε καὶ ῥᾷστοι Θεραπεύειν τε καὶ Θεραπεύεσθαι. ΝῦνΦρ 

δὲ ἤδη ὑμεῖς τε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες κοινῇ κατὰ τὸν ) 
γόµον. τοὺς τετελευτηκότας ἀπολοφεράμενοι ἅπαε. 

XXII. Οὗτός σοι ὁ λόγος, ὦ ΠΜενέξενε, ᾿Ασπασίας 
τῆς Μιλησίας ἐστίν. D 

ΜΕΝ. Νἠ ία, ὦ Σώχρατες, µακαρίαν γε λέγεις a5 34369 
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1, ὅταν δὴ ὑμᾶς αὖ. — 5. ἀεὶ] εἰ α. -- ο, ὡς χρὴ ῥᾷστα a. — 9. πορίξεόθαι a. — 19. εὔχονται ᾱ. -- 19. μά- 
λιστα πάντων ἡμῶν αἲ. — 30. εἶναι, ἔργῳ παρέχοντας α. — 36. τὠκείνου 20ο. — 34. εἶναι καὶ τοὺς ἡμε- 
τέρους 27 ο. 

4- παρεκελενόμεθ (Ελοτγ,υ] ο. — 11. τοὺς αὐτῶν αλ. — 13. ὑπὶρ αὐτῶν a. — 19. ἀρχὴ a. — 35 6ἱ 51. αὕτη a. 
— 24. εἰς ἄνδρας τελέσωσιν Lobeckius. — 33. ἰδίᾳ ἑκάστῳ ἰδία a, ἰδίᾳ ἑκάστῳ [ἴδια] b, ἴδια ἑκάστῳ ἐδίᾳ Ν ηεκεὶ- 
mannus. — 27. τὸν οἱ). a. — 35. τε ΟΠΗ, 8, — 41. δὲ δὴ a. — οἱ οπι, a. 
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τὴν ᾿Ασπασίαν, εἰ γυνὴ οὖσα τοιούτους λόγους οἵα τ' ἐστὶ ΜΕΝ. Καὶ πο]λήν γε, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ χάριν ἴχω 
συντιθέναι. τούτου τοῦ λόγου ἐκείνῃ ἢ ἐκείνῳ ὅσεις σοι ὁ εὐπών ἐὔτιν 

Σ9,. Ἁλλ’ εἰ µη πιστεύεις, ἀκολούθει μετ ἐμοῦ, καὶ αὐτόν καὶ πρό γε ἄλλων πολλῶν χάριν ἔχω τῷ εὐπόντι. 

ἀκούσει αὐτῆς λεγούσης. ι 209. L ἂν ἔχοι. ἀλλ ὅπως µου μὴ κατερεῖς, ἵνα 
5 ΜΕΝ. Πολλάκις, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἐνεεεύχηκα Ἄσπα- καὶ αὖθίς σοι πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους παρ αὐτῆς 5 
σία, καὶ οἶδα οἵα ἑστίν. πολιτικοὺς ἀπαγγέλλω. 

Σ9. Τί οὖν: οὐκ ἄγασαι αὐτὴν καὶ νῦν χάριν ἔχεις ΜΕΝ. θΘάῤῥει, οὐ κατερῶ' µόνον ἀπάγγελλε. 

τοῦ λόγου αὐτῇ; 5 Σ0. ᾽Ααλλὰ ταῦτ ἔσται. 

3, πολλών) πολλἠν ᾱ. 
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Ρ- Βεκκ, 
Ρ.Η. Υ.Π. 
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ὮἩ πολλὴν χάριν ὀφείλω σοι τῆς Θεαικήτου γνωρίσεως, 
ὦ Θεόδωρε, ἅμα καὶ τῆς τοῦ ξένου. 

ΘΕΟ. Τάχα δὲ γε, ὦ Σώκρατες, ὀφειλήσεις ταύτης 
τριπλασίαν, ἐπειδὰν τόν τε πολιτικὸν ἀπεργάσωνταί σοι 

δ καὶ τὸν φιλόσοφο». 
ΣΩ. Εἶεν' οὕτω τοῦτο, ὦ φίλε Θἐόδωρε, φήσομεν 

ἀκηκοότες εἶναι τοῦ περὶ λογιομοὺς καὶ τὰ γεωμετρικὰ 
κρατίστου; 

Β ΘΕΟ. Πῶς, ὦ Σώκρατε; 
ο. Σ0. Τῶν ἀνδρῶν ἕκαστον Θένεος τῆς ἴσης ἀξίας, 
οἳ τῇ ειµῇ πλέον ἀλλήλων ἀφεστᾶσιν ἢ κατὰ τὴν ἀναο- 
γίαν τὴν τῆς ὑμετέρας τέχνης. 

ΘΕΟ. Εὖ γε νὴ εὖν ἡμέτερον Θεόν, ὦ Σώκρατες, 
τὸν μμωνα, καὶ δικαίως, καὶ πάνυ μὲν οὖν μνημονικῶς 

15 ἐπέπληξάς µοι τὸ περὶ τοὺς λογισμοὺς ἁμάρτημα. καὶ οἳ 

μὲν ἀντὶ τούτων εἰαῦθις µέτειμι: σὺ ὅ' ἡμῖν, ὦ ξένε, 
946 µμηδαμῶς ἀποκάμῃο χαριξόµενος, ἀλλ’ ἑξῆς, εἴτε τὺν πο- 

Ὁ Ἰμεικὸν ἄνδρα πφότερον εἴτε τὸν φιλόσοφον προαιρεῖ, 
προελόμενός διέξελθε. . 

“ο. Ξξ. Ταῦτ, ὦ Θκόδωρε, ποιητέον΄ ἐπείπερ ἅπαξ γε 
ἐγκεχειρήκαμεν, οὐκ ἀποσεατέον πρὶν ἂν αὐτῶν πρὸς τὸ 
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τέλος ἔλθωμεν. ἁλλὰ γὰρ περὶ Θεαιτήτου τοῦδε τί χρὴ 
δρᾶν µε; 

ΘΕΟ. Τοῦ πέρε; 

ΞΕ. «ιαναπαύσωμεν αὐτὸν µεταλαβόντες αὐτοῦ τὸν 
συγγυµναστὴν τόνδε Σωκράτη; ἢ πῶς συμβουλεύεις; 5. 

ΘΕΟ. Καθάπερ εἶπες, µεταλά Ἐ νέω γὰρ ὄντε ' 
ῥᾷον οἴσετον πάντα πόνο» ἀναπανομένω. 

Σ0. Καὶ μὴν κινδυνεύτον, ὦ Εένε, ἄμφω ποθὶν D 
ἐμοὶ ἐυγγένειαν ἔχειν τινά. τὸν μέν γε οὖν ὑμεῖς κατὰ 
τὴν τοῦ προσώπου φύσιν Όμοιον ἐμοὶ φαίνεσθαί φατε,]ο 

τοῦ ὅ’ ἡμῖν ἡ κλῆσις ὁμώνυμος οὖσα καὶ ἡ πρόσρησις 458 
παρέχεταί τινα οἰκειότητα. δεῖ δὴ τούς γε ξυγγενεῖς ἡμᾶς 
ἀεὶ προθύμως διὰ λόγων ἀναγνωρίζεν. Θεαιτήτῳ μὲν 

οὖν αὐτός τε ουνέµιξα χθὶς διὰ λόγων καὶ νῦν ἀκήκοα 
ἀποκριφαμένον, Σωκράτους δὲ οὐδέτερα: δεῖ δὲ σκέψα- 15 
σθαι καὶ τοῦτον. ἐμοὶ μὲν οὖν εἰσαῦθις, σοὶ δὲ νῦν 
ἀποκρινέσθω. 

3ΞΕ. Ταῦτ' ἴσεαι. Ὢ Σώκρατες, ἀκούεις δὴ Σωκράτους; 387 
ΝΕΟΣ Σ0. Ναί. 

ΞΕ. Συγχωρεῖς οὖν οἷς λέγει; ο 
ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. . 

1. τῆς τε Θεαιτήτου Ε]οτ. ἐ, -- 3. γεο. Χά44Π. -- 6. Εἶνν οὕτω. τοῦτο 4. -- 10. Θέντος απεῖοτο Hein- 
dorſio Ῥος Θέντες cum libris a. - 11. ἀλλήλων om. Κ4 Π. -- 31. ἐνεχειρήσαμεν' καὶ οὐκ a. 

1. χρῆν αὖ. -- 6. 
15. ἔσται, ὦ 

PLAToO. 

» ἀκούεις a. 
α. -- 6. εἶπες ΞΕ. Μεταλάµβανε a. — 13. γεὶ τε. — 15. ἀποκριομένου αἲ. — 

“9 
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β ΞΕ. Οὐ τὰ σὰ κωλύειν φαίνεται, δεῖ δὲ ἴσως ἔτι 
ἧττον τάμὰ διακωλύειν. ἀλλὰ δὴ μετὰ τὸν σοφιστὴν ἄναγ- 
καῖον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τὸν πολιτικὸν ἄνδρα διαξητεῖν 
ρῷν. καί μοι λέγε, πύτερον τῶν ἐπιστημόνων τιν ἡμῖν 

σκαὶ τοῦτον Θετέον, ἢ πῶς; 

ΝΕ. Σ6, Οὕτως. 

ἘΕ. Τὰς ἐπιστήμας ἄρα διαληπτέον,. ὥσπερ ἠνίκα 
τὸν πρότερον ἐσκοποῦμεν: 

ΝΕ. ΣΩ, Τάχ ἔν. 
id ΞΕ. .Οὐ μὲν δὴ κατὰ ταὐτόν γε, ὦ Σώκρατες, φαί- 

γεταί µοι τμῆμα. 
ΝΕ. Σ0. Τί μήν: 

Ἔοικέ γε. 

1 ΞΕ. Τὴν οὖν πολιτικὴν ἀτραπὺν πῇ τις ἀφευρήσει; 
δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀνευρεῖν, καὶ χωρὶς ἀφελόντας ἀπὸ τῶν 
ἄλλων ἰδέαν αὐτῇ μίαν ἐπισφραγίσασθαι, καὶ ταῖς ἄλλαις 

918 ῥἐὀκπροπαῖς Ἑν ἆἄλλό εἶδος ἐπισημηναμένους πάσας τὰς 
ἐπιστήμας ὡς αὔσας δύο εἴδη διανοηθήναι τὴν Ψυχὴν 

πο ἡμῶν ποιῆσαι. 
ΝΕ. EQ. Ταῦτ ἤδη σόν, οἶμαι, τὺ ἴργον, ὦ ξένε, 

ἆλλ᾽ οὐκ ἐμὸν γίγνεται. 
υ τ Ξ8Ε. με γε μήν, ὦ Σώκραες, αὐτὸ εἶναι καὶ σόν͵, 

ὔταν ἐμφανὲς ἡμῖν γένηται. ς 

ΝΕ. Σ0. Καλῶς εἶπες. 
ΞΕ. Αφ οὖν οὖκ ἀριθμητικὴ μὲν καί τινες ἕτεραι 

ταύτῃ συγγενεῖς τέχναι φιλαὶ τῶν πράξεών εἶσι, τὸ δὲ 
γρῶναι παρέσχοντο µόνον; 

ΝΕ. Σ9. Ἔστιν οὕτως. 

πι: ἙΕ. αἱ δέ γε περὶ τεκτονικὴν αὖ καὶ σύμπασαν χει 
ρονργίαν ὥσπερ ἐν ταῖς πράξεσιν ἐνοῦσαν σύμφυτον τὴν 

R ἐπιοτήμην κέκτηνται, καὶ συναποτελοῦσι τὰ γιγνόµενα ὑπ' 
αὐτῶν σώματα, πρότερον οὐκ ὄντα. 

ΝΕ. . Τί μήν: 

16. ἘΞΕ. Ταύτ τοίνυν συµπάσας ἐπιστήμας διαίφει, τὴν 
μὲν πρακτικὴν προσειπών, τὴν δὲ μόνον γωστικήν. 

ΝΕ. ΣΩ. Ἔστω σοι ταῦθ) ὡς μιᾶς ἐπισεήμης τῆς 

ὅλης εἴδη δύο. 
ΞΕ. Πότερον οὖν τὸν πολιτικὸν καὶ βασιλέα καὶ δε- 

αὐ σπότην καὶ ἔτ οἰκονόμον Φήσομεν ὡς ἓν πάντα ταῦτα 

949 πφροσαγοφεύοντες, ἢ τοδαύτας τέχνας αὐτὰς εἶναι φῶμεν, 
ὕσαπερ ὀνόματα ἐῤῥήθη: Μάλίον δὲ µοι δεῦρο ἔπου. 

ΝΕ. Σ0. Πῇῆ: 
ΞΕ. Τῇδε. εἴ τώ τι τῶν δηµοσιευόντων ἰαερῶν 

ϱ ἱκανὸς ξυμβονλεύειν ἰδιωτεύων αὐτός, ἀφ οὐκ ἀναγκαῖον 
αὐτῷ προσαγορεύεσθαι τοὔνομα τῆς τέχνης ταὐτὸν ὅπερ 
ᾧ συμβουλεύει; 

MAATÆNOS ΠΟΑΙΤΙΚΟΣ. 

ΝΕ. M. Ναί. 
ΞΕ. Τί δ᾽; ὅστις βασιλεύονει χώρας ἀνδρὶ παραινεῖν 

δεινὸς ἠδιώτης ὢν αὐτός, ἀφ οὐ φήσοµεν ἴχειν αὐτὸν 
τὴν ἐπιοτήμην ἣν ἔδει τὸν ἄρχοντα αὐτὸν κεκεῆσθαε; 

ΝΕ. ΣΩ. Φήῄσομεν. δ 
ΞΕ. ᾽Αλλὰ μὴν ἤ γε ἀληθινοῦ βασιλέως βασιλική: Β 
ΝΕ. Σο. Ναί. : 

ΕΕ. Ταύτην δὲ ὁ πεκτηµένος οὐκ, ἄν τε ἄρχων ἄν 
τ’ ἠδιώτης ὢν τυγχάνη, πάντως κατά γε τὴν τέχνην αὐτὴν 
βασιλικὸς ὀρθῶς προσρηθήσιται; 19 

ΝΕ. 29. «ἀίκαιον γοῦν. 
SE. Καὶ μὴν οἰκονόμος γε καὶ δεσπότης ταὐτόν. 
ΝΕ. Σ0. Τί μήν; 
ΞΕ, Τί δὲ; μεγάλης σχήμα οἰκήσεως ἢ ομικρᾶς αὖ 

πόλεως ὄγκος μῶν τι πρὺς ἀρχὴν διοίσετον: 15 
ΝΕ. M. Οὐδέν. ο 

ΞΕ. Οὐκοῦν, ὃ νῦν δὴ διεοκοπούµεθα, φανερὸὺν ὡς 3009 

ἐπιστήμη µία περὶ πΑέντ᾽ ἐσεὶ ταῦτα. ταύτην δὲ εἴτε βα- 
αιλικὴν εἴεε πολιτικὴν εἴτε οἰκονομικήν τις ὀνομάξει, µη- 

δὲν αὐτῷ διαφερώμεθα. 38 

ΝΕ. 20, Τί γάρ; 

ΞΕ. ᾽ἉΑἱιὰ μὴν τόδε γε δφλον, ὧς βασιλεὺς ἅπας 

χεραὶ καὶ ἑύμπαντι τῷ σώματι σµίκρ ἄττα εὖς τὸ κατέ- 
χειν τὴν ἀρχὴν δύναται πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς σύνεσιν καὶ 

ῥώμην. * 
ΝΕ. M. «λῆλον. 

ΞΕ. Τῆς δὴ γνωστικῆς μᾶλλον ἢ τῆς χειροτεχνικῆς 
καὶ ὅλως πρακτικῆς βούλει τὸν βασιλέα φώμεν οὐκειό- ὉὮὉ 
τερον εἶναι: 

ΝΕ. Σο. Τί µήν; 30 

ΞΕ. Τὴν ἄρα πολιτικὴν καὶ πολιεικὸν καὶ βασιλοιὴν 
καὶ βασιλικὸν εἰς ταὐτὸν ὡς ἓν πάντα ταῦτα ξυνθήσοµεν: 

ΝΕ. ΣΩ. «ἤλον. 
ΞΕ. Οὐκοῦν πορευοίμεθ' ἂν ἑξῆς, εἰ μετὰ ταῦτα τὴν 

γνωσεικὴν διοριζοίµεθα; 35 
ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ γε. 
ἘΚ. Πρύσεχε δῆ τὸν νοῦν, ἂν ἄρα ἐν αὐτῇ τινὰ 

διαφνὴν κατανοήσωμεν. 

ΝΕ. Σ9. Φράζε ποίαν. : 

Ἐξ. Τοιάνδε. λογιστυή πού τις ἡμῖν ἦν τέχνη. 
ΝΕ. Σ9. «Ναί. 
ΞΕ. Τῶν γνωσεικῶν Τεν οἶμαε, 
ΝΕ. 59, Πῶς ὃ᾽ οὔ: 

ΞΕ. Γνούσῃ δὲ λογιστικῇ τὴν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς 
διαφορὰν μῶν τι πλέον ἴργον δώσομεν ἢ τὰ γνωσθέντα »uν 

χρῖναι: 

ΝΕ. 25. Τί μήν; 

“οὔσε 

Ε 

παντάπασι τεχνών. 

8. νῶῖν α. — 19. τις ἂν εὑρήσει, δν -- 
οὖν 5 Ἡ, — οἳ. ἐῤῥέθη α. -- 46. ταὐτόν περ ὦ α. 

18. πάσας ἅ 4 ΠΠ: ἁπάσας αὖνο. -- 18. παρέχονται α. — 29. Πότερ 

15. τι] δη a. — 13. ταῦτα πάντα ας. -- 19. εὖ οπ0. a. — 35. διαφυγὴν α. -- 4. δὲ Χ4ΞΕΠΣ: δὴ αὓς. 



60. 961. ΠΗάάΤΩΝΟΣ 

171 SEF. Καὶ γὰρ ἀρχιτέκτων γε πᾶς οὐκ αὐτὸς ἐέργα- 
τικός, ἀλλὰ ἐργατῶν ἄρχων. 

ΝΕ. EQ. ἵΝαί. 

ΞΕ. Παρεχόμενός γέπου γνῶσιν, ἁλλ᾽ οὗ χειρουργίαν. 

5. ΝΕ. Σ2. Οὕεως. 
ἘΚ. «ἀπκαίως δὴ µετέχειν ἂν λέγοιτο τῆς γνωστικῆς 

ἐπιστήμης. 
ΝΕ. Σ56.  Πάνυ γε. 

ΞΕ. Τούτῳ δέ γε, οἶμαι, προσήκει κρίναντι μὴ τέλος 
το ἔχειν μηδ᾽ ἀπηλλάχθαι, καθάπερ ὁ λογιστὴς ἀπήλλακτο, 

προστάττειν δὲ ἑκάστοις τῶν ἐργατῶν τό γε πρόσφοφον, 
ἕως ἂν ἀπεργάσωνται τὸ προσταχθέἑν. 

ΝΕ. Σ4, Ὀρθώς. 

ΞΕ. Οὐκοῦν γνωστικαὶ μὲν αἲ τε τοιαῦται ξύμπασαι 
ιόκαὶ ὁπόσαι ξυνέπονται τῇ λογισεικῇ, κρίσει δὲ καὶ ἔπι- 

Β τάξει διαφέρετον ἀλλήλοιν τούτω τὼ ὁ χμ 

ΝΕ. MW. Φαίνεσθον. 

ΞΕ. ΑΦ οὖν συμπάσης τῆς γνωστικῆς εἰ τὸ μὲν ἐπι- 
ταχτικὸν µέρος, τὸ δὲ κριτικὸν διαιρούµένοι προσείποιµε», 

3 ἐμμελῶς ἂν φαῖμεν διμρῆσθαι; 
ΝΕ. Σ9. Κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν. 
ΞΕ. ᾽Αλλὰ μὴν τοῖς γε κοινῆ ει πράττονσιν ἀγαπητὰν 

ὁμονοεῖν. 3 
ΝΕ. 25. Πῶς ὅ' οὔ: 

15. ἘΞΕ. Τούτου τοίνυν µέχριπερ ἂν «αὐτοὶ κοινωνῶμεν, 
Ἱτ ἑαεέον τά γε τῶν ἄλλων δοξάσµατα χαίρειν. 

ΝΕ. 22. Τί µήν; 

ευ ΞΕ. Φέρε δή, ταύταιν ταῖν τέχναιν ἡμῖν τὸν βασι- 
λικὺν ἐν ποτέρᾳ Θετέον; ἂφ ἐν τῇ κριτικῇ, καθάπερ τινὰ 

10 Θεατήν: ἢ μᾶλλον τῆς ἐπιτακτικῆρ ὡς ὄντα αὐτὸν τέχνης 
Βήσοµεν, δεσπόζοντά γε; 

ΝΕ. 34. Πῶς γὰρ οὐ μᾶλλον: 

ΞΕ. Τὴν ἐπιτακτικὴν δὴ τέχνην πάλιν ἂν "η θεα- 
τέον εἴ πῃ διέστηκε. καί µοι δοκεῖ τῇδέπη, καθάπερ ἡ 

αὐ τῶν καπήλων τέχνη τῆς τῶν αὐτοπωλῶν διώρισται τέχνης, 
ϱ καὶ τὸ βασιλικὀν γένος ἔοικεν ἀπὸ τοῦ τῶν κηρύκων 

γένους ἀφωρίσθαι. 

ΝΕ. Σ6,. Πῶς; 

ΞΕ. Πωληθέντα που πρύτερον ἔργα ἀλλότρια παρα- 
«0 δεχόµενοι δεύτεφον πωλοῦσι πάλιν οἱ κάπηλοι. 

ΝΕ. Σ9. Πάνν μὲν οὖν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὸ κηρυκικὺν φῦλον  ἐπιταχθέντ 

ἀλλότρια νοήµατα παραδεχόµενον αὐτὸ δεύτερον ἐπιτώττει 
πάλιν ἑτέροιρ. 

“5 ΝΕ. 29. ᾿Αληθέσεατα. 
ΣΕ. Τί οὖν; εἰς ταὐτὸν µίξωμεν βασιλικὴν ἕρμηνευ- 

κ τικῇ, κελευσεικῇ, μαντικῇ, χηρυκωιῇ καὶ πολλαῖς ἑτέραις 
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1. ἐργαστικὸς α. -- Ὁ. Τοῦτο a. 
46, µίξομεν πο. 

— αἱ. ἐππαχθέν, τἆλλότρια αἩ. — 
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τούτων τέχναις συγγενέσι», αἳ σὐμπασαι τό Υ ἐπιεάττειν 
ἔχουσιν; ἢ βούλει, καθάπερ εὐκάζομεν νῦν δή, καὶ τοῦ- 
νοµα παρεικάσωµεν, ἐπειδὴ καὶ σχεδὺν ἀνώνυμον ὃν ενγ- 

"χάνει τὸ τῶν αὐτεπιακτῶν γένος, καὶ ταύτη ταῦτα διε- 
λώμεθα, τὸ μὲν τῶν βασιλέων γένος εἰς τὴν αὐτεπικακτικὴν 

Φέντες, τοῦ δὲ ἄλλου παντὸς ἀμελήσαντες, ὄνομα ἕτερον 
αὐτοῖς παραχωρήσανεες Θέσθαι τινά; τοῦ γὰρ ἄρχοντος 
Ένεκα ἡμῖν ἡ μέθοδος ἦν, ἀλλ’ οὐχὶ τοῦ ἐναντίου. 

ΝΕ. Σ8. Πάνν μὶν οὖν. 

3ΞΕ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοῦτο μετρίως — — ιο 
ἐκείνων, ἀλλοτριότητι διορισθὲν πρὸς οὐκειότητα, τοῦτο 
αὐτὸ πάλιν αὖ διαιρεῖν ἀναγκαῖον, εἴ τινα τοµὴν ἴτι 
ἔχομεν ὑπείκουσαν ἐν τούτῳ: 

ΝΕ. Σ46. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Καὶ μὴν φαινόµεθα ἔχειν: ἀλλ ἐπακολουθῶν 5 
σὐντεμνὲ. 

ΝΕ. ΣΩ. Πῇ: 
ΞΕ. Πάνεας ὁπύσους ἂν ἄρχοντας διανοηθῶμεν ἐπι- 

τάξει προοχρωµένους, ἆφ οὐχ εὑρήσομεν γενέσεώς τινος 
Ένεκα προσεάετοντας; 

ΝΕ. ΣΩ. Πώς ὅ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Καὶ μὴν τά γε γιγνόµενα πάντα δίχα διαλαβεῖν 
οὐ παντάπασι χαλεπόν. 

ΝΕ. ΣΩ. Πῇ; 
ΞΕ.. Τὰ μὲν ἄψυχα αὐτῶν ἐοτί που ξυμπάντων, τὰ 19 

ὁ) ἔμψνχα. 
ΝΕ. Σα. Ναί 

ΞΕ. Τούτοιὰ δέ γε αὐτοῖς τὸ τοῦ γνωστικοῦ µέρος 
ἐπαακτικὸν ὄν, εἴπερ βονλόμεθα τέµνειν, τεμοῦμεν. 

ΝΕ. M. Κατὰ τίς 30 

ΞΗΕ. Τὸ μὶν ἐπὶ ταῖς τῶν ἀφύχων ——— αὐτοῦ 
τάσσοντες, τὸ ὅ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν ἐμψύχων. καὶ πᾶν οὕτως ϱ 
ἤδη διαιρήσεται δίχα. 

ΝΕ. Σ0. Παντάπασί γε. 
ΞΕ. Τὸ μὶν τοίνυν αὐτῶν παραλίπωµεν, τὸ ὅ' ὧνα- 35 

λάβωμεν, ἀναλαβόντες δὲ μερισώμεθα εἰς δύο τὸ σύμπαν. 
ΝΕ. ΣΩ. ἀΑέγεις δ᾽ αὐτοῖν ἀναληπτέον εἶναι πότερον: 
ΞΕ. Πάντως που τὸ περὶ τὰ ζώα ἐπιεακτικόν. οὐ 935 

γὰρ δὴ τό γε τῆς βωσιλικῆςρ ἐπιστήμης ἐστί ποτε τῶν 
ἀφύχων ἐπιστατοῦν, οἷον ἀρχιτεκεονικόν, ἀλλὰ γενναιό-κο 
τερον, ἐν τοῖς ζώοις καὶ περὶ αὐτὰ ταῦτα τὴν δύναμιν ΕΏ ΄ 
ciel κεκτηµένον. 

ΝΕ. Σ0. Ὀρθῶς. 
ε ΞΕ. Τήν γε μὴν τῶν ζώων γένεσιν καὶ τροφὴν τὴν 
μέν τις ἂν ἴδοι µονοτροφίαν οὗσαν, τὴν δὲ κοινὴν τῶν ο 
ἐν ταῖς ἀγέλαις θρεμμάτων ἐπιμέλειαν. 

ΝΕ. Σα. Ὀρθῶς. 
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ΣΕ. Αἱλ οὐ μὴν τόν γε πολιτικὺν εὐρήσομεν ἴδιο- 
τρόφον, ὥσπερ βοηλάτην ἤ τινα ἱπποκόμον, ἀλλ’ ἵππο- 
φορβῷ τε καὶ βουφορβῷ μᾶλλον προσεοεκότα. 

ΝΕ. EQ. Φαίνεταί γε δὴ ῥηθὲν νῦν. 
ἘΕ. Πότερον οὖν τῆς ζωοτροφίας τὴν τῶν ξυμπόλ- 

Ίων κοινὴν τροφὴν ἀγελαιοτροφίαν ἢ κοιφοτροφικήν τινα 

ὀνομάζωμεν; 
ΝΕ. M. Ὁπότερον ἂν ἐν τῷ λόγῳ ξυµβαίνῃ. 
ΑΕ. Καλῶς γε, ὦ Σώκρατες" κἂν διαφυλάξῃς τὸ μὴ 

10 σπουδάζειν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι, πλονσιώτερος εἰς τὸ γῆρας 
ἀναφανήσει φρονήσεως. νῦν δὲ τοῦτο µέν, καθάπερ ὅια- 
κελεύεε, ποιητέον΄ τὴν δὲ ἀγελαιοτροφικὴν ἀρ ἐννοεῖς πῇ 
τις δίδυµον ἀποφήνας τὸ ζητούμενον ἐν διπλασίοισι τὰ 
νῦν ἐν τοῖς ἡμίσεσιν εἷς τότε ποιήσει ζητεῖσθαι; 
«ΝΕ 246. Προθυμµήσομαι. καί µοι δοκεῖ τῶν μὲν 
ἀνθρώπων ἑτέρα τις εἶναι, τῶν δὲ αὖ δηρίων ἄλλη τροφή. 

ΞΕ. Παντάπασί γε προθυμότατα καὶ ἀνδρειόκατα 
διήρησαι. μὴ μέντοι τοῦτό γε εἰσαῦθις κατὰ δύναμιν 
πάσχωμεν. 

αυ. «ΝΕ Σ0. Τὸ ποῖον: 

3ΞΕ. Μῆ σμιιρὺν µόριον Ἑν πρὸς μεγάλα καὶ πολλὰ 

Β ἀφαιρῶμεν, μηδὲ εἴδους χωρίς: ἀλλὰ τὸ µέρορ ἅμα εἶδος 
ἐχέεω. κάλλιστον μὶν γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων εὐθὺς διαχω- 
ρίζειν τὸ ζητούμενον, ἂν ἀρθῶς ἴχῃ, καθάπερ ὀλίγον οὐ 

αἳ πρότερον οὐηθεὶς ἔχειν τὴν διαίρεσιν ἐπέσπενσας τὸν 1ό- 

γον, ἰδὼν ἐπ ἀνθρώπους πορευόµενον. ἀλλὰ γάρ, ὦ 
φίλε, λεπτουργεῖν οὐκ ἀσφαλές, διὰ µέσων δὲ ἀσφαλέ- 
σεερον ἠέναι τένοντας, καὶ μᾶλλον ἰδίαις ἄν τις προσ- 

ο τυγχάνοι. τοῦτο δὲ διαφέρει τὸ πᾶν πρὸς τὰς ζητήσεις. 

ad ΝΕ ΣΩ. Πῶς, ὦ ξένε, λέγεις τοῦτο: 

ΞΕ. Πειρατέον ἴτι σαφέστερον φράζειν εὐνοίᾳ τῆς 

σῆς φύσεως, ὦ Σώκρατες. ἐν τῷ μὲν οὖν παρεστηκύτι τὰ 
207 νῦν ὅηλῶσαι μηδὶν ἐνδεῶς ἀδύνατον' ἐπιχειρητέον δέ τι 

καὶ σμικρῷ πλέον αὐτὸ προαγαγεῖν εἰς τὸ πρόσθεν σαφη- 

36 νείας ἕνεκα. 

ΝΕ. Σ8. Ποῖον οὖν δὴ φράζεις διαιρουµένους ἡμᾶς 
οὐκ ὀρθῶς ἄρτι δρᾷν: 

Ἐξ. Τοιόνδε, οἷον εἴ τις τνθρώπινον ἐπιχειρήσας 

D ὅδίχα διμέσθαι γένος διαιροῖ καθάώπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἐν- 
40 θάδε διανέµουσι, τὸ μὲν Ελληνικὸν ὡς Ἑν ἀπὸ πάντων 

ἀφαιροῦντες χωρίς, ούμπασι δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσιν, ἀπεί- 
οσις οὖσι καὶ ἀμίκτοις καὶ ἀσυμφώνοις πρὺς ἄλληλα, 
βάρβαρον μιῷ κλήσει προσειπύντες αὐτό, διὰ ταύτην τὴν 
μίαν κλῆσιν καὶ γένος ἓν αὐτὸ εἶναι προσδοκῶσιν: ἢ τὸν 
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ἀριθμόν τις αὖ νοµίξοι κατ εἴδη δύο διαιρεῖν μυριάδα 
ἀποτεμνόμενος ἀπὸ πάντων, ὡς ἓν εἶδος ἀποχωρίζων, 
καὶ τῷ λοιπῷ δὴ παντὶ θέµενος ἓν ὄνομα διὰ τὴν κλῆσιν Ε 
αὖ καὶ τοῦ ἀξιοῖ γένος ἐκείνου χωρὶς ἕτερον ἓν γίγνε- 
σθαι. κάλλιον δὲ που καὶ μᾶλλον κατ εἴδη καὶ δίχα 
διαιροῖτ ἄν, εἰ τὸν μὲν ἀριθμὸν ἀρτίῳ καὶ περιτῷ τις 
τέμνοι, τὸ δὲ αὖ τῶν ἀνθρώπων γένος ἄῤῥενι καὶ θήλει, 
Ανδοὺς δὲ ἢ Φρύγας ἤ τινας ἑτέρους πρὸς ἅπαντας τάτ- 
των ἀποσχίζοι τότε, ἠνίκα ἀποροὶ γένος ἅμα καὶ µέρος 
εὑρίσκειν ἑκάτερον τῶν σχισθέντων. 

ΝΕ. Σ0ϱ. Ὀρθύτατα. ἀλλὰ γὰρ τοῦτο αὐτό, ὦ ξένε, 
πῶς ἄν τις γένος καὶ µέρος ἐναργέστερον γνοίη, ὡς σὐ 
ταύτόν ἔστον ἀλλ ἕτερον ἀλλήλοιν: 

ΞΕ. Ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, οὐ φαῦλον προστάττεις, 
Σώκρατες. ἡμεῖς μὲν καὶ νῦν µακροτέραν τοῦ δέοντος 16 
ἀπὸ τοῦ προτεθέντος λόγου πεπλανήμεθα, σὺ δ' ἔτι πλέον 
ἡμᾶς κελεύεις πλανηθῆναι. νῦν μὲν οὖν, ὥσπερ εἰκός, 
ἐπανίωμεν πάλιν" ταῦτα δὲ εἰσαῦθις κατὰ οχολήν, καθά- 

περ ἰχνεύοντες, µέτιμεν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτό γε αὖ παν- Β 
τάπασι φύλαξαι, µή ποτε παρ ἐμοῦ δόξῃς αὐτὸ ἐναργῶς 2ο 
διωρισµένον ἀκηκοέναι. J 

ΝΕ. Tò O ποῖον; 
ΞΕ. Εἶδός τε παὶ µέρος ἕτερον ἀλλήλων εἶναι. 
ΝΕ. ΣΩ. Τί µήνι 
ΞΕ. Ὡς εἶδος μὲν ὅταν ᾖ του, καὶ µέρος αὐτὺ 15 

ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ πράγματος ὕτουπερ ἂν εἶδος λέγηται" 
µέρος δὲ εἶδος οὐδεμία ἀνάγκη. ταύτῃ µε ἢ ᾿κείνῃ μᾶλ- 
1ον, ὦ Σώκρατες, ἀεὶ φάθι λέγειν. 

ΝΕ. Σ3. Ταῦς ἔσεαι. 
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SE. «Φράσον δή µοι τὸ μετὼ τοῦτο. Ἴος 

ΝΕ. Σ9. Ποῖον; 

ΞΕ. Τὸ τῆς ἀποπλανήσεως ὁπόθεν ἡμᾶς δεῦρ ἦγα. 9209 

Τεν. οἶμαι μὶν γὰρ μάλιστα, ὅθεν ἐρωτηθεὶς σὺ τὴν ὤγε- 
λαιοτροφίαν ὕπῃ διαιρεέον εἶπες µάλα προθύμως δύ᾽ 
εἶναι ζώων γένη, τὸ μῖν ἀνθρώπινον, ἕτερον δὲ τῶν 15 
ἄλλων ξυμπάντων Θηρίων ἕν. 

ΝΕ. ΣΩ. Αληθῆ. 
ἘΕ. Καὶ ἔμοιγε δὴ τότ᾽ ἐφάνης µέρος ἀφαιρῶν ἡγεῖ- 

σθαι καταλιπεῖν τὸ λοιπὸν αὖ πάντων γένος ἓν, ὅτι πᾶσι 

ταὐτὸν ἐπονομάζειν ἔσχες ὄνομα, θηρία καλέσαρ. 
ΝΕ. Σ9, Ἐν καὶ ταῦτα οὕτως. 
ΞΕ. Τὸ δέ γε, ὦ πάντων ἀνδρειότατε, τάχ ἄν, εἴ 

που φρόνιμόν ἐστί τι ζῶον ἕτερον, οἷον δοκεῖ τὸ τῶν 
γεράνων, ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο, κατὰ ταὐτὰ ἴσως διο- 
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ρομάζοι, καθώπερ καὶ σύ, γεράνους μὲν Ἑν γένος ἄνειτι- 
Φὶν τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ σεμφῦνον αὐτὸ ἑαντό, τὰ δὲ 
ἄλλα μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἔνλλαβὸὺν εἰς ταὐτὸ οὐδὲν ἄλλο 
πλὴν ἴσως Θηρία προσείποι. πειραθῶμεν οὖν ἡμεῖς ἑξευ- 

Ε δλαβείσθαι πάνθ᾽ ὁπύσα τοιαῦτα. 
ΝΕ. Σ0. Πώς; 

ΣΕ. Μὴ πᾶν τὸ τῶν ζώων γένος διαιρούµεναι, ἵνα 
ἧττον αὐτὰ πάσχωµεν. 

ΝΕ. ΣΩ. Οὐδὲν γὰρ δεῖ. 
1. ΞΕ. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τότε ἡμαρτάνετο ταύτῃ. 

ΝΕ. Σ0. Τί δή: 
ΞΕ. Της γνωστικῆς ὅσον ἐπιτακτικὸν ἡμῖν µέρος, 
που τοῦ ζωοτροφικοῦ γένους, ἀγελαίων μὴν ζώων. 

γάρ: 
5. ΝΕ. 50. Ναί. 

ΞΕ, «ιῄρητο τοίνυν ἤδη καὶ τότε ξύμπαν τὸ ζῶον 
τῷ τιθασῷ καὶ ἀγρίῳ. τὰ μὶν γὰρ ἔχοντα τιθασεύεσθαι 

φύσιν ἥμερα πφροσείρηταε, τὰ δὲ μὴ ἔχονεα ἄγρια. 
ΝΕ. Σά. Καλῶς. 

1. Ἐξ. 'Ἡν δέ γε θηρεύοµεν ἐπιστήμην, ἐν τοῖς ἡμέροις 
ἦν τε καὶ ἔστιν, ἐπὶ τοῖς ἀγελαίοις μὲν ζητητέα θρέμμασιν. 

ΝΕ. Σ8. Ναί 

ΞΕ. Μὴ τοίνυν διαιρώµεθα ὥσπερ τότε, πρὸς ἅπαντα 
ἀποβλέφαντες, μηδὲ σπεύσαντες, ἵνα δὴ ταχὺ γενώμεθα 

Β 10 πρὸς τῇ πολιτικῇ. πεποίηκε γὰρ ἡμᾶς καὶ νῦν παθεῖν τὸ 
κατὰ τὴν παροιµίαν πάθος. 

ο. 

ΝΕ. 235. Ποῖον; 

ΞΕ. Οὐχγ ἠσύχους εὖ διαιροῦντας ἠνυκέναι βρα- 

δύτερον. 
ο. ΝΕ. Σ9. Καὶ καλῶς γε, ὦ ξένε, πεποίηκεν. 

ΞΕ. Ταῦτ' ἴστω. πάλιν δ) οὖν ἐξ ἀρχῆς τὴν κοινο- 
τροφικὴν πειρώµεθα διαιρεῖν' ἴδως γὰρ καὶ τοῦτο, ὃ σὺ 
προθνμεῖ, διαπεραινόµενος ὁ λόγος αὐτός σοι κάλλιον 
μηνύσει. καί µοι φφάξε. 

1. ΝΕ. Σ9. Ποῖον δή: , 

SE. Τόδε, εἴ τινων πολλάκις ἄρα διακήκοας' οὐ 

6 γὰρ δὴ προστυχής γε αὐτὸς οἵδ ὅτι γέγονας ταῖς ἐν τῷ 
Νείλῳ τιθασείαις τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ἐν ταῖς βασιλικαῖς 
ἀέμναις. ἐν μὶν γὰρ κφήναις τώχ ὤν ἴσως εἴης Γσθηµένος. 

ο. ΝΕ. Σ8.᾽ Πάνυ μὶν οὖν καὶ ταῦτα τεθέαµαι κἀκεῖνα 

πολιῶν ἀκήκοα. 
ΞΕ, Καὶ μὴν χηνοβωτίας γε καὶ γερανοβωτίας, εἰ καὶ 

μὴ πεπλάνησαι περὶ τὰ Θκεταλικὰ πεδία, πέπυσαι γοῦν 
καὶ πιστεύεις εἶναι. : 

ΝΕ. 5. Τί μήν: 

D ΞΕ. Τοῦδ ἔνεκά τοι πάντα ἠρώτησα ταῦτα, διόει 

MAATANOS ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. 

τῆς τῶν ἀγελαίων εροφῆς ἴσει μὲν ἔνυδρον, ἔστι δὲ: καὶ 

ξηροβατικόν. 
ΝΕ. M. Ἔσει γὰρ οὖν. 
ΞΕ. 40 οὖν καὶ σοὶ ἐυνδοχεῖ ταύτῃ δεῖν διχάζειν 

τὴν κοινοτροφικἠν ἐπιστήμη», ἐφ' ἑκατέρῳ τούτων τὸ 6 

µέρος αὐτῆς ἐπινέμοντας ἑκάτερον, τὸ μὲν ἕτερον ὑγρο- 
τροφικὸν ὀνομάζοντας, τὸ δ᾽ ἕτερον ξηφοτροφικόν: 

ΝΕ. Σ56. Ἔμοιγε 
ἘΚΕ. Καὶ μὴν καὶ τὸ βασιλοὸν οὕτως οὐ ζητήσοµεν 

ὁποτέρας ἐστὶ τῆς τέχνης" δῆλον γὰρ δὴ παντί, 1ο 
ΝΕ, M. Πῶς & οὗ: Εξ 
ΣΕ. Πᾶς μὲν δὴ τό γε ξηρστροφικὺν τῆς ἆγελαιο- 

τροφίας διέλοιτ᾽ ἂν φῦλον. 

ΝΕ. Σ4. Πῶς; 

ΞΕ. Τῷ πτηνῷ τε καὶ πεζῷ διορισάµενος. ᾿ 15 
ΝΕ. W. ᾽Αληθέστατα. 1Τ. 
ΞΕ. Τί δέ; τὸ πολιεικὸν ὡς περὶ τὸ πεξὸὺν ζητητέον: 

ἢ οὖκ οὔει καὶ τὸν ἀφρονέστατον ὡς ἔπος εἰπεῖν δοξάζειν 

οὕτως: 
ΝΕ. Σ8. Εγωγε. 3ο 
ΞΕ. Τὴν δὲ πεζυνοµική», καθάπερ ἄρτιον ἀριθμόν, 

δεῖ τεµνοµένην δίχα ἀποφαίνειν. 
ΝΕ. ΣΩ. «ἆῇλον. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἐφ᾽ ὃ γε µέρος ὥρμηκεν ἡμῖν ὁ λόγος, 

ἐπ) ἐκεῖνο δύο τινὲ καθοφᾷν ὁδὼ τεταµένα φαίνεται, τὴν 15 

μὲν θάττω, πρὸς µέγα µέρος σμμιρὸν διαιρουµένην, τὴν 
δέ, ὅπερ ἐν τῷ πρόσθεν ἐλέγομεν, ὅτι δεῖ μεσοτομεῖν ὡς 

μάλιστα, τοῦς᾽ ἔχουσαν μᾶλλον, µακροτέραν γε µήν. ἵξε- 
στιν οὖν, ὁποτέραν ἂν βουληθῶμεν, ταύτην πορευθῆναι. 

ΝΕ. ΣΩ. Τί δέ ἀμφοτέρας ἀδύνατον: 2 
ΞΕ. ΄"Άμα γ, ὦ Θαυμαστέ ἐν µέρε γε μὴν —— 263 

ὅτι δυνατόν. 

ΝΕ. ΣΑ. Ἐν μέρει τοίνυν ἔγωγε ἀμφοτέφας αἱροῦμαι. . 
ΞΕ. Ῥάδιον, ἐπειδὴ τὸ λοιπὸν βραχύ. κατ’ ἀρχὰς 

μὴν καὶ μεσοῦσιν ἅμα τῆς πορείας χαλεπὸν ἂν ἦν ἡμῖν 15 
τὸ πρόσταγμα" νῦν δ᾽, ἐπειδὴ δοκεῖ ταύτῃ, τὴν µα- 
κροτέραν πρότερον ἴωμεν' νεαλέστεροι γὰρ ὄντες ῥᾷον 
αὐτὴν πορευσόµεθα. τὴν δὲ δὴ διαίφεσιν ὅρα. 

ΝΕ. Σ0. έχε. 
ΞΕ. Τὰ πεζὰ ἡμῖν τῶν ἡμέρων, ὅσαπεφ ἁγελαῖα, «ὸ 

διηρηµένα ἐσεὶ φύσει δίχα. 
ΝΕ. Σ. Τί; 

ΣΕ. Τῷ τῶν μὲν τὴν γένεσιν ἄκερων εἶναι, τῶν δὲ 

χερασφόρον. 
ΝΕ. Σ.. Φαίνεται. 

ΞΕ. Τὴν δῇ πεζονομικὴν διελὼν ἀπόδος ἑκατέρῳ τῷ 
ος 

7. τῶν πι. a. — 13. μὴν] ἦν Χ4ΠΣΤ. -- 17. τιβασσῷ - ευθασσεύεσθαι α. — 16. εἴ οπι, a. --38. τιθασσείαις ᾱ. 
— 39, κρίναις Βιεριαπί ορετας. — 43. χηνοβοτίας 

— Βκκκ. — του τι 
φώ δίχα σχίζειν 3 οἱ Ε]οτ. i. -- 10. δη 

—— 
οὖν ας, 

ττ Ἱερανοβοτίας πο. — 40. Τοῦ ὅ᾽ - 

γὰρ a. -- 17. ὡς περὶ Ueu⸗dius: 
-- 31. ἄρτιον) Οἱ, 1... Χ. 800 α, Kuelid. Clem. ΥΠ. ὄρ. 6. p. 148. ed. Oxon. 

μυ Ε]ος. ο. -- 41. ἐστὶ φύσει. 54. Τί δή; ἘΕ. Τῷ α. 

ε ταῦτα; διόει.ο. -- εἴνεκά 

ὥσπερ ας, εἰ περὶ Βοκκετιν. 

— 35, μὴν) μὲν 



300 

μέρει, λόγῳ χρώμενος. ἂν γὰρ ὀνομάζειν αὐτὰ βουληθῇς, 
ἔσται σοι περιπεπλεγµένον μᾶλλον τοῦ δέοντος. 

ΝΕ. ΣΦ. Πῶς οὖν χρὴ 1έγειν: 
ΣΕ. Ὥδε: τῆς πεζονομικῆς ἐπιστήμης δίχα διαιρε- 

964 ο Θείσης τὸ µύριον Θάτερον ἐπὶ τῷ κεροφύρῳ μέρει τῷ τῆς 
ἀγέλης ἐπιτιτάχθαι, τὸ δὲ ἕτερον ἐπὶ τῷ τῆς ἀκεράτου. 

ΝΕ. Σ9. Ταῦτ ἴσεω ταύτῃ λεχθέντα" πάντως γὰρ 
Ἱκανῶς δεδήλωται, 

ΞΕ. Καὶ μὴν ὃ γε βασιλεὺς ἡμῖν αὖ καταφανὴς ὅτι 
ιο κολοβὸν ὠγέλην τινὰ κεράτων νοµεύει. 

ΝΕ. Σ6. Πῶς γὰφ οὐ δήλος: 
ΞΕ. Ταύτην τοίνυν καταθραύσαντες τὺ γιγνάμενον 

αὐτῷ πειρώμεθα ἀποδοῦναι. 
ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ γε. 
ΞΕ. Πότερον οὖν βούλει τῷ σχιστῷ τε καὶ τῷ καλον- 

μένω μώνυχι διαιρεῖν αὐτὴν ἢ τῇ κοινογονία τε καὶ ἐδιο- 
Ὑορία: µανθάνεις γάφ που. 

ΝΕ. Σ9. Τνὸ ποῖον: 

ΞΕ. Ότι τὸ μὲν τῶν ἵππων καὶ ὄνων πέφυκεν ἐξ 
0 ἀλλήλων γεννῷν. 

ΝΕ, Σ9. Ναί. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε λοιπὸν ἴτι τῆς λείας — τῶν ἡμέ- 

ρων ἁμωγὲς γένει πρὸς ἄλληλα, 
ΝΕ. Σ9. Πῶς δ' οὔ; 

ε ΕΕ. Τί ὅ᾽, ὁ πολιτικὸς ἄρ᾽ ἐπιμέλειαν ἔχειν φαίνεται 
πότερα κοινογενοῦς φύσεως ἡἤ τινος ἰδιογενοῦς; 

ΝΕ. M. «ῆλον ὕτι τῇρ ἀμίκτου. 
ΞΕ. Ἰαύτην δὴ δεῖ καθάπερ τὰ ἔμπροσθεν, ὡς ἔοι- 

κεν, ἡμᾶς δίχα διαστέλλειν. 

ΝΕ. Σ0. αεἲ γὰρ οὖν. 

ΞΒ. Καὶ μὴν τό γε ζῶον, ὅύον ἤμερον καὶ ων 

σχεδὸν πλὴν γενοῖν δνοῖν πᾶν ἤδη κατακεκερμάτιαται. τὺ 

γὰρ τῶν κυνῶν αὖκ ἐπάξιον καταριΏ μεν γένος ὡς ἐν ὧγε- 
λαΐοις θρέμμασιν. 

ΝΕ. Σ0. Οὐ γὰρ οὖν. ἀλλὰ τίνι δὴ τὼ δύο ὅναι- 

ροῦμεν: 
ΞΕ. Ὥιπερ καὶ δίκαιόν γε Θεαίτητόν τε καὶ οἳ ὅια- 

νέμειν, ἐπειδὴ καὶ γεωμετρίας ἅπτεσθον. 
ΝΕ. ΣΩ. Τῷ; 
ΞΕ. Τῇ διαµέτρῳ δήπου καὶ πάλιν τῇ τῆς διαμέτρου 

διαµέτρῳ. 
ΝΕ. Σ9,. Πῶς εἶπες; 

Ἔξ. Ἡ φύσι; ἣν τὺ γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων 
κέκτηταε, μῶν ἅλλως πως εἰς τὴν πορείαν πέφυκεν ἢ κα- 

{ὖ θάπερ ἡ διάμετρος ἡ δυνάμει δίπους: 

ρ 

Ε 
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ΠΑΑΤΟΝΟΣ ΠΟΑΙΤΙΚΟΣ. 

ΝΕ. Σ6. Οὐκ ἄλλως. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἢ γε τοῦ λοιποῦ γένους πάλιν ἐσεὶ κατὰ 

δύναμιν αὖ τῆς ἡμεεέρας δυνώµεως διάµεερος, εἴπερ 
δυοῖν γέ ἐστι ποδοῖν δὶς πεφνκνῖα. 

ΝΕ. Σ0. Πῶς δ' οὐκ ἔστι; καὶ δὴ καὶ σχεδὸν ὃ 5 
βούλει δηλοῦν µανθάνα. 

ΞΕ, Πρὸς δὴ τούτοις ἕτερον αὖ ει τῶν πρὺς γέλστα 
εὐδοκιμησάντων ἄν, ὦ Σώκρατες, ἄρα καθορῶμεν ἡμῖν 

γεγονὸς ἐν τοῖς διηρηµένοις; 
ΝΕ. Σ9. Τὸ ποῖον; 
ΞΕ. Τώνθρώπινον ἡμῶν ἅμα γένος ξυνειληχὸς καὶ 

ἐυνδεδραμηκὺς γένει τῷ τῶν ὄνεων γενναιοτάτῳ καὶ ἅμα 
εὐχερεστάτῳ. 

ΔΕ. Σ9. Καθορῦ καὶ μάλ ἀτόπως ξυμβαῖνον. 

ΞΕ. Τί δ᾽: οὐκ εἰκὸς ὕσεατα — τά βρα- 15 
ὄντατα: 

ΝΕ. Σα. Ναίΐ, τοῦτό γε, 

ΞΕ. Τόδε δὲ οὐκ ἐννοοῦμεν, ὥς ἴτι γελοιύτερος ὁ 
βασιλεὺς φαίνεται µετά τῆς ἀγέλης ξυνδιαθέων καὶ ξύν- 

ὄρομα πεπορευµένος τῷ τῶν ἀνδρῶν αὖ πρὺς τὸν εὐχερῇ 5ο 

βίον ἄριότα γεγυμνασμένῳ; 
ΝΕ. ΣΩ. Πανεάπασι μὲν οὖν. 
SE. Νῦν γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπεῖνό ἐστι καταφανὶς 

μᾶλλον τὸ ῥηθὲν τότ ἐν τῇ περὶ τὸν σοφιοτὴν ζητήσει. 
ΝΕ. 6, Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. ει τῇ τοιᾷδε μεθόδῳ τῶν λόγων «οὔτε σεµνο- 
τέρου μᾶλλον ἐμέλησεν ἢ μή, τόν τε σµικρότερον οὐδὲν 

ἠτέμακε πρὸ τοῦ μείζονος, ἀεὶ δὲ καθ αὐτὴν περαίνει 
τὀληθέστατον. 

ΝΕ. ΣΩ. Ἔοικεν. 

ΣΕ. Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, ἵνα µή µε φθῆς ἐρωτήσας 
τὴν βραχυτέραν ὁδὸν Πτίς τότε ἦν ἐπὶ τὸν τοῦ βασιλέως 

ὅρον, αὐτός σοι πρότερον ἔλθως 

ΝΕ. Σ4, Σφόδφα γε. 

Ξξ. έγω δὴ δεῖν τότε εὐθὺς τὺ πεζὀν τῷ δίποδι 35 
πρὸς τὸ τεεράπουν γένος διανεῖμαι, κατιδόντα δὲ τὰν- 
θρώπινον ἔτι µόνῳ τῷ πτηνῷ ξυνειληχὸς τὴν δίποδα ἁγί- 
1η» πάλιν τῷ ψι]ῷ καὶ τῷ πτεροφνεῖ τέμνειν, τµηθείσης 
ὁλ αὐτῆς καὶ τότ ἤδη τῆς ἀνθρωπονομικῆς δηλωθείσης 
τέχνης φέροντα τὸν πολιεικὸν καὶ βασιλικό», οἷον ἠνίοχον 40 
εἰς αὐτὴν ἐνστήσαντα, παραδοῦναι τὰς τῆς πόλεως ἡνίας, 
ὡς οὐκείας καὶ αὐτῷ ταύτης οὔσης τῆς ἐπιστήμης. 

ΝΕ. 28. «Καλώς καὶ καθαπερε χρέος ἀπέδωκάς 39631 

µοι τὸν λόγον, πφοσθεὶς τὴν --- οἷον τύκον καὶ 
ἀναπληρώσας αὐτόν. 
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Πο µαμφης Β, μεμφῇς a. — 30. 
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μιᾶς α. — 35. Τί δ' ὁ πολιτικὸρ ἄρ α. — 38. οσα, 8. 
51. µε φθῇῆς ο Εἰείπο he: μ᾿ ἴφθης Χά, μεμφθῆς Γ4ΞΣΤΕΒΕΕΗ οἱ οὐες. 

5. καὶ οπἳ. a. — 43, ἀπίδωκάς Χ4Π: ἀποδέ- 



ΞΕ. Φέρε δή, καὶ ξυνείρωµεν ἐπανελθόντες ἐπὶ τὴν 

ἀρχὴν µέχρι τῆς τελευτῆςᾳ τὸν λόγον τοῦ ὀνόματος τῆς 
τοῦ πολιτικοῦ τέχνη. 

ΝΕ. Σρ,. Πάνυ μὲν οὖν. 
5 ΧἘΕ. Τῆς γνωστικῆς τοίνυν ἐπιστήμης ἡμῖν ἦν κατ’ 
ἀρχὰς µέρος ἐπιτακεικόν' τούτου δὲ ἀπεικασθὲν τὸ μµό- 

368 ριον αὐτεπιτακτικὸν ἐῤῥήθη, ζωοτροφικὴ δὲ πάλιν αὗτε- 
ἩΒ πιτακτικῆς οὐ τὸ σµικρότατον τῶν γενῶν ἀπεσχίζετο: καὶ 

414 ᾖζωοεροφικῆς εἶδος «ἀγελαιοτροφικό», «ἀγελαιοτροφικοῦ δ᾽ 
10 αὖ πεζονοµικόν. τοῦ δὲ πεζονομικοῦ μάλιστα ἀπετέμνετο 

τέχνη τῆς ἀκεράτου φύσεως θρεπτική. ταύτης δ᾽ αὖ τὸ 
µέρος οὐκ ἴλαετον τριπλοῦν συµπλέκειν ἀναγκαῖον, ἂν εἰς 
Εν τις αὐτὸ ὄνομα ξυναγαγεῖν βουληθῇ, γενέσεως ἀμίκτου 
νομευτικὴν ἐπιστήμην προσαγορεύων. τὸ ὅ᾽ ἀπὸ τούτου 

6 Ιδτμῆμα, ἐπὶ ποίµνῃ δίποδι µέρος ἀνθρωπονομικὸν ἔτι λει- 
φθὶν µόνον, τοῦτ αὐτό ἐστιν ἤδη τὸ ζητηθέν, ἅμα βα- 
οιλικὸν ταὐτὸ κληθὲν καὶ πολιτικόν. 

ΝΕ. Σ4. Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΞΗ. ᾿Αρά γ’, ὦ Σώκρατες, ἀληθῶς ἡμῖν τοῦτο, κα- 

Ἄ θάπερ σὺ νῦν εἴρηκας, οὕτως ἐσεὶ καὶ πεπραγµένον; 
ΝΕ. Σ9. Τὸ ποῖον δή; 

ΞΕ. Τὸ παντάπασιν Ἱκανῶς εἰρῆσθαι τὸ προτεθὲν. 

ἢ τοῦτ) αὐτὸ καὶ μάλιστα ἡ ζήτησις ἐλλείπει, τὺ τὸν λό- 
Ύον εἰρῆσθαι μέν πως, οὐ μὴν παντάπασί γε τελέως 

D 1 ἀπειργάσθαι; 
ΝΕ. Σ4. Πῶς εἶπες; 
ΞΕ. ᾿Εγὼ νῷν πειράσοµαι τοῦτ αὐτὸ ὃ διανοοῦμαι, 

νῦν ἔτι μᾶλλον δηλώσαι. 
ΝΕ, Σ8. Αὐοις ἄν. 

0. ἘΒδ. Οὐκοῦν τῶν νομεντιιῶν ἡμῖν πολλῶν φανεισῶν 

 ἄρτι — μία τις ἦν ἡ πολιτικὴ καὶ μιᾶς τινὸς ἀγέλης 

ΞΕ. Ταύτην δέ γε διώριζεν ὁ ει οὐχ ἵππων εἷ- 

18 ναι τροφὸν οὐδ᾽ ἄλλων Θηρίων, ἆλλ᾽ ἀνθρώπων κοινο- 
τροφικὴν ἐπιστήμην. 

ΝΕ. M. Οὕτως. 

Εκ ΞΕ. Τὸ δὴ τῶν νοµέων πάντων διάφορον καὶ τὸ 
τῶν βασιλέων Θεασώμεθα. 

ο ΝΕ. ΣΩ. Τὸ ποῖον; ' 

ΞΕ. Εἴ τις τῶν ἄλλων τὸ τέχνης ἄλλης ὄνομα ἴχων 
κοινῇ τῆς ὠγέλης ἐύντροφος εἶναι φησὶ καὶ προσποιεῖται. 

ΝΕ. M. Πῶς φής: 

ΞΕ. Οἷον οἱ ἔμποροι καὶ γεωργοὶ καὶ σιτουργοὶ πών- 
4.τες, καὶ πρὸς τούτοις γυμνασταὶ καὶ τὸ τῶν ἑατρῶν γέ- 

Ὅψος, οἶσθ' ὅτι τοῖς περὶ τὰ ἀνθρώπινα νομεῦσιν, οὓς πο- 

ὑ αὐτεπίεακτον .. — 

ΠΑ4ΑΤΩΝΟΣ ΠΟάΙΓΤΙΚΟΣ. 

13. τριπλοῦν ἄΓ{ΑΠΒΕΕΕΗ: τριπλοῦ ahae. — 
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λιτικοὺς ἐκαλέσαμεν, παντάπασι τῷ λόγῳ διαμάχοιντ ἂν 
οὗτοι σύμπαντερ, ὡς σφεῖς τῆς τροφῆς ἐπιμειοῦνται τῆς 
ἀνθρωπίνης, οὐ μόνον ἀγελαίων ἀνθρώπων ἁλλὰ καὶ τὴς 
τών ἀρχόντων αὐτῶν; 

ΝΕ. Σ9. Οὐκοῦν ὀρθῶς ἂν λέγοιν: 5 

ΞΕ. Ἴσως. καὶ τοῦτο μὲν ἐπισκεφόμεθα, τόδε δὲ ἵσμεν, 
ὅτι βονκόλῳ γε οὐδεὶς ἀμφισβητήσει περὶ τούτων οὐδενός, 
ἀλλ’ αὐτὸς τῆς ἀγέλης εροφὸς ὁ βουφορβός, αὐτὸς — 
τρός, αὐτὸς οἷον ομφευτὴς καὶ περὶ τοὺς τῶν γιγνοµέ- 

vcor τύκους καὶ λοχείας μόνος ἐπιστήμων τῆν μαιευτικῆς. 19 . 
ἔτι τοίνυν παιδιᾶς καὶ μουσικῆς ἐφ᾽ ὅσον αὐτοῦ τὰ θρέµ- 
µατα φύσει µετείληφεν, οὐκ ἄλλος κφείετων παραμνθεῖ- 

σθαι καὶ κηλῶν πραῦνειν, µετά τε ὀργάνων καὶ φιλῷ τῷ 
στόματι τὴν τῆς αὐτοῦ ποίµνης ἄριστα μεταχειριζύµενος 
μονσνήν- καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλαν πέρι νοµέων ὁ αὐτὸς 15 

ερόπος. ἡ γάρ; 
ΝΕ. ΣΩ. Ὀρθότατα, 
ΞΕ. Πῶς οὖν ἡμῖν ὁ λόγος ὀρθὸς φανεῖται καὶ ἀκέ- 

ραιος ὁ περὶ τοῦ βασιλέως, Όταν αὐτὸν νοµέα καὶ τρο- 
φὸν ἀγέλης ὠἀνθρωπίνης θῶμεν µόνον ἐκκρίνοντες µυρίω» ος 
ἄλλων ἀμφιοβητούντων; 

ΝΕ. Σ9. Οὐδαμῶς. 
SE. Οὐκοῦν ὀρθῶς ὀλίγον — ἐφοβήθημεν 

ὑποπτεύσαντες μὴ έχοντες μέν τι τυγχάνοιµεν σχῆµα βα- 
σιλικόν, οὐ μὴν ἀπειργασμένοι γε εἶμέν πω δι ἀκριβείας 35 
τὸν πολιτικόν, ἕως ἂν τοὺς περικεχυµένους αὐτῷ καὶ τῆς 
ουννομῇς αὐτῷ. ἀντιποιουμένους περιε]όντες καὶ χωρίσαν- πι 

τες ὧπ᾿ ἐκείνων καθαρὸν µόνον αὐτὸν ἀποφήνωμεν; 
ΝΕ. Σ.. Ὀρθότατα, μὶν οὖν. Π] 

ΞΕ. Τοῦτο τοίνυν, ὦ Σώρωτε, ἡμῖν ποιητέον, εἰ χο 
μὴ μέλλοιμεν ἐπὶ τῷ τέλει καταισχῦγαι τὸν λόγον. 

ΝΕ. Σ9. ᾽αλλὰ μὴν οὐδαμῶς τοῦτό γε ὁραστέον. 

3ΞΕ. Πάλιν τοίνυν ἐξ ἄλλης ἀργῆς δεῖ καθ’ ἱτέραν 
ὁδὸν πορευθῆναί εινα. 

ΝΕ. EQ. Ποίαν δή; 3.6 

ΞΕ. Σχεδὸν παιδιὰν ἐγκερασαμένους" συχ»ῷ γὰρ µέ- 
ϱει δεῖ μεγάλου μύθου προὐχρήσασθαι, καὶ τὸ λοιπὸν δή, 

καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν, µέρος ἀεὶ μέρους ἄφαιρον- 
µένους ἐπ᾽ ἄκρον ἀφικνείσθαι τὸ ζητούμενον, οὐκοῦν χρή: Ε 

ΝΕ. Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν. 1ο 

ΞΕ. ᾽Αλλὰ δὴ τῷ μύθῳ µου πάνυ πρόσεχε τὸν νοῦν, 

καθώπερ οἱ παΐδες' πώντως οὐ πολλὰ ἐκφεύγεις παιδίας 

ἔτη 

270 

ΝΕ. ΣΩ. Akiyoic ἄν. 
ΞΕ, Ἐν τοίνυν. καὶ ἔτι ἔσται τῶν πάλαι λεχθέντων 45 

πολλά τε ἅλλα καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν ᾽Ατρέως τε καὶ Θυ- 

13. ξυνάγειν ᾱ- -- ἁμίκτου auctore 
Βοεοκ]ήο κο: οὐ μικτοῦ το. E cum a. μικτοῦ ceteri. — 19. νομευτικὴν auetore Ηεἰηάοτῇῆο be: νοµενεικῆς cum 
bris α. — 17. ταὐτὸν ᾱ. — 33. παντάπασι καὶ Ἱκανῶς ᾱ. — 27. νώΐν α. — 46. τ ἀνθρώπινα Γνο6. 

6, ἐπισκεφώμεθα ᾱ. — 7. ὅτι τῷ βουκόλῳ a. — ἀμφισβητεῖται a. -- 15. τεὶ γε a. — 20. φώμεν ᾱ. — ἐγκρίνοντ 
οστη Ueusdio Flor. ἐ, — 25. ἡμεν . 
ad Polit. Vol. Η. ρ. 9938 4. -- 6. καὶ δὴ οπι. ἅ 4 Π. 

- 37. συννομικῆς 8. — 441. μου] που α. — 43. παιδιᾶς αν. ο —E 

. 
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έστον λεχθεῖσαν ἔριν φάσμα. ἀκήκοας γάρ που καὶ ἅπο- 
μνημονεύεις ὃ φασι γενέσθαι τότε. 

27ο ΝΕ. Σ9. Τὸ περὶ τῆς χρυσῆς ἀρνὸς ἴσως σημεῖον 

φράζεις. 

46965 εξ. Οὐδαμῶς, ἁλιὰ τὸ περὶ τῆς µεταβο]ῆς δύσεώς 
τε καὶ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ τῶν ἅλίων ἄσερων, ὡς ἄρα 
ὅθεν μὲν ἀνατέλλει νῦν, εἰς τοῦτον τότε τὸν τόπον ἐδύ- 
ετο, ἀνέτελλε ὃ' ἐκ τοῦ ἐραντίου, τότε δὲ δὴ µαρτυρή- 
σας ἄρα ὁ θεὸς ᾿Ατρεῖ µετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα. 

ιο. ΝΕ. Σ0. Πέγεαι γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο. 

ΞΕ, Καὶ μὴν αὖ καὶ τήν γε βασιλκίαν ἣν ἦρδε Κοό- 
νος πολλῶν ἀκηκόαμεν. 

Β ΝΕ. Σ0. Πιείτων μὲν οὖν. 
ΣΕ. Τί δέ; τὸ τοὺς ἔμπροσθεν φύεσθαι γηγενεῖς 

15 καὶ μὴ ἐξ ἀλλήλων γεννᾶσθαι; 
ΝΕ. Σα. Καὶ τοῦτο ἓν τῶν πάλαι λεχθέντων. 
ΣΕ, Ταῦτα τοίνυν ἔσει μὲν Εύμπαντα ἐκ ταὐτοῦ πά- 

Θους, καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα µυρία καὶ τούτων ἴτι θαυ- 

µασεύτεφα, διὰ δὲ χρόνου π]ῆθος τὰ μὲν αὐτῶν ἀπέ- 
Ἄφσβηκε, τὰ δὲ διεοπαρµένα εἴρηται χωρὶς ἕκαστα ἀπ' ἀλλή- 

6 ων. ὃ ὅ ἐσεὶ πᾶσι τούτοις αἴτιον τὸ πώθος, οὐδεὶς εἴ- 

ρηκε, νῦν δὲ δὴ λεκεέον’ εἰς γὰρ τὴν τοῦ βασιλέως ἀπό- 
δειξιν πρέψει ῥηθέν. 

ΝΕ. Σ9. Κάλιο εἶπες, καὶ λέγε μηδὲν ἑλλείκων. 
ΞΕ. ᾿Ακούοις ἄν. τὸ γὰρ πᾶν τόδε τοτὶ μὲν αὐτὸς 

ὁ θεὺς ξυμποδηγεὶ πορευόµενον καὶ συγκυκλεῖ, τοτὶ ὅὃ᾽ 

ἀνῆκεν, ὅταν αἳ περίοδοι τοῦ προσήκοντος αὐτῷ µέτρον 
εἰλήφωσιν ἤδη χρόνου, τὸ δὲ πάλιν αὐτόματον εἰς τά- 
φαντία περιάγεται, ζῶον ὃν καὶ φρόνησιν εἰληχὸς ἐκ τοῦ 

D 30 συναρµόσαντος αὐτὸ κατ᾽ ἀρχάς. τοῦτο δὲ αὐτῷ τὸ ἀνά- 

παλιν ἴέναι διὰ τόδ' ἐξ ἀνάγκης ἔμφντον γέγονεν. 
ΝΕ. Σ08. «ιὰ τὸ ποῖον δή: 
ΞΕ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὠσαύτως ἔχειν ἀεὶ καὶ ταύ- 

τὸν εἶναι τοῖς πάντων Δειοτάτοις προσήκει µόνοις, σώ- 
3δματος δὲ φύσις οὐ ταύτης τῆς τάξεως. ὃν δὲ οὐρανὸν καὶ 

κόσμον ἐπωνομάκαμεν, πολλῶν μὲν καὶ µακαρίων παρὰ 
415 τοῦ γεννήσαντος µετείληφεν, ἀτὰρ οὖν δὴ κεκοινώνηχέ 
Ε γε καὶ σώματος. ὅθεν αὐτῷ µεταβολῆς ἁμοίρῳ γίγνεσθαι 

διὰ παντὸς ἀδύνατον, κατὰ δύναμίν γε μὴν ὃ τι μάλι- 
40στα ἐν τῷ αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ µίαν φορὰν κινεῖται' διὸ 

τὴν ἀνακύκλησιν εἴληχεν, Ὁ τι ομικροτάτην τῆς αὐτοῦ 
κινήσεως παράλλαξιν. αὐτὸ δὲ ἑαυτὸ σερέφειν ἄεὶ σχεδὸν 
οὐδενὶ δυνατὸν πλὴν τῷ τῶν κινουμένων αὖ πάντων 

ἡγουμένῳ. κινεν δὲ τούτῳ τοτὶ μὶν ἄλλως, αὖθις 
3Τ4 0 δὲ ἐναντίως οὐ Θέμις. ἐκ πάνεων δὴ τούεων τὸν 

κόσμον μήτε αὐτὸν χρὴ φάναι σερέφειν ἑαυτὸν ἀεί, 
μήτ αὖ ὅλον ἀεὶ ὑπὸ Φιοῦ σερέφεσθαι διετὰς καὶ 

τὸ 15 

45. εἰήφασιν α. — 36. μὲν οὖν Χ 4 Π. -- 43. αὖ om. a. 
. —* — 8. διὰ δὲ τὸ —. 

31. τελειοτάτην a. — 38. γοῦν. µεγίστας Stephani οροΓαθ. -- 94. ἀνελίξει ᾱ. 
6, ἑαυτοῦ οσα Eusebio να. 

6. ἑκάστην καὶ νύχτα ᾱ. 
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ἐναντίας περιαγωγάς, μήτ αὖ δύο εινὶ θεὼ φφονοῦντε 
ἑαυτοῖς ἐναντία σερέφειν αὐτόν, ἀλλ ὕπερ ἄρει ἐῤῥήθη 
καὶ µόνον λοιπόν, τοτὶ μὶν ὑπ ἄλλης συμποδηγεῖσθαι 
Θείας αἰτίας, τὸ ἔῆν πάλιν ἐπικεώμενον καὶ λαμβάνοντα 

ἀθανασίαν ἐπισκεναστὴν παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, τοτὲ ὅ' 5 
ὅταν ἀνεθῇ, δι ἑαυτοῦ αὐτὸν ἐέναι κατὰ καιρό, ὠφε- 
Δέντα τοιοῦτον ὥστε ἀνάπαλιν πορεύεσθαι πολλὰς περι- 
όδων µυριάδας διὰ τὸ µέγισον ὂν καὶ ἰσοῤῥοπώεατον 
ἐπὶ σμικροτάτου βαΐνον ποδὸς ἠέναι, 

ΝΕ. Σ0, Φαίνεαί γ οὖν δὴ καὶ µάλα εἰκότως εἰ- 10 Β 
ρῆσθαι πάνθ’ ὅσα διελήλυθας. 

ΞΕ. «ογισάμενοι δὴ ἐνννοήσωμεν τὸ πάθος ἐκ τῶν 
νῦν λεχθέντων, ὃ πάνεων ἔφαμεν εἶναι τῶν Θαυμαστῶν 
αἴειον. ἔσει γὰρ οὖν δὴ τοῦ αὐτό. 

ΝΕ. Σ4. Τὸ ποῖον; 18 
ΞΕ. Τὸ τὴν τοῦ παντὺς φορὰν τοτὲ μὲν ἐφ᾽ ἃ νῦν 

κυκλεῖται φέρεσθαε, τοτὶ ὅ᾽ ἐπὶ τάναντία. 
ΝΕ. 59. Πῶς δή; 

ΞΕ. ὙΤαύτην τὴν μεταβο]ὴν ἡγεῖσθαι δεῖ τῶν περὶ 
τὸν οὐρανὸν. γιγνοµένων τροπῶν πασῶν εἶναι — όν 
καὶ τεἰεωτάτην τροπήν. 

ΝΕ. Σ9. Ἔοικε γοῦν. 
ΣΕ. ΛΜεγίστας τοίνυν καὶ μεταβολὰς χφὴ νοµίζειν γί- 

γνεσθαι τότε τοῖς ἐντὸς ἡμῖν οὐκοῦσιν αὐτοῦ. 
ΝΕ. Σ8. Καὶ τοῦτ εἰκός. 36 

ΣΕ. «Μιεταβολὰς δὲ µεγάλας καὶ ποὶλὰς καὶ παντοίας 
συμφερομένας ἀρ᾽ οὐκ ἴσμεν τὴν τῶν ζώων φύσιν ὅτι χα- 

λεπῶς ἀνέχεται; 
ΝΕ. Q. Πῶς ὅ οὔ; 

ΣΕ. Φθοραὶ τοίνυν ἐξ ἀνάγκης τότε µέγισται ξυμ- 30 

βαίνουσι τῶν τε ἄλλων ζώων, καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων γένος ὀλίγον τι περιλείπεται. περὶ δὲ τούτους ἄλλα Ὁ 
τε παθήματα πολλὰ καὶ θαυμασεὰ καὶ καινὰ ξυμπίπτει, 

µέγιστον ὃλ τόδε καὶ Ευνεπόµενον τῇ τοῦ παντὸς ἀνει- 
ἀΐξει, τότε ὅταν ἡ τῆμ νῦν καθεστηκυίας ἐνανεία γύγνη- 35 
ται τροπή. 

ΝΕ. ΣΏ. Τὸ ποῖον; 
ΞΕ. Ἡν ἠλικίαν ἕκαστον εἶχε τῶν ζώων, αὕτη πρῶτον 

μὲν ἔστη πάντων, καὶ ἐπαύσατο πᾶν ὅσον ἦν θνητὸν 
ἐπὶ τὸ γεραίτερον ἠδεῖν πορενύµενον, μεταβάλλον δὲ πά- 4ο 
ιν ἐπὶ τοὐναντίον οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτερον ἐφύετο. Ἑ 
καὶ τῶν μὲν πρεσβυτέρων αἱ ἱευκαὶ τρίχες ἐμελαίνονο, 36 
τῶν ὅ’ αὖ γενειώντων αἲ παρειαὶ λεαινόµεναι πάλιν ἐπὶ 
τὴν παρεὶθοῦσαν ὥραν ἕκαστον καθίστασαν, τῶν δὲ ἡβών- 
των τὰ σώματα λεαινόμενα καὶ ὀμικρότερα καθ’ ἡμέραν {5 
καὶ νύκτα ἑκάστην γιγνόµενα πάλιν εἰς τὴν τοῦ νεογενοῦς 
παιδὸς φύσιν ἀπῄει, κατά τε τὴν φυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα 

— 15. Πώς & οὔ Schlelermacherus. — 
— 14, καθέστασαν a. — δὲ] τε a. — 



1. 919. ΠάΑΤΟΝΟΣ 

ἀφομοιούμενα: εὐ ὅ᾽ ἐνεεῦθεν ἤδη µαραινόµενα κοµιδῇ 
τὺ πάµπαν ἐξηφανίζετο. τῶν δ᾽ αὖ βιαίως τελευτώντων 
ἐν τῷ εύτε χρόνῳ τὸ τοῦ νεκροῦ σώμα ταὐτὰ ταῦτα πά- 

911 Ἅογον παθήματα διὰ εάχους ἄδηλον ἐν ὀλίγαις ἡμέραις 
6 διεφθείρετο. 

ΝΕ. Σ0. Γένεσις δὲ δὴ τίς τότ ἦν, ὦ ξένε, ζώων; 
καὶ είνα τφόπον “ ἀλλήλων ἐγεννῶντο; 

ΞΕ. 41ο», ὦ Σώκρατες, ὅτι τὸ μὶν ἐξ ἀλλήλων 
οὐκ ἦν ἐν τᾶ τύτε φύσει γηνώμερον, τὸ δὲ δὴ γηγενὲς 

10 εἶναί ποτε γένος λεχθέν, τοῦτ ἦν τὸ κατ ἐκεῖνον τὸν 
χρόνον ἐκ γῆς πάλιν ἀναστρεφόμενον, ἀπεμφημονεύετο 
δὲ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων προγόνων τῶν πρώτων, οἳ τελεν- 

τώσῃ μὲν τῇ πφοτέρᾳ περιφορᾷ τὸν ἑξῆς χρόνον ἐγειτό- 
Β ουν, τῆσδε δὲ κατ ἀρχὰς ἐφύοντο" τούτων γὰρ οὗτοι 

16 κήρυκες ἐγένονΏ' ἡμῖν τῶν λόγων, οἳ νῦν. ὑπὸ πολλῶν 
M οὐκ ὀρθῶς ἀπιοτοῦνται. τὸ γὰρ ἐντεῦθεν, οἶμαι, χρὴ 

ἐυννοεῖν. ἐχόμενον γάρ ἐστι τῷ τοὺς πρεσβύτας ἐπὶ τὴν 
τοῦ παιδὸς ἴέναι φύσιν, ἐκ τῶν τελευτηκότων αὖ, κειµέ- 
ρων δὲ ἐν γῇ πάλιν ἐκεῖ ξυνισταµένους καὶ ἀναβιωσκομέ- 

πθνους ἔπεσθαι τῇ τροπῇ συνανωκυκλουµένης εἰς τάναντία 
τῆς γενέσεως, καὶ γηγενεῖς δὴ κατά τοῦτον τὸν λόγον ἐξ 

ϱ ἀνάγκης φυοµένους οὕτως ἴχειν τοὔνομα καὶ τὸν λόγον, 
ὅσους μὴ θεὸς αὐτῶν εἰς ἄλλην μοῖραν ἐκόμισεν. 

ΝΕ. Σ8. Κομιδῇ μὶν οὖν τοῦτό γε ἔπεται τοῖς 
19 ἔμπροσθεν. ἁλλὰ δὴ τὸν βίον ὃν ἐπὶ τῆς Κρόνου φὴς 

εἶναι δυνάμεως, πύτερον ἐν ἐκείναις ἦν ταῖς τροπαῖς ἢ 
ἐν ταῖσδε; τὴν μὲν γάρ τῶν ἄσερων τε καὶ ἡλίου µετα: 
βολἠν δηλον ὡς ἐν ἑκατέραις ξυμπίπτει ταῖς εροπαῖς γί- 
7γεσθαι. 

πο. ἘΕ. Καλῶς τῷ λόγω ξυμπαρηκο]ούθηκας. ὃ ὅ ἤρου 
D περὶ τοῦ πάντα αὐτόματα γήνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις, 

ἥκιατα τῆς, νῦν ἐοτὶ καθεστηκνίας φορᾶς, ἀλλ ἦν καὶ 
τοῦτο τῆς ἔμπροσθεν. τότε γὰρ αὐτῆς πρῶτον τῆς κυκλή- 
σεως ἦρχεν ἐπιμελούμενος ὅλης ὁ Θεός, ὧς νῦν κατὰ τό- 

δπους ταὐτὸν τοῦτο ὑπὸ Φεῶν ἀρχόντων πάντῃ τὰ τοῦ 
κόσμον µέρη διειληµµένα. καὶ δη καὶ τὰ ζώα κατὰ γένη 

378 καὶ ἀγέλας οἷον νομεῖς θεῖοι διειλήφεσαν δαίμονες, αὐ- 
τάρκης εἰς πάντα ἕκαστος ἑκάστοις ὧν οἷς αὐτὸς ἔνεμεν, 

Ε ὥστε οὔτ ἄγριον ἦν οὐδὶν οὔτε ἀλλήλων ἰδωδαί, πόλε- 
«ομός τε οὐκ ἑνῆν οὐδὲ στάσις τὸ παράπαν' ἄλλα Θ᾽ ὅσα 

τῆς τοιαύτην ἐσεὶ κατακοσµήσεως ἑπόμενα, μυρί ἂν εἴη 
λέγειν. τὸ ὁ᾽ οὖν τῶν ἀνθρώπων λεχθὲν αὐτομάτου πέρι 
βίον διὰ τὺ τοιόνδε εἴρηται. θεὸς ἵνεμεν αὐτοὺς αὐτὺς 

4. τάχους] τέλους 
— Ueosdio. ⸗ 9”, κόμισυ] ἐκόσμησε a. 

. αὐτῶν Β. aiterus: αὐτῶν abe. (ἑαυτῶν 3 οἱ Flor. {) -- 6. δένδρων] δρυῶν α. -- 
δ) ν ὡς «Η οἱ το Β, δ) ὡς α, δ' ὃς ὧς Βαυρρίας. — 
μωοιος α. -- 139. ὥς γε] ὥστε ᾱ. — 15. ἐτελειώθη ο. — 
πα. 
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ἐπιστατῶν , καθώπερ νῦν ἄνθρωποι, ζῶον ὂν ἕτερον 
Δεότερον, ἄλλα γένη φαυλότερα αὐτῶν νοµεύουσι. νέ- 
µοντος δὲ ἐκείνου πολιτείαί τε οὐκ ἦσαν οὐδὲ κτήσεις 116 
γυναικῶν καὶ παίδων ἐκ γῆς γὰρ ἀνεβιώσκοντο πάντες, 33138 
οι δὲν μεμνημένοι τῶν πρόσθεν. ἁλιὰ τὰ μὲν τοιαῦτα 5 
ἁπῆν πάντα, καρποὺς δὲ ἀφθόνους εἶχον ἀπό τε δένδρων 

κα) πρλλῆς ὕλην ἄλληρ, οὐχ ὑπὸ γεωργίας φυοµένους, ἀλλ) 
αὐτομάτης ἀναδιδούσης τῆς γῆς. γυμνοὶ δὲ καὶ ἄσερωτοι 

Θυραυλοῦντες τὰ πολλὰ ἐνέμοντο' τὸ γὰρ τῶν ὡρῶν αὐ- 
τοῖς ἄλυπον ἐκέκρατο, µαλακὰς δὲ εὐνὰς εἶχον ἄναφνο- ιο 
µένης ἐκ γῆς πόας ἀφθόνον. τὸν δὴ βίον, ὦ Σώκρατες, B 

ἀκούεις μὲν τὺν τῶν ἐπὶ Κρόνου: τόνδε & ἂν λόγος ἐπὶ 
Aoös εἶναι, τὸν νυνὶ παρὼν αὐτὸς ᾖσθησαι. κρῖναι ὅ᾽ αὐτοῖν 
τὸν εὐδαιμονέστερον ἀφ ἂν δύναιό τε καὶ ἐθελήσειας; 

ΝΕ. Σ6. Οὐδαμῶς. 15 
ΞΕ. Βούλει δῆτα ἐγώ σοι τρόπον τινὰ διακρίνω; 
ΝΕ. Σ0. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΕ. E μὲν τοίνυν οἱ τρόφιµοι τοῦ Ἀρόνον, παρού- 

σης αὐτοῖς οὕτω πολλῆς σχολῆς καὶ δυνάµεως πρὸς τὸ 
μὴ µόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ Θηφρίοις διὰ λόγων δύνα- πι 

σθαι ἐνγγίγνεσθαι, κατεγρῶντο τούτοις ξύμπασιν ἐπὶ φι- ϐ 
λοσοφίαν, µετά εε Θηρίων καὶ μετ ἀλλήλων ὁμιλοῦντες, 

καὶ πυνθανόµενοι παρὰ πάσης φύσεως εἴ τινά τις ἠδίαν 
δύναμιν ἔχουσα ἤσθετό τι διάφορον τῶν ἄλλων εἰς συν- 
αγνρμὺν φφονήσεως, εὔκριτον ὕτι τῶν νῦν οἱ τύτε μυρίῳ 15 
πρὸς. εὐδωιμονίαν διέφερον. εἰ δὲ ἐμπιπλάμενοι σίεων 
ἄδην καὶ ποτῶν δαλέγοντο πρὺς ἀλλήλους καὶ τὰ θηρία 
μύθους, . οἷοι δὴ καὶ τὰ νῦν περὶ αὐτῶν λέγονται, καὶ D 

τοῦτο, ὤς γε κατὰ τὴν ἐμὴν δόξων ἀποφήνασθαι, καὶ 
μάλ᾽ εὔκριτον. ὅμως ὅ' οὖν ταῦτα μὶν ἀφῶμεν, ἕως ἂν 39 
ἡμῖν µηνυτής τις ἱκανὸς φανῇ, ποτέρως οἱ τότε τὰς ἐπι- 

Δυµίας εἶχον περί τε ἐπιστημῶν καὶ τῆς τῶν λόγων χρείαρ” 
οὗ ὅ᾽ Ένεκα τὸν μῦθον ἠγείραμεν, τοῦτο λεκτέον, ἵνα τὸ 
μετὰ τοῦτο εἴς τὸ πρόσθεν περαίνωµεν. Ἐπειδὴ γὰρ 380 
πάντων τούτων χρόνος ἐτελεώθη καὶ µεταβολὴν ἔδει. γί- 15 
Ίγνεσθαι καὶ δὴ καὶ τὸ γήινον ἤδη πᾶν ἀνήλωτο γένος, 
πάδας ἑκάστης τῆς ψυχῆς τὰς γενίσες ἀποδεδωκνυίας, Ε 
ὅσα ἦν ἑκάστῃ προσταχῦέν, τοσαῦτα εἰ γῆς σπέρµατα 
πεσούσης, τύτε δή τοῦ παντὸς ὁ μὶν κυβερνήτης, οἷον 
πηδαλίων οἴσκος ἀφέμενος, εἰς τὴν αὐτοῦ περιωπὴν ἀπέ- 40 
στη, τὸν δὲ ἄῆή κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε 
καὶ ξύμφντος ἐπιθυμία. πάντες οὖν οἱ κατὰ τοὺς τόπους 

συνάρχοντες τῷ μεγίστῳ δαίµονι Ώεοί, γνόντες ἤδη τὸ γι- 

. δὴ οπι. ab. — 30. συνανακυκλουµένους ο cod. ΜΗ. ο, -- αι. λόγον] τρόπον Ruseblus 
— 30, δυναστείας Flor. i. Has. 3. — 37. νοµ. „be. 

13. ὅ) ὃν eum Rekkero ο: 
16, ἐμπιμπλάμενοι ἅΧ 4ο. — 37. ἄδην α. — 38. οἷα lübri 
38. ὅσα lihri? καὶ ὅσα απείοτο Cornario abe. — ἑκάστην 

—— ποσαῦτα 68Η αἱ οτε. ΠΒ: προσταχθέντος αὐτὰ ἄΓοαΞΣΤ et pr. ΠΒ, προσταχθέντος 

ώς Ε, λος αὐτὰ Ε, προσταχθέντα, τοσαῦτα ππείογε Cornario abe. — γῆς ſSauppius: γῆν abe. 
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γνόµενον, ἀφίεσαν αὖ τὰ µέρη τοῦ κόσμου τῆς αὐτῶν 

ἐπιμελείαᾳ. ὁ δὲ µετασερεφόμενος καὶ ξυμβάλλω», ἀρχῆς 
τε καὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν ὁὀρμηθείς, σειόμὸν πολὺν 
ἐν ἑαυτῷ ποιῶν, ἄλλην αὖ φθορὰν ζώων παντοίων ἄπειρ- 

ὀγάσατο,. μετὰ δὲ ταῦτα προ θόντος ἱκανοῦ χρόνου, 
θορύβων τε καὶ ταραχῆς ἤδη πανόµενος καὶ τῶν σει- 

αμῶν, γαλήνης ἐπιλαβόμενος εἴς τε τὺν εἰωθότα δρόμον 
Β τὸν ἑαντοῦ κατακοσμούμενος Πει, ἐπιμέλειαν καὶ κράτος 

ἔχων αὐτὸς τῶν ἐν αὐτῷ τε καὶ ἑαυτοῦ, τὴν τοῦ ὅημι- 
νο συργοῦ καὶ πατρὺς ἀπομνημονεύων διδαχὴν εἰς δύναμιν. 

98Ι κατ ἀρχᾶς μὲν οὖν ὠκριβέστερον ἀπετέλει, τελευτῶν δὲ 
ἀμβλύτερον. τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σωματοειδὶς τῆς συγκρά- 
σεως αἴειον, τὸ τῆς πάλαι ποτὶ φύσεως Εύντροφον, ὅτι 

πολλῆς ἦν µετέχον ἀταξίας πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον ἄφι- 
αδκέσθαι. παρὰ μὲν γὰρ τοῦ συνθέντος πάντα τὰ καλὰ κέ- 

κτηται: παρὰ δὲ τῆς ἴμπροσθεν ἔξεως, ὅσα χαλεπὰ καὶ 
ἄδικα ἐν οὐρανῷ γίγνεται, ταῦτα ἐξ ἐκείνης αὐτός τε ἔχει 
καὶ τοῖς ζώοις ἐναπεργάζεται. μετὰ μὲν οὖν τοῦ χυβερνή- 

τον τὰ ζῶα τρέφων ἐν αὐτῷ ομικρὰ μὲν φλαῦρα, μεγάλα 
30 δὲ ἐνέεικτεν ἀγαθά' χωριζόµενος δὲ ἐκείνου τὸν ἐγγύτατα 

χρόνον ἀεὶ εῆς ἀφέσεως κάλλιστα πάντα διάγει, πφροϊόν- 
τος δὲ τοῦ χρόνου καὶ λήθης ἐγγιγρομένης ἐν αὐτῷ μᾶλ- 
λον καὶ δυναστεύει τὸ τῆς παλαιᾶς ἀναρμοστίας πάθος, 
τελευτῶντος δὲ ἐξανθεῖ τοῦ χρόνου καὶ σμικρὰ μὲν τ- 

αγαθά, πολλὴν δὲ τὴν εῶν ἑναντίων κρᾶσιν ἐπεγκεραννύ- 
µενος ἐπὶ διαφθορᾶς κίνδυνον αὐτοῦ τε ἀφικνεῖται καὶ 
τῶν ἐν αὐτῷ. διὸ δὴ καὶ τὀτ᾽ ἤδη θεὺς ὁ κοσµήσας 
αὐτόν, καθοφῶν ἐν ἀπορίαις ὄντα, κηδόµενος ἵνα μὴ 
χειμασθεὶς ὑπὸ ταραχῆς διαλυθεὶς εἰς τὸν τῆς ἀναμοιό- 

4ότητος ἄπειρον ὄντα τόπον δύῃ, πάλιν ἔφεδρος αὐτοῦ τῶν 
2μῷ πηδαλίων γενόμενος, τὰ νοσήσαντα καὶ λυθένεα ἐν τῇ 
Ε καθ ἑαυτὸν πφοτέρᾳα πεφιόδῳ σερέφας, κοσμεῖ τε καὶ 

ἐπανορθῶν ἀὠἀθώνωτον αὐτὸν καὶ ἀὠγήρων ἀπεργάξεται. 
τοῦτο μὲν οὖν τέλος ἁπάντων εἴρηται. τὸ δ' ἐπὶ τὴν τοῦ 

15 βασιλέως ἀπόδειξιν ἱκανὸν ἐκ τοῦ πρύσθεν ἁπτομένοις τοῦ 
Ἰόγου. στρεφθέντος γὰρ αὖ τοῦ κόσμου τὴν ἐπὶ τὴν νῦν 
γένεσιν ὁδὸν τὺ τῆς ἡλικίας αὖ πάλιν ἴστατο καὶ καινὰ 
τάναντία ἀπεδίδον τοῖς εότε. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ σμικρότη- 
τος ὀλίγου δέοντα ἠφανίσθαι τῶν ζώων ηὐξάνετο, τὰ 

1ο ὁ᾽ ἐκ γῆς ννογενῆ σώματα πολιὰ φύντα πάλιν ἀποθνή- 
σκοντα εἰς γῆν κατῄει. καὶ τάλλά τε πάντα μετέβαλλεν, 

414 ἁἀπομιμούμενα καὶ ξυνακολουθοῦντα τῷ τοῦ παντὸς πα- 

Φήμαει, καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς κυήσεως καὶ γεννήσεως καὶ 
τροφῆς µέμημα συνείπετο τοῖς πᾶσιν ὑπ ἀνάγκης. οὐ 

«γὰρ ἐξῆν ἔτ᾽ ἐν γῇ δι ἑτέρων συνιστάντων φύεσθαι ζῶον, 
ἀλλὰ καθάπερ τῷ «όσμφ προσετέτακτο αὐτοκράτορα εἶναι 
τῆς αὐτοῦ πορείας, οὕτω δὴ κατὼ ταὐεὰ —8 τοῖς µέρε- 

σιν αὐτοῖς δ αὐτῶν, καθ᾽ ὕσον οἷόν τ’ ἦν, φύειν τε καὶ 

ιν 

ρ 
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γεννᾷν καὶ ερέφειν προσετάετετο ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἀγωγῆς. 
οὗ δὲ ἕνεκα ἆ λόγος ὥρμηκε πῶς, ἐπ αὐτῷ νῦν ἐσμν Β 
ἤδη. περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων Θηρίων πολὶὰ ὧν καὶ µα- 3898 
κρἁ διεξελθεῖν γένοιτο, ἐξ ὧν ἕκαστα καὶ δι ἃς αἰτίας 
µεταβέβληκε" περὶ δὲ ἀνθρώπων βραχύτερα καὶ μᾶλλον 6 

προσήκοντα. τῆς γὰρ τοῦ κεκτηµένου καὶ νέµοντος ἡμᾶς 
δαίµονος ἀπερημωθέντες ἐπιμελείας, τῶν πολὶῶν αὐ Φη- 
ρίων, ὅσα χαλεπὰ τὰς φύσει ἦν, ἀπαγριωθέντων, αὐ- 
τοὶ δὲ ἀσθενεῖς ἄνθρωποι καὶ ἀφύλακτοι γεγονότες, ὄτηφ- 
πάζυντο ὑπ αὐτῶν, καὶ ἔτ ἀμήχανοι καὶ ἄτεχνοι κατὰιος 

τοὺς πρώτους ἦσαν χρόνους, ἅτε τῆς μὲν αὐτομάτης τρο- 
φῆς ἐπιλελοιπνίας, πορίζεσθαι δὲ οὐκ ἐπιστάμενοί πω διά 
τὸ µηδεµίαν αὐτοὺς χρείαν πρότερον ἀναγκάζειν. ἐκ τού- 
των πάντων ἐν µεγάλαις ἀπορίαις ἠσων. ὄθεν δὴ τὰ πά- 
λαι λεχθέντα παρὰ θεῶν δώρα ἡμῖν δεδώφηται μετ] ἀναγ- 16 
καίας διδαχῆς, καὶ παιδεύσιως, πῦρ μὶν. παρὰ Προµη- 

Φίως, τέχναι δὲ παρ Ἡφαίοτον καὶ τῆς συντέχνου, σπἑφ- 

µατα δὲ αὖ καὶ φυτὰ παρ ἄλλων: καὶ πάνθ᾽ ὑπόσα τὸν ϐ 
ἀνθρώπινον βίον συγκατισκεύακεν, ἐκ τούτων γέγονεν, 
ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐκ Θεών, Όπερ ἐῤῥήθη »ῦν δή, τῆς ἐπιμε- Ἄ0 
λείας ἐπέλιπεν ἀνθφώπους, δι ἑαυτῶν δὲ ἴδει τήν τε ὅνα- 

γωγὴν καὶ τὴν ἐπιμέλεαν αὐτοὺς αὐτῶν ἔχειν καθάπερ 
ὅλος ὁ κόσμος, ὦ ξυμμιμούμενοι καὶ ἔννεπόμενοι τὸν α 94 
χρόνον νῦν μὶν οὕτω, τότε δὲ ἐκείνως ζώμέν τε καὶ φυ- 
όμεδα. καὶ τὸ μὲν δὴ τοῦ µύθον τέλος ἀχέτω, χρήσιμον 15 κ 
ὃ) αὐτὸν ποιησύµεθα πρὸς τὸ κατιδεῖν ὕσον ἡμάρτομεν 
ἀποφηράμενοι τὸν βασιλικόν τε καὶ πολιτικὸν » τῷ πρό- 

σῦε λόγῳ. 
ΝΕ. Σ9. Πῶς οὖν καὶ πόσον ἁμάρτημα φὴς εἶναι 

γεγονὺς ἡμῖν; 
ΞΕ. Τῇ μὶν βραχύτερο», τῇ δὲ µάλα γενναῖον καὶ 

πολλῷ μεῖζον καὶ πλέον ἢ τότε. 
ΝΕ. Σ... Πώς, 

ΞΕ. ει μὶν ἐφωτώμενοι τὸν ἐκ τῆς νῦν πεφιφορᾶς 
καὶ γενέσεως βασιλέα καὶ πολιτικὸν τὸν ἐκ τῆς ἑναντίας 35 
περιόδου ποιμένα τῆς τότε ἀνθρωπίνης ἀγέλης εἴπομεν, 
καὶ ταῦτα Θεὸν ἀντὶ θνητοῦ, ταύτῃ μὲν πάμπολυ παρη 3415 
»έχθηµεν᾽ ὅτι δὲ Ευμπάσης τὴς πόλεως ἄ ἄρχοντα αὐτὸν 
ἀπεφήναμεν, ὄντινα δὲ τρόπον οὐ διείποµεν, ταύτῃ δὲ 
αὖ τὸ μὶν λεχθὶν ἀληθές, οὐ μὴν ὅλον γε οὐδὲ σαφὶς κο 

ἐφῥήθη, διὸ καὶ βραχύτερον ἢ κατ ἐκεῖνο ἡμαρτήκαμεν. 
ΝΕ. Σά. ᾿Αἰηθῆ. 
ΣΕ. Ati τοίνυν τὸν τρόπον, ὡς ἴἔοικε, διορίόαντας 

{τπτ 

τῆς ἀρχῆς τῆς πόλεως οὕτω τελέως τὸν πολιτικὸν ἡμῖν 92805 
εἰρήσθαι προσδοκῷν. .. 

ΝΕ. Σ4. Καὶῶρ. 

ΞΕ. αιὰ ταῦτα μὴν καὶ τὸν μῦθον παριθέµεῦα, K 
ἵνα ἐνδείξαιο περὶ τῆς «γελαιοτροφίας αἡ µόνον ὦς πάντες 

- Θορύβου α. -- µίτοχον ας. -- 14. τὰ om. a. — κέκληται a. — 13. μικρά a. — 131. φύσως ΧΙ 4ΠΗ οἱ 
γε πο — 18, αὐτὸν ab. — 11. ἀγήρω a. 

14. ἦσαν ἀπορίαις Γὓο, — ει. δὲ) τεα. — 14. οὕτως 5. — δὲ δη a. — 11. πφόσθεν α. 



αὐτῆς ἀμφισβητοῦσι τῷ ζητονμένῳ τὰ νῦν, ἁλλὰ κἀκεῖ- 
νον αὐτὸν ἐναργέστερον ἴδοιμεν, ὃν προσήκει µόνον κατὰ 
τὸ παράδειγµα ποιμένων τε καὶ βουκόλων τῆς ἀνθρωπί- 
νης ἐπιμέλειαν ἔχοντα τροφῆς τούτου μόνον ἀξιωθῆναι 

τοῦ προσρήµατος- 
ΝΕ. ΣΩ. Ὀρθῶς. 
ΞΕ. Οἶμαι δέ γ, ὦ Σώκρατες, τοῦτο μὲν ἕει μεῖ- 

ϱ ζον ἢ κατὰ βασιλέα εἶναι τὸ σχήμα τὸ τοῦ θείου νοµέως, 
τοὺς ὁ᾽ ἐνθάδε νῦν ὄνταρ πολιτικοὺς τοῖς ἀρχομένοις 

1 ὁμοίους τε εἶναι μᾶλλον πολὺ τὰς φύσει καὶ παραπλησι- 

αίτερον παιδείας µετειληφέναι καὶ τροφῆς. 
ΝΕ. Σά. Πάντως που. 

ΞΕ. ᾖΖητητέοι γε μὴν οὐδὶν ἂν εἴησαν οὔθ) ἧἦττον 
οὔτε μᾶλλον, εἴθ) οὕτως εἴτ᾽ ἐκείνως ποψύκαριο. 
ΝΕ. 28. Πῶς γὰρ οὗ: 

ΞΕ. Τῇδε δὴ πάλιν ἐπανέλθωμεν, ἣν γὰρ ἔφαμεν 
αὐτεπιτακτικὴν μὲν εἶναι τέχνην ἐπὶ ζώοις, οὐ μὴν ἰδίᾳ 

ϱ γε ἀλλὰ κουῇ τὴν ἐπιμέλειαν ἔχουσαν, καὶ προσείποµεν 

3960 δὴ τότε εὐθὺς ἀἁγελαιοτροφικήν, — µέμνησαι γάρ; 
1ο. «ΝΕ. Σ9, Ἰναί. . 

ΞΕ: Ταύεηςρ τοίνυν πῃ διηµαρτάνοµεν. τὸν γὰρ πο- 
λεικὸν οὐδαμοῦ συνελάβομεν οὐδ' ὠνομάσαμεν, ἁλλ’ ἡμᾶς 
ἔλαθε κατὰ τὴν ὀνομασίαν ἐκφυγών. 

ΝΕ. Σο. Πὼς: 

35 «ΞΕ. Τοῦ τὰς ἀγέλας ἑκάστας τρέφειν τοῖς μὲν ἄλλοις 

που πᾶσι µέτεστι νομεῦσι, τῷ πολιτικῷ δὲ οὐ μετὸν ἔπη- 
Ε νέγκαµεν τοὔνομα, δέον τῶν κοινῶν ἐπενεγκεῖν ει ξύμπασιν. 

ΝΕ. 29. ᾿Αιηθῆ λέγεις, εἴπερ ἐτύγχανέ γε ὄν. 
SE. Πῶς ὃ᾽ οὐκ ἦν εό γε θεραπεύειν που πᾶσι κοι- 

30 νόν, μηδὲν διορισθείσηᾳ τροφῆς μηδέ τινος ἄλλης πραγ- 
µατείας; ἀλλ’ ἤ τινα ἀγελαισκομικὴν ἢ Θεραπεντικὴν ἢ 
καί τινα ἐπιμεληεικὴν αὐτὴν ὀνομάσασιν, ὡς κατὰ πάντων, 
ἐξῆν περικαλύπτειν καὶ τὸν πολεικὸν ἅμα τοῖς ἄλλοις, 
ἐπειδὴ δεῖν τοῦτ᾽ ἐσήμαινεν ὁ λόγος. 

ΝΕ. ΣΩ. Ὀρθῶς. 
4916 ᾖµίνα τρόπον γίνει ἄν; - 

ΣΕ. ΚΝατὰ ταὐτὰ καθ’ ὤπερ ἴμπροσθεν διῃρούµεθα 
τὴν ἀγελαιοτροφικὴν πεζοῖς τε καὶ ἀπτῆσι, καὶ ἀμήκτοις 

9Η7 τε καὶ ἀκεράτοις, τοῖς αὐτοῖς ἄν που τούτοις διαιρούµενοι 
αοκαὶ τὴν ἀγελαιοκομικὴν τήν τε νῦν καὶ τὴν ἐπὶ Κρόνου 

βασιλείαν πεφιειληφότες ὢν ἡμεν ὁμοίως ἐν τῷ λόγω. 
ΝΕ. ΣΩ. Φαίνεται" ζητῶ δὲ αὖ τί τὸ μετὰ τοῦτο. 

ΞΕ. «ῆλον ὅτι λεχθέντος οὕτω τοῦ τῆφ ἀγελαιοκομι- 

Β κῆς ὀνόματος οὐκ ἄν ποτ ἐγένετο ἡμῖν τό τινας ἀμφισβη- 

ἆλλ᾽ ἡ μετὰ τοῦτο διαίρεσις αὖ 

3. κατὰ τὸ παράδειγµα µόνον ᾱ. 
χσΠ. -- 1ο. ο Τοδε στα Δι — — 
ἦσαν a. -- 16 ε πα Stepl οἳ 

»ὐθὺς αἲ. — 32. οὐδαμῆ 5. — 37. δὲον] δέοντι α. -- 
34, δεῖν οπι, Χ 4Π. 
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— 6. Ὀρθῶς ο. Χο Π. -- 7. δέ γ, ὦ) δ' ἴγωγε, ὦ αἲ. -- 
cum Ηραμάίο {οἱ οοστ. Π) Ῥοι ζητητέον cum libris a. -- εἴησαν] εἰ 

iſbri 2* - 1 — 17. τὲ 
31. ἀλλ ἤ τινα] καὶ 

05 

τεῖν ὡς αὐδ᾽ ἐπιμέλεα τὸ παράπαν ἐστίν, ὥσπερ τότε δι 
καίως ἠἡμφιαβητήθη µηδεμίαν εἶναι τέχνην ἐν ἡμῖν ἀξίαν 

τούτου τοῦ θΘρεπτικοῦ προσρήµατος: εἰ ὅ οὖν τις εἴη, 
πολλοῖς πρότερον αὐτῆς καὶ μᾶλλον προσήκειν ἤ τινι τῶν 
βασιλέων. 5 

ΝΕ. ἆ9. ὈΟρθῶς. 

ΞΕ. Ἐπιμέλεια δὲ γε ἀνθρωπίνης συμπάσης κοινω- 
γίας οὐδεμία ἂν ἐθελήσειεν ἑτέρα μᾶλλον καὶ πραοτέρα 
τῆς βασιλοκῇν φάναι καὶ κατά πάντων ἀνθρώπων ἀρχῆς 
εἶναι τέχνη. 

ΝΕ, Σ9. Αύεις ὀρθῶς. 

ἘΕ. Μιὰ ταῦτα δὲ γε, ὦ Σώκρατες, ἀφ ἐννοοῦμεν 

ὅτι πρὸς αὐτῷ δὴ τῷ τέλει συχνὸν αὖ διημαρτάνετο: 
ΝΕ. Σ6,. To ποῖον; 

ΞΕ. Τάδε, ὡς ἄρ εἰ καὶ διενοήθηµεν ὃ ει μάλιστα 15 
τῆς δίποδος ἀγέλης εἶναί εινα θρεπτικἠν τέχνην, οὐδέν. 
τι μᾶλλον ἡμᾶς ἴδει βασιλικὴν αὐτὴν εὐθὺς καὶ πολιτικὴν 3398 

ὦς ἀποτετελεσμένην προσαγοφεύειν. 
ΝΕ. 50. Τί μήν; 

3ΞΕ. Πρῶτον μὲν ἐλέγομεν τοὔνομα µετασκενωφή- κι 
σασθαι, πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν μᾶλλον προὔαγαγόντας ἢ ἢὉ 
τὴν τρυφήν, ἔπειτα ταύτην τέµνειν' οὐ γὰρ σμικρὰς ἂν 
ἔχοι εµήσεις ἔτι. 

ΝΕ. Σ9. Ποίας; 

ΞΕ. Ἡι τε τὸν Θεῖον ἄν που διειλόµεθα νοµέα χω- 10 478 
οἷς καὶ τὺν ἀνθρώπινον ἐπιμελητήν. 

ΝΕ. ΣΑ. ὈΟρθῶς. 

ΞΕ. Αὖθι δέ γε τὴν ἀπονεμηθεῖσαν ἐπιμεληεικὴν 
δίχα τέµνειν ἀναγκαῖον ἦν. 

NE. M. Τίνι; 40 

ΞΕ. ἨΤῷ βιαίῳ τε καὶ ἑκουσίῳ. 
ΝΕ. M. Τί δή, 

ΞΕ. Καὶ ταύτῃ που τὸ πρότερον ἁμαρτάνοντες εὖη- 

Φέστερα τοῦ δέοντος εἰς ταὐτὸν βασιλέα καὶ τύραννον Ε 
ἐυνέθεμεν, ὠνομοιοεάτους ὄντας αὐτοὺς τε καὶ τὸν τῆς as 
ἀρχῆς ἑκατέρον τρόπον. 

ΝΕ. ΣΩ. ᾽Αληθῆ. 
ΣΕ. Νῦν δὲ γε πάλιν ἐπανοφθούμενοι, καθάπερ εἷ- 

πο», τὴν ἀνθρωπίνην ἐπιμεληεικὴν δίχα διαιρώµεθα, τῷ 
βιαίῳ τε καὶ ἐκουσίῳ; ϱ 

ΝΕ. Σ98. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΔΕ. Καὶ τὴν μέν γέ που τῶν βιαίων τυρανρικήν, 
τὴν δὲ ἐκούσιον καὶ ἐκουσίων διπόδων ἀγελαιοκομικὴν 
ζώων προσειπόντες πολιτικήν, τὸν ἔχοντα αὖ τέχνην ταύ- 

6 

μὲν ἔτι οἵη. - 

om. AA εἰ pr. Π. -- 19. τότε γε 
δέ τινα auetore Cornario ᾱ. -- 

ᾶ Ἱτέρα α. -- 17. εὐθὺς αὐτὴν ας. — 20. μὲν Ἡ 4 Π οἱ Εἰοτ. ἔ: μὲν 1, τότέ καὶ δικαίως ᾱ. -- 8. ἐθελήσειε μᾶλλον 
ὃ abe. — 21. 
τὴν τέχνην Ἐπυ, 

ἐπαγαγόντας α. -- 38. δέ) ὧδέ Χά4Π. — 33. διαιρώμεθά γε, τῷ ᾱ. — . αὖ; οὖν ᾱ. -- τέχνην] 
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την καὶ ἐπιμέλειαν ὄντως ὄντα βασιλέα καὶ πολιτικὺν 
ἀποφαινώμεθα; 

ΝΕ. 14. Καὶ κινδυνεύει γε, ὦ ξένε, τελέως ἂν ἡμῖν 
οὕτως ἴχειν ἡ περὶ τὺν πολιτικὸν ἀπόδειξις. 

5 «ΞΕ. Καλῶς ἄν, ὦ Σώκρατες, ἡμῖν ἔχοι. δεῖ δὲ᾽ μὴ 
σοὶ µόνῳ ταῦτα, ἀλλὰ κἀμοὶ μετὰ σοῦ κοινῇ ξυνδοκεῖν. 

νῦν δὲ κατά γε τὴν ἡμὴν οὕπω φαίνεται τέλεον ὁ βασι- 
λεὺς -ἡμῖν σχήμα ἔχειν, ἆλλὰ καθώπερ ἀνδριαντοποιοὶ 
παρὰ καιρὸν ἐνίοτε σπεύδοντες πλείω καὶ µείζω τοῦ δέ- 

Β1οοντος ἕκαστα τῶν ἔργων ἐπεμβαλλόμενοι βραδύνονσι, καὶ 
νῦν ἡμεῖς, ἵνα δη πρὸς τῷ ταχὺ καὶ μεγαλοπρεπῶς δηλώ- 
σαιμεν τὸ τῆς ἔμπροσθεν ἁμάρτημα διεξύδονυ, τῷ βασι- 
λεῖ νοµίσαντες πρίπειν μεγάλα παραδείγµατα ποιεῖσθαι, 
Θαυμαστὺν ὄγκον ἀράμενοι τοῦ μύθου, µείξονι τοῦ δέ- 

'δοντος  ἠναγκάσθημεν αὐτοῦ μέρει προσχρήσασθαι. διὸ 

µακφοτέραν τὴν ἀπόδειξιν πεποιήκαµεν -αὶ πάντως τῷ 
μύθῳ τέλος οὐκ ἐπέθεμεν, ἀλλ ἀτεγνῶς ὁ λόγος ἡμῖν 

ὁ ὥσπερ ζώον τὴν ἔξωθεν μὲν περιγραφὴν ἔοικεν ἱκανῶς 
990 ἴχειν, τὴν δὲ οἷον τοῖς φαρμάκοις καὶ τῇ συγκράσει τῶν 

3ο χρωμάτων ἐνάργειαν οὐκ ἀπειληφέναιπω. γραφῆς δὲ καὶ 
συµπάσης «χειρουργίας λέξει καὶ λόγῳ δηλοῦν πᾶν ζῶον 

μᾶλλον πρέπει τοῖς δυναµένοις ἔπεσθαι: τοῖς ὅ᾽ ἄλλοις 

διὰ χειρουργιῶν. 
ΝΕ. ΣΩ. Τοῦτο μὶν ὀρθῶς 

αφ φὴς ἱκανῶς εἰρῆσθαι, δήλωσον. 
η ΞΕ. Χαλεπόν, ὦ δαιµόνιε, μὴ παραδείγµασι χρώµε- 

γον ἱκανῶς ἐνδείκνυσθαί τι τῶν µειζόνων. κινδυνεύει γὰρ 
ἡμῶν ἕκαστος οἷον ὄναρ εἰδὼς ἅπαντα πάντ αὖ πάλιν 
ὥσπερ ὕπαρ ὠγνοεῖν. 

ο. ΝΕ. 59. Πῶς τοῦτ εἶπες; 
ΞΕ. Καὶ μάλ ἀτόπως ἔοικά γε ἐν τῷ παρόντι κινή- 

σας τὸ περὶ τῆς ἐπιστήμης πάθος ἐν ἡμῖν. 

ΝΕ. ΣΩ. Τί δή: 
ΞΕ. Παραδείγματος, ὦ µακάριε, αὖὐ µοι καὶ τὸ πα: 

40 ράδειγµα αὐτὸ δεδέηκεν. 
Ε ΝΕ. ΣΩ. TI οὖν; λέγε μηδὶν ἐμοῦ γε ἕνεκα 

ἀποκνῶν. 
ΞΕ. Ιεντέον, ἐπειδὴ καὶ σὺ ἔτοιμος ἀκολουθεῖν. τοὺς 

γάρ που παῖδας ἴσμεν, ὅταν ἄφει γραμμάτων ἔμπειροι 

4ὐ γίγνωνται -- 
ΝΕ. M. Τὸ ποῖον; 

ὕπῃ δὲ ἡμῖν οὕπω 

301 ΞΕ. "Ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον ἐν ταῖς βραχυτάταις 
καὶ ῥάσταις τῶν συἱλαβῶν ἱκανῶς διαισθάνονται, καὶ τὰ- 
ληθῆ φράζειν περὶ ἐκεῖνα δυνατοὶ γίγνονται. 

Φ18δω ΝΕ. Σᾳ. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΞΕ. Ταύτὰ δέ γε ταῦτα ἐν ἆἅλλαις ἀμφιγνοοῦντες 

πάλιν δόξῃ τε ψεύδονται καὶ λόγῳ. 

ὁ, τῶν πολιτικῶν ᾱ. -- 11. τὶ 

ΠΟΗΙΤΙΚΟΣ 

ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. αρ οὖν οὐχ ὧδε φᾷοτον καὶ κάλλιοτον ἐπάγειν 

αὐτοὺς ἐπὶ τὰ µήπω γιγνωσκόµενα; 
ΝΕ. Q. Πῶς; 

ἘΕ. ᾿Ανάγειν πρῶτον ἐπ ἐκεῖνα ἐν οἷς ταὐτὰ ταῦτα 
ὀρθῶς ἐδόξαζον, ἀναγαγόντας δὲ τιθέναι παρὰ τὰ µήπω 
γιγνωσκόµενα, καὶ παραβάλλοντας ἐνδεικνύναι τὴν αὐτὴν Β 
ὁμοιότητα καὶ φύσιν ἐν ἀμφοτέραις οὖθαν ταῖς συµπλο- 
καῖς, μέχριπερ ἂν πᾶσι τοῖς ἀγνουυμένοις τὰ δοξαζόμενα 
ἀληθῶς παρατιθέµενα δειχθῆ, δειχθέντα δέ, παραδείγµαθ) ιο 
οὕτω γιγνόµενα, ποιήσῃ τῶν στοιχείων πάντων 
ἐν πάσαις ταῖς συλλαβαϊῖς, τὸ μὲν ἕτερον ὡς τῶν ἄλλων 

ἕεερον ὄν, τὺ δὲ ταὐτὸν ὡς ταὐτὸν ἀεὶ κατὰ ταύτὰ ἑαυῷ ϐ 

προσαγορεύεσθαι. 
ΙΝΕ. Σ8. Πωντάπασι μὶν οὖν. .. 

Ξ8Β. Οὐκοῦν τοῦτο μὲν ἱκανῶς σονειλήφαµεν, ὅτι 
παραδείγµατός  ἐσεὶ τότε γένεσις, ὁπόταν ὃν ταὐτὸν 
ἐν ἑτέρῳ διεσπασμένῳ, δοξαζόµενον ὀρθῶς καὶ συναχθὲν 

περὶ ἑκώτερον ὡς συνάµφω µίαν ἀληθῆ δόξαν ἀποτελῇ: 
ΝΕ. Σ9. Φαίνεται. * 

E. Θαυμάζοιμεν ἂν οὖν εἰ ταὐτὸν τοῦτο ἡμῶν ἡ 
φυχὴ φύσει περὶ τὰ τῶν πάντων σοτοιχεῖα πεπονθνῖα εοτὲ 

μὲν ὑπ ἀληθείας περὶ ἓν ἕκαστον ἓν τισι συνίσεαται, τοτὶ Ὦ 
δὲ περὶ ἄπαντα ἐν ἑτέροις αὔ φέρεται, καὶ τὰ μὲν αὖὐ- 
πῶν ἁμῇ γέ πῃ τῶν συγκράσεων ὀρθῶς δοξάζει, µετατι- 15 
θέµενα ὅ) εὖς τὰς τῶν πραγμάτων μακρὰς καὶ μὴ ῥαδί- 

ους συλλαβὰς ταὐτὰ ταῦτα πάλιν ἀγνοεῖ; 
ΝΕ. Σ9. Καὶ Φαυμαστόν γε οὐδέν, 

ΞΕ. Πῶς γάρ, ὦ φίλε, δύναι᾽ ἂν τις ἀρχόμενος 
ἀπὸ δόξης φευδοῦς, ἐπί τι τῆς ἀληθείας καὶ μεκρὸν µέ- 1ο 
ρος ἀφικόμενος κεήσασθαι φρόνησιν; Ε 

ΝΕ. 29, Σχεδὸν οὐδαμῶς. 

ΔΕ. Οὐκοῦν ταῦτα ἓἐἰ ταύτῃ πέφυκεν, οὐδὲν δἠ- 
πλημμελοῖμεν ἂν ἐγώ τε καὶ σὺ πρῶτον μὲν ἐπιχειρήσαντες 
ὅλου παραδείγματος (δεῖ τὴν φύσιν ἐν σμικρῷ . κατὰ 35 

µέρος ἄλλῳ παραδείγματι, μετὰ δὲ ταῦτα µόλλοντες, ἐπὶ 
τὺ τοῦ βασιλέως µέγιστον ὃν ταὐτὸν εἶδος ἀπ "Ααττόνων 
φέροντές ποθεν, διὰ παραδείγματος ἐπιχειφεῖν αὖ τὴν 391 
τῶν κατὰ πύλιν Θεραπείαν τέχνῃ Υραρίριν, ἵνα ὕπαρ 

ἀντ᾽ ὀνείρατορ ἡμῖν γίγνηται» 
ΝΕ. Σᾳ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς. 
ΞΕ. Πάλι δὴ τὸν ἔμπροσθεν. λόγον ἀναληπτίον, ὡς 3419 

ἐπειδὴ τῷ βασιλοιῷ γένει τῆς περὶ τὰς πόλεις ἐπιμελείας 
ἀμφισβητοῦσι µυρίοι, δεῖ δὴ πάντας ἀποχωφίξειν τούτους 
καὶ µόνον ἐκεῖνον λιπεῖν. καὶ πρὸς τοῦτο δὴ ο ημε 1.5 
τος ἔφαμεν δεῖν εινὸς ἡμῖν. 

ΝΕ. Σ5. Καὶ µά]α. 

11. 318. 919. 
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3ΞΕ. Τί δῆτα παράδειγμά τις ἄν, ἴχον τὴν αὐτὴν 
πολιεικὴν πραγµατίαν, σμικρύτατον παραθέµενος ἵκα- 

Ἡ νῶς ὤν εὗροι τὸ ζητούµενον; βούλει πρὸς «4ἱός, ώ Σά- 

κρατες, εἰ µή τι πρόχειρον ἕτερον ἔχομεν, «ἀλλ οὖν τήν 
δγε ὑφαντικὴν προελώµεθα; καὶ ταύτην, εἰ δοκεῖ, μὴ πᾶ- 

σαν; ἀπυχρήσει γὰρ ἴσως ἡ περὶ τὰ ἐκ τῶν ἐρίων ὑφά- 
σµατα” τάχα γὰρ ἂν ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ µέρος αὐτῆς µαφ- 
τυρήσειε προαιρεθὲν ὃ βουλόμεθα. 

ΝΕ. 5. Τί γὰρ οὔ: 
ϱ ἘΕξ. Τί δῆτα οὐ, καθάώπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τὲ- 

µνοντες µέρη μερῶν ἕκαστον διηρούμεθα, καὶ νῦν περὶ 

ὁ ὑφαντικὴν ταὐτὸν τοῦτο ἐδράσαμεν, καὶ κατὰ δύναμιν ὃ τι 
294 µάλιστα διὰ βραχέων ταχὺ πώντ᾽ ἐπελθόντες πάλιν Πλθο- 

μεν ἐπὶ τὺ νῦν χρήσιµον: 

is ΝΕ. Σ9. Πῶς λέεις: 

3ΞΕ. αὐτὴν τὴν διέξοδον ἀπόκρισίν σοι ποιήσοµαι. 
ΝΕ. M. Κάλλιοτ εἶπες. 

ΞΕ. Ἔσει τοίνυν πάντα ἡμῖν ὁπόσα δημιουργοῦμεν 
καὶ χτώµεθα, τὰ μὲν ἕνεκα τοῦ ποιεῖν ει, τὰ δὲ τοῦ μὴ 

Φοπάσχειν ἁμυντήρια" καὶ τῶν ἁμυνεηρίων τὰ μὲν ἀλεξι- 
φάρμακα καὶ Δεῖα καὶ ἀνθρώπινα, τὰ δὲ προβλήματα": 

υ τῶν δὲ προβλημάτων τὰ μὶν πρὸς τὸν πόλεμον ὁπλίσματα, 
τὰ δὲ φράγματα" καὶ τῶν φραγμάτων τὰ μὲν. παραπετά- 
σµατα, τὰ δὲ πρὺς χειμῶνας καὶ καίµατα ἁλεξητήρια: 

αὐτῶν δὲ ἀλεξητηρίων τὰ μὲν στεγάσµατα, τὰ δὲ σκεπά- 
σµατα" καὶ τῶν σχεπασµάτων ὑποπετάσματα μὲν ἄλλα, 
περικαλύµµατα δὲ ἕτερα" περικαλυμµάτων δὲ τὰ μὲν ὁλό- 

Ε σπισα, σύνθετα δὲ ἕτερα: τῶν δὲ συνθίτων τὰ μὲν τρητά, 
τὰ δὲ ἄνευ τρήσεως συνδετά' καὶ τῶν ἀτρήτων τὰ μὲν 

40 ψεύρινα φνυτῶν ἐκ γῆς, τὰ δὲ τρίχινα: τῶν δὲ τριχίνων 

τὰ μὲν ὕδασι καὶ γῇ κολλητά, τὰ δὲ αὐτὰ αὐτοῖς συνδετά. 
τουτοισὶ δὴ τοῖς ἐκ τῶν ἑαυτοῖς συνδουµένων ἐργασθεῖσιν 

990 ἁμυντηρίοις καὶ σκεπάσµασι τὸ μὶν ὄνομα μάτια ἐκαλέ- 
σαμεν’ τὴν δὲ τῶν ἱματίων μάλιστα ἐπιμελουμένην τέχνην, 

9440 15 ὥσπερ τότε τὴν τῆς πόλεως πολιτικὴν εἴπομεν, οὕτω καὶ 
νῦν ταύτην προθείπωµεν ἀπ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἵμα- 
τισυργικήν; φῶώμεν δὲ καὶ ὑφανεικήν, σον ἐπὶ τῇ τῶν 

Ἱματίων ἐργασίᾳ µέγίστον ἦν µόριον, μηδὶν διαφέρειν 
πλὴν ὀνόματι ταύτης τῆς Ἰματιουργικῆς, καθάπεφ κὠκεῖ 

αοτότε τὴν βασιλικὴν τῆς πολιτικῆς; 

ΝΕ. Σ9. Ὀρθότατά γε. 

ΞΕ. Τὸ μετὰ τοῦτο δὴ συλλογισώµεθα, ὄει τὴν ἵμα- 
τίων ὑφαντικὴν οὕτω ῥηθεῖσάν τις τάχ ἂν Ἱκανῶς εἰρῆ- 

Ἡ σθαι δόξειε, μὴ ὀνυνάμενος ἐυννοεῖν ὅτι τῶν μὶν ἐγγὺς 

0 ἐννεργῶν οὕπω διώρισται, πολλῶν δὲ Νέρων ἐυγγενών 

ἀπεμερίσθη. 
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ΝΕ. Σ9. Ποίων, εἰπέ, ξυγγενῶν; 
ΞΕ. Οὐχ ἔσπου τοῖς ἀεχθεῖσιν, ὡς φαίνει' πάλιν οὖν 

ἔοικεν ἐπανιτέον ἀρχόμενον ἀπὸ τελευτῆς. εἰ γὰρ ξυννοεῖς 
τὴν οἰκειύτητα, τὴν μὲν δµτέµομεν ἀπ αὐτῆς νῦν δή, 
τὴν τῶν οτρωµάτων σύνθεσιν, πεφιβοὶῇ χωρίζοντες καὶ 6 
ὑποβολῇ. 

ΝΕ. ΣΑ. ΓΜανθάνω. 
ΞΕ. Καὶ μὴν τὴν ἐκ τῶν λίνων καὶ σπάρτων καὶ ϐ 

πάντων, ὁπύσα φυτῶν ἄφτι νεῦρα κατὰ λόγον εἴπομεν, 3996 
δηµιουργίαν πᾶσαν ἀφείλομεν: τήν τ’ αὖ πιληεικὴν ἄφω- 10 

ρισάµεθα καὶ τὴν τῇ τρήσει καὶ ῥαφῇ χρωμένην σύνθεσιν, 
ᾗς ἡ πλείστη σκυτοτοµεκή. 

ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Καὶ τοίνυν τὴν τῶν ὁλοσχίσεων σκεπασµάτων 

Δεραπείαν δερματουργικὴν καὶ τὰς τῶν στεγασµάτων, ὅσαι 16 
τε ἐν οὐιοδομικῇ καὶ ὅλῃ τεκτονικῇ καὶ ἐν ἄλλαις τέχναις 
ῥευμάτων στεκτικαὶ γίγνονται, συµπάσας ἀφείλομεν, ὗσαι Ὦ 
τε περὶ τὰς κλοπὰς καὶ τὰς βίᾳ πράξεις διακωλυτικὰ ἔργα : 

παρέχονται τέχναι φραγμάτων», περί τε γένεσιν ἐπιθημα- 

τουψγίας οὖσαι καὶ τὰς τῶν θυρωμάτων πήξει, γοµφω- 10 
τικῆς ἀπονεμηθεῖσαι μόρια τέχνης" τήν τε ὁπλοποιικὴν 
ἀπετεμόμεδα, μεγάλης καὶ παντοίας τῆς προβληματουργι- 
κῆς τμῆμα οὖσαν δυνάµεως' καὶ δή καὶ τὴν μαγευτικὴν 
τὴν περὶ τὰ ἀλεξιφάρμακα κατ᾽ ἀρχὰς εὐθὺς διωρισάµεθα Ἑ 
ἑύμπασαν, καὶ λελοίπαµεν, ὡς δόξαιµεν ἄν, αὐτὴν τὴν3δ 

ζπτηθεἴσαν ἀμυνεικὴν χειµώνων, ἐρεοῦ προβλήματος ἔργα- 
στικήν, ὄνομα δὲ ὑφανεικὴν λεχθεῖσαν. 

ΝΕ, Σ9. Ἔοικε γὰρ οὖν. 
3ΞΕ. αλλ οὐκ ἴστε πω τέλεον, ὦ παῖ, τοῦτο λελεγ- 997 

µένον. ὁ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς τῶν ἱματίων ἐργασίας ἁπτό- 30 
µενος τούνανείον ὑφῇ δρᾷν φαίνεται. 

ΝΕ. Σ.. Πῶς; 

SE. Τὸ μὶν τῆς ὑφῆς συμπλοκή τίς ἐσεί που. 
ΝΕ. Σά. Ναί. 

ΞΕ. Τὸ δέ γε τῶν συνεστώτων καὶ συμπεπιληµένων 15 
διαλυτική. 

ΔΕ. Σ0. Τὸ ποῖον δή; 

SE. Τὸ τῆς τοῦ ξαΐνοντος τέχνης ἔργον. ἢ τὴν ἔαν- 
τικὴν τολμήσομεν ὑφαντικὴν καὶ τὸν ξάντην ὡς ὄντα 
ἡφάντην καλεῖν; 40 

ΝΕ. Σ9. Οὐδαμῶς. 

ἘΞΕ. Καὶ μὴν τήν γε αὖ στήµονος ἐργαστικὴν καὶ 
χρόκης εἴ τις ὑφανεικὴν προσαγορεύει, παράδοξόν τε καὶ 
φεῦδος ὄνομα λέγει. Β 

ΝΕ. Σ0,. Πῶς γὰρ οὔ; .5 
Ξδ. Τί δέ; κναφευτικὴν σύμπασαν καὶ τὴν ἀκεστι- 

10. ἔμπροσθε b. — 12. ταὐτὸ a. 
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κἠν πύτερα µηδεµίαν ἐπιμέλειαν μηδὲ τινα θεραπείαν 
—— Φῶμεν, ἢ καὶ ταύτας πάσας ὡς ὑφαντικὰς 

— Σ6. Οὐδαμῶς. 
5 ΞΕξ. ἉΑλλὰ μὴν τῆς γε Θεραπείας ἀμφισβητήσονσιν 

08 αὗται ἐύμπασαι καὶ τῆς γενέσως τῆς τῶν Ἱματίων τῇ 
τῆς ὑφαντικῆς δυνάµει, µέγιστον μὲν µέρος ἐκείνῃ διδοῦ- 
σαι, µεγόλα δὲ καὶ σφίσιν αὐταῖς ἀπονέμουσαι. 

ο ΝΕ. ΣΩ. Πάνν γε. 
1 ἘΞΕ. Πρὸς τοίνυν ταύταις ἔτι τὰς τῶν ἐργαλείων ὅη- 

μιουργοὺς τέχνας, δὲ ὧν ἀποτελεῖεαι τὰ τῆς ὑφῆς ἔργα, 
δοκεῖν χρὴ τό γε συναιτίας εἶναι προσποιήσασθαι παντὺς 

ὑφάσματος. 
ΝΕ. 4. Ὀρθότατα, 

ΠΕ. Πότερο οὖν ἡμῖν ὁ περὶ τῆς ὑφαντικῆς λόγος, 
180 οὗ προειλόµεθα μέρους, ἱκανῶς ἔσται διωριόµένος, ἐὰν 

ἄρ αὐτὴν τῶν ἐπιμελειῶν, ὁπόσαι περὶ τὴν ἐρεᾶν ἐσθῆτα 
εἰσί, τὴν καλλίστην καὶ µεγίστην πασῶν τιθῶμεν; ἢ Λέ- 

Ὦ.  Ἅγοιμεν μὲν ἄν τι ἀληθές, οὐ μὴν σαφές γε οὐδὲ τέλεον, 
30 πρὶν ἂν καὶ ταύτας αὐτῆς πάσας περιέλωµεν; 

ΝΕ. Σ4. Ὀρθῶς. 

ΞΕ. Οὐκοῦν μετὰ ταῦτα ποιητίον ὃ Ἰέγομεν, ἴν' 

ἐφεξῆς ἡμῖν ὁ λόγος ἴη: 
ΝΕ. Σ.. Πώς δ’ οὔ: 

5 ΟΞΕ. Πρώτον μὶν τοίνυν δύο τέχνας οὔσας νεο πάντα 

τὰ δρώμενα θεασώμεθα. 

ΝΕ. 54. Τίνας: 

ΞΕ. Τὴν μὶν τῆς γενίσεως οὗὖσαν ἐνναίτιον, τὴν ὅ- 
αὐτὴν αὐτίαν, 

1... ΝΕ Σά. Πώς: 

ΞΕ. "Όσαι μὲν τὸ πράγμα αὐτὸ μὴ δημιουργοῦσι, 
Ε ταῖς δὲ δημιουργούσαις ὄργανα παρασκευάζουσιν, ὧν μὴ 

παραγενοµένων οὐκ ἄν ποτε ἐργασθείη τὸ προστεταγµένον 
ἑκάσεῃ τῶν τεχνῶν, ταύτας μὶν ξυνααίους, τὰς δὲ αὐτὸ 

30 τὸ πρᾶγμα ἀπεργαζομένας αἰτίας. 
ΝΕ. Σ4. Ἔπχει γοῦν λόγον. 
ἘΞΕ. Μιτὰ τοῦτο δὴ τὰς μὲν περί τε ἀτράκτους καὶ 

κερκίδας καὶ ὁπόσα ἄλλα ὄργανα τῆς περὶ τὰ ἀμφιέαματα 
γενέσεως κοινωνεῖ, πάσας ἐνναιτίους εἴπωμεν, τὰρ δὲ αὐτὰ 

«ο Θεραπενούσας καὶ δημιουργούσας αὐίας: 
ΝΕ. Σ56. Ὀρθότατα. 
ΞΕ. Τῶν αἰιῶν δὴ πλυντικὴν μὲν καὶ ἀκεστικὴν 

καὶ πᾶσαν τὴν περὶ ταῦτα Φερωπνεκήν, πολλῆς οὔσης 

τῆς κοσµητικῆς τοὐνταῦθα αὐτῆς µόριον, εὐκὺς μάλιστα 
as περιλαμβάνειν ὀνομάξοντας πᾶν τῇ τέχνῃ τῇ πναφευτικῇ. 

ΝΕ. Σ9,. Καλῶς. 
ἘΕ. Καὶ μὴν ἑαντική γε καὶ νησεικὴ καὶ πάντα αὖ 

200 
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τὰ περὶ τὴν ποίησιν αὐτὴν τῆς ἐσθῆτος ἦς Ἰέγομεν µέρη, 
πο αμμώνιο ἡ ταλα- 300 

σιουργεκή. 
ΝΕ. ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΞΕ. Τῆς δὴ ταἱασιουργικῆς δύο τμήματά ἔστον, καὶ 5 Β 
εούτοιν ἑκάτερον ἅμα δυοῖν πεφύκατον τέχναιν µέρη. 

ΝΕ. Σ9. Πῶς: 

ΞΕ, Τὸ μὲν ξαντικὸν καὶ τὸ τῆς κερκιστικῆς ἥμισυ 
καὶ ὅσα τὰ ξυγκείµννα ἀπ ἀλλήλων ἀφίστησι, πᾶν τοῦτο 
ὡς ἓν φράζειν τῆς τε ταλασιονργίας αὐτῆς ἐστί που, καὶ νο 

μεγάλα τινὶ κατὰ πάντα ἡμῖν στην τέχνα, ἡ συγκριεική 
τε καὶ διακριτική. 

ΝΕ. Σά. Ναί, 

ΞΕ. Τῆς τοίνυν διακριτικῆς ἢ τε ξαντικὴ καὶ τὰ 
νῦν δὴ ῥήθένεα ἅἄπαντά ἐσειν' ἡ γὰρ ἐν ἐρίοις τε καὶ 1δς 

στήµοσι διακριτική, κερκίδι μὲν ἄλλον τρόπον γιγνοµένη, 
Ἱερσὶ δὲ Έτερον, ἔσχεν ὅσα ἀρτίως ὀνόματα ἐῤῥήθη, 

ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ μὶν οὖν. 
ΞΕ. Αὖθις δὴ πάλιν συγκριτικῆς µόριον ἅμα καὶ 

ταλασιουργίας ἐν αὐτῇ γιγνόµενον λάβωμεν' ὅσα δὲ τῆς 
διακριτικῆς ἦν αὐτόθι, µετίωµεν ξύμπαντα, δίχα τέμνον- 
τες τὴν ταλασιουργίαν διακριτικῷ τε καὶ συγαριτικῷ τµήµατι. 

ΝΕ. Σ8. «ὀμρήσθω. 
«ΞΕ. Τὸ συγκριτικὸν τοίνυν αὖ σοι καὶ ταλασιουργικὀν 

ἅμα µόριον, ὦ Σώκφατες, διαιρεείον, εἴπερ Ἱκανῶς μέλ- 39 
ἆομεν τὴν προῤῥηθεῖσαν ὑφαντικὴν αἱρήσειν. 

ΝΕ. Σ9. Οὐκοῦν χφή. 

ἘΕ. ἉΧρὴ μὶν οὖν" «αἱ λέγωμέν γε αὐτῆρ τὸ μὲν 
εἶναι σερεπτικόν, τὸ δὲ συμπλεκτυκόν. 

ΝΕ. ΣΩ. Αρ οὖν µανθάνω; δοκεῖρ γάρ µοι τὸ 3 
περὶ τὴν τοῦ στήµονος ἐργασία» λέγειν σερεπτικόν. 

ΣΕ. «Οὐ µόνον γε, ἀλλὰ καὶ κρόκης. ἢ γένεσιν ἄσερο- 

φόν τινα αὐτῆς εὐρήσομεν; 
«ΝΕ. ΣΩ. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. «ιόφισαι δὴ καὶ τούτοιν ἑκάτερον' ἴσως γὰρ ὁ 5 Ε 

διορισμὸς ἔγκαιρος ἄν σοι γένοιο. 
ΝΕ. Σ9. Πῆ; 
ΣΕ. Τῇδε. τῶν περὶ ξαντικὴν ἔργων µηκυνθέν τε 

καὶ σχὸν πλάτος λέγομεν εἶναι κάταγµά τι; 
ΝΕ. ΣΩ. Ναί. ” 
ΞΕ. Τούτου δὴ τὸ μὲν ἀεράκεῳ τε σεραφὲν καὶ οτε- 

ϱεὸν νῆμα γενόμενον σεήµονα μὲν φάθι τὸ νῆμα, τὴν δὲ 
ἀπευθύνουσαν αὐτὰ τέχνην εἶναι στηµονονητικήν. 

ΝΕ. 258 Ὀρθῶς. 
ΞΕ. ΄ὍΌσα δὲ γε αὖ τὴν μὶν συσεροφὴν χαύνην λαμ- ϱ 303 

βάνει, τῇ δὲ τοῦ σεήµονος ἐμπλέξει πρὸς τὴν τῆς γνάψεως 
ὁλκὴν ἐμμέτρως τὴν µαλακότητα ἴσχει, ταῦτ ἄρα κρόκην 
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πμα, 284. 
, 

μὲν τὰ νηθέντα, τὴν δὲ ἐπιτεταγμένην αὐτοῖς εἶναι τέ- 
3838 Ίνην τὴν κροκονητικὴν φῶμεν. 

ΝΕ. 25. ᾿Ορθύτατα. 

ΞΕ. Καὶ μὴν τό γε τῆς ὑφαντικῆς µέρος ὃ προύθέ- 
ὅμεθα, παντί που δήλον ἤδη. τὸ γὰρ συγκριικῆς τῆς ἐν 
ταλασισυργίᾳ µόφιον ὅταν εὐθνπλοκίᾳ χρόκης καὶ στήµο- 
ος ἀπεργάζηται π]έγμα, τὸ μὲν πλεχθὲν ξύμπαν ἐσθῆτα 
ἐρεῶν, τὴν δὲ ἐπὶ τούτω τέχνην οὖσαν προσαγορεύομεν 

— 
ΝΕ. M. Ὀρθότατα, 

ΞΕ. Εἶεν' τί δή ποτε οὖν οὐκ εὐθὺς ἀπεκρινάμεθα 
Ἡ π]εκτικὴν εἶναι χρόκης καὶ στήµονος ὑφαντικήν, ἀλλὰ 

περιήλθοµεν ἐν κύκλῳ πάμποῖλα διοριζόµενοι µάτην: 
ΝΕ. ΣΩ. Οὕκουν ἔμοιγε, ὦ ξένε, µάτην οὐδὶν τῶν 

5 ῥηθέντων ἔδοξε ῥηθῆναι. 
ΞΚ. Καὶ θαυμαστόν γε οὐδέν' ἁλλά τάγ ἄν, ὦ µα- 

κάριε, δόξειε, πρὸς δὴ τὸ νόσηµα τὸ τοιοῦτον, ἂν ἄρα 
πολλώκις ὕστερον ἐπίῃ -- θαυμαστὺν γὰρ οὐδέν --, λό- 

303 Ίον ἄκουσόν τινα προσήκοντα περὶ πάντων τῶν τοἰούτων 

ὁ αῥηθῆναι. 
ΝΕ. Σ9. «Ιέγε µόνον. 

ΞΕ. Πρῶτον τοίνυν ἴδωμεν πᾶσαν τήν τε ὑπερβο- 
α1ὴν καὶ εὖν ἕλληψιν, ἵνα κατὰ λόγον ἐπαινῶμεν καὶ ψέ- 
γωμεν τὰ μακρύτερα τοῦ δέοντος ἑκάσεοτε λεγόμενα καὶ 

1» εάναντία περὶ τὰς τοιάσδε διατριβάς. 

ΝΕ. ΣΩ. Οὐκοῦν χρή. 
ΞΕ. Περὶ δὴ τούτων αὐτῶν ὁ λόγος ἡμῖν, οἶμαι, 

γιγνόµενος ὀρθῶς ἂν γίγνοιτο. 
ΝΕ. M. Τίνων: 

“ο. ΞΕ. ΠΜήκους τε πέρι καὶ βραχύτητος καὶ πάσης ὑπερ- 
Ὁ οχῆς τε καὶ ἐλλείψεως. ἡ γάρ που µετρητικἡ πεφὶ πώντ 

ἐσεὶ ταῦτα. 
ΝΕ. 35. Ναί. 

ΞΕ. «ιέλωμεν τοίνυν αὐτὴν δύο µέρη: δεῖ γὰρ δὴ 
16 πρὺς ὃ νῦν σπεύδοµεν. 

ΝΕ. 28. έγοι ἂν τὴν διαίρεσιν ὅπῃ. 
ΞΕ. Τῇδε, τὸ μὲν κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα μεγέθους 

καὶ σµικρότητος κοινωνίαν, τὸ δὲ κατὰ τὴν τῆς γενέσεως 
ἀναγκαίαν οὐσίαν. 

ο ΝΕ. Σ0. Πῶς λέγει; 
ΞΕ. Αρ’ οὐ κατὸ φύσιν δοκεῖ σοι εὐ μείζον μηδενὺς 

ἑτέρου δεῖν μεῖζον λέγειν ἢ τοῦ ἐλάττονος, καὶ τοὔλαττον 
E αὖ τοῦ μείζονος ἔατεον, ἄλλου δὲ μηδενός; 

ΝΕ. ΣΩ. Ἔμουε, 
ΞΕ. Τί δέ: τὸ τὴν τοῦ μετρίου φύσιν ὑπερβάλλον 

καὶ ὑπερβαλλόμενον ὑπ' αὐτῆς ἐν λόγοις εἴτε καὶ ἐν ἔργοις 
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ἀρ᾽ οὖκ αὖ λέξοµεν ὡς ὄντως γιγνόμενον, ἐν ᾧ καὶ δια- 
φέρουσι μάλιστα ἡμῶν οἳ τὲ κακοὶ καὶ οἱ ἀγαθοί; 

ΝΕ. 29, Φαίνεται. 

ΞΕ. «ἀιττὰς ἄρα ταύτας οὐσίας καὶ κφρίσες τοῦ µε- 

γάλου καὶ τοῦ αμικροῦ θετέον, ἆλλ᾽ οὐχ, ὡς ἔφαμεν ἄρτι 5 
πρὸς ἄλληλα µόνον δεῖν, ἆλλ' ὥσπερ νῦν εἴφηται, μᾶλλον 

τὴν μὲν πρὸς ἄλληλα λεκτέον͵, τὴν & αὖ πρὸς τὸ µέτριον. 
οὗ δὲ ἕνεκα, μαθεῖν ἀφ ἂν βουλοίμεθα: 

ΝΕ. Σ0. Τί μήν; 
ΞΕ. Εἰ πρὺς μηδὶν ἕτερον τὴν τοῦ μείζονος ἑώσει ιο384 

τις φύσιν ἢ πρὺς τοὔλαττον, οὐκ ἔσται ποτὲ πρὺς τὸ 

μέτριο. ἡ γάρι | 

ΝΕ. Σ8. Οὕτως. 
ΞΕ, Οὐκοῦν τὰς τέχνας τε αὐτὰς καὶ τάργα αὐτῶν 

ξύμπαντα διολούμεν τούτῳ τῷ λόγῳ, καὶ δὴ καὶ τὴν ζη- 15 
τουµένην νῦν πολιεικἠν καὶ τὴν ῥηθεῖσαν ὑφαντικὴν ἆφα- 305 
γιοῦμεν; ἅπασαι γὰρ αἱ τοιαῦταί που τὸ τοῦ μετρίου πλέον 
καὶ ἴλαττον οὐχ ὡς οὐκ ὃν ἆλλ’ ὡς ὂν χαλεπὸν περὶ τὰς 

πράξεις παραφυλάττοναι, καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τὸ μέ- 
τρον σώζουσαι πάνεα ἀγαθὰ καὶ καὶὰ ἀπεργάξονται. 30 Β 

ΝΕ. Σ4. Τί μήν ΄ 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἂν τἦν πολαεικὴν ἀφανίσωμεν, ἄπορος 

ἡμῖν ἡ μετὰ τοῦτο ἔσται ζήτησις τῆς βασιλικῆς ἐπισεήμης: 
ΝΕ. 58. Καὶ µάλα. 

ΞΕ. Πότερον οὖν, καθάπερ ἐν τῷ σοφιστῇ προση- 15 
φαγκάσαμεν εἶναι τὸ μὴ ὄν, ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο διέφυγεν 
ἡμᾶς ὁ λόγος, οὕτω καὶ νῦν τὸ πλέον αὖ καὶ ἔἕλαττον 
μετρητὰ προσαναγκαστέον γίγνεσθαι μὴ πρὸς ἄλληλα µό- 

νον ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τοῦ μετρίου γένεσιν; οὐ γὰρ δὴ ϐ 
δυνατόν γε οὔτε πολιεικὸν οὔτ' ἄλλον τινὰ τῶν πεφὶ τὰς 10 
πράξεις ἐπιστήμονα ἀναμφισβητήτως γεγονέναι τούτου μὴ 
ξυνομολογηθέντος. 

ΝΕ. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ νῦν ὃ τι μάλιστα χρὴ ταὐτὸν 
ποιεῖν. 

ΞΕ. Πλέον, ὦ «Σώκρατες, ἔτι τοῦτο τὸ ἔργον ἢ as 
Ἰκεῖνο" καί τοι κὠκείνου γε µεμνήµεθα τὸ µῆκος ὅσον 
ἦν. ἀλλ’ ὑποείθεσθαι μὲν τὸ τοιόνδε περὶ αὐτῶν καὶ µάλα 
δίκαιον, 

ΝΕ. Σ4. Tò ποῖον, 306 

ΞΕ. ΄Ὦρ ποτε δεήσει τοῦ νῦν λεχθέντος πρὸς τὴν 408 
περὶ αὐτὸ τάκριβὶς ἀπόδειξιν. ὅτι δὲ πρὸς τὰ νῦν καλῶς 
καὶ ἱκανῶρ δείκνυται, δοκεῖ µοι βοηθεῖν μεγαλοπρεπῶς 
ἡμῖν οὗτος ὁ λόγος, ὡς ἄρα ἡγητέον ὁμοίως τὰς τέχνας 
πάσας εἶναι καὶ μεῖζόν τι ἅμα καὶ ἔλαετον μετρεῖσθαι μὴ 
πρὸς ἄλληλα µόνον ἁλλὰ καὶ πρὸς τὴν τοῦ μετρίου γέ- ιό 
γεαι», τούτου τε γὰρ ὄντος ἐκεῖνα ἴσει κἀκείνων οὐσῶν 

1. τὴν om. a. — 8. ἑρίαν a. — 22. ἴδωμεν Ίευα γρ. Ἐ) ὃς: εἰδῶμεν cum libris a. — 35. τοιάσδε] τοιαύτας 8. 
— 21. τε οι. ᾱ. — 38. τὸ δὲ τὸ κατὰ Ἡ. 

3. οἱ απο ἀγαθοὶ οπη. 8. — 19. διολοῦμεν οµίν Ἡεκκετυ ο: διελοῦμεν αι libris a. — 10. νῦν ζητουμένην a. 
— 19. µέτριον ᾱ. — 10, πολιτικόν γε οὔτ a. — τὸν ΚΗ 4ΞΠΣΤ. -- 15. ῆ ἐκεῖνο νο, — κι. ὅτι - δείκνυται) ἔτι - 
δείκνυσθαι aucioro Cornario ας. - 44. καὶ ante μεῖζον om. ᾱ. — 46. οὐσῶνὶ ὄντων Δ. 
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ἴσει καὶ τοῦτο, μὴ δὲ ὄντος ποτέρου τούτων οὐδέτερον 
αὐτῶν ἔσται ποτέ. 

Ε ΝΕ. 23. Τοῦτο μὲν ὀρθῶς' ἁλλὰ τί δὴ τὸ μετὰ τοῦτο; 
ΞΕ. «πλον ὅτι διαιροῖμεν ἂν τὴν µετρητικήν, καθά- 

απερ ἐῤῥήθη, ταύτῃ δίχα τέµνοντες, ἓν μὲν τιθέντες αὐ- 
τῆς µόριον ξυµπάσας τέχνας, ὁπόσαι τὸν ἀριθμὸν καὶ 
μήκη καὶ βάθη καὶ π]άτη καὶ παχύτητας πρὸς τούναν- 
τίον μετροῦσι, τὸ δὲ ἕτερον, ὁπόσαι πρὸς τὸ µέτριον καὶ 
τὸ πρέπον καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ δέον καὶ πάνθ᾽ ὁπύσα 

ιο εἶᾳ τὺ μέσον ἀπωκίσθη τῶν ἐσχάτων. 

ΝΕ. Σα. Καὶ µέγα Υ ἑκάτερν εμῆμα εἶπες, καὶ 
πολὺ διαφέρον ἀλλήλοιν. 

ἘΕ. O γὰρ ἐνίοτε, ὦ Σώκφατες, οἰόμενοι δή τέ σο- 
φὸν φράζειν πολλοὶ τῶν κομφῶν λέγονσιν, ὡς ἄρα µε- 

is τρητικὴ περὶ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ γεγνόμενα, τοῦτ) αὐτὸ τὸ νῦν 
λεχθὶν ὂν τυγχάνει. μετρήσεως μὲν γὰρ δή τινα τρόπον 
πάνθ᾽ ὁπόσα ἕντεχνα µετείληφε" διὰ δὲ τὸ μὴ κατ εἴδη 
συνειθίσθαι σχοπεῖν διαιφουµένους ταῦτά τὲ εοσοῦτον ὅτα- 

φέροντα ξυμβάλλονσιν εὐθὺς εἰς ταὐτὸν Όμοια νοµίσαντες, 
χο καὶ τοὐναντίον αὖ τούτον δρῶσιν ἕεερα οὐ κατὰ µέρη 

ο διαιροῦντες, δέον, ὅταν μὶν τὴν τῶν πολλών τις πρύτε- 

Β΄ ϱρον αἴσθηται κοινωνίαν, μὴ προαφίστασθαι πρὶν ἂν ἐν 

αὐτῇ τὰς διαφορὰς ἴδῃ πάσας, ὁπόσαιπερ ἐν εἴδεσι κεῖν- 
ται, τὰς δὲ αὖ παντοδαπὰς ἀνομοιότητας, ὅταν ἐν πλή- 

45θεσιν ὀφθῶσι, μὴ δυνατὸν εἶναι δυσωπούμενον παύε- 
σθαι, πρὶν ἂν ἑύμπαντα τῷ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς ὁμοιότη- 
τος ἔρξας γένους τινὸς οὐσίᾳ περιβάληται. ταῦτα μὲν οὖν 
Ίκανῶς περί τε τούτων καὶ περὶ τῶν ἐλλείψεων καὶ ὑπερ- 
βολῶν εἰρήσθω" φυλάττωμεν δὲ µόνον ὅτι δύο γένη περὶ 

C 40 αὐτὰ ἐξεύρηται τῆς µετρητικῆς καὶ ἅ φαµεν αὔτ εἶναι 
μεμνώμεθα. 

ΝΕ. Σ9. Μεμνησόμεθα. 
ΣΕ. Μιτὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἕτερον προσδεξώµεθα 

848 περὶ αὐτῶν τε τῶν ζητουµένων καὶ περὶ πάσης τῆς ἐν 

αὐ τοῖς τοιοῖσδε λόγοις διατριβῆς. ἳ 

ΝΕ. Σ8. Τὸ ποῖον: 

ΣΕ. Εἴ τις ἀνέφοιτο ἡμᾶς τὴν περὶ γράμματα συν- 
ουσίαν τῶν µανθανόντων, ὁπόταν τις ὑτιοῦν ὄνομα 
ἐρωτηθῇ τείνων ἐσεὶ γραμμάτων, πότερον αὐτῷ εύτε φῶ- 

Ῥ 40 μεν γίγνεσθαι τὴν ζήτησιν ἑνὸς ἕνεκα μᾶλλον τοῦ προ: 

βιηθέντοφ ἢ τοῦ περὶ πάντα τὰ προβαλλόμενα γραμματι- 
κωτέρῳ γήγνεσθαε; 

ΝΕ. Σ8. «ἅῆλον ὅτι τοῦ περὶ ἅπαντα. 
ΞΕ. Τί δ) αὖ; νῦν ἡμῖν ἡ περὶ τοῦ πολιεικοῦ ζή- 

αδτησις ἔνεκα αὐτοῦ τούτου προβέβληται μᾶλλον ἢ τοῦ περὶ 
πάντα διαλεκτικωτέφοις γίγνεσθαι: 

ΠΑ4ΤΩΝΟΣ ΠΟΗΙΙΤΙΚΟΣ. 

ΝΕ. Σ8,. Καὶ τοῦτο δῇῆλον ὅτι τοῦ περὶ πάντα. 

ἘΕ. Ἡ που τὸν τῆς ὑφαντικῆς γε λόγον αὐτῆς ταύ- 
της ἕνεκα Θηρεύειν οὐδεὶς ἂν ἐθελήσειε νοῦν ἔχων ἀλλ, 
οἶμαι, τοὺς πλείστους λέληθεν ὕτι τοῖς μὲν τῶν ὄντων ΕἘ 
ῥᾳδίως καταμαθεῖν αἰσθηταί τινες ὁμοιότητες πεφύκασιν, 5 
ἃς οὐδὲν χαλεπὸν δηλοῦν, Όταν αὐτῶν εις βονἱηθῇ τῷ 
λόγον αἰεοῦνει περί του μὴ μετὰ πραγμάτων ἀλλὰ χωρὶς 
Ἰόγου ῥᾳδίως ἐνδείξασθαι: τοῖς δ᾽ αὖ µεγίστοις οὖσι καὶ 
τιµιωτήτοις οὐκ ἔστιν εἴδωλον οὐδὲν πρὸς τοὺρ ἀνθρώ- 
πους εἰργασμένον ἐναργῶς, οὗ δειχθέντος τὴν τοῦ πυν- 10 
Φανομέτου φυχὴν ὁ βονλόµενος ἀποπληρῶσαι, πρὸς τῶν 
αἰσθήσεών τινα προσαρμύττων, Ἱἱκανῶς πληρώσει. διὸ δεῖ 

µελετᾷν λόγον ἑκάστου δυνατὺν εἶναι δοῦραι καὶ δέξα- 
σθαι΄ τὰ γὰρ ἀσώματα, κάλλιστα ὄντα καὶ μέγιστα, λόγῳ 

µόνον, ἅλλῳ δὲ οὐδενὶ σαφῶς δείκνυται, τούτων δὲ ἔνεκα 16 
πάντ᾽ ἐοτὶ τὰ νῦν λεγόμενα, ῥᾷων δ᾽ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν 
ἡ µελέτη παντὸς πέρι μᾶλλον ἢ περὶ τὰ µείζω. Β 

ΝΕ. Σ9. Κάλλιοτ εἶπεν. 

ΞΕ. Ὃν τοίνυν χάριν ἄπανθ᾽ ἡμῖν ταῦε ἐῤῥήθη 
περὶ τούτων, μμησθῶμεν. Ἴυ 

ΝΕ. Σ0. Τίνων: 

ΞΕ. Ταύτης τε οὐχ ηχιστα αὐτῆς ἔνεκα τῆς δυσχε- 

ρείας, ἣν περὶ τὴν μακρολογίαν τὴν περὶ τὴν ὑφαντικὴν 
ἀπεδεξάμεθα ὀνοχερῶς, καὶ τὴν περὶ τὴν τοῦ παντὸς 

ἀνείλιξιν καὶ τὴν τοῦ σαφιστοῦ περὶ τῆμ τοῦ μὴ ὄντος 15 
οὐσίας, ἐννοοῦντες ὡς ἔσχε µῆκος πλέον, καὶ ἐπὶ τούτοις 
δὴ πᾶσιν ἐπεπλήξαμεν ἡμῖν αὐτοῖς, δείσαντες μὴ περί ϐ 
εργα ἅμα καὶ μακφὰ λέγοιµεν. ἵν οὖν εἰσαῦθις μηδὶν πά- 
σχωμεν τοιοῦτον, εούτων ἕνεκα πάνεων τὰ πρόσθεν νῷν 
εἰρῆσθαι φάθε. 30 

ΝΕ. Σά. Ταῦτ ἔσται. λέγε ἑξῆς µόνον. 
ΞΕ. έχω τοίνυν ὅτι χρὴ δὴ µεμνηµένους ἐμὲ καὶ 

σἳ τῶν νῦν εἰρημένων τόν τε Φύγον ἑκάστοτε καὶ ἔπαι- 
Ρον ποιεῖσθαι βραχύτητος ἅμα καὶ μήκους ὧν ἂν ἀεὶ 
πέρι λέγωμεν, μὴ πρὸς ἄλληία τὰ µήκη αφίφοντες, ἀλλὰ 15 
κατὰ τὸ τῆς µετρητικῆς µέρος, ὃ τότε ἔφαμεν δεῖν µε- 
μνῆσθαι πρὺς τὺ πρέπον. [] 

ΝΕ. ΣΩ. ὈΟρθῶς. 
ΣΕ. Οὐ τοίνυν οὐδὲ πρὸς τοῦτο πάντα. οὔτε γὰρ 

πρὸς τὴν ἡδονὴν μήκους ἁρμόετοντος οὐδὲν προσδεησό- 40 
µεθα, πλὴν εἰ πάρεργόν τι" τό τε αὖ πρὺς τὴν τοῦ 

προβληθέντος ζήτησιν, ὡς ἂν ῥᾷστα καὶ τάχιότα εὗροι- 
µεν, δεύτερον ἀλλ οὐ πρῶτον ὁ λόγος ἀγαπῷν παραγγέλ- 
ει, πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πρῶτον τὴν µέθοδον αὐτὴν 
τιμῷν τοῦ κατ ἴδη δυνατὺν εἶναι διαιρεῖν, καὶ δὴ καὶ 15 
λόγον, ἄν τε παµµήκης λεχθεὶς τὸν ἀκούόαντα εὗρε K 
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5.1. 398. 

εριώτερον ἀπεργάζηται, τοῦτον σπουδάξειν καὶ τῷ µή- 

κει μηδὶν ἀγανακτεῖν, ἄν τ αὖ βραχύτερος, ὠσαύτως" 
ἔει ὅ) αὖ πρὺς τούτοις τὸν περὶ τὰς τοιάσδε συνουσίας 

φέγοντα λόγων μήκη καὶ τὰς ἐν κύκλῳ περιόδους οὐκ 
aut 5 ἀποδεχόμενον, ὅτι χρὴ τὸν τοιοῦτον μὴ πάνυ ταχὺ μηδ’ 
9.1 εὐθὺς οὕτω µεθιέναι φέξαντα μόνον ὡς μακρὰ τὰ 1ε- 

ἀθέντα, ἆλλά καὶ προσαποφαίνειν οἴεσθαι δεῖν ὡς βραχύ- 
τερα ὢν γενόµενα τοὺς συνόντας ἀπειργάζετο διαλεκτικ- 
τέρους καὶ τῆς τῶν ὄνεων λόγω δηλώσεως εὑρετικωτέρους, 

ποτῶν δὲ ἄλλων καὶ- πρὸς ἆἄλλ' ἄττα φύγων καὶ ἐπαίνων 
μηδὲν φφοντίζειν μηδὶ τὸ παρώπαν ἀκούειν δοχεῖν τῶν 

τοιούτων λόγων. Καὶ τούτων μὲν ἅλις, εἰ καὶ σοὶ ταίτη 

ἐυνδοκεῖ: πρὸς δὲ δὴ τὸν πολιτικὸν ἴωμεν πάλιν, τῆς 
Ἡ προῤῥηθείσης ὑφαντικῆς αὐτῷ φέροντες τὸ παράδειγµα. 
ΝΕ ΣΩ. Καλῶς εἶπες, καὶ ποιῶμεν ἃ λέγεις. 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἀπό γε τῶν πολλῶν ὁ βασιλεὺς ὅσαι 
ἐύννομοι, μᾶλλον δὲ ἀπὸ πασῶν τῶν περὶ τὰς ἀγέλας δια- 
κεχώρισται. λοιπαὶ δέ, φαµέν, αἱ κατὰ πόλιν αὐτὴν τῶν 

τε ἔνναιτίων καὶ τῶν αἰτίων, ἃς πρώτας ἀπ ἀλλήλων 
30 διαιρετέον. 

ΝΕ. ΣΩ. ὈΟρθᾶς. 
ΞΕ. Οἶσθ' οὖν ὅτι χαλεπὸν αὐτὰς τεμεῖν δίχα; τὸ δ' 

ὁ αἴειον, ὡς οἶμαι, προϊοῦσιν οὐχ ἧττον ἴσται καταφανές. 

ΝΕ. ΣΑ. Οὐκοῦν χρὴ δρᾷῷν οὕτως. 
35 Ἐξ. Κατά µέλη τοίνυν αὐτὰς οἷον ἱερεῖον διαιρώ- 

µεθα, ἐπειδὴ δίχα ἀδυνατοῦμεν. δεῖ γὰρ εἰς τὸν ἐγγύτατα 
ὅ τι μάλιστα τέµνειν ἀριθμὸν ἀεί. 

ΝΕ. Σ8. Πῶς οὖν ποιῶμεν τὰ νῦν: 
ΞΕ. ὍὭσπερ ἴμπροσθεν, ὁπόσαι παρείχονεο ὄργανα 

30 περὶ τὴν ὑφαντικήν, πάσας δήπον τύτε ἐτίθεμεν ἃς 
συνασπίους. 

ΝΕ. Σ4,. Ναί. 

ΞΕ. Κάὶ νῦν δὴ ταὐτὸν μὲν τοῦτο, ἕει δὲ μᾶλλον 
ϱ ἢ τόθ’ ἡμῖν ποιητέον. ὅσαι γὰρ σμικρὸν ἢ µέγα τι δη- 
45 μιονργοῦσι κατὰ πόλιν ὄργανον, Θετέον ἁπάσας ταύταρ 

ὡς οὔσας σὐναιτίους. ἄνευ γὰρ τούτων οὐκ ἄν πατε γέ- 

φοιτο πόλις οὐδὲ πολιτική, τούτων ὅ’ αὖ βασιλικῆς ἔργον 
τέχνης οὐδέν πουν 8ήσομεν. 

ΝΕ. Σ9. Οὐ γάρ. 
ο. 3ΞΕ, Καὶ μὲν δὴ χαλεπὸν ἐπιχειροῦμην δρᾷν ἆποχω- 

ρίξοντες τοῦτο ἀπὸ τῶν ἄλλων τὸ γένος: ὃ τι γὰρ οὖν 
τῶν ὄνεων ὡς ἔστιν ἑνός γέ τινος ὄργανον εἰπόντα δο- 

Ἐ κεῖν εἰρηκέναι τι πιθανόν, ὅμως δὲ ἕτερον αὖ τῶν ἐν 
πόλει κτημάτων εἴπωμεν τόδε. 

- ΝΕ. Σ8. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Ὡς οὐκ ἔσει ταύτην τὴν δύναμιν ἔχον. οὐ γὰρ 
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ἐπὶ γενέσεως αὐείᾳ πήγννται, καθάπερ ὄργανον, ἆλλ᾽ Ένεκα 

τοῦ δηµιουργηθέντος σωτηρίας. 
ΔΕ. Σ.. Τὸ ποῖον: 

ΞΕ. Τοῦτο ὃ δὴ ξηροῖς καὶ ὑγροῖς καὶ ἐμπύροις 
καὶ ἀπύροις παντοδαπὸν εἶδος ἐργασθέν, ἀγγεῖον ὃ δὴ 5313 
μιᾷ κλήσει προσφθεγγόµεθα, καὶ µάλα γε συχνὸν εἶδος 
καὶ τῇ ζητουμένῃ ΊΎε, ὡς οἶμαι, προάῆκον οὐδὲν ἀτεχνῶς 388 
ἐπιστήμη. 

ΝΕ. ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΞΕ. Τούτων δὴ τρίτον ἕτερον εἶδος. κτημάτων πάµ- ιο 

πολυ κατοπτέον πεζὀν καὶ ἔνυδρον καὶ πολυπλανὲς καὶ 
ἁπλανὲς καὶ τίµιον καὶ ἄτιμον, ἓν δὲ ὄνομα ἔχον, διότι 
πᾶν ἵνεκά τινος ἐφέδρας ἐσεί, Θάκος ἀεί τενε γιγνόµενον. 

ΝΕ. Σ9. Τὸ ποῖον: 
ΞΕ. "Όχημα αὐτό που έγομεν, οὐ πάνυ πολιτικῆς Ι6 

ἔργον, ἀλλὰ μᾶλλον πολὺ τεκτονικῆς καὶ κεραµικῆς καὶ 
{αλκοσυπικῆς. 

ΝΕ. M. Μανθάνω. 

ΞΕ. Τί δὲ τέκαρτον; ἆφ ἕτερον εἶναι τούτων }ε Β 
ατέον͵, ἐν ᾧ τὰ πλεῖστά ἐστι τῶν πάλαι ῥηθέντων, ἐσθής κ. 
τε ξύμπασα καὶ τῶν ὅπλων τὸ πολὺ καὶ τείχη πάντα θ' 
ὅσα γήινα περιβλήματα καὶ λίθινα, καὶ µυρία ἕτερα : 

προβολ{Γς δὲ ἕνεκα Ευμπάντων αὐτῶν εἰργασμένων ὄνκαι- 
ὀτατ᾽ ἂν ὅλον προσαγορεύοιτο πρόβλημα , καὶ πολλῷ μᾶλ- 

λον τέχνης οὐκοδομικῆς ἔργον καὶ ὑφανεικῆς τὸ απλεῖστον 35 
γομίζοιτ᾽ ὢν ὀρθότεφον ἢ πολιεικῆς. 

ΝΕ. Σ0. Πάνυ μὶν οὖν. 314 
ἘΕ. Πέμπτον δὲ ἆρ ἂν ἐθέλοιμεν τὸ περὶ τὸν κὀ- C 

σµον καὶ γραφικὴν θεῖναι καὶ ὅσα ταύτη προσχρώµενα 
καὶ μονσικῇ µιµήµατα τελεῖται, πρὸς τὰς ἡδονάς µόνον 39 
ἡμῶν ἀπειργασμένα, δικαίως δ᾽ ἂν ὀνόματι περιληφθέντα 
ἑνές 

ΝΕ. ΣΩ. Ποίῳ: 
ΞΕ. Παίγνιόν πού τι λέγεται. 
ΝΕ. Σ6. Τί µήν; 15 

ΞΕ. Τοῦτο τοίνυν τούτοις Ἐν ὄνομα ἅπασι πρέψει 
προσαγορευθέν' οὐ γὰρ σπουδῆς οὐδὲν αὐτῶν χάριν, ἀλλὰ 
παιδιᾶς ἵνεκα πάντα ὁδρᾷται, 

ΝΕ. Σ0. Καὶ τοῦτο σχεδὺν ἔτι μανθάνω. 
ΞΕ. Τὸ δὲ πᾶσι τούτοις σώματα παρέχον, ἐξ ὧν κο 

καὶ ἐν οἷς δημιουργοῦσιω ὁπόσαι τῶν τεχνῶν νῦν εἴρην- 
ται, παντοδαπὸν εἶδος πολλῶν ἑτέρων τεγνῶν ἔκγονον 
ὄν, ἀρ᾽ οὐχ Έκτον θήσομεν: 

ΝΕ. Σ9,. Ποῖον δὴ λέγεις; 

ΞΕ. Ἀφρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ πάνθ’ ὁπόσα µεταῖ- 1 
λεύεται καὶ ὅσα δρυοτομικὴ καὶ κουρὰ Εύμµπασα τέµνουσα 
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παρέχει τεκεονικῇ καὶ πλεκτικῇ. καὶ ἔτι φλοιστικὴ φυτῶν 
τε καὶ ἐμφύχων δέρµατα σωµάχων περιαιροῦσα σκυτοτο- 
µική, καὶ ὅσαι περὶ τὰ τοιαῦτ εἰσὶ τέχναι, καὶ φελλῶν 
καὶ βύβλων καὶ δεσμῶν ἐργαστικαί, παρέσχον δηµιουρ- 

δγεῖν σύνθετα ἐκ μὴ συντιθεµένων εἴδη γενῶν. ἓν δὲ 
αὐτὸ προσαγορεύωµεν πᾶν τὸ πρωτογενὶς ἀρθρώποις 
κτῆμα, καὶ ἀξύνθετον καὶ βασιλικῆς ἐπισεήμης οὐδαμῶς 
ἔργον ὄν. 

ΝΕ. Q. Καλώς. 

i0 ΞΕ. Τὴν δὴ τῆς τροφῆς κτῆσιν, καὶ ὅσα εἰς τὸ σώμα 

ξυγκαταμεγνύμενα ἑαυτῶν µέρεσι µέρη σώματος εἰς τὸ 
5889 Φθιεραπεῦσαί τινα δύναμιν εἴληχε, λεκεέον ἕβδομον ὀνομά- 

όαντας αὐτὸ ξύμπαν ἡμῶν εἶναι τροφόν, εἰ µή τι κάλ- 
λιον ἔχομεν ἄλλο Φέσθαι. γεωργικῇ δὲ καὶ θηρευτικῇ καὶ 

16 γυμναστικῇ καὶ ἰατρικῇ παὶ µαγειρικῇ πᾶν ὑποτιθέντες 
ὀρθότερον ἀποδώσομεν ἢ τῇ πολιεικῇ. 

ΝΕ. Σ6,. Πῶς γὰρ οὗ: 
ΞΕ. Σχεδὸν τοίνυν ὅσα ἔχεται κτήσεως, πλὴν τῶν 

ἡμέρων ζώων, ἐν τούτοις ἑπτὰ οἶμαι γένεσιν εἰρῆσθαι. 
30 σχόπει δέ" ἦν γὰρ δικαιότατα μὶν ὤν τεθὶν κατ ἀρχὰς 

Ἡ τεὐ πρωτογενὲς εἶδος, μετὰ δὲ τοῦτο ὄργανον, ὠγγεῖον, 
ὄχημα, πρόβλημα, παίγνιον, θρέμμα. παραλείποµεν δὲ 

316 εἴτι μὴ μέγα λέληθεν εἲς τι τούτων δυνατὸν ἁρμόττειν, 
οἷον ἡ τοῦ Ῥομίσματος ἠδέα καὶ σφραγίδων καὶ παντὸς 

35 χαρακτῆρος. γένορ τε γὰρ ἐν αὐτοῖς ταῦτα οὐδὲν ἔχει μέγα 
Εύννομον, ἁλλὰ τὰ μὲν εἰς κόσµο», τὰ δὲ εἰς ὄργανα βίᾳ 
μέν, ὅμως δὲ πάντως ἑλκόμενα συμφωνήσει. τὰ δὲ περὶ 

ζώων κτῆσιν τῶν ἡμέρων, πλὴν δούλων, ἡ πρότερον ἀγε- 
6 λαιοεροφικὴ διαμερισθεῖσα πάντα εἰληφυῖα ἀναφαίνεται. 

ο. «ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΕ. Τὸ δὲ δὴ δούϊων καὶ πάντων ὑπηρεεῶν λοιπόν, 
ἐν οἷς που καὶ μαντεύομαι τοὺς περὶ αὐτὸ τὸ πλέγμα 
ἀμφισβητοῦντας τῷ βασιλεῖ καταφανεῖς γενήσεσθαι, κα- 
Φάπερ τοῖς ὑφάνταις τότε τοὺς περὶ τὸ νήθειν τε καὶ 

as ξαΐνειν καὶ ὅσα ἄλλα εἴπομεν. οἱ ὅ᾽ ἄλλοι πάντες, ὡς 
συναίτιοι λεχθίντες, ἅμα τοῖς ἔργοις τοῖς νῦν δὴ ῥηθ εἲ- 

υ ιν ἀνήλωνται καὶ ἀπεχωρίσθησαν ἀπὸ βασιλοῆς τε καὶ 
πολιτικῆς πράξεωρ. 

ΝΕ. ΣΩ. Ἐοίκασι γοῦν. 
ΞΕ. Ἴθι δὴ οκεφώµεθα τοὺς λοιπούς, προσελθόντες 

ἐγγύθεν, ἵν' αὐτοὺς εἰδώμεν βεβαιότερον. 
ΝΕ. ΣΩ. Οὐκοῦν χρή. 
ΞΕ. Τοὺς μὶν δὴ μµεγίστους ὑπηρέτας, ὡς ἐνθένδε 

317 ἰδεῖν, τοὐναντίον ἔχοντας εὑρίσκομεν οἷς ὑπωπτεύσαμεν 
αὖ ἐπικήδευμα καὶ πάθος. 

ΔΕ. Σ6. Τίνας; 

ΞΕ. Τοὺς ὠνητούς τε καὶ τῷ τρόπῳ τούτω κεητούς' 
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οὓς ἀναμφιοβητήτως ἀούλους ἔχομεν εἰπεῖν, ἥκιστα βασι- KEK 

αωκῆς µεταποιουμένους τέχνης. 
ΝΕ. 20. Πῶς δ᾽ οὔ: 
ΞΕ. Τί δὲ; τῶν ἠωυθέρων ὅ ὅσοι τοῖς νῦν δὴ ῥηθεῖ- 

σιν εἰς ὑπηρετικὴν ἑκόντες αὐτοὺς τάττουσι, τά τε γεωρ- 

γίας καὶ τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν ἔργα διακοµίζοντες ἐπ 
ἀλλήλους καὶ ἀνισοῦντες, οἱ μὲν κατ ἀγοράς, οἳ δὲ πό- 
1ν ἐκ πόλεως ἀλλάττοντες κατὰ Θθάλατταν καὶ πεζῆ, νό- 
µισµά τε πρὸς τἆλλα καὶ αὐτὸ πρὸς αὐτὸ διαµείβοντες, 
οὓς ἀργυραμοιβούς τε καὶ ἐμπόφους καὶ ναυχλήρους καὶ 13490 

καπήλους ἐπωνομάκαμεν, μῶν τῆς πολιτικῆς ἀμφισβητή- 
σουσί τες 

ΝΕ. Q. Τάχ ἂν ἴσως τῆς γε τῶν ἐμπορευτικῶν. 
ΞΕ. Αλ’ οὐ µήν, οὓς γε ὁρῶμεν μισθωτοὺς καὶ θῆ- 

τας πᾶσιν ἑτοιμότατα ὑπηρέτούντας, µή ποτε βασιλικῆς 15 

µεταποιουµένους εὔὕρωμεν. 
ΝΕ. ΣΩ. Πῶς γάρ; 

ΞΕ. Τί δὶ ἄρα τοὺς τὰ τοιάδε διακονοῦντας ἡμῖν 

ἑκάστοτε; 
ΝΕ. M. Τὰ ποῖα εἶπες καὶ τίνας; 130 318 
Ἐξ. ὋὩν τὸ κηρυκικὸν ἔθνος, ὅσοι τε περὶ γράμματα Ἑ 

σοφοὶ γίγνονται πολλάκις ὑπηρετήσαντες, καὶ πόλλ᾽ ἄττα 
ἕτερα περὶ τὰς ἀρχὰς διαπονεῖσθαι τινὶς ἕτεροι πάνδει- 
ναι, τί τούτους αὖ λέξομεν; 

ΝΕ. 20. "Όπερ εἶπες νῦν, ὑπηρέτας, ἀλλ οὐκ αὐ- Ἡ5 
τοὺς ἐν ταῖς πύλεσιν ἄρχοντας. 

ἘΕ. Αλ’ οὐ µήν, οἶμαί γε, ἐνύπνιον ἰδῶν εἶπον 
ταύτῃ πη φανήσεσθαι τοὺς διαφερόντως ἀμφισβητοῦντας 
τῆς πολιτικῆς. καί τοι σφόδρα γε ἄτοπον ἂν εἶναι δόξειε 
τὸ ζητεῖν τούτους ἐν ὑπηρετικῇ µοίρᾳ τινί. 

ΝΕ. ΣΩ, Κομιδῆ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ἔει δὴ πφοσμίξωμεν ἐγγύτερον ἐπὶ τοὺς µήπω 

βεβασανισµένουρ. εἰσὶ δὲ οἵ τε περὶ μαντικὴν ἔχοντές τι- 
νος ἐπιστήμης διακόνου µόριον" ἑρμηνευταὶ γάρ που νο- 
µίζονται παρὰ θεών ἀνθρώποις. 

ΝΕ. Σ6,. Ναί 

ΣΕ. Καὶ μὴν καὶ τὺ τῶν Ἱερέων αὖ γένος, ὧρ τὸ 

όμιμόν φησι, παρὰ μὲν ἡμῶν δωρεὰς Βεοῖς διὰ Όν- 
σιῶν ἐπιοτὴμόν ἔσει κατὰ νοῦν ἐκείνοις δωρεῖσθαι, παρά 
δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐχαῖς κτῆσιν ἀγαθῶν αἰκήσασθαι. ταῦτα «0 Ώ 
δὲ διακόνου τέχνης ἐσεί που μόρια ἀμφότερα. 

ΝΕ. M. Φαίνεται γοῦν. 

ΞΕ. "Ηδη τοίνυν µοι δοκοῦμεν οἷόν γέ τινος ἴχνους 
ἐφ᾽ ὃ πορευόµεθα προσώπτεσθαι. τὸ γὰρ δὴ τῶν Ἱερέων 
σχῆμα καὶ τὸ τῶν µάντεων εὖ µάλα φρονήµατος πληροῦ- 45 
ται καὶ ὀόξαν σεμνὴν λαμβάνει διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἔγχει- 

ρημάτων, ὥστε περὶ μὲν Αἴγυπτον οὐδ᾽ ἴξεσει βασιλέα 
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Ε τχωρὶς ἱεραικῆς ἄρχειν, ἀλλ) ἐὰν ἄρα καὶ εύχῃ πρότερον 
ἐξ ἄλλου γένους βιασάµενος, ὕστερον ἀναγκαῖον εἰς τοῦτο 
αἰστελεῖσθαι αὐτὸν τὸ γένος. ἔτι δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων 
πολλαχοῦ ταῖς µεγίσταις ἀρχαῖς τὰ μέγιστα τῶν περὶ τὰ 

5 τοιαῦτα θύματα εὗροι τις ἂν προσταττόµενα θύειν. καὶ 
δὴ καὶ παφ ὑμῖν οὐχ ἥκιστα δῆλον ὃ λέγω" τῷ γὰρ λα- 
χόντι βασιλεῖ φασὶ τῆδε τὰ σεμνύτατα καὶ ῥάλιστα πά- 

184 τρια τῶν ἀρχαίων θνυσιῶν ἀποδεδόσθαι. - 
ΝΕ. 24. Καὶ πάνυ γε. 

40ο ἍᾖἘξ. Τούτνς τε τοίνυν τοὺς κληρωτοὺς βασιλέας 
ἅμα καὶ Ἱερέας, καὶ ὑπηρέτας αὐτῶν καί εινα ἕτερον 
πάµπολυν ὄχλον σκεπτέον, ὃς ἄρτι κατάδηλος νῦν ἡμῖν 
Ἰέγονεν ἀποχωρισθέντων τῶν ἔμπροσθεν. 

ΝΕ. Σ9. Τίνας αὐτοὺς καὶ λέγεις; 
15 ΞΕ. Καὶ µάλα εινὰς ἀτόπους. 

ΝΕ. Σ0. Τί δή; 

ΞΕ. Πάμφυλόν τι γένος αὐεῶν ὥς γε ἄφτι σκοπου- 
μένω φαίνεται. πολλοὶ μὶν γὰρ λέουσι τῶν ὠνδρῶν εἴξασι 
καὶ Κενταύροις καὶ τοιούτοισιν ἑτέροις, πάμπολλοι δὲ Ζα- 

8 00 τύροις καὶ τοῖς ὠσθενέσι καὶ πολνερόποις Θηρίοις' ταχὺ 

δὲ µεταλλάττοναι τς τε ἰδέας καὶ τὴν δύναμιν εἰς ἁλλή- 
ους. καὶ μέντοι µοι ρῦν, ὦ Σώκρατες, ἄρτι δοκῶ κα- 
τανενοηκέναι τοὺς ἄνδρα». 

ΝΕ. Σ. έγοις ἄν' ἴοικας γὰρ ἄτοπόν τι καθορᾷν. 

5 «Ἐξ. Ναί: τὸ γὰρ ἄτοπον ἐξ ἀγνοίας πᾶσι συµβαί- 

ει. καὶ γὰρ δὴ καὶ νῦν αὐτὸς τοῦτο ἔπαθον: ἐξαίφνης 
ἠμφεγνόησα κατιδών τὸν περὶ τὰ τῶν πό]εων πράγματα 

Ὁ τορόν. 
ΝΕ. Σ8. Ποῖον; 

υ.  ἈἘξ. Τὺν πάντων τῶν σοφισεῶν µέγιστον γόητα καὶ 

ταύτης τῆς τέχνης ἐμπειρότατον" ὃν ἀπὸ τῶν ὄντως ὄν- 
των πολιτικῶν καὶ βασιικῶν καίπερ παγχάλεπον ὄντα 

ἀφαιρεῖν ἀφαιρετέον, εἰ μέλλοµεν ἐδεῖν ἐναργῶς τὸ ζητού- 
μενον. 

5. ΝΕ. Σ0. ᾽λλὰ μὴν τοῦτό γε οὐκ ἀνετέον. 

ΣΕ. Οὔκουν δὴ κατά γε τὴν ἐμήν. καί µοι φράζε τόδε. 
ΝΕ. Σ98,. Τὸ ποῖον; 

ἈΕ. αρ οὐ μοναρχία τῶν πολιεικῶν ἡμῖν ἀρχῶν 

ἐσεὶ µία; 
-ϱ ΝΕ. Σ0. Ναί 

ΞΕ. Καὶ μετὰ µοναρχίαν εἴποι τις ἄν, οἶμαι, τὴν 

ὑπὸ τῶν ὀλέρων δυναστείαν. 
ΝΕ. Σ. Πῶς & οὔ: 

ΞΕ. Ἰρίτον δὲ σχῆμα πολιτείας οὐχ ἡ τοῦ πλήθους 

ο ἀρτή, δημοκρατία τοὔνομα κληθεῖσα ; 
ΝΕ. Σ68. Πάνυ γε. 

0 

πο 
D 
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SE. ὙΤρεῖς d οὖσαι μῶν οὐ πέντε τρύπον τινὰ γί- 
Ύνονταε, δύο ἐξ ἑαυτῶν ἄλλα πρὸς αὐταῖς ὀνόματα τί- 
κτουσαι; 

ΝΕ. ΣΑ. Ποῖα δή; 
ΞΕ. Πρὺς τὸ βίαιόν που καὶ ἐκούσιον ἀποσκοποῦν- 5 

τες νῦν, καὶ πενίαν καὶ πλοῦτον, καὶ νόµον καὶ ὤνο- 
μίαν, ἐν αὐταῖς γινόμενα, διπλῆν ἑκατέραν τοῖν δυοῖν 
διαιροῦντες µοναρχίαν μὲν προδαγορεύουσιν ὡς δύο παφρε- 
Ἰομένην εἴδη δνοῖν ὀνόμασι, τυραννίδι, τὸ δὲ βασιλικῇ. 

ΝΕ. 59. Τί µήν; . 
3ΞΕ. Τὴν δὲ ὑπὸ ὀλίων γε ἑκάστοτε κρατηθεῖσαν 

πόλιν ἀριστοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ. ' 
ΝΕ. ΣΩ. Καὶ πάνυ γε. 
ΞΕ. «ημοκρατίας γε μήν, ἑάν τ οὖν βιαίως ἐάν τε 

ἐκουσίως τῶν τὰς οὐσίας ἐχόντων τὸ πλήθος ἄρχῃ, καὶ 15 
ἐάν τε τοὺς νόμους ἀπριβῶς φυλάττον ἐάν τε µή, πάν- 5... 
τως τοὔνομα οὐδεὶς αὐτῆς εἴωθε μεταλλάττειν. 

ΝΕ. Σᾳ. Αηθῆ. 
ΞΕ. Τί οὖν; οἰόμεβά τινα τούτων τῶν πολιτειών 

ὀρθὴν εἶναι τούτοις τοῖς ὅροις ὁρισθεῖσαν, ἑνὶ καὶ ὁλί- 1 
οις καὶ πολλοῖς, καὶ πλούτῳ καὶ πενίᾳ, καὶ τῷ βιαίῳ 
καὶ ἐκονσίῳ, καὶ μετὰ γραμμάτων καὶ ἄνευ νόμων ξομ- 

βαΐνουσαν γίγνεσθαι; 

ΝΕ. Σ9. Τί γὰρ δὴ καὶ κωλύει; : 
ΞΕ. δΣκόπει δὴ σαφέστερον, τῆδε ἑπόμενος. 35Β 

ΝΕ. Σ0. Πῆ; 
ΞΕ. Τῷ ῥηθένει κατὰ πρώτας πύτερον ἐμμενοῦμεν 

ἢ διαφωνήσοµεν; 
ΝΕ. M. Ίῷ δὴ πυίῳ λέγειρ; 
ΑΕ. ὉΤὴν βασιλικὴν ἀρχὴν τῶν ἐπιστημῶν εἶναί τινα 30 

ἔφαμεν, οἶμαι. 
ΝΕ. Σ9. Ναί. 

ΔΕ. Καὶ τούτων γε οὐχ πασών, ἁλλὰ κριτικὴν δή- 
που τινὰ καὶ ἐπιστατικὴν ἐκ τῶν ἄλλων προειλόμεθα. 

ΝΕ. M. Ναί, 35 

ΞΕ. Κὠκ τῆς ἐπιστατικῆς τὴν μὲν ἐπ ἀφύχοις ἔρ- 
γο, εἡν δὲ ἐπὶ ζώωμφ. καὶ κατὰ εοὔτον δὴ τὸν ερόπον ϐ 
µερίζοντες δεῦρ ἀεὶ προεληλύθαµεν, ἐπισεήμης οὐκ ἐπιλαν- 399 
Θανόμεροι, τὸ ὅ᾽ ἥτις οὐχ ἱκανῶς πω δυνάμενοι δια- 
κριβώσασθαι. υ] 

ΝΕ. 29. «έγες ὀρθῶς. 
ΞΕ. Τοῦτ) αὐτὸ τοίνυν ἄφ ἐννοοῦμεν, ὅτι τὸν ὅρον 

οὐκ ὀλίγους οὐδὲ πολλούς, οὐδὲ τὸ ἑκούσιον οὐδὲ τὸ ἁκού- 
σιον, οὐδὲ πενίαν οὐδὲ πλοῦτον γίγνεσθαι περὶ αὐτῶν 
χρεών, ἀλλά τινα ἐπιστήμην, εἴπερ ἀκολουθήσομεν τοῖς α5 
πρόσθεν; 

14. τίνας Χ 4: τίνας ὃ' ας. -- 17. ἀρτίωρ ᾱ. — 24. µεταβάλλουσι α. — 44. ἄν. ΞΕ. Ἔοικας - - καθορᾶν. Σ9. 
Ναί. ΞΕ. Τὸ γὰρ α. -- 26. ἔπαθον ἐξαίφνης. ἠμφιγνόησα α. -- 30. δοφῶν Χ4ΠΣΤ οἱ pr. Η. -- 33. χαλεπὸν 
AAN οι ρτ. Σ. 4. Πάνν) Καὶ πάνν a. 

7. ταῖν α. — 3. ὀνόμασε, τὸ μὲν τυραννίδι α. -- 139. ἀρισεοκρατία καὶ ὀλιγαρχία a. -- 17. αὐτοῖς a. — 30. που ᾱ. 
— 43. αὐτὸ οΙ1. ac. — 46. ἔμπροσθεν ας. 
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η] ΝΕ. Σ0. ᾽Αλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον μὴ ποιεῖν. 

ΔΕ. Ἐξ ἀνάγκης δἡ νῦν τοῦτο οὕτω σκεπτίον, ἐν 
τίνε ποτὶ τούτων ἐπιστήμη ἐυμβαίνει γίγνεσθαι περὶ ὧν- 
Δρώπων ἀρχῆς, σχεδὀν τῆς Ἰαλεπωτάτης καὶ µεγίστης 

Βκτεήσασθαι. δεῖ γὰρ ἰδεῖν αὐτήν, ἵνα θεασώμεδα τίνας 
ἀφαιρετέον ἀπὸ τοῦ φφονίµου βασιλέως, οἳ προυποιοῦν- 
ται μὲν εἶναι πολιτικοὶ καὶ πείθονοι πολλούς, εἰσὶ δὲ 

οὐδαμῶς. 

ΝΕ. Σ0. αεῖ γὰρ δὴ πομεν τοῦτο, ὡς ὁ λόγος ἡμῖν 
Ε ιοπροείρηκεν. 

ΞΕ. Μῶν οὖν δοκεῖ πἱῆθός γε ἐν πόλει ταύτην τὴν 
ἐπιστήμην δυνατὸν εἶναι κτήσασθαι; 

ΝΕ. Σα. Καὶ πῶς; 

ΞΕ. 1) ἄρα ἐν χιλιάνδρῳ πόλει δυνατὺν ἱκατόν 
39816 τινας ἢ καὶ πεντήκοντα αὐτὴν ἱκανῶς κτήσασθαε; 

ΝΕ. ΣΩ. ᾿Ράύτη μέντ ἂν οὕτω γ εἴη πασῶν τῶν 
τεγνῶν' ἴσμεν γὰρ ὅτι χιλίων ἀνδρῶν ἄκροι πεττευταὶ 
τοσοῦτοι πρὺς τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις Ἓλλησιν οὐκ ἂν γέ- 
νοιντό ποτε, μή τι δῇ βασιλεῖς γε. δεί γὰρ δὴ τόν γε τὴν 

αφ βασιλικήν ἔχοντα ἐπιστήμην, ἄν τ) ἄρχη καὶ ἐὰν µή, 
993 κατὰ τὸν ἴμπροσθε λόγον Όμως βασιλικὸν προσαγορεύ- 

εσθαι. 

Ξξ. Καλῶς ἀπεμνημόνευσας. ἑπόμενον δὶ οἶμαι 
τούτῳ τὴν μὲν ὀρθὴν ἀρχὴν περὶ ἕνα τινὰ καὶ δύο καὶ 

Φθπαντάπασιν ὀλίγους δεῖ ζητεῖν, ὅταν ὀρθὴ γέγνηται. 
ΝΕ. ΣΩ. Τί µήνι 
ΣΕ. Τούτους δὲ γε, ἑών τε ἑκόντων ἐάν τε ἀκόντων 

ἄρχωσι», ἐάν τε κατὰ γράμματα ἐάν τε ἄνευ γραμμάτων, 
καὶ ἐὰν πλουτοῦντες ἢ πενόµενοε, Ροµιστέον, ὥσπερ νῦν 

30 ἡγούμεῦα, κατὰ τέχνην ἠντινοῦν ἀρχὴν ἄρχοντας. τοὺς 
Β ᾖ(ωατροὺς δὲ οὐχ ἤκισεα νενοµίκαμεν, ἐάν τε ἑκόνεας ἑάν 

τε ἄκοντας ἡμᾶς ἑῶνταε, τέµνοντες ἢ καίοντες ἤ τινα ἅλ- 
λην ἀλγηδύνα προσάπτονεες. καὶ ἐὰν κατὰ γράμματα ἢ 
χωρὶς γραμμάτων, καὶ ἐὰν πένητες ὄντες ἢ πλούσιοι, 

390 as πάντως οὐδὲν ἧττον ἑατρούς φαµεν, ἕωσπερ ἂν ἐπιστα- 
τοῦντες τέχνη, καθαίροντες εἴτε ἄλλως ἰσχναίνοντες εἴτε 
καὶ αὐξάνοντες, ἂν µόνον ἐπ ἀγαθῷ τῷ τῶν σωµύτων, 

4Βὔ. βελείω ποιοῦντες ἐκ χειρόνων, σώζωσιν οἱ Θεραπεύοντες 

ϱ Έκαστοι τὰ Θεραπευύμενα. ταύτῃ Φήσομεν, ὡς οἶμαι, καὶ 
«0 οὐκ ἄλλη, τοῦτον ὅρον ὀρθὸν εἶναι µόνον ἰατρικῆς καὶ 

ἄλλης ἠστινοσοῦν ἀρχῆς. 
ΝΕ. Σ0. ἈΚομιδῇ μὶν οὖν. 
ΞΕ. ᾿Αναγκαῖον δὴ καὶ πολιτειών, ὡς ἔοικε, ταύτην 

ὀρθὴν διαφερόντως εἶναι καὶ µόνην πολιτείαν, ἐν ᾗ τις 

Πάά4ΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. 0ος. τος. 

ἂν εὑρίσκοι τοὺς ἄρχοντας ἀληθῶς ἐπισεήμονας καὶ οὐ 
δοχοῦντας µόνον, ἐάν τε κατὰ νόµους ἐάν τε ἄνευ νύ- 

µων ἄρχωσε, καὶ ἑκόντων καὶ ἀκόντων,ν ἢ πενύμενοι ἢ 
πλουτοῦντες' τούτων ὑπολογιστίον οὐδὲν οὐδαμῶς εἶναι ἢὉ 
κατ οὐδεμίαν ὀρθύτητα. 8 

ΝΕ. Σ6, Καλῶς. 

ΞΕ. Καὶ ἐάν τέ γε ἀποκτιρνύντες τινὰς ἢ καὶ ἐκ- 
βάλλοντες καθαίρωσιν ἐπ) ἀγαθῷ τὴν πόλιν, εἴτε καὶ 
ἀποικίας οἷον σμήνη μεἰιτεῶν ἐκπέμποντεές ποι σμικροτέ- 

ραν ποιῶσιν, ἤ τινας ἐπεισαγόμενοί ποῦεν ἄλλουςρ ἕἔξω- ιο 
Φεν, πολίτας ποιοῦντες, αὐτὴν αὔξωσιν, ἕωσπερ ἂν ἐπι- 
σεήµῃ καὶ τῷ δικαίῳ προσχρώµενοι, σώζοντες, ἐκ χείρο- 396 

νος βΗτίω ποιῶσι κατὰ δύναμιν, ταύτην τότε καὶ κατά Ἑ 

τοὺς τοιούτους ὄρους ἡμῖν µόνην ὀρθὴν πολιτείαν εἶναι 
ῥητέον. ὅσας δὲ ἄλλας λέγοµεν, οὐ γνησίας οὐδ) ὄντως 5 

οὔσας λεκεέον, ἀλλὰ μεμιμημένας ταύτην, ἃς μὲν ὧρ εὖ- 
γόµους λέγοµεν, ἐπὶ τὰ καλλίω, τὰς δὲ ἄλλας ἐπὶ τὰ αἷ- 
σχίονα µεμιμῆσθαι. 

ΝΕ. Σ9. Τὰ μὶν ἅλα, ὦ ξένε, μετρίως ἔοικεν εἰ- 
ρῇσθαι' τὸ δὲ καὶ ἄνευ νόμων δεῖν ἄρχειν χαλεπώτερον 30 

ἀκούειν ἐῤῥήδη. 

ΞΕ. Σμικρόν γε ἔφθης µε ἐρόμενος, ὦ Σώκρατες. 
ἴμελλον γάρ σε διερωτήσειν ταῦτα πότερον — πάντα, αθα 

ἤ τι καὶ δυσχεραίνεις τῶν λεχθέντων' νῦν δὲ ἤδη φα- 
γερὸν Ὅτι τοῦτο βουλησόμεθα τὸ περὶ τῆς τῶν ἄνευ νό- 15 

µων ἀρχόντων. ὀρθύτητος διελθεῖν ἡμᾶς. 
ΝΕ. ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

3ΞΒ. Τρόπον τινὰ μέντοι δῆλον ὅτι τῆς βασιικῆς 
ἐσεῖν ἡ νομοθετική" τὸ ὅ) ἄρισεον οὐ τοὺς φόµους ἐστῖν 

— αλλ ἄνδρα τὸν μετὰ «φρονήσεως βασιλικόν. 30 

οἶσθ' ὅπῃ: 
ΝΕ. Σ42. Πῆ δὴ λές: . 
ΞΕ. "Ότι νόμος οὖκ ἄν ποτε δύναιπο τό τε ἄριοτον 

καὶ τὸ δικαιότατον ἀκριβῶς πᾶσιν ἅμα περιλαβὼν τὸ βέλ- 
τιότον ἐπιτάτεεν' αἲ γὰρ ἀνομοιότητες τῶν τε ἀνθρώ- as 
πων καὶ τῶν πράξεων καὶ τὸ µηδέποτε μηδέν, ὡς ἔπος 

εὐπεῖν, ἠσυχίαν ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων οὐδὲν ἑῶσιν ἁπλοῦν 
ἐν οὐδενὶ περὶ ἁπάνεων καὶ ἐπὶ πάντα τὸν χρόνον ὧπο- 
φαίνεσθαι τέχνην οὐδ' ἠντινοῦν. ταῦτα δὴ συγχωροῦ- 

μέν που; “0 
ΝΕ. Σᾳ. Τί μήν; 
ΞΚ. Τὸν δέ γε νόµον ὀρῶμεν οχεδὺν ἐπ αὐτὸ τοῦτο 

ἐυντείνοντα, ὥσπερ τινὰ ἄνθρωπον αὐθάδη καὶ ἁμαθῃ C 
καὶ µηδένα μηδὲν ἑῶνεα ποιεῖν παρὰ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν, 

3στ 
k 
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μηδ’ ἐπερωτῷν µηδένα, μηδ ἄν τι νέον ἄρα τῳ ξυμβαίνη 
βέλτιον παρὰ τὸν λόγον ὃν αὐτὸς ἐπέταξεν. 

ΝΕ. Σ8, ᾽Αληθῆ" ποιεῖ γὰρ ἀτεχνῶς, καθάπερ εἲ- 
ρηκας νῦν, ὁ νόμος ἡμῖν ἑκάστοις. 

5 Ἐξ. Οὐκοῦν ἀδύνατον εὖ ἔχειν πρὸς τὰ µηδέποτε 
ἁπλᾶ τὸ διὰ παντὸς γιγνόµενον ἁπλοῦν; 

ΝΕ. Σ6. Κινδυνεύει. 

ΞΕ. αιὰ τί δή ποτ οὖν ἀναγκαῖον νομοθετεῖν, ἐπει- 
Ρ δήπερ οὐκ ὀρθότατον ὁ νόμος; ἀφνευρετέον τούτου τὴν 
10 αἰτίαν. 

ΝΕ. Σᾳ. Τί μήν; 
ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ παρ ὑμῖν εἰσί τινες, οἷαι καὶ ἐν 

358 Ὠἄλλαις πόλεσιν, ἀθρόων ἀνθρώπων ἀσκήσεις, εἴτε πρὺς 

ὀρόμον εἴτε πρὸς ἅλλο τι, φιλονεικίαφ ἕνεκα: 
is ΝΕ. Σ9. Καὶ πάνυ γε πολλαί. 

ΞΕ. Φέρε νῦν ἀναλάβωμεν πάλιν μνήμῃ τὰς τῶν 
τέχνη γυμναζόντων ἐπιτάξεις ἐν ταῖς τοιαύταις ἀρχαῖς. 

ΝΕ. Σ8.. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. "Ότι λεπεουργεῖν οὐκ ἐγχωφεῖν ἡγοῦνται καθ’ 
Ε 3 ἕνα ἕκαστον, τῷ σώματι τὸ προσῆκον ἑκάστω προστάτ- 

τοντες, ἀλλὰ παχύτερον οἴονται δεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ 
ἐπὶ πολλοὺς τὴν τοῦ λυσιτελοῦντος τοῖς σώμασι ποιεῖσθαι 

τάξυ,. 

ΝΕ. M. Καλῶς. 

5. Ἐξ. αἀιὸ δή γε καὶ ἴσους πόνους νῦν διδόντες ἀθρό- 
οις ἅμα μὲν ἑξορμῶσιν, ὤμα δὲ καὶ καταπαύουσι δρόμου 
καὶ πάλης καὶ πάνεων τῶν κατὰ τὰ σώματα πύνων. 

ΝΕ. Σ49. Ἔσει ταῦτα. 
ΞΕ. Καὶ τὸν νοµοθέτην τοίνυν ἠγώμεθα, τὸν ταῖσιν 

30 ἀγέλαις ἐπιστατήσοντα τοῦ δικαίου πέρι καὶ τῶν πρὺς 
4095 ὠἀλλήλους ξυµβολαίων, µή ποθ’ ἱκανὸν γενήσεσθαι πᾶσιν 

ἀθρόοις προστάετοντα ἀκριβῶς ἐνὶ ἑκάστῳ τὸ προσῆκον 
ἀποδιδόναι. 

ΝΕ. ΣΩ. Τὸ γοῦν εἰκός. 

15 «ΞΕ. ᾽Αἱλὰ τὸ τοῖς πολλοῖς γε, οἶμαι, καὶ ὡς ἐπὶ 
399 ᾖτὸ πολὺ καί πως οὐτωσὶ παχυτέρως ἑκάστοις τὸν νόµον 

Φήσει, καὶ ἐν γράµµασιν ἀποδιδοὺς καὶ ἐν ἀγραμμάτοις, 
πατρίοις δὲ ἔθεσι νομοθετῶν. 

ΝΕ. ΣΩ. ᾿Ορθῶς. 
0. 3Εξ. Ὀρθῶς μέντοι. πῶς γὰρ ἄν τις ἱκανὸς γένοιτ 

ἄν ποτε, ὦ Σώκφατις, ὥστε διὰ βίου ἀεὶ παρακαθήµε- 
Ἡ ος ἑκάστῳ δι ἀκριβείας προσεάετειν τὸ προσήκον; ἐπεὶ 

τοῦτ' ἂν δυνατὸς ὤν, ὡς οἶμαι, τῶν τὴν βασιλικὴν ὁστισ- 
οὔν ὄνεως ἐπιστήμη»ν εἰληφότων, σχολῇ ποτ ἂν ἑαυτῷ 

«5 θεῖτ) ἐμποδίσματα γράφων τοὺς λεχθέντας τούτους νόμους. 

ΠΗΑ ΤΟΝΟΣ ΠΟΗΙΤΙΚΟΣ. 405 

ΝΕ. ΣΠ. Ἐκ τῶν νῦν γοῦν, ὦ ξένε, εἰρημένων. 
3ΞΕ. Μάλλον δέ γε, ὦ βέλτιστε, ἐκ τῶν μελιόντων 

ῥηθήσεσθαι. 

ΝΕ. ΣΩ. Τίνων δή: 
ΞΕ. Τῶν τοιῶνδε. εἴπωμεν γὰρ δὴ πρός γε ἡμᾶςῦ 

αὐτοὺς ἑατρὸν μέλλοντα ἢ καί τινα γυμναστικὸν ἀποδη- ϱ 
μεῖν καὶ ἀπέσεσθαι τῶν θεραπευοµένων συχνόν͵, ὡς οἴσιτο, 
χθόνον, μὴ μνημονεύσειν οὐηθέντα τὰ προσεαχθέντα τοὺς 

γυμραζομένους ἢ τοὺς κάµνονεας, ὑπομνήματα γράφειν 
ἂν ἐθέλειν αὐτοῖς, ἢ πῶς: 1 

ΝΕ, Σᾳ,. Οὕτως. 

ΞΕΡ. Τί δέ; ν παρά δόξαν ἐλάτεω ἀθόνον ἀποδημή- 
σας ἔλθοι πάλιν, ἄφ οὐκ ἂν παφ ἐκεῖνα τὰ γράµµατα 39309 
τολµήσειεν ἄλλα ὑποθέσθαι, ἐνμβαινόνεων ἄλλων βελτιό- 
ρω» τοῖς κάµνουσι διὰ πνεύματα ἤ τι καὶ ἄλλο παρὰ τὴν is h 
ἐῑπίδα τῶν ἐκ οιὸς ἑτέρως πως τῶν εἰωθότων γενόµενα, 

παρτερῶν δ᾽ ὢν ἡγαῖτο δεῖν μὴ ἐκβαίνειν τὰ ἀρχαῖά ποτε 
νοµοθετηθέντα µήτε αὐτὸν προσεάτεοντα ἄλλα μήτε τὸν 
κάµνοντα ἕτερα τοὶμῶντα παρὰ τὰ γραφέντα δρᾷν, ὡς 
ταῦτα ὄντα ἑατρικὰ καὶ ὑγιεινά, τὰ δὲ ἑτέρως γιγνόµενα 19 
νοσώδη τε καὶ οὐκ ἕντεχνα; ἢ πᾶν τὺ τοιοῦτον ἔν γε ἔπι- 
στήµῃ ξυμβαῖνον καὶ ἀληθεῖ τέχνῃ περὶ ἅπαντα παντά- 

πασι γίλως ἂν ὁ μέγιστος γίγνοιτο τῶν τοιούτων νοµο- Β 
Φετημάεων; 

ΝΕ. ΣΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. 35 
ΞΚ. Τῷ δὶ τὰ δίκαια δὴ καὶ ἄδικα καὶ καλὰ καὶ 

αἰσχρὰ καὶ ἀγαθά καὶ κακἀ γράφαντι καὶ ἄγραφα νοµο- 

θετήσαντι ταῖς τῶν ἀνθρώπων ἀγέλαις, ὁπόσαι κατὰ πό- 
ιν ἐν ἑκάσταις ροµεύονται κατὰ τοὺς εών γραφάνεων 

όμους, ἂν ὁ μετὰ τέχνης Ἰράφας ἤ τις ἕτερος Όμοιος 30 
ὠφίκηται, μὴ ἐξέσεω δὴ παρὰ ταῦτα ἕτερα προστώττει; 9906 

ἢ καὶ τοῦτο τὸ ἀπόῤῥημα οὐδὲν ἧττον ἂν ἐκείνου τῇ ἁλη- 
Φείᾳ γελοῖον φαίΐνοιτο: 

ΝΕ. Σ8. Τί μήν; 394 
ΞΕ. Οἶσθ' οὖν ἐπὶ τῷ τοιούτῳ λόγον τὸν παρὰ τῶν 16 

πολλῶν Λεγόμενον: 

ΝΕ. Q. Οὐκ ἐννοῶ νῦν γ οὕτωφ. 
ΞΚ. Καὶ μὴν εὐπρεπής. φασὶ γὰρ δὴ δεῖν, εἴ τις 

γηγνώσκε παρὰ τοὺς τῶν ἔμπροσθεν βελτίους νόμους, 

νομοθντεῖν τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἕκαστον πείσαντα, ἄλλως 0 
δὲ μή. 

ΝΕ. Σᾳ. Τί οὖν; οὐκ ὀρθῶς; 
ΞΚ. Ἴσως. ἂν ὅ' οὖν μὴ πείθων τις βιάζηται τὸ, Β 

βέλειον, ἀπόκριναι, τί τοὔνομα τῆς βίας ἴσεαι; ΜΗ µέν- 
τοι πω, περὶ δὲ τῶν ἴμπροσθεν πρύτερον. . 

1. ἄρα τὸ συμβὰν ἡ βέλτιον Χ 4 οἱ pr. Π. -- 13. ἡμῖν α. — 13. ἁθρόων b. item v. 34. 33. — 14. φιλονικίας Ἐν 
quod malim. Vid. ad Ἰκοογ. Ῥαπερ. p. 17 54. ΒλΙΤ. 
σεν ᾱ. — 40. ἄν ο. ἄ 4 Π. -- 41. ἀεὶ διὰ βίου 4. 

— 16. ——————— 

4. εἴπομεν a. — 6. τινα om. AANM. -- 1. δὴ Χ 4, δαὶ ΓΗ. -- 19. ὑποτίθεσθαι α. -- 16. ,Ὑενόμενον Astlus. - 
33, τοιούτων οτη. a. — 36. δὴ οσι. a, post δὲ posuit Bekkerus. — 28. Καὶ Αλλὰ α. 
μὴ πείθων Ἀ. 

-- 3. οὖν οὐκ ᾱ. -- 45. τις 
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ΝΕ. ΣΩ. Ποῖον δὴ λέγεις; 
ΞΕ. αν τις ἄρα μὴ πείθων τὸν ἑατρευόμενον, ἴχων 

δὲ ὀρθῶς τὴν τέχνην, παρὰ τὰ γεγραµµένα τὸ βέλτιον 
ἀναγκάζη δρρν παῖδα ἢἤ τινα ἄνδρα ἢ καὶ γυναίκα, τί 

ᾳτοὔνομα τῆς βίας ἴσται ταύτης: ἀρ' οὐ πᾶν μᾶλλον ἢ 
τὸ παρὰ τὴν τέχνην λεγόμενον ἁμάρτημα τὸ νοσῶδες; 

ὁ καὶ πάντα ὀρθῶς εἰπεῖν ἔστι πρότερον τῷ βιασθέντι περὶ 
τὸ τοιοῦτον πλὴν Ότι νοσώδη καὶ ἄτεχνα πέπονθεν ὑπὸ 
τῶν βιασαµένων ἰατρῶν; 

ιο ΝΕ. Σ0. ᾽Αληθέσατα λέγεις. 
ΞΕ. Τί δὲ ἡμῖν δὴ τὺ παρὰ τὴν πολιτικὴν τέχνην 

ἁμάρτημα λεγόμενόν ἐστιν; ἂφ οὐ τὸ αἰσχρὸν καὶ κακὸν 
καὶ ἄδικον; 

ΝΕ. 59. Παντώπασί γε. 
5 ΞΕ. Τῶν δὴ βιασθέντων παρὰ τὰ γεγραμμµένα καὶ 

πάτρια δρᾷν ἕτερα δικαιότερα καὶ ἁἀμείνω καὶ καλλίω 
Ὦ. τῶν ἔμπροσθεν, φέρε, τὸν τῶν τοιούτων αὖ Ψφόγον περὶ 

τῆς τοιαύτης βίας, ἀφ, εἰ μέλλει μὴ καταγελαστότατος 

εἶναι πάντων, πάντα αὐτῷ μᾶλλον λεκτέον ἑκάστοτε, πλὴν 
0 ὡς αἰσχρὰ καὶ ἄδυκα καὶ κακὰ πεπόνθασιν οἱ βιασθέντες 

ὑπὸ τῶν βιασαµένων; 
ΝΕ. Σ8. ᾽Αληθέσεατα λέγεις. 
ΞΕ. Αλ ἆρα ἐὰν μὶν πλούσιος ὁ βιασάµενος ᾖ, 

δίκαια, ἂν δ᾽ ἄρα πένης, ἄδικα τὰ βιασθέντα ἐσείν; 
5 ἢ κῶν πείσας κἂν μὴ πείσας τις, πλούσιος ἢ πένης, ἢ 

Ε. κατὰ γράμματα ἢ παρὰ γράμματα, δρᾷ τὰ ξύμφοφα, τοῦ- 
τον δεῖ καὶ περὶ ταῦτα τὸν ὅρον εἶναι τόν γε ἀληθινώ- 
τατον ὀρθῆς πόλεως διοικήσεως, ὃν ὁ σοφὺς καὶ ἀγα- 
Φὸς ὠνὴρ διοικήσει εὺ τῶν ἀρχομένων; ὥσπερ ὁ κυβερνή- 

Ίφτης τὸ τῆς νεὼς καὶ ναυτῶν ἀεὶ ξυμφέρον παραφυλάτ- 
των, οὐ γράμματα τιθεὶς ἀλλὰ τὴν τέχνην νόµον παρε- 
χόμενος, σώζει τοὺς συνναύτας, οὕτω καὶ κατὰ τὸν αὖ- 
τὸν τρόπον τοῦτον παρὰ τῶν οὕτως ἄρχειν ὄυναμένων 

3338 ὀρθὴ γίγνοιτ ἂν πολιτεία, τὴν τῆς τέχνης ῥώμην τῶν 
δνόμων παρεχοµένων κρείττω; καὶ πάντα ποιοῦσι τοῖς 

ἔμφφροσιν ἄρχουσιν οὐκ ἴσειν ἁμάρτημα, µέχριπερ ἂν ἓν 
μέγα φυλάττωσι, τὸ μετὰ νοῦ καὶ ᾿τέχνης δικαιότατον 

Β ἀεὶ διανέµοντες τοῖς ἐν εῇ πόλε, σώξειν τε αὐτοὺς οἷοί 
τε ὧσι καὶ ἀμείνυυς ἐκ χειρόνων ἀποτελεῖν κατὰ τὸ ὃν- 

αὐνατόν: 
ΝΕ. 

ρηται. 
ΞΕ. Καὶ μὴν πρὸς ἐκεῖνα οὐδὲ ἀντιῤῥητέον, 
ΝΕ. Σ0,. Τὰ ποῖα εἶπες; 

“6 ΞΕ. Ὡς οὐκ ἄν ποτε πλῆθος οὐδ' ὠντινωνοῦν τὴν 
τοιαύτην λαβὸν ἐπιστήμη» οἷόν τ᾽ ἂν- γένοιτο μετὰ νοῦ 

ο διοικεῖν πόλιν, ἀλλὰ περὶ σµικρόν τι καὶ ὀλίγον καὶ τὸ 
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Σα. Οὐκ ἴσε ἀντεπεῖν παρά γε ἃ νῦν εἴ- 

ΠΑά 4 ΤΟΝΟΣ ΠΟΗΑΙΤΙΚΟΣ. 

ἓν ἐσει ζητητέον την µίων ἐκείνην πολιτείαν τὴν ὀρθήν, 
τὰς ὃ ἄλλας µιµήµατα Βετέον, ὥσπερ καὶ ὀλίγον πρότε- 
ρον ἐφῥήθη, τὰς μὶν ἐπὶ τὰ καλλίονα, τὰς δὲ ἐπὶ τὰ 
αἰσχίω µιμουμµένας ταύτην. 

ΝΕ. Σω. Πῶς τί τοῦτ εἴφηκας; οὐδὶ γὰρ ἄφει δῆ- 
Θεν κατέµαθον τὸ περὶ τῶν μιμηµάτων. 

ΞΕ. Καὶ μὴν οὐ φαῦλόν γε, ἂν κινήσας τις τοῦτον 
τὸν λόγον αὐτοῦ καταβάλῃ καὶ μὴ διλθὼν ἐνδείξηται τὸ 
νῦν γιγνόµενον ἁμάρτημα περὶ αὐτό. 

ΝΕ. ΣΩ. Ποῖον δή: 
ΚΕ. Τοιόνδε τι δεῖ γε ζητεῖν, οὐ πάνυ ἐύνηθες οὐδὲ 7* 

ῥάδιον ἰδεῖν' ὕμως μὴν πειρώμεθα λαβεῖν αὐτό. φέρε 

γάρ" ὀρθῆς ἡμῖν µόνης οὔσης ταύτης τῆς πολιτείας, ἣν 
εἰρήκαμεν, οἵσθ ὅτι τὰς ἄλλας δεῖ τοῖς ταύτης συγγράµ- 
µασι γρωμµένας οὕτω σώξεσθαι, δρώσας τὺ νῦν ἐπαινού- ι5 
µενον, καίπερ οὐκ ὀρθόεατον ὄν; 

ΝΕ. M. Τὸ ποῖον; 
ΞΕ. Τὸ παρὰ τοὺς νόμους μηδὶν µηδένα τολμῶν 

ποιεῖν τῶν ἐν τῇ πόλει, τὸν τοὶμῶντα δὲ θανώτῳ ζηµι- 
οὔσθαι καὶ πᾶσι τοῖς ἐσχάτοις. καὶ τοῦτ' ἔσειν ὀρθότατα 3ο E 
καὶ κάλλισε᾽ ἔχον, ὡς δεύτερον, ἐπειδὰν τὸ πρῶτόν εις 
µεταθῇ τὸ νῦν δὴ ῥηθέν. ᾧ δὲ τρόπῳ γεγονός ἐσει τοῦτο 
ὃ δὴ δεύτερον ἐφήσαμεν, διαπερανώµεθα. ἡ γάρ: 

ΝΕ. 108. Πάνυ μὶν οὖν. 
ΞΕ. Εἰ δὴ τὰς εἰκόνας ἐπανίωμεν πάλιν, αἷς ἄναγ- 36 

καῖον ἀπεικάζειν ἀεὶ τοὺς βασιλικοὺς ἄρχοντας. 
ΝΕ. Σ4. Ποίας; 

ΞΕ, Tou γενναῖον κυβερνήτην καὶ τὸν ἑτέρων πολ- 
λῶν ἀντάξιον ἑκερόν. κατίδωµεν γὰρ δή τι σοχῆμα ἐν 

τούτοις αὐτοῖς πἱασάμενοι, Ἴς 

ΝΕ. Σ9. Ποῖόν τες 

ΞΕ. ἍἸΤοιόνδε, οἷον εἶ πάντες περὶ αὐτῶν ὅὄνανοη- 
Φεῖμεν ὅτι δεινότατα ὑπ αὐτῶν πάσχοµεν. ὃν μὲν γὰρ 
ἂν ἐθειήσωσιν ἡμῶν τούτων ἑκάτεροι σώξειν, ὁμοίως δὴ 
σώζουσιν, ὃν ὅ᾽ ἂν ἑωβᾶσθαι βονληθῶσι, λωβῶνται τέ- 15 
µνοντες καὶ κάοντες καὶ προσεάττονεες ἀναλώματα φέφειν 
παρ ἑαντοὺς οἷον φόρους, ὧν σμικρὰ μὲν εἰς τὸν κά- 
µνοντα καὶ οὐδὲν ἀναλίσκουσι, τοῖς ὅ᾽ ἄλλοις αὐτοί τε 
καὶ οἱ οὐκέται χρῶνται' καὶ δὴ καὶ τελευτῶντες ἢ παρὰ Ἡ 
Ευγγενών ἢ παρά τινων ἐχθρῶν τοῦ κάμνοντος χρήματα ο 117 
μισθὸν λαμβάνοντες ἀποκτιννύασιν. οἵ τ᾽ αὖ κυβερνῆται 
µυρία ἵεερα τοιαῦτα ἐργάζονται, καταλείποντές τε ἔκ τι- 
τος ἐπιβουλῆς ἐν ταῖς ἀναγωγαῖς ἐρήμους, καὶ σφάλματα 
ποιοῦντες ἐν τοῖρ πελάγεσιν ἐκβάλλονσιν εἰς τὴν θάλατ- 

ταν, καὶ ἕτερα κακουργοῦσιν. εἰ δὴ ταῦτα διανοηθέντες «5 
βουλευσαίµεθα περὶ αὐτῶν βουλήν τινα, τούτων τῶν τε- 
χνῶν µηκέτι ἐπιτρέπειν ἄρχειν αὐτοκράτορι µηδετέρᾳ µήτ ϐ 
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οὖν δούλων μήτ' ἐλευθέρων, ἑνλλέξαι δὲ ἐκκλησίαν ἡμῶν 
αὐτῶν, ἢ ξύμπαντα τὸν ὅῆμον ἢ τοὺς πλουσίους µόνον, 
ἐξεῖναι δὲ καὶ ἰδιωτῶν καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν περί 
τε πὶοῦ καὶ περὶ νόσων γρώµην ξυμβαλέσθαι, καθ ὅ 

336 στι χρὴ τοῖς φαρμάκοις ἡμᾶς καὶ τοῖς ἰατρικοῖς ὀργάνοις 
πρὸς τοὺς κάνοντας χρῆσθαι, καὶ δὴ καὶ τοῖς πλοίοις 

Ρ. τε αὐτοῖς καὶ τοῖς γαυτικοῖς ὀργάνοις εἰς τὖν τῶν πλοίων 
χθείαν καὶ περὶ τοὺς κινδύνους τούς τε πρὸς αὐτὺν τὸν 
π]οῦν ἀνέμων καὶ Θαλάττης πέρι καὶ πρὸς τὰς τοῖς 1η- 

το σταῖς ἐντεύξεις, καὶ ἐὰν νανμαχεῖν ἄρα δέῃ που μακροῖς 
πἱοίοις πρὸς ἕτερα τοιαῦτα" τὰ δὲ τῷ πλἱήθει δύξαντα 
περὶ τούτω», εἴτε τινῶν ἰατρῶν καὶ κυβερνητῶν εἴτ ἆλ- 
λων ἰδιωτῶν ξυμβουλευόντων, γράφαντας ἐν κύρβεσί τισι᾿ 
καὶ στήλαις, τὰ δὲ καὶ ἄγραφα πάτρια Θεµένους ἔθη, 

Ε Ισ κατὰ ταῦτ ἤδη πάντα τὸν ἔπειτα χφόνον ναυτίλλεσθαι 
καὶ τὰς τῶν καμνόντων Θεραπείας ποιεῖόθαι. 

ΝΕ. ΣΑ. ΧΚομιδῆ γε εἴρηκας ἄτοπα. 
ΞΕ. Κατ ἐνιαυτὸν δέ γε ἄρχοντας καθίσεασθαι τοῦ 

πλήθους, εἴεε ἐκ τῶν πλουσίων εἴτε ἐν τοῦ δήμου παν-. 

Ἀτός, ὃς ἂν κληθούµενος λαγχάνη᾿ τοὺς δὲ καταστάντας 
ἄρχοντας ἄρχειν κατὰ τὰ γράμματα κυβερρῶντας τὰς 

ναῦς καὶ τοὺς κάµνοντας ὑωμένους. 

ΝΕ. Σ.. Ταῦτ ἔτι χαλεπώτερα. 

ΞΕ. Θεῶ δὴ καὶ τὸ μετὰ ταῦτα ἑπόμενον. ἐπειδὰν 

837 as γὰρ δὴ τῶν ἀρχόντων ἑκάστοις ὁ ἐνιαντὸς ἐξέλ9ῃ, δεή- 
σει δυιαστήρια καθίσαντας ἀνδρῶν, ἢ τῶν πλουσίων ἐκ 

3990 παροκρίσεως ἢ ἑύμπαντος αὖ τοῦ δήμου τοὺς λαχόντας, 
εὖς τούτους εἰσάγειν τοὺς ἄρξαντας καὶ εὐθύνεν, κατη- 
γορεῖν δὲ τὸν βουλόμενον ὡς οὐ κατὰ τὰ γράμματα τὸν 

30 ἐνιαυτὸν ἐκυβέρνησε εὰς ναῦς οὐδὲ κατὰ τὰ παλαιὰ τῶν 

προγόνων ἔθη: τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ περὶ τῶν τοὺς 
πάμνοντας ἰωμένων. ὧν ὅ) ἂν καταφηφισθῇ, τιμᾷν ὃ τι 
χρὴ παθεῖν αὐτῶν τινὰς ἢ ἀποτίνειν. 

ΝΕ. M. Οὐκοῦν ὃ γ ἐθέλων καὶ ἑκὼν ἐν τοῖς τοι- 

Β 15 οὗτοις ἄρχειν δικαιότατ ἂν ὀτιοῦν πάσχοι καὶ ἀποτίνοι. 
ΞΕ. Καὶ εοίνυν ἔτι δεήσει θέσθαι νόμον ἐπὶ πᾶσε 

τούτοις, ἄν τις κυβερνητικήν καὶ τὸ ναυτικὸν ἢ τὸ ύγεει- 
νὸν καὶ ἰατρικῆς ἀλήθειαν περὶ πγεύµατά τε καὶ Φερμὰ 
καὶ φυχρὰ ζητῶν φαίνηται παρὰ τὰ γράμματα καὶ σο- 

«0 φιζόµενος ὁτιοῦν περὶ τὰ τοιαῦτα, πρῶτον μὲν μήτε ἐκ. 
τρικὸν αὐτὸν μήτε κυβερνητικὸν ὀνομάζειν ἁλλὰ µετεωρο- 
λόγον, ἀδολέσχην τινὰ σοφιστήν, εἶθ ὦρ διαφθείροντα 

ο ἄλλους νεωτέρους καὶ ἀναπείθοντα ἐπιτίθεσθαι κυβερνη- 
398 τικῇ καὶ ἱατρικῇ μὴ κατὰ νύµους, ἆλλ αὐτοχράτορας 

15 ἄρχειν τῶν πλοίων καὶ τῶν νοσούντων, γραφάµενον εἰσ- 

ἄγειν τὸν βουλόμενον, οἷς ἔξεσειν, εἰς δή τι δικαστήριον. 
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ὧν δὲ παρὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ γεγραµµένα δόξη πείθειν 
εἴτε νέους εἴτε πρεσβύτας, κολάζειν τοῖς ἐσχάτοις. οὐδὲν 

γὰρ δεῖν τῶν νόμων εἶναι σοφώτερον: οὐδένα γὰρ ἀγνο- 
εν τό τε ἑατρικὸν καὶ τὸ ὑγιεινὸν οὐδὲ τὸ κυβερνητικὸν 
καὶ ναυτικόν' ἐξεῖναι γὰρ τῷ βουλομένω µανθάνειν γε- 6 
γφαμμένα καὶ πώτρια ἔθη κείµενα. ταῦτα δὴ περίτεταύ- D 
τας τὰς ἐπιστήμας εἰ γίγνοιτο οὕτως ὡς λέγοµεν, ὦ Σ- 
κρατες, καὶ στρατηγικῆς καὶ ξυμπάσης ἠστινοσοῦν Όηρευ- 

τικῇφ καὶ γραφικῆς ἢ ξυμπάσης µέρος ὁτιοῦν μιμητικῆς 
καὶ τεκτονικῆς καὶ ἐννόλης ὁποιασοῦν σκενουργίας ἢ καὶ ιο 

γεωργίας καὶ τῆς περὶ τὰ φυτὰ ἔννόλης τέχνης, ἢ καί 
τινα Ἱπποφορβίαν αὖ κατὰ συγγράµµατα Φεασαίμεθα γι- 

ΥῬοµένην ἢ ξύμπασαν ἀγεαιοκομικὴν ἢ μαντικὴν ἢ πᾶν 
ὃ τι µέρος διακονικἡ περιείληφεν, ἢ πετείαν ἢ ἔύμπα- Ε 
σαν ἀριθμητικήν, φιλήν, εἴτε ἐπίπεδον εἴτε ἐν βάθεσιν 15 
εἴτε ἐν πάχεσιν οὗσάν που, — περὶ ἅπαντα ταῦτα οὕτω 

αραττόµενα τί ποτ᾽ ἄν φαγείη, κατὰ συγγράµµατα γιγνό- 
µενα καὶ μὴ κατὰ τέχνην: 

ΝΕ. 28, «ῆλον ὅτι πᾶσαι αἲ τέχναι παντεῶς ἂν 399 

ἀπόλοινθ) ἡμῖν, καὶ οὐδὲ εἰσαῦθις γένοιντ ἄν ποτε διὰ 30 
τὸν ἀποκωλύοντα τοῦτον ζητεῖν νόμον" ὥστε ὁ βίος, ὤν 
καὶ νῦν χαλεπός, εἰς τὸν χρόνον ἐκεῖνον ἀβίωτος γήγνοιτ᾽ 
ἂν τὸ παράπαν. 

ΞΕ. Τί δὲ τόδε; εἰ κατὰ συγγράµµατα μὲν ἀναγκά- 
ζοιμεν ἕκαστον γίγνεσθαι τῶν εἰρημένων καὶ τοῖς συγγράµ- 18 
µασιν ἡμῶν ἐπιστατεῖν εὖν χειροονηθέντα ἢ λαχόντα ἕκ 
τύχης, οὗτος δὲ μηδὶν φφοντίζων τῶν γραμμάτων ἢ κἐρ- 
ὅους ἔνεκέν τινος ἢ χάριτος ἰδίας παρὰ ταῦτα ἐπιχειροῖ 
δρῷν ἕτερα, μηδὶν γιγνώσκων, ρα οὐ τοῦ κακοῦ τοῦ 
πρύσθεν μεῖζον ἂν ἔτι τοῦτο γέγνοιτο κακόν; 30 

ΝΕ. Σ4. ᾿Αληθέστατα. 
ΞΕ. Παρὰ γὰρ οἶμαι τοὺς νόμους τοὺς ἐκ πείρας Β 

πολ]ῆς κειµένους καί τινων ξυμβούλων ἕκαστα χαριέντως 
ἑυμβουλευσάντω» καὶ πεισάντων θέσθαι τὸ πλῆθος, ὁ 

παρὰ ταῦτα τοὶμῶν ὅρᾷν, ἁμαρτήματος ἁμάρτημα πολ- 3 
λαπλάσιον ἀπεργαζόμενος, ἀνατρέποι πᾶσαν ὢν πρᾶξιν 
ἔτι µειζόνως τῶν ξυγγραμμάτω». 

ΝΕ. Σ5. Πῶς ὅ) οὐ μέλλει; 

ΞΕ. «ιὰ ταῦτα δὴ τοῖς περὶ ὁτουοῦν νόμους καὶ 

ἐνγγράμματα τιθεµένοις δεύτερος πλοῦς τὸ παρὰ ταῦτα «ο 

µήτε ἕνα µήεε πλῆθος μηδὲν µηδέποτε ἐῷν ὅρῷν μηδ’ 
ὁτιοῦν. 

ΝΕ. 29. Ὀρθῶς. 
ΞΕ. Οὐκοῦν µιµήµατα μὶν ἂν ἑκάστων ταῦτα εἴη 

τῆς ἀληθείας, τὰ παρὰ τῶν εἰδότων εἰς δύναμιν εἶναι {5 188 

γεγθαμµένας 

: ξυμβάλλεσθαι a. — δ. περὶ] πρὺς α. — 19. πάντα οἵα. a. — 36, παθισεάντας .. — 27. αὐ τοῦ] αὐτοῦ ΞΕ, 
αὐτοῦ τοῦ ἃ 2 Π. — 34, ὄγε θέλων 4. 
ab, µετεωρολόγον ἢ ἀδολέσχην Ε, μετεωρολόγον καὶ ἀδολέσ, 

9. ἢ ου. 8, — ὀτιοῦν µέρος ᾱ. — 14. τῆς τέχνης Χά 
— 260, γένοιτ ᾱ. — 39. ὅξ] δα Γν. — 16. ἐπιστατεῖν ἡμῶν ασ. — 38. 19. πᾶσαί τε αἱ a. 

- χο. - ΧαΠ. -- id 
——— 1” ο. ---- ἁδολέοχ, —* — 

1 
ην εε Ueindorſtus. 

-- 16. τάώχεσιν a. — 17. κατὰ τὰ ουγγράµµατα a b. — 
α ab. — 30, πρὀ- 

σθε ΓΟ. — κακόν τει Χο Π. — 31. Αληθέστατά γε α. — 24. ἐνμπεισάντων ᾱ. — 35. δὴ οπι. ἅ 4 Π. 
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ΝΕ. . Πῶς δ' οὗ: 

ΞΕ. Καὶ μὴν τόν γε εἰδότα ἔφαμεν, τὸν ὄντως πο- 
ἀπεικόν, εἰ µεμνήµεθα, ποιήσειν τῇ τέχνῃ πολλὰ εἰς τὴν 
αὐτοῦ πρᾶξιν τῶν γραμμάτων οὐδὲν φρονείζοντα, ὁπό- 

D ὅταν ἆλλ αὐτῷ βελτίω δόξη παρὰ τὰ γραμμένα ὑφ᾽ αὐ- 
τοῦ καὶ ἐπεσταλμένα ἀποῦσί τισιν. 

ΝΕ. 29. Ἔφαμεν γάρ. 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἀνὴρ ὀσεισοῦν εἷς ἢ πλῆθος ὁτιοῦν, οἷς 
ἂν γόµοι κείµενοι τυγχάνωσι, παρὰ ταῦτα ὃ τι ἂν ἐπι- 

1ο χειρήσωσι ποιεῖν ὡς βέλτιον ἕτερον ὄν, ταὐτὸν δρῶσι κατὰ 
δύναμιν ὅπερ ὁ ἀληθινὸς ἐκεῖνος; 

ΝΕ. 59. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Αρ οὖν εἰ μὲν ἀνεπιστήμονε ὄντες τὸ τοιοῦ- 

τον ὄρφε», μιμεῖσθαι μὶν ἂν ἐπιχειροῖεν τὸ ἀληθές, µι- 
Ε 0 μοῖντ᾽ ἂν μέντοι πᾶν κακῶς' εἰ δ᾽ ἴντεχνοι, τοῦτο οὐκ 

ἔστιν ἔτι µίµηµα, ἆλὶ) αὐτὺ τὸ ἀληθέστατον ἐκεῖνο; 
ΝΕ. 55. Πάνεως που. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἐμπροσθέ γε ὡρο]ογημένον ἡμῖν κεῖ- 

ται μηδὲν πλήθος μηδ᾽ ἠντινοῦν δυνατὺν εἶναι λαβεῖν 
Αοτέχνην. 

ΝΕ. Σ0, Κεῖται γὰρ οὖν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν εἰ μὲν ἴστι βασιλική τις τέχνη, τὸ τῶν 
πλονσίων πλῆθος καὶ ὁ ξύμπας δῆμος οὐκ ἄν ποτε λά- 
βοι τὴν πολιεικήν ταύτην ἐπιστήμην. 

15. ΝΕ Σο. Πῶς γὰρ ἄν; 
ΞΕ. οεῖ δὴ τὰς τοιαύτας γε, ας ἔοικε, πολιτείας, 

εὖ µέλλουσι καλῶς τὴν ἁληθινὴν ἐκείνην τὴν τοῦ ἑνὸς 
30: ωιτὰ τέχνης ἄρχοντος πολιτείαν εἰς δύναμιν µιµήσασθαι, 

µηδέποτε κειμένων αὐτοῖς τῶν νόμων μηδὶν ποιεῖν παρά 
Διτὰ γεγραμµένα καὶ πάτρια ἔθη. 

ΝΕ. Σ.. Κάλλισε εἴρηκας. 
ΞΕ. Όταν ἄρα οἱ πλούσιοι ταύτην μιμῶνται, τύτε 

ἀριστοκρατίαν παλοῦμεν τὴν τοιαύτην πολιτείαν' ὁπόταν 
ὅξ εῶν ρύµων μὴ φροντίζωσιν, ὀλιγαρχίαν. 

1 ΝΕ Σ9. Κινδυνεύει. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ὁπύταν αὖθις εἷς ἄργη κατὰ νόμους, 
Β µμιμούμενος τὸν ἐπιστήμονα, βασιλέα καλοῦμεν, οὐ διορί- 

ζοντες ὀνόματι τὸν μετ ἐπιστήμης ἢ δόξης κατὰ νόμους 

μοναρχοῦντα. 
ΝΕ. 28. Κιδυνεύομεν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν κἄν τι ἄρα ἐπιοτήμων ὄντως ὢὤν εἰς 

ἄρχη, πάντως τό γε ὄνομα ταὐεὸν βασιλεὺς καὶ οὐδὲν 
ἕτεφον προσρηθήσεται: δι ἃ δὴ τὰ πένει ὀνόματα τῶν 
γῦν λεγομένων πολιτειῶν Ἑν μόνον γέγονεν. 

ο ΝΕ. Σ9. Ἔοικε γοῦν. 
ΞΕ. Τί δ᾽ ὕταν µήτε κατά νόμους µήτε κατὰ ἴθη 

1 
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πράττῃ τις εἷς ἄρχων, προσποιῆται δὲ ὥσπερ ὁ ἐπιστή- ϐ 
µων, ὡς ἄρα παρὰ τὰ γεγραμµένα τό γε βέλεισεον ποιη- 
τέον, ᾖ δέ τις ἐπιθυμία καὶ ἄγνοια τούτου τοῦ µιμήμα- 
τος ἡγουμένη, μῶν οὐ τότε τὸν εοιοῦτον ἕκαστον τύραν- 
φον κλητέον: 6 

ΝΕ. Σ9. Τί μήν; 
ΞΕ. Οὕτω δὴ τύραννός τε γέγονε, φαµέν, καὶ βα- 

σιλεὺς καὶ ὀλιγαρχία καὶ ἀριστοκρατία καὶ δημοκρατία, 
δυσχερανάντων τῶν ἀνθρώπων τὸν ἕνα ἐκεῖνον µόραρχον, 
καὶ ἀπιστησάντων µηδένα τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἄξιον ἂν ιο 
γενέσθαι ποτέ, ώστε ἐθέλειν καὶ δυνατὸν εἶναι μετὰ ἀρε- Ὁ 
τῆς καὶ ἐπιστήμης ἄρχοντα τὰ δίκαια καὶ ὅσια διανέµειν 
ὀρθώς πᾶσι, λωβᾶσθαι δὲ καὶ ἀποκτιννύναι καὶ κακοῦν 
ὃν ἂν βουληθῇ ἑκάστοτε ἡμῶν" ἐπεὶ γενόµενόν γ' ἂν οἷον 
λέγομεν, ἀγαπᾶσθαί τε ἂν καὶ οὐκεῖν διακυβερνῶντα εὖὐ- 153993 
δαιμόνως ὀρθὴν ἀκριβῶς µόνον πολιτείαν. 

ΝΕ. 39. Πῶρ ὁ οὗ, 
ΞΕ. ΄ Νῦν δέ γε ὁπύτε οὐκ ἴσει γιγνόµενος, ὡς δὴ 

φαμέν, ἐν ταῖς πύλεσι βασιλεὺς οἷος ἐν σµήνεσιν ἐμφύ- 
εται, τό τε σῶμα εὐθὺς καὶ τὴν φυχὴν διαφέρων εἰς, ο Ε 
δεῖ δὴ συνελθόντας ξυγγράµµατα γράφειν, ὥς ἔοικε, µε- 
ταθέοντας τὰ τῆς ἀληθεστάτης πολιτείας ἴχνη. 

ΝΕ. 9. Κιδυνεύει. 
ΞΕ. Θαυμάζομεν δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἐν ταῖς τοι- 

αὗταις πολιτείαις ὅσα ξυμβαίνει γίγνεσθαι κακὰ καὶ ὕσα 15 

ἐυμβήσεται, τοιαύτης τῆς κρηπίδος ὑποκειμένης αὐταῖς, 

τῆς κατὰ γράμματα καὶ ἔδη μὴ μετὰ ἐπιστήμης πφαττού- 
σης τῶν πράξεις; ἑτέρα προσχρωµένη παντὶ κατάδηλος 
ὡς πάντ᾽ ἂν διολέσειε τὰ ταύτῃ γιγνόµενα. ἢ ἐκεῖνο ἡμῖν 3ος 
Φαυμαστίον μᾶλλον, ὡς ἰσχυρόν τι πόλις ἐοτὶ φύσει; πά- 30 
σχουσαι γὰρ δὴ τοιαῦτα αἱ πόλεις νῦν χρόνον ἀπέραντον, 

ὅμως ἔνιαί τινες αὐτῶν µόνιμοί τέ εἶαι καὶ οὐκ ἀνατρέ- 
πονται' πυλλαὶ μὴν ἐνίοτε καὶ καθάπερ πλοῖα καταδυό- 
µεναι διόλλννται καὶ διολώλασι καὶ ἔτι διολοῦνεαι διὰ τὴν 
τῶν κυβερνητῶν καὶ ναυτῶν µοχθηρίαν τῶν περὶ τὰ μέση 

γιστα µεγίστην ἄγνοιαν εἰηφύτων, οἳ περὶ τὰ πολιτικά 4 

κατ οὐδὲν γιγνώσκοντες ἡγοῦνται κατὰ πάντα σαφέστατα 
πασῶν ἐπιστημῶν ταύτην εἰληφέναι. 

ΝΕ. 59, ᾿Αληθίσεατα. 

ΞΕ. Τίς οὖν δὴ τῶν οὐκ ὀρθῶν ποἰιτειῶν τούτων 40 
ἥκιστα χαλεπὴ ουζῇν, πασών χαλεπῶν οὐσῶν, καὶ τίς 
βαρυτάτη: δεῖ τι κατιδεὶν ἡμᾶς, καίπερ πρός γε τὸ νῦν 
προτεθὲν ἡμῖν πάφεργον λεγόμενου: οὐ μὴν ἆλὶ εἲς γε 
τὸ ὅλον ἴσως πάνθ᾽ ἕνεκα τοῦ τοιούτου πάντες δρῶμεν 
χάριν. 15 

ΝΕ. Σ.. αἲ πῶς ὅ' οὗ: 

6. ἀποῦσέ τισιν) 66, 395 6. D. — ο. ὅταν ἐπιχερῶσι Χ 4Π. -- τὸ, βέλειστον Χ 4 Π. — ὂν οι. ΧάΠ. -- 
13. τὸ οπι,. 4 Π. -- 1. ἐπιχειροῖμεν ᾱ. -- 15. παγκάκως Astius. — 18. ἔμπροσθεν πο. — 19. λαβεῖν δυνατὸν 
εἶναι ας, — 31. οὐν] νῦν Χα Π. -- 38. µιµήσεσθαι αὖ. -- 26. μὴν μὲν α. ο δαν οὐκοῦν οτι. ἅ 4 Π. 

3. τό γε] τόδε ᾱ. -- 7. τε οια. ο Π. — ο. ἐκείνον] 
ἡ ἑεέρα Βίερίναπας, 

ον ᾱ. — 18. ὅτε a. — 19. οἷον ΠΕ. — 19. ἑτέρα] 
καταδυό- οἷς ἑτέρα Sehleieriuachsrus, ulerque μες Εἰσίμο, -- 11, καὶ ante καθάπερ οι. ᾱ. -- 

μεναι ἄΓ{ΞΣΤΟΗ: καταδυόµενα abe. — «3. βαρυτάτη, δεῖ - - ἡμᾶς. καίπερ ᾱ. — 44. πάνθ) 4 Π: ἄπανθ' αὖο. 



6 ΣΕ. Τὴν αὐτὴν τοίνυν φάθι τριῶν οὐσῶν χαλεπὴν 
διαφερόντως γίγνεσθαι καὶ ῥᾷστην. 

ΝΕ. Σ.. Πῶς φῄς: 
ΞΕ. Οὐκ ἄλλως, πλὴν µοραρχίαν φημὶ καὶ ὀλίγων 

5 ἀρχὴν καὶ πολλῶν, εἶναι τρεῖς ταύτας ἡμῖν λεγοµένας τοῦ 
νῦν ἐπικεχυμένου λόγου κατ ἀρχάς. 

ΝΕ. Σ8. σαν γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Ταύτας τοίνυν δίχα τέµνοντες µίαν ἑκάστην ἓξ 

ποιῶμεν, τὴν ὀρθὴν χωρὶς ἀποκρίναντες τούτων ἑβδόμην., 
ΝΕ. ΣΩ. Πῶς 

D ΞΕ. Ἐκ μὶν τῆς μοναρχίας βασιλικὴν καὶ τυραννι- 
345 κήν, ἐκ ὅ αὖ τῶν βἡ πο]λῶν τήν τε εὐώνυμον ἔφαμεν 

εἶναι ἀριοτοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν" ἐκ δ᾽ αὖ τῶν πολλῶν 
αύτε μὲν ἁπλῆν ἐπονομάζοντες ἐείθεμεν δηµοκρατίαν, νῦν 

15 δὲ αὐ καὶ ταύτην ἡμῖν Θετέον ἐοτὶ δελῆν. 
ΝΕ. Σ4,. Πῶς δή: καὶ τίνι διαιροῦντες ταύτην; 
ΞΕ. Οὐδὶν διαφέρονει τῶν ἅλων, οὐδ' εἰ τοὔνομα 

κ ἤδη διπλοῦν ἐστὶ ταύτης" ἀλλὰ τό τε κατὰ νόμους ἄρχειν 
489 καὶ παρανόμως ἔστι καὶ ταύτῃ καὶ ταῖς ἄλλαις, 

ν΄ ΝΕ. Σ9. Ἔστι γὰρ οὖν. 
ΞΕ. Τότε μὲν τοίνυν τὴν ὀφθὴν ζητοῦσι τοῦτο τὸ 

τμῆμα οὐκ ἦν χρήσιµον, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν ἀπεδείξαμεν' 
ἐπειδὴ δὲ ἐξείλομεν ἐκείνην, τὰς δ' ἄλλας ἴθεμεν ἄναγ- 
καίας, ἐν ταύταις δῆ τὸ παράνοµον καὶ ας ἑκάστην 

ας διχοτομεῖ τούτων, 

ΝΕ. Σ8. Ἔοικε τούτου νῦν ῥηθέντος τοῦ λόγου. 
ΞΒ. Μοναρχία τοίνυν ζευχθεῖσα μὲν ἐν γράμμασιν 

ἀγαθοῖς, οὓς νόμους λέγοµεν, ἀρίστη πασῶν τῶν ἓξ 
ἄνομος δὲ χαλεπὴ καὶ βαρνεάτη ξυνοικῆσαι. 

ΝΕ. Σ9. Κινδυνεύει. 

ἘΞΕ. Τὴν δέ γε τῶν μὴ πολλῶν, ὥσπερ ἑνὸς «καὶ 
336 α«λήθους τὸ ὀλίγον μέσον, οὕτως ἡγησώμεθα µέσην ἐπ' 

ἀμφότερα": τὴν ὅ' αὖ τοῦ πλήθους κατὰ πάντα ἀσθενῇ 
καὶ μηδὶν µήτε ἀγαθὸν µήτε κακὸν μέγα δυναµένην ὡς 

πο πρὸς τὰς ἄλλας διὰ τὸ τὰς ἀρχὰς ἐν ταύτῃ διανενεµῆ- 
σθαι χατὰ σμορὰ ες πολλοίς. διὸ γέγονε πασῶν μὲν 
Σομίμων τῶν πολιτειῶρ οὐσῶν τούτων χειρίστη, παρανό- 

Ἡ μῶν ὅ’ οὐσῶν ξυμπασῶν βετίστη" καὶ ἀκολάσεων μὲν 
πασῶν οὐσῶν ἐν δηµοκρατίᾳ νικᾷ ζῆν, κοσµίων ὃ οὐσῶν 

«0 ἥκιστα ἐν ταύτῃ βιωτέον, ἐν τῇ πρώτη δὶ πολὺ πρῶτόν 
τε καὶ ἄριστον, πλὴν τῆς ἑβδόμης" πασῶν γὰρ ἐκείνην 
γε ἐκκριτέον, οἷον Θεὺν ἐξ ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ἄλλων 
πολιτειῶν. 
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ΝΕ. Σ9. Φαίνεται τοῦ) οὕτω ἐυμβαίνειν τε καὶ 
ποιητέον ᾖπεφ λέγεις. 

ΞΕ. Οὐκοῦν δὴ καὶ τοὺς κοινωνοὺς τούτων τῶν πο- 
λπειῶν πασῶν, πλὴν τῆς ἐπιοτήμονος, ἀφαιρετέον ὡς 
οὐκ ὄντας πολιτικοὺς ἀλλὰ στασιασεικούς, καὶ εἰδώλων 

µεγίστων προστάτας. ὄντας καὶ αὐτοὺς εἶναι τοιούτους, 
μεγίστους δὲ ὄνεας μιμητᾶς καὶ γόηταφ µεγίστους γίγνε- 
σθαι τῶν σοφιστῶν δοφιστάρ. 

ΝΕ. Σ8. ΚΝινδυνεύει τοῦτο εἰ τοὺς πολιτικοὺς λε- 

γοµένους περιεστεράφθαι τὸ ῥῆμα ὀρθότατα. υ 
ΞΕ. ἘΕἶεν' τοῦτο μὲν ἀτεχνῶς ἡμῖν ὥσπερ ὁρᾶμα, 

καθάπερ ἐφῥήθη νῦν δὴ Κενταυρικὸν ὁρᾶσθαι καὶ Σα- 
τυρικόν τινα Θἰασον, ὃν δὴ χωφριστέον ἀπὸ πολιτικῆς εἴη D 
τέχνης, »ῦν οὕτω πάνυ µόγις ἐχωρίσθη. 

ΝΕ. Σ6,. Φαίνεται. 15 

ΣΕ. Τούτου δέ Υ ἕτερον ἔτι χαλεπώτερον λείπεται 
τῷ ξυγγενὲς 9᾽ ὁμοῦ τ εἶναι μᾶλλον τῷ βααιλικῷ γένει 
καὶ δυσκαταµαθητότερον. καί µοι φαινόµεθα τοῖς τὺν 

χρυσὸν καθαίρουσι πάθος Όμοιον πεπονθέναι. 

ΝΕ. Σ0. Πῶς: * 

ΞΕ. Γῆν που καὶ λίθους καὶ πόλλ ἄττα ἕτερα ἄπο- 
κρίνουσι κἀκεῖνοι πρύτερον οἱ δημιουργοί: μετὰ δὲ ταῦτα 

λείπεται ξυμμεμω μένα τὰ ἔνγγενῆ τοῦ χρυσοῦ τίµια καὶ Ε 
πυρὶ µόνον ἀφαιριτά, χαλκός καὶ ἄργυρος, ἐστι ὅ) ὅτε 
καὶ ἀδάμως, ἃ μετὰ βασάνων ταῖς ἑψήσεσι µόγις ἀφαιρε- 35 
Θέντα τὸν λεγόμενον ἀκήρατον χρυσὺν εἴασεν ἡμᾶς ἰδεῖν 
αὐτὸν µόνον ἐφ᾽ ἑανυτοῦ. 

ΝΕ. ΣΏ. Αέγεται γὰρ οὖν δὴ ταῦτα οὕτω γίγνεσθαι. 
ἘΕ. Κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λόγον ἔοικε καὶ νῶν 

ἡμῖν τὰ μὲν ἕτερα καὶ ὁπόσα ἀλλότρια καὶ τὰ μὴ φίλα 30 
πολιεικῆς ἐπισεήμης ἀποκεχωφίσθαι, λείπεσθαι δὲ τὰ τίµια 3 

καὶ ξυγγενῆ. τούτων δ᾽ ἐστί που σερατηγία καὶ δικασεικὴ 
καὶ ὅση βασιλικῇ κοινωνοῦσα ῥητοφεία πείθουσα τὸ δί- 
καιον ξυνδιακνβερνᾷ τὰς ἐν ταῖς πόλεσι πράξεις: ἃ δή 
τιν: τρόπῳ ῥᾷστά εις ἀπομερίξων δείξει γυμνὸν καὶ µό- 15 

»ον ἐκεῖνον καθ’ αὐτὸν τὸν ζητούμενον ὑφ᾽ ἡμῶν. 
ΝΕ. Σ68: «ἥῇλον ὅτι τοῦτό πῃ ὁρᾷν πειρατέον͵ 
ΞΕ. Πείρας μὲν τοίνυν ἕνεκα φανερὸς ἴσεαι' διὰ 

δὲ μουσικής αὐτὸν ἐγχειρηείον δηλῶσαι. καί µοι λέγε. 
ΝΕ. Σ8. Τὸ ποῖον: “ο 

ΞΕ. ΠΜουσικῆς ἔσει πού εἰς ἡμῖν µάθησις, καὶ ὅλως Β 

τῶν περὶ τειροτεχνίας ἐπιστημῶν; 
ΝΕ. M. Ἔσειν. 
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3ΞΕ. Τί δὲ τόδ αὖ; τούτων ἠντινοῦν εἴε δεῖ µων- 
Φάνειν ἡμᾶς εἶτε µή, πότερα φήσοµεν ἐπιστήμην αὖ καὶ 
ταύτην εἶναί τινα περὶ αὐτὰ ταῦτα, ἢ πῶς; 

ΝΕ. 246. Οὕτως, εἶναι φήσομεν. 
5 3ΞΕ. Οὐκοῦν ἱτέραν ὁμολογήσομεν ἐκείνων εἶναι 
ταύτην; [ 

ΝΕ. Σ9. Ναί. 

ΞΕ. Πότερα δ᾽ αὐτῶν οὐδεμίαν ἄρχειν δεῖν ἄλλην 
ἄλλης, ἢ ἐκείνας ταύτης, ἢ ταύτην δεῖν ἐπιεροπεύουσαν 

Ὅιο ἄρχειν ξυμπασῶν τῶν ἄλλων; 

ΝΕ. Σ2. Ταύτην ἐκείνων, εἰ δεῖ µανθάνειν ἢ μή. 
ΞΕ. ΌΤῆς. µανθανοµένης καὶ διδασκούσης ἄρα σύ γ 

ἀποφαίνει δεῖν ἡμῖν ἄρχειν; 
ΝΕ. Σ.. Σφύδρα γε. 

15 ΞΕ. Καὶ τὴν εἰ δεῖ πείθειν ἄρα ἢ μὴ τῆς ὄυνα- 
µένης πείθειν; 

ΝΕ. 20. Πῶς ὅ᾽ οὔ; 

ΞΕ. Εἶεν' τίνι τὸ πειστικὺν οὖν ἀποδώσομεν ἐπι- 
Ὁ. στήµῃ πλήθους τε καὶ ὄχλου διὰ μυθολογίας ἀλλὰ μὴ διὰ 
30 διδαχῆς: 

ΝΕ. Σ8. Φανερύν, -οἶμαι, καὶ τοῦτο ῥητορικῇ δο- 

τέον ὄν. 

ΞΕ. Τὸ ὅ᾽ εἴτε διὰ πειθοῦς εἴτε καὶ διά τινος βίας 
δεῖ πφάτεειν πρός τινας ὀτιοῦν ἢ καὶ τὸ παράπαν ἔχειν, 

αδτοῦτ᾽ αὖ ποίᾳ προσθήσοµεν ἐπιοτήρῃ : 
ΝΕ. Σ6, τῇ τῆς πεισεικῆς ἀρχούσῃ καὶ εκεικῇθ. 
ΞΕ. Εἴη δὲ ἂν οὐκ ἄλλη τις, ὡς οἶμαι, πιὴν ἡ τοῦ 

πολιτικοῦ δύναµες. 

ΝΕ. 29. Κάλλιοτ εἴρηκας. 

-υῦ. ἘΕξ. Καὶ τοῦτο μὶν ἴοικε ταχὺ κεχωρίσθαι πολισεῆς 
960 τὸ ῥητορικόν, ὡς ἕτερον εἶδος ὄν, ὑπηρετοῦν μὴν ταύτῃ. 

Ε ΝΕ. Σ4, Ναί. 

ΞΕ. Τί δὲ περὶ τῆς τοιᾶσδ αὖ δννάµεως διανο- 

πτίον: 
1” ΝΕ. Σ9. Ποίας; 

ΣΕ. Τῆς ὧς πολεµητέον ἑκάστοις οἷς ἂν προελώµεθα 
πολεμεῖν, εἴεε αὐτὴν ἄτεχνον εἴεε ἔνεεχνον ἐροῦμεν: 

ΝΕ. Σ0. Καὶ πῶς ἂν ἄτεχνον διανοηθεῖμεν, ἣν 

γε ἡ σερατηγικὴ καὶ πᾶσα ἡ πολεμικὴ πρᾶξις πράττει: 

ϱ-. ΞΕ. Τὴν δ' εἴτε πολεµητέον εἴτε διὰ φιλίας ἁπαλ- 
λακτέον οἴαν τε καὶ ἐπισεήμονα διαβουλεύσασθαι, ταύτης 
ἑτέραν ὑπολάβωμεν ἢ τὴν αὐτὴν ταύτῃ; 

ΝΕ. ΣΩ. Τοῖς πρύσθεν ἀναγκαῖον ἑπομένοισιν ἑτέραν. 

ΠάΑΤΕΝΟΣ ΠΟΑΙΙΤΙΚΟΣ. ποσ. 

ΣΕ. Οὐκοῦν ἄρχουσαν ταύτης αὐτὴν ἀποφανούῤεθα, 305 
εἴπερ τοῖς ἔμπροσθέν γε μον ὁμοίως; 

ΝΕ. Σ9. Φημί. 
ΞΕ. Τίν οὖν ποτὲ καὶ — οὕτω δεινῆς 

καὶ μεγάλης τέχνης ἐνμπάσης τῆς πολερικῆς δεσπύτιν ἆπο- 5 

φαίνεσθαι πλήν γε δὴ τὴν ὄντως οὖσαν βασιλικήν: 
ΝΕ. Σ0. Οὐδεμίαν ἄλλην. 
ΞΕ. Οὐκ ἄρα πολτικήν γε Θήσομεν, ὑπηρετικὴν 14 

οὖσαν, τὴν τῶν στρατηγῶν ἐπιστήμην. 
ΝΕ. M. Οὐκ εἰκός. 1ο 
ΞΕ. δι δή, καὶ τὴν τῶν δικαστῶν τῶν ὀρθῶς δι Β 

καζόντων θεασώμεθα δύναμιν. 

ΝΕ. Σ.,. Πάνν μὲν οὖν. 
ΞΕ. ΑΦ οὖν ἐπὶ πλέον τι δύναται τοῦ περὶ τὰ ξυμ- 

βόλαια, πάνθ᾽ ὁπόσα κεῖται γόµιµα παρὰ νοµοθέτου βα- 6 
σιλέως παραλαβοῦσα, κρίνεεν εἰς ἐκεῖνα σκοποῦσα τά τε 

δίκαια ταχθένεα εἶναι καὶ ἄδικα, τὴν αὐτῆς ἰδίαν ἄρε- 
τὴν παριχοµένη τοῦ μήθ ὑπό τινων δώρων μήθ ὑπὸ 

φύβων μήτε οἴντων μήθ) ὑπό τινος ἄλλης ἴχθρας μηδὲ 
φιλίας ἠττηθεῖσα παρὰ τὴν τοῦ νοµοθέτου τάξιν ἐθέλειναυ; 
ἂν τὰ ἀλλήλων ἐγκλήματα διαιρεῖν; 

ΝΕ. 2. Οὔκ, ἁλλὰ σχεδὸν ὅσον εἴρηκας, ταύτης 
ἐσεὶ τῆς δυνάμεως ἔργον. 

ΞΕ. Καὶ τὴν τῶν δωιαστῶν ἄρα ῥώμην ἀνευρίσκομεν 
οὐ βασιλικὴν οὖσαν ἀλλὰ νόμων φύλακα καὶ ὑπηρέτιν 16 
ἐκείνης. 

ΝΕ. Σ9. ἜἘοικέ γε. 
ΞΕ. Τόδε δὴ κατανοηεέον ἰδόντι συναπάσας τὰς 

ἐπιστήμας αἳ εἴρηνεαι, Ότι πολιτική γε αὐτῶν οὐδεμία 
ἀνεφάνη . τὴν γὰρ ὄντως οὗὖσαν βασιλκὴν οὐκ αὐτὴν δεῖ πο 
πρώττείν, αλλ’ ἄρχειν τῶν δυναµένων πράττειν, γεγνώ- 
σκουσαν τὴν ἀρχήν τε καὶ ὁρμὴν τῶν µεγίσεων ἐν ταῖς 
πόλεσιν ἐγκαιρίας τε πέρι καὶ ἀκαιρίας, τὰς ὅ) ἅλλας τὰ 
προσταχθέντα ὅρῷν. 

ΝΕ. ΣΦ. Ὀρθῶς. —— 

SE. At ταῦτα ἄρα, ἃς μῖν ἄρτι ἄμληλύθαμεν, 
οὔτε ἀλλήλων οὔὐθ) αὐτῶν ἄρχουσαι, περὶ δέ τινα ἰδίαν 
αὐτῆς οὖσα ἑκάστη πρᾶξιν, κατὰ τὴν Ιδιότητα τῶν πρά- 

ξεων τοὔνομα δικαίως εἴληφεν ἴδιον. 

ΞΝΕ. Σο. Εἴξασι γοῦν. 
ΞΕ. Ἱὴν δὲ πασών τε τούτων ἄρχουσαν καὶ τῶν 

ρόµμων καὶ ξυμπάντων τῶν κατὰ πόλιν ἐπιμελουμένην καὶ 
πάντα Ευνυφαίνονσαν ὀρθότατα, τοῦ κοινοῦ τῇ Κκλήσει 
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περιλαβόντες τὴν δύναμιν αὐτῆς, προσαγοφεύοιµεν δικαι- 
ότατ᾽ ἄν, ὡς ἴσικε, πολιτικήν. | 

ΝΕ. Σ8. Πωντάπασι μὲν οὖν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν δὴ καὶ κατὰ τὸ τῆς ὑφαντικῆς παρά- 

6 δειγµα βουλοίμεθ’ ἂν ἐπεξελθεῖν αὐτῇ νῦν, ὅτε καὶ πάντα 
τὰ γένη τὰ κατὰ πόλιν δῆλα ἡμῖν γέγονεν; 

ΝΕ. Σ8. Καὶ σφόδρα γε. 

πος 
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10 ὄφασμα ἀποδίδωσιν. 
ΝΕ. ΣΩ. οῇλον. 
ΞΕ. ὮἩ χαλεπὸν ἐνδείξασθαι πρᾶγμα ἀναγκαῖον ἄρα 

γέγονεν, ὡς φαίνεται. 

ΝΕ. Σ9,. Πάντως γε µὴν ῥητέον. 

1 -ΞΕ. Τὸ γὰρ ἀρετῆν µέρος ἀρετῆς εἶδει διάφορον 

εἶναί τινα τρόπον τοῖς περὶ λόγους ἀμφισβητικοῖς καὶ 
μάλ᾽ εὐεπίθετον πρὸς τὰς τῶν πολλῶν δόξας. 

ΝΕ. Σ8. Οὖκ ἔμαθον. 
ΞΕ. αλλ ὧδε πάλιν. ἀνδρίαν γὰρ οἶμαί σε ἡγεῖ- 

Ἡ ο σθαι µέρος ἓν ἀρετῆς ἡμῖν εἶναι. 
ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ γε. 

ΞΕ. Καὶ μὴν σωφροσύνην γε ἀνδρίας μὶν ἕτερον, 
ὃν δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο µόριον ἧς κἀκεῖνο. 

ΝΕ. M. Ναί. 

15. ἘΞΕ. Τούτων δὴ πέρι Θαυμαστόν τινα λόγον ἆπο- 
φαίνεσθαι τολµητέον. 

ΝΕ. Σά. Ποῖον; , 

ΞΕ. Ὡς ἐστὸν κατὰ δή τινα τρόπον εὖὐ µάλα πρὸς 
ἀλλήλας ἔχθραν καὶ στάσιν ἐναντίαν ἔχοντε ἐν ποὶλοῖς 

ποτῶν ὄντων. 
ΝΕ. Σα. Πῶς λέγεις: [ 

ΞΕ. Οὐκ εἰωθότα λόγον οὐδαμῶς: πάντα γὰρ οὖν 

δὴ ἀλλήλοις τά γε τῆς ἀρετῆς µόρια λέγεταί που φίλια. 
ΝΕ. Σα. Ναί. 

1  Ἐξ. Σκοπῶμεν δὴ προαχόντες τὸν νοῦν εὖ µάλα, 

πότερον οὕτως ἁπλοῦν ἐστὶ τοῦτο, ἢ παντὸς μᾶλλον αὐ- 
τῶν ἴχει διαφορὰν τοῖς ξυγγενέσιν ἕς τι; 

ΝΕ. ΣΩ. ἸΝαί, λέγοις ἂν πῇ σκεπτέον. 

ΞΕ. Ἐν τοῖς ξύµπασι χρὴ ζητεῖν ὅσα καλὰ μὲν λέγο- 
«μεν, εἰς δύο δ᾽ αὐτὰ τίθεµεν ἐναντία ἀλλήλων εἴδη. 

ΝΕ. Σ48. αέγ ἔει σαφέστερον. 
ΞΕ. ᾿Ὀξύτητα καὶ τάχος, εἴτε κατὰ σώματα εἴτε ἐν 

1} φυχαῖς εἴτε κατα φωνῆν φοράν, εἴει αὐτῶν τούτων εἴτ' 
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ἐν εἰδώλοις ὄνεῶων, ὁπόσα µονσικὴ μιµουμένη καὶ ἔτι γρα- 
φικὴ µιµήµατα παρέχεται, τούτων τινὺς ἐπαινέτης εἴτε 
αὐτὸς πώποτε γέγονας εἴει ἄλλου παρὼν ἐπαινοῦνεος 

ᾖσθησαι; 

ΝΕ. M. Τί μήν; 5 

ΞΕ. H καὶ μνήμην ἔχεις ὄντινα τρόπον αὐτὸ δρῶσιν 
ἐν ἑκάστοις τούτων: 

ΝΕ. ΣΩ. Οὐδωμῶς. 
ΞΕ. Αρ οὖν δυνατὺς αὐτὸ ἂν γενοίµην, ὥσπερ καὶ 

διανοοῦμαι, διὰ λόγων ἰνδείξασθαί σοι: 10 

ΝΕ. Σ., Τί ὅ’ οὔ: Ε 

ΞΕ. Ῥάδιον ἔοικας ἡγεῖσθαι τὸ τοιοῦτον' σχοπώµεθα 
δ᾽ οὖν αὐτὸ ἐν τοῖς ὑπεναντίοις γένεσι. τῶν γὰρ δὴ πρά- 
ἔεων ἐν πολλαῖς καὶ πολλώκις ἑκάστοτε τάχος καὶ σφο- 

ὁρύτητα καὶ ὀξύτητα διανοήσεώς τε καὶ σώμἄτος, ' ἔτι δὲ 15 

καὶ φωνῆς, ὅταν ἀγασθῶμεν, λέγομεν αὐτὸ ἐπαινοῦντες 

μιᾷ χρώμενοι προσρήσει τῇ τῆς ἀνδρίας. 
ΝΕ. Σ5. Πώς, . 

ΞΕ. ὈΟξὺ καὶ ἀγδρεῖόν πού φαµεν, καὶ ταχὺ καὶ 

ἀνδρικόν, καὶ σφοδρὸν 
τοὔνομα ὃ λέγω κοινὸν πάσαις ταῖς φύσεσι ταύταις ἐπαι- 
γοῦμεν αὐτάς. 

ΝΕ. Σ9. Ναί. 

ΞΕ. Τί δὲ; τὸ τῆς ἠρεμαίας αὖ γενέσεως εἶδος ἀρ' 
οὐ πολλάκις ἐπηνέκαμεν ἓν πολλαῖς τῶν πράξεων: 

ΝΕ. Σ4. Καὶ σφόδρα γε. 
ΞΕ. Πῶν οὖν οὐ τἀνανεία λέγοντες ἢ περὶ ἐκείνων 

τοῦτο φθεγγόµεθα: 

ΝΕ. 14. Πῶς; 

ΞΕ. Ὡς ἠσυχαῖά πού φαµεν ἑκάστοτε καὶ σωφφο- 30 
γικά, περί τε διάνοιαν πραττόµενα ἀγασθέντες καὶ κατὰ 

τὰς πράξεις αὖ βραδία καὶ μαλακά, καὶ ἔτι περὶ φωνὰς 
γιγνόµενα λεῖα καὶ βαρέα, καὶ πᾶσαν ῥυθμικὴν κίνησιν 
καὶ ὕλην μοῦσαν ἐν καιρῷ βραδυτῆτι προσχρωµένην, οὗ 

τὸ τῆς ἀνδρίας ἁλλὰ τὸ τῆς κοσµιότητος ὄνομα ἐπιφέ- 15 

ροµεν αὐτοῖς ξύμπασιν. 
ΝΕ. ΣΩ. ᾽Αληθέστατα. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ὁπύταν αὖι γε ἀμφότερα γήγνηται 

ταῦτα ἡμῖν ἄκαιφα, μµεταβάλλοντες ἑκάεερα αὐτῶν Φέγο- 

μεν ἐπὶ τάναντία πάλιν ἀπονέμοντες τοῖς ὀνόμασιν. 4. 

ΝΕ. Σ6, Πώς; 

ἜΕ. Ὀξύτερα μὲν αὐτὰ γιγνόµενα τοῦ καιροῦ καὶ 
Θάττω καὶ σκληρότερα φαινόμενα ἐβριοτικὰ καὶ μανικὰ 
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οἱ έχοντες, τὰ δὲ βραδύτερα καὶ µαλακώτερα δειλὰ καὶ 

βλακικώ. καὶ σχεδὺν ὡς τὸ πολὺ ταῦτά τε καὶ τὴν σώ- 
Φρονα φύσιν καὶ τἦν ἀνδρείαν τὴν τῶν ἐναντίων, οἷον 
πολεμίας διαλαχούσας στάσιν ἐδίας, οὔτ ἀλλήλαις µιγνυ- 

δµένας ἐφευρίσκομεν ἐν ταῖς περὶ τὰ τοιαῦτα πράξεσιν, 
ἔτι τε τοὺς ἐν ταῖς φυχαῖς αὐτὰς ἴσχοντας διαφεροµένους 
ἀλλήλοις ὀφύόμεθα, ἐὰν μεἑαδιώκωμεν. 

ΝΕ. Σ9. Ποῦ δὴ λέγεις; 
ΞΕ. Ἐν πᾶσί τε δὴ τούτοις οἷς νῦν εἴπομεν, ὡς 

ϱ ιο εὐιός τε, ἐν. ἑτέροιᾳ πολλοῖς. κατὰ γὰρ οἶμαι τὴν αὐτῶν 

ἑκατέροις ξυγγένειαν τὰ μὲν ἐπαινοῦντες ὡς οὐπεία σφέ- 
τερα, τὰ δὲ τῶν διαφόρων Ψέγοντες ὡς ἀλλότρια, πολ- 
μὴν εἰς ἔχθραν ἀλλήλοις καὶ πολλῶν πέρι καθίστανται. 

ΝΕ. 29. Νινδυνεύουσιν. 

ΔΕ. Παιδιὰ τοίνυν αὕτη γέ τις ἡ διαφορὰ τούτων 
ἐστὶ τῶν εἰδῶν: περὶ δὲ τὰ μέγιστα νόσος ἐυμβαίνει πα- 

σῶν ἐχθίστη γίγνεσθαι ταῖς πόλεσιν. 
ΝΕ. M. Περὶ δῇ ποῖα φῄς: 

E ΞΕ. Περὶ ὅλην, ὤρ γε εἰκός, τὴν τοῦ ζῇν παρα- 
πο σκευήν. οἱ μὶν γὰρ δὴ διαφερόντως ὄντες κόσμιοι τὸν 

ἤσυχον ἀεὶ βίον ἔεσοιμοι ζῇν, αὐτοὶ καθ αὐτοὺς μόνοι 
τὰ σφέτερ) αὐτῶν πράτεοντες, οἴκοι τε πρὸς ἅπαντας 
οὕτως ὀμιλοῦντες, καὶ πρὸς τὰς ἴξωθεν πόλεις ὠσαύτως 

ἔτοιμοι πάντα ὄντες τρόπον τινὰ ἄγειν εἰρήνην. «καὶ διὰ 
1δτὸν ἴρωτα δὴ τοῦτον, ἀκαιρύτερον ὄντα ἢ χρή, Όταν ἃ 

βούλονται πράττωσιν, ἴλαθον αὐτοί τε ἀπολέμων ἴσχοντες 

καὶ τοὺς νέους ὠσαύτως διατιθέντες ὄντες τε ἀεὶ τῶν 

ἐπιειθεμένων, ἐξ ὧν οὐκ ἐν πολλοῖς ἔτεσιν αὐτοὶ καὶ 
308 παῖδες καὶ ξύμπασα ἡ πόλις ἀντ ἐλευθέρων πολλάκις 

38 ἔλαθον αὐτοὺς γενόµενοι δοῦλοι. 
ΝΕ. ΣΏ, Χαλεπὸὺν εἶπες καὶ δεινὸν πάθος. 

ΑΕ. Τί ol πρὸς τὴν ἀνδρίαν μᾶλλον ῥέποντες: 
ἀρ' οὐκ ἐπὶ πύλεμον ἀεί τινα τὰς αὐτῶν Ευντείνοντες 
πύλεις διὰ τὴν τοῦ τοιούτου βίου σφοδροτέραν τοῦ δέον- 

308 2ὔ τος ἐπιθυμίαν, εἰς ἔχθραν πολλοῖς καὶ δυνατοῖς κατα- 
στάντες, ἢ πάµπαν διώλεσαν ἢ δούλας αὖ καὶ ὑποχειρίους 
τοῖς ἐχθροῖς ὑπέθεσαν τὰς αὐτῶν πατρίδας: 

Β ΝΕ. Σ8. Ἔσει καὶ ταῦτα. 
ΣΕ. Πῶς οὖν μὴ φῶμεν ἐν τούτοις ἀμφότερα ταῦτα 

αὐτὰ γένη πολλὴν πρὸς ἄλληλα ἀεὶ καὶ τὴν µεγίστην ἴσχειν 
ἔχθραν καὶ στάσιν; 

ΝΕ. M. Οὐδαμῶς ὡς οὐ φήσομεν. 
ΞΕ. Οὐκοῦν ὕπερ ἐπεσκοποῦμεν κατ᾽ ἀρχάς, ἀνευρή- 
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καµεν, ὕτι μόρια ἀρετῆς οὐ σμικρὰ ἀλλήλοις διαφέρεσθον 
φύσει καὶ δὴ καὶ τοὺς ἴσχοντας δρᾶτον τὸ αὐτὸ τοῦτο; 

ΝΕ. Σ9. Κινδυνεύετον. 

ΞΕ. Τόδε τοίνυν αὖὐ λάβωμεν. 
ΝΕ. Σ4. ᾖἉῬὺ ποῖον; . 6 

ΞΕ, Εἴ τίς πον τῶν συνθετικών ἐπιστημῶν πρᾶγμα 
ὁὀτιοῦν τῶν αὐτῆς ἔργων, κἂν εἰ τὸ φανλότατον, ἑκοῦσα 
ἐκ μοχθηρῶν καὶ χρηστῶν τινῶν ξυνίστησιν, ἢ πᾶσα ἔπι- 
στήµη πανταχοῦ τὰ μὲν μοχθηρὰ εἰς δύναμιν ἀποβάλλει, 
τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια καὶ χρηστὰ ἔλαβεν, ἐκ τούτων δὲ καὶ 1ο 
ἡμοίων καὶ ἀνομοίων ὄντων, πάντ εἰς ἓν αὐτὰ ἔννά- 
Ίουσα, μίαν τινὰ δύναμιν καὶ ἰδέαν δημιουφγεῖ. 

ΝΕ. ΣΩ. Τί μήν; 348 
ΞΕ. Οὐδ' ἄρα ἡ κατὰ φύσιν ἀληθῶς οὖσα ἡμῖν πο- 

λιτικὴ µή ποτε ἐκ χρηστῶν καὶ κακῶν ἀνθρώπων ἑκοῦσα 16 Β 
εἶναι συστήσηται πόλιν τινά, ἆλλ' εὔδηλον ὅτι παιδιᾷ 
πρῶτον βασανιεῖ, μετὰ δὲ τὴν βάσανον αὖ τοῖς δυναμέ- 
νοις παιδεύειν καὶ ὑπηφετεῖν πρὸς τοῦτ αὐεὺ παραδώσει, 
προστώττουσα καὶ ἐπισεατοῦσα αὐτή, καθώπερ ὑφαντικὴ 
τοῖς τε ξαΐνουσι καὶ τοῖς τἆλλα προπαρασκενάζουσιν ὅσα 19 
πρὺς τὴν πλέξιν αὐτῆς, ἐυμπαρακολουθοῦσα προσεώττει 
καὶ ἐπιστατεῖ, τοιαῦτα ἑκάσεοις ἐνδεικνῦσα τὰ ἔργα ὧπο- ΕἘ 

τελεῖν, οἷα ὢν ἐπιτήδεια ἡγῆται πρὸς τὴν αὐτῆς εἶναι 
ξυµπ]οκήν. 

ΝΕ. Σὰ. Πάνν μὲν οὖν, 3ῦ 
ΞΕ. Ταὐτὺν δή µοι τοῦθ ἡ βασιλικὴ φαίνεται πᾶσι 

τοῖς κατὰ νόμον παιδευταῖς καὶ τροφεῦσι, τὴν τῆς ἐπι- 

στατικῆς αὐτὴ δύναμιν ἔχουσα, οὐκ ἐπιερέψειν ἀσκεῖν ὃ 

τι μή τις πρὸς τὴν αὐτῆς ξύγκφασιν ἀπεργαξόμενος ἠθός 
τι πρέπον ἀποτελεῖ, ταῦτα δὲ μόνα παφακελεύεσθαι παι- 30 
δεύειν. καὶ τοὺς μὲν μὴ δυναµένους κοινωνεῖν ἤθους ἆν- 
ὁρείου καὶ σώφρονος ὅσα τε ἄλλα ἐσεὶ τείνοντα πρὸς ἁρε- 

τήν, ἀλλ’ εἰς ἀθεότητα καὶ ὕβριν καὶ ἀδικίαν ὑπὸ κακῆς 309 
βίᾳ φύσεως ἀπωθούμενα, Φανάτοις τε ἐκβάλλει καὶ φν- 360 
γαῖς καὶ ταῖς µεγίσταις κολάζουσα ἀτιμίαιφ. 36 

ΝΕ. 29. έγεεαι γοῦν πως οὕτωρ. 
ΞΕ. Τοὺς ὅ᾽ ἐν ἀμαθίᾳ τ᾽ αὖ καὶ ταπεινότητι πολλῇ 

ανλινδουµένους εἰς τὐ δουλικὸν ὑποζεύγννσι γένος. 
ΝΕ. 248. Ὀρθότατα. 
ΞΕ. ΌΤοὺς λοιποὺς τοίνυν, ὕσων αἱ φύσει ἐπὶ τὸ 10 

γενναῖον Ἰκαναὶ παιδείας τυγχάφουσαι καθίστασθαι καὶ Β 
δέξασθαι μετὰ τέχνης ἑύμμιξιν πρὸς ἀλλήλας, τούτων τὰς 
μὲν -ἐπὶ τὴν ἀνδρίαν μᾶλλον ἐυντεινούσας, οἷον, σεηµονο- 

1, τὰ δὲ βαρύτερα καὶ βραδύτερα α. -- 2. αὐτά ΧάΠ. -- o. ἀνδρίαν a. - 4. σπουδῃ ΧΓ {4 Π οἱ ος. Β, πῶς 
δὴ 46Η οἱ pr. Β. Ἐοτί. ἐὰν µεταδιώκωμε» σπουδῃ. ΣΩ. Ποῦ δὴ λέγεις; (Εἰοίπις: οἱ 
Οµέ έως αἱ) κοκ. — 1ο. εὐός γε, καὶ ἐν α. -- αὐτῶν 

diligenter iace πα. 80. 
a. — αλ. σφέτερα] ἐφ) ἕεερα ΧΓά4ΞΣΤΕ ΚΕ οἱ pr. Β. 

-- αν, παιδεία ἅΓάαΞΕΕ εἰ pr. HB. — 31. ἠόύχον α. — 33. τε αὖὐ πρὸς 5. — 39. πάντα om. ab. — 25. χρή 
Χ4 ΠΗ εἰ ΕΙοὲ. {1 χρῆν αὖο. -- 19. ταῦτα οπι, α: -- 43. ἐπεσχοποῦμεν ἅ 4 1]: ἐσκοποῦμεν αὖ ο, ι 

7. αὐτῆς Βαἴίετις: αὐτῆς αὖο. -- εἰ Χα απΠΤΗΕΕΗ: εἰ Σ, m ahe. Conſ. Winckelmannus ad Κανά. 
ρ. XIV. -- το. καὶ χρηστὰ ἅ 4{Π: καὶ τὰ χρησεὰ abe. — 19. µηδέποτε α. — 16. συστήσεται be. — εινὰ πόλιν a. 

— παιδείᾳ κ. — 31. τοιαῦτα δὴ ἑκάστοις α. — 38. αὕτη 
φ 

a. — ἐπιρέψεν ΓάΠ οἱ παᾳ. Εἰοτ. {: ἐπαρέπειν BC, 
ἐπαρέπει 4, ἐπιτρέπειν ανα, — 22. αὐτῆς Βαἰίοταν: αὐτῆς αὖ ο. 

— — 



φυὶς νοµίσασ αὐτῶν εἶναι τὸ ατερεὸν ἦθος, τὰς δὲ ἐπὶ 
τὸ κόσμιον πίονέ τε καὶ µαλακῷ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα κρο- 
κώδει ὁιανήματι πρφοσχρωμµένας, ἐναντία δὲ τεινούσας 
αλλήλαις, πειρᾶται τοιόνδε τινὰ τρόπον ξυνδεῖν καὶ ἕυμ- 

”πλέκειν. 

ΝΕ. Σῷ. Ποῖον δή: 
η ΣΕ. Πρῶτον μὲν κατὰ τὸ —— τὸ ἀειγενὶς ὃν 

τῆς φυχῆς αὐτῶν µέρος Φείῳ ἐνναρμοσαμένη δεσμῷ, μετὰ 
δὲ τὸ θεῖον τὸ ζωογενὶς αὐτῶν αὖθις ἀνθρωπίνοις. 

ο. ΝΕ 28. Πῶς τοῦ εἶπες αὖ; 

ΞΕ. Τὴν τῶν καἰών καὶ δικαίων πέρι καὶ ἀγαθῶν 
καὶ τῶν τούτοις ἐναντίων ὄντως οὖσαν ἀληθῆ δύξαν μετὰ 
βεβαιώσεως, ὁπόταν ἐν φυχαῖς ἐγγώνηται, Θείαν φημὶ 
ἐν δαιµονίῳ γίγνεσθαι γένει. 

ΙΝΕ, 29. Πρέπει γοῦν οὕτως. 
Γι] ἘΕ. ἨΤὸὺν δὴ πολιτικὸν καὶ τὸν ἀγαθὸν »οµοθέτην 

ἀρ ἴσμεν ὅτι προσήκει µόνον δυνατὸὺν εἶναι τῇ τῆς βα- 
σιλεκῆς µούσῃ τοῦτο αὐτὺ ἐμποιεῖν τοῖς ὀρθῶς µεταλα- 
βοῦσι παιδείας, οὓς ἐλέγομεν νῦν δή; 

... ΝΕ M. Τὸ γοῦν εὐιός. 

ΞΕ. Ὃς ὃ' ἂν δρᾷν γε, ὦ Σώκρᾶτις, ἀδυνατῇ τὸ 
τοιοῦτον, µηδέποτε τοῖς νῦν ζητουμένοις ὀνόμασιν αὐτὸν 
προσαγορεύωµεν. 

ΝΕ. 25, Ὀρθότατα. 

1 «ἄξ. Τί οὖνε ἀνδρεία φυχἠ λαμβανομένη τῆς τοιαύ- 

της ἀληθείας ἀρ' οὐχ ἡμεροῦται καὶ τῶν δικαίων Μάλιστα 
οὕτω κοινωνεῖν ἂν ἐθελήσεα, μὴ µιταλαβοῦσα δὲ ἄπο- 
κλίνει μᾶλλον πρὸς Φηριώδη τινὰ φύσιν; 

ΝΕ. Σ08. Πώρ ὅ) οὔ; 

π.  ἘΒ. Τί δέ; τὸ τῆς κοσµίας φύσεως ἀρ οὐ τούτων 
μὲν μεταλαβὺν τῶν δοξῶν ὄντως σῶφρον καὶ φρόνιµον, 
ὥς γε ἐν πολιτεία, γίγνεται, μὴ ποινωνῆσαν δὲ. ὧν λέγο- 
μεν ἐπονείδιστόν εινα εὐηθείας δικαιότατα λαμβάνει φήµην; 

ΝΕ. Σᾳ. Πάνυ μὶν οὖν. 
36. ΞΕ, Οὐκοῦν ξυμπλοκὴν καὶ δεσμὸν τοῦτον τοῖς μὲν 

302 µκακοῖς πρὸς σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοῖᾳ ἀγαθοῖς πρὺς τοὺς 

κακοὺς µηδέποτε μόνιμο» φῶμεν Ἰίγνεσθαι, μηδέ τινα 
ἐπιοτήμη» αὐτῷ σπουδῇ πρὸς τοὺς τοιούτους ἂν χφῆ- 
σθαί ποτε; 

ω ΝΕ. 24. Πῶς γάρ; 
ΞΕ. Τοῖς δ᾽ εὐγενίσι γενοµένοις τε ἐξ ἀρχῆς ἤθεσι 

θρεφθεῖί τε κατὰ φύσιν µόνοις διὰ νόµων ἐμφύεσθαι, 
καὶ ἐπὶ τούτοις δὴ τοῦτ' εἶναι τέχνῃ φάρµακον, καὶ κα- 
ΦΘάπερ εἴπομεν τοῦτον Δειότερον εἶναι τὸν ξύνδεσμον 

364 
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ἀρετῆς μερῶν φύσεως ἀνομοίων καὶ ἐπὶ τἀνανεία φε- 
ρομένων. 

ΝΕ. M. ᾽αληθέστατα. 
ΔΕ. Τοὺς μὴν λοιπούς, ὄντας ἀνθρωπίνους δεσμούς, 

ὑπάρτοντος τούτου τοῦ Φείσυ σχεδὸν οὐδὲν χαλεπὸν οὔτε 5 
ἐννοεῖν οὔτε ἐννοήσαντα ἀποτελεῖν. 

ΝΕ. Σ0. Πῶς δή, καὶ τίνας; Β 

ΞΕ. Τοὺς τῶν ἐπιγαμιῶν καὶ παίδων κοινωνήσεων 
καὶ τῶν περὶ τὰς ἰδίας ἐκδόσεις καὶ γάμους. οἱ γὰρ πολ- 

λοὶ τὰ περὶ ταῦτα οὐκ ὀρθῶς ξυνδοῦνται πρὺς τὴν τῶν ιο 
παίδων γέννησιν. 

ΝΕ. Σ0. Τί δή; 
ἘΞΕ. Τά μὶν πλούτου καὶ δυνάµεων ἐν τοῖς τοιού- 363 

τοις διώγµατα τί καί τις ἂν ὡς ἄξια 1όγου -- 

μεμφόμενος: 16 
ΝΕ. Σ0. Οὐδέν. 

ΞΕ. Μάλλον δέ γε δίκαιον τῶν περὶ τὰ γένη ποιου- 

µένων ἐπιμέλειαν, τούτων πέρι λέγειν, εἴ τι μὴ κατὰ τρὀ- 6 
πον πράττουσιν. 

ΝΕ. ΣΩ. Εἰκὸς γὰρ οὖν, * 
ΔΕ. Πράετουσι μὶν δὴ οὐδὶ ἐξ ὑνὸς ὀρθοῦ λόγου, 

τὴν ἐν τῷ παραχρῆμα διώκοντες ῥᾳστώνην καὶ τῷ τοὺς 
μὲν προσοµοίους αὐτοῖς ἀσπάξεσθαι, τοὺς ὅ᾽ ἀνομοίους 
μὴ στέργειν πλεῖστον τῇ δυσχερείᾳ µέρος ἀπονέμοντες. 

ΝΕ. 55, Πᾶῶς, 35 

ΞΕ. Οἱ μέν που κόσµιοι τὸ σφέτερον αὐτῶν ἦθος 
ζητοῦσι, καὶ κατὼ δύναμιν γαμοῦσί τε παρὰ τούτων καὶ 
τὰς ἐκδιδομένας παρ αὐτῶν εἰς τούτους ἐκπέμπουσι πά- D 
ιν" ὡς δ' αὔτως τὸ περὶ τὴν ἀνδρίων γένος δρᾷ, τὴν 
αὐτοῦ μεταδιῶκον φύσιν, δέον ποιεῖν ὠάμφότερα τὰ γένη 0 
τούτων τοὐναντίον ἅπαν. 

ΝΕ. Σ9. Πῶς, καὶ διὰ τί; 

ΞΕ. «ἁιότι πέφυκεν ἀνδρία τε ἐν πολλαῖς γενέσεσιν 
ἄμικτος γεννωμένη σώφρονι φύσει κατὰ μὲν ἀρχὰς ἀκμά- 
ειν ῥώμῃ, τελευτῶσα δὲ ἐξανθεῖν παντώπασι µανίαι. 36 

ΝΕ. Σ2. Εἰκόρ. 

ΞΕ. Ἡ δὲ αἰδοῦς γε αὖ λίαν πλήρης ψυχὴ καὶ ἀκέ- 4, 
ραστος τόλµης ἀνδρείας, ἐπὶ δὲ γενεὰς πολλὰς οὕτω γεννη- * 
Δεῖσα, νωθεστέρα φύεσθαι τοῦ καιροῦ καὶ ἀποτελεντῶσα 
δὴ παντάπασιν ἀναπηροῦσθαι. “0 

ΝΕ. ΣΩ. Καὶ τοῦτο εὐιὸς οὕτω ξυμβαίνειν. 

ΞΕ. ἸΤούτους δὴ τοὺς δεσμοὺς ἔλεγον ὅτι χαλεπὸν 
οὐδὲν ἐννδεῖν ὑπάρξαντος τοῦ περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ 
μίαν ἴχειν ἀμφύτερα τὰ γένη δόξαν. τοῦτο γὰρ Ἑν καὶ 

1. νομίσασ' cum Heusdio be: νοµίσας ᾱ, -- διανήµατι απεϊοτε Cornario abe: Ubri διανθήµατι. — ἐναντία) 
εἰς τώναντία vel πρὸς τάναντία Αδίίας, Malim ἐπ ρωνπία, οσο, 810 A. Sed vid. Ρο, VI. 495 K. Rarr. — 11. φυ- 
χαῖς Χ ΠΠ: ταῖς φυχαῖς a be. -- 14. φρόνιμον] κόσμιον α. -- 35. καὶ ξύνδεσμον a. 27. φῶμεν γίγνεσθαι μόνιμον 4. 
-- 30. αὐτῷ δὴ σπονδῇ Ε ᾱ. — µας. εὖ γενέσει δ. — γε ἐξ ἀρχῆς γενοµένοις a. — 43. εἶναι τέχνη] οὖν τέχνη ο. — 
καὶ aute καθάπερ οτι. Χ 4 Π. — 44, Βειότατον 435 ΠΣΤ. 

1, φύσει Stephatus eum Εἰείπο, — 4- μὴν] μὲν ᾱ. — 31. μὲν δὴ) μὴν α. -- 1. αὐτοῖς Raiterus: αὐτοῖς αἲ ο. 
— 7, τε] τε καὶ Χα Π. -- 35. αὐτῶν 4. — τούτους] τοιούτους ᾱ. 
37. τε Χο Π. -- 18. ἐπὶ δὲ libri (ργαρίετ 4): ἐπὶ αΐῦο, — 39. νωθέστερα ᾱ. — 43. 

-- 33, πολλοῖς * α. — 26. ἐοικός . -- 
ὑπάρξοντος a. 
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ὅλον ἐσεὶ βασιλικῆς. ἐυνυφάνσεως ἔργον, µηδέποτε ἐᾷν 
ἀφίστασθαι σώφρονα ἀπὺ τῶν ἀνδρείων ἤθη, ἔνγκερκί- 
ζοντα δὶ ὁμοδοξίαις καὶ τιμαῖς καὶ δόξαις καὶ ὁμηρειών 
ἐκδόσεσιν εἰς ἀλλήλους, λεῖον καὶ τὸ Ἰεγόμενον εὐήεριον 

311 υὕφασμα ξυνάγοντα ἐξ αὐτῶν, τὰς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀρχὰς 
ἀεὶ κοινῇ τούτοις ἐπιτρέπειν. 

ΝΕ. Q. Πῶς, 

ΞΕ. Οὗ μὲν ὤν ἑνὸς ἄρχοντος Σρεία ξυµβαίνῃ, τὸν 
ταῦτα ἀμφύτερα ἔχοντα αἱρούμενον ἐπιστάτην' οὗ ὃ' ἂν 

ιοπλειόνων, τούτων µέρος ἑκατέρων ξυμμωνύντα. τὰ μὲν 
γὰρ σωφρύνων ἀρχόντων ἤθη σφόδρα μὲν εὐλαβὴ καὶ 
δίκαια καὶ σωτήρια, δριμύτητος δὲ καί τινος ἀαμότητος 
ὀξείας καὶ πρακτικῆς ἐνδεῖται. 

ΝΕ. ΣΩ. ἀοκεῖ γοῦν δὴ καὶ τάδε, 
ΞΕ. Τὰ δ᾽ ἀνδρεά γε αὖ απρὸς μὲν τὸ δίκαιον καὶ 

εὐλαβὶς ἐκείνων ἐπιδείσεερα, τὸ δ᾽ ἐν ταῖς πράξεσι τὸ 

3. τιμαῖς ἄ 4 ΣΤ ει µε. Π: τιμαῖς καὶ ἀτιμίαις αὖ ο. 
— 16, ἐπιδεεστέρα 4. — τὸ ὃ] τὰ ὅ' 4. 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΠΟΗΙΤΙΚΟΣ. δ.Ἓ.. 

μὲν διαφερόντως ἴσχει. πάντα δὲ καλῶς γίγνεσθαι τὰ 

περὶ τὰς πόλεις ἠδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ τούτοιν μὴ παραγενο- 
µένοιν ἀμφοῖν ἀδύνατον. 

ΝΕ. Σ6,. Πῶς γὰρ οὔ: 
ΞΕ. Τοῦτο δὴ τέλος ὑφάσματος εὐθυπλοκίᾳ ἔνμ- 

πλακὶν γίγνεσθαι φαμὲν πολιεικῆς πράξεως, τὸ τῶν ὧν- 
δρείων καὶ όωφρύνων ἀνθρώπων ἦθος, ὁπόταν ὁμονοίᾳ 
καὶ φιλίᾳ καινὸν ξυναγαγοῦσα αὐτῶν τὸν βίον ἡ βασιλικὴ 
τέχνη, πάντων µεγαλοπρεπέσεατον ὑφασμάτων καὶ ἄρι- 
στον ἀποτελέσασα, ὡστ᾽ εἶναι κοινό», τούς τ᾽ ἄλλους ἐν ιο 
ταῖς πόλεσι πάντας δούλους καὶ ἐλευθέρους ἀμπίοχουσα, 

συνέχη τούτῳ τῷ πλέγματι, καὶ καθ ὅσον εὐδαίμονι 
προσήκει γίγνεσθαι πόλει, τούτου µηδαμῆ μηδὲν ἐλλεί- 

πουσα ἄφχῃ τε καὶ ἐπιοτατῇ. 
ΝΕ. Σβ. ᾖΚάλλισα αὖ τὸν βασιλικὸν ἀπετέλεσας 4 

ἄνδρα ἡμῖν, ὦ ξένε, καὶ τὺν πολιτικόν. 

— 14. δὴ] µοι κ. — 15. Τὰ ὅ' ἀνδρεῖά γε] ᾽Ανδρία γε a. 

1. μὴ καὶ παραγενοµένοιν a. — 6. συµπλέκειν Χο Π. -- 6. φαμὲν ἄΓΠ: φῶμεν αἲνς. 
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ΤΗ ΤΟΤ Ι44ΟΡΓΟΤ ΠΡΟΣΕΠΗ4 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΟ Σ. 

ῥ. δτερν. 
τα ας 

ρ. πα 

ρ. Βεκκ 

Ρα. Υ. Π. 

0 
Ὁ νόμος ἡμῖν τί ἐστιν: 
ΕΤ. Ὁποῖον καὶ ἐρωτᾷς τῶν νόμων; 
ΣΑ. Τί δέ; ἔστιν ὃ τι διαφέρει νόμος νόµου κατ 

αὐτὸ τοῦτο, κατὰ τὸ νόμος εἶναι; σκόπει γὰρ δὴ ὃ τυγ- 
5 χάνω ἐρωτῶν σε. ἐρωτῶ γάρ, ὥσπερ εἰ ἀνηρόμην τί ἐστι 
χρυσός, εἴ µε ὡσαύτως ἀνήρου ὁποῖον καὶ λέγω χρυσόν, 
οἴομαί σε οὐκ ἂν ὀρθῶς ἐρέσθαι. οὐδὲν γάρ που διαφέρει 

Β οὔτε χρυσὸς χρυσοῦ οὔτε λίθος λίθου κατά γε τὸ λίθος 
εἶναι καὶ κατὰ τὸ χρυσός. οὕτω δὲ οὐδὲ νόμος πον νόµον 

10 οὐδὲν διαφέρει, ἀλλὰ πάντες εἰσὶ ταὐτόν. νόμος γὰρ Έκα- 
στος αὐτῶν ἐσεὶν ὁμοίως, οὐχ ὁ μὶν μᾶλλον, ὁ δ' ἧττον. 
τοῦτο δὴ αὐτὸ ἐρωτῶ τὺ πᾶν τί ἐστι νόμος. εἰ οὖν σοι 
πρόχειρον, εἰπέ. 

ΕΤ. Τί οὖν ἄλλο νόμος εἴη ἄν, ὦ Σώκρατες, ἆλλ᾽ 
15 ἢ τὰ νομιζόµενα; 

Σ0. ἨἩ καὶ λόγος σοι δοκεῖ εἶναι τὰ λεγόμενα: ἢ 
950 ὄψις τὰ ὀρώμενα: ἢ ἀκοὴ τὰ ἀκονόμενα: ἢ ἄλλο μὲν 

ϱὁ Ἰ1όγος, ἄλλο δὲ τὰ λεγόμενα" καὶ ἄλλο μὶν ὄψις, ἄλλο δὲ 
τὰ ὀρώμενα" καὶ ἄλλο μὲν ἀκοή, ἄλλο δὲ τὰ ἀκουόμενα: 

30 καὶ ἆλλο δὴ νόμος, ἄλλο δὲ τὰ νομιζόµενα; οὕτως ἢ πῶς 

σοι δὐκεῖς 

ΕΤ. "Αλλο µοι νῦν ἐφάνη. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα »όμος ἐστὶ τὰ νομιζόμενα. 
ΕΤ. Οὔ µοι δοκεῖ. 
Σα. Τί δητ ἂν εἴη νόμος: ἐπισκεφώμεθα αὐτὸ ὧδε. 

εἴ τις ἡμᾶς τὰ νῦν δὴ λεγόμενα ἀνήφετο, Ἐπειδὴ ὄψει 6 
φατὲ τὰ ἀρώμενα ὁρᾷσθαι, τίνι ὄντι τῇ ὄψει ὁρᾷται: 
ἀπεκρινάμεῦ) ἂν αὐτῷ ὅτι αὐθήσει ταύτῃ τῇ διὰ τῶν 
ὀφθαλμῶ» δηλούση [ἡμῖν] τὰ χρώµατω. εἰ δ᾽ αὖ ἤρετο, 
Τέ δὲν ἐπειδὴ ἀκοῇ τὰ ἀκονόμενα ἀκούεται, τίνι ὄντι τῇ 
ἀκοῇ; ἀπεκρινάμεθ) ἂν αὐτῷ ὅτι αἰσθήσει ταύτῃ τῇ διὰ 19 
τῶν ὥτων δη]ούσῃ ἡμῖν τὰς φωνάς. οὕτω τοίνυν καὶ εἰ 
ἀνέροιτο ἡμᾶς, Ἐπειδὴ νόµῳ τὰ νοµιζόµενα νοµίζεταε, 

τίνι ὄντι τῷ νύµῳ νοµίζεται; πύτερον αἰσθήσει τινὶ ἢ 
δηλώσει, ὥσπερ τὰ µανθανόμενα µανθάνεται δηλούσῃ τῇ n 
ἐπιοτήμῃ, ἢ εὑρέσει τινί, ὥσπερ τὰ εὐρισκόμενα εὑρί- 18 
σκεται, οἷον τὰ μὲν ὑγιεινὰ καὶ νοσώδη ἰατρικῇ, ἃ δὲ οἱ 
Φεοὶ διανοοῦνται, ὥς φασιν οἱ μάντεις, µαντικῇ; ἡ γάρ Wi 
που τέχνη ἡμῖν εὗρεσίς ἐστι τῶν πραγμάτων. ἡ γάρ: 

ΕΤ. Πάνν γε. 
Σ9. ἩΤί οὖν ὢν τούτων ὑπολάβοιμεν μάλιστα τὸν ο 

γόμον εἶναι; 

214 

ΕΤΗΙΡΟΣ) ΜΙΝΘΣ 4. -- 3. τὸν νόµον a. — 3. Τί δέ ἐστιν α. — κατ αὐτὸ] κατὰ ταυτὸ a. -- 7. αἶμαι a. — 
ἔρεσθαι 8. — 13. εἰπέ] εἰπεῖν 4 Ἐα. Ἐοτί. πρόχειρον εἰπεῖν, εἰπέ. ΟΝ. — 18 - 10. ἄλλο δὲ ἄλλα δὲ quater a. 

1. αλλ) ὅμοιον νῦν ᾱ. -- 8. ἡμῖν om. 4 ΚυΣΡ[. — πράγματα ΑΚυσο[. -- δὲ αὖθιρ ἀνήρετο, είνι ὄντι τῇ ἀκοῇ 
τὰ ἀκονόμενα ἀκούεται, ἀπεκρινάμεθ) ᾱ. — 9. δέ] δαί ν. — 1ο. ὅτι αἰσθήσει ταύτη in της. ponit 4, ταύτῃ om. ᾱ. 
— αἱ. τῷ οσα. ᾱ, -- 16. καὶ τὰ νοσώδη a. — 17. μαντικῇ. μαντικὴ γάρ α. — 31. εἶναι; τὰ 
Μ. Ἔμοιγε [η 

δόγματα - - ψηφίσματα. 
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ΕΤ. Τὰ δόγματα ταῦτα καὶ Ψηφίσµατα, ἔμοιγε δο- 
κεῖ. τί γὰρ ἂν ἄλίο τις φαίη νύµον εἶναι: ὥστε κινὸν- 

ὁ νεύε, ὃ οὐ ἐρωτᾷς, τὸ ὅλον τοῦτο, νόμος δόγµα πόλεως 
εἶναι. 

5 Σ9. ἀόξαν, ὡς ἔοικε, λέγεις πολιτικὴν τὸν νόµον. 
ΕΤ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Καὶ ἴσως καλῶς λέγεις: τάχα δὲ ὧδε ἄμεινον 

εἰσόμεθα, λέγεις τινὰς σοφούς: 
ΕΤ. Έγωγε, 

0 29. Οὐκοῦν οἱ σοφοί εἶσι σοφίᾳ σοφοί: 
ΕΤ, ἵΝαί. 

Σ5, Τί δὲ; οἳ δίκαιοι δικαιοσύνη δίκαιοι: 

ΕΤ. Πάνυ γε. 

Σ9. Οὐκοῦν καὶ οἱ νόµιμοι νόµῳ νόµιμοι; 
1 ΕΤ, Ναί 

Σ86. Οἱ δὲ ἄνομοι ἀνομία ἄνομοι;: 
ϱ ΕΤ. Ναί. 

Σ0. Οἱ δὲ νόµιµοι δίκαιοι; 

ΕΤ, Ναί, 

252 20 Σ.. Οἱ δὲ ἄνομοι ἄδινοι; 
ΕΤ. ᾿αδικοι. 

Σ4, Οὐκοῦν κάλλισεον ἡ δικαιοσύνη τε καὶ ὁ νόμος; 

ΕΤ. Οὕτως. 

Σ.. Αἴσχιστον δὲ ἡ ἀδικία τε καὶ ἡ ἀνομία: 
* ΕΤ. Ναί. 

Σ4. Καὶ τὸ μὶν σώζει τὰς πόλεις καὶ τἆλλα πάντα, 
τὸ δὲ ἀπόλλνσι καὶ ἀνατρέπει; 

ΕΤ. Ναί. 

Σο. Ὡς περὶ καλοῦ ἄρα τινὸρ ὄντος δεῖ τοῦ νόμου 
10 διανοεῖσθαι, καὶ ὡς ἀγαθὸν αὐτὸ ζητεῖψ. 

ΕΤ. Πῶς δ᾽ οὗ: 

ΣΩ, Οὐκοῦν δόγµα ἔφαμεν εἶναι πόλεως τὸν νόμον; 
ι ΕΤ. Ἔφαμεν Τάρ. 

Σ0. Τί οὖν; οὐκ ἔσει τὰ μὲν χρηστὰ δύγµατα, τὰ 

30 δὲ πονηρά; 
ΕΤ. Ἔσει μὲν οὖν. 

Σ9. Καὶ μὴν νόμος γε οὐκ ἦν πονηρός. 
ΕΤ. Οὐ γάρ. 
Σ0. Οὖὐκ ἄρα ὀρθῶς ἔχει ἀποκρίνεσθαι οὕτως ἁπλῶς 

«ο τι νόµος ἐσεὶ δόγµα πόλεως. 
ΕΤ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, 
26. Οὐκ ἄρα ἁρμόετοι ἂν τὸ πονηρὸν δόγμα νόμος 

εἶναι. 
ΕΤ. Οἱ δῆτα. 
Σ49. ᾽Αλλὰ µὴν δόξα γέ τις καὶ αὐτῷ µοι καταφαί- 

γεται ὁ νόμος εἶναι. ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἡ πονηρὰ δόξα, ἄρα 
wI3 

ΜΙΝΟΣ. 215. 

ET. Ναί. 

398, «ἀόξα δὲ χρηστὴ τίς ἐστιν; οὐχ ἡ ἀληθής: 
ΕΤ. Ναί. 

Σ0. Οὐκοῦν ἡ ἀληθὴς δόξα τοῦ ὄντος ἐσεὶν ἐξεύρεσις; 315 
ΕΤ. Ἔσει γάρ. 5 

ΣΏ. Ὁ νόμος ἄρα βούλεται τοῦ ὄντος εἶναι ἐξεύρεσις. 
ΕΤ. Πῶς οὖν, ὦ Σώκρατες, εἰ ὁ νόµος τοῦ ὄντος 

ἐστὶν ἐξεύρεσις, οὐκ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς νόµοις χρώμεθα περὶ 
τῶν αὐτῶν, εἰ τὰ ὄντα γε ἡμῖν ἐξεύρηται; 

Σ0. Βούλεται μὲν οὐδὲν ἧττον ὁ νόμος εἶναι τοῦ ιο 
ὄντος ἐξεύρεσις' εἰ δ᾽ ἄρα μὴ τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ νόµοις χρῶν- 
ται ἄνθρωποι, ὡς δοκοῦμεν, οὐκ ἀεὶ δύνανται ἐξευρίσκειν u 
ὃ βούλεται ὁ νόμος, τὸ ὄν. ἐπεὶ φέρε ἴδωμεν ἐὼν ἄρα 
ἡμῖν ἐνθένδε κατάδηλον γένηται εἴεε τοῖς αὐτοῖς ciel νό- 
µοις χρώµεθα ἢ ἄλλοεε ἄλλοις, καὶ εἰ ἅπαντες τοῖς αὐτοῖρ 16 
ἢ ἄλλοι ἄλλοις, 

ΕΤ. λλὰ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, οὗ χαλεπὸν γνῶ- 

γαι, ὅτι οὔτε ol αὐτοὶ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς ρόμοις χρῶνται 954 
ἄλλοι τε ἄλλοις, ἐπεὶ αὐτίκα ἡμῖν μὲν οὐ νόμος ἐσεὶν ἆν- 
θρώπους θύειν ἆλλ ἀνόσιον, Καρχηδόνιοι δὲ Φύουσιν ο 
ὡς ὅσιον ὂν καὶ νόµιμον αὐτοῖς, καὶ ταῦτα ἔνιοι αὐτῶν ϐ 
καὶ τοὺς αὐτῶν υἱεῖς τῷ Κρόνῳ, ας ἵσως καὶ σὺ ἀκήκοας. 
καὶ μὴ ὅει βάρβαροι ἄνθρωποι ἡμῶν ἄλλοις νόµοις χρῶν- 45 
ται, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν εῇ νκαίᾳ οὗτοι καὶ οἱ τοῦ ᾿4θά- 
µαντος ἔκγονοι οἵας Βυσίας Φύουσιν Ἓλληνες ὄντες' ὥσπερ 35 
καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς οἶσθά που καὶ αὐτὸς ἀκούων, οἴἷοις 

γόμοις ἐχρώμεθα πρὸ τοῦ περὶ τοὺς ἀποθανόντας, ἱερεά 
τε προσφάττοντες πρὸ τῆς ἐκφορᾶς τοῦ νεκροῦ καὶ ἐέγχυ- 
ερισερίας µεταπεμπόµενοι΄ οἱ δ᾽ αὖ ἐκείνων ἔτι πρύτερο Ὁ 

αὐτοῦ καὶ ἔθαπτον ἐν τῇ οὐχία τοὺς ἀποθανόντας᾽ ἡμεῖρ 30 
δὲ τούτων οὐδὲν ποιοῦμεν. µυρία ὅ ἄν τις ἔχοι τοιαῦτα 
εἰπεῖν" πολλὴ γάρ εὐρυχωρία τῆς ἀποδείξεως, ας οὔτε 

ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ νοµίζομεν οὔτε ἀλλήλοις 
οἱ ἄνθρωποι. 

Σ9. Οὐδέν τοι Θαυμαστόν ἔσειν, ὦ βέλτιστε, εἰ οὐ 15 
μὲν ὀρθῶς λέγει, ἐμὲ δὲ τοῦτο Ἰέληθεν. ἆλλ᾽ ἕως ἂν σὐ 
τε κατὰ σαυτὸν λέγῃς ἅ σοι δοκεῖ μαχρῷ λόγῳ καὶ πάλιν R 
ἐγώ, οὐδὲν µή ποτε ξυμβῶμεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι' ἐὰν δὲ 5ο 
κοινὸν τεθῇ τὸ σκέµµα, τάγ ἂν ὁ εν. εἰ μὲν 
οὖν βούλει, πυνθανόµενός ει παρ ἐμοῦ κοινῇ μετ ἐμοῦ χο 
σκόπει" εἰ ὅ᾽ αὖ βούλει, ἀποκριρόμενος. 

ΕΤ. Αλ) ἐθέλω, ὦ Σώκρατε, ἀποκρίνεσθαι ὃ τι 
ἂν βούλῃ. 

259, Φίρε δή, σὺ πύτερα φοµίδεις τὰ δίκαια ἄδικα 
εἶναι καὶ τὰ ἄδικα δίκαια, ἢ τὰ μὲν δίκαια δίκαια, τὰ 5 
δὲ ἄδιια ἄδικα; 

οὐκ ἤδη τοῦτο κατάδηλον ὡς ἡ χρηστή, εἴπερ δόξα νό- ΕΤ. ᾿Εγὼ μὲν τά τε δίκαια δίκαια καὶ τὰ ἄδικα 
μος ἐσείν; ἄδικα. 

7. ἄ ννον εἰσόμεθα ὧδε ab. -- 16 οἱ 30. ἀνόμιμοι κ. -- 14. ἡ anto ἀνομία om. ᾱ, — 45. αὐτό a. 
νόμος οὖν τοῦ ὄντος ἐσεὶν ἐξεύρεσις ᾱ. -- 11. ερεσιρ α. -- εἰ - χρῶνται) οἱ - — a. — 19. ἄλλοι τε] 

— — 22. καὶ τοὺς αὐτῶν οἵα. a. — οι. a. — 19. Άν — 29. ἷτε ος. a. — 33. τὰ αὐτὰ ᾱ. 
— 35. τοι] τι α. — 38. Εγωγ’ a. — 40. πυθόμένος ᾱ, -- 4. πότερον ᾱ. -- 45. τὰ δὲ] καὶ τὰ α. 



510. 511. 

πιο ΖΩ. Οὐκοῦν καὶ παρὰ πᾶσιν οὕτως ὡς ἐνθάδε νο- 

μίξεται; 
ΕΤ. 

Σ., 

5 ΕΤ, 

Σ9. 

Ναί. 

Οὐκοῦν καὶ ἐν Πέρσαις: 
Καὶ ἐν Πέρσαις. 
αλλ’ ἀεὶ δήπου; 

ΕΤ. εί. 

24. Πότερον δὲ τὰ αλεῖον ἕλκοντα βαρύτερα νοµί- 

ζεται ἐνθάδε, τὰ δὲ ἔλατεον κουφότερα, ἢ τοὐναντίον: 
1ο. ΕΤ. Οὔκ, ἀλλὰ τὰ πλεῖον ἕλκοντα βαρύτερα, τὰ δὲ 

ἔλαττον κουφύτερα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐν Καργηδόνι καὶ ἐν ἀνκαίᾳ; 
ΕΤ. Ναί. 

208 Σ0. Τὰ μὶν καλά, ὡς ἔοικε, πανταχοῦ νοµίζεται 
Β | καλὰ καὶ τὰ αἰσχρὰ αἰσχρά, ἁλλ᾽ οὐ τὰ αἰσχρὰ καλὰ οὐδὲ 

τὰ καλὰ αἰσχρά. 
ΕΤ. Οὕτως. 

Σ9,. Οὐκοῦν ὡς κατὰ πάντων εἰπεῖν τὰ ὄντα νοµί- 
ζεται εἶναι, οὐ τὰ μὴ ὄντα, καὶ παρ ἡμῖν καὶ παρὰ τοῖς 

ας ἄλλοις ἅπασιν. 

ΕΊ. "Ἔμοιγε δοκεῖ. 

' Σ58. Ὃς ἂν ἄρα τοῦ ὄντος ἁμαρτάνῃ, τοῦ νοµίμον 
ἁμαρτάνει. 

ΕΤ. Οὕτω μέν, ὦ Σώκρφατες, ὡς σὺ λέγεις, ταὐτὰ 
35 φαίνεται νόμιμα καὶ ἡμῖν ἀεὶ καὶ τοῖς ἄλλοις' ἐπειδὰν δ᾽ 

ϱ ἐννοήσω ὄει οὐδὲν πανόµεθα ἄνω κάτω µετατιθέμενοι 
τοὺς νόμους, οὐ δύναμαι πεισθῆναι. 

Σ4, Ἴσως γὰρ οὐκ ἐννοεῖς ταῦτα μεταπεττενόµενα 
ὅτι ταύεά ἐστιν. ἁλλ ὧδε μετ ἐμοῦ αὐτὰ ἄθρει. ἤδη 

30 ποτὶ ἐνέενχες ἐυγγράμματι περὶ ὑγαίας τῶν καµνόνεων; 

ΕΤ. Ἔγωγε. 
Σ68. Οἴἶσθα οὖν τίνος τέχνης τοῦτό ἐστι τὸ σύγ- 

7θαμμας 

ΕΤ. 

1  Σ6, 

τούτων: 

257 ΕΤ. VOnul. 

D 29. Πότερον οὖν οἱ ἐπισεήμονες ταὐτὰ περὶ τῶν 
αὐτῶν νοµίξουσιν ἢ ἄλλοι ἄλλα; 

ϱ ΕΤ. Ταὐτὰ ἔμοιγε δοκοῦσιν. 
Σ6. Πότερον οἱ Ἕλληνες μόνοι τοῖς Ἕλλησιν ἢ καὶ 

οἱ βάρβαροι αὐτοῖᾳ τε καὶ τοῖς Ἓλλησι, περὶ ὧν ἂν εἰ- 
δώσι, ταὐτὰ νοµέζουσιν; 

ΕΤ. Ταὐτὰ Δήπον πολλὴ ἁνάγη ἐφεὶ τοὺς αἰθύτως 
«5 αὐτοὺρ αὐτοῖς ξυννοµίζειν καὶ Ἓλληνας καὶ βαρβάρους. 

Σ6. Καλῶς γε ἀπεκρίνω. οὐκοῦν καὶ αεί; 

Οἶδα ὅτι ἑατρικῆς. 
Οὐκοῦν ἰατροὺς καλεῖς τοὺς ἐπιστήμονας περὶ 
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ΕΤ. Ναὶ καὶ ἀεί. 
Σ9, Οὐκοῦν καὶ οἱ ἑαεροὶ συγγράφουσι περὶ ὑγιείας 

ὥπερ καὶ νοµίξουσιν εἶναι: 
ΕΤ. Ναί. | 

Σ9. Ἱαερικὰ ἄρα καὶ ἑατρικοὶ νόμοι ταῦτα τὰ συγ- 6 
γράµµατα ἐσεὶ τὰ τῶν ὑπερῶν. 

ΕΤ. Ἰατρικὰ μέντοι. 
20. 0 οὖν καὶ τὰ γεωργικὰ συγγράµµατα γεωρ- 

γικοὶ νόμοι εἰσίν; 

ΕΤ. Ναί. ο 
Σ0. Τίνων οὖν ἐστι τὰ περὶ --- ἐργασίας ουγ- 

γράμματα καὶ νόμιμα; 
ΕΤ. Κηπουρῶν. 

249. Κηπουρικοὶ ἄρα νόμοι ἡμῖν εἰσὶν οὗτοι. 
ΕΤ, Ναί. 15 

Σ0. ἸΤῶν ἐπισταμένων κήπων ἄρχειν: 
ΕΤ. Πῶς ὅ᾽ οὔ: 
Σ5. Ἐπίστανται ὃ) οἱ κηπουροί. 
ΕΤ. Ναί. 

ΣΏ. Τίνων δὲ τὰ περὶ ὄφου σχευασίας συγγράμματά 30 
τε καὶ νόμιμα; 

ΕΤ. Μαγείρων. 

Σ9. Μαγειρικοὶ ἄρα νόμοι εἰαίν; 
ΕΤ. Λαγειρικοί. 

Σ5. Τῶν ἐπισταμένων, ὡς ἔοικεν, ὄψου σκενασίας 15 

ἄρχειν: 
ΕΤ. Ναί. 

Σ06. Ἐπίστανται ὃ), ὥς φασιν, οἱ μάγειροι; 
ΕΤ. ᾿Επίσεανται γάρ. 

Σ4. Εἶεν' είνω» ὃλὶ δὴ τὰ περὶ πόλεως διοικήσεως 30 

ξυγγράµµατά τε καὶ νόμιμά ἐστιν; ἀρ οὐ τῶν ἐπιστα- 
µένων πόλεων ἄρχειν: 

ΕΤ. "Εμοιγε δοκεῖ. 
Σ4. ᾿Επίστανται δὲ ἄλλοι τινὶς ἢ οἱ πολιτικοί τε 

καὶ οἱ βασιλικοί; 15 
ΕΤ. Οὗτοι μὲν οὖν. 
Σ9. Πολιτικά ἄρα ταῦτα συγγράµµατά ἐστιν, οὓς 

οἱ ἄνθρωποι νόµους καλοῦσι, βασιλέων τε καὶ ἀνδρῶν 

ἀγαθῶν συγγράµµατα. 
ΕΤ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 408 
ΣΩ. "Αλλο τι οὖν οἳ γε ἐπιστάμενοι οὐκ ἄλλοτε ἄλλα 398 

ουγγράφουσι περὶ τῶν αὐτῶν; 
ΕΤ. Ο6. 
29. Οὐδὲ µεταθήσονταί ποτε περὶ τῶν αὐτῶν ἕτερα 

καὶ ἕεερα όμιμα: Ό] 
ΕΤ. Οὐ δῆτα. 

[. βργῶρεωκ-- τον τνώφφώος — 3. δὲ om. a. -- 8 οἱ 10. πλείονα a. — 13. Αυκίᾳ a. — 18. πάντα ᾱ. — 
ἄλλα ἄλλοι 31. ἁμάρτῃη ae. — 39. 

3. οἱ om. a. — 4. Ναί] Τιμή, --δ. γεωμες 

-- αὐτῶν om. Δ. 
PLAToO. 

ἆ - γεωμετρικοὶ a. — 10. Κηπωρῶν a. -- 1Δ. ἄρα οἱ νόμοι ας, 
— ἡμῖν οπι, a. -- 33. ἄρα οὗτοι νόμοι ac. ⸗ 31. 1εν πόλει 
ταῦτά ἐσειν πο. -- 37. οῦς] ἃ α. — 38. νόμους οἱ. ᾱ. --δ1. οὖν; οἳ ο. — 43. συγγράφουσι κ. - 33 

ων ᾱ. -- 34. τε Ότο, ᾱ. — 37. — π-- 
Σ0. Οὐδὲ 
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ΣΩ. ᾿Εὰν οὖν ὁρῶμέν τινας ὁπονοῦν τοῦτο ποιοῦν- 
τας, πύτερα φήσομεν ἐπιστήμονας εἶναι ἢ ἀνεπιστήμονας 
τοὺς εοῦτο ποιούντας; 

ΕΤ. ᾿Ανεπιστήμονας. 
5. Σ8, Οὐκοῦν καὶ ὃ μὲν ἂν ὀρθὸν ᾖ, νόµιμον αὐτὸ 
φήσοµεν ἑκάστῳ εἶναι, ἢ εὺ ἰαερικὸὺν ἢ τὸ μαγειρικὸν ἢ 
τὸ κηπουρικόν; 

ΕΤ. Ναί. 

ο Σ.. Ὁ δ' ἂν μὴ ὀρθὸν ᾖ, οὐκέτι φήσοµεν τοῦτο 

νο νόμιμον εἶναι; 

ΕΤ. Οὐὗκέτι. 

Σ4, "ανομον ἄρα γίνεται. 
ΕΤ. ᾿ἸΑνώγκη. 

Σ0. Οὐκοῦν καὶ ἐν τοῖς συγγράµµασι τοῖς περὶ εῶν 
16 δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ Όλως περὶ πόλεως διακοσµήσεώς 

τε καὶ περὶ τοῦ ὡς χρὴ πόλιν διοικεῖν, τὸ μὲν ὀρθὺν 
γόμος ἐστὶ βασιλικός, τὸ ὅξ μὴ ὀρθὸν οὔ, ὃ δοκεῖ νόµος 
εἶναι τοῖς μὴ εἰδόσιν' ἔσει γὰρ ἄνομον. 

200 ΕΤ. Ναί 

μυ. ὅ2ὲ. Ὀρθῶς ἄρα ὡμολογήσαμεν νόµον εἶναι τοῦ ὄν- 

τος εὗρεσιν. 

ET. Φαίνεται. 

ΣΑ, Ἔτι δὲ καὶ τόδε ἐν αὐτῷ διαθεώµεθα. τίς ἐπι- 
σεήµων διανεῖμαι ἐπὶ γῇ τὰ σπέρματα; 

“ΕΤ. Γεωργός. 

Σ9. Οὗτος δὲ τὰ ἄξια οπέρµατα ἑκάστῃ γῇ διανέμει; 
44 ΕΤ. Ναί 

Σῷ0.. Ὁ γεωργὸς ἄρα νομεὺς ἀγαθὸς τούτων», καὶ οἱ 
τούτου νόμοι καὶ διανομαὶ ἐπὶ ταῦτα ὀρθαί εἶσιν ; 

. ΕΤ. Ναί. 

ΣΟ, Τίς δὲ κρουµάτων ἐπὶ τὰ µέλη ἀγαθὸς νοµεύς, 
καὶ τὰ ἄξια νεῖίµαι; καὶ οἳ τίνος νόμοι ὀρθοί εἶσεν, ' 

Ε ΕΤ. Οἱ τοῦ αὐλητοῦ καὶ τοῦ κιθαριστοῦ. 
Σ9. O νοµικώτατος ἄρα ἐν τούτοις, οὗτος αὐλητι- 

36 κώτατος. 

ΕΤ. Ναί. 
Σ4. Τίς δὲ τὴν εροφὴν ἐπὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων σώ- 

µατα διανεῖµαι ἄριστος; οὐχ ὅὕσπερ τὴν ἀξίαν : 
ΕΤ. Ναί 

1ο 24, αἱ τούτου ἄρα διανομαὶ καὶ οἱ νόμοι βέλτιστο: 
καὶ ὅσεις περὶ ταῦτα νοµικώτατος, καὶ νομεὺς ἄριστος. 

ΕΤ. Πάνυ γε, 
Σ0. ΌΤίΐς οὗτος: 

261 ΕΤ. Παιδοτρίῤης. . 

8:18: ὅΣ9. Οὗτς τὴν ἀνθρωπείαν ἀγέλην τοῦ σώματος 
γέµειν κράτιστος; 
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ΕΤ. Ναί. ; 

Σ5. Τίς δὲ τὴν τῶν προβάτων ἀγέλην κράτιστος 
νέµειν; τί ὄνομα αὐτῷ; 

ΕΤ. Ποιμήν. 
Σ0, Οἱ τοῦ ποιµένος ἄρα νόμοι ἄριστοι τοῖς προ- 5 

βάτοις. 

ΕΤ. Ναί. 

24. Οἱ δὲ τοῦ βονκόλου τοῖς βουσίν. 
ΕΤ. Ναί ' 

Σ0. Οἱ δὲ τοῦ τίνος νόμοι ἄριστοι ταῖς ψυχαῖς τῶν η 
ἀνθρώπων; οὐχ οἱ τοῦ βασιλέως; φάθι. 

ΕΤ. Φημὶ δή. η 
Σ0. Καλῶς τοίνυν Ἰέγεις. ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, τίς Β 

τῶν παλαιῶν ἀγαθὸς γέγονεν ἐν τοῖς αὐλητικοῖς νόµοις 
ροµοθέτης; ἴσως οὐκ ἐννοεῖς, ἆλλ᾽ ἐγὼ βούλει σε ὑπομνήσω: 16 

ΕΤ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σ0. Αρ οὖν ὁ Μαρούας λέγεται καὶ τὰ παιδικὰ 

αὐτοῦ Ὄλυμπος ὁ Φρύξ; 
ΕΤ. αληθή λέγεις. 

25, Τούτων δὴ καὶ τὰ αὐλήματα Θειύτατά ἐστι, 1ο 
καὶ μόνα κιγεῖ καὶ ἐκφαίνει τοὺς τῶν θεῶν ἐν χρείᾳ ὄν- 
τας" καὶ ἔει καὶ νῦν µόνα λοιπά, αἷς Βεῖα ὄντα. 

ΕΤ. "Ἔσει ταῦτα. ο 
Σ5, Τές δὲ λέγεται τῶν παλαιῶν βασιλέων ἀγαθὸς 

ποµοθέτης γεγορέναι, οὗ ἴτι καὶ νῦν τὰ νόµιµα μένει ὡς 15 
Φεία ὄντα; 

ΕΤ. Οὐκ ἐννοῶ. 

Σ68. Οὐκ οἶσθα τίνες παλαιοτάτοις νόµοις χρῶνται 
τῶν Ἑλλήνων: 

ΕΤ. άρα Αακεδαιμορίους λέγεις καὶ 4υκοῦργον εὖν 30 
ροµοθέτην; 

Σ0. ᾽Αλλὰ ταῦτά γε οὐδέπω ἴσως ἔτη τριακόσια ἢ 
ὀλίγῳ τούτων πλείω. ἀλλὰ τούτων τῶν νοµίμων τὰ βέλ- 
τιστα πόθεν ἥκει; οἶσθα; , Π 

ΕΤ. Φασί γ ἐκ Κρήτης. 5 
Σ6. Οὐκοῦν οὗτοι παλαιοτάτοις νόµοις χρῶνται τῶν 

Ελλήνων: 
ΕΤ. Ναί. 

20. Οἶσθα οὖν τίνες τούτων ἀγαθοὶ βασιλεῖς ᾖσαν: 
Μίνως τε καὶ ᾿Ῥαδάμανθυς, οἱ «41ιὸς καὶ Εὐρώπης παϊΐδες, κο 
ὧν οἵδε εἰσὶν οἱ νόμοι. 

ΕΤ. Ῥαδάμανθύν γέ φασιν, ὦ Σώκρατες, δίκαιον 
ἄνδρα, τὸν δὲ ΓΜίνων ἄγφιόν τινα καὶ χαλεπὸν καὶ 
ἄδικον. 

20. Αττικόν, ὦ βέλτιστε, λέγεις μῦθον καὶ εραγικόν. «6 903 
ΕΤ. Τί δαί; οὐ ταῦτα λέγεται περὶ Μίνω: E 

μη 

1, ὁπουοῦν ο). a. — 17. ὀρθὺν οὐ δοκεῖ α. — 18. εἶναι βασιλικὸς τοῖς a. — 33. διαθεώµεθα µο8: διαθώµεθα 
4 (οί ευ. Leid., Θεασώμεθα abe. — 34. ἐπὶ] τῇ a. — 29. καὶ αἳ διανομαὶ ο. — 23. νεῖμαι) νέµκ Βοοσκλίας, -- 
οἱ τίνος] εἴεινες a. — 53. καὶ Α: καὶ οἱ a ο. — καθαριοτοῦ οωτα Βοκλοτίὶ operis ο. — 17. δὲ] δὴ ᾱ. 

3. δὲ ὁ τὴν ᾱ. — 11. οὐχ οἱ] οὐχὶ a. — φᾶθι a. — 19. ἐν οι. 4 6ἱ cod. Leid. — 21. ἐμφαίνει α. — 33. Ἰοιπά 
ἐσειν, ὡς ᾱ, — 43. Μίνω αᾱ. — 46. Τί δαί; οὐ ταῦτα) Οὐ ταῦτα δέ τι α. 



ΣΩ. Οὕκουν ὑπό γε Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου' καίτοι 
γε πιθανώτεροί εἶσιν ἢ σύμπαντες οἱ τραγῳδοποιοί, ὧν 
σὺ ἀκούων ταῦτα λέγεις. 2* 

ΕΤ. ᾽Αλλὰ τί μὴν οὗτοι περὶ Μίνω λέγουσιν; 
δ Σα. Ἐγὼ δή σοι ἐρῶ, ἵνα μὴ καὶ αὐ, ὥσπερ οἱ ποὶ- 

λοί, ἀσεῤῆς. οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅ τι τούτου ἀσεβέστερόν ἐστιν 
οὐδ) ὃ τι χρὴ μᾶλλον εὐλαβεῖσθαι, πλὴν εἰς Φεοὺς καὶ 
λόγω καὶ ἔργῳ ἐξαμαρτάνειν: δεύτερον δὲ εἰς τοὺς Φείους 
ἀνθρώπους. ἀλλά πάνν πολλὴν χρὴ προµήδθειαν ποιεῖσθαι 

8180 άεἱ, ὅταν μέλλῃς ἄνδρα ψέξειν ἢ ἐπαινέσεσθαι, μὴ οὖκ 
ὀρθῶς εἴπῃς. τούτου καὶ ἕνεκα χρὴ µανθάνειν διαγιγνά- 

σκειν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς ἄνδρας. νεµεσᾷ γὰρ ὁ θεὸς 
ὅταν τις Ψίγῃ τὸν ἑαυτῷ Όμοιον ἢ ἐπαινῇ τὸν ἑαυεῷ 
ἐνανείως ἔχοντα: ἔστι ὃ) οὗτος ὁ ἀγαθός. μἡ γάρ τοι 

is οἵου λάθους μὲν εἶναι Ἱεροὺς καὶ ξύλα καὶ ὄργεα καὶ 

ἄφεις, ὀνθρώπους δἳ μή: ἀλλὰ πάντων τούτων ἱερώτατόν 
ἐσειν ἄνθρωπος ὁ ἀγαθός, καὶ µιαρώτατο» ὁ πονηρός. 

ἤδη οὖν καὶ περὶ Mirco, ὡς αὐτὸν "Ομηρός τε καὶ Ἡσίο- 
Ἡ ὅος ἐγκωμιάζονσι, τούτου ἕνεκα φράσω, ἵνα μὴ ἄνθρωπος 
αν ὦν ἀνθρώπου εἰς ἥρω ἀιὸς υἱὸν λόγῳ ἐξαμαρεάνης. 

264 ΄"Ὅμηρος γὰρ περὶ Κρήτης λέγων, ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι 
ἐν αὐτῇ εἰσὶ καὶ ἐνενήκοντα πόληες, 

τῇσι δὲ, φησίν, ἔνι Ννωσσὸς μεγάλη πύλις, ἔνθα 
τε Μίνως 

15 ἐννέωρος βασίλευε, «ιὸς µεγάλον ὀαριστής. 

ϱ  ἔσεμ οὖν τοῦτο Ὁμήρου ἐγκώμιον εἰς Μόνων διὰ βραχέων 
εἐρημένον, οἷον οὐδ᾽ εἰς ἕνα τῶν ἠρώων ἐποίησεν Ὅμη- 
ρος” ὅτι μὶν γὰφ ὁ Ζεὺς σοφιστής ἐστι καὶ ἡ τέχνη αὕτη 
παγκάλη ἐστί, πολαχοῦ καὶ ἄλλοθι δηλοῖ, ἀτὰρ καὶ ἐν- 

4οταῦθα. λέγει γὰρ τὸν Μίνων συγγίγνεσθαι ἐνάτω ἔτει τῷ 
αἱ ἐν λόγοις καὶ φοιτᾷν παιδευθησύµενον ὡς ὑπὸ σοφι- 

στοῦ ὄντος τοῦ «ιός. ὅτι οὖν τοῦτο τὸ γέρας οὐκ ἴστιν 
ὅτῳ ἀπένειμεν Ὅμηρος τῶν ἠρώων», ὑπὸ «ἱὸς πεπαιδεῦ- 
σθαι, ἆλλῳ ἢ Μένω, τοῦτ) ἔστιν ἔπαινος Θαυμαατός. καὶ 

Ρ 1 Ὀδυσσείας ἐν Νεκυίᾳ δικάζοντα χρυσοῦν οκῆπτρον ἔχοντα 
πεποίηκε τὸν ἠΜίνων, οὐ τὸν ᾿ῬΡαδάμανθυν: ᾿Ῥαδάμανθυν 

δὲ οὔτ ἐνταῦθα δικάζονεα πεποίηκεν οὔτε συγγιγνόµενον 
τῷ οἱ οὐδαμοῦ" διὰ ταῦτά φημ ἐγὼ Μίνων ἁπάντων 
μάλιστα ὑπὸ Ὁμήρου ἐγκεκωμιάσθαι. τὸ γὰρ οιὸς ὄντα 

10 παῖδα µόνον ὑπὸ ΟΦιὸς πεπαιδεῦσθαι οὐκ ἔχει ὑπερβολὴν 
ἐπαίνου. τοῦτο γὰρ σηµαίνει τὸ ἔπος τὸ 

200 ἐννέωρος βασίλενε, «4ιὸς μεγάλου ὁαριστής, 

Ε συνουσιαστὴν τοῦ «Αιὸς εἶναι τὸν Μίνων. οἱ γὰρ ὅαροι 
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λόγοι εἰσί, καὶ ὁαριστὴς συνουσιαστής ἐστιν ἐν λόγοις. 
ἐφοίτα οὖν δὲ ἐνάτου ἔτονς εἰς εὐ τοῦ ἀιὸς ἄντρον ὁ 
Μίνως, τὰ μὲν µαθησόµενος, τὰ δὲ ἀποδειξόμενος, ἃ 
τῇ προτέρᾳ ἐννεετηρίδι ἐμεμαθήκει παρὰ τοῦ ἀἱός. Εἰσὶ 

δὲ οἳ ὑπολαμβάνουσι τὸν ὁαριοτὴν συμπύτην καὶ συµπαι- 5 
στήν εἶναι τοῦ «ιός ἀλλὰ τῷδε ἄν τις τεκμηρίῳ χφῶτο 

ὅτι οὐδὲν λέγουσιν οἳ οὕτως ὑπολαμβάνοντες. πολλῶν γὰρ 330 
ὄντων ἀνθρώπων καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, οὐκ ἔστιν 
οἵεινες ἀπίχονται συµποσίων καὶ ταύτης τῆς παιδιᾶς οὗ 4 
ἔσειν οἶνος, ἄλλοι ἢ Κρῆτες καὶ 4ακεδαιμόνιοι δεύτεροι, 1ο 
µαθόντες παρὰ Κρητῶν. ἐν Κφήτῃ δὲ εἷς οὗτός ἐστι τῶν 

ἄλλων νόμων οὓς Μίνως ἔθηκε, μὴ συμπίνειν ἀλλήλοις 
εἰς µέθην. καίτοι δῆλον ὅτι ἃ ἐνόμιζε καλὰ εἶναι, ταῦτα 
»όμιμα ἔθηκε καὶ τοῖς αὐτοῦ πολίταις, οὐ γάρ που, ὥσ- 
περ γε φαῦλος ἄνθρωπος, ὁ Μίνως ἐνόμιζε μὲν ἕτερα, 58 
ἐποίει δὲ ἄλλα παρ ἃ ἐνόμιζεν: ἀλλ ἦν αὕτη ἡ συνονσία 
ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διά λόγων ἐπὶ παιδείᾳ εἰς ἀρετήν. ὅθεν 
δὴ καὶ τοὺς νόμους τούτους ἔθηκε τοῖς αὐτοῦ πολίταις, 
δι οὓς ἢ τε Κρήτη τὸν πάντα χρόνον εὐδαιμονεῖ καὶ 4α- 
κεδαίµων, ἀφ᾿ οὗ ἤρξατο τούτοις χρῆσθαι, ἅτε θείοις 1ο 908 
οὖσι. Ῥαδάμανθνς δὲ ἀγαθὸς μὲν ἦν ὠνήρ' ἐπεπαίδευτο 
γὰρ ὑπὸ τοῦ Μίνω" ἐπεπαίδευτο μέντοι οὐχ Όλην τὴν 
βασιλικῆν τέχνη», ἆλλ᾽ ὑπηρεσίαν τῇ βασιλικῇ, ὅσον ἐπι ϱ 
στωατεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ὅθεν καὶ δικαστης ἀγαθὸς 

ἐλέχθη εἶναι. νομοφύλακι γὰρ αὐτῷ ἐχρῆτο ὁ Μίνως κατὰ ας 
τὸ ἄστυ, τὰ δὲ κατὰ τὴν ἄλλην Κρήτην τῷ Τάλω. ὁ γὰρ 
Τάλως τρὶς περιῄει τοῦ ἐνιαυτοῦ κατὰ τὰς κώµας, φυ- 

λάττων τοὺς νόμους ἐν αὐταῖς, ἐν χαλκοῖς γραμµατείοις 

ἔχων γεγραµµένους τοὺς νόµους, ὅθεν χαλκοῦς ἐκλήδη. 

Ἐίρηκε δὲ καὶ ᾿Ἡσίοδος ἀδελφὰ τούτων εἰς τὸν Μίνων. 30 
μνησθεὶς γὰρ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος φησίν [] 

ὃς βασιλεύτατος γένετο θνητῶν βασιλήων, 
καὶ πλείοτων ἤνασσε περικτιόνων ἀνθρώπων, 
Ζηνὸς ἔχων σκήπτρον’ τῷ καὶ πολέων βασίλευε, 

καὶ οὗτος λέγει τὸ τοῦ «4ιὸς σκήπτρον οὐδὲν ἅλιο ἢ τὴν 15 
παιδείαν τὴν τοῦ 4ἱός, ᾗ εὔθυνε τὴν Κρήτην. 

ΕΤ. άιὰ τί οὖν ποτέ, ὦ Σώκρατες, αὕτη ἡ φήμη κατε- 

σχέδασται τοῦ Μένω ὡς ἀπαιδεύτου τινὸς καὶ χαλεποῦ ὄντος: 
20. «αἱ ὃ καὶ σὐ, ὦ βέλειστε, ἐὰν σωφρονῇῆς, εὖλα- Ἑ 

βήσει, καὶ ἄλλος πᾶς ἀνὴρ ὅτῳ µέλει τοῦ εὐδόκιμον εἶναι, 40 
µηδέποτε ἀπεχθάνισθαι ἀνδρὶ ποιητικῷ µηδενί. οἱ γὰρ 
ποιηταὶ µέγα δύνανται εἰς δόξαν, ἐφ᾽ ὁπότερ ἂν ποιῶσιν 
εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἢ εὐλογοῦντες ἢ κατηγοροῦντες. ὃ 

20τ 

1. γε τε. — 7. οὐδ οὕτω χρὴ a. — 10. φέξαι α. — ἐπαινέσαι πα. — 16. τούτων om. a. — 17. ὁ ante ἀγαθὺς 
οπν. a. — 18. Μίνωος, αὐτὸν ᾱ. -- 19. τούτου ὅ' Ένεκα a. — 31. Ὅμηρος) Ογλ. τ, 174. 118 κα. — 23. εἰσὶν ἐν αὐτῇ ᾱ. 
— ἐννενήκοντα abe. Serihe ἐνενήκοντα οασι 4062bf. Βεκκ. Fort. ἐννήκοντα. Βλιτ. — 12. Τοῖσι ᾱ. — Κνωδὸς ah. 
— 26. Μίνω α, ubique. — 39, παγκαλἠς a. — 30, συγγενέσθαι a. — 14. Μίνῳ] µόνῳ ᾱ. -- 15. Ὀδυσσείας) ὰ, 088. 
— 56. Alierum ᾿Ραδάμανθνν οι. ᾱ, — 17. πεποίηκε δικάζοντα ᾱ. — 38. πάντων αᾱ. — 33. ἐγκωμιάζεσθαι a. 

ὁ- προτεραία 4. — ἐνναετηρίδι πο, — ἐμεμαθήκει 4: µεμάθηκε Κυσθῇ, µεμαθήκει ουπι Βοκκοτο ο, 0η. St a. 
— 1ο. Μακεδαιμόνιοι, δεύτεροι µαθόντες 4. — 17. ὦ ΟΠ. a. — 13. ὑπηρεσίᾳ ᾱ. — 33-34, Practermissi καπί hi 
versus ab οπιηίυας, qui adhue Hestodi Reliquias ediderunt. ΟΙ. Plut. Thes. ο, 18. — 32. ὃς] ὡς ᾱ. — γένοιτο ᾱ. — 
34. πόλεων a. — 39. εὐλαβήσει] εὐλαβὴς εἴης ᾱ. — 33. Prius q̃ om. ab. — κακηγαροῦντες νὸ, aptlus, ορίποτ, Βκκκ. 
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δὴ καὶ ἐξήμαρεεν ὁ Μίνως, πολεµήσας τῇδε τῇ πόλει, ἐν 
ᾗ ἄλλη τε πολλὴ σοφία ἐστὶ καὶ ποιηταὶ παντοδαποὶ τῆς 
τε ἄλλης ποιήσεως καὶ τραγωδίας. ἡ δὲ τραγωδία ἐσεὶ 

38. Ἁπαλαιὸν ἐνθάδε, οὐχ ὡς οἴονται ἀπὸ Θέσπιδος ἀρξαμένη 
s οὐδ' ἀπὸ Φρυνίχου, ἀλλ᾽ εἰ Φέλεις ἐννοῆσαι, πάνυ παλαιὸν 
αὐτὸ εὑρήσεις ὃν τῆσδε τῆς πόλεως εὔρημα. ἴσει δὲ τῆς 
ποιήσεως δηµοτερπέστατόν τε καὶ ψυχαγωγικώτατον ἡᾗ τρα- 

γωδία: ἐν ᾗ δὴ καὶ ἐντενοντες ἡμεῖς τὸν Μίνων τιµω- 
ρούμεθα ἀνθ) ὧν ἡμᾶς ἠνάγκασε τοὺς δασμοὺς τελεῖν 

10 ἐκείνους. τοῦτο οὖν ἐξήμαρτεν ὁ Μίνως, ἀπεχθόμενος 
ἡμῖν, ὅθεν δή, ὃ οὐ ἐρωτᾷς, κακοδοξότερος γέγονεν. ἐπεὶ 

Ἡ ὅτι γε ἀγαθὺς ἦν καὶ νόμιμος, ὕπερ καὶ ἐν τοῖς πρόσθεν 

ἐλέγομεν, φομεὺς ἀγαθός, τοῦτο µέγιστον σημεῖον, ὅτι 
ἀκίνητοι αὐτοῦ οἱ Σόμοι εἰσίν, ἅτε τοῦ ὄντος περὶ πόλεως 

15 οἰκήσεως ἐξευρόντος εὖ τὴν ἀλήθειαν. 
ΕΤ. οοκεῖ µοι, ὦ «Σώκρατες, εἰκύτα τὸν λόγον 

εἰρηκέναι. 

Σ0, Οὐκοῦν εἰ ἐγώ ἀληθῆ λέγω, δσιοῦοί σοι παλαι- 
οεώτοις Κρῆτες οἱ ἠΜίνω καὶ Ῥαδαμάνθνος πολῖται 

30 νόµοις χρῆσθαι : 

508 ΕΤ. Φαίνονται. 

Σ4. Οὗτοι ἄρα τῶν παλαιῶν ἄριστοι νοµοθέται γε- 

γόνασι, νομεῖς τε καὶ ποιμένες ἀνδρῶν, ὥσπερ καὶ Ὅμη- C 
ρος ἔφη ποιμένα λαῶν εἶναι τὸν ἀγαθὸν στρατηγόν. 

ΕΤ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σ9, Φίρε δὴ πρὸς «4ιὸς φιλίου, εἴ εις ἡμᾶς —— 
ὁ τῷ σώματι ἀγαθὸς νομοθέτης τε καὶ νομεὺς τί ἐστι 
ταῦτα ἃ διανέµων ἐπὶ τὸ οῶμα βέλτιον αὐτὸ ποιεῖ; εἴποι- 
μεν ἂν καὶῶς τε καὶ διὰ βραχέων ἀποκρινόμενοι, ὅτι 
τροφήν τε καὶ πόνους, τὴ μὶν — τοῖς δὲ γυμνάξων 
καὶ συνισεὰς τὸ σώμα αὐτό. 19 

ΕΤ. Ορθῶς γε, 

Σ0. Ed οὖν δὴ μετὰ τοῦτο ἔροιτο ἡμᾶς, Τί δὲ δή Ὁ 
ποτε ἐκεϊνά ἐστιν, ἃ ὁ ἀγαθὸς νομοθέτης καὶ νομεὺς δια- 
νέµων ἐπὶ τὴν φυχἠν βελείω αὐτὴν ποιεῖ; τί ὢν ἄποκφι- 
ράµενοι οὐκ ἂν αἰσχυνθεῖμεν καὶ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ 15 
τῆς ἠλικίας αὐτῶν; 

ΕΤ. Οὐκέει τοῦτ) ἔχω εἰπεῖν. 
Σ9. λλὰ μέντοι αἰσχρόν γε τῇ Ψυχῇ ἡμῶν ἐν 

ἑκατέρου, τὰ μὲν ἐν αὐταῖς φαίνεσθαι μὴ εἰδνίας, ἐν οἷς 
αὐταῖς ἔνεσει καὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ φλαῦρον, τὰ δὲ τοῦ 30 
σώματος καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐσκέφθαι. 

11. οὐ ὃ ᾱ, — κακοδοξώτερος a. — 13. καὶ απίο ἐν οσι. a. — 17. εὐρηκέναι ᾱ. — 19. Μίνω Dekkerus: ἠίνως 
Ἐυς[, Μίνωος ahbe. 

6. ὁ eum Bekkeri ορογίο ο, ο. -- ροµοθέτης ἀγαθὺς a. — 10. αὐτῶν ᾱ. — 19. ἃ ο. 4 Ἐνσδεί, ὃ Κ. — 
νομοθέτης τε καὶ Κυσθε[. -- 14. ἠσχύρθημεν α. — καὶ ὑπὲρ τῆς a. — 16. αὐτῶν a. — 19. μὲν ἑαυταῖς ᾱ. 
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3 
Κατέβην χθὶς εἰς Πειραιᾶ μετὰ Γλαύκωνος τοῦ ᾽Αφί- 

σεωνος προσενξόμενός τε τῇ Θεῷ καὶ ἅμα τὴν ἑορτὴν 
βου]όμενος θΘεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν ἅτε νῦν 
πρῶτον ἄγοντες. καλὴ μὲν οὖν µοι καὶ ἡ τῶν ἐπιχωρίων 

Επομπὴ ἔδοξεν εἶναι, οὐ μέντοι ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν 
ἣν οἱ Θρᾷκες ἔπεμπον. προσενξάµενοι δὲ καὶ θεωρήσαντες 

Β ὠπῆμεν πρὸς τὸ ἄσεν. κατιδὼν οὖν πόῤῥωθεν ἡμᾶς οἵ- 
4 καδε ὠρμημένους Πολέμαρχος ὁ Κεφάλον ἐκέλευσε ὅρα- 

µόντα εὺν παῖδα περιμεῖναί ἕ κελεῦσαι. καί μον ὅπι- 
1οσθεν ὁ παῖς λαβόμενος τοῦ ἱματίου, Κελεύει ὑμᾶς, ἴφη, 

Πολέμαρχος περιμεῖναι. Καὶ ἐγὼ μµετετράφην τε καὶ 
ἠρόμην ὅπου αὐτὸς εἴη. Οὗτος, ἴφη, ὄπισθεν προσέρχε- 
ται" ἀλλὰ περιμένετε. ᾽Αλλὰ περιμενοῦμεν, ἡ δ᾽ ὃς ὁ 
Γλαύκων. Καὶ ὀλίγῳ ὕστερον ὃ τε Πολέμαρχος ἧκε καὶ 

ο 15 Αδείμαντος ὁ τοῦ Γλαύκωνος ἀδελφὸς καὶ Νεκήρατος 
ὁ Νικίου καὶ ἄλλοι τινές, ὡς ἀπὸ τῆς ποµπῆς. ὁ οὖν 
Πολέμαρχος ἔφη Ὢ Σώκρατες, δοκεῖτέ µοι πρὸς ἄσευ 
ὠρμῆσθαι ὡς ἀπιόντε. Οὐ γὰρ κακῶς δοξάξεις, ἦν δ᾽ 

ἐγώ. Ὁρᾶς οὖν ἡμᾶς, ἔφη, ὕσοι ἐσμέν; Πῶς γὰρ οὔ: 
Ἡ τοίνυν τούτω», ἴφη, κρείττους γένεσθε ἢ μένετ αὐ- 
τοῦ. Οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, ἔτι Ἑν λείπεται, τὸ ἦν πείσω- 
μεν ὑμᾶς ὥς χρὴ ἡμᾶς ἀφεῖναι. Ἡ καὶ δύναιθ ἄν, 
ἡ ὅ᾽ ὃς, πεῖσαι μὴ ἀκούοντας; Οὐδαμῶς, ἴφη ὁ Γιαύ- 5440 
κων. ὋὪς τοίνυν» μὴ ἀκουσομένων, οὕτω διανοεῖσθε. 
Καὶ ὁ ᾿Αδείμαντος, 4ρά γε, ἡ δ’ ὃς, οὐδ' ἴστε ὅτι Ἰαμ- 388 
πὰς ἔσται πρὸς ἑσπέραν ἀφ ἵππων τῇ θεῷ; Αφ’ ἵππων; 
ἦν δ᾽ ἐγώ" καινόν γε τοῦτο. λαμπάδια ἴχοντες διαδώσον- 
σιν ἀλλήλοις ἁμιλιώμενοι τοῖς ἵπποις; ἢ πῶς λέγεις; Οὔ- 1ο 
τως, ἔφη ὁ Πολέμαρχος' καὶ πρός γε παννυχίδα ποιή- ὅ 
σουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι. ἐξαναστησόμεθα γὰρ μετὰ 
τὸ δεῖπνον καὶ τὴν παννυχίδα θεασόμεθα καὶ ξυνεσόμεθά 

τε πολλοῖς τῶν νέων αὐτόθι καὶ διαλεξόµεθα. ἀλλὰ µέ- 
νετε καὶ μὴ ἄλλως ποιεῖτε. Καὶ ὁ Γλαύκων, Ἔοικεν, 158 
ἔφη, µενετέον εἶναι. Αλ’ εἰ δοκεῖ, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὕτω χρὴ 
ποιεῖν. 

ιμεν οὖν οἴκαδε εἰ τοῦ Πολεμάρχον, καὶ νσίαν 

25 a. — 15. ἀδελφὸς om. Stallbaumlj operae, 
J —— ῇ θεω. ; ἔφη, οὕτω φθο. -- 8. τῇ :φ) ἵππων Ὁ. 
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τε αὐτόθι κατελάβοµεν καὶ Εὐθύδημον, τοὺς τοῦ Πολε- 
µάρχου ἀδε]φούς, καὶ δὴ καὶ Θρασύμαχον τὸν λαλκηδό- 
γιον καὶ Χαρμαντίδην τὸν Παιανιέα καὶ Κλειτοφῶντα τὸν 
᾿ριστωνύμου. ἦν δ᾽ ἔνδον καὶ ὁ πατὴρ ὁ τοῦ Πολεμάρ- 

δχου Κέφαλος. καὶ µάλα πρεσβύτης µοι ἔδοξεν εἶναι" 
6 διὰ χρόνου γὰρ καὶ ἑωρώκειν αὐτόν. καθῆστο δὲ ἐστεφανω- 

μένος ἐπί τινος προσκεφαλαίου τε καὶ δίφφον’ τεθυκὼς 
γὰρ ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. ἐκαθεζόμεθα οὖν παρ αὐτόν: 
ἔκειντο γὰρ δίφροι τινὶς αὐτόθι κύκλω. εὐθὺς οὖν µε 

1ο (δὼν ὁ Κέφαλος ἠσπάξτό τε καὶ εἶπεν Ὦ Σώκρατες, 
οὐδὲ θΘαμίζεις ἡμῖν χαταβαίνων εἰς τὸν Πειραιᾶ" χρῆν 
μέντοι. εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει ἦν τοῦ ῥᾳδίως πο- 

ρεύεσθαι πρὸς τὸ ἄστυ, οὐδὲν ἄν σε ἔδει δεῦρο ᾖέναι, 
ἀλλ’ ἡμεῖς ἂν παρὰ οἳ ἡμεν' νῦν δέ σε χρὴ πυκνότερον 

16 δεῦρο ἀναι: ὡς εὖὐ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε ὅσον αἱ κατὰ τὸ σῶμα 
ἠδοναὶ ἁπομαραίνονταε, τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς 
λόγους ἐπιθυμίαί τε καὶ ἡδοναί. μὴ οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλὰ 
τοῖσδέ τε τοῖς νεανίαις ξύνισθι καὶ δεῦρο παρ ἡμᾶς 
φοίτα ὡς παρὰ φίλους τε καὶ πάνυ αἰκείους Καὶ μήν, 

ο ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὦ Κέφαλε, χαΐρω γε διαλεγόµενος τοῖς σφό- 
Ε δρα πρισοβύταις. δοκεῖ γάρ µοι χρῆναι παρ αὐτῶν πυνθά- 

νεσθαι, ὥσπερ τινὰ ὁδὺν προεληληθότων, ἣν καὶ ἡμᾶς 

ἴσως δεήσει πορεύεσθαε, ποία εἰς ἐἔσει, τραχεῖα καὶ χα: 

λεπή, ἢ ῥᾳδία καὶ εὔπορος; καὶ δὴ καὶ σοῦ ἡδέως ἂν 
απυθοίµην ὃ τί σοι φαίνεται τοῦτο, ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἤδη 

εἶ τῆς ἡλοίας, ὃ δὴ ἐπὶ γήραος οὐδῷ φασὶν εἶναι οἱ ποι- 

ηταί, πότερον χαλεπὸν τοῦ βίου, ἢ πῶς σὺ αὐτὸ ἐξαγ- 

7έλλεις. 

το Ἐγώ σοι, ἔφη, νὴ τὸν “ία ἐρῶ, ὦ Σώκρατης, οἷόν γέ µοι 

1η φαίνεται. πολλάκις γὰρ συνεργόµεθά τινες εἰς ταὐεὺ παφα- 

πλησίαν ἡλικίαν ἔχοντες, διασώζοντες τὴν παλαιὼν παροι- 

μίαν. οἱ οὖν πλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρονται ξυνιόντες, τὰς ἐν τῇ 
γεότητι ἡδονὰς ποθοῦντες καὶ ἀναμιμνησκόμενοι περί τε 
τώφροδίσια καὶ περὶ πύτους καὶ εὐωχίας καὶ ἄλι' ἄττα 

10 ἃ τῶν τοιούτων ἴχεται, καὶ ἀγανακτοῦσιν ὥς μεγάλων τι- 
7 νῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε μὲν κὖ ζῶντες, νῦν δὲ οὐδὲ 
Β ζώντες. ἔνιοι δὲ καὶ τὰς τῶν οἰκείων προπηλακίσεις τοῦ 

γήρως ὀδύρονται, καὶ ἐπὶ τούτῳ δὴ τὺ γῆρας ὑμνοῦσιν 
ὅσων κακῶν σφίσιν αἴτιον. ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν, ὦ Σώκρα- 

«τες, οὗτοι οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι. εἰ γὰρ ἦν τοῦτ᾽ αἴτιον, 
κἄν ἐγὼ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνθειν Ενεκά γε γήρως καὶ 

ol ἄλλοι πάντες ὅσοι ἐνταῦθα ἠλθον ἠλικίας. νῦν δ᾽ ἴγωγε 
ἤδη ἐντετύχηκα οὐχ οὕτως ἔχουσι καὶ ἄλλοις, καὶ δὴ καὶ 

Σοφοκλεῖ ποτὲ τῷ ποιητῇ παφεγενόµην ἐρωτωμένῷ ὑπό 
ὁ εδ τινος Πῶς, ἔφη, ὦ Σαφόκλεις, ἔχες πρὺς τἀφροδίσια: 

ἔτι οἷός τ’ εἶ γυναικὶ συγγήγνεσθαι; Καὶ ὃς, Εὐφήμει, ἔφη, 

ΠΗ4ΑΤΩΝΟΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ ἆ. 

ὦ ἄνθρωπε" ἀσμεναίτατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον, ὥσπερ 
λνττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεοπότην ἀποφνγών. Εὖ οὖν 
μοι καὶ τότε ἔδοξεν ἐκεῖνος εἰπεῖν, καὶ νῦν οὐχ ἤττον. 
παντάπασι γὰρ τῶν γε τοιούτων ἐν τῷ γήρᾳ πολλὴ εἰρήνη 
Ἰέγνεται καὶ ἐλευθερία. ἐπειδὰν γὰρ al ἐπιθυμίαι παύ- 5 

όωνται κατατείνουσαι καὶ χαλάσωσι, παντάπασι τὸ τοῦ 

Σοφοκλέους γέγνεται" δεσποτῶν πάνυ πολλῶν ἔστι καὶ Ὁ 
µαινοµένων ἀπηλλάχθαι. ἀλλά καὶ τούτων πέρι καὶ τῶν 
γε πρὸς τοὺς οὐκείους µία τις αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ γῆρας, 

ὦ Σώκρατες, ἀλλ’ ὁ τρόπος τῶν ἀνθφώπων. ἂν μὲν γὰρ ιο 8 
κόσµιοι καὶ εὔκολοι ὥσι, καὶ τὸ γῆρας μετρίως ἐσεὶν ἐπί- 
πονον" εἰ δὲ µή, καὶ γῆρας, ὦ Σώκρατες, καὶ νεότης 

χαλεκὴ τῷ τοιούτῳ ξυμβαίνει. 
Καὶ ἐγὼ ἀγασθεὶς αὐτοῦ εἰπόντος ταῦτα, βουλόμενος 

ἔτι λέγειν αὐτὸν ἐκίνουν καὶ εἶπον Ὢ Κέφαλε, οἶμαί σον 15 Ε 
τοὺς πολλούς, ὄταν ταῦτα λέγης, οὐκ ἀποδέχεσθαι, ἆλλ᾽ 
ἡγεῖσθαί σε ῥᾳδίως τὸ γήρας φέρειν οὗ διὰ τὸν τρόπον 
ἁλλὰ διὰ τὸ πολλὴν οὐσίαν κεκεῆσθαι: τοῖς γὰρ πλονσίοις 
πολλὰ παραμύθιά φασιν εἶναι. ἈΑληθῆ, ἔφη, λέγεις' οὗ 
γὰρ ἀποδίχονται. καὶ λέγουσι μέν τι, οὐ μέντοι γε Όσον κι 
οἵονται, ἀλλά τὸ τοῦ Θεμιστοκλέους εὖ ἴχει, ὃς τῷ Σεριφίῳ 
λοιδορουμένῳ καὶ λέγοντι, ὅτι οὐ δι αὐτὸν ἁλλὰ διὰ τὴν 3580 

πόλιν εὐδοκιμοῖ, ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ ἂν αὐτὸς Σερί- 
φιος ὢν ὀνομαστὸς ἐγένετο οὔτ) ἐκεῖνος ᾽ἀθηναῖος. καὶ 
τοῖς δὴ μὴ πλουσίοις, χαλεπώς δὲ εὺ γήρας φέρουσιν 10 
εὖ ἔχει ὁ αὐτὸς λόγος, ὅτι οὔτ' ἂν ὁ ἐπιικῆς πάνυ τι 
ῥᾳδίως γῆρας μετὰ πενίας ἐνέγκοι οὔθ) ὁ μὴ ἐπιεκὴς 

πλουτήσας εὐκολός ποτ ἂν ἑαυτῷ γένοικο. Πότερον δέ, 
ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὦ Κέφαλε, ὧν κέκεησαι τὰ πλείω παρέλαβες 
ἢ ἐπεκτήσω; Πο) ἐπεκτησάμην, ἴφη, ὦ Σώκφατες; µέσος 1ο Β 
τις γέγονα χρηματιστής τοῦ τε πάππου καὶ τοῦ πατρὀς. 9 

ὁ μὲν γὰρ πάππος τε καὶ ἁμώνυμος ἐμοὶ σχεδόν τι ὅσην 
ἐγὼ νῦν οὐσίαν κέκτηµαι παραϊαβὼν πολλάκις τοδαύτην 
ἐποίησε, υσανίας δὲ ὁ πατὴρ ἔτι ἐἰάστω αὐτὴν ἐποίησε 
τῆς νῦν οὕὔσης' ἐγὼ δὲ ἀγαπῶ, ἐὰν μὴ ἐλάττω καταλίπω 15 
τουτοισέ, ἀλλὰ βραχεῖ γέ τιν πλείω ἢ παρέλαβο» Οὗ 
τοι ἕνεκα ἠρόμην, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὅτι µοι ἔδοξας οὐ σφόδρα 4441 
ἀγαπῶν τὰ χρήματα. τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὡς εὺ πολὺ οἳ 6 
ἂν μὴ αὐτοὶ κεήσωνεαι" οἱ δὲ κτησάµενοι διπὶῇ ἢ οἱ ἅλ- 
λοι ἀσπάζονται αὐτά. ὥσπερ γὰρ οἱ ποιηταὶ τὰ αὐτῶν ευ 
ποιήματα καὶ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας ἀγαπῶσι, ταύτη 

τε δὴ καὶ οἱ χρηματισάµενοι περὶ τὰ χρήματα σπουδά- 
ἔουσιν ὡς ἴργον ἑαυτῶν, καὶ κατὰ τὴν χρείαν, ᾖπερ οἱ 

ἄλλοι. χαλεποὶ οὖν καὶ ξυγγενέσθαι εἰσίν, οὐδὲν ἐθέλοντες 
ἐπαινεῖν ἁλλ' ἢ τὸν πλοῦτον. ᾿ἈΑληθῆ, ἴφη, λέγεις. 5. 

Πάννυ μὲν οὖν, ἦν ὁ’ ἐγώ. ἀλλά µοι ἴτι τοσόνδε εἰπέ. b 

2. ἦ Stallbaumli — — 6, ἑωρώκη eum Bekkero e. — 11, οὐδὲ] οὗ δὲ Nliaseh ad Hom. Odyos. Τ. Il. p. 18. 
— 12. ΠΟ, - 1. ὁ σὲ ο, — 18. ψεανίσκοις be. — 20. γε οπι. a. — 13. Υ ἐμοὶ b. — 33. ξυνόντες σπα Astid ο, 
— 34, πότους τε καὶ ο. -- 1. ἐπεπόνθη ου Βοκκοτο ο, — 43. ἐγὼ 3. 
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Οὗ τοι) Τούτου α. — «3. τε) γε, 

σπα — — —— — — — — 



τέ µέγιστον οἵει ἀγαθὸν ἀπολελανκέραι τοῦ πολλὴν οὐσίαν 
κεκτῆσθαι; Ὁ, ἡ δ' ὃς, ἴσως οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιµε 
λέων. εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ Σώκφατες, ὅει, ἐπειδάν 

10 τις ἐγγὺς ᾖ τοῦ οἴεσθαι τελευτήσειν, εἰσέρχιται αὐτῷ δέος 
5 καὶ φροντὶς περὶ ὧν ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῇει. οἳ τε γὰρ 
λεγόμενοι μῦθοι περὶ τῶν ἐν "Αϊδου, ὧᾳ τὸν ἐνθάδε ὧδι- 
κήσαντα δεῖ ἐκεῖ διδόναι δίκην, καταγελώµενοι τέως, τότε 

ΕΚ δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν φυχὴν μὴ ἀληθεῖς ὧσι: καὶ 
αὐτὸς ἤτοι ὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀσθενείας ἢ καὶ ὥσπερ 

10 ἤδη ἐγγυτέρω ὤν τῶν ἐκεῖ μᾶλλόν τι καθορᾷ αὐτά. ὑπο- 

ψίας ὁ᾽ οὖν καὶ δείµατος μεστὸς γίγνεται καὶ ἀναλογίζε- 

ται ἤδη καὶ οχοπεῖ, εἴ τινά τι ἠδίκηκεν. ὁ μὲν οὖν εἰ- 
ρίσκων ἑαυτοῦ ἐν τῷ βίῳ πολλὰ ἁδικήματα καὶ ἐκ τῶν 
ὕπνων, ὥσπερ οἱ παῖδες, θαμὰ ἐγειρόμενος δειµαίνει καὶ 

δε: ζῇ μετὰ κακῆς ἐλπίδος: τῷ δὲ μηδὶν ἑαυτῷ ἄδικον ἕνν- 
ειδύτι ἠδεῖα ἐπὶς ἀεὶ πάρεστι καὶ ἀγαθὴ γηροτρύφος, 
ὥς καὶ Πίνδαρος λέγει. χαριέντως γάρ τοι, ὦ Σώκρατες, 

τοῦς ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι ὃς ἂν δικαίως καὶ ὁσίως τὸν βίον 
διαγώγῃη, γλυκεῖά οἳ καρδίαν ἀτάλλοισα γηφο- 

φιτρόφος ουναορεῖ ἐλπίς, ἃ μάλιστα θνατῶν πο- 
αύστροφον γνώµαν κοβερνᾶᾷ. εὖ οὖν λέγει Όαυμα- 
στῶς ὡς σφόδρα. πρὸς δὴ τοῦτ ἔγωγε τίθηµι τὴν τῶν 

ν, χρηµώτων κτῆσιν πλείστου ἀξίαν εἶναι, οὔ τι παντὶ ἀνδρὶ 
ἀλλὰ τῷ ἐπιεικεῖ. τὸ γὰρ μηδὲ ἄκοντά τινα ἐξαπατῆσαι 

15 ἢ Φεύσασθαι, μηδ αὖ ὀφείλοντα ἢ θεῷ θυσίας εινὰς ἢ 
ἀνθρώπῳω χρήματα ἔπειτα ἐκεῖσε ἀπιέναι δεδιύτα, μέγα 
µέρος εἰς τοῦτο ἡ τῶν χρημάτων κεῆσις συμβάλλεται. 

ἔχει δὲ καὶ ἄλλας χρείας πολλάς: ἀλλά γε ἓν ἀνθ) ἑνὺς 

οὐκ ἐλάχιοτον ἔγωγε Φείην ὢν εἰ τοῦτο ἀνδρὶ νοῦν 

10 ἔχοντι, ὦ Σώκρατες, πλοῦτον χρησιμώτατον εἶναι. 
ο Παγκάλως, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις, ὦ Κέφαλε. τοῦτο δ᾽ 

αὐτό, τὴν δικαιοσύνην, πύτερα τὴν ἀλήθειαν αὐτὸ φῄή- 
σοµεν εἶναι ἁπ]ῶς οὕτω, καὶ τὸ ἀποδιδόναι, ὤν τὶς τι 
παρά του λάβη, ἢ καὶ αὐτὰ ταῦτα ἴἔστιν ἐνίοτε μὶν δι- 

αφ καίως, ἐνίοτε δὲ ἀδίκως ποιεῖν; οἷον τοιόνδε λέγω: πᾶς 

ὧν που εἴποι, εἲ τις λάβοι παρὰ φίλου ὠνδρὸς σωφρογοῦν- 

τος ὅπλα, εἰ μανεὶς ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε χρὴ τὰ τοιαῦτα 

ἀποδιδόναι, οὔτε δίκαιος ἂν εἴη ὁ ἀποδιδούς, οὐδ᾽ αὖ 
πρὸς τὸν οὕτως ἔχοντα πάντα ἐθίλων τὀληθῆ λέγειν. 

ϱ 1ο Ὀρθῶς, ἔφη, Ἰέγες. Οὐκ ἄρα οὗτος ὄρος ἐστὶ δικαιο- 
αύνης, ἀληθῆ τε λέγειν καὶ ἃ ἂν λάβῃ τις ἀποδιδόναι. 

Πάνυ μὶν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὑπολαβὼν ὁ Πο- 

λἸέμαρχος, εἴπερ γέ τι χρὴ Σιµωνίδη πείθεσθαι Καὶ 

19 μέντοι, ἴφη ὁ Κέφαλος, καὶ παραδίδωµι ὑμῖν τὸν λό- 

15γον" δεῖ γάρ µε ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι. Οὐκοῦν, 
ἔφην ἐγώ, ὁ Πολέμαρχος τῶν γε σῶν κληρονόμος: 

Πάνο γε, ἡ δ᾽ ὃς γελάσαφ, καὶ ἅμα ἥει πρὸς τὰ Ἱερά. 
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4έγε δή, εἶπον ἐγώ, σὺ ὁ τοῦ λόγου κληρονόμος, τί Ε 
φὴς τὸν Σιμωνίδην λέγοντα ὀφθῶς λέγειν περὶ δικαιοσύ- 
νης: Ότι, ἡ ὅ’ ὃς, τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστω ἀποδιδό- 

ναι δίκαιόν ἐστι. τοῦτο λέγων δοκεῖ ἴμοιε καλῶς λέγειν. 
᾽Αλλὰ μέντοι, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, Σιμωνίδη γε οὐ ῥάδιον ἀπιστεῖν' 6 
σοφὸς γὰρ καὶ Θεῖος ἀνήρ' τοῦτο μέντοι ὅ τί ποτε λέ- 
γε, οὐ μέν, ὦ Πολέμαρχε, ἴσως γιγώσκεις, ἐγὼ δὲ 

ἀγνοῦ. δῇλον γὰρ ὅτε οὐ τοῦτο λέγει, ὅπερ ἄρτι ἐλέγο- 
μεν, τό τινος παρακαταθεµένου τι ὁτωοῦν μὴ σωφρόνως 
ἀπαιτοῦντι ἀποδιδόναι' καίτοι γε ὀφειλόμενόν πού ἐστι 339 
τοῦτο, ὃ παρακατέθετο. ἡ γάρ; Ναί. ᾽Αποδοτέον δέ γε 
οὐδ᾽ ὁπωσειοῦν τότε ὁπύτε τις μὴ σωφρύνως ἀπαιτοῖ: 

᾽Αληθὴ, ἡ ὅ' ὃς. "άλλο δή τι ἢ εὐ τοιοῦτον, ὥς ἴοικε, 
λέγει Σιμωνίδης τὸ τὰ ὀφειλόμενα δίκαιον εἶναι ἀποδι- 

δόναι. Αλλο μέντοι νὴ ία, ἔφη. τοῖς γὰρ φίλοις οἴεται 15 
ὀφείλειν τοὺς φίλους ὠγαθὸν μὲν ει δρᾷν, κακὸν δὲ µη- 
δέν. Μανθάνω, ἦν ὅ ἐγώ: ὅτι οὐ τὰ ὀφειλόμενα ἀποδί- 
ὅωσιν ὃς ἄν τῷ χρυσίον ἀποδῷ παρακαταθεµένω, ἐἑάνπερ {3 

ἡ ἀπόδοσις καὶ ἡ λῆψις βλαβερὰ γίγνηται, φίλοι δὲ ὧσιν Β 
ὅ τε ἀπο]αμβάνων καὶ ὁ ἀποδιδούς' οὐχ οὕτω λέγειν Ἡ 
φὴς τὸν Σιµωνίδην; Πάνυ μὲν οὖν. Ίΐ δὲ; τοῖς ἐχθροῖς 

ἀποδοτέον ὅ τι ἂν τύχη ὀφειλόμενον: Πανεάπασι μὲν 
οὖν, ἔφη, ὃ γε ὀφείεται αὐτοῖς. ὀφείλεται δὲ, οἶμαι, 
παρά γε τοῦ ἐχθροῦ τῷ ἐχθρῷ ὕπερ καὶ προσήκει, κακόν 
τι. ᾿Ἠινίξατο ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὡς ἔονκεν, ὁ Σιμωνίδης 1 
ποιητικῶς τὸ δίκαιον ὃ εἴη. διενοεῖτο μὲν γάρ, ὡς φαί- 
νεταε, ὅτι τοῦτ) εἴη δίκαιον, τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ὧπο- ϐ 
διδόναι. τοῦτο δὲ ὠνύμασεν ὀφειλόμενον. ἁλλὰ τί οἴε, 
ὦ πρὸς «ιός, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, εἰ οὖν τι αὐτὸν ἤρεο Ὦ 
Σιµωνίδη, ἡ τίσιν οὖν τί ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ πο 
προσῆκον τέχνη ἰατρικὴ καλεῖται; τί ἂν οἵε ἡμῖν αὐτὸν 
ἀποκρίνασθαι:; «ῆλον ὅτι, ἔφη, ἡ σώμασι φάρμακά τε 
καὶ σιτία καὶ ποτᾶ. Ἡ δὲ τίσι τί ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμε- 
νον καὶ προσῆκον τέχνη µαγειρικὴ καλεῖται; Ἡ τοῖς ὄφοις Ὦ 
τὰ ἡδύσματα. Εἶεν' ἡ οὖν δὴ τίσι εἰ ἀποδιδοῦσα τέχνη 36 
δικαιοσύνη ἂν καλοῖτο; Εἰ μέν τι, ἴφη, δεῖ ἀκολουθεῖν, 

ὦ Σώκρατες, τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις, ἡ τοῖς φίλοις µ 
τε καὶ ἐχθροῖς αἰφελείας τε καὶ βιάβαᾳ ἀποδιδοῦσα. Τὸ Μ.. 
τοὺς φίλους ἄρα εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς κακῶς δι- 
καιοσύνην λέγει; «οκεῖ μοι. Τίς οὖν δυνατώκατος κά- 10 

µνοντας φίλους εὖ ποιεῖν καὶ ἐχθροῦς κακῶς πρὸς όσον 
καὶ ὑγίεαν; Ἱαερός Τίς δὲ πλέοντας πρὸς τὸν τῆς θα- Ε 
λάττης κίνδυνον; Κυβερνήτης. Τί δὲ ὁ δίκαιος; ἐν τίνι 
πράξει καὶ πρὸς τί ἔργον δυνατώτατος φίλους ὠφελεῖν καὶ 

ἐχθροὺς βλάπτει»; Ἐν τῷ προσπολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ξυμµα: α5 
χεῖν, ἔμοιγε δοκεῖ. Εἶεν' μὴ κάμνουσί γε µήν, ὦ φί1ε 

Πολίµαφχε, ἑατρὸς ὄχφηστος. ᾽ληθῆ. Καὶ μὴ π]έουσι 
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δὴ κυβερνήτης. Λία. "ρα καὶ τοῖς μὴ πολεμοῦσιν ὁ 
δίκαιος ἄχρησεος; Οὐ πάνν µοι δοκεῖ τοῦτο. Ἀρήσιμον 
ἄρα καὶ ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύνη; Ἀρήσιμον. Καὶ γὰρ γε- 
ωργία" ἢ οὗ: Ναί. Πρός γεκαρποῦ κεῆσιν. Ναί. Καὶ 

δμὴν καὶ σκυτοτοµική; Ναί. Πρός γε ὑποδημάτων ἄν, 
οἶμαι, φαίης κτῆσιν. Πάνυ γε Τί δὲ δή: τὴν δεκαιο- 

σύνην πρὸς τίνος χρείαν ἢ κτῆσιν ἐν εἰρήνῃ φαΐης ἂν 
χρήσιµον εἶναι: Πρὸς τὰ ξυµβόλαια, ὦ Σώκρατε. Ἔνμ- 

βόχεμα δὲ λέγεις κοινωνήµατα, ἤ τι ἄλλο; Κοινωνήματα 
Ιοδῆτα. Αρ οὖν ὁ δίκαιος ἀγαθὸς καὶ χρήσιμος κοινωνὸρ 

εἷς πεττῶν Δέσιν, ἢ ὁ πεττευτικός; Ὁ πεττευτικός. ΑλΛ’ 
εἰς πλίνθων καὶ λίθων Θέαιν ὁ δίκαιος χφησιμώτερός τε 
καὶ ἀμείνων κοινωνὸς τοῦ οἰκοδομικοῦ; Οὐδαμῶς. Αλ’ 
εἰς τίνα δὴ κοινωνίαν ὁ δίκαιος ἁμείνων κοινωνὸς τοῦ 

15 κιθαριστικοῦ, ὥσπερ ὁ κιθαριοτικὸς τοῦ δικαίου εἰς κρου- 
µάτω»; Εἰ ἀργυρίου, ἔμοιγε δοκε. Πλήν γ ἴσως, ὦ 

Πολέμαρχε, πρὺς τὸ χρῆσθαι ἀργυρίῳ, ὅταν δέῃ ἀργυ- 
ὁ ορίου κοινῇ πρίασθαι ἢ ἀποδόσθαι ἵππον' τότε ὅ’, ὡς 

ἐγὼ οἶμαι, ὁ Ἱππικός. ἡ γάρ; Φαίνεται. Καὶ μὴν ὅταν γε 
φοπλοῖον, ὁ γαυπηγὸς ἢ ὁ κυβερνήτης. "Εοικεν. "Όταν οὖν 

τί δέη ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ κοινῇ χρῆσθαι, ὁ δίκαιος χρη- 
σιμώτερος τῶν ἄλλων; Ὅταν παρακαταθέσθαι καὶ σῶν 
εἶναι, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν λέγις, ὅταν μηδὶν δέῃ 
αὐτῷ χρῆσθαι ἁλλὰ κεῖσθαι; Πάνυ γε. "Όταν ἄρα ἄχρη- 

b 49 στον ᾗ ἀργύφιον, τότε χρήσιμος ἐπ᾽ αὐτῷ ἡ δικαιοσύνη; 
Κινδυνεύε. Καὶ ὅταν δὴ δρέπανον δέῃ φυλάχτειν, ἡ 
δικαιοσύνη χρήσιμος καὶ κοινῇ καὶ ἐδίᾳ: ὅταν δὲ χρῆσθαι, 
ἡ ἀμπελουργική: Φαίνεται. Φήσεις δὲ καὶ ἀοπίδα καὶ 
λύραν ὅταν δέῃ φυλάτεειν καὶ μηδὶν χρῆσθαι, χρήσιμον 

{46 ου εἶναι τὴν δικαιοσύνην, ὅταν δὲ χρῆσθαι, τὴν ὁπλιτικὴν 
καὶ τὴν µουσικήν; Ανάγκη. Καὶ περὶ τἆλλα δὴ πάντα 
ἡ δικαιοσύνη ἑκάστου ἐν μὲν χρήσει ἄχρηστος, ἐν δὲ ἄχφη- 

Ἐ οστίᾳ χρήσιμος; Κινδυνεύε. Οὐκ ἂν οὖν, ὦ φᾶε, πάνυ 
γέ τι οπουδαῖον εἴη ἡ δικαιοσύνη, εἰ πρὸς τὰ ἄχρηστα 

15 χρήσιμον ὃν τυγχάνει. τόδε δὲ σκεφώµεθα. ἂρ οὐχ ὁ 
πατάξαι δεινότατος ἐν μάχη εἴτε πυκτικῇ εἴεε τινὶ καὶ 
ἄλλῃ, οὗτος καὶ φυλάξασθαι; Πάνν γε. 40 οὖν καὶ 
φόσον ὅσεις δεινὸς φυλάξασθαι καὶ λαθεῖν, οὗτος δει- 
Σότατος καὶ ἐμποιῆσαι; "Έμοιγε δοκεῖ. ᾽Αλλὰ μὴν στρα- 

384 μωτοπέδου γε ὁ αὐτὺς φύλαξ ἀγαθός, ὕσπερ καὶ τὰ τῶν 
πολεμίων κλέφαι καὶ βουλεύματα καὶ τὰς ἄλλας πράξεις. 
Πάνυ Ἰε. Ὅτου τις ἄρα δεινὺς φύλαξ, τούτου καὶ φὼρ 
δεινός, "Ἔοικεν. Εἰ ἄρα ὁ δίκαιος ἀργύριον δεινὸς φυ- 
λάττειν, καὶ κλέπτειν δεινός. Ὡς γοῦν ὁ λόγος, ἴφη, ση- 

αδµαίνει. Κλέπτης ἄρα τις ὁ δίκαιος, ὥς ἔοικεν, ἀναπέ- 
φανται. καὶ κινδυνεύεις παρ Ὁμήρου µεμαθηκέναι αὐτό, 
καὶ γὰρ ἐκεῖνος τὸν τοῦ ᾿Οδυσσέως πρὺς μητρὸς πάππον 
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Αὐτόλυκον ἀγαπᾷ τε καί φησιν αὐτὸν πάντας ἀνθρώπους Β 
κεκάσθαι κλεπτοσύνῃ 8) ὄρκῳ τε. ἔοικεν οὖν ἡ δικαιοσύνη 
καὶ κατὰ οἳ καὶ καθ "Όμηρον καὶ κατὰ Σιµωνίδην κλε- 17 
πεική τις εἶναι, ἐπ ὠφελείᾳ μέντοι τῶν φίλων καὶ ἐπὶ 
βιάβη τῶν ἐχθρῶν. οὐχ οὕτως ἔλεγες; Οὐ μὰ τὸν 4ἱ,5 
ἔφη, ἆλλ) σὐκέτ' οἶδα ἔγωγε ὃ τι ἔλεγον. τοῦτο μέντοι 
ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι, ὠφελεῖν μὲν τοὺς φίλους ἡ δικαιοσύνη, 
βιάπτειν δὲ τοὺς ἐχθρούς. Φίλους δὲ λέγεις εἶναι πὀ- 6 
τερον τοὺς δοκοῦντας ἑκάσεῳ χρηστοὺς εἶναι, ἢ τοὺς ὄντας, 

κἂν μὴ δοκῶσι, καὶ ἐχθροὺς ὠσαύτως; Εἰκὸς µέν, ἴφη, 1ο 
οὓς ἄν τις ἡγῆται Ἰθησεοὺς φιλεῖν, οὓς δ’ ἂν πονηροὺς 
μισεῖν. Αρ οὖν οὐχ ἁμαρτάνουσιν οἱ ἄνθρωποι περὶ 

τοῦτο, ὥστε δοκεῖν αὐτοῖς πολλοὺς μὲν χρηστοὺς εἶναι μὴ 
ὄντας, πολλοὺς δὲ τοὐναντίον: ᾽Αμαρτάνουσιν. ἘΤούτοις 
ἄρα οἱ μὲν ἀγαθοὶ ἐχθροί, οἱ δὲ κακοὶ φίλοι; Πάνυ γε. is 
Αλ’ ὅμως δίκαιον τότε τούτοις τοὺς μὲν πονηροὺς ὤφε- 
λεῖν, τοὺς ὁ) ἀγαθοὺς βλάπτει. Φαίνεται. ᾽Αλλὰ μὴν Ὁ 
οἳ γε ἀγαθοὶ δίκαιοί τε καὶ οἷοι μὴ ἀδικεῖν. ᾿ληθή. 
Κατὰ δὴ εὺν σὺν λόγον τοὺς μηδὶν ἀδικοῦντας δίκαιον 
κακῶς ποιεῖν. ἸΜηδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες: πονηρὺς αυ 
γὰρ ἔοικεν εἶναι ὁ λόγος. ἸΤοὺς ἀδίκους ἄρα, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, 
δίκαιον βλάπτειν, τοὺς δὲ δικαίους ὠφελεῖν. Οὗτος ἐκεί- {8 
νου καλλίων φαίψεται. Πολλοῖς ἄρα, ὦ Πολέμαρχε, ἕυμ- 
βήσεται, Όσοι διηµαρτήκασι τῶν ἀνθρώπων, δίκαιον εἷ- 
γαι τοὺς μὲν φίλους βλάπτειν᾽ πονηροὶ γὰρ αὐτοῖς εἰσίτ ο R 
τοὺς ὅ’ ἐχθροὺς ὠφελεῖν' ἀγαθοὶ γάρ. καὶ οὕτως ἐροῦμεν 
αὐτὸ τοὐνανείον ἢ τὸν Σιμωνίδην ἔφαμεν λέγειν. Καὶ 
µάλα, ἔφη, οὕτω ξυμβαίνει. ἁἰλὰ µεταθώμεθα" κινδυ- 
φεύομεν γὰρ οὐκ ὀρθῶς τὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν θὲ- 
οὔαι. Πῶς Θέµενοι, ὦ Πολέμαρχε; Τὸν δοκοῦντα Ίρη: 30 
στόν, τοῦτον φίλον εἶναι. Νῦν δὲ πῶς, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, µε- 
ταθώμεθα; Ίὸν δοκοῦντά τε, ᾖ ὅ᾽ ὅς, καὶ τὸν. ὄντα 
χρηστὺν φίλον" τὸν δὲ δοκοῦντα μέν, ὄντα δὲ μὴ δοκεῖν 335 
ἁλλὰ μὴ εἶναι φίλον. καὶ περὶ τοῦ ἐγθροῦ δὶ ἡ αὐτὴ 
Φίσις.. Φίλος μὲν δή, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ λόγω ὁ ἀγα- 16 
Φὸς ἔσται, ἐχθρὸς δὲ ὁ πονηρό Ναί. Κκεύεις δὴ 

ἡμᾶς προσθεῖναι τῷ δικαίῳ ἢ ὡς τὸ πρῶτον ἐλέγο- 
μεν, λέγοντες δίκαιον εἶναι τὸν μὲν φίλον εὖ ποιεῖν, 
τὸν δὲ ἐχθρὺν κακῶς' νῦν πρὸς τούτῳ ὧδε λέγειν, ὅτι ἔστι 
δίκαιον τὸν μὶν φίλον ἀγαθὸν ὄντα εὖ ποιεῖν, τὸν ὅ 0 
ἐχθρὸν κακὸν ὄντα βἰάπτειν; Πάνου μὶν οὖν, ἔφη, οὔ- 
τως ἄν µοι δοκεῖ καλώς λέγεσθαι. Ἔστιν ἄρα, ἦν ὃ) ἐγώ, 
δικαίου ἀνδρὺς βἰάπτειν καὶ ὀνεινοῦν ὠνθρώπων; Καὶ 
πάνυ γε, ἔφη, τούς γε πονηρούς τε καὶ ἐχθροὺς δεῖ βιά- 
πτειν. Βλαπτύμενοι δ᾽ ἵπποι βελτίους ἢ χείρους γίγνονται; «5 
Χείρονς. Αρα εἰς τὴν τῶν κυνῶν ἀρετήν, ἢ εἰς τὖν τῶν 
ἵππων; Εἰς τὴν τῶν ἵππον. Αφ’ οὖν καὶ χύνες βλαπτόμενοι 
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χείρους γήγνονται εἰς τὴν τῶν κυνῶν, ἀλλ) οὐκ εἰς τἡν τῶν ἵπ- 
ὁ πων ἀρεήν: Ανάγκη. Ανθρώπους δέ, ὦ ἑταῖρε, μὴ οὕτω 

φῶώμεν βλαπτομένους εἰς τν ον θρωπείαν ἀρετὴν χείρους γί- 
γλεσθαι; Πάνυ μὲν οὖν. λ}’ ἡ δικαιοσύνη οὐκ ἀνθρωπεία 

κάρετή; Καὶ τοῦ) ἀνάγκη. Καὶ τοὺς βιαπεομένους ὄρα, ὦ 
φίλε, εών ἀνθρώπων ἀπάγκη ἀδικωτέρους γγνεσθαι. Ἔοικεν. 

"40 οὖν τῇ μονσικῇ οἱ μονσικοὶ ἁμούσους δύνανται ποιεῖν; 

᾽δύνατον. ᾽Αλλὰ τῇ ἱππικῇ οἱ ἵππικοὶ ἀφίππους: Οὐκ 
ἔσειν. αλλά τῇ δικαιοσύνη δὴ οἱ δίκαιοι ἀδίκους: ἡ καὶ 

u 1ο ξυλλήβδην ἀρετῇ οἱ ἀγαθοὶ κακούς; ᾽Αλλὰ ἀδύνατον, Οὐ 
γὰρ Φερμότητος, οἶμαι, ἔργον φύχειν, ολλὰ τοῦ ἑναντίου. 

Ναί Οὐδὲ ξηρότητος ὑγραίνειν, ἁλλὰ τοῦ ἐνανείου. Πάνυ 
γε. Οὐδὶ δῇ τοῦ ἀγαθοῦ βιάπτειν, ολλά τοῦ ἐναντίου. 

9) Φαίνεται ὍὉ δὲ γε δίκαιος ἀγαθός: Πάνυ γε. Οὖὐκ 
14 ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν ἔργον, ὦ Πολέμαρχε, οὔτε φί- 

λον οὔτ ἄλλον οὐδένα, ἀλλά τοῦ ἐἑναντίου, τοῦ ἀδίκον. 
Ε ἍΠαντάπασί µοι δοκεῖς ἀληθὴ λέγειν, ἔφη, ὦ Σώκρατες. 

Εἰ ἄρα τὰ ὀφειλόμενα ἑκάσεω ἀποδιδόναι φησί τις δί- 
χκαισν εἶναι, τοῦτο δὲ δὴ νοεί αὐτῷ, τοῖς μὲν ἐχθροῖς βλά- 

Ἄνβην ὀφείλεσθαι παρὰ τοῦ δικαίου ἀνδρός, τοῖς δὲ φίλοις 

ἀφέλειαν, οὐκ ἦν σοφὺς ὁ ταῦτα εἰπών. οὐ γὰρ ἀληθῆ 
ἔλεγεν' οὐδαμοῦ γὰρ δίκαιον οὐδίνα ἡμῖν ἐφάνη ὃν βλά- 

πτειν. Συγχωρῶ, ἡ δ' ὃς. αχούμεθα ἄρα, ἦν ὅ ἐγώ, 

χοινῇ ἐγώ τε καὶ σὐ, ἐν τις αὐτὺ φῇ ἢ Σιµωνίδην ἢ 
39 Βίαντα ἢ Πιτακὺν εηκέναι ἤ τιν ἄλλον τῶν σοφῶν τε 

καὶ µακαρίων ὠνδρῶν. "Εγωγ’ οὖν, ἔφη, ἔτοιμός εὖμι 

386 κοινωνεῖν τῆς μάχης. Αλ) οἶσθα, ἦν ὁ ἐγώ, οὗ µοι 

δοκεῖ εἶναι τὸ ῥῆμα τὸ φάναι δίκαιον εἶναι τοὺς μῖν φί- 
ους ὠφελεῖν, τοὺς ὅ) ἐχθροὺς βλάπτειν; Τίνος: ἴψη. 

1ο Οἶμαι αὐτὸ Πεφιάνδρου εἶναι ἢ Περδίκκου ἢ Ἐέρξου ἢ 
Ἰσμηνίου τοῦ Θηβαίου ἤ τινος ἄλλου µέγα οἰομένον δύ- 

ναὔσθαι πλονσίου ὠγδρός. ᾽Αληθέστατα, ἴφη, λέγεις. Εν, 

9!) ἦν ὅ) ἐγώ: ἐπειδὴ δὲ οὐδὶ τοῦτο ἐφάνη ἡ δικαιοσύνη ὂν 
οἱδὲ τὸ δίκαιον, τί ἂν ἄλλο τις αὐτὸ φαίη εἶναι: 

Καὶ ὁ Θφρασύμαχος πολλάκις μὶν καὶ διαλεγοµένων 

ἡμῶν. μεταξὺ ὤρμα ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ λόγου, ἔπειτα 

ὑπὸ τῶν παρακαθηµένων διεκωλύετο βον]ομένων ὅνα- 

κοῦσαι τὸν λόγον: ὡς δὲ διεπανσάµεῦα καὶ ἐγὼ ταῦτ) 
εἶπον, οὐκέτι ἠουχίαν ἦγεν, ἀλλὰ ουστρέψας ἑαυτὸν ὥσ- 

«οπερ θηρίον ἦκεν ἐφ' ἡμᾶς ὡς διαρπασόµενος. Καὶ ἐγώ τε 

καὶ ὁ Πολέμαρχος δείσαντες διεπτοήθηµεν' ὁ ὃ) εἰς τὺ 

ὁ μέσον φθεγξάµενος Τίς, ἔφη, ὑμᾶς πάλαι φλναρία ἔχειν 

ὦ Σώκρατες: κα τί εὐηθίζεσθε πρὸς ὦλλήλους ὑποκατα- 

κλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖς; αλλ εἴπερ ὥς ἀληθῶς βούλει 

15 εἰδέναι τὸ δίκαιο» ὃ τι ἴστι, μὴ µόνον ἐρώτα μηδὲ φιλο- 

τιμὸῦ ἐλέγχω», ἐπειδάν τίς τι ἀποκρίνηταε, ἐγνωκὼς τοῦτο, 

ὕτι ῥᾷον ἐρωτᾷν ἢ ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἀπό- 
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αριναι καὶ εὐπὶ τί φῆς εἶναι τὸ δίκαιον" καὶ ὅπως µοι μὴ 
ἐφεῖς, ὅτι τὸ δέον ἐσεὶ μηδ᾽ Ότι τὸ ὠφέλιμον μηδ᾽ ὅτι τὸ ϐ 

λυσελοῦν μηδ᾽ ὅτι τὸ κερδαλέον μηδ᾽ ὅτι τὸ ξυμφέρον" 
ἀλλὰ σαφῶς µοι καὶ ἀκριβῶς λέγε ὃ τι ὢν λέγῃς: ὡς ἐγὼ 
οὐκ ἀποδέξομαι, ἐὰν ὕθλους τοιούτους ἀέης. Καὶ ἐγὼδ 

ἀκούσας ἐξεπ]άγην καὶ προσβλέπων αὐτὸν ἐφαβούμην, 359 
καί µοι δοκῶ, εἰ μὴ πρύτερος ἑωρώκειν αὐτὸν ἢ ἐκενος 
ἐμέ, ἄφωνος ἂν γενέσθαι. νῦν δὲ ἠνίκα ὑπὸ τοῦ λόγου 
ἤρχετο ἐξαγριαίνεσθαι, προσέβχεψα αὐτὸν πρότερος, ὥσει 
αὐτῷ οἷός τ ἐγενόμην ὠποκρίνασθαι καὶ εἶπον ὑποεφέμων 10 Ε 

Ὢ Θφρασύμαχε, μὴ χαλεπὺς ἡμῖν ἴσθι: εἰ γὰρ ἑξαμαφ- 

τάνοµεν ἐν τῇ τῶν λόγων σκέψει ἐγώ τε καὶ ὅδε, εὖ ἴσθι 
ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ γὰρ δὴ οἵου, εἰ μὶν χφυ- 
αίον ἐζητοῦμεν, οὐκ ἄν ποτε ἡμᾶς ἑκόντας εἶναι ὑποκα- 

τακλίνεσθαι ἀλλήλοις ἐν τῇ ζητήσει καὶ διαφΏείρειν τὴν 15 
εὗρισιν αὐτοῦ, δικαιοσύνην δὲ ξητοῦντας, πρᾶγμα πολ- 

λῶν χρυσίων τιµιώτερον, ἔπειθ) οὕτως ἀνοήεως ὑπείκειν 
ἀλλήλοις καὶ οὐ σπουδώζειν ὅ τι μάλιστα φανῆναι αὐτό. 
οἵον γε σύ, ὦ φὺε. ἀλλ’, οἶμαι, οὗ δυνάµεθα. ἐλεεῖσθαι 

οὖν ἡμᾶς πολὺ μᾶλλον εἰκός ἐοτί που ὑπὸ ὑμῶν τῶν δει- ο 3331 
νῶν ἢ χαλεπαίνεσθαι. 

Καὶ ὃς ἀκούσας ἀνεκόγχασέ τε µάλα σαρὸ ἴνιον καὶ 
εἶπεν Ὦ Ἡράκλεις, ἴφη, αὕτη κείνη ἡ εἰωθοῖα εἰρωνεία 
Σωκράτους, καὶ ταῦτ ἐγὼ ᾖδη τε καὶ τούτοις πφοὔλεγον, 

ὅτι σὺ ἀποκφίνασθαι μὲν οὐὖκ ἐθελήσοις, εἰρωγεύσοιο δὲ 15 

καὶ πάντα μᾶλλον ποιήσοις ἢ ὠποκρινοίω, εἴ τὶς τί σὲ 
ἐρωτᾷ. Σοφὺς γὰρ εἶ, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε: εὖ 93 
οὖν ᾖδησθα ὅτι εἴ τινα ἔφοιο ὑπύσα ἐοτὶ τὰ δώδεκα, καὶ 

ἐρόμενος προείποις αὐτῷ ΄Ὅπως µοι, ὦ ἄνθρωπε, μὴ 

ἐρεῖς, ὅτι ἔσει τὰ δώδεκα δὶς Ἐξ μηδ᾽ ὅτι τρὶς τέτταρα 3 

μηῦ) ὅτι ἑξάκις δύο μηδ᾽ ὅτι τετράκις τρία" ὡς οὐκ ὧπο- 

δέξοµαί σον, ἐὰν τοιαῦτα φλναρῆς: δῆλον οἶμαί σοι ἦν 
Ότι οὐδεὶς ἀποκριροῖτο τῷ οὕτω πυνθανοµένω, ολλ) εἴ 
σοι εἶπεν  Θρασύμαχε, πῶς λέγεις; μὴ ἀποκρίνωμαι ὧν 
προεῖπες μηδέν; πότερον, ὦ Ὀαυμάσιε, μηδ᾽ εἰ τούτων 15 

τι τυγχώνει ὄν, ἆλλ᾽ ἕτερον εἶἴπω τι τοῦ ἀληθοῦς: ἢ πῶς 
ἀέγειςς τί ἂν αὐτῷ εἶπες πρὺς ταῦτα; Εἶεν, ἴφη: ὡς δη 6 

ὕμοιων τοῦτο ἐκείνω. Οὐδέν γε κωλύει, ἦν ὃ' ἐγώ: εἰ δ) 

οὖν καὶ μὴ ἴστν Όμοιον, φαίνεται δὲ τῷ ἐρωτηθέντι 
τοιοῦτο», ἠἧττόν τι αὐτὸν οἴει ἀποκρινιῖσθαι τὸ φαιρό- 49 

µενον ἑαυτῷ, ἐάν τε ἡμεῖς ἁπαγορεύωμεν ἐἑάν τε μή; 

"αλλο τι οὖν, ἔφη, καὶ αὐ οὕτω πονήσεις; ὧν ἐγὼ εἀἰπεῖ- 
πον, τούτων τι ἀποκρινεῖ; Οὐκ ἂν θαυμάσαιμι, ἦν ὅ᾽ 

ἐγώ" εἴ µοι σκεψαμένῳ οὕτω δόξειεν. Τί οὖν, ἔφη, αν 

ἐγὼ δείξω ἑτέφαν ἀπόπφισιν παρὰ πάσας ταύτας περὶ ϱ Ὦ 

δικαιοσύνης, βελτίω τούτων; τί ἀξιοῖς παθεῖν; Τί ἄλιο, 24 

ἦν ὅ) ἐγώ, ἢ ὕπερ προσήκει πάσχειν τῷ μὴ εἰδόει; προσ- 
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ἥκει δέ πον μαθεῖν παρὰ τοῦ εἰδότος. καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 
ἀξιῶ παθεῖν. Ἡδὺς γὰρ εἶ, ἔφη. ἁλλὰ πρὸς τῷ μαθεῖν 
καὶ ἀπότισον ἀργύριον. Οὐκοῦν ἐπειδάν µοι γένηται, 

εἶπον. λλ ἔστιν, ἴφη ὁ Γλαύκων” ἀλλ) ἕνεκα ἀργνρίου, 
5 ὦ Θρασύμαχε, λέγε: πάντες γὰρ ἡμεῖς Σωκράτει εἰσοίσο- 

Ε µεν. Πάνυ γε, οἶμαι, ἡ ὅ᾽ ὅς, ἵνα Σωκράτης τὸ εἰωθὸς 
διαπράξηται, αὐτὸς μὲν μὴ ἀποκρίνηεαι, ἄλλου ὅ᾽ ὧπο- 
κφινοµένου λαμβάνη λόγον καὶ ἐλέχη. Πῶς γὰρ ἄν, 
ἔφην ἐγώ, ὦ βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο πρῶτον μὶν μὴ 

1ο εἰδώς μηδὶ φάσκων εἰδέναι, ἴπειτα, εἴ ει καὶ οἵεται περὶ 

τούτων, ἀπειρημένον αὐτῷ εἴη ὕπως μηδὶν ἐρεῖ ὧν ἡγεῖ- 
ται ὑπ ἀνδρὺς οὐ φαύλου; ἀλλὰ οἳ δὴ μᾶλλον εἰκὸς λέ- 

358 ειν’ οὗ γὰρ δὴ φὶς εἰδέναι καὶ ἔχειν εἰπεῖν. μὴ οὖν 
ἄλλως ποίει, ἆλλ᾽ ἐμοί τε χαρίζου ἀποκρινόμενος καὶ μὴ 

15 φθονήσης καὶ Γλαύκωνα τόνδε διδάξαι καὶ τοὺς ἄλλους. 

Ἐὐπόντος δέ µου ταῦτα, ὃ τε ΓΠαύκων καὶ οἱ ἄλλοι 
ἐδέοντο αὐτοῦ μὴ ἄλλως ποιεῖν. καὶ ὁ Θρασύμαχος φα- 

μῦ νερὺς μὲν ἦν ἐπιθυμῶν εἰπεῖν, ἵν εὐδοκιμήσεεν, ἡγού- 

µενος ἴχειν ἀπόκρισιν παγκάλην' προσεποιεῖτο δὲ φιλονει- 
30 κεῖν πρὸς τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον. τελευτῶν δὲ 

Ἡ ἐυνεχώρησε, κάπειτα Αἴτη δή, ἴφη, ἡ Σωκράτους σοφία, 
αὐτὸν μὲν μὴ ἐθέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ τῶν ἄλλων πε- 
ρμόντα µανθάνειν καὶ τούτων μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι. 
ὌΌτι μέν, ἦν ὅ ἐγώ, µανθάνω παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθῆ 

1ο εἶπες, ὦ Θρασύμαχε: Ότι δὲ οὔ µε φὶς χάριν ἐκτίνειν, 
ψεύδει. ἐκτίνω γὰρ ὅσην δύναµαι. δύναµαι δὲ ἐπαινεῖν 
µόνον’ χρήματα γὰρ οὐκ ἴχω' ὡς δὲ προθύµως τοῦτο 
δρῶ, ἐάν τίς µοι δοκῇ εὖ λέγειν, εὖ εἶσει αὐτίκα δὴ µάλα, 

ο ἀπειδὰν ἀποκρίνη: οἶμαι γάρ σε εὖ ἐρεν. "κονε δή, ἡ 
40 ὃ’ ὃς. φημὶ γὰρ ἐγὼ εἶναι τὸ δύκαιον οὐκ ἅλλο τι ἢ τὸ 

τοῦ κφείστονος ξυμφέρον. ἀλλὰ τί οὐκ ἐπαινεῖς; ἀλλ οὐκ 

ἐθελήσεις. ᾿Εὰν μάθω γε πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις' νῦν 
γὰρ οὕπω οἶδα. τὸ τοῦ κρείετονος φῇν ἐυμφέρον δίκαιον 
εἶναι. καὶ τοῦτο, ὦ Θφασύμαχε, τέ ποτε λέγει; οὐ γάρ 

ὅπου τό γε τοιόνδε φῄς' εἰ Πουλυδάµας ἡμῶν κρείετων ὁ 
πογκρωτιαστὴς καὶ αὐτῷ ξυμφέρει τὰ βύεια κρία πρὸς τὸ 

Ὦ σώμα, τοῦτο τὸ σιτίον εἶναι καὶ ἡμῖν τοῖς ἥττοσιν ἐκείνου 
ἑυμφέρον ἅωα καὶ δίκαιον. Ἀδελυρὸς γὰρ εἰ, ἔφη, ὦ 

96 Σώκφατες, καὶ ταύτῃ ὑπολαμβάνεις, ᾗ ἂν κακουργήσαις 
ο μάλιστα τὸν λόγον. Οὐδαμῶς, ὦ ἄρισε, ἦν ὁ' ἐγώ, 

ἀλλὰ σαφέσεερον εἰπὲ τί λέγει. Eit' οὐκ οἶσθ', ἔφη, ὅτι 
τῶν πόλεων αἱ μὲν τυραννοῦνται, αἲ δὲ δημοκφατοῦντας, 
αἱ δὲ ἀριστοκρατοῦνται; Πῶς γὰρ οὗ: Οὐκοῦν τοῦτο 

κρατεῖ ἐν ἑκάστῃ πόλει, τὸ ἄρχον; Πάνυ γε Τίθεται 

Εωδέ γε τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὐτῇ ξυμφέ- 
ϱον, δημοκρατία μὲν δημοκρατικούς, τυραννὶς δὲ τυραν- 
νικούς, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτω. θέµεναι δὲ ἀπέφηναν τοῦτο 
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δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι, τὸ σφίσι ξυµφέρον, καὶ 
τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολάζονσιν ὡς παρανομοῦντά τε 
καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ οὖν ἐσείν, ὦ βέλτιστε, ὃ λέγω, ἐν 
ἁπάσαις ταῖς πόλεσι ταὐτὸν εἶναι δίκαιον, τὸ τῆς καθε- 
στηκνίας ἀρχῆς ἑυμφέρον. αὕτη δὲ που κρατεῖ, ὥστε 
ἐυμβαίνει τῷ ὀρθῶς λογιζομένῳ πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ 
δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονος ἐνμφέρον. Νῆν, ἦν ὅ' ἑγώ, 
ἴμαθον ὃ λέγεις. εἰ δὲ ἀληθὶς ἢ µή, πειράσοµαι μαθεῖν. 
τὸ ἐυμφέρον μὲν οὖν, ὦ Θρασύμαχε, καὶ οὐ ἀπεκρίνω 

δίκαιον εἶναι: καίτοι ἔμοιγε ἀπηγόρευες ὅπως μὴ τοῦτο ιο 
ἀποκρινοίμην" πρόσεστι δὲ δὴ αὐτόθι τὸ τοῦ κρείττονος. 
Σμικρά γε ἴσως, ἴφη, προσθήκη. Οὕπω δῆλον οὐδ εἰ 
µεγάλη. ἆλλ ὅτι μὶν τοῦτο σπεπτέον εἰ ἀληθῆ λέγεις, 
δῆλον. ἐπειδὴ γὰρ ξυμφέρον γέ ει εἶναι καὶ ἐγὼ ὁμολογῶ 
τὸ δίκαιον, σὺ δὲ προστίθης καὶ αὐτὺ φὴς εἶναι τὸ τοῦ 15 
αφείττονος, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ, σκεπτέον δή. «Σκόπει, ἔφη. 
Ταῦτ᾽ ἔσται, ἦν ὅ ἐγώ. καί µοι εἰπέ: οὐ καὶ πείθεσθαι 
μέντοι τοῖς ἄρχουσι δίκαιον φὴς εἶναι; ᾿Εγώγε. Πότερον 
δὲ ὠναμάρτητοί εἶσιν οἱ ἄφχοντες ἐν ταῖς πόλεσιν ἑκά- C 

σταις ἢ οἷοί τι καὶ ἁμαρτεῖν; Πάνεως που, ἔφη, οἷοί τι 20 

καὶ ἁμαρτεῖν. Οὐκοῦν ἐπιχειροῦντες νόμους τιθέναι τοὺς 

μὶν ὀφθῶς τιθέασι, τοὺς δέ τινας οὐκ ὀρθῶς; Οἶμαι 
ἔγωγε. Τὺ δὲ ὀρθῶς ἄρα τὸ τὰ ξυμφέροντά ἐστι τίθε- 
σθαι ἑαυτοῖς, τὸ δὲ μὴ ὀρθῶς ἀξύμφοφα, ἢ πῶς λέγεις; 

Οὕτως, A ὃ) ὧν θῶνται, ποιητέον τοῖς ἀρχομέτοις, καὶ Ἡ5 
τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον; Πῶν γὰρ οὗ; Οὐ µόνον ἄρα δί- 
καιόν ἐστι κατὰ τὺν σὺν λόγον τὸ τοῦ κφείτονος ξυμφέρον D 
ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, τὸ μὴ ξυμφέρον. Τί λέγεις 

οὐ; ἴφη. 4 οὐ λέγεις, ἔμοιγε δοκῶ. σκοπώμεν δὴ βέλτιον. 
οὐχ ὠμολόγηται τοὺς ἄρχοντας τοῖς ἀρχομένοις προστάτ- 10 98 
τοντας ποιεῖν ἄττα ἐνίοτε διαµαρτάνειν τοῦ ἑαυτοῖς βε]- 
τίστου, ἃ ὃ ὤν προσεάττωσιν οἱ ἄρχοντες δύιαιον εἶναι 
τοῖς ἀρχομένοις ποιεν; ταῦτ οὐγ ὠμολόνηται; Οἶμαι 

ἔγωγε, ἔφη. Οἵου τοίνυν, ἦν ὃ' ἐγώ, καὶ τὸ ἀξύμφορα R 

ποιεῖν τοῖς ἄρχουσί τε καὶ κρείετοσι δίκαιον εἶναι μολο- 35 
γῆσθαί σοι, ὅταν οἳ μὲν ἄρχοντες ἄκοντες κακὰ αὐτοῖς 
προστάετωσι, τοῖς δὲ δίκαιον εἶναι φῇς ταῦτα ποιεῖν ἃ 
ἐκεῖνοι προσέταξαν' ἆρα εύτε, ὦ συφώτατε Θφασύμαχε, 
οὖκ ἀναγκαῖον ξυμβαίνειν αὐτὸ οὕτωσί, δίκωιον εἶναι 
ποιεῖν τοὐνανείον ἢ ὃ σὐ λέγει; τὸ γὰρ τοῦ κρείττονος 49 

ἀξύμφορον δήπου προσεάττεται τοῖς ἥττοσι ποιεῖν. Ναὶ 
μὰ οὗ, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Πολέμαρχος, σαφἑσεατά γε. 
᾿Εὰν οὐ Υ, ἔφη, αὐτῷ µαρευρήσῃς, ὁ Ἀλειτοφῶν ὑπο- 
λαβών». Καὶ τί, ἴφη, δεῖται µάρτνρος; αὐτὸς γὰρ Θρα- 
σύμαχος ὁμολογεῖ τοὺς μὲν ἄρχοντας ἐνίοτε ἑαυτοῖς κακὰ «5 
προστώετειν, τοῖς δὲ ἀρχομένοις δίκαιον εἶναι ταῦτα ποι- 
εν. Τὸ γὰρ τὰ κελευόµενα ποιεῖν, ὦ Πολέμαρχε, ὑπὸ 
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τῶν ἀρχόντων δίκαιον εἶναι ἔθετο Θφασύμαχος. Καὶ γὰρ 
28 τὸ τοῦ κρείετονος, ὦ Κλειοφῶν, ἑυμφέρον δίκαιον εἶναι 
Β ἔθντο. ταῦτα δὲ ἀμφότερα Θέμενος ὠμολόγησεν αὖ ἐνίοτε 

τοὺς κρείττους τὰ αὐτοῖς ἀξύμφοφα κελεύειν τοὺς ἤττους 
δτε καὶ ἀρχομένους ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτων τῶν ὁμολογιῶν 
οὐδὲν μᾶλλον τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον δίκαιον ἂν εἴη 
ἢ τὸ μὴ ξυμφέρον. λλ, ἔφη ὁ Κλετοφῶν, τὸ τοῦ 
κρείττονος ξυμφέρον ἔλεγεν ὃ ἡγοῖτο ὁ κρείττων αὐτῷ 
ξυμφέρειν’ τοῦτο ποιητέον εἶναι τῷ ἥττονε, καὶ τὸ δίκαιον 

ιοτοῦτο ἐτίθετα. Αλ} οὐχ οὕτως, ἡ ὅ' ὃς ὁ Πολέμαρχος, 
ὁ ἀέγετο. Οὐδέν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Πολέπαρχε, διαφέρει, 

αλλ’ εἰ νῦν οὕτω λέγει Θρασύμαχος, οὕτως αὐτοὶ ἅπο- 

δεχώµεθα. 
Καί μοι εἰπέ, ὦ Θρασύμαχε" τοῦτο ἦν ὃ ἐβούλον λέ- 

19 γειν τὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείετονος ἔυμφέρον δοκοῦν εἶναι 

τῷ κρείττονι, ἐάν τε ξυμφέρῃ ἐάν τε µή; οὕτω σε φῶμεν 
λέγειν; ᾿Ἠκιστά Υ, ἔφη" ἀλλὰ κφείττω µε οἴει καλεῖν τὸν 
ἐξαμαρτάνοντα, ὅταν ἐξαμαρτάνῃ; Εγωγε, εἶπον, ὤμην 
σε τοῦτο λέγειν, ὅτε τοὺς ἄρχοντως ὠμολόγεις οὐκ ἀνα- 

Ὦ ’0 µαρτήτους εἶναι ἁλλά τι καὶ ἐξαμαρτάνειν. Σνκοφάντης 
γὰρ εἶ, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ἐν τοῖς λόγοις, ἐπεὶ αὐτίκα 

30 ἰατρὸν καλεῖς σὺ τὸν ἐξαμαρτάνοντα περὶ τοὺς κάµνοντας 
κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο ὃ ἐξαμαρτάνει; ἢ λογιστικόν, ὃς ὢν ἐν 
λογισμῷ ἁμαρτάνη, τότε Όταν ἁμαρτάνη, κατὰ ταύτην 

πο τὴν ἁμαρτίαν; ἆλλ’, οἶμαι, λέγομεν τῷ ῥήματι οὕτως, 
ὅτι ὁ ἰατρὺς ἐἑξήμαρτε καὶ ὁ λογιστὴς ἐξήμαρεε καὶ ὁ 
γθαμµατιστής' τὸ ὅ’, οἶμαι, ἕκαστος τούτων, καθ’ ὅσον 

Κ τοῦτ ἴσειν ὃ προσαγορεύοµεν αὐτόν, οὐδέπυτε ἁμαρτάνει. 
ὥστε κατὰ τὸν ἀκριβῆ λόγον, ἐπειδὴ καὶ σὺ, ἀκριβολογεῖ, 

π οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν ἁμαρτάνει. ἐπιλιπούσης γὰρ ἐπι- 
στήµης ὁ ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν ᾧ οὐκ ἔστι ὅημιουρ- 
γός' ὥστε δημιουργὸς ἢ σοφὸς ἢ ἄρχων οὐδεὶς ἁμαρτάνει 
εότε ὅταν ἄρχων ᾖ. ἀλλὰ πᾶς γ ἂν εἴποι ὅτι ὁ ἰαερὸς 
ἥμαρτε καὶ ὁ ἄρχων ἥμαρτε. τοιοῦτον οὖν δή σοι καὶ 

16 ἐμὲ ὑπόλαβε νῦν δὴ ἀποκρίνεσθαι. τὸ δὲ ἀκριβέστατον 
311 ῥἐκεῖνο τυγχάνει ὄν, τὸν ἄρχοντα, καθ᾽ ὅσον ἄρχων ἐσεί, 

μὴ ἁμαρτάνειν, μὴ ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ αὐτῷ βέλτισεον 
τίθεσθαι, τοῦτο δὲ τῷ ἀρχομένῳ ποιητέον. ὥστε, Όπερ 
ἐξ ἀρτῆς ἔλεγον, δίκαιον λέγω τὸ τοῦ κφείττονος ποιεῖν 

ο ἐνμφέρον. Εἶεν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε δοκῶ σοι 
αυκοφαντεῖν; Πάνυ μὶν οὖν, ἴφη. Οἵε γάρ μ ἐξ ἔπι- 
βουλῆς ἐν τοῖς λόγοις κακουργοῦντά σε ἐρίσθαι ὡς ἠρό- 

8ΐ µην; Εὖ μὲν οὖν οἶδα, ἔφη. καὶ οὐδέν γέ σοι πλέον 
ἩΒ ᾖἔσται"' οὔτε γὰρ ἄν µε λάθοις κακουργῶν, οὔτε μὴ λαθὼν 
«δβιάσασθαι τῷ λόγῳ δύναιο Οὐδέ γ ἂν ἐπιχερήσαιμι, 

a. ἔθετο ὁ Θρασόμαχος a. -- Α. ἡγεῖτο a. — 15. Malim λέχομεν μὶν. Ῥκκκ. 
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ἦν ὃ ἐγώ, ὦ µακάριε. ἆλλ᾽ ἵνα μὴ αὖθις ἡμῖν τοιοῦτον 
ἐγγένηται, διόφισαι ποτέρως λέγει τὺν ἄρχοντά τε καὶ 
τὸν κρείτονα, τὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἢ τὸν ἀκριβεῖ λόγω, 

ὃ νῦν δὴ ἔλεγες, οὗ τὸ ξυμφέρον κρείετονος ὄντος δίκαιον 
ἔσται τῷ ἥττονι ποιεῖν. Τὸν τῷ ἀκριβεστάτῳ, ἴφῃη, λόγῳ 5 
ἄργοντα ὄντα. πρὺς ταῦτα κακούργει καὶ συκοφάντει, εἴ 
τι δύνασαι' οὐδέν σου παρίεµαι. ἀλ᾽ οὐ μὴ οἷός ε᾿ je. ϐ 
Οὔε γὰρ ἄν µε, εἶπον, οὕτω µανῆναι, ὥστε ξορεῖν ἔπι- 
χειρεῖν λέοντα καὶ συκοφαντεῖν Θφρασύμαχον: Νῦν γοῦν, 

ἔφη, ἐπεχείρησας, οὐδὶν ὢν καὶ ταῦτα. ΄δην, ἦν ὅ ιο 
ἐγώ, τῶν τοιούτων. ἀλλ εἰπέ µοι" ὁ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ 
ὑατρός, ὃν ἄφει ἔλεγες, πότερον χρηματιστής ἐστιν ἢ τῶν 
καµνόντων θεραπευτής; καὶ Ἱέγε τὸν τῷ ὄντι ἐκερὸν ὄντα. 
Τῶν καµνόντων, ἔφη, θεραπευτής. Τί δὲ κυβερνήτης: 
ὁ ὀρθῶς κυβερνήτης ναυτῶν ἄρχων ἐστὶν ἢ ναύτης: Ναν- 15Ώ 
τῶν ἄρχων. Ονδέν, οἶμαι, τοῦτο ὑπολογιστέον, ὅτι πλεῖ 
ἐν τῇ νηϊ, οὐδ' ἐσεὶ κλητίος ναύτης": οὐ γὰρ κατὰ τὸ 3δ 
πλεῖν κυβερνήτης καλεῖται ἀλλὰ κατὰ τὴν τέχνην καὶ τὴν 
τῶν ναυτῶν ἀρχήν. ᾿Αληθῆ, ἔφη. Οὐκοῦν ἑκάσεῳ τού- 
των ἔσει τι ξυμφέρον; Πάνυ γε. Οὐ καὶ ἡ είχνη, ἦν δ᾽ 19 
ἐγώ, ἐπὶ τούτῳ πέφυκεν, ἐπὶ τῷ τὸ ξυμφέρον ἑκάστῳ 
ξητεῖν τε καὶ ἐκπορίζειν; ᾿Ἐπὶ τούτῳ, ἔφη. ᾽Ρ οὖν καὶ 
ἑκάστη τῶν τεχνῶν ἔσει τι ξυμφέρον ἄλλο ἢ ὅ τι μάλιστα 
τελέαν εἶναι; Πώς τοῦτο ἐρωτᾷς; Ὥσπερ, ἴφην ἐγώ, εἴμε Ἐ 
ἔροιο, εἰ ἐξαρκεῖ σώματι εἶναι σώματι ἢ προσδεῖταί τινος, 35 
εἶποιρ) ἂν, ὅτι Πωντάπασι μὲν οὖν προσδεῖται. διὰ ταῦτα 

καὶ ἡ τέχνη ἐστὶν ή ἑατρικὴ νῦν εὑρημένη, ὅτι σῶμά 
ἐστι πονηρὸν καὶ οὐκ ἐξαρκεῖ αὐτῷ τοιούτω εἶναι. τούτῳ 
οὖν ὅπως ἐκπορίζη τὰ ξυµφέροντα, ἐπὶ τούτῳ παρεσκευ- 

ἄσθη ἡ τέχνη. ἡ ὀρθῶς σοι δοκῶ, ἔφην, ἂν εἰπεῖν οὕτω 39 

ἀέγων, ἢ οὔν Ὀρθῶς, ἔφη. Τί δὲ δή; αὐτὴ ἡ ἑατρική 
ἐστι πονηρά, ἢ ἄλλη τις τέχνη ἔσθ᾽ ὃ τι προσδεῖταί τινος 
ἀρετῆς, ὥσπερ ὀφθαλμοὶ ὄψεως καὶ ὧτα ἀκοῆς καὶ διὰ 
ταῦτα ἐπ αὐτοῖς δεῖ τινὸς τέχνης τῆς τὸ ξυμφέρον εἰς 

ταῦτα σκεφοµένης τε καὶ ἐκποφιζούσης: ἄρα καὶ ἐν αὐτῇ 35 
τῇ τέχνη ἕνι τις πονηρία, καὶ δεῖ ἑκάστῃ τέχνη ἄλίης 38 

τέχνης, ῆτις αὐτῇ τὸ ξυμφέρον οκέψεται͵, καὶ τῇ σκοπου- 446 
µένῃ ἑτέρας αὖ τοιαύτης, καὶ τοῦτ' ἔσειν ἀπέραντον: ἢ Β 
αὐτὴ αὐτῇ τὸ ξνμφέρον σκέφεται; ἢ οὔτε αὐτῆς οὔτε 
ἄλης προοδείται ἐπὶ τὴν αὐτῆς πονηρίαν τὸ ξυμφέρον 49 
σκοπεῖν’ οὔτε γὰρ πονηρία οὔτε ἁμαρεία οὐδεμία οὐδεμιᾷ 
τέχνῃ πάρεσειν, οὐδὲ προσήκει τέχνῃ ἄλλω τὸ ξυμφέρον 
ζητεῖν ἢ ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐσείν, αὐτὴ δὲ ἁβιαβὴς καὶ 
ἀκέραιός ἐότιν ὀρθὴ οὖσα, ἕωσπερ ἂν ᾖ ἑκάστη ἀκριβὴς 
ὕλη ἥπερ ἐσεί; καὶ σχόπει ἐκείνῳ τῷ ἀκριβεῖ λόγω" οὕτως 46 
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ἢ ἄλλας ἔχει: Οὕτως, ἔφη, φαίνεται. Οὐκ ἄρα, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἐπτρικὴ ἑατρικῇ τὸ ξυμφέρον σκοπεῖ ἆἁλλὰ σώµατι. 
Λαί, ἴφη. Οὐδὶ ἱππικὴ ἴππικῇ ἆλλ ἵπποις: οὐδὶ ἄλλη 
τέχνη οὐδεμία ἑαυτῇ, οὐδὲ γὰρ πρασδεῖται, ἀλλ ἐκείνῳ 

5 αὖ τέχνη ἐστίν. Φαίνεται, ἴφη, οὕτως. ᾽λλὰ μήν, ὦ 
Ερασύμαχε, ἄρχουσέ γε αἱ τέχναι καὶ κρατοῦσιν ἐκείνου 

οὗπέρ εἶσι τίχναι. Συνεχώρησεν ἐνταῦθα καὶ µάλα µόγις. 
Οὖὐκ ἄρα ἐπιστήμη γε οὐδεμία τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον 

Ὦ σκοπεῖ οὐδ᾽ ἐπιτάττει, ἀἰλὰ τὸ τοῦ ἠττονός τε καὶ ἄρχο- 

ο µένον ὑπὸ ἑαυτῆς. Ἐννομολύγησε μὲν καὶ ταῦτα τελευ- 

τῶν, ἐπεχείφει δὲ περὶ αὐτὴ µάχεσθαι. ἐπειδὴ δὲ ὠμολό- 
γησεν, "Αλλο τι οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐδὲ ἑατρὸς οὐδείς, καθ’ 

3 ὅσον ἑατρός, τὸ τῷ ἀτερῷ ξυμφέρον σκοπεί οὐδ᾽ ἐπιτάττει, 
ἀλλά τὸ τῷ κάµνοντις ὠμολόγηται γὰρ ὁ ἀκριβὴς ὑατρὸς 

15 σωμάτων εἶναι ἄρχων ὦλλ οὐ χρηματιστής. ἢ οὐχ ὧμο- 
λόγηεαι: Ῥννέφη, Οὐκοῦν καὶ Ὁ κυβερνήτης ὁ ὠκριβὴς 

Κ ναυτών εἶναι ἄρχων «λλ οὐ ναύτης: Ὡμολύγηται, Οὐκ 
ἄρα ὃ γε τοιοῦτος κυβερνήτης τε καὶ ἄρτων τὸ τῷ κυβερ- 

νήτη ξυμφέρον ακέψεταί τε καὶ προστάξει, ἁλλὰ τὸ τῷ 

αο ναύτῃ τε καὶ ἀρχομένω. Ἐννέφησε µόγις. Οὐκοῦν, ἦν 
δ ἐγώ, κ Βφασύμαχε, οὐδ' ἄλλος οὐδεὶς ἐν οὐδεμιᾷ ἀρχῆ, 
καθ ὅσον ἄφχων ἐσεί, τὸ αὐτῷ ἔυμφέρον σκοπεὶ οὐδ᾽ 
ἐπααάττει, ἁλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ ᾧ ἂν αὐτὸς ὅηµι- 
ουρΥΠ:. καὶ πρὸς ἐκεῖνο βλέπων καὶ τὸ ἐπείνῳ ξυμφέρον 

36 ναὶ πρέπον καὶ λέγει ὢ λέγει καὶ ποιεῖ ἃ ποιε ἅπαντα. 
Ἐπειδὴ οὖν ἐνταῦθα ἡμεν τοῦ λόγου καὶ πᾶσι κατα- 

φανὶς ἦν ὅτι ὁ τοῦ δικαίου λόγος εὖ τοὐναντίον περιει- 

στήκει, ὁ Θφρασύμαχος ὠντὶ τοῦ ἀποκφίνεσθαι, Εἰπέ µοι, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τίτθη σοι ἴσεινι Τί δὲ; ἦν ὃ) ἐγώ" 

ο οὐκ ἀποκρίνεσθαι χρῆν μᾶλλον Ἠ τοιαῦτα ἐρωτῶν; Ότι 

τοί σε, ἔφη, κορυζώντα περιορᾷ καὶ οὐκ ἀπομύττει δεύ- 
35 µενον, ὃς γε αὐτῇ οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ ποιμένα γιγνώσκεις. 

Ότι δὴ τέ μάλιστα: ἦν ὅ᾽ ἐγώ. "Ότι οἴει τοὺς ποιμένας 
ἩὮ J τοὺς βονκόλους τὸ τῶν προβάτων ἢ τὺ τῶν βοῶν ἀγα- 

36 δὺὸν οκοπεῖν καὶ παχύνειν αὐτοὺς καὶ Βεραπεύεν πρὺς 

ἄλλο τε βλέποντας ἢ τὸ τῶν δεαποτῶν ἀγαθὺν καὶ τὸ 
αὐτῶν, καὶ δὴ καὶ τοὺς ἐν ταῖς πύλεαιν ἄρχοντας, οἳ ὡς 

ἀληθώς ἄρχουσιν, ἄλλως πως ἡγεῖ διανοεῖσθαι πρὸς τοὺς 

ἀρχομένους ἢ ὥσπερ ἄν τις πρὺς πρύβατα διατεθείη, καὶ 
40 ἄλλο τι σκοπεῖν αὐτοὺς διὰ νυχτὺς καὶ ἡμέρας ἢ τοῦτο 

6 ὅθεν αὐτοὶ ὠφελήσονται. καὶ οὕτω πύῤῥω εἶ περί τε τοῦ 

δικαίον καὶ δικαιοσύνης καὶ ἀδίκου τε καὶ ἀδικίας, ὥστε 

ἀγνοεῖς, ὅτι ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλό- 
τριον ἀγαθὸν τῷ ὄντι, τοῦ κρείτονός τε καὶ ἄρχοντος 

αὐ ξομφέρον, οὐχεία δὲ τοῦ πειθοµένον τε καὶ ὑπηρετοῦντος 
βιάβη, ἡ δὲ ἀδικία τοὐναντίον, καὶ ἄρχει τῶν ὡς ὀληθῶς 
εὐηθικῶν τε καὶ δικαίων, οἱ ὃ) ἀρχόμενοι ποιοῦσι τὸ 

ἐκείνου ξυμφέρον κρείετονας ὄντος, καὶ εὐδαίμονα ἐκεῖνον 

[κ] 

δις 
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ποιοῦσιν ὑπηρετοῦντες αὐτῷ, ἑαυτοὺς δὲ οὐδ' ὁπωσειοῦν. Ὦ 
σκοπεῖσθαι δὲ, ὦ εὐηθέσεατε Σώκρατες, οὐτωσὶ χρὴ, ὅτι 
δίκαιος ἀνὴρ ἀδίκου πανταχοῦ ἴλαττον ἴχει. πρῶτον μὶν 
ἐν τοῖς πρὸς ἀλλήλους ξυµβολαίοις, ὅπου ἂν ὁ τοιοῦτος 
τῷ τοιούτῳ κοινωνήσῃ, οὐδαμοῦ ὢν εὗροις ἐν τῇ διαλύσει 5 38 
τῆς κοινωνίας πλέον ἔχοντα τὸν δίκαιον τοῦ ἀδίκου ολλ 
ἔλαττον" ἔπειτα ἐν τοῖς πρὸς τὴν πόλιν, ὅταν τέ τινες 

εἰσφοραὶ ὧσιν, ὁ μὲν δίκαιος ἀπὺ τῶν ἴσων πλέον εἰσ- 

φέρει, ὁ ὅ᾽ ἔλαττον, ὕταν τε λήψεις, ὁ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ ΕἘ 
πολλὰ κερδαίνει. καὶ γὰρ ὅταν ἀργήν τα α ἄρχη ἑκώτερος, 1ο 
τῷ μὲν δικαίῳ ὑπάρχει καὶ εἰ µηδεµία ἄλλη ζημία, τά 
γε οἰκεῖα ὃν ἀμέλειαν μοχθηροτέρως ἔχειν, ἐκ δὲ τοῦ δη- 
µοσίου μηδὶν ὠφελεῖσθαι διὰ τὸ δίκαιον εἶναι, πρὸς δὲ 

τούτοις ἀπέχθεσθαι τοῖς τε οὐμίοις καὶ τοῖς γνωρίμοις, 

ὕταν μηδὶν ἐ9έλῃ αὐτοῖς ὑπηφετεῖν παρὰ τὸ δίκαιον; τῷ ι 
δὲ ἀδίκῳ πάντα τούτων εὐναντία ὑπάρχει. λέγω γὰρ ὄνπερ 
νῦν δή ἔλεγον, τὸν μεγάλα ὄνράμενον πλεογεκτεῖν. τοῦ- 
τον οὖν σκύπει, εἴπερ βούλει κρίνειν ὅσῳ μᾶλλον ξυµφέρει 

ἰδίᾳ αὐτῷ ἄδικον εἶναι ἢ τὸ δίκαιον. πάντων δὲ ῥᾷστα µα- 
Φήσει, ἐὰν ἐπὶ τὖν τελεωτάτην ἀἰδικίαν ἴλθῃς, ἢ τὸν μὲν αν 
ἀδικήσαντα εὐδαιμονέσεατον ποιεῖ, τοὺς δὲ ἀδικηθέντας 

καὶ ἀδικῆσαι οὐκ ἂν ἐθέλοντας ἁθ]ιωτάτους. ἔστι δὲ τοῦτο 

τυραννίς, ἢ οὐ κατὰ ομικρὺν τιλλότρια καὶ λάθρᾳ καὶ 
βία ἀφαιρεῖταε, καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια καὶ ἴδια καὶ δημόσια, 
ἁλλὰ Ευλλήῤδην, ὧν ἐφ᾽ ἑκάστῳ μέρει ὅταν τις ἀδικήσας 15 Ἡ 
μὴ λάθη, ῥημιοῦταί τε καὶ ὀνείδῃ ἔχει τὰ µέγισα" καὶ 37 
γὰρ Ἱερόσυλοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τοιχωφύχοι καὶ ὧπο- 
στερηταὶ καὶ πλέπται οἱ κατὰ µέρη ἀδικοῦνεης τῶν τοι- 
οὕτων κακουργηµήτων καλούνται. ἐπειδὰν δὲ τις πρὺς 

ποῖς τῶν πολιτών χρήµασι καὶ αὐτοὺς ἀνδρωποδισάμενος η 

δουλώσηται, ἀντὶ τούτων τῶν αἰσχρῶν ὀνομάτων εὖδαί- 

µονες καὶ µακάριαι κέκληνται, οὗ µόνον ὑπὸ τῶν πολιτῶν 

ἁλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ὤλλων, ὗσοι ἂν πύθωνται αὐτὸν τὴν ϐ 
Όλην ἀδικίαν ἠδεκηκότα: οὐ γὰφ τὺ ποιεῖν τὰ ἄδικα ὠλλὰ 
τὸ πάσχει» φοβούμενοι ὀνειδίζουσιν οἱ ὀνειδίζοντες τὴν 35 

ἀδικίαν. οὕτως, ὦ Σώκρατες, ἰοχυρότερον καὶ ἐλευθεφιώ- 
τερον καὶ δεσποτικώτερον ἀδικία δικαιοσύνης ἐσεὶν ἱκωνῶς 417 

γιγνοµένη, καὶ ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, τὺ μὲν τοῦ κρείτ- 

τονος ξυμφέρον τὸ δίκαιον τυγχάνει ὄν, τὸ ὅ ἄδικον 
ἑαυτῷ ἀνσιτελοῦν τε καὶ ξυμφέρον. “0 

Ταῦτα εἰπώὼν ὁ Θφασύμαχος ἐν νῷ εἶχεν ὠπιναι, D 
ὥσπερ βαλανεὺς ἡμῶν καταντλήσας κατὰ τῶν ὥτων ἀθρόον 
καὶ πολὺν τὸν λόγον. οὐ μὴν εἴασάν γε αὐεὺν οἱ παρόν- 
τες, «λλ ἠνάγκασαν ὑπομείῖναί τε καὶ παρασχεῖν τῶν εἰ- 

ρημένων λόγον. καὶ δὴ ἔλωγε καὶ αὐτὸς πάνυ ἐδεόμην 10 38 
τε καὶ εἶπον Ὁ. δαιμόνιε Θρασύμαχε, οἷον ἐμβαλὼν λόγον 
ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, πρὶν διδάξαι Ἱκανῶς ἤ μαθεῖν εἴτε 
οὕτως εἶτε ἄλλως ἔχει; ἢ σμικρὸν οὔει ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα 
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Κ. διορίεσθαε, ἀλλ οὐ βίου διαγωγήν, ᾗ ἂν διαγόµενος 

ἕκαστος ἡμῶν λυσιτελεστάτην ζωήν ζώη; Ἐγὼ γὰρ οἶμαι, 
ἔφη ὁ Θφασύμαχος, τονεὶ ἄλλως ἔχειν. Ἔοικας, ἦν. ὅ) 
ἐγώ, ἤτοι ἡμῶν γε οὐδὶν κήδεσθαι, οὐδέ τι φροντίξειν 

πεἶτε χείρον εἴτε βέλιον βιωσόµεθα ἀγνοοῦντες ὁ οὐ ενὖς 
εἰδέναι. ὧλΙ', ὦ ᾿γαθέ, προθυμοῦ καὶ ἡμῖν ἐνδείξασθαι" 

οὗτοι κακῶς σοι κείσεται ὃ τι ἂν ἡμᾶς τοσούςδε ὄντας 

εὐεργετήσῃς. ἐγὼ γὰρ δή σοι λέγω τὸ γε ἐμόν, ὅτι οὐ 
πείθοµαι οὐδ' οἶμαι ἀδοίαν δικαιοσύνης κερδαἸεώτερον 

1ο εἶναι, οὐδ᾽ ἐὰν ἐᾷ τις αὐτὴν καὶ μὴ διακωλύῃ πρώττεν 
ὢ βούλεται. ὧλλ', ὦ ᾿γαθέ, ἔσεω μὲν ἄδικος, δυνάσθω δὲ 
ἀδικεῖν ἢ τῷ λανθάνειν ἡ τῷ διαμάώχεσθαι" ὅμως ἐμέ γε 
οὗ πείθει ὡς ἔσει τῆς δικαιοσύνης κερδαλεώτερον. ταῦτ) 

Ἡ οὖν καὶ ἕτερος ἴσως τις ἡμῶν πέπονθεν, οὗ μόνος ἐγώ. 

η πεῖσον οὖν, ὦ µακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι οὐκ ὀρθῶς βου- 
Ἰενόμεθα δικαιοσύνην ἀδικέως περὶ πλείονος ποιούµενοι. 

Καὶ πῶς, ἔφη, οἳ πείσω; εἰ γὰρ οἷς νῦν δὴ λεγον μὴ 

39 πέπεισαι, τί σοι ἔτι ποιήσως ἢ εἰς τὴν Φυχὴν φέρων ἐνθῶ 
αὖν λόγον: Μὰ «οἱ, ἦν δ' ἐγώ, μὴ οὐ γε" ἁλιὰ πρῶτον 

φαμέν, ὦ ὧν εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις, ἢ ἐὰν µετατιθῆ, φανε- 
ρῶς μετατίθεσο καὶ ἡμᾶς μὴ ἐξαπάτα. νῦν δὲ ὁρᾷς, ὦ 

ὁ  Θρααύμαχε, ἔτι γὰρ τὰ ἔμπροσθεν ἐπισκεφώμεθα, ὅτι τὸν 

ὦς ὀληθῶς ἀπρὸν τὸ πρῶτον ὀριζόμενος τὸν ὡς ἀληθῶς 

ποιμένα «οὐκέτι ὥσυ δεῖν ὕστερον ἀκριβῶς φνλάξαι, ἀλλὰ 
οᾳ ποιµαίνειν οἵει αὐτὸν τὰ πρόβατα, καθ σον ποιµήν 

ἐστιν, οὐ πρὺς τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον β]έποντα, 

ἆλὶ᾽ ὥσπερ δαπυµόνα τινὰ καὶ μέλλοντα ἑστιάσεσθαι 

αρὺς τν εὐωχίαν, ἢ αὖ πρὸς τὸ ἀποδόσθαι, ὥσπερ χρη- 
Ὦ µματιστὴν ολλ οὐ ποιμένα. τῇ δὲ ποιµενιῇ οὐ δήπου 
1ο ἄλλου του μέλει η ἐφ᾽ ὦ τέτακται, Όπως τούτω τὸ βὲλ- 

τιστον ἐκποφιεῖ: ἐπεὶ τά γε αὐτῆς ὥστε εἶναι βελτίστη, 

Ἰκανῶς δήπου ἐκπεπόρισται, ἕως Υ ἂν μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ 

ποιµενικὴ εἶναι": οὕτω δὲ ὤμην ἔγωγε νῦν δὴ ἀναγκαῖον 

εἶναι ἡμῖν ὁμολογεῖν πᾶσαν ἀρτήν, καθ᾽ ὧσον ἀρχήν µη- 
αν δενὶ ἄλλῳ τὺ βέλτιστο σκοπεῖσθαι ἢ ἐκείνω τῷ ἀρχομένῳ 

τε καὶ θεραπευοµένῳ, ἓν τε πολιτικῇ καὶ ἐδιωτικῇ ἀρτῇ. 

Ε οὗ ὁξ τοὺς ἄρχονας ἐν ταῖς πύλεσι, τοὺς ἀληθῶς 

ἄρχοντας, ἱκόντας οἴει ἄρχενι Μὰ α΄ οὔκ, ἔφη, ἆλλ' 

10 εὖ αἶδα. Τέ δὲ; ἦν ὅ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε, τὰς ἄλλας 
10 ἀρχὰς οὐκ ἐννοεῖς ὅτι οὐδεὶς ἐθέλει ἄρχειν ἑκών, ἁλλὰ 

μισθὸν αἰτοῦσιν, ὡς οὐχὶ αὐτοῖσιν ὠφέλειαν ἐσομένην ἐκ 
τοῦ ἄρχειν ἁλλὰ τοῖς ἀφχομένοις: ἐπεὶ τοσύνδε εἰπέ, οὐχὶ 

ἑκάατην μέντοι φαμὲν ἑκάστοτε τῶν τεγνῶν τούτῳ ἑτέραν 
εἶναι, τῷ ἱτέραν τὴν δύναμιν ἔχειν; καὶ, ὦ µακάριε, μὴ 

5 παρὰ ὀόξαν ἀποκρίνου, ἵνα τει καὶ περαίνωµεν. αλά 

τούτῳ, ἔφη, ἑτέρα. Οὐκοῦν καὶ ὠφέλειαν ἑκάστη ἰδίαν 
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αλα 
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τινὰ ἡμῖν παρέχεται, ἁλλ οὐ κοιρήν, οἷον ἰαερικὴ μὲν 
ὑγίμαν, κυβερνητικὴ δὲ σωτηρίαν ἐν τῷ πλεῖν, καὶ αἱ 
ἄλλαι οὕτως; Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ μισθωτικὴ µισθόν; 

αὕτη γὰρ αὐτῆς ἡ δύναµις. ἢ τὴν ἰατρικὴν σὺ καὶ τὴν Β 
κυβερνητικὴν τὴν αὐτὴν καλεῖς: ἢ ἐάνπερ βούϊῃ ἀκριβῶς 5 
διορίζειν, ὥσπερ ὑπέθου, οὐδέν τι μᾶλλον, ἐάν τις κυ- 
βερτών ὑγιῆς γήνηται διὰ τὸ ξυμφέρειν αὐτῷ πλεῖν ἐν 

τῇ δαϊάττη, ἕνεκα τούτον καλεῖς μάλλον αὐτὴν ἰωερικήν: 
Οὐ δῆτα, ἔφη. Οὐδέ γ, οἶμαι, τὴν µισθωτικήν, ἐὰν 

ὑγιαίνη τις μισθαρνῶν. Οὐ δῆτα. Τί δὲ; τὴν ἑαερικὴν 0 

μισθρνηεικήν, ἐὰν ἑώμενός τις µιοθαρνῇ; Οὔκ, ἔφη. 6 
Οὐκοῦν τήν γε ὠφέλειαν ἑκάσεης τῆς τέχνης ἠδίαν ὤμο- Η 
λογήσαµεν. εἶναι; Έστω, ἴφη. Ἠντινα ἄρα ἀφέλειαν 

ποινῇ ὠφελοῦνται πάντες οἱ δημιουργοί, ὅῆλον ὅτι κοινῇ 
τινὶ τῷ αὐτῷ προσχρώµενοι ἀπ ἐκείνου «ὠφειοῦνται. 15 

ἛἜοικεν, ἴφη. Φαμὶν δὲ γε τὸ μισθὸν ἀρνυμίνους ὧὦφε- 
λεῖσθαι τοὺς ὅημιουφγοὺς ἀπὸ τοῦ προσχρῆσθαι τῇ µισθα- 
τικῇ τέχνη Ὑήγνεσθαι αὐτοῖ. Ἀυνέφη µόγι. Οὐκ ἄρα 
ἀπὸ τῆς αὐτοῦ τέχνης ἑκάστῳ αὕτη ἡ ὠφέλειά ἔσεν, ἡ D 
τοῦ μισθοῦ λήψεις, αλλ’, εἰ δεῖ ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι, ἡ μὲν 1 
ἰατρικὴ ὑγίειαν ποιεῖ, ἡ δὲ µισθαρνητικὴ µισθόν, καὶ ἡ 
μὲν οἰκοδομικὴ οὐκίαν, ἡ δὲ μισθαρνητικὴ αὐτῇ ἐπομένη 
µισθόν, καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι οὕτω τὺ αὐτῆς ἑκάστη ἔργον 
ἐργάζεται καὶ ὠφελεῖ ἐκεῖνο ἐφ᾽ ᾧ τέτακται. ἐὰν δὲ μὴ 

μιαθὸς αὐτῇ προσγίγνηται, ἔσθ' 
γὸς ἀπὸ τῆς τέχνης: Οὐ φαίνεται, ἴφη. 0 οὖν οὐδ 
ὠφελεῖ τότε, ὅταν προῖκα ἐργάζηται; Οἶμαι ἔγωγε. Οὐκ- ε 
οὔν, ὦ Θρασύμαχε, τοῦτο ἤδη δήλον, ὄει οὐδεμίᾳ τέχνη 
οὐδὲ ἀρχὴ εὐ αὐτῇ ὠφέλιμον παρασλευάδει, ἀλλ, ὅπερ 
πάλαι ἐλέγομεν, τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ παρασκευάξει καὶ Ίο 
ἐπιεάττει, τὺ ἐκείνου ἐυμφέρον ἥτεονος ὄνεος σκοποῦσα, 

ολλ) οὐ τὸ τοῦ κρείτονος. διὰ δὴ ταῦτα ἔγωγε,. ὦ φάε 42 
Ερασύμαχε, καὶ ἄρτι ἔλεγον µηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν 
καὶ τὰ ἁλλότρια κακώ µεταχειρίζεσθαι ἀνορθοῦντα, ἁλλά 

μισθὸν αἰτεῖν, ὄει ὁ μέλλων καλῶς τῇ τέχνη πράξειν οὐδέ- 1ο 8411 

ποτε αὐτῷ τὸ βέλτιστον πράττει οὐδ) ἐπιτάττει κατὰ τὴν 448 

τέχνην ἐπιάττων, ἀλλὰ τῷ ἀρτομένῳ: ὧν δὴ ἕνεκα, ὡς 
ἔοικε, μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν 

ἄρχειν, ἡ ἀργύριον ἢ τιμήν, ἢ ὅπαίαν, ἐὰν μὴ ἄρχη. 
Πῶς τοῦτο έχεις, ὦ Σώκρατες; ἴφη ὁ Γλαύκων. τοὺς 
μὲν γὰρ δύο μισθοὺς γιγνώσκω" τὴν δὲ ζημίαν ἤντινα 

λέγεις καὶ ὡς ἐν μισθοῦ μέρει εἴρηκας, οὐ ξυνῆκα. 
Ίὸν τῶν βελτίστων ἄρα µισθόὀν, ἴφην, οὐ ξυνίης, δί ὃν 
ἄρχονσιν οἱ ἐπιεικέστατοι, ὕταν ἐθέλωσιν ἄρχειν. ἢ οὐκ Β 
οἶσθα, ὅτι τὸ φιλότιμόν τε καὶ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδος 45 
λέγεταί τε καὶ ἔσειν; Εγωγε, ἔφη. «ἴιὰ ταῦτα τοίνυν, 
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ἀδικία, μῶν μὴ ἀπολεῖ τὴν αὐτῆς δύναμιν, ἢ οὐδὲν ἧττον 
Έξει; ΠΜηδὶν ἧτεον ἐχέτω, ἔφη. Οὐκοῦν τοιάνδε τινὰ 
φαίνεται ἴχουσα τὴν δύναμιν, οἵων, ᾧ ἂν ἐγγένηται, εἴτε 

πόλει τινὶ εἴτε γένει εἴτε στρατοπέδῳ εἴτε ἆλλῳ ὁτωοῦν, 
a52 . νε. X ο. ε.α 
5 πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸ πονεῖν πράττει» μεθ) αὐτοῦ 

διὰ τὸ στασιάζεν καὶ διαφέρεσθαι, ἴτι ὃ) ἐχθρὸν εἶναι 
ἑαυτῷ τε καὶ τῷ ἐναντίω παντὶ καὶ τῷ δικαίω; οὐχ οὔ- 
τως; Πάνυ γε. Καὶ ἐν ἑνὶ δή, οἶμαι, ἐνοῦσα ταῦτα 
πάντα ποιήσει, ἄπερ πέφυκεν ἐργάζεσθαι: πρῶτον μὲν 

10 ἀδύνατον αὐεὸν πράετειν ποιήσει στασιµέζοντα καὶ οὐχ 
ὁμονοοῦντα αὐτὸν ἑαυτῶ, ἔπειτα ἐχθρὸν καὶ ἑαυτῷ καὶ 
τοῖς δικαίοις. ἡ γάρ; Ναί, «ἀίκαιοι δέ Υ εἰσίν, ὦ φίλε, 

Β΄ ναὶ οἱ θεοί; Ἔσεωσαν, ἔφη. Καὶ θεοῖς ἄρα ἐχθρὸς ἴσται 
ὁ ἄδικος, ὦ Θρασύμοχε, ὁ δὶ δίκαιος φίλος. Εὐωχοῦ 

ιό τοῦ λόγου, ἴφη, θαῤῥῶν” οὗ γὰρ ἴγωγέ σοι ἐναντιώσομαι, 
ἵνα μὴ τοῖόδε ἀπέχθωμαι.  1θι δή, ἦν δ' ἐγώ, καὶ τὰ 
λοιπά µοι τῆς ἐσειάσεως ἀποπλήρωσον ἀποκριρόμενος ὥσ- 
περ καὶ νῦν. ὅτι μὲν γὰρ καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνους καὶ 
δυνατώτεροι πράττειν οἱ δίκαιοι φαίνονται, οἱ δὲ ἄδικοι 

10 οὐδὲν πράττειν μετ ἀλλήλων οἷοί τε, ἀλλὰ δὴ καὶ οὓς 
ὁ  φαμεν ἐῤῥωμένως πώποτέ τι μες ἀλλήλων κοινῇ πρᾶξαι 

ἀδίκους ὄντας, τοῦτο οὐ παντάπασιν ἀληθὲς λέγοµεν' οὐ 
γὰρ ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντες ἄδικοι, ἀλλὰ 
δήλον ὅτι ἑνῆν τις αὐτοῖς δικαιοσύνη, ἡ αὐτοὺς ἐποίει 

53 46 µήτοι καὶ ἀλλήλους γε καὶ ἐφ᾽ οὓς ᾖεσαι ἅμα ἀδικεῖν, δι’ 
ἦν ἔπραξαν ἃ ἔπραξαν, ὥρμησαν δὲ ἐπὶ τὰ ἄδικα ἀδικίᾳ 

ἡμιμύχθηροι ὄντες, ἐπεὶ οἳ γε παµπόνηροι καὶ τελέως 
υ ἄδικοι τελέως εἰσὶ καὶ πφάττειν ἀδύνατοι: ταῦτα μὲν οὖν 

ὅτι οὕτως ἴχει µανθάνω, «λλ᾽ οὐχ ὡς σὺ τὺ πρῶτον ἑτί- 
30 0εσο. εὖ δὲ καὶ ἄμεινον ζῶώσιν οἱ δίκαιοι τῶν ἀδίκων καὶ 

εὐδαιμονέστεροί εἶσιν, ὕΌπερ τὸ ὕστερον πφοὐθέμεθα οσκέ- 
φασθαι, σκεπτέον. φαίνονται μὲν οὖν καὶ νῦν, ὥς y ἐμοὶ 
δοκεῖ, ἐξ ὧν εἰρήκαμεν' ὅμως ὃ᾽ ἴτι βέλτιον σκεπτίον. οὐ 
γὰρ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος ὁ λόγος, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὄντινα 

Αδτρύπον χρὴ ζῆν. Σκόπει δή, ἴφη. Σκοπῶ, ἦν ὃ' ἐγώ. 

Ε ναί µοι λέγε: δοκεῖ τί σοι εἶναι ἵππου ἔργου: "Ἔμοιγε. 

άρα οὖν τοῦτο ἂν θείης καὶ ἵππου καὶ ἄλλου ὀτονοῦν 
ἔργον, ὃ ἂν ἢ µόνω ἐκείνῳ ποιῇ τις ἢ ἄριστα; Οὐ µαν- 
θάνω, ἔφη. Αλ’ ὧδε' ἴσρ᾽ ὅτῳ ἂν ἄλλω ἴδοις ἡ ὀφθα]- 

αομοῖς; Οὐ δῆτα. Ti δὲ; ἀκσύσαις ἄλλῳ ἢ ὠσίν; Οὐδαμῶς. 

Οὐκοῦν δικαίως ἂν ταῦτα τούτων φαμὲν ἔργα εἶναι; 

3058 Narv γε. Τί δές µαχαίρᾳ ἂν ἀμπέλον κλῆμα ἀποτέμοις 

καὶ σµίλῃ καὶ ἄλλοις πολλοῖς; Πῶς γὰρ οὗ, 44 οὐδενί 
δὲ Υ ἂν, οἶμαι, οὕτω καλῶς, αἷς δρεπώνῳ τῷ ἐπὶ τούτῳ 

ω ἐργωσθέντι. ᾽Αληθῆ. ΑΦ οὖν οὐ τοῦτο τούτον ἔργον θή- 

ΠΛ ΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ἆ. ασε. a52. 361. 

σοµεν: Θήσομεν μὲν οὖν. Nör δή, οἶμαι, ἄμεινον ἂν 
µάθοις ὃ ἄρτι ἠρώτων πυνθανόµενος, εἰ οὐ τοῦτο ἕκά- 
στου εἴη ἴργον, ὃ ἂν ἢ µόνον τι ἢ κάλλιστα τῶν ἄλλων 
ἀπεργάζηται. αλλ’, ἔφη, µανθάνω τε καί µοι δοκεῖ 
τοῦτο ἑκάστου πράγματος ἴργον εἶναι. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. 98 
οὐκοῦν καὶ ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ, ὦπερ καὶ ἔργον 

τι προστέτανται; ἵωμεν δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν. ὀφθαλμών, 
φαµέν, ἴστιν ἔργον; Ἔστιν. Αρ οὖν καὶ ἀρετὴ ὀφθαλ- 
μῶν ἔστιν; Καὶ ἀρετή. Τί δέ; ὥτων ἦν τι ἔργον: Να 
Οὐκοῦν καὶ ἀρετήτ Καὶ ἀφετή. Τί δὲ πάντων πὲρι τῶν 10 
ἄλλων: οὖν οἴτως:; Οὕτως. πε δή: ἆρ ἄν ποτε ὄμματα 
τὸ αὐτῶν ἔργον καλῶς ἀπεργάσαινεο μὴ ἴἔχοντα τὴν αὐ- 
τῶν οὐκείαν ἀρετήν, ἀῑλ’ ὠντὶ τῆς ἀρετῆς κακίαν; λα ϐὉ 
πῶς ἄν; ἔφη" τυφἱύτητα γὰρ ἴσως λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως. 

τις, ἦν ὅ) ἐγώ, αὐτῶν ἡ ἀρετή. οὐ γάρ πω τοῦτο 15 
ἐρωτῶ, ἆλλ' εἰ τῇ οἰκεία μὶν ἀρειῇ τὸ αὐτῶν ἔργον εὖ 

ἐργάσεται τὰ ἐργαζόμενα, κακίᾳ δὲ κακῶς. ληθές, ἔφη, 

τοῦτό γε λέγεις. Οὐκοῦν καὶ ὧτα οτερόµενα τῆς αὐτῶν 
ἀρετῆς κακῶς τὸ αὐεῶν ἔργον ἀπεργάσεται; Πάνυ γε. 
Τίθιμεν οὖν καὶ τάλ]α πάντα εἰς τὸν αὐτὸν Ιόγονι ο ο 
Ἔμοιγε δοκεῖ. δι δή, μετὰ ταῦτα τύδε σχέψαι: φυχῆς 

ἔστι τι ἔρχον, ὃ ἅλλῳ τῶν ὄντων οὐδ' ἂν ἐνὶ πράξαις, 

οἷον τὸ τοιόνδε' τὸ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄρχειν καὶ βουλεύε- 
σθαι καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ἴσθ᾽ ὕτῳ ἅλίῳ ἢ ψυτῇ ὅι- 

παΐως ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν καὶ φαῖμεν ἴδια ἐκείνου εἶναι; 

Οὐδενὶ ἄλλω. Τί ὃ) αὖ τὸ ζῇνι ψυχῆς φήσομεν ἴργον 
εἶναι; ΛΙάλιστά γ, ἴφη. Οὐκοῦν καὶ ἀφετήν φαμέν τινα 

ψυχῆς εἶναι; Φαμέν, Ao' οὖν ποεὲ, ὦ Θφασύμαχε, φυχὴ Ε 
τὰ αὐτῆς ἔργα εὖ ὠπεργάσεεαι στεροµένη τῆς οἰκείως ἀρε- 
τῆς; ἢ ἀδύνατον; ᾿δύνατον. Ανάγκη ἄρα κακῇ ψυχή πο 
κακῶς ἄρχειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι, τῇ δὲ ἀγαθῇ πάντα ταῦτα 
εὖ πρώετειν. Ανάγκη. Οὐκοῦν ἀριτήν γε ξυνεχωφήσα- 
μεν ψυχῆς εἶναι δικαιοσύνη», κακίαν δὲ ἀδικίων: 3ννε- 
χωφρήσαμεν γάφ. Ἡ μὲν ἄρα δικαία φυχὴ καὶ ὁ δίκαιος 

ἀνὴρ εὖ βιώσεται, κακῶς δὶ ὁ ἄδιιος. Φαίψται, ἴφη, 15 
κατὰ τὸν σὺν λόγον. Αλλά μὲν ὃ γε εὖ ζῶν µακάριόετε 354 
καὶ εὐδρίμων, ὁ δὶ μὴ τάναντία. Πῶς γὰρ οὔ: Ὁ μὲν 
δίκαιος ἄρα εὐδαίμων, ὁ ὃ) ἄδικος ἄθλίος, Ἔσεωσαν, 
ἔφη. ᾽Αλλὰ μὴν ἆθλιόν γε εἶναι οὗ λνσιεελεῖ, εὐδαίμοια 494 
δὲ. Πῶς γὰρ οὗ: Οὐδέποτ) ἄρα, ὦ µακάριε Θρασύμαχε, ευ 56 
λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης. Ταῦτα δή σοι, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, εἰσειάσθω ἐν τοῖς Βενδιδείοις. “πὸ σοῦ 
γε, ἦν δ) ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε, ἐπειδή µοι πρᾶος ἐγένου 
καὶ χαἰεπαίνων ἐπαύσω. οὐ μέντοι καλῶς γε εἰσείαμαι, 

δι ἐμαυτόν, ἁλλ οὐ διὰ σέ. ἆλλ ὥσπερ οἳ ἀίγνοι τοῦ 45 Β 

5. ποιεῖ 4θἘΦιυτ. -- 117. ἀποπλήρωσεν Βιορ]ναπὶ operae. — 53. ἐλέγομεν ᾱ. -- 39. μήτοι µήτι a. — 26. ἃ 
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— 22. ἀρεήν γε) ἀρετὴν μὲν ο. — 43. ἐπεηδή 



ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ἆ. 

ἀεὶ παραφεροµένου ἀπογεύονται ἁρπάζοντες, πφὶν τοῦ 
προτέρου μετρίως ἀπολαῦσαι, καὶ ἐγώ µοι δοκῶ οὕτω, 
πρὶν ὃ τὸ πρῶτον ἐσκοποῦμεν εὑρεῖν, τὸ δίκαιον ὃ τί 
ποτ᾽ ἐστίν, ἀφέμενος ἐκείνου ἁρμῆσαι ἐπὶ τὸ σκέφασθαι 

α περὶ αὐτοῦ εἴτε κακία ἐστὶ καὶ ἁμαθία, εἴτε σοφία καὶ 
2 

ἀρετή, καὶ ἐμπεσόντος αὖ ὕσεερον λόγου, ὅτι λυσιτελέ- 

7. ἐγώ μοι ἐγῷμαι α. 
1. τὸ] τοῦ a. 

498 

στερον ἡ ἀδικία τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἀπεσχόμην τὸ μὴ 
οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ ἐκείνου, ὥστε μοι νυνὶ γέγονεν 
ἐκ τοῦ διαλόγου μηδὶν εἰδέναι: ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον μὴ 
οἶδα ὃ ἐστι, σχολῇ εἴόομαι εἶτε ἀρετή τις οὖσα τυγχάνει 
εἴτε καὶ οὗ, καὶ πύτερον ὁ ἔχων αὐτὸ οὐκ εὐδαίμων ἑστὶν 
ἢ εὐδαίμων. : 

PLATGO. 

——— ωµὐρὐ-”--- 8 — — 



* Eych μὲν οὖν ταῦτα εἰπὼν ὤμην λόγου ἀπη]λάχθαι: 
τὺ δ᾽ ἦν ἄρα, ὡς ἴοικε, προοίµιον. ὁ γὰρ Γλαύκων ὧεί 
τε ἀφδρειότατος ὤν τυγχάνει πρὺς ἅπαντα, καὶ δὴ καὶ 
τότε τοῦ Θρασυμάχου τὴν ἀπόῤῥησιν οὐκ ἀπεδέξατο, ὦλλ᾽ 

δ ἔφη Ὦ Σώκρατες, πότερον ἡμᾶς βούλει δοκεῖν πεπεικέναι 
5 ἢ ὡς ἀληθῶς πεῖσαι ὅτι παντὶ ερόπῳ ἄμεινόν ἐσει δίκαιον 

εἶναι ἢ ἄδικον; Ὡς ἀληθῶς, εἶπον, ἔγωγ ἂν ἑλοίμην, εἰ 
ἐπ ἐμοὶ εἴη. Οὐ τοίνυν, ἔφη, ποιεῖς ὃ βούλει. λέγε γάρ 
μοι: ἀρά σοι δοκεῖ τοιόνδε τι εἶναι ἀγαθόν, ὃ δεξαίμεθ᾽ 

1ο ἂν ἔχειν οὐ τῶν ἀποβαινόντων ἐφιέμενοι, ἆλὶ αὐτὸ αὖ- 
τοῦ ἕνεκα ἀσπαζόμενοι;: οἷον τὸ χαίΐρειν καὶ αἱ ἠδοναὶ 

58 ὅσαι ἁβλαβεῖς καὶ μηδὶν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον διὰ ταύ- 
τας γίγνεται ἄλλο ἢ χαίΐρειν ἔχοντα. Ἔμοιγε, ἦν ὅ’ ἐγώ, 

6 δοκεῖ τι εἶναι τοιοῦτον. Τί δέ; ὃ αὐτό τε αὐτοῦ χάριν 

15 ἀγαπῶμεν καὶ τῶν ἀπ αὐτοῦ γιγνοµένων; οἷον αὖ τὸ 
φρονεῖν καὶ τὸ ὁρᾷν καὶ τὸ ἡγιαίνεν' τὰ γὰρ τοιαῦτά 
που δι ἀμφότερα ἀσπαζόμεθα. Ναί, εἶπον. Τρίτον δὲ 
ὁρᾷς τε, ἔφη, εἶδος ἀγαθοῦ, ἐν ᾧ τὸ γυμνάζεσθαι καὶ 
τὸ κάµνοντα ἰατρεύεσθαι καὶ ἐἀτρευσίς τε καὶ ὁ ἄλλος 

απιχρηµατισµός; ταῦτα γὰρ ἐπίπονα φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ 
ἡμᾶς, καὶ αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίµεθα 

ϱ ἔχειν, τῶν δὲ μισθών τε χάριν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα γίγνε- 
ται ἀπ᾿ αὐτῶν. Ἔστι γὰρ οὖν, ἔφην, καὶ τοῦτο τρίτον. 
ἀλλὰ τί δή; Ἐν ποίῳ, ἔφη, τούτων τὴν δικαιοούνην 

354 τίθης: Ἐγὼ μὶν οἶμαι, ἦν ὅ’ ἐγώ, ἐν τῷ καλλίστω, ὃ 
καὶ δν αὐτὸ καὶ διὰ τὰ γιγνόµενα ἀπ' αὐτοῦ ἀγαπητέον 
τῷ µέλλοντι µακαρίῳ ἔσεσθαι. Οὐ τοίνυν δοκεῖ, ἔφη, 

τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ τοῦ ἐπιπόνου εἴδους, ὃ μισθῶν 8’ 
Ένεκα καὶ εὐδοκιμήσεων διὰ δόξαν ἐπιηδευτέον, αὐτὸ δὲ 

10 δι αὐτὸ φευκτέον ὡς ὃν χαλεπόν. Οἶδα, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι 
δοκεῖ οὕτω, καὶ πάλαι ὑπὸ Θρασυμάχου ὡς τοιοῦτον ὃν 

1. τοῦ λόγου ΠΚ. -- 1, καὶ -- γέγνεται 4ΘΠΙπΙΤ: κἂν - - Ἰένηται αἲς. 

ψέγεται, ἀδικία δ᾽ ἐπαιφεῖκαι: ἁλλ' ἐγώ τις, ὡς ἔοικε, 
δυσμαθής. Ἴθι δή, ἔφη, ἄκουσον καὶ ἐμοῦ, ἐών σοι 
ταύτὰ δοκῇ. Θφρασύμαχος γάρ µοι φαίνεται πρωιαίτερον 
τοῦ δέοντος ὑπὺ σοῦ ὥσπερ ὄφις κηληθῆναι, ἐμοὶ δ οὕπω 
κατὰ νοῦν ἡ ὠπόδειξις γέγονε περὶ ἑκατέρον' ἐπιθυμῶ 5 
γάρ ἀκοῦσαι εί τ᾽ ἔστιν ἑκάτερον καὶ τίνα ἔχει δύναμιν 
αὐτὸ καθ’ αὐτὸ ἐνὸν ἐν τῇ ψυχῇ, τοὺς δὲ μισθοὺς καὶ 
τὰ γιγνόµενα ἀπ αὐτῶν ἑᾶσαι χαίρειν. οὐτωσὶ οὖν ποι- 
ᾖσω, ἐὰν καὶ σοὶ δοκῇ: ἐπανανεώσομαι τὸν Θφρασυμάχον 
λόγον, καὶ πρῶτον μὶν ἐρῶ δικαιοσύνην οἷον εἶναί φασι ο 
καὶ ὅθεν γεγονέναι' δεύτερον δὲ ὅτι πάντες αὐτὸ οἱ ἐπι- 
τηδεύοντες ἄκοντες ἐπιτηδεύουσιν ὡς ἀνωγκαῖον ἆλλ’ οὐχ 
ὡς ἀγαθόν' τρίτον δὲ ὅτι εἰκότως αὐτὸ δρῶσι" πολὺ γὰρ 
ἀμείνων ἄρα ὁ τοῦ ἀδίκιου ἢ ὁ τοῦ δικαίου βίος, ὡς 
λέγουσιν. ἐπεὶ ἔμοιε, ὦ Σώκρατες, οὔτι δοκεῖ οὕτως" 5 
ἀπορῶ μέντοι διατεθρυληµένος τὰ ὧτα, ἀκούων Θρασυ- 
µάχου καὶ µνυρίων ἄλλων. τὸν δὲ ὑπὶρ τῆς δικαιοσύνης 
λόγον, ὡς ἄμεινον ἀδικίας, οὐδενός πω ἀκήκοα ὡς βού- D 
λομαι' βούλομαι δὲ αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ἐγκωμιαζόμενον ἀκοῦ- 
σαι. μάλιστα ὅ’ οἶμαι ἂν σοῦ πυθέσθαι. διὸ κατατείνας 1ο 453 
ἐρῶ τὸν ἄδικον βίον ἐπαινῶν, εἰπὼν δὲ ἐνδείξομαί σοι ὃν 
τρόπον αὖ βούλομαι καὶ σοῦ ἀκούειν ἀδικίαν μὲν φέγον- 
τος, δικαιοσύνην, δὲ ἐπαινοῦντος. ἆλλ᾽ ὅρα, εἴ σοι βου 60 

λοµένῳ ἃ λέγω. Πάντων μάλιστα, ἦν δ᾽ ἐγώ" περὶ γὰρ 
τίνος ἂν μᾶλλον πολλάκις τις νοῦν ἴχων Χαίροι λέγων. καὶ απ 

ἀκούων; Κάλλιστα, ἔφη, λέγειᾳ' καὶ ὃ πρῶτον ἔφην ἐρεῖν, ἙἘ 
περὶ τούτου ἄκουε, τί ὄν τε καὶ ὅθεν γίγονε δικαιοσύνη. 

Πεφυκέναι γὰρ δή φασι εὁ μὲν ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ 
δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἆδι- 
κεῖσθαι ἢ ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ᾽ ἐπειδὰν ἀλλήλους δι- 30 
κῶσί τε καὶ ἀδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται, τοῖς μὴ 
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γαι δικαιοσύνην αὖὐ. 



απο. 990. 361. ΠΑ4ΑΤΩΝΟΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ β. 436 

350 δνναµένοις τὸ μὲν ἐκφεύγειν εὺ δὲ αἱρεῖν δοκεῖ λυσιεελεῖν 

ἐυνθέσθαι ἀλλήλοις μήτ᾽ ἀδικεῖν μήτ ἀδικεῖσθαι. καὶ ἐν- 
τεῦθεν δἡ ἄρξασθαι νόμους είθεσθαι καὶ ννθήκας αὐ- 
τῶν, καὶ ὀνομάσαι τὸ ὑπὸ τοῦ νόµου ἐπίταγμα νόμιμόν 

τε καὶ δίκαιον. καὶ εἶναι δὴ ταύτην γένεσίν τε καὶ οὐσίαν 
δικαιοσύνης, μεταξὺ οὖσαν τοῦ μὲν ἀρίσεον ὄντος, ἐὰν 
ἀδικῶν μὴ διδῷ δίκην, τοῦ δὲ κακίστου, ἐὰν ἀδικούμενος 
τιμωρεῖσθαι ἀδύνατος ᾖ. τὸ δὲ δίκαιον ἐν µέσῳ ὂν τού- 

Β των ἀμφοτέρων ἀγαπᾶσθαι οὐχ ὡς ἀγαθόν, ἀλ1 ὡς ἆφ- 
10 ῥωστία τοῦ ἀδικεῖν τιμώμενον" ἐπεὶ τὸν δυνάµενον αὐτὸ 

64 ποιῖν καὶ ὡς ἀληθῶς ἄνδρα οὐδ) ἂν ἓνί ποτε ξυνθέσθαι 
τὸ μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι' µαίνεσθαι γὰρ ἄν. ἡ 

μὲν οὖν δὴ φύσις δικαιοσύνης, ὦ Σώκρατες, αὕτη τε καὶ 

τοιαύτη, καὶ ἐξ ὧν πέφυκε τοιαῦτα, ας ὁ λόγος. 
15 Ὡς δὲ. καὶ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἀδυναμίᾳ τοῦ ἀδικεῖν 

ἄκοντες αὐτὸ ἐπιηδεύουσι, μάλιστ᾽ ἂν αἰσθοίμεδα, εἰ 
ϱ τοιόνδε ποιήσαιµεν τῇ διανοίᾳ: δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρῳ 

ποιεῖν ὃ τι ἂν βούληται, τῷ τε δικαίῳ καὶ τῷ ἀδίκῳ, εἶτ᾽ 
ἐπακολουθήσαιμεν θΘεώμενοι ποῖ ἡ ἐπεθυμία Ἱκάτερον 

30 ἄξει. ἐπ αὐτοφώρῳ οὖν λἸάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον. τῷ 
ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν νεα διὰ τὴν πλεονεξίαν, ὃ πᾶσα φύσις 
διώκειν πέφυκεν ὡς ἀγαθόν, νόµμῳ δὲ βίᾳ παράγεται 
ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμήν. εἴη δ) ὢν ἡ ἐξονσία ἣν λέγω τοι- 
δε μάλιστα, εἰ αὐτοῖς γένοιτο οἵαν ποτέ φασι δύναμιν 

Ρ 1οτῷ Γύγου τοῦ 4υδοῦ προγόνῳ γενέσθαι. εἶναι μὲν γὰρ 
αὐτὸν ποιμένα Βητεύοντα παρὰ τῷ τότε Ανδίας ἄρχοντε, 

ὄμβρου δὲ πολλοῦ γενοµένου καὶ σεισμοῦ ῥαγῆναί τι τῆς 
γῆς καὶ γενέσθαι χάσµα κατὰ τὺν εόπον ἡᾗ ἔνεμεν. ἰδόντα 
δὲ καὶ Φαυμάσαντα καταβῆναι, καὶ ἰδεν ἄλλα τε δὴ 

6330 μυθολογοῦσι θαυμαστά καὶ ἵππον χαλκοῦν κοῖλον, Θυρί- 

ὅας ἔχοντα καθ ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν, ὡς 
φαίνεσθαι, µείζω ἢ κατ ἄνθρωπον. τοῦτον δὲ ἅλίο 

Ε μὶν οὐδέν, περὶ δὲ τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον περι- 
εἰόμενον ἐκβῆναι. συλλόγου δὲ γενοµένου τοῖς ποιµέσιν 

38 εἰωθύότος, ἵν' ἐξαγγέλλοιεν κατὰ µῆνα τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ 

τὰ ποίµνια, ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον ἔχοντα τὺν δακεύλιον. 
καθήµενον οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν σφενδόνην τοῦ 
δακτυλίου περιαγαγόνεα πρὸς ἑαυτὸν εἰὖς τὸ εἴσω τῆς χει- 
οὐς' τούτου δὲ γενοµένου ἀφανῇ αὐτὸν γενέσθαι τοῖς 

360 ιο παρακαθηµένοις, καὶ διαλέγεσθαι ὡς περὶ οἰχόμένου. καὶ 
τὸν θΘαυμάζειν τε καὶ πάλιν ἐπιφηλαφῶνεα τὸν δακεύλιον 
στρέφαι ἔξω τὴν σφενδόνην, καὶ σερέφαντα φανερὸν 
γενέσθαι. καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι τοῦ ὅα- 
κενλίου εἰ ταύτην ἔχοι τὴν δύναμιν, καὶ αὐτῷ οὕτω 

ξυµβαίνεεν, οερέφοντει μὲν εἴσω τὴν σφενδόνην ἀδήλφ 
γέγνεσθαι, ἔξω δὲ δήλῳ, αἰσθόμενον δὲ εὐθὺς διαπρά- 

ἔασθαι τῶν ἀγγέλων γενέσθαι τῶν παρὰ τὸν βασιλέα. 
ἠλθόντα δὲ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μοιχεύσαντα, με ἩΒ 
ἐκείνης ἐπιθέμενον τῷ βασιλεῖ, ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχὴν 5 
κατασχεῖν. εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ 
τὸν μὲν ὁ δίκαιος περιθεῖτο, τὸν δὲ ὁ ἄδωοιος, οὐδεὶς 

ἂν γένοσο, ὡς ὀόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος, ὃς ἂν µεί- 68 ᾿ 

φειεν ἐν τῇ δικαιοσύνη καὶ τοὶµήσεεν ἀπέχεσθαι τῶν 
ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἅπτεσθαι, ἐξὸν αὐτῷ καὶ ἐκ τῆς ἀγορᾶς 19 
ἀδεῶς ὃ τι βσύλοιτο λαμβάνειν, καὶ εἰσιόνει εἰς τὰς οἰκίας ϐ 

συγγίγνεσθαι ὕτῳ βούλοιο καὶ ὠποκειννύναι καὶ ἐκ δε- 
ομῶν λύειν οὔσεινας βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν ἐν 
τοῖς ἀρθρώποις ἰσόθεον ὄντα. οὕτω δὲ δρών οὐδὲν ὢν 
διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ ἐπὶ ταὐτὸν ἴομεν ἀμφό- 10 
τεροε. καίτοι µέγα τοῦτο τεκµήριον ἂν φαίη τις ὅτι οὐδεὶς 
Σκὼν δίκαιος ἀλλ) ἀναγκαζόμενος, ὡς οὐκ ἀγαθοῦ ἐδίᾳ 

ὄντος, ἐπεὶ ὅπου γ ἂν οἵηται ἕκαστος οἷός τ΄ ἔσεσθαι 
ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. λυσιτελεῖν γὰρ δὴ οἴεται πᾶς ἀνὴρ πολὺ ὮὉ 
μᾶλλον ἐδίᾳ τὴν ἀδικίαν τῆς δικαιοσύνης, ἀληθῆ οἰόμενος, 30 
ὥς φησιν ὁ περὶ τοῦ τοιούτου λόγου λέγων ἐπεὶ εἴ τις 

τοιαύτης ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος μηδέν ποτε ἐθέλοι ἀδι- 
κῆσαι μηδὲ ἄφαπο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲν ἂν 
δόξειεν εἶναι τοῖς αἰσθανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαι- 
»οῖεν δ ἂν αὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλή- ἃ 
Ίους διὰ τὺν τοῦ ἀδεκεῖσθαι φόβον. ταῦτα μὶν οὖν δὴ 

Τὴν δὲ κρίσιν αὐτὴν τοῦ βίου πὲρι ὧν λέγοµεν, ἐὰν Ε 
διασεησώµεθα τόν τε δικαιότατον καὶ τὸν ἀδικώτατον, δ4 
οἷοί τ᾽ ἐσόμεθα κρῖναι ὀρθῶς' εἰ δὲ µή, οὔ. τίς οὖν δὴ 30 
ἡ διάστασις; Πδε' μηδὲν ἀφαιρῶμεν μήτε τοῦ ἀδίκου 
ἀπὸ τῆς ἀδικίας, μήτε τοῦ δικαίου ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης, 
ἀλλὰ τέλεον ἑκάτερον εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἐπικήδευμα τιθῶμεν. 
πρῶτον μὲν οὖν ὁ ἄδικος ὥσπερ οἱ δεινοὶ ᾿δημιουργοὶ 
ποιείτω" οἷον κυβερνήτης ἄχρος ἢ ἰαερὸς τά τε ἀδύνατα 3δ 
ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὰ δυνατὰ διαισθάνεται, καὶ τοῖς μὲν 
ἐπιχειρεῖ, τὰ δὲ ἐᾷ' ἔτι δὲ ἐὰν ἄρα πῃ σφαλῇ, ἱκανὸς 
ἐπανορθοῦσθαι' οὕτω καὶ ὁ ἄδικος ἐπιχειρῶν ὀρθῶς τοῖς 
ἀδικήμασι λανθανέτω, εἶ μέλλει σφόδρα ἄδικος εἶναι. τὸν 
ἁλισκόμενον δὲ φαῦλον ἡγητέον' ἐσγάτη γὰρ ἀδικία δοκεῖν 46 
δίκαιον εἶναι μὴ ὄντα. δοτέον οὖν τῷ τελέως ἀδίκῳ τὴν 
τελεωτάτην ἀδικίαν, καὶ οὖκ ἀφαιρετέον, ἆλλ) ἑατέον τὰ 
μέγιστα ἀδικοῦντα τὴν µεγίστην δύξαν αὐτῷ παρεσκευα- 
κέναι εἰς δικαιοσύνη», καὶ ἐὰν ἄρα σφάλληταί τι, ἔπα- Ἡ 

193 

.οι 

3. αὐτῶν a, αὐτοῖς φ, αὐτοῖρ 6. -- 13. } οὖν α. -- 30. ἐπαντοφώρῳ ᾱ. -- 13. λα δν 2. τῷ] 
τοῦ m. — Γύγη υο. — τοῦ ἠνδοῦ προγόνῳ φεο]υΜι Stallhaumius. (δύναμιν Γύγου τοῦ 4νδοῦ γενέσθαι Αγίας) - 
30. μυθο]ογοῦσι 48 ὣτ: ἃ μυθολογοῦσι αἲο. Οἱ. Νουκίτολ, Π. ρ. 0. -- 34. μὲν ἔχειν οὐδὲν Ῥο. — δακεύλιον περιε- 
λόμενον WVinekelmannus: δακεύλιον — ὃν πεφιελόµενον a, δακτύλιον ὃν περιελόµενον ο. — 38. ἔσω .υ. - 
2. ἔχει ᾱ- ζω πόγνς) να δ- 

4, παρὰ] περὶ α. -- 19. ἀδικεῖν, ἁδικῖν 4 οἱ ρε. Π: ἀδικεν, ἀδικε ανα, — κο) Mq. — 36. οὖν om. a. 
— 38. αὐτοῖν ᾱ. -- 31, ἡ διάστασις ᾖδε; μηδὲν 4. — 23. ἑαντῷ 4 αἱ ρε. ϐ. — ατὰ - -ἀδύνατα ος. -- 
4. σφαλῇ καί τι Ἀ. 



406 

»ορθοῦσθαι ὄννατῷ εἶναι, λέγειν τε ἵκανῷ ὄντι πρὸς το 
πείθειν, ἐάν ει µηνύηται τῶν ἀδικημάτων, καὶ βιάσασθαι 
ὅσα ὢν βίας δέηται, διά τε ἀνδρίαν καὶ ῥώμην καὶ διὰ 

παρασκευὴν φίλων καὶ οὐσίας. τοῦτον δὲ τοιοῦτον θέντες 
60 στὸν δίκαιον παρ αὐτὸν ἱσεώμεν τῷ λόγα, ἄνδρα ἁπλοῦν 

καὶ γενναῖον, κατ Αἰσχύλον οὐ δοκεῖν ἀλλ’ εἶναι ἀγαθὸν 
ἐθέλοντα. ἀφαιρετέον δὴ τὸ δοκεῖν. εἰ γὰρ δόξει δίκαιος 

6 εἶναι, ἔσονεαι αὐτῷ τιμαὶ καὶ δωρεαὶ δοκοῦνει τοιούτῳ 
εἶναι" ἄδηλον οὖν εἴτε τοῦ δικαίου εἴτε τῶν δωρεῶν τε 

io xcel τιμῶν ἕνεκα τοιοῦτος εἴη. γυμνωτέος δὴ πάντων πὶὴν 
το δικαιοσύνης καὶ ποιητέος ἐναντίως διακείµένος τῷ πφο- 

τέρῳ' μηδὶν γὰρ ἀδικῶν δόξαν ἐγέτω τὴν µεγίστην ἀδι- 

κίας, ἵν' ἡ βεβασανισμένος εἰς δµιαιοσύνην τῷ μὴ τέγγε- 
οὔαι ὑπὸ κακοδοξίας καὶ τῶν ὑπ αὐτῆς γενοµένων” 

18 ἀλλ᾽ ἴτω ἀμετάσεατος µέχρι Θανάτου, δοκῶν μὲν εἶναι 
ἄδικος διὰ βίου, ὢν δὲ δίκαιος, ἵν ἀμφότεροι εἰς τὸ 
ἔσχατον ἀληλνθότες, ὁ μὲν δικαιοσύνης, ὁ δὲ ἀδικίας, 
κρίνωνταε ὁπότερος αὐτοῖν εὐδαιμονέστερος. 

Βαβαί, ἦν δ' ἐγώ, ὦ φίλε Γιαύκων, ὡς λα 
30 ἑκάτερον, ὥσπερ ἀνδριάντα, εἰς τὴν κρίσιν ἐκκαθαίρεις 

τοῖν ἀνδροῖν. Ὡς μάλιστ', ἴφη, ὄύναμαι. ὄντοιν δὲ τοι- 
οὗτοιν, οὐδὲν ἔτι, ὡς ἐγώμαι, χαλεπὸν ἐπεξελθεῖν τῷ 

Ε λόγω οἷος ἑκάτερον βίος ἐπιμένε. λεκτέον οὖν. καὶ δὴ 
κἂν ἀγροικοτέρως Λέγηται, μὴ ἐμὲ οἵου λέγειν, ὦ Σώκφα- 

Ἀδτες, ἀλλὰ τοὺς ἐπαινοῦντας πρὸ δικαιοσύνης ἀδικίαν. 

66 ἐροῦσι δὲ τάδε, ὅτι οὕτω διακείµενος ὁ δίκαιος µαστιγώ- 
σεται, στρεβλώσεται, δεδήσεταε, ἐκκανθήσεται τώφθαλμώ, 
τελενεῶν πάντα κακὰ παθὼν ἀνασχινδυλευθήσεται καὶ 
γνώσεται ὅτι οὐκ εἶναι δίκαιον ἀλλὰ δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν. 

οτὸ δὲ τοῦ Αὐσχύλου πο]ὺ ἦν ἄρα ὀρθότερον λέγειν κατὰ 
τοῦ ἀδίκον. τῷ ὄντι γὰρ φήσονσι τὸν ἄδικον, ἅτε ἐπιτη- 
δεύονεα πράγμα ἀληθείας ἐχόμενον καὶ οὐ πρὸς δόξαν 
ζώντα, οὐ δοκεῖν ἄδικον ἀλλ’ εἶναι ἐθέλειν, 

βωθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενον, 
ἐὲ ᾗς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα, 

πρῶτον μὲν ἄρχει ἐν «τῇ πόλει δοκοῦνει δικαίῳ εἶναι, 
ἔπειτα γαμεῖν ἀπόθεν ἂν βούληται, ἐκδιδόναι εἰς οὓς ὤν 
βούληται, ἐυμβάλλειν, κοινωνεῖν οἷς ἂν ἐ8έλῃ, καὶ παρὰ 
ταῦτα πάντα ὠφιλεῖσθαι κερδαίνοντα τῷ μὴ ὀνοχεραίνειν 

αοτὸ ἀδικεῖν. εἰς ἀγῶνας τοίνυν ἰόντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσία 

περιγίγνεσθαι καὶ πλεονεκτεῖν τῶν ἐχθρῶν, πλεονεκτοῦντα 
δὲ π]ουτεῖν καὶ τούς τε φίλους εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς 

6 βιάπτειν, καὶ θεοῖς Δνοίας καὶ ἀναθήματα ἱκανῶς καὶ 

μεγαλοπρεπῶς Θύειν τε καὶ ἀνατιθέναι,. καὶ Θεραπεύειν 

3. ἀνδρείαν πο. 
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τοῦ δικαίου πολὺ ἄμεινον τοὺς θεοὺς καὶ τῶν ἀνθρώπων 
οὓς ἂν βούληται, ὥστε καὶ. Θεοφιλέστερον αὐτὸν εἶναι 67 
μᾶλλον προσήκειν ἐκ τῶν εἰκύτων ἢ τὸν δίκαιον. οὕτω 
φασίν, ὦ Σώκφατες, παρὰ Θεῶν καὶ παρ ἀνθρώπων τῷ 
ἀδίκῳ παρεσκευάσθαι τὸν βίον ἄμεινον ἢ τῷ δικαίῳ. Γ 

Ταῦτ) εἰπόντος τοῦ ΓἹαύκωνος, ἐγὼ μὲν ἐν νῶ εἶχόν D 
τι λέγειν πρὸς ταῦτα, ὁ δὲ ἀδειφὸς αὐτοῦ ᾿δείμαντος, 
Οὔ τί που οὔε, ἔφη, ὦ Σώκρατε, Ἱκανῶς εἰφῆσθαι 
περὶ τοῦ λόγον; Αλλά τί μήν; εἶπον. Αὐτό, ἡ ὅ᾽ ὃς, 
οὐκ εἴρηται ὃ μάλιστα ἔδει ῥηθῆναι. Οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, ιο 
τὸ λεγόμένον, ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη, ὥστε καὶ σύ, εἴ τι 
ὅδε ἑλλείπει, ἐπάμυνε. καίτοι ἐμέ γε Ἱκανὰ καὶ τὰ ὑπὸ 
τούτου ῥηθέντα καταπαλαῖσαι καὶ ἀδύνατον ποιῆσαι βοη- 
Φεῖν δικαιοσύνη. Καὶ õs, Ονδέν, ἔφη, λέγεις, αλλ’ ει Κ 
καὶ τάδε ἄκονε" δεῖ γὰρ διελθεῖν ἡμᾶς καὶ τοὺς ἐναντίους ιὔ 
λόγους ὧν ὕδε εἶπεν, οἳ διιαιοσύνην μὲν ἐπαινοῦσιν, 

ἀδικίαν δὲ φέγουσιν, ἵν ᾖ σαφέστερον ὃ µοι δοκεῖ βού- 
λεσθαι Γλαύκω», : Ἀέγοναι δέ που καὶ παρακελεύονται 
πατέρες τε υἶέσι καὶ πάντες οἱ τινῶν κηδόµενοι, ὡς χρὴ 
δίκαιον εἶναι, οὐκ αὐτὸ δικαιοσύνην ἐπαινοῦντες ἀλλὰ αι 385 
τὰς ἀπ αὐτῆς εὐδοκιμήσεις, ἵνα δοκοῦντι δικαίρ εἶναι 
γίγνηται ἀπὸ τῆς δόξης ἀρχαί τε καὶ γάμοι καὶ ὕσαπερ 
Γιαύκων διῆλθεν ἄρτι, ἀπὸ τοῦ εὐδοκιμεῖν ὄντα τῷ δικαίφ. ϐ8 
ἐπὶ πλέον δὲ οὗτοι τὰ εῶν δοξῶν λέγουσι" τὰς γὰρ παρὰ 
Φεῶν εὐδοχιμήσεις ἐμβάλλοντες ἄφθονα ἔχουσι λέγειν ἀγαθά, ασ 
τοῖς ὁσίοις ἅ φασι θκοὺς διδόναι, ὥσπερ ὁ γενναῖος Ἡσί- 
οδός τε καὶ Ὅμηρός φασι», ὁ μὲν τὰξ δρῦς τοῖς δικαίοις Β 
τοὺς θεοὺς ποιεῖν 

ἄκφας μέν τε φέρει βαλάνους, µέσσαρ δὲ µελίσσας" 

εἰροπόκοι. δ᾽ ὄΐες, φησί, μαλλοῖς καταβεβρέθασε, . 
καὶ ἄλλα δὴ πολλὰ ἀγαθὰ τούτων ἐχόμενα. — 
δὲ καὶ ὁ ἕτερος" ὥστε τευ γάρ φησιν 

ἢ βασιλῆος ἀμύμονος ὅσεε θεουδὴς 
εὐδειίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα µέλωινα 

πυροὺς καὶ κφιθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ, ' 
τίκεῃ δ' ἔμπεδα µῆλα, Θάλασσα δὲ παρέχῃ ἠθῦς. 

ΛΙουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τάγαθὰ καὶ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ παρἀ θεῶν διδόασι τοῖς δικαίοις' εἰ 4ιδου γὰρ 
ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατακλίναντες καὶ συµπύσιον 
τῶν ὁσίων κατασκενάσαντες ἐστεφανωμένους ποιοῦσι τὸν 40 

ἅπαντα χρόνον ἤδη διάγειν µεθύοντας, ἡγησάμενοι κάλ- ἢὉ 
λιστον ἀρετῆς μισθὸν µέθην αἰώνιον' οἱ ὅ' ἔτι τούτων 

µακφροτέρους ἀποτείνουσι μισθοὺς παρὰ θεῶν: παΐδας 494 

γὰρ παίδων φασὶ καὶ γένος κατόπισθεν λείπεσθαι τοῦ 69 

as 
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ὁσίου καὶ εὐόρκου. ταῦτα δὴ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐγκωμιά- 
ζοναι δικαιοσύνην. τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἁδύιους εἰς 
πηλόν. τινα κατορύττουσιν ἐν ́ Αιδου καὶ κοσκίνῳ ὕδωρ 

κ ὠναγκάζονσι φέρειν’ ἔτι εξ ζῶντας εἰς κακὰς δόξας ἄγον- 
τες, ἅπερ Γλαύκων περὶ τῶν δικαίων δοξαζοµένων δὲ 
ἀδίκων διῆΙθε τιµωρήµαέα, ταῦτα περὶ τῶν ἀδίκων λέ- 
γουσιν, ἄλλα δὲ οὐκ ἔχουσιν. ὁ μὲν οὖν ἔπαινος καὶ ὁ 
φόγος οὗτος ἑκατέρων. 

Πρὺς δὲ τούτοις σκέφαι, ὦ Σώκρατες, ἄλλο αὖ εἶδος 
1ο λόγων περὶ δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας ἰδίᾳ τε λεγόµενον 

364 ναὶ ὑπὸ ποιητῶν. πάντες γὰρ ἐξ ἑνὸς στόματος ὑμνοῦσιν, 
ὦρ καλὺν μὲν ἡ σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη, χαλεπὸν 
µέντρι καὶ ἐπίπονον' ἀκολασία. δὲ. καὶ ἀδικία ἡδὺ μὲν καὶ 
εὐπεεὶς κκήσασθαι, δόξῃ δὲ µόνον καὶ νόμῳ αἰοχρόν. 

15 λυσιτελέστερα δὲ τῶν δικαίων τὰ ἄδικα ὡς ἐπὶ τὸ πἱῆθος 

λέγουσι, καὶ πονηροὺς πλουσίους καὶ ἄλλας δυνάμεις ἔχον- 
τας εὐδαιμονίζμν καὶ τιμᾷν εὐτερῶς. ἐθάίουσι δηµοσίᾳ τε 
καὶ ἐδίᾳ, ον ———— οἳ ἂν πῃ 

8 ἀσθενεῖς τε καὶ πένητες ὧσι αὐτοὺς ἁμεί- 

30 νους εἶναι τῶν ἑτέρων. ναών) εν πιβηφφνά 
τὸ τε λόγοι καὶ ἀριτῆς Θαυμασιώτατοι λέγονται, ὡς ἄρα καὶ 

Θεοὶ πολλοῖς μὲν ἀγαθοῖς δυσευχίας τε καὶ βίον κακὺν 

νεμαν, τοῖς δὲ ἐναντίοις ἐναντίαν µοῖρα». ἀγέρτάι δὲ 
καὶ μάντεις ἐπὶ πλουσίων θύρας ἰόντες πείθουσιν ὡς ἴστι 

αὐ παρὰ σφίσι δύναμις ἐκ θεῶν ποφιζοµένη Θυσίαιᾳ τε καὶ 
ο ἐκφδαῖᾳ, μνό τι ἀδίνημά τον γέγονον αὐτοῦ ἢ πφογόρων, 

ἀκεῖοθαι μεθ’ ἡδονῶν τε καὶ ἑορτῶν, ἐάν τέ τιν ἐχθρὸν 
πημῆναι ἐθίλῃ, μετὰ ομικρῶν δαπανῶν ὁμοίως δίκαιον 
ἀδίωρ βἰάφειν, ἐπαγωγαῖ τισὶ καὶ καταδέσµοις τοὺς Φε- 

πο ούς, ὥς φασι, πείθοντές σφισιν ὑπηρετεῖν. τούτοις δὲ 
πᾶσε τοῖς λόγοις μάρτυρας ποιητὰς ἐπάγονται, οἱ μὲν 
κακίας πέρι εὐπετείας διδόντες, 

ὧς τὴν μὲν κακότητα καὶ (Ἰαδὸν ἔστιν ἑλίσθαι 

ν΄ ῥὁπδίως" Μάη μὲν ὁδός, µάλα ὃ' ἐγγύθι ναίκι' 
αὖ τῆς ὃ) ἀρετῆς ἱδρῶτα Θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν 
καὶ τινα ὁδὸν. μακράν τε καὶ ἀνάντη. οἱ δὲ τῆς τῶν 

λιστοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί, 
καὶ τοὺς μὴν, Θναίαιοι καὶ νὐχωλαῖς ἀγαναῖαιν 
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Σελήνης τε καὶ Μουσῶν ἐγγόνων, ὥς φασι, καθ’ ἃς θνη- 
πολοῦσε, πείθοντες οὐ ῥόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ πόλεις, 
ὡς ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ ἁδωημάτων διὰ θνοιῶν 
καὶ παιδιᾶς ἡδονῶν εἰσὶ μὲν ἔτι ζώσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τελευ- 
τήσασιν, ἃς δὴ τελεεᾶς καλοῦσιν, αἲ τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπο- c 
λύουσιν ἡμᾶς, μὴ τας δὲ δεινὰ περιμένει. 

Ταῦτα πάντα, ἴφη, ὦ φίλε Σώκρφατες, τοιαῦτα καὶ 
τοσαῦτα λεγόμενα ἀρετῆς πέρι καὶ κακίαᾳ, ὡς ἄνθρωποι 
καὶ Θεοὶ περὶ αὐτὰ ἔχουσι τιµῆς, τί οἰόμεθα ὠκονούσᾶς 
νέων φυχὰς ποιεῖν, ὅσοι εὐφνεῖς καὶ ἱκανοὶ ἐπὶ πάντα τὰ ιο 
λεγόμένα ὥσπερ ἐπιπτόμενοι, συλλογίσασθαι ἐξ αὐτῶν 
ποῖός τις ἂν ὢν «καὶ πῇ πορευθεὶᾳ τὸν βίον ὡς ἄριστα 
ὀωλθοι; λέγοι γὰρ ἂν ἐκ τῶν εἰκότων πρὸς αὐτὸν κατὰ 
Πίνδαρον ἐκεῖνο τὸ Πότεφον δίκᾳ εεῖχος ὄψιον ἤ 
σκολιαῖς ἁπάταις ἀναβὰς καὶ ἐμαυτὸν οὕτωιο 
περιφράξας δταβιῶ; τὰ μὲν γὰρ λεγόμενα δικαίῳ μὲν 
ὄντι µοι, ἐὰν καὶ μὴ ὑυκῶ, ὄφελος οὐδέν φασι» εἶναι, 
πόνους δὲ καὶ ζημίας φανεράς' ἀδίκῳ δὲ δόξαν δικαιο- 72 

σύνης Δεοσπέσιος βίος λέγεται. οὐκοῦν, 

ἐπειδὴ τὸ δοκεῖν, ὡς δηλοῦσί µοι οἱ σοφοί, καὶ τὰν ἁλά- 3ος 
Φειαν βιᾶται καὶ κύριον εὐδαιμονίας, ἐπὶ τοῦτο δὴ τφρε- 

πτέον ὅλως: πρόθνρα μὲν καὶ σχήμα κύκλῳ περὶ ἐμαυτὸν 
σκιαγραφίαν ἀρετῆς περιγραπτέον, τὴν δὲ τοῦ σοφωτάτου 
᾿Αρχιλόχου ἁλώπιεκα ἑλκτέον ἐξόπισθεν κερδαλέαν καὶ ποι- 
κάην. ἀλλὰ γάρ, φησί τις, οὐ ῥᾷδιον ἀεὶ λανθάνειν 15 

κακό» ὄντα. οὐδὲ γὰρ ἄλλο οὐδὲν εὐπετίς, φήσοµεν, τῶν 

μεγάλων ́  «λλ ὅμως, εἰ μέλλομεν εὐδαιμονήσειν, ταύτῃ ἢ 
ἀέον, ὡς τὰ ἴχνη τῶν λόγων φέρει. ἐπὶ γὰρ τὸ λανθώνειν 
ἐννωμοσίαρ τε καὶ ἑταιρείας συνάξοµεν, εἰσί τε πειθοῦο 
διδάσκαλοι σοφίαν δηµηγορικήν τε καὶ δικανικὴν διδόντες, 1ο 
ἐξ ὧν τὰ μὲν πείσοµεν, τὰ δὲ βιασόµέθα, ὧς πλεονε- 
κτοῦντερ δίκην μὴ διδόναι. ἀλλὰ δὴ θεοὺς οὔτε λανθάνειν 
οὔτε βιάσασθαι δυνατόν. οὐκοῦν, εἰ μὲν μὴ εἰσὶν ἢ μηδὲν 
αὐτοῖς τῶν ἀνθρωπίνων µέλεε, τί καὶ ἡμῖν µελητέον τοῦ Β 

λανθάνειν; εἰ δὲ εἰαί τε καὶ ἐπιμελοῦνται, οὐκ ἄλλοθέν 1» 
τοι αὐτοὺς ἴσμεν ἢ ἁκηκόαμεν ἢ ἔν. τε τῶν λόγων καὶ 

τῶν γενεαλογησάντων ποιητῶν: οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι λέγουσιν 73 Ὀ 
ὡς εἰσὶν οἷοι θνοίαις τε καὶ εὐχωλαῖς ἀγανῇσι καὶ ἆνα- 

Φήμασι παράγεσθαι ἀναπειθόμενοι. οἷς ἢ ἀμφότερα ἢ 
οὐδέτερα. πειοτέον. εἰ ὅ οὖν πειστέον, ἀδιιηείον καὶ 4ο 
Φυτέον ἁἀπὺ τῶν ἀδικημάτων. δίκαιοι μὶν γὰρ ὄντς 3968 
ἀξήμιοι ὑπὸ Θεῶν ἐσύμεθα, εὰ ὅ' ἐξ ἀδικίας κέρδη 
ἀπωσύμεῦα: ἄδωιοι δὲ κερδανοῦμέν τε καὶ λιασύμενοι 
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ὑπερβαίνοντες καὶ ἁμαρτάνοντες, πείθοντες αὐτοὺς ἁξή- 
µιοι ἁπαλλάξομεν. ἁλλὰ γὰρ ἐν ́4ιδου δίκην δώσομεν ὧν 
ἂν ἐνθάδε ἀδικήσωμεν, ἢ αὐτοὶ ἢ παῖδες παίδων. αλλ’, 
ὦ φίλε, φήσει λογιζόμενος, αἱ τελεταὶ αὖ µέγα δύνανται 

Β ο καὶ οἱ λήσιοι 8εοί, ὡς al µέγισεαι πόλεις λέγουσι καὶ οἱ 
425 ιών παΐδες ποιηταὶ καὶ. προφῆται τῶν Θεῶν γενόµενοι, 

οἳ ταῦθ) οὕτως ἔχειν μηνύουσιν. 
Κατὰ τίνα οὖν ἔτι λόγον δικαιοσύνην δω μεγίστης 

ἀδικίας αἱροίμεθ' ἄν: ἣν ἐὰν µετ᾽ εὐσχημοσύνης κιβδήλου 

Ικτησώµεθα, καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ ἀνθρώποις πράξο- 
μεν κατὰ νοῦν ζῶντές τε καὶ τελρυτήσαντεφ, ὡς ὁ τῶν 
πολλῶν τε καὶ ἄκρων λεγόμενος λόγος. ἐκ δὴ πάντων 

τῶν εἰρημένων τίς μηχανή, ὦ Σώκρατες, δικαιοσύνην 
6 τιμῷν ἐθέλειν ᾧ τις δύναμις ὑπάρχει ψυχῆς ἢ χρημάτων 

15ἢ σώματος ἢ γένους, ἀλλὰ μὴ γελᾷν ἐπαινουμένης ἀκού- 
74 οντα; ὡς δή τοι εἴ τις ἔχει ψευδῆ μὲν ἀποφῆναι ἃ εἰρή- 

καµεν, Ἱκανῶς ὃ᾽ ἔγνωκεν ὅτι ἄριστον δικαιοσύνη, πολλήν 
που συγγνώµην ἔχει καὶ οὐκ ὀργίζεται τοῖς ἀδίκοις,. ἀλλ 
οἶδεν ὅτι πλὴν εἴ τις Θείᾳ φύσει δυσχεραίνων τὸ ἀδικεῖν 

ϱ00 ἢ ἐπισεήμην λαβὼν ἀπέχεται αὐτοῦ, τῶν γε ἄλλων οὐδεὶς 
ἑκὼν δίκαιος, ἆλλ᾽ ὑπὸ ἀνανδρίας ἢ γήρως ἤ τινος ἄλλης 
ασθενείας φέγει τὸ ἀδικεῖν, ἀδυνατῶν αὐτὸ ὁρᾷν. ὡς 

δὲ, ὅήλον" ὁ γὰρ πρῶτος τῶν τοιούτων εἰς δύναμιν ἐλθὼν 
πρῶτος ἀδικεῖ, καθ’ ὅσον ἂν οἷός τ’ ᾖ. 

9. Καὶ τούτων ἁπάντων οὐδὶν ἄλλο αἴειον ἢ ἐκεῖνο, 
ὄθενπερ ἅπας ὁ λόγος οὗτὸς ὥρμησε καὶ τῶδε καὶ ἐμοὶ 
πρὸς σέ, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν, ὅτι Ὁ θαυμάσιε, πάντων 
ἡμῶν, ὅσοι ἐπαινέται φατὶ δικαιοσύνης εἶναι, ἀπὸ τῶν 

Ε ἐξ ἀρχῆς ἡρώων ἀρξάμενοι, ὕσων λόγοι λελειμμένοι µέχρι 
ποτών νῦν ἀνθρώπων, οὐδεὶς πώποτε ἔφεξεν ἀδικίαν οὐδ' 

ἐπήνεσε δικαιοσύνη» ἄλλως ἢ δόξας τε καὶ τιμὰς «καὶ δω- 
ρεὰς τὰς ὧπ' αὐτῶν γιγνοµένας: αὐτὸ ὅ’ ἑκώτερον τῇ 
αὐτοῦ δυνάµει ἐν τῇ τοῦ ἔχοντος φυγῇ ἐνὸν καὶ λανθά- 
νον θεούς τε καὶ ὠνθρώπους οὐδεὶς πώποτε οὔτ᾽ ἐν ποι- 

75 as ήσει οὔτ᾽ ἐν ἠδίοις λόγοις ἐπεξήλθεν ἱκανῶς τῷ λόγῳ, ας 
, τὸ μὲν µέγιστον κακῶν ὅσα ἴσχει φυχὴ ἐν αὐτῆ, ὄνκαιο- 
30617 σύνη δὲ µέγιστον ἀγωθόν. εἰ γὰρ οὕτως ἐλέγετο ἐξ ἀρχῆς 

ὑπὸ πάντων ἡμῶν καὶ ἐκ νέων ἡμᾶς ἐπείθετε, οὐκ ἂν 
ἀλλήλους ἐφυλάττομεν μὴ ἀδικεῖν, ἀλλ’ αὐτὸς αὐτοῦ ἦν 

αὐ ἕκαστος φύλαξ, δεδιὼς μὴ ἀδικῶν τῷ μεγίστῳ πακῷ 
ἐύνοικος ᾖ. Ταῦτα, ὦ Σώκρατες, ἴσως δὲ καὶ ἔτι 
τούτων πλείω Θφρασύμαχός τε καὶ ἄλλος πού τις ὑπὶρ 
δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας λέγοιν ἄν, µετασερέφοντες 
αὐτοῖν τὴν δύναμιν φορτικῶς, ὤν Υ ἐμοὶ δοκεῖ. ἁλλ' 

Β ο ἐγώ, οὐδὶν γάρ σε δέοµαι ἀποκρύπτεσθαι, σοῦ ἐπιθυμῶν 
ἀχοῦσαι τάναντία, ὥς δύναµαι μάλιστα κατατείνας λέγω. 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΑΣ β. 

μὴ οὖν ἡμῖν µόνον ἐνδείξῃ τῷ λόγω ὅτι δικαιοσύνη ἀδι- 
μίας κρεῖετον, ἀλλὰ τέ ποιοῦσα ἑκατέρα τὸν ἔχονεα αὐτὴ 

δι αὐτὴν ἡ μὲν κακόν, ἡ δὲ ἀγαδόν ἐσει: τὰς δὲ δόξας 
ἀφαίρει, ὥσπερ Γλαύκων διεκελεύσατο. εἰ γὰρ μὴ ἀφαι- 
ρήσεις ἑκατέρωθεν τὰς ἀληθεῖς, τὰς δὲ φευδεῖς προσθή- 5 
σεις, οὐ τὸ δίκαιον φήσοµεν ἐπαινεῖν σε αλλά τὸ δοκεῖν, 
οὐδὲ τὸ ἄδικον εἶναι ψέγειν ἁλλὰ τὸ δοκεῖν, καὶ παφακε C 
ἀεύεσθαι ἄδικον ὄντα λανθάνειν, καὶ ὁμολογεῖν Θφρασυ- 
µάχω, ὅτι τὸ μὲν δίκαιον ἀλλόεριον ἀγαθόν, ἔνμφέρον 
τοῦ κρείτονος, τὸ δὲ ἄδικον αὐτῷ μὲν ξυμφέρον καὶ 10 
λυσιτεοῦν, τῷ δὲ Πετονι ἀξύμφορον. ἐπειδὴ οὖν ὠμολὸ- 76 
γησας τῶν µεγίσεων ἀγαθῶν εἶναι δικαιοσύνην, ἃ τῶν τε 
ἀποβαινόνεων ἀπ αὐτῶν ἕνεκα ἄξια κεκτήσθαι, πολὺ δὲ 
μᾶλλον αὐτὰ αὐτῶν, οἷον ὁρᾷν, ἀκούειν, φοονεῖν, καὶ 
ὑγιαίνείν δή, καὶ ὅσα ἄλλα ἀγαθὰ γόνιμα τῇ αὐτῶν φύσει 5) 

' αλλ’ οὐ δόξη ἐοτί, τοῦτ οὖν αὐτὸ ἐπαίνεσον δικαιοσύνης, 

ὃ αὐτὴ δὲ αὐτὴν τὸν ἔχοντα ὀνίνησι καὶ ἀδικία βλάπτει: 
αισθούς δὲ καὶ δόξας πάρες ἄλλοις ἐπαινεῖν. ὡς ἐγὼ τῶν 

μὲν ἄλλων ἀνασχοίμην ἂν οὕτως ἐπαινούνεων δικοιοσύνην 
καὶ φεγόντων ἀδικίαν, δόξας τε περὶ αὐτῶν καὶ μισθοὺς Ἡν 
ἐγκωμιαζόντων καὶ λοιδορούντων, σοῦ δὲ οὐκ ἄν, εἰ μὴ 
σὺ κρεύοις, διόει πάντα τὸν βίον οὐδὲν ἄλλο σκοπῶν ΕἘ 
διλήλνθας ἢ τοῦτο. μὴ οὖν ἡμῖν ἐνδείξ µόνον τῷ λόγω 
ὄει δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖτταν, ἀλλὰ τί ποισῦσα ἕκα- 
τέρα τὸν ἴχοντα αὐτὴ δι αὐτήν, ἐάν τε λανθάνῃ ἐών ο 
τε μὴ Θεούς τε καὶ ἀνθρώπους, ἡ μὲν ἀγαθόν, ἡ δὲ 
κακόν ἐσειν. 

Καὶ ἐγὼ ἀκούσας αεὶ μὲν δὴ τὴν φύσιν τοῦ τε Γλαύ- 
κῶνος καὶ τοῦ ᾿Αδειμάντον . ἠγάμην, ἀτὰρ οὖν καὶ εότε 

πάνυ γε ἤσθην καὶ εἶπον' Οὐ κακῶς εἰς ὑμᾶς, ὦ παῖδες 30 365 
ἐκείνου τοῦ ἀνδράς, τὴν ἀρχὴν τῶν ἐλεγείων ἐποίησεν ὁ Τι 

Γλαύκωνος ἐφαστής, εὐδοκιμήσαντας περὶ τὴν )Μεγαροῖ 
µάτην, εἰπών" 

παῖδες ᾿Αρίστωνος, κλεινοῦ Θεῖον — ἀνδρός. 

τοῦτό µοι, ὦ φίλοι, εὖ δοκεῖ ἔχειν: πάνυ γὰρ Θεῖον πε- 30 
πόνθατε, εἰ μὴ πέπεισθε ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον 
εἶναι, οὕτω δυνάμενοι εἰπεῖν ὑπὶρ αὐεοῦ. δκεῖεε δή µοι 
ὡς ἀληθῶς οὐ πεπεῖσθαι. τεκµαίροµαι δὲ ἐκ τοῦ ἄλλου Β 

τοῦ ὑμετέρου τρόπου, ἐπεὶ κατά γε αὐτοὺς τοὺς λόγους 
ἠπίστουν ἂν ὑμῖν' ὅσω δὲ μᾶλλον πιστεύω, τοσούτῳ μᾶλ- 40 

λον ἀπορῶ ὃ τι χρήσωμαι" οὔτε γὰρ ὅπως βοηθώ ἔχω᾽ 
δοκῶ γάρ µοι ἀδύνατος εἶναι" σημεῖον δέ µοι, ὅτι ἃ πρὸς 

Θρασύμαχον λέγων ὤμην ἀποφαίνειν, ὡς ἄμεινον δεκαιο- 
σύνη ἀδικίας, οὐκ ἀπεδέξασθέ µου: οὔτ αὖ ὅπως μὴ 
βοηθήσω ἔχω' δέδοικα γὰρ μὴ οὐδ' ὅσων ᾖ παραγενύ- 5 
µενον δικαιοσύνη κακηγορουµένη ἀπαγορεύειν καὶ μὴ 

3 αὖ μέγα δύνανται οι, 4 Φίπις οἱ ϱτ. Π. -- 14. φυχῆς) 
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βοηθεῖν ἔτι ἐμπνέοντα καὶ δυνάµενον φθέγγεσθαι. κράτι- 
στον οὖν οὕτως, ὅπως δύναμαι, ἐπικουρεῖν αὐτῇ. Ὁ τε 
οὖν Γιαύκων καὶ οἱ ἄλλοι ἐδέοντο παντὶ τρόπῳ βοηθῆσαι 
καὶ μὴ ἀνεῖναι τὺν λόγον, ἀλλὰ διερευνήσασθαι τί τἱ 

5 ἔστιν ἑκάτερον καὶ περὶ τῆς ὠφελείας αὐτοῖν τἀληθὶς πο- 
426 µτέρως ἔχει. εἶπον οὖν ὅπερ ἐμοὶ ἔδοξεν, ὅτι τὸ ζήτημα 

Τ8. ᾧ ἐπιχεροῦμεν οὐ φαῦλον ἀλλ’ ὀξὺ βλέποντος, ὡς ἐμοὶ 
Ρ φαίνεαι. ἐπειδὴ οὖν ἡμεῖς οὐ δεινοί, δοκεῖ µοι, ἦν ὃ᾽ 

ἐγώ, τοιαύτην ποιήσασθαι ζήτησιν αὐτοῦ, οἴανπερ ἂν εἰ 
10 προσέταξέ τις γράμματα σμικρὰ πόῤῥωθεν ἀναγνώναι μὴ 

πάνυ ὀξὺ βλέπονσιν, ἔπειά εις ἐνενόησεν, ὅτι τὰ αὐτὰ 
γράμματα ἔσέι πον καὶ ἄλλοθι µείξω τε καὶ ἐν µείξονε, 
ἆρμαιον ἂν ἐφάνη, οἶμαι, ἐκεῖνα πρῶτον ἀναγνόντας 
οὕτως ἐπισκοπεῖν τὰ ἐλάτεω, εἰ τὰ αὐτὰ ὄντεα ευγχάνει. 

14 Πάνν μὲν οὖν, ἔφη ὁ ᾿Αδείμαντος" αλλὰ τί τοιοῦτον, ὦ 

Ες Σώκραες, ἐν τῷ «ας εὐ δίωαιον ῥγήσει καθορᾷς; Ἐγώ 
σοι, ἔφην, ἐρῶ. δικαιοσύνη, φαμέν, ἔσει μὶν ἀνδρὸς ἑνός, 
ἔστι δέ που καὶ ὅλης πόλεως; Πάνυ γε, ἡ δ’ de. Οὐκοῦν 
μεῖζον πόλις ἑνὸς ἀνδρός; Μεῖζον, ἔφη. "Ίσως τοίνυν 

αρ πλείων ἂν δικαιοσύνη ἐν τῷ µείζονι ἐνεη καὶ ῥάων κατα- 
369 µμαθεῖν. εἰ οὖν βούλεσθε, πρῶτον ἐν ταῖς πόλεσι ζητήσωμεν 

ποῖόν τί ἐστιν" ἔπειτα οὕτως ἐπισκεφώμεθα καὶ ἐν ἑνὶ 
ἑκάστῳ, τὴν τοῦ μείζονος ἁμοιότητα ἐν τῇ τοῦ ἐλάτεονος 
ἐδέᾳ ἐπισκοποῦντες. ᾽λλά µοι δοκεῖς, ἔφη, καλῶς λέγειν. 

354 οὖν, ἦν ὃ) ἐγώ, εἰ γιγνοµένην πόλιν θεασαίμεθα 
λόγω, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτῆς ἴδοιμεν ἂν γιγνομµένην 

τῷ καὶ τὴν ἀδικίαν; Τάγ ἄν, ἡ δ' ὃς. Οὐκοῦν γενοµένου 
Β αὐτοῦ ἐλπὶς εὐπετέστερον ἰδεῖν ὃ Κξητοῦμεν; Πολύ γε. 

Αοκεῖ οὖν χρῆναι ἐπιχειρῆσαι περαίνειν; οἶμαι μὲν γὰρ 
30 οὐκ ὀλίγον ἴργον αὐτὸ εἶναι. σκοπεῖτε οὖν. Ἔσκεπται, 

ἔφη ὁ ᾿Αδείμαντος" ἀλλὰ μὴ ἄλλως ποίει. 

Γγνεται τοίνυν, ἦν ὅ’ ἐγώ, πόλις, ὡς ἐγώμαι, ἐπειδὴ 
τυγχάνει ἡμῶν ἕκαστος οὐκ αὐεάρκης, ἀλλὰ πολλῶν ἐν- 
δεής. ἢ τιν οἴει ἀρχὴν ἄλλην πόλιν οὐκίξειν; Οὐδεμίαν, 

Cas ἡ ὅ ὃς.  Οὕτω δὴ ἄρα παραλαμβάνων ἄλλος ἄλλον ἐπ 
ἄλλον, τὸν ὅ ἐπ) ἄλλου χρεία, πολλῶν δεύµενοι, πολλοὺς 
εἰς μίαν οἴκησιν ἀγείρανεες κοιρωνούς τε καὶ βοηθούς, 
ταύτῃ τῇ Ευνοικίᾳ ἐθέμεθα πόλιν ὄνομα. ἡ γάρ; Πάνν 
μὲν οὖν. Μεταδίδωσι δὴ ἄλλος ἅλλῳ, εἴ τι µεταδίδωσιν, 

«0 ἢ µεταλαμβάνει, οἰόμενος αὐτῷ ἄμεινον εἶναι Πάνυ γε. 
δι δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, τῷ λόγω ἐξ ἀργῆς ποιώμεν πόλιν. 
ποιήσει δὲ αὐτή», ὡς ἔοριεν, ἡ ἡμετέρα χρεία. Πῶς ὃ' 

ϱ οὔ: ᾽Αλλὰ μὴν πθώτη γε καὶ μεγίστη τῶν χρειῶν ἡ τῆς 
τροφῆς παρασκενὴ τοῦ εἶναί τε καὶ ἔῇν ἕνεκα. ΓΠαντά- 

4Όπασί γε. «Οευτέρα δὴ οἰκήσεως, τρίτη ὅ᾽ ἐσθῆτος καὶ τῶν 

Π44ΤΩΝΟΣ ΠΟαΙΤΕΙΑΣ 

” οὔσιν. 

459 

τοιούτων. Ἔστι ταῦτα. Φέρε δή, ἦν δ' ἐγώ, πῶς ή πόλις 
ἀρκέσει ἐπὶ τοσαύτην παρασκευήν; ἄλλο τι.γεωργὸρ μὲν 
εἰς, ὁ δὲ οἰκοδόμος, ἄλλος δέ τις ὑφάντης; ἢ καὶ σκυτο- 809 
τόµον αὐτόσε προσθήσοµεν ἤ ειν’ ἄλλον τῶν περὶ τὸ σώμα 

Φεραπευτήν; Πάνο γε. Εἴη ὅ' ἂν ἤ γε ἀναγκαιοτάτη» 
πόλις ἐκ τεετάρων ἢ πέντε ἀνδρῶν. Φαίνεαι. Τί δὴ Ε 
οὖν; ἕνα ἕκαστον τούτων δεῖ τὸ αὐτοῦ ἔργον ἅπασι κοι- 
νὸν κατατιθέναι, οἷον εὖν γεωργὸν ἕνα ὄντα παρασκευά- 
ζειν σιτία τέτταρσι καὶ τετραπλάσιον χρόνον τε καὶ πόνον 
ἀναλίσκειν ἐπὶ σίτου παρασχενῇ, καὶ ἄλλοις κοινωνεῖνι io 
ἢ ἁμελήσαντα ἑαυτῷ µόνῳ τέταρτον µέρος ποιεῖν τούτου 
τοῦ σιτίου ἐν τετάρτῳ μέρει τοῦ χρόνον, τὰ δὲ τρία, τὸ 310 
μὲν ἐπὶ τῇ τῆς οὐκίας παρασκενῇ διαερίβειν, τὸ δὲ έμα- 
τίου, τὸ δὲ ὑποδημάτων, «καὶ μὴ ἄλλοις κοινωνοῦντα 
πράγματα ἔχειν, ἆλλ᾽ αὐτὸν δὲ αὐτὸν τὰ αὐτοῦ πράττειν; 15 
Καὶ ὁ ᾿Αδείμαντος ἔφη ᾽Αλλ’ ἴσως, ὦ Σώκρατες, οὕτω 
ῥάδιον ἢ Ἰκείνως. Οἐδέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὰ «4 ἄτοπον: 
ἐννοῦ γὰρ καὶ αὐτὸς εἰπόνεος σοῦ, ὅτι πρῶτον μὲν 

φύεται ἕκαστος οὐ πάνυ ὅμοιος ἑκάστῳ, ἀλλὰ διαφέρων Β 
τὴν φύσιν, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλον ἔργου πρᾶξιν. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 3ο 
Ἔμουγε. Τί δέ; πότερον κάλλιον πράττοι ἄν τις εἷς ὧν 

πολλὰς τέχνας ἐργαξόμενος, ἢ ὄταν µίαν εἶς; Ὅταν, ἡ & 
ὄρ, εἷς µίαν. ᾽αλλὰ µήν, οἶμαι, καὶ τόδε ὀήλον, ὡς, 

ἐάν εἰς τινος παρῇ ἔργον καιρόν, διόλλυται. αἥλον γάρ. 8ί 
Οὐ γάρ, οἶμαι, ἐθέλει τὸ πραττόµενον τὴν τοῦ πρώττον- 15 
τος σχολἠν περιµένειν, ἀλλ ἀνάγκη τὺν πράττοντα τῷ 

πραττοµένῳ ἐπακολουθεῖν μὴ ἐν παρέργου μέρει. Ανάγκη. ϐ 
Ἐκ δὴ τούτων πλείω τε ἕκαστα γέγνεται καὶ κάλλιον καὶ 
ῥᾷον, ὅταν εἰς ἓν κατὰ φύσιν καὶ ἐν καιρῷ, σχοὶὴν τῶν 
ἄλλων ἄγων, πράττῃ. Πανεάπασι μὶν οὖν. Πλειόνων 30 
δή, ὦ ᾿Αδείμαντε, δεῖ πολιτῶν ἢ τεττάρων ἐπὶ τὰς παρα- 
σχευὰς ὧν ἐλέγομερ΄ ὁ γὰρ γεωφγόᾳ, ὡς ἔοικεν, οὐκ αὐτὸς 
ποιήσιται ἑαντῷ τὸ ἄροερο», εἰ μέλλει καλὸν εἶναι, οὐδὲ 

σμινύην, οὐδὶ τἆλλα ὄργανα ὅσα περὶ γεωργίαν. οὐδ' αὖ Β 
ὁ οἰκοδόμος" πολλῶν δὲ καὶ τούτω δεῖ. ὡσαύτως ὅ᾽ ὁ 15 
ὑφάνεης τε καὶ ὁ σκυτοτόµος. Αληθη. Ἐέκτονε, δὴ 
καὶ χαλκῆς καὶ τοιοῦτοί τινες πολλοὶ δηµιονργοί, κοι- 
»ωνοὶ ἡμῖν τοῦ πολιχνίου γιγνόµενοι, συχνὸν αὐτὸ ποι- 

Πάνν «μὲν οὖν. ᾽Αλλ᾽ οὐκ ἄν πω πάνυ γε μέγα 
τι εἴη, εἰ αὐτοῖς βουκόλους τε καὶ ποιμένας τούς τε ἄλλους 40 
νομέαρ προσθείµεν, ἵνα οἵ τε γεωργοὶ ἐπὶ τὸ ἀροῦν ἔχοιεν 
βοῦς, οἵ τε οὐχοδόμοι πρὺς τὰς ἀγωγὰς μετὰ τῶν γεωρ- E 
γῶν χρῆσθαι ὑποξυγίοι, ὑφάνται δὲ καὶ σκντοτόµοι. δέφ- 

µασί τε καὶ ἐρίοις; Οὐδέ γε, ἡ δ’ ὃς, ομικρὰ πόλις ὢν Β9 
εἴη ἴχουσα πάντα ταῦτα. ᾽Αλλὰ μήν, ἦν δ' ἐγώ, κατοι- 15 

ό 
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Ἰκίσαι γε αὐτὴν τὴν πόλι» εἰς τοιοῦτον τόπὀν, οὗ ἔπεισ- 
αγωγίµων μὴ δεήσεται, σχεδόν τι ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον 
γάρ. Προσδεήσει ἄρα ἴτι καὶ ἄλλων, οἳ ἐξ ἄλλης πόλεως 
αὐτῇ κοίσουσιν ὧν δεῖται «εήσε. Καὶ μὴν κενὺς ἂν 

5η ὁ διάκονος, μηδὶν ἄγων ὧν ἐκεῖνοι δέορται παρ ὧν 
ἂν κομίξωνται ὧν ἂν αὐτοῖς χρεία, πενὸς ἄπεισιν. ἡ γάρ; 
Αοκεῖ µοι. «4εῖ δὴ τὰ οἴκοι μὴ µόνον ἑαυτοῖς ποιεῖν 
κανά, ἀλλὰ καὶ οἷα καὶ ὅσα ἐκείνοις ὧν ἂν δέωνται. «Ο2εἴ 

407. γάρ. Πλειόνων δὴ γεωργῶν τε καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν 
1ο δεῖ ἡμῖν τῇ πόλει. Πλειόρων γάρ. Καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλων 

διακόνων που τῶν τε εἰπαξόντων καὶ ἐξαξόνεων ἕκαστα. 

οὗτοι δὲ εἶσιν ἔμποροι. ἡ γάρ; Ναί. Καὶ ἐμπόρων δὴ 
δεησόμεθα. Πάνν γε. Καὶ ἐὰν μέν γε κατὰ θάίατεαν 

Ἡ ἡ ἐμποφία γίγνηται, συχνῶν καὶ ἄλλων προσδεήσεται τῶν 
i ἐπιστημόνων τῆς περὶ τὴν Θάλαεταν ἐργασίας. Συχνῶν 

μέντοι. Τί δὲ δή; ἐν αὐτῇ τῇ πόλει πῶς ἀλλήλοις µετα- 

δώσουσιν ὧν ἂν ἕκαστοι ἐργάζωνται; ὧν δὴ ἕνεκα καὶ 
8 κοινωνίαν ποιησάµενοε πόλιν ᾠκίσαμεν. «ῆλον δή, ἡ ὅ) 

ὃς, ὅτι πωλοῦντες- καὶ ὠνούμενοι ᾽γορὰ δὴ ἡμῖν καὶ 

30 νόμισμα ἐόμβολον τῆς ὀλλαγῆς ἕνεκα γενήσεται ἐκ τούτον. 
ο Πάνυ μὶν οὖν. Ἂν αὖν κομίσας ὁ γεωργὸς εἰς ἦν ἀγοράν 

τι ὧν ποιεῖ ἤ τις ἄλλος τῶν δημιουργών» μὴ εἰς τὸν αὐτὸν 
χρόνον ἥκῃ τοῖς δεοµένοις τὰ παρ αὐτοῦ ἀλλάξασθαι, 

ἀργήσει τῆς αὐτοῦ δηµιονργίας καθήµενος ἐν ἀγορᾷ; Οὐ- 
αὃ δαμῶς, ἡ δ᾽ ὃς, ἀλλ εἰσὶν οἳ τοῦτο ὁρῶντες ἑαυτοὺς ἐπὶ 

τὴν διακονίαν τάττουσι ταύτην, ἐν μὲν ταῖς ὀρθῶρ οἴκου- 
µέναις πόλεσι σχεδόν τι οἱ ἀσθενέοτατοι τὰ σώματα καὶ 

ἀχρεῖοί τι ἄλλο ἔργον πράττει». αὐτοῦ γὰρ δεῖ μένοντας 
Ρ αὐτοὺς περὶ τὴν ἀγορὰν τὰ μὲν ἀντ᾽ ἀργυρίου ἀλλάξασθαι 

ποτοῖς τι δεοµένοις ἀποδόσθαι, τοῖς δὲ ἀντὶ αὖ ἀργυφίου 
διαλλάττειν ὅσοι τι δέοντᾶι πρίασθαι. Αὕτη- ἄρα, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἡ χρεία καπήλων ἡμῖν γένεσι» ἐμποιεῖ τῇ πόλει. ἢ 
οὐ καπήλους καλοῦμεν τοὺρ πρὸ ὠνήν τε καὶ πρᾶσιν 
διακονοῦντας Ἱδρυμένους ἐν ἀγορᾷ, τοὺς δὲ πλανήτας ἐπὶ 

αδτὰς πόλεις ἐμπόρους: Πάνυ μὲν οὖν. ὁ Ἔτι δή τινες, ὡς 
ὀγώμαε, εἰσὶ καὶ. ἄλλοι διάκονοι, οἳ ἂν τὰ μὲν τῆς δια- 

κ νοίας μὴ πάνυ ἀξιοκοινώνητοι ὧσι, τῆν δὲ τοῦ σώματος 
84 ὠπχὺν ἱκανὴν ἐπὶ τοὺς πόνους ἔχωσιν' οἳ δὴ πωλοῦντες 

τὴν τῆς ἰσχύος χρείαν, τὴν τιμήν ταύτην μισθὸν καλοῦν- 
εοτες, κέκηνται, ὡς ἐγῴμαι, µισθωτοί. ἡ γάρ; Πάνν μὲν 

οὖν. Πλήρωμα δὴ πόλεώς εἶσιν, ὧφ ἔοικε, καὶ µισθωτοί. 
Δακεῖ µοι. ΑΦ οὖν, ὦ ᾿δείμανεε, ἤδη ἡμῖν ηὔξηται ἡ 
πόλις, ὥστ᾽ εἶναι τελέα; Ίσως. Ποῦ οὖν ἄν ποτε ἐν αὐτῇ 
Εἴη ἥ τε δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀδικία; καὶ είν ἅμα ἔγγενο- 

318 15 µένη ὧν ἐσκέμμεθα; ᾿Ἐγὼ μέν, ἔφη, οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώ- 
κρατες, εἰ µή που ἐν αὐτῶν τούτων χρείᾳ τινὶ τῇ πρὺς 
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ἀλλήλους. ᾽Αἱ’ ἴσως, ἦν -δ' ἐγώ, καλῶς 
πτέαν γε καὶ οὐκ ἀποκνητέον. 

Πρῶτον οὖν σκεφώμεθα, είνα τεόπον ———— 
οἱ οὕτω παρεσκευασµένοι. ἄλλο τι ἢ οἴτόν τε ποιοῦντες 

καὶ οἶνον καὶ ἱμάτια καὶ ὑποδήματα, καὶ οἰκοδομησάμενοι 5 
οὐκίας, θέρους μὲν τὰ πολλὰ γυµνοί τε καὶ ἀνυπόδητοι 
ἐργάσονται, εοῦ δὲ χειμῶνος ἠμφιεσμένοι τε καὶ ὑποδεδε ΒΑ 
µένου ἱκανῶς; θρέψανται δὲ ἐκ μὲν τῶν κριθῶν ἄχφιτα 

σκευαζόμενοι, ἐκ ol τῶν πυρῶν ἄλευρα, τὰ μὲν πέφαντες, 
τὰ δὲ µάξαντες; μάζας γενναίας καὶ ἄρτους ἐπὶ κάλαμόν ιο 
τινα παραβαλλόμεναι ἢ φύλλα καθαρά, κατακλινέντες ἐπὶ 
στιβάδων ἐσερωμένων µίλακί τε καὶ µυῤῥίναι,, εὐωχή- 
σονται αὐτοί τε καὶ τὸ παιδία, ἐπιπίνοντες τοῦ οἶνου, Β 

ἐστεφανωμένοι καὶ ὑμνοῦντες τοὺς Θεούς, ἡδέωρ ξυνόντες 
ἀλλήλοις, οὐχ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν ποιούµενοι τοὺς παϊδας, is C 
εὐλαβούμενοι πενίαν ἢ πύλεμον: Καὶ ὁ Γἱαύκων ὑπολα- 

βών, "Άνευ ὄψου, ἴφη, ὡς ἴοικας, ποιεῖς τοὺς ἄνδρας 
ἐσειωμένους. ᾽Αληθῆ, ἦν ὅ' ἐγώ, λέγει. ἐπειαθόμην 
ὅτι καὶ ὄφον ἔξουσιν' ἅλας τε δῆλον ὅτι καὶ ἑλάας καὶ 

τυρόν, καὶ βαλβοὺς καὶ λάχανα, οἷα δὴ ἐν ἀγροῖρ ἑψή- πο 
µατα, ἑψήσονται. καὶ τραγήµατά που παραθήσοµεν αὐ- 
τοῖς τών τε σύκων καὶ ἐρεβίνθων καὶ κνάµων, καὶ µύρτα 
καὶ φηγοὺς σποδιοῦσι πρὺς τὸ πῦρ, μετρίως ὑποπίνοντε. D 
καὶ οὕτω διάγοντες τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας, ος 
εἰκός, γηραιοὶ τελευτῶντες ἄλλον τοιοῦτον βίον τοῖς ἐκγό- 35 
οις παραδώσουσιν. Καὶ ὃς, Εὐ δὲ ὑῶν πόλιν, ὦ Σώ- 
κρατες, ἴφη, κατεσκεύαξες, τί ἂν αὐτὰρ ἄλλο ἢ ταῦεα 
ἐχόρεαζες; Αλλά πῶς χρή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων; ΄Απερ 
ρομίζεται, ἔφη" ἐπί εε κλινῶν κατακεῖσθαι, οἶμαι, τοὺς 

µέλλοντας μὴ ταλαιπωρείσθαι, καὶ ἀπὸ εραπεζών δειπνεῖν 0 Ε 
καὶ ὄψα ἅπερ καὶ οἱ νῦν ἔχουσε, καὶ τραγήµατα. Εἶνν, 
ἦν -δ' ἐγώ" µανθάνω. οὐ πόλιν, ὡς ἔοικε, σκοποῦμεν 
µόνον ὅπως γίγνεται, ἀλλὰ καὶ τρυφῶσαν πόλιν. ἴσως 86 
οὖν οὐδὲ κακῶς ἔχει: σκοποῦντες γὰρ καὶ τοιαύτην τάχ᾽ 
ἂν κατίδοιµεν τήν τε δικαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ὅπῃ ποτ 15 
ταῖρ πόλεσιν ἐμφύονται. ἡ μὲν οὖν ἀληθινὴ πόλις δοκεῖ 
μοι εἶναι ἣν διληλύθαμεν, ὥσπερ ὑγιής τις" εἰ ὅ αὖ 
— καὶ φλεγμαίνουσαν πόλιν οὐδὲν 
ἀποκωλύει. ταῦτα γὰρ δή τισιν, ὡς ἄοκεῖ, — 272 
ovd αὕτη ἡ δίαιεα, ἀλλὰ κλῖναί τε προσέσονται καὶ τρά- 0 
πεζαι καὶ τἆλλα σκεύη, καὶ ὄψα δὴ καὶ µύρα καὶ θυµιά- 
µατα καὶ ἑταῖραι καὶ πέµµατα, ἕκαστα τούτων παντο- 

δαπά. καὶ δὴ καὶ ἃ τὸ πρῶτον ἐλέγομεν οὐκέτι τὰ ἄναγ- 
καῖα Θετέον, οὗίας τε καὶ Ἰμάεια καὶ ὑποδήματα, ἀλλὰ 
τήν τε ζωγράφίαν κινητέον καὶ τὴν πομιλίαν͵, καὶ χρυσόν «5 
καὶ ἐλέφαντα καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα κτηπέον. ᾖ γάρ: 

καλῶς λέγειᾳ' καὶ σκε- 
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Β Ναί, ἔφη. Οὐκοῦν µείζονά τε αὖ τὴν πόλιν δεῖ ποιεῖν, 
κείνη γὰρ ἡ ὑγιεινὴ οὐκέτι Ἱκανή, ἆλλ᾽ ἤδη ὄγχου ἐμπλη- 
στέα καὶ πλήθους, ἃ οὐκέτι τοῦ ἀναγκαίου ἔνεκά ἐστιν 
ἐν ταῖς πόλεσιν, οἷον οἵ τε Θηρευταὶ πάντες, οἳ τε µιµη- 

ὅταί, πολλοὶ μὲν οἱ περὶ τὰ σχήµατά τε καὶ χρώματα, 

πολλοὶ δὲ οἱ περὶ µουσικήν, ποιηταί τε καὶ τούτων ὑπη- 
ρέται, ῥαψῳδοί, ὑποκριταί, χοφευταί, ἐργολάβοι, σκευών 

ο τε παντοδαπῶν δημιουργοί, τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν περὶ 
τὸν γυναικεῖον κόσμον. καὶ δὴ καὶ διακόνων πλειόνων 

ιο δεησόμεθα. ἢ οὐ δοκεῖ δεήσεν παιδαγωγῶν, ειεθών, 
τροφῶν, κομμωτριῶν, κουρέων, καὶ αὖ ὀφοποιῶν τε καὶ 

µαγείρων; ἔει δὲ καὶ συβωτῶν προσδεησόµεθα. τοῦτο γὰρ 
ἡμῖν ἐν τῇ προτέρᾳ πύόλει οὐκ ἑνῆν' ἔδει γὰρ οὐδέν: ἐν 
δὲ ταύτῃ καὶ εούτου πφοσδεήσει. δεήσει δὲ καὶ τῶν ἅλλων 

16 βοσκημάτων παμπύλλων, εἴ τις αὐτὰ ἔδεαι. ἡ γάρι 
Ὦ Πῶς γὰρ οὔ: Οὐκοῦν καὶ ἀπρών ἐν χρείαις ἐσόμεθα πολὺ 

αλλον οὕτω διαιτώµενοι ἢ ὡς τὸ πρότερον: Πολύ γε. 
αἱ ἡ τώρα που ἡ τότε ἱκανὴ τρέφειν τοὺς τότε όμι- 

κρἁ δἡ ἐξ ἱκανῆς ἔσται ἢ πῶς λέγμεν; Οὕτως, ἔφη. 
αυ Οὐκοῦν τῆς τῶν πλησίον χώφας ἡμῖν ἀποεμητίον, εἰ µέλ- 

Άομεν Ἱκανὴν ἔξειν φέμειν τε καὶ ἀροῦν, καὶ ἐκείνοις αὖ 

τῆς ἡμετέρας, "ων καὶ ἐκεῖνοι ἀφῶσιν αὐτοὺς ἐπὶ χρηµά- 

των κεῆσιν ἄπιιρο», ὑπερβάνεες τὸν τῶν ὀναγκαίων 

Ε Όρον: Πολὶλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώκχρατε. Πολεμήσομεν 

τὸ μετὰ τοῦτο, ὦ Γλαύκων; ἢ πῶς ἔσιι; Ὀὗτως, 
ἔφη. Καὶ μηδέν γέπω λέγωμεν, ἦν ὅ ἐγώ, μήτ εἴ τι 
κακόν μήτ' εἴ ἀγαθὸν ὁ πόλεμος ἐφγάξεται, αἁλλὰ το- 

Η8 σοῦτον µόνον, Ὅτι πο]έμον αὖ γένεσιν εὐρήκαμεν, ἐξ 
ὧν μάλιστα ταῖς πύλεσι καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ κακὰ γίγνε- 

ἃσται, ὅταν γίγνηται. Πάνυ μὶν οὖν. Ἔει δή, ὦ φίλε, 
μείζονος τῆς πόλεως δεί οὔτε σμικρῶ, ἆλλ᾽ ὕλῳ σερατο- 

314 πέδω, ὃ ἐξεθὺν ὑπὶρ τῆς οὐσίας ἁπάσης καὶ ὑπὲρ ὧν 

»ῦν δὴ ἐἑλέγομεν διαματεῖται τοῖς ἐπιοῦσιν. Τίΐ δέ; ἡ 

δ' ὃς" αὐτοὶ οὐχ Ἱκανοί; Οὔκ, εἰ σὐ γε, ἦν δ' ἐγώ, καὶ 
39 ἡμεῖξ ἅπαντες ὠμολογήσαμεν καλώς, ἠνίκα ἐπλάττομεν τὴν 

πόλιν. ὡὠμολογοῦμεν δέ πον, εἰ µέμνησαι, ὠδύνατον ἕνα 
πολλὀρ καλῶς ἐργάξεσθαι τέχνας. ᾽Αληθῆ λέγεις, ἔφη. 

Ἡ ᾖΤίοῦν: ἦν ὅ᾽ ἐγώ: ἡ περὶ τὸν πόλεµον ἀγωνία οὐ τεχνικὴ 
δοχεῖ εἶναι: Καὶ µάλα, ἴφη. Ἡ οὖν τι οχυτικῆς δεῖ μᾶλ- 

4υχον κήδεσθαι ἢ πολεµικῆς; Οὐδαμῶς. Αλ’ ἄρα τὸν μὲν 
οκυτοτόµον διεκωλύοµεν μήτε γεωργὸν ἐπιχειρεν εἶναι 
ἅμα µήτε ὑφάντην μήτε οὐοδόμον, ἵνα δὴ ἡμῖν τὸ τῆς 
σκυτικῆς ἔργον καλώς γίγνοιτο, καὶ τῶν ἄλλων ἑνὶ ἑκά- 

6τῳ ὠσαύτως ἓν ἀπεδίδομεν, πρὸς ὃ πεφύκει ἕκαστος καὶ 
ο ἐφ᾽ ᾧ ἔμελε τῶν ἄλλων σχολἠν ἄγων διὰ βίον αὐτὸ 

ὁ ἐργαζόμενος οὐ παριες τοὺς ἀαιροὺς καλώς ἀπεργάζε- 
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οθαι' τὰ δὲ δὴ περὶ τὸν πόλεμον πότερον οὐ περὶ πλεί- 
στου ἐοτὶν εὖ ἀπεργασθέντα: ἢ οὕτω ῥᾷδιον, ὥστε καὶ 898 
γεωργών τις ἅμα πολεμικὸς ἔσται καὶ σκυτοτομών καὶ 

ἄλλην τέχνην ἠντινοῦν ἐργαξόμενος, πεττευτικὸς δὲ ἢ κν- 
βευτικὸὺς Ἱκανῶς οὐδ' ἂν εἷ γένοιτο μἠ αὐτὸ τοῦτο ἐκῦ 
παιδὺς ἐπιηδεύων, ἁλλὰ παρέργῳ χρώµενας; καὶ ἀσπίδα 
μὲν λαβὼν ἤ τι ἆλο τῶν παλεμικῶν Όπλων τε καὶ ὀφγά- D 
νων αὐθημερὸν ὁπλπμκῆς ἤ εινος ἄλλης μάχης τῶν κατὰ 
πό]εμον Ἱκανὸρ ἔσται ἀγωνιστής, τῶν δὲ ἄλλων ὀργάνων 

οὐδὲν οὐδένα δημιουργὸν οὐδὲ ὠἀθληεὴν ληφθὸν ποιήσει, 1ο 
οὐδ' ἔσται χρήσιµον τῷ μήτε τὴν ἐπισεήμην ἑκάστου λα- 
βόνει μήτε εν μελέτην Ἱανὴν παρασχοµένῳς Ἠολλοῦ 

γὰρ ἄν, ἡ ὃ) ὃς, τὰ ὄργανα ἦν ἄξια. Οὐκοῦν, ἦν ὅ' 
ἐγώ, ὅσῳ µέγιστον τὺ τῶν φυἰάκων ἔργον, τοσούτῳ σχο- Ε 

χῆς εε τῶν ἄλλων πλείστης ἂν εἴη καὶ αὖ τέχνης τε καὶ 6 
ἐπιμελείας µεγίσεης δεύµενον. Οἶμαι ἔγωγε, ἡ ὅ ὃς. 
40 οὖν οὐ καὶ φύσεως ἐπιτηδείας εἰς αὐτὸ τὸ ἐπιτή- 
δευμα; Πῶς δ᾽ οὗ; Ἡμέτερον δὴ ἔργον ἂν εἴη, ὡς ἔοικεν, 

εἶπερ οἷοί ε᾿ ἐσμέν, ἐκλέξασθαι τίνες τε καὶ ποῖαι φύσεις 

ἐπιτήδειαι εἰς πόλεως φυλακήν. Ἡμέτερον μέντοι AMäà 20 
ία, ἦν ὅ' ἐγώ, οὐκ ἄρα φαῦλον πρᾶγμα ἠράμεθα”" ὅμως 

δὲ οὖκ ἀποδειλιατέον, ὅσον γ ἂν δύναμις παρείκη. Οὐ 3415 
γἀφ οὖν, ἔφη. Οὔἵε οὖν ει, ἦν δ᾽ ἐγώ, διαφέρειν φύσι 99 

γενπαίου σκύλακος εἰς «φυλακὴν νεανίσκου εὐγενοῦς; Τό 

ποῖον λέγεις; Οἷον ὀξόν τέ που δεῖ αὐτοῖν ἑκάτερον εἶναι 15 
πρὺς αἴσθησιν καὶ ἐλαφρὺν πρὸς τὺ αὐθανόμενον διω- 
κάθειν, καὶ ἰοχυρὸν αὖ, ἐὰν δέῃ ἑλόντα διαµάχεσθαι. 

αεῖ γὰρ οὖν, ἔφη, πάντων τούτων. Καὶ μὴν ἀνδρείόν 
γε, εἴπερ εὖ µαχεῖται. Πῶς δ οὔ: ᾽Ανδρεῖος δὲ εἶναι 

ἄρα ἐθελήσει ὁ μὴ Φυμοειδὴς εἴτε ἵππος εἴτε πύων ἢ ἄλλο 10 
ὀτιοῦν ἕῶον; ἤ οὐκ ἐννενόηκης, ὥς ἁμαχόν τε καὶ ἁνί- Β 

χητον θυμός. οὗ παρόντος φυγἠ πᾶσα πρὸς πάντα ἄφο- 

βός τε καὶ ἄήτεητος, 'Εκνενύηκα, Τὰ μὲν τοίνυν τοῦ 
σώματος οἷον δεῖ τὺν φύλακα εἶναι, δῆλα. Ναί Καὶ 

μὴν καὶ τὰ τῆς Φυχῆα, ὅτι γε θυμοειδῆ. Καὶ τοῦτο. 35 

Πῶέ οὖν, ἦν ὃ ἐγώ, οὐκ ἄγριοι ἀλλήλοις 

ἔσονται καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις, ὄντες εοιοῦτοι τὰς φύ- 

σεις: Μὰ αία, ἡ ὃ’ ὃς, οὐ ῥᾳδίως. ᾽Αἰλὰ µένται δεῖ γε 
πρὺς μὲν τοὺς οὐκείους πρήάους αὐτοὶς εἶναι, πρὸς δὲ 6 

τοὺς ποἰεμίους χαλεπούς. εἰ δὲ µή, οὐ περιμενοῦσιν ἄλ- η 
χους οφᾶς διολέσαι, ἆλλ αὐτοὶ φΏήσονται αὐτὺ δράσαν- 

τες. ᾽ληθῆ, ἔφη. Τί οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ποιήσοµεν ; πύ- 
8εν ἅμα πρᾶον καὶ μεγαλόθυμον ἦθος εὑρήσομεν; ἔναν- 94 
τία γάρ που θΘυμοειδεῖ πραεῖα φύσις. Φαίνεται. ἀλλὰ 

αω Γλαύνων, 

“μέντοι τούτων ὀποτέρου ἂν στέρηται, φύλαξ ἀγαθὺς 16 
οὐ μὴ γέηταε. ταῦτα δὲ ἀδυνάτοις ἔοικε, καὶ οὕτω δὴ 

1ο, Δοκεῖ σοι δκήσειν ᾱ. — 19. λέγωμεν αἲ. — 19. Πολεμήσομεν δὴ τὸ 5. — 17. εἴ τι ἀγαθὸν ο. — 34. οὗ φ!, 
— 34, δαί ο. — 34, ἐκανοὶ διαµάχεσθαι; Οὔκ α. 
46, ἀπεργάσεσθαι Ὁ. 

3. γεωργός 4. — 8. κατὰ εὖν πόλεμον 3. 
0, µή γε, οὐ Δ. -- 45. τούτων γε ὁποτέρου ο. 

Ρελτο. 
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D Ευμβαίνει ἀγαθὸν φύλακα ἀδύνατον γενέσθαι. Κινὸν- 
φεύε, ἔφη. Καὶ ἐγὼ ἀπορήσας τε καὶ ἐπισιεφάμενος 
τὰ ἔμπροσθεν, «ΟΙικαίως γε, ἦν ὃ) ἐγώ, ὦ φίλε, ἁπα- 
ροῦμεν' ἧς γὰρ προνθέμεθα εἰκόνος ἀπελείφθημεν. Πῶς 

λέγει Οὐκ ἐνοήσαμεν, Ότι εἰὶν ἄρα φύσες, οἴας 
ἡμεῖς οὐκ ᾠήθημεν, ἔχουσαι τἀναντία ταῦτα. Ποῦ δή: 
Ἴδοι μὲν ἄν τις καὶ ἐν ἄλλοις ζώοις, οὐ μέντ ἂν ἤκιστα 

459. ἐν ὦ ἡμεῖς παρεβάλλομεν τῷ φύλαπι. οἶσθα γάρ που τῶν 
Κ γενναίων κυνῶν, ὅτι τοῦτο φύσει αὐτῶν τὸ ἠθος, πρὸς 

10 μὲν τοὺς συνήθεις τε καὶ γνωρίµους ὡς οἷόν τε πραοτά- 

τους εἶναι, πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας τοὐναντίον.. Οἶδα µέν- 
τοι. Τοῦτο μὲν ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, δυνατόν, καὶ οὐ παρὰ 
φύσιν ζητοῦμεν τοιοῦτον εἶναι τὺν φύλακα. Οὐκ ἔοικεν. 

αφ οὖν σοι δοκεῖ ἕει τοῦδε προαδεῖσθαι ὁ φυλακι- 
is κὸς ἐσόμενος, πρὸς τῷ Θυμοειδεῖ ἔει προσγενέσθαι φι- 

318 ᾖΛόσοφος τὴν φύαιν; Πῶς δή: ἴφη' οὐ γάρ: ἐννοῦ. 
Καὶ τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν τοῖς κυσὶ χατόψει, ὃ καὶ ἄξιον 

99 θαυμάσαι τοῦ Θηρίου. Τὸ ποῖο: Ὃν μὲν ἂν ἴδῃ 
ὠγνῶτα, χαλεπαίνει, οὐδὲν δὴ κακὸν προπεπονθώς" ὃν 

3ο δ ἂν γνώριµον, ἀσπάζεται, κἂν μηδὲν πώποτε ὑπ' αὖ- 

τοῦ ἀγαθὸν πεπόνθη. ἢ οὕπω τοῦτο ἐθαύμασας; Οὐ 
πάνυ, ἴφη, µέχρι τούτου προσέσχον τὸν νοῦν " ὅτι δέπου 

δρᾷ ταῦτα, δήλον. Αλιὰ μὴν κομφύν γε φαίνεται τὸ 

Β πάθος αὐτοῦ τῆς φύσεως καὶ ὡς ἀληθῶς φιλόόοφον. 

1 Πῇ δή: Ἡι, ἦν δ' ἐγώ, ὄψιν οὐδενὶ ἄλλῳ φίλην καὶ 
ἐχθρὰν διακρίνει ἢ τῷ τὴν μὲν καταμαθεῖν, τὴν δὲ ὤγνο- 
σαι. καίτοι πῶς οὐκ ἂν φιλομαθὶς εἴη συνέσει τε καὶ 
ἀγνοίᾳ ὁριζόμενον τό τε οἰκεῖον καὶ τὸ ἀλλότριον ; οὐ- 

δαμῶς, ἡ ὃ᾽ ὃς, ὅπως οὔ. ᾽Αλλὰ μέντοι, εἶπον ἐγώ, τό 
307ε φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταὐτόν; Ταὐτὸν γάρ, ἔφη. 

Οὐκοῦν Θαῤῥοῦντες τιθῶμεν καὶ ἐν ἀνθρώπῳ, εἰ μέλλει 

ὁ αρὸς τοὺς οἰκείους καὶ γνωρίµους πρᾶός τις ἴσεσθαι φύ- 

σει, φιλόσοφον καὶ φιλοµαθῆ αὐτὺν δεῖν εἶναι; Τιῶμεν, 

ἔφη. Φιλόσοφος δὴ καὶ θυµοειδῆς καὶ ταχὺς καὶ ἰσχυ- 

as ρὸς ἡμῖν τὴν φύσιν ἔσται ὁ µέλλων παλὸς κἀγαθὸς ἔσε- 

οὔαι φύλαξ πόλεως; Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὗτος μὲν 

δὴ ἂν οὕτως ὑπάρχοι. θρέφονται δὶ δῇ ἡμῖν οὗτοι καὶ 

παιδευθήσονται τίνα τρόπον; καὶ ἀρά τι προὔργου ἡμῖν 

93 ᾖἐοτὶν αὐτὸ σκοποῦσι πρὸς τὸ κατιδεῖν οὗπερ ἕνεκα πάντα 

Ρο σκοποῦμεν, δικαιοσύνην τε καὶ ἀδικίαν είνα τρόπον ἐν 

πόλει γέγνεται; ἵνα μὴ ἑῶμεν Ἱκανὸν λόγον ἢ συχνὸν διεξ- 

{ωμεν. Καὶ ὁ τοῦ Γιαύκωνος ἀδελφὸς Πάνυ μὶν οὖν, 

ἔφη, ἔγωγε προσδοκῶ προῦργου εἶναι εἰς τοῦτο ταύτην 
τὴν σχέφιν. Μὰ ία, ἦν ὅ ἐγώ, ὦ φίλε Αδείμαντε, 

εὅ οὐκ ἄρα ἀφετέον, οὐδ' εἰ µακροτέρα τυγχάνει οὖσα. Οὐ 
γὰρ οὖν. Ἴθι οὖν, ὥσπερ ἐν μύθφ μυθολογοῦνεές τε 

1. ἀδύνατον εἶναι γενέσθαι ὃ. — 5. 
15. προσγενέόθαι καὶ Ἡ 
— 53, ἔσεσθαι, φύσει φιλ 
Explicat. et Kmeid. Platon. p. 4. 

2. & εἶπον ο. Μαϊίω δέ που. Barr. — 24. Πρῶτον μὲν 

ΠΗΑΑΤΟΝΟΣ ΠΟΗΙΙΤΕΙΗΣΛβ. 316. 277. 

καὶ σχολὴν ἄγοντες λόγῳ παιδεύωµεν τοὺς ἄνδρας. ᾽αλιὰ 

χρή. 
Τίς οὖν ἡ παιδεία; ἢ] χαλεπὸν εὑρεῖν βελτίω τῆς ὑπὸ Ε 

τοῦ πολλοῦ χρόνου εὐρημένης: ἴστι δὲ που ἡ μὲν ἐπὶ 
σώμασι γυμναστική, ἡ ὅ) ἐπὶ φυχῇ μουσική. Ἔσει γάρ. 6 
αρ) οὖν οὐ µουσικῇ πρότερον ἀρξόμεθα παιδεύοντες ἢ 
γυµναστικῇ:; Πῶς ὅ' οὔ, Μουσικῆς ὅ' εἰπὼν τίθης 1ό- 
Ύους, ἢ οὔ; Εγωγε. όγων δὲ διττὸν εἶδος, τὸ μὲν ἅλη- 
Φές, φεῦδος ὅ) ἕτερον; Να Παιδευτέν δ' ἐν ἆμφο- 
τέροις, πρότερον ὅ᾽ ἐν τοῖς ψευδέσιν; Οὐ µανθάνω, ἔφη, 10 

πῶς λέγει. Οὐ µανθάνες, ἦν ὅ' ἐγώ, ὅτι πρῶτον 
τοῖς παιδίοις μύθους λέγομεν; εοῦτο δέ πον, ὡς τὸ 
ὅλον εἰπεῖν ψεῦδος, ἕνε δὲ καὶ ἀληθῆ. πρότερον δὲ 
µύθοις πρὸς τὰ παιδία ἢ γυµνασίοις χρώµεῦθα. Ἔσει 94 
ταῦτα, Τοῦτο δὴ ἔλεγον, ὅτι µονσικῆς πρότερον ἁπτέον 15 
ἢ γυµνασεικῆς. Ὀρθῶς, ἔφη. Οὐκοῦν οἶσθ' ὅτι ἀρχὴ 
παντὸς ἔργου µέγιστον, ἄλλως τε καὶ νέῳ καὶ ἁπαλῷ ὅτῳ- 
οὔν; μάλιστα γὰρ δὴ τότε πλάετεται καὶ ἐνδύεται τύποῳ, Β 
ὃν ἄν τις βούληται ἐνσημήνασθαι ἑκάστῳ. Κομιδῇ μὲν 
οὖν. 40 οὖν φᾳδίως οὕτω παρήσοµεν τοὺς ἐπιτυχόνεας 30 
ὑπὸ τῶν ἐπιευχόντων μύθους πλασθένεας ἀκούειν τοὺς 
παϊδας καὶ λαμβάνειν ἐν ταῖς ψυχαῖς ὡς ἐπὶ τὺ πολὺ ἑναν- 
τίᾶς δόξας ἐκείναις, ἅς, ἐπειδὰν τελεωθῶώσιν, ἔχειν οἵη- 
σόµεθα δεῖν αὐτούς; Οδ’ ὁπωσειοῦν παρήσοµεν. Πρῶ- 
τον δὴ ἡμῖν, ὡς ἔουιεν, ἐπιστατητέον τοῖς μυθοποιοῖς, ασ 
καὶ ὃν μὲν ἂν καλὸν ποιήσασιν, ἐγκριτέον, ὃν δ ἂν 6 
µή, ἀποκριτέον, τοὺς δ᾽ ἐγκριθέντας πείσοµεν τὰς τροφούς 

τε καὶ μητέρας λέγειν τοῖς παιαί, καὶ πλάττειν τὰς ψυχὰς 

αὐτῶν τοῖς μύθοις πολὺ μᾶλλον ἢ τὰ σώματα ταῖς χερσίν. 
ὧν δὲ νῦν λέγονσι τοὺς πολλοὺς ἐκβλητίον. Ποίους δή ao 
ἔφη. Ἐν τοῖς µείζοσιν, ἦν. δ᾽ ἐγώ, µύθοις ὀφόμεθα καὶ 
τοὺς ἐλάετους. δεῖ γὰρ δὴ τὸν αὐτὸν τύπον εἶναι καὶ ταὐτὸν 
δύνασθαι τούς τε µείζους καὶ τοὺς ἑλάττους. ἢ οὐκ οἴεε; - 
Ἔγωγε, ἔφη" ἆλλ᾽ οὐκ ἐννοῶ οὐδὲ τοὺς µείξους είνας λέγεις. ος 

Οὓς Ἡσίοδός τε, εἶπον, καὶ Ὅμηρος ἡμῖν ἐλεγίτην καὶ οἱ 35 

ἄλ]οι ποιηταί. οὗτοι γάρ που μύθους τοῖς ἀνθρώποις φευ- 
δεῖς ουντιθέντες ἴλεγόν τε καὶ λέγουσιν. Ποίους δή, ἡ ἃ᾽ 

ὃς, καὶ τί αὐτῶν µεμφόμενος λέγεις; Ὅπερ, ἦν δ' ἐγώ, χρὴ 
καὶ πρῶτον καὶ μάλιστα µέμφεσθαι, ἄλλὼς τε καὶ ἐάν τις 
μὴ καλῶς φεύδηται. Τί τοῦτο; Όταν εἰκάξῃ τις κακῶς 40 
τῷ λόγω περὶ θεῶν τε καὶ ἠρώων οἷοί εἰσιν, ὥσπερ γραφεὺς Ε 

μηδὶν ἐοικότα γράφων οἷς ἄν ὅμοια βουληθῇ γράφαε Καὶ 
γάρ, ἔφη, ὀρῦῶς ἔχει τά γε τοιαῦτα µέμφεσθαι. ἁλλὰ πῶς 
δὴ λέγομεν καὶ ποῖα;. Πρῶτον μέν, ἦν δ' ἐγώ, τὺ µέγιστον 

καὶ περὶ τῶν µεγίστω» φεῦδος ὁ εἰπὼν οὐ καλῶς ἐψεύσατο, «5 
ὡς Οὐρανόςᾳ τε εἰφγάσατο ἅ φησι δρᾶσαι αὐτὸν Ἡσίοδος, 

᾿ ήσαμεν νο, — ἄρα τοιαῦται φύσεις πο. — 14, ἔτι καὶ τοῦδε Ίο. — 
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ο. — 27. ὑπάρχῃ ᾱ. — 41. ἵνα μὴ ἑῶμεν μὴ ἱκανὸν λόγον 6. Ε. Nacgelsbach in 

δὴ ο. — 26. καλὺν 48 ἘΦίπις: καλὸν μῦθον abe. -- 
«0, πακῶς οὐσίας τῷ ᾱ. — 44. λέγωμεν αᾱ- -- 45. ὃ ο. — ἀ6. Ἡσίοδος Theogon. 103 λφα. 
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318 ὅ τε αὖὐ Κρόνος ὡς ἐτιμωρήσατο αὐτόν. τὰ δὲ δὴ «τοῦ 
Κρόνου ἔργα καὶ πάθη ὑπὸ τοῦ vlios, οὐδ ἂν εἰ ἦν 
αἰηθῆ, ὤμην δεῖν ῥᾳδίως οὕτω λέγεσθαι πρὸς ἄφρονάς 
τε καὶ νέους, ἀλλὰ μάλιστα μὲν σιγᾶσθαι, εἰ δὲ ἀνάγκη 

ὅτις ἦν λέγειν, δι ἀποῤῥήτων ἀκούειν αἷς ὀλιγίστους, Όυσα- 
µένους οὐ χοῖρον ἀλλά τι μέγα καὶ ἄποφον θῦμα, ὅπως 
ὅτι ἐλαχίστοις συνέβη ἀκοῦσαι. Καὶ γάρ, ἡ ὁ' ὃς, οὗτοί 

96 γε οἱ λόγοι χαλεποί. Καὶ οὐ λεκτέοι Υ’, ἔφην, ὦ ̓Αδεί- 
Β µαντε, ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει. οὐδὲ λεκτέον νέῳ ἀκούοντε, 
430 10 ὦς ὠδιιῶν τὰ ἔσχατα οὐδὲν ἂν Θαυμαστὺν ποιοῖ, οὐδ᾽ 

αὖ ἀδωιοῦνεα πατέρα κολάζων πανεὶ τρόπῳ, ἀλλὰ ὄρῴη 
ὢν ὕπερ Θεῶν οἱ πρῶτοί τε καὶ µέγιάτοι. Οὐ μὰ τὸν 
Αἱα, ἡ & ὃς, οὐδ' αὐτῷ µοι δοκεῖ ἐπιτήδεια εἶναι λέγειν. 
Οὐδέ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὐ παράπαν ὡς θεοὶ Φεοῖς πολε- 

16 μοῦσί τε καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ μάχονται -- οὐδὲ γὰρ αληθῆ 
ο --εἴ γε δεῖ ἡμῖν τοὺς µέλλοντας τὴν πόλιν φυλάξειν αἴ- 

σχιστον νομίζειν τὸ ῥᾳδίως ἀλλήλοις ἀπεχθάνεσθαι, πὀλλοῦ 

δεῖ γιγαντοµαχίας τε μυθολογητέον αὐτοῖς καὶ ποικιλ- 
τέον, καὶ ἄλλας ἔχθρας πολλὰς καὶ παντοδαπὰς θεῶν τε 

4ο καὶ ἠρώων πρὺς συγγενεῖς τε καὶ οἰκείους αὐτῶν" «λλ εἴ 
Όπως μέλλομεν πείσεν, ὡς οὐδεὶς πώποτε πολίτης ἕτερος 

ἑτέρῳ ἀπήχθετο οὐδ' ἔσει τοῦτο ὅσιον, τοιαῦτα [λεκεέα] 
ϱ μᾶλλον πρὺς τὰ παιδία εὐθὺς καὶ γέρουσι καὶ γραυσὶ καὶ 

πρεσβυτέροιᾳ γιγνοµένοις, καὶ τοὺς ποιητᾶς ἐγγὺς τούζων 
35 ἀναγκαστέον λογοποιεῖν. φας δὲ δεσμοὺς ὑπὸ υἱέος καὶ 

"Ηφαίστου ῥίψεις ὑπὸ πατρός, μέλλοντος τῇ μητρὶ τύπτο- 
µένῃ. ἀμύνειν, καὶ Θεομαχίας ὅσας Ὅμηρος πεποίηκεν οὐ 

47. παραδεκτέον εἰς τὴν πόλιν, οὔτ ἐν ὑπονοίαις πεποιηµέ- 
νας οὔτ᾽ ἄνευ ὑπονοιῶν. ὁ γάρ νέος οὐχ οἷός τε κρένειν 

10 ὔ τί τέ ὑπόνοια καὶ ὃ μή, ἀλλ ἃ ὢν τηλικοῦτος ὢν λάβη 
κ ἐν ταῖς δόξαιῃ ὀυσέκνιπτά τε καὶ ἀμετάστατα φιλεῖ γί- 

Ίνεσθαι. ὧν δὴ ἴσως ἕνεκα περὶ παντὸς ποιητέον ἃ πρῶτα 
ἀκούουσιν ὃ τι κάλλιστα μεμυθολογημένα πρὸς ἀριτὴν 
ἀκούειν. Ἔχι γάρ, ἔφη, Ἰόγον. αλλ’ εἴ τις αὖ καὶ ταῦτα 

35 ἐρωτώη ἡμᾶς, ταῦτα ἄττα ἐστὶ καὶ τίνες οἱ μῦθοι, τίνας 
ἂν φαῖμεν; Καὶ ἐγὼ εἶπον Ὦ ᾽Αδείμαντε, οὐκ ἐσμὲν ποιη- 

319 µταὶ ἐγώ τε καὶ σὺ ἐν τῷ παρόντε, ἆλλ) οὐκισταὶ πόλεως. 

οὐκισταῖς δὲ τοὺς μὲν τύπους προσήκει εἰδέναι ἐν οἷς δεῖ 
μυθολογεῖν τοὺς ποιητάς, παρ οὓς ἐὰν ποιῶσιν οὐκ ἐπι- 

«ο τρεπτέον, οὐ μὴν αὐτοῖς γε ποιητέον μύθους, Ὀρθῶς, 
ἔφη: ὦλλ) αὐτὸ δὴ τοῦτο, οἱ εὖποι περὶ Θεολογίας τίνες. 
ἂν εἶεν; ΤΓοιοίδε πού τινες, ἦν δ' ἐγώ: οἷος τυγχάνει ὁ 
Φεὺς ὤν, ἀεὶ δήπου ἀποδοτέον, ἐάν τέ τις αὐτὸν ἐν ἔπεσι 
ποιῇ ἐάν τε ἐν µέλεαιν ἐάν τε ἐν τι δίᾳ. «4εἴ γάρ. 

Β 6 Οὐκοῦν ἀγαθὸς ὃ γε θεὸς τῷ ὄνει τε καὶ λεκεέον οὕτως: 

Πά4ΤΩΝΟΣ ΠΟΑΙΤΕΙΗΣ β. 449 

Τί µήν; ᾽Αλλὰ μὴν. οὐδέν γε τῶν ἀγαθῶν β]αβερύν. ἡ 

γάρ; Οὔ µοι δοκεῖ. ΑΡ οὖν ὃ μὴ βλαβερὸν βλάπτει 98 
Οὐδαμῶς. Ὁ δὲ μὴ βλάπτει κακόν τι ποιεῖ; Οὐδὲ τοῦτο. 
Ὁ δὲ γε μηδὶν κακὸν ποιεὶ οὐδ᾽ ἄν τινος εἴη κακοῦ αἴτιον; 
Πῶς γάρ; Τί δέ; ὠφέλιμον τὸ ὠμαθόν; Να. Αἴτιονς 

ἄρα εὐπραγίας; Ναί. Οὐκ ἄρα πάντων γε αἴτιον τὸ ἄγα- 
Φόν, ἁχλὰ τῶν μὲν εὖ ἐχόντων αἴτιον, τῶν δὲ κακῶν ὧν- 
αειον. Παντεῶς Υ, ἔφη. Οὐδ' ἄφα, ἦν ὅ ἐγώ, ὁ ϐ 
Φεός, ἐπειδὴ ἀγαθύς, πάντων ἂν εἴη αἴειος, ὡς οἱ πολ- 

Iol λέγονσιν, ἁλλ ὀλίγων μὲν τοῖς ἀνθρώποις αἴειος, πο]- 10 
1ῶν δὶ ἀναίτιος: πολὺ γὰρ ἐλἄττω τάγαθὰ τῶν κακῶν 

ἡμῖν. καὶ τῶν μὲν ἀγαθῶν οὐδένα ἄλλον , τῶν 
δὲ κακῶν ἅλλ᾽ ἄττα δεῖ ζητεῖν τὰ αἴεια, ἀλλ Θεόν. 
Αληθέστατα, ἴφη, δοκεῖς μοι λέγειν. Οὐκ ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, 
ἀποδεκτέον οὔτε Ὁμήρου οὔς᾽ ἄλλου ποιηεοῦ ταύτην τὴν iä 
ἁμαρτίαν περὶ τοὺς Θεοὺς ἀνοήτως ἁμαφτάνοντος καὶ Δέ- ϐ 
γοντος, ὡς δοιοὶ πίθοι 

' κατακείαται ἐν «Ιιὸς οὔδει 
κηρῶν ἔμπλειοι, ὁ μὲν ἐσθλωῶν, αὐτὰρ ὃ δελῶν'. 

καὶ ὦ μὲν ἂν µίξας ὁ Ζεὺς δῷ ἀμφοτέρων, 30 
ἄλλοτε µέν τε κακῷ ὃ γε κύρεται, . ἄλλοτε ὃ) ἐσθλῷ' 

ὦ δ' ἂν µή, ἀλλ’ ἄκρατα τὰ ἕτερα, τὸν δὲ 
κακἡ βούβρωστις ἐπὶ ἀθόνα δῖαν ἐλαύνει. Ε 

οὐδ. ὡς ταµίας ἡμῖν Ζεὺς 98 
ἀγαθῶν τε κακῶν τε τέτυκται. 16 

Τὴν δὲ τῶν ὄρκων καὶ ὀπονδῶν σύγχυσιν, ἣν ὁ Πάν- 
δαρος συνέχεεν, ἐάν τις φῇ δι’ ᾿Αθηνᾶς τε καὶ Φιὸς γεγο- 

νένὰι, οὐκ ἐπαινεσόμεθα: οὐδὲ Βεῶν ἔριν τε καὶ κρίσιν 

διὰ Θέμιτός τε καὶ «ιός: οὐδ' αὖ, ὡς Αἰσχύλος λέγει, 
ἑατέον ἀκούειν τοὺς νέους, ὅτι 4υ 

θεὸς μὲν αἰείαν φύει βροτοῖς, 
ὅταν κακῶσαι δώμα παμπήδην θέ1ῃ. 

ἆλλ’ ἐάν τις ποιῇ ἐν οἷς ταῦτα τά ἑαμβεῖα ἕνεσει, τά τῆς 
Νιόβης πάθη ἢ τὰ Πελοπιδῶν ἢ τὰ Τραῦιὰ ἤ τι ἄλλο 
πῶν τοιούτων, ἢ οὐ Θεοῦ ἔργα ἑατέον αὐτὰ λέγεν, ἢ εἰ 
Φεοῦ, ἐξευφετέον αὐτοῖς σχεδὸν ὃν νῦν ἡμεῖς λόγον ζητοῦ- 
μεν, καὶ λεκεέον, ὡς ὁ μὲν θεὸς δίκαιά τε καὶ ἀγαθὰ εἰφ' 
γάξιτο, οἱ δὲ ὠνίναντο χολαζόμενοι: ὡς δὲ ἄθλιοι μὲν οἱ Β 
δίκην διδόντες, ἦν δὲ δὴ ὁ δρῶν ταῦτα θεός, οὐκ ἑατίον 
1έγει τὸν ποιητήν. ἀλλ’, εἰ μὲν ὅτι ἐδεήθησαν κολάσεως 40 
ἀέγοιέν, ὡς ἄθλιοι οἱ κακοί, διδύντες δὲ δίκην ὠφελοῦντο 
ὑπὸ τοῦ θτοῦ, ἑατέον' κακῶν δὲ αἴτιον φάναι Θεόν τινι 
γγνεσθαι ἀγαθὸν ὄντα, διαµαχετίον παντὶ τρόπῳ μήτε 
τινά λέγειν ταῦτα ἐν τῇ αὐτοῦ πόλει, εἰ μέλλει εὐνομήσε 19009 
σθαι, µήτε τινὰ ἀκούειν, μήτε νεώτερον µήτε πρεσβύτερον, ο V 

1. υἶέως a. -- 7. ὅ, τι ὅπως ᾱ. — 19, ποιῇ a. — 13. δοκῶ 46 ΞΠΦΗ ΚΦτ. — 17. πολλοῦ γε δεῖ cum Theo- 
ἀοτείο ο. 
1. ρ. 18. — 45. ν]έωρ α. — 17. ἀμονεν Θὺ. 

— 13. λεκτέα om. 45 ὥτ οἱ pr. Θ, post μᾶλλον Ρο: ο εἰ το, Θ, quare nos ꝓelusimus. ΟΠ Jeubireh. 
— 43. δὴ καὶ ἴσως π. — 15. ταῦτα 46 επι τί ταῦτα Or, αὐτά 

abe, * v. — 27. ἐγώ τε] ἴγωγε a. — 4. ἐάν τε ἐν µέλεσιν ο. 46 ἘΦίπιτ. 
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Nobae Έταρω. 1051. Diud. — 19. δη οσα. a. — 44. διαµαχητέον ο. — 34. ταῦτα ἠέγειν a. 
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µήτε ἐν µέτρῳ μήτε ἄνεν µέτρον μυθυλογοῦντα, ὡς οὔθ) 
ὅσια ἂν εγόμενα, εἰ Ἱέγοιτο, οὔτε ξύµφορα ἡμῖν οὔτε 
Εύμφωνα αὐτὰ αὐτοῖς. Σύμφηφός σοί εἰἶμε, ἴφη, τούτου 
τοῦ νόµου, καί µοι ἀρέσκει. Οὗτος μὲν τοίνον, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, 

εἰς ἂν εἴη τῶν περὶ θτοὺς νόμων τε καὶ τύπων, ἐν ᾧ 
δεήσει τοὺς λέγοντας λέγειν καὶ τοὺς ποιοῦνεας ποιεῖν, 
μὴ πάντων. αἴτιον τὸν θεὺν ἁλλὰ τῶν ἀγαθῶν. Καὶ µάλ’, 

Έφη, ἀπόχρη. 
ρ Τί δὶ δὴ ὁ δεύτερος ὅδε: ρα γύητα τὸν Θεὺν οἵει εἶναι 
νο καὶ οἷον ἐξ ἐπιβουλῆς φαντάζεσθαι ἄλλοτε ἐν ἄλλαις ἰδέ- 

αἷς, τοτὶ μὲν αὐτόν γιγνόµενον καὶ ἀλλάττοντα τὸ αὐτοῦ 
εἶδος εἰς πολλὰς µορφάς, τοτὲ ὅ ἡμᾶς ἀπατῶντα καὶ 
ποιοῦντα περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα δοκεῖν, ἢ ἁπλοῦν τε εἶναι 
καὶ πάντων ἤκιστα τῆς ἑαντοῦ ἠδέας ἐκβαίνεν; Ouu ἔχω, 

ἔφη, νῦν γε οὕτως εἰπεῖν. Τἱ δὲ τόδε; οὐκ ἀνάγκη, εἴπερ 
τι ἐξίσταιτο τῆς αὐτοῦ ἐδέας, ἢ αὐτὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ µεθβίστα- 

Ἐ σθαι ἢ ὑπ) ἄλλου; Ανάγκη. Οὐκοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄριστα 
ἔχοντα ἥκιστα ἀλλοιοῦταί τε καὶ κινεῖται; οἷον σώμα ὑπὺ 

10Η σιτίων τε καὶ ποτῶν καὶ πόνων, καὶ πᾶν φυτὸν ὑπὸ εἰλή- 

πο σεών τε καὶ ἀνέμων καὶ τῶν τοιούτων παθηµάτω», οὐ 

τὸ ἡγιέστατον καὶ ἰσχυρότατον ἥκιστα ἀλλοιοῦται; Πῶς 
ὃ) οὔὓι Ψυχὴν δὲ οὐ τὴν ἀνδρειοτάτην καὶ φρονιμωεάτην 
Πκιοτ᾽ ἄν τι ἔξωθεν πάθος ταφάξειέ τε καὶ ἀλλοιώσειεν; 

Ναί. Καὶ µήν που καὶ τά γε ἐύνθετα πάντα σκεύη τε 

35 καὶ οὐιοδομήματα καὶ ἀμφιέσματα κατὰ τὖν αὐτὸν λόγον 

τὰ εὖ εἰργασμένα καὶ εὖ ἔχοντα ὑπὸ τρύνου τε καὶ. τῶν 
ἄλλων παθηµώτων ἥκιστα ἀλλοιοῦται. στι δὴ ταῦτα. 

Πᾶν δὴ τὸ καλῶς ἔγον ἢ φύσει ἢ τέχνη ἢ ἀμφοτέφοις 
Β ἐλαχίστην µεταβολήν ὑπ ἄλλου ἐνδέχεται. Ἔοικεν. Αλλά 

μήν ὁ Θεός γε καὶ τὰ τοῦ Φεοῦ πάντῃ ἄριστα ἴχει. Πῶς 
ὃ' οῦ, Ταύτη μὲν δὴ ἥκισεα ἂν ποὶλὰς μορφᾶς ἴσχοι ὁ 
Διός. ΄Ἠκιστα δῆτα. 

αλλ’ ρα αὐτὸς αὐτὸν μεταβάλλοι ἂν καὶ ἀλλοιοῖ: 
ῥἤλον, ἔφη, ὅτι, εἴπερ ἀλλοιοῦται. Πότερον οὖν ἐπὶ τὸ 

16 βέλειόν τε καὶ κάλλιον μεταβάλλει ἑαυτὺν ἢ ἐπὶ τὸ χεῖρον 
καὶ τὸ αἴσχιον ἑαυτοῦ;: Ανάγκη, ἔφη, ἐπὶ τὸ χείρον, εἴπερ 

ο ἀλοιοῦται: οὐ γάρ που ἐνδεᾷ γε φήσομεν τὸν θεὺν κάλ- 
Ίους ἢ ἀρετῆς εἶναι. Ὀρθότατα, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, λέγεις" καὶ 
οὕκως ἔχοντος δοχεῖ ἂν τίς σοι, ὦ ᾿δείμαντε, ἑκὼν αὖ- 

1091 τὸν χείρω ποιεῖν ὁπηοῦν ἡ θεῶν ἢ ἀνθρώπων; ᾽δύνα- 
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τον, ἔφη. ᾿Αδύνατον ἄρα, ἴφην, καὶ θεῷ ἐθέλειν αὐτὸν. 
ἀλλοιοῦν, ἁλλ', ὡς ἔοικε, κάλλισεος καὶ ἄριστος ὤν εἰς 

τὸ δυνατὸν ἕκαστος αὐτῶν μένει ἀεὶ ἁπλῶς ἐν τῇ αὐτοῦ 

µορφῇ. ΄πασα, ἴφη, ἀνάγκη ἔμοιγε δοκεῖ. Μηδεὶς ἄφα, 

D ἦν ὅ) ἐγώ, ὦ ἄριστε, λεγέτω ἡμῖν τῶν ποιητῶν, ὡς 
Φεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι, 

παντοῖοι τελέθοντες ἐπισερωφῶσι πόληας: 

ΠΗ4ΗΤΩΝΟΣ ΠΟΑΙΤΕΙΗΣ β'. 1.1. 358. 

μηδὲ Πρωτέως καὶ Θέτιδος καταφευδέσθω µηδείς, μηδ᾽ 
ἐν τραγῳδίαις μηδ᾽ ἐν. τοῖς ἄλλοις ποιήµασιν εἰσαγέτω 
"φαν ἡλλοιωμένην, ὡς Ἱέρεαν ἀγείρουσαν Ἰνάχου 
᾽αργείου ποταμοῦ παισὶ βιοδώροις' καὶ ἄλλα τοι- 
αὔτα πολλὰ μὴ ἡμῖν Ψψευδέσθωσαν. μηδ’ αὖ ὑπὺ τούτων ϐ 
ἀναπειθόμεναι αἱ µητέρε τὰ παιδία ἐκδεματούντων, 
λέγουσαι τοὺς μύθους κακῶς, ὡς ἄρα θεοί τινες περιέρ- 
χονται νύκτωρ πολλοῖς ξένοις καὶ παντοδαποῖς ὑνδαλ- 
λόμενοι, ἵνα μὴ ἅμα μὲν εἰς θεοὺς βλασφημῶσιν, ἅμα δὲ 
τοὺς παῖδας ἀπεργάζωνται δειλοτέρους. Μἠ γάρ, ἔφη. ιο 
αλλ’ ρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὐτοὶ μὲν οἱ θεοί εἶσιν οἷοι μὴ 
µεταβάλλειν, ἡμῖν δὲ ποιοῦσι δοκεῖν σφᾶς παντοδαποὺς 
φαίνεσθαι, ἐξαπατῶντες καὶ γοητεύοντες; Ίσως, ἔφη. Τί 
δὲ; ἦν δ᾽ ἐγώ: ψεύδεσθαι θεὺς ἐθέῖοι ἂν ἢ 1όγῳ ἢ ἔρῳ 
φάνεασµα προτείνων; Οὐκ οἶδα, ἡ ὃ' ὅςφ, Οὐκ οἶσθα, ιο. δὲ 
ἦν ὅ' ἐγώ, ὅτι τό γε ὡς ἀληθῶς ψεῖδος, εἰ οἷόν τε τοῦτο 
εἰπεῖν, πάντες Θεοί τε καὶ ἄνθρωποι μισοῦαιν; Πῶς, 
ἔφη, έχεις; Οὕτως, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι τῷ κυριωτάτρ που 
ἑαυτῶν φεύδεσθαι καὶ περὶ τὰ κυριώεατα οὐδεὶς ἑκῶν 
ἐθέλει, ἀλλὰ πώνεων μάλιστα φοβεῖται ἐκεῖ αὐτὸ κεκτῆ- 1ο 
σθαι. Οὐδὲ νῦν πω, ἡ ὅ' ὃς, µανθάνω. Οἵμ γάρ τί 

µε, ἔφην, σεμνὸν λέγειν" ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι τῇ ψυχῇ περὶ 
τὰ ὄντα ψεύδεσθαί τε καὶ ἐφεῦσθαι καὶ ἁμαθὴ εἶναι καὶ 
ἐνταῦθα ἔχειν τε καὶ κεκεήσθαι τὸ ψεῦδος πάντες Πκιστ 

ἂν δέξαιντο καὶ μισοῦσι μάλιστα αὐτὸ ἐν τῷ τοιούτῳ. 15 
Πολύ.γει ἔφη. ᾽Αἱλὰ μὴν ὀρθότατά γ ἄν, ὃ νῦν δὴ ἔλε- 
ον, τοῦτο ὡς ἀληθῶς ψεῦδος καλοῖτο, ἡ ἐν εῇ ψυχῆ 

ἄγνοια ἡ τοῦ ἐφευσμένου: ἐπεὶ τό γε ἐν τοῖς λύγοις µί- 
μημά τι τοῦ ἐν τῇ Ψψυχῇ ἐσεὶ παθήµατος καὶ ὕσεερον γε- 
γονὸς εἴδωλον, οὐ πάνυ ἄκρατον Φεῦδος. ἢ οὐχ οὕτως,ο 

Πάνυ μὲν οὖν. Τὸ μὶν δὴ τῷ ὄνε φεῦδος οὐ µόνον 
ὑπὸ θεών ἀλλὰ καὶ ὑπ ἀνθρώπων μισεῖαι «οκεῖ μοι. 
Τί δὲ δή; τὸ ἐν τοῖς λόγοις ψεῦδος πότε καὶ τῷ χρήσι- 
μον, ὥστε μὴ ἄξιον εἶναι μίσους; ᾱρ οὐ πρός τε τοὺς 
πολεμίους, καὶ τῶν καλουµένων φίλων ὕταν διὰ µανίαν 15 
ἤ τινα ἄνοιαν κακόν τι ἐπιχειρῶσι πράττειν, τότε ἆπο- 
τροπῆς ἕνεκα ὡς φάρµακον χρήσιµον γίγνεται; καὶ ἐν αἷς 
»ῦν δὴ ἐλέγομεν ταῖς μυθολογίαις διὰ τὸ μὴ εἰδέναι ὃπῃ Ὁ 
τὀληθὶς ἔχει περὶ εών παλαιῶν ἀφομοιοῦντες τῷ ἀληθεῖ 
τὸ φεῦδος ὅ τι μάλιστα, οὕτω χρήσιμον ποιοῦμεν; Καὶ 40 
µάλα, ἡ δ᾽ ὃς, οὕτως ἔχει. ΛΔατὰ τί δὴ οὖν τούτων τῷ 
Φεῷ τὸ ψεῦδος χρήσιμον; πύτερον διὰ τὺ μὴ εἰδίναι τὰ 
παλαιὰ ἀφομοιῶν ἂν ψεύδοιεο; Γελοῖον µέντ᾽ ἂν εἴη, ἔφη. 
Ποιητὴς μὲν ἄρα ψευδῆς ἐν θεῷ οὐκ ἔνι. Οὔ µοι δοκεῖ. 
᾽Αλλὰ δεδιὼς τοὺς ἐχθροὺς ψεύδοιτο; Πολλοῦ γε δεῖ. ε 
᾽αιλὰ δὲ οἰκείων ἄνοιαν ἢ µανίαν; αλλ οὐδες, ἔφη, 
τῶν ἀνοήτων καὶ µαινοµένων Δεοφιλής. Οὖκ ἂἄρ' ἔστιν 

10 
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οὗ ἕνεκα ἂν θεὸς φεύδοιτο. Oux ἔσειν. Πάντη ἄρα φευ- 
δὶς τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὺ Φεῖον. Παντάπασι μὲν οὖν, 

ἔφη. Κομιδῇ ἄρα ὁ θεὸὺς ἁπλοῦν καὶ ἀληθὶς ἕν τε ἔργῳ 
καὶ ἐν Ἰόγῳ, καὶ οὔτε αὐτὸς µεθίσεαται οὔτε ἄλλους ἑξα- 

ο απατᾷ, οὔτε κατὰ φαντασίας οὔτε κατὰ λόγους οὔτε 
κατὰ σημείων πομπάς, οὔθ' ὕπαρ οὐδ' ὄναρ. Οὕτως, 
ἔφη, ἔμοιε καὶ αὐτῷ φαίνεται σοῦ λέγοντος. «Σνγ- 
χωφρεῖς ἄρα, ἔφην, τοῦτον δεύτερον τύπον εἶναι, ἐν ὦ 
δεῖ περὶ θιῶν καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν, ὡς μήτε αὐτοὺς 

πογόητας ὄντας τῷ μεταβάλλειν ἑαυτοὺς µήτε ἡμᾶς ψεύδεσι 

παράγειν ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργω; Συγχωρῶ. Πολιὰ ἄρα Ὁμή- 
ρου ἐπαινοῦντες ἄλλα τοῦτο οὐκ ἐπαινεσόμεθα, τὴν τοῦ 

433 ἠἐνυπνίου πομπὴν ὑπὸ οιὸς τῷ ᾽Αγαμέμνονι' οὐδ' αὖ 
Β οχύλου, ὅταν φῇ ἡ Θέτις τὸν Απόλλω ἐν τοῖς αὐτῆς γάµοις 

14 ἄδοντα 
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ἐνδατεῖσθαι τὰς ἑὰς εὐπαιδίας, 

νόσων τ ἀπείρους καὶ µακραίωνας βίους. 

ἐύμπαντά τ' εἰπὼν Βεοφιλεῖς ἐμὰς τύχας 
παιῶν ἐπευφήμησεν, εὐθυμῶν ἐμέ. 
κάγὼ τὸ Φοίβου Θεῖον ἀφενδὶς στόµε 5 
ἤλπιζον εἶναι, µαντικῇ βρύον τέχνῃ. 
ὁ δ᾽, αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν θοίνῃ παρών, 

αὐτὸς τάδ᾽ επών, αὐτός ἐστιν ὁ κτανὼν 

τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. 

ὅταν τις τοιαῦτα λέγῃ περὶ θεῶν, χαλεπανοῦμέν τε καὶιοῦ 
χορὸν οὐ δώσομεν, οὐδὲ τοὺς διδασκάλους ἑάσομεν ἐπὶ 

παιδείᾳ χρῆσθαι τῶν νέων, εἰ µέλλουσιν ἡμῖν οἱ φύλακες {06 
Φεοσεβεῖς τε καὶ θεῖοι γίγνεσθαι, καθ ὅσον ἀνθρώπῳ 
ἐπὶ πλεῖστον οἷόν τε. Πανεάπασιν, ἴφη, ἔγωγε τοὺς τή 
πους τούτους συγχαφῶ, καὶ ὡς νόµοις ἂν χρώµην 15 

5. οὔτε κατὰ φαντασίας οπι, 48 Ἐ Φπιτ. — 6. οὔε ὄναρ ηΐνο, — Ν. εὖπον δεύτερον Ἀ. — 10. ὄντας om. a. — 
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7 Τὰ μὶν δὴ περὶ Θεοὺς, ἦν ὅ' ἐγώ, τοιαῦτ ἄττα, ὡς 
ἔσικεν, ἀκουστέον τε καὶ οὐκ ἀκονστέον εὐθὺς ἐκ παίδων 
τοῖς θεούς τε τιµήσονσι καὶ γονέας τήν τε ἀλλήλων φιλίαν 

μὴ περὶ σμικροῦ ποιησὀµένοις. Καὶ οἶμαί Υ’, ἔφη, ὀρθῶς 
δἡμῖν φαίνεσθαι. Τί δὲ δή; εἰ µέλλουσιν εἶναι ἀνδρεῖοι, 
ἀρ᾽ οὐ ταῦτά τε λεκτέον καὶ οἷα αὐτοὺς ποιῆσαι ἥκιστα 

Β τὺν θάνατον δεδάναι; ἢ ἡγεῖ τινά ποτ ἂν γενέσθαι ἄν- 
ὄρεῖον ἔχοντα ἐν αὐτῷ τοῦτο τὺ δεῖμα; Μὰ ἀία, ἡ δ᾽ 
ὃς, οὐκ ἔγωγε. Τί δὲ; τᾶν ΄Αιδου ἡγούμενον εἶναί τε 

Ἰοκαὶ δεινὰ εἶναι οἴε τινὰ Θανάτου ἀδεῇ ἔσεσθαι καὶ ἐν 
ταῖς µάχαις αἱφήσεσθαι πρὸ ἥττης τε καὶ δουλείας θάνα- 

108 τον; Οὐδαμῶς. «4εἴ δή, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς ἐπισατεῖν καὶ 

περὶ τούτων τῶν μύθων τοῖς ἐπιχειροῦσι λέγειν, καὶ δεῖ- 
σθαι μὴ λοιδορεῖν ἁπλῶς οὕτω τὰ ἐν Αιδον ἀλλὰ μᾶλλον 

6 16 ἐπαινεῖν, ὧν οὔτ ἀληθῆ λέγοντας οὔτ) ὠφέλιμα τοῖς µέλ- 
λουσι µαχίμοις ἴσεσθαι. «εῖ μέντοι, ἔφη. ᾿ἘΕξαλείψομεν 
ἄρα, ἦν ὅ) ἐγώ, ἀπὸ τοῦδε τοῦ ἔπους ἀρξάμενοι πάντα 
τὰ τοιαῦτα, 

βονλοίµην κ᾿ ἐπάρουρος ἐων Θητευέμεν ἄλλῳ 
30 ὠνδρὶ παρ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη, 

ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιµένοισιν ἀνάσσειν' 
καὶ τὸ 

ρ οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείῃ 
σμερδαλέ’, εὐρώεντα, τά τε στυγέονσι Θεοί περ' 

B καὶ 
ὢ πόποι, ἡ ῥά τις ἔστι καὶ εἰν. Αἴδαο δύµοισι 

φυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φφένες οὐκ ἴνι πόμπαν᾽ 

καὶ εὺ 
οἵῳ πεπνῖσθαι, ταὶ «δὲ σκιαὶ ἀἴσσοναι 

ao καὶ ' 

φυχὴ ὁ) ἐκ ῥεθέων πταµένη "Αἰδόσδε βεβήκει, 
ὃν πότμον γούωσα, λιποῦσ ἀδροεῆτα καὶ ἤβην' 

καὶ τὸ 353 
ψυχη δὲ κατὰ χθονός, ἠὗτε καπνός, 

ὥτετο τετρωνῖα" ' 6 
καὶ 

ὡς d ὅτε νυκτερίδες μυγῷ ἄντρου Θεσπεσίοιο 
τρίξουσαι ποτέονται, ἐπεί κ τις ἀποπέσῃσιν 109 
ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ) ἀλλήλησιν ἔχονται, 

ὥς αἳ τετριγυῖαι ἅμ᾽ ᾖεσαν. ο 
ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα παραιτησόµεθα "Ὁμηρόν τε Β 
καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς μὴ χαλεπαίνειν ἂν διαγράφω- 
μεν, οὐχ ὡς οὐ ποιητικὰ καὶ ἡδέα τοῖς πολλοῖς ἀκούειν, 
ἀλλ’ Όσῳ ποιηεικώτερα, τοὔούτῳ ἧττον ἀκουστέον παισὶ 
καὶ ἀνδράσιν, ος δεῖ ἐλευθέρους εἶναι, δουλείαν θανά. 5 
του μᾶλλον πεφοβηµένους. Παντάπασι μὲν οὖν. Οὐκ- 
οὖν ἔτι καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὀνόματα πάντα εὰ δεινά τε 
καὶ φοβερὰ ὠποβλητία, Κωκυτούς τε καὶ Ζεύγας καὶ ἑνέ- 
ρους καὶ ἀλίβανεας, καὶ ἄλλα ὅσα τούτου τοῦ τύπου ὀνο- ϱ 
μαζόμενα φρίττειν δὴ ποιεῖ ὡς οἷόν τε πάντας τοὺς ἀκού- 39 
οντας. καὶ ἴσως εὖ ἔχει πφὺς ἄλλο ει’ ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν 

φυλάκων φοβούμεθα, μὴ ἐκ τῆς τοιαύτης φρίκης Θερωό- 
τεροι καὶ μαϊακώτεροι τοῦ δέοντος γένωνται ἡμῖν. Καὶ 
ὀρθῶς Υ’, ἔφη, φοβούμεῦα. ᾿᾽Αφαιρεέα ἄρα; Ναί. Τὸν 
δὲ ἐναντίον τύπον τούτοις λεκτέον τε καὶ ποιητέον; «ῆλα ος 
δή. Χαὶ τοὺς ὀδυρμοὺς ἄρα ἐξαιρήσομεν καὶ τοὺς οἴκτους D 
τοὺς τῶν ἑλλογίμών ἀρδρῶν: Ανάγκη, ἔφη, εἴπερ καὶ τὰ 
πρύτερα. Σκύπει δή, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ ὀρθῶς ἐξαιρήσομεν 
ἢ οὔ. φαμὶν δὲ δή, ὅτι ὁ ἐπιεικὴς ἀνὴρ τῷ ἐπιεικεῖ, οὗ- 
περ καὶ ἑταῖρός ἐστι, τὸ τεθνάναι οὐ δεινὸν ἡγήσεται. 30 
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Φαμὲν γάρ. Ouu ἄρα ὑπέρ Υ ἐκείνο ὡς δεινόν τι πε- 

πονθύτος ὀδύφοιε' ἄν. Οὐ δῆτα. ᾽Αλὰ μὴν καὶ τόδε 
λέγομεν, ὡς ὁ τοιοῦτος μάλιστα ανὐτὺς αὐτῷ αὐτάρχης 

Ε πρὸς τὸ εὖ ζῆν καὶ διαφερόντως τῶν ἄλλων ἥκιστα ἑτέ- 
δφου προσδεῖται. ᾿ληθῆ, ἔφη. "Ἠκιοτ ἄρα αὐτῷ δεινὸν 
στερηθῆναι υἶέος ἢ ἀδελφοῦ ἢ χρημάτων ἡ ἄλλου του τῶν 
τοιούτων. ΄Ἠκιστα μέντοι. "Ἠκιοτ ἄρα καὶ ὀδύρεσθαι, 

438 φέρει δὲ ὡς πραύτατα, ὅταν τις αὐτὸν τοιαύτη ἕυμ- 
φοφὰ καταλάβῃ. Πολύ γε. Ὀρθῶς ἂφρ ἂν ἐξαιροῖμεν 

ιοτοὺς θρήνους τῶν ὀνομασεῶν ἀνδρῶν, γυναιξὶ δὲ ἀποδι- 
358 ὑδοῖμεν, καὶ οὐδὲ ταύταις σπουδαίαις, καὶ ὅσοι κακοὶ τῶν 

ὠνδρῶν, ἵνα ἡμῖν δυσχεραίνωσιν Όμοια τούτοις ποιεῖν 

οὓς δή φαµεν ἐπὶ φυλακῇ τῆς χώρας τρέφει». Ὀρθώς, 
ἔφη. ἨΠάλιν δὴ Ὁμήρου τε δεησύµεθα καὶ τῶν ἄλλων 

15 ποιητῶν μὴ ποιεῖν Αχιλλέα θεᾶς παῖδα ἄλλοτ) ἐπὶ πλεν- 
ρᾶς κατακείµενον, ἄλίοτε ὃ) αὖτε ὕπτιον, ἄλλο- 
τε δὲ πρηνῆ, τοτὲ ὁ) ὀρθὸν ἀναστάντα πλωῖξοντ' 

' ἀλύοντ) ἐπὶ θῖν' ἁλὸς ὠτρυγέτοιο, μηδὲ ἀμφοτέ- 
Ὦ ρησι χερσὶν ἑλόντα κόγιν αἰθαλύεσσαν χενάµε- 

{411 9ο νον κών κεφαλῆς, μηδὶ ἄλλα κλαίοντά τε καὶ ὀδυρό- 
µενον ὅσα καὶ οἷα ἐκεῖνος ἐποίησε' μηδὲ Πρίαμον ἐγγὺς 
Φεῶν γεγονότα λιεανεύοντά τε καὶ 

κυλινδόμενὸν κατὰ κάόπρον, 
ἐξονομακλήδην ὀνομάζοντ᾽ ἄνδρα ἕκαστον. 

3ο πολὺ ὃ᾽ ἔτι τούτων μάλίον δεησόµεθα µήτοι θεσές γε 
ποιεῖν ὀδυρομένους καὶ λέγοντας 

ιν ὤμοι ἐγὼ δειλή, ὤμοι δυσαριστοτόκεια. 
εἰ ὅ) οὖν θεούς, µήτοι τόν γε μέγισεον τῶν Θεῶν τοὶμή- 
σαι οὕτως ἀνομοίως μιμήσασθαι, ὥστε 

30 ὦ πόποι, φάναε, ἡ φίλον ἄνδρα διωκόµενον περὶ ἄστν 

ὀφθαλμοῖσιν ὀρῶμαι, ἐμὸν ὅ' ὀλοφύρεται ἠτορ' 
καὶ : 

αἳ αἲ ἐγών, ὅτε µοι Σαρπηδόνα φίλεωτον ἀνδρῶν 
υ] μοῖρ ὑπὸ Πατρόκλοιο ΠΜενοιειάδαο δαμµῆναι. 
3 Ec γάρ, ὦ φίλε ᾽Αδείμαντε, τὰ τοιαῦθ ἡμῖν οἱ νέοι 

: σπονδῇ ἀκούοιεν καὶ μὴ καταγελῷεν ὡς ἀναξίως λεγοµέ- 
ων, σχοἰῇ ἂν ἑαυτόν γὲ τις ἄνθρωπον ὄντα ἀνάξιον 
ἠἡγήσαιτο τούτων καὶ ἐπιπλήξειεν, εἰ καὶ ἐπίοι αὐτῷ τοι- 
οὔτον ἢ λέγειν ἢ ποιεῖν, ἁλλ οὐδὲν αἰσχυνόμενος οὐδὲ 

αοκαρτερῶν πολλοὺς ἐπὶ σμικροῖοι παθήµασι Ὀρήνους ἂν 

ὅδοι καὶ ὀδυρμούς. Ἀληθέστατα, ἔφη, 1έγεις. 4εἲ δέ γε 
οὔτ, ὡς ἄρει ἡμῖν ὁ 1όγος ἐσήμαινεν' ᾧ πειστέον, ξως 

ἄν τις ἡμᾶς ἄλλῳ καλλίονι πείσῃ. Οὐ γὰρ οὖν δεῖ. ᾽Αιλὰ 
μὴν οὐδὲ φιλογέλωκάς γε δεῖ εἶναι. σχεδὺν γὰρ ὅταν τις 

«α ἐφιῇ loxvoſ γέλωτι, ἰσχυρὰν καὶ µεταβολὴν ζητεῖ τὸ τοι- 
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οὗτον. «οκεῖ µοι, ἔφη. Οὔτε ἄρα. ἀρθρώπους ἀξίους 
Ἰ1όγον κρατουμένους ὑπὸ γέλωτος ἄν τις ποιῇ, ἀποδεκεέον, 
πολὺ δὲ ᾖττον, ἐὰν Θεούς. Πολὺ μέντοι, ἡ ὃ' ὃς. Οὐκ- 
οὔν Ὁμήρου οὐδὲ τὰ τοιαῦεα ἀποδεξόμεθα περὶ θεῶν, 

ἄσβεστος ὅ᾽ ἄρ' ἐνώρτο γέλως µακάφεσσι Θιοῖσιν, 6 
ὡς ἴδον ΄Ἡφαισεον διὰ ὅώματα ποιπνύοντα. 

οὐκ ἀποδεκεέον κατὰ τὸν σὺν λόγον. Εἰ οὐ, ἔφη, βού- 
1ει ἐμὸν τιθέναι' οὗ γὰρ οὖν δὴ ἀποδεκτέον. Β 

᾽Αλλὰ μὴν καὶ ἀλήθειάν γε περὶ ποὶλοῦ ποιητέον. εἰ 
γὰρ ὀρθῶς ἐλέγομεν ἄρτι, καὶ τῷ ὄντι Θεοῖαι μὲν ἄχρη- ιο 
στον ψεῦδος, ἀνθρώποις 'δὲ χρήσιμον ὧᾳ ἐν φαρμάκου 
εἶδει, δῆλον, ὅτι τό γε τοιοῦτον ἠατροῖς δοτέον, ἰδιώταις 
δὲ οὐχ ἁπτέον. «λον, ἴφη. Τοῖς ἄρχουσι δὴ τῆς πό- 
εως, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, προσήκει ψεύδεσθαι ἢ πολεµίων 
ἢ πολικῶν ἕνεκα ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῆς πόλεως" τοῖς δὲ ἄλλοις 16 
πᾶσιν οὐχ ἁπτέον τοῦ τοιούτου, ἆλλά πρός γε δὴ τοὺς τοι- 
ούτους ἄρχοντας ἰδιώτῃ ψεύσασθαι ταὐτὸν καὶ μεῖζον ἁμάρ- 

τηµα φήσοµεν ἢ κάµνονει πρὸς ἰατρὺν ἢ ἀοκοῦνἒι πρὸς 
παιδοτρίβην περὶ τῶν τοῦ αὐτοῦ σώματος παθηµάτων 

μὴ τὀληθῆ λέγειν, ἢ πρὸς κυβερνήτην περὶ τῆς νεώς τε z0 
καὶ τῶν ναυτῶν μὴ τὰ ὄντα λέγοντι, ὅπως ἢ αὐτὺς ἤ 
τις τῶν ξυνναυτῶν πράξεως ἔχει. ᾽Αληθίστατα, ἔφη. αν 
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ἄρ' ἄλλον τινὰ λαμβάνῃ φευδόµενον ἐν τῇ πόλει Ρ 

τῶν οἳ δημιοεργοὶ ἔασι 
μάντιν ἢ ἠητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων, 35 

κολάσει ὡς ἐπικήδενμα εἰσάγονεα πόλεως ὥσπερ νεὼς ἆνα- 
τερεπεικόν τε καὶ ὀλέθριον. ᾿Εάν γε, ἡ ὅ ὃς, ἐπί γε 
λόγῳ ἔργα τελῆται. 

Τ{ δέ; σωφροσύνης ἄρα οὐ δεήσει ἡμῖν τοῖς νεανίαιᾳ: 
Πῶς ὃ᾽ oũ: Σωφροσύνης δὲ ὡς πλήθει οὐ τὰ τοιάδε µέ- 10 
γιστα, ἀρχόντων μὲν ὑπηκόους εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας 
τῶν περὶ πύτους καὶ ἀφροδίσια καὶ περὶ ἐδωδὰς ἡδονῶν; Ἑ 
"Ἔμουε δοκεῖ. Τὰ δὴ τοιάδε φήσοµεν, οἶμαι, καλῶς λέ- 
7εσθαι, οἷα καὶ Ὁμήρῳ Διομήδης λέγει, 

τέττα, σιωπῇ ᾖσο, ἐμῷ δ' ἐπιπείθιο µύθῳ, 35 
καὶ τὰ τούτων ἐχόμινα, τὰ 

ἴσαν µένεα πνείοντες Αχαιοί, 
σιγῇ δειδιότες σηµάνεορας, 

καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. Καλῶς. Τί δέ; εὼ τοιάδε 
οὐνοβαρές, κυνὸς ὄμματ ἔχων, κραδίην ὅ᾽ ἐλάφοιο κο 

καὶ τὰ τούτων ἑξῆς ἄρα καλῶς, καὶ ὅσα ἄλλα ει ἐν 
λόγῳ ἢ ἐν ποιήσει εἴρηκε νεανιεύµατα ἰδιωτῶν εἰς ἄρχον- 
τας; Οὐ καλῶς. Οὐ γάρ, οἶμαι, εἲς γε σωφροσύνην νέοις 

ἐπιτήδεια ἀκούειν. 1 δέ τινα ἄλλην ἡδονὴν παρέχεται, 
Θαυμαστὸν οὐδέν. ἢ πῶς σοι φαίνεται; Οὕτως, ἔφη. Τίι5 
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δὲ; ποιεῖν ἄνδρα τὸν σοφώτατον λέγοντα, ὡς δοκεῖ αὐτῷ Σπερχειοῦ Ἱερὰς τρίχας Πάτρόκλω Πρωϊ, ἴφη, κόµην 
κπάλλιστον εἶναι πάντων, ὅταν παραπλεῖαι ὧσι τράπεζαι ὁπάσαιμι φέρεσθαε, νεκρῷ ὄντι, καὶ ὡς ἔδρασε τοῦτο, 

Β σίτον καὶ κρειῶν, µέθυ ὃ' ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων οὐ πειστίον. τάς τε αὖ Ἔκτορος ἕλξεις περὶ τὸ σῆμα τὺ. 
οὐνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι, Πατρόκλου καὶ τὰς τῶν ζωγρηθέντων σφαγὰς εἰς τὴν 

ο δοχεῖ σοι ἐπιτήδειον εἶναι πρὸς ἐγκράτειαν ἑαντοῦ ἀκού- πυράν, Εύμπαντα ταῦτα οὐ φήσοµεν ἀληθῆ εἰρῆσθαι, 5 

ειν νέφῳ; ἢ τὸ σὐδ᾽ 
λιμῷ ὅ οἴκειστον Θανέειν καὶ πότµον ἐπισπεῖν: ὤν παῖς καὶ Πηλέως, σωφφονεστάτου εε καὶ τρίτου ἀπὸ 

ἢ Aict, καθευδύντων τῶν ἄλλων θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων, Διός, καὶ ὑπὸ τῷ σοφωτάτῳ Χείρωνι τεθραμµένος, το- 
ὡς μόνος ἐγρηγορὼς ἃ ἐβουλεύσωτο τούτων πάντων ῥᾳδίως σαύτης ἦν ταραχῆς πλέως, ὥστ᾽ ἔχειν ἐν αὐτῷ νοσήµατε 

ϱ το ἐπιλανθανόμενον διὰ τὴν τῶν ἀφροδισίων ἐπιθυμίαν, καὶ δύο ἐναντίω ἀλλήλοιν, ἀνελευθερίαν μετὰ φιλοχρηµατίας ο 
415 οὕτως ἐκπλαγέντα ἰδόντα τὴν Ἡραν, ὥστε μηδ᾽ εἰ καὶ αὖ ὑπερηφανίαν Θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων. Ὀρθῶς, 

τὖ δωµήάτιον ἐθέλειν ἐλθεῖν, ἆλλ᾽ αὐτοῦ βουλόμενον χα- ἔφη, λέγεις. Μὴ τοίνυν, ἦν ὃ' ἐγώ, μηδὶ τάδε πειθώ- {411 
μαὶ ξυγγίνεσθαι, καὶ λέροντα ὡς οὕτως ὑπὸ ἐπιθυμίας µεθα μηδ ἑῶμεν λέγειν, ὡς Θησεὺς Ποσειδῶνος υἱὸς 
ἔχεται, ὡς οὐδ' ὅτε τὸ πρώτον ἐφοίτων πρὸς ἀλλήλους Πειρίθους τε «ιὸς ὥρμησεν οὕτως ἐπὶ δεινὰς ἁρπαγάς, D 

48415 φ(λουςλήθοντετοκῆας; οὐδ' Αρεύς τε καὶ Αφροδίτης μηδέ τιν ἄλλον Θεοῦ παϊδά τε καὶ ἤρω τοὶμῆσαι ἂν 16 
ὑπὸ Ἡφαίστου δεσμὸν δι ἕτερα τοιαῦτα. Οὐ μὰ τὸν  δεινὰ καὶ ἀσεβῆ ἐργάσασθαι, οἷα νῦν καταφεύδονται αὐ- 
αία, ἡ δ' ὃς, οὔ µοι φαίνεται ἐπαήδειον. Αλ εἴ πού τῶν' ἀλλὰ προόαναγκάζωµεν τοὺς ποιητὰς ἢ μὴ τούτων 

Ὦ τινες, ἦν ὃ ἐγώ, καρτερίαι πρὺς ἅπαντα καὶ λέγονται αὐτὰ ἔργα φάναι ἢ τούτους μὴ εἶναι θεῶν παΐδας, ἀμφό- 
καὶ πράττονται ὑπὸ ἐἑλλογίμων ὠνδρῶν, θεατέον τε καὶ τερα δὲ μὴ λέγειν, μηδὲ ἡμῖν ἐπιχειρεῖν πείθειν τοὺς νέους, 

30 ἀκουστέο», οἷον καὶ τὸ ὡς οἱ θεοὶ κακἁ γεννώσι καὶ ἤρωες ἀνθρώπων οὐδὲν βελ- 3η 
στήθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ' τίους' ὅπερ γὰρ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, οὔθ) ὅσια 
τέτλαθι δή, κραδίη: καὶ κύντερον ἄλλο ποτ ἔτλης. ταῦτα οὔτ ἀληθῆ: ἐπεδείξαμεν γάρ πον ὅτι ἐκ θεῶν Ἐ 

Παντάπασι μὲν οὖν, ἴφη. Οὐ μὲν δὴ δωροδόκους γε κακά γίγνεσθαι ἀδύνατον, Πῶς γὰρ οὗ; Καὶ μὴν τοῖς 
Ε ἐἑατέον εἶναι τοὺς ἄνδρας οὐδὶ φιλοχρημάτους. Οὐδαμῶς. γε ἀκούουσι βλαβερά" πᾶς γὰρ ἑαντῷ ξυγγνώµην ἕξει κακῷ 
36 Οὐδ' ἀστέον αὐτοῖρ ὅτι ὄντι, πεισθεὶς ὡς ἄρα τοιαῦτα πρώττονσί τε καὶ ἔπφατ- 15 

δώρα θεοὺς πείθει, δῶρ αἰδοίους βασιλήας. τον καὶ 
οὐδὲ τὸν τοῦ Αχιλλέως παιδαγωγὺν Φοίνικα ἐπαινετέον, οἱ θιῶν ἀγχίσποροι, 
ὡς μετρίως ἔλεγε συμβουλεύων αὐτῷ δώρα μὲν λαβόντι οἱ Ζηνὸς ἐγγὺς, ὧν κατ Ιδαῖον πάγον 

«ἐπαμύνειν τοῖς Αχαιοῖς, ἄνευ δὲ δώρων μὴ ἁπαλλάττε- 4ιὸς πατρῴου βωμός ἐστ ἐν αἰθέρε, 
3φσθαι τῆς μήνιορ. οὐδ᾽ αὐτὸν τὸν ᾽χιλλέα ἀξιώσομεν οὐδ᾽ καὶ οὔ πώ σφιν ἐξίτηλον αἷμα δαιμόνων. κ 39 

ἁμολογήσομεν οὕτω φιλοχφήµατον εἶναι, ὥστε παρὰ τοῦ ὧν ἕνεκα πανοτέον τοὺς τοιούτους μύθους, μὴ ἡμῖν πολ- 
416 ᾿γαμέμνονος δῶρα λαβεῖν, καὶ τιμὴν αὖ λαβόνεα νεκροῦ λὴν εὐχέφειαν ἐνείκτωσι τοῖς νέοις πονηρίας. Κομιδῇ μὶν 39φ 

39: ὠἀπολύεν, ἄλλας δὲ μὴ ᾿Θέλεν. Οὔκουν δίκαιόν γε, ἴφη, οὖν, ἔφη. 
ἐπαινεῖν τὰ τοιαῦτα. ᾿Οκνῶ δέ γε, ἦν ὃ' ἐγώ, δι Ὅμη- Τί οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡμῖν ἔει λοιπὸν εἶδος ον πέρι 118 

36 φον λέγειν ὅτι οὐδ' ὅσιον ταῦτά γε κατὰ Αχιλλέως φάναι ὁριζομένοις οἵους τε λεκτέον καὶ μή: περὶ γὰρ θεῶν as 

καὶ ἄλλων λεγόντων πείθεσθαι. καὶ αὖ ὥς πρὺς τὸν «ος δεῖ λέγεσθαι εἴρηται, καὶ περὶ δαιμόνων τε καὶ ἠρώ- 
᾽Απόλλω εἶπεν Ἱ ων καὶ τῶν ἐν Αϊδου. Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ περὶ 

ἐβλαψάς μ’ Ἱκάεργε, θεῶν ὁλοώτατε πάντων’ ἀνθρώπων τὸ λοιπόν εἴη ἄν, «ῆλα δή. ᾿Αδύνατον δή, 
ἡ α ἂν τισαίµην, εἴ µοι δύναμίς γε παρείη. ὦ φίλε, ἡμῖν τοῦτό γε ἐν τῷ παρύνει τάξαι. «Πώς; Ότι 

Ώ «καὶ ὡς πρὺς τὸν ποταµόν, θΘεὸν ὄντα, ἀπειθῶς εἶχε καὶ οἶμαι ἡμᾶς ἐρεῖν ὡς ἄρα καὶ ποιηταὶ καὶ λογοποιοὶ κακῶς 40 
µάχεσθαι ἴτοιμος ἦν" καὶ αὖ τὰς τοῦ ἑτέρου ποταμοῦ λέγουσι περὶ ἀνθρώπων τὰ μέγιστα, Ότι εἰαὶν ἄδυιοι μέν, u 

3, Odyss. τε, Ὁ κα. - 7. Odyss. µ, 342. — 4. ἢ ία κτλ.] eſ. Hom. . ἓ, 394 44. — 15. Αρεώς a. οἴτ. Odyss. 
6, 306 κά. — 16. δὲ; οὐδ) α, — 17. ἐπιτήδεια α. — 11. Odyss. υς 17 2η. — 22. δή om. a. — 26. Suidas J. ρ. 033 Κ. οἱ 
μὲν Ἡσιόδειον οἴονται τὸν στίχον. Hesiodi Fr. 111. Goetul. -- 17. Φοίνικα] eſ. Ἠοπι. Ἡ. ε, 013 κφᾳ- — 20. µήνίδος α. 
- Αχιλλέα] eſ. — II.x, 318 η. — 12. μὴ ᾿θέλειν Baiterus: μὴ θέλειν a, μὴ ἐθέλειν Ἔνο. — 38. lliad. χ, 1. 
— * Uad. x, 30 

Πωτρόκλῳ] Uiad. w, 151. — 2. "Ἔκτορος] eſ. Uiad. 1 300 244. --4- σφαγὰς] Ilad. Ψ, Τὸ. -- 1. τρίτου] 
ε{. η φ, 18 4. — 9. νοσήματά τε δύο ᾱ. — 15. µήτε- µήτ ουπι Βοκκοτο ο. — 18. ὤρμησεν. ΑΒΘΦΡΝ: 
ὤρμησαν a be. -- 19. ἄλλου a. — 31. ἔμπροσθεν ᾱ. -- 37. Αενομο]ί Ν]οῦπο Fr. 448. hind. -- οἱ anie θεῶν per erro · 
rem oiojslt Stallnaumius ο 25. οἱ ππίο Ζηνὸς inserium a, Bekkero eum libris οι. 8ο. — 30. κοῦ πώ Bekkerus. 
36. ἦν ὅ' ἐγὼ ἡμὶν ΘΠΦΡ ΦΟΣ: ἦν ὁ) γώ 4, ἡμῖν, ἦν ὃ) ἐγώ αἳο, — περιοφιοµένοις a. — 14. καὶ οὖς µή α. 
-- περὶ μὶν γὰρ ο. -- 14. ἂν εἴη ος. 
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ρὐδαίμονες δὲ πολλοί, δίκαιοι δὲ ἆθλιοι, καὶ ὡς λνσιτε- 
λεῖ τὸ ἀδικεῖν, ἐὰν λανθάνη, ἡ δὲ δικαιοσύνη ὦἀλλύτριον 
μὲν ἀγαθόν, οὐχεία δὲ ζημία" καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα ἀπε- 
ρεῖν λέγειν, τὰ δ᾽ ἐναντία τούτων προστάξειν ἄδειν τε 

σκαὶ μυθολογεῖν. ἢ οὐκ οὔει; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα. Οὐκ- 
οὔν ἐὰν ὁμολογῆς ὀρθῶς µε λέγειν, φήσω σε ὠμολογηκέ- 
ναι ἃ πάλαι ἐξηκοῦμεν; Ὀρθῶς, ἴφη, ὑπέλαβε. Οὐκ- 

ο οὖν περὶ ἀνθρώπων ὅτι τοιούτους δεῖ λόγους 1έγεσθαι, 
τότε διοµολογησύμεθα, ὕταν εὕρωμεν οἷόν ἐστι ὄκκαιο- 

1ο σύνη καὶ ὡς φύσει λυσιτελοῦν τῷ ἔχονει, ἐάν τε δοκῇ 
ἐάν τε μῆ τοιοῦτος εἶναι; ληθέστατα, ἔφη. 

Τὰ μὶν δὴ λόγων πέρι ἐχέτω τέλος, τὺ δὲ λέξεως, ὡς 
119 ἑώμαι, μετὰ τοῦτο σκεπτίον, καὶ ἡμῖν ἅ τε λεκτέον καὶ 

ὡς λεκτέον παντεὶῶς ἐσκέψεται. Καὶ ὁ ̓ Αδείμαντος, Τοῦτο, 
Ῥ 15 ἡ ὅ᾽ ὃς, οὐ µανθάνω ὅ τι λέγεις. ᾽Αλλὰ μέντοι, ἦν δ' ἐγώ, 

δεῖ γε. ἴσως οὖν τῇδε μάλλον εἴσει. ἆρ οὐ πάντα, ὅσα 
ὑπὸ μυθολόγων ἢ ποιητῶν λέγεται, διήγησις οὖσα τυγχά- 
γε ἢ γεγονότων ῆ ὄντων ἢ μελλόντων, Τί γάρ, ἔφη, 
ἄλλος Αρα οὖν οὐχὶ ἥτοι ἁπὶῇ διηγήσει ἢ διὰ μιμήσεως 

πογωνομένῃ-ἢ ἢ δύ ἀμφοτέρων περαίνουσιν; Καὶ τοῦτο, ἡ ὃ᾽ 
ὃς, ἴτι δέοµαι σαφέσεερον μαθεῖν. Γελοῖρο, ἦν ὃ) ἐγώ, 

ἔοίκα διδάσκαλος εἶναι καὶ ἀσαφής. ὥσπερ οὖν οἱ ἀδύνα- 
E τοι λέγειν, οὐ κατὰ Όλον ἀλλ’ ἀπολαβὼν µέρος τι πειρά- 

σοµαί σοι ἐν τούτῳ ὅπλῶσαι ὃ βούλομαι. καί µοι εὐπέ- 
36 ἐπίστασαι τῆς Ἰλιάδος τὰ πρῶτα, ἐν οἷς ὁ ποιητής φησι 

Ὁ. τὸν μὶν Χρύση» δεῖσθαι τοῦ γαμέμνονος ἀπολῦσαι τὴν 
Δυγατέρα, τὸν δὲ χαλεπαίνειν, τὸν δὲ, ἐπειδὴ οὐκ ἐεύγ- 

- χανε, κατεύχεσθαι τῶν ᾽Αχαιῶν πρὺς τὺν Θεόν; — 

Οἶσθ' οὖν ὅτι µέχρι μὶν τούτων τῶν ἐπῶν 
30 καὶ ἑλίσσετο πάντας Αχαιούς, 

᾿Ατρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσµήτορε λαῶν 
λέγει τε αὐτὸς ὁ ποιητὴς καὶ οὐδ' ἐπιχεφρεῖ ἡμῶν τὴν 
διάνοιαν ἄλλοσε τρέπειν, ὡς ἄλλος τις ὁ λέγων ἢ αὐτός' 

120 τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ὥσπερ αὐτὸς ὢν ὁ Χρύσης λέγει καὶ 
Β 16 πειρᾶται ἡμᾶς ὃ τι μάλιστα ποιῆσαι μὴ ΄"ὍΌμηρον δοκεῖν 

εἶναι τὸν λέγονεα ἀλλὰ τὸν Ἱερα, πρεσβύτην ὄνεα. καὶ 
τὴν ἄλλην δὴ πᾶσαν σχεδόν τι οὕτω πεποίηται διήγησιν 
περί τε τῶν ἐν Ἰλίῳ καὶ περὶ τῶν ἐν Ἰθάκῃ καὶ 61ῃ 
Ὀδυσσείᾳ παθηµάτων. Πάνυ μὶν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 

40 διήγησις μέν ἐφει καὶ ὅταν τὰς ῥήσεις ἑκάστοτε λέγῃ καὶ 

ὅταν τὰ μεταξὺ τῶν ῥήσεων; Πῶς γὰρ οὔ: αλλ’ ὅταν γὲ 
τινα λέγη ῥῆσιν ὥς τις ἄλλος ὤν, ἆρ οὐ τότε ὁμοιοῦν 

Ὁ αὐτὸν φήσομεν ὃ τι µάλστα τὴν αὐτοῦ λέξιν ἑκάστῳ, ὃν 
ἂν προείπῃ ὡς ἐροῦντα; Φήσομεν' τί γάρ: Οὐκοῦν τό γε 

as ὁμοιοῦν ἑαυτὸν ἄλλῳ ἢ κατὰ φωνὴν ἢ κατὰ σγῆμα μιμεῖ- 
σθαί ἐσειν ἐκεῖνον ᾧ ἄν τι ὁμοιοῖ; Τί µήν; Ἐν δὴ τῷ 
τοιούτῳ, ὡς ἴοικεν, οὗτός τε καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταὶ διὰ 
µιμήσεως τὴν διήγησιν ποιοῦνεαι. ΓΠάνυ μὶν οὖν. Εἰ δὲ 

ΠΗ4ΗΤΩΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΑΣ γ. 449 

γε μηδαμοῦ ἑαυεὺν ἀποκρύπτοιτο ὁ ποιητής, πᾶσα ἂν 

αὐτῷ ἄνευ µιµήσεως ἡ ποίησίς τε καὶ διήγησις γεγονυῖα 
εἴη. ἵνα δὲ μὴ εἴπῃς, ὅτι οὐκ αὖ µανθάνει, ὅπως ἂν Ὁ 
τοῦτο γένοιτο, ἐγὼ φράσω. εἰ γὰρ Ὅμηρος εἰπὼν ὅτι 

ἠλθεν ὁ Χρύσης τῆς τε Θυγατρὸς λύτρα φέρων καὶ ἱκέτης 5 
τῶν Αχαιῶν, μάλιστα δὲ τῶν βασιλέων, μετὰ τοῦτο μὴ {94 
ὡς Χρύσης γενόμενος ἔλεγεν, ἀλλ ἔτι ὡς "Ὅμηρος, οἶσθ) 
ὅτι οὐκ ἂν µίµησις ἦν αλλ ἁπῆ διήγησις. εἶχε ὅ ἂν 
ὠδέπως -- φράσω δὲ ἄνευ μέτρου: οὐ γάρ εἰμι ποιητι- 
κὀφ --. ἐλθὼν ὁ Ἱερεὺς εὔχετο ἐκείνις μὲν τοὺς θεοὺς ιο 
δοῦναι ἑλόνεας τὴν Τροίαν αὐτοὺς σωθῆναι, τὴν δὲ Όν- Ε 
γατέρα οἱ λῦσαι δεξαµένους ἄποινα καὶ τὸν Θεὸν αίδε- 
αθένταᾳ. ταῦτα δὲ εἰπόντος αὐτοῦ οἱ μὲν ἄλλοι ἐσέβονεο 
καὶ συνῄνουν, ὁ δὲ ᾽γαμέμνων ἠγρίαινεν ἐνελλόμένος 
νῦν τε ἀπιέναι καὶ αὖθις μὴ ἐλθεῖν, μὴ αὐτῷ τὸ τε ακῆ- 16 
πτρον καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ στέµµατα οὐκ ἐπαφκέσοι' πρὶν δὲ 
λνθῆναι αὐτοῦ τὴν θυγατέρα, ἐν ᾿Αφγει ἔφη γηράσεν 
μετὰ οὗ: ὠπιέναι ὃλ ἐκέλευε καὶ μὴ ἐρεθίζειν, ἵνα σῶς 
οἴκαδε ἴλθοι. ὁ δὲ πρεσβύτης ὠκούσας ἔδεισέ τε καὶ ἁπῄ- 
ει αιγῇ, ἀποχωρήσας ὅ᾽ ἐκ τοῦ στρατοπέδου πολιὰ εῷκο 
᾽Απόλλωνι εὔχετο, τάς τε ἐπωνυμίας τοῦ Θεοῦ ἀνακαλῶν 
καὶ ὑπομιμνήσκων καὶ ἀπαιτῶν, εἴ ει πώποτε ἢ ἐν ναῶν 
οὐχοδομήσεσιν ἢ ἐν ἱερῶν Θνσίαις κεχαρισµένον δωφήσαιτο᾽ 
ὧν δὴ χάριν κατεύχετο εἴσαι τοὺς ᾽Αχαιοὺς τὰ ἃ δάκρυα 

τοῖς ἐκείνου βέλεσιν. οὕτως, ἦν ὅ ἐγώ, ὦ ἑεαῖρε, ἄνευ 15 Ἡ 
μιμήσεως ἁπλῆ. διήγησις γέγνεται. Μανθάνω, ἔφη. Μάν 1 
θανε τοίνυν, ἦν ὃ' ἐγώ, ὅτι ταύτης αὖ ἐναντία γίγνεται, 
ὅταν τις τὰ τοῦ ποιητοῦ τὰ μεταξὺ | Φήσεων ἐξαιρῶν 

τὰ ἁμοιβαῖα καταλείπῃ. Καὶ τοῦτο, . ὅτι 
ἔσει τὺ περὶ τὰς τραγωδίας τοιοῦτον. Ὀρθόεατα, ἔφην, 10 
ὑπέλαβες, καὶ οἶμαί σοι ἤδη δηλοῦν ὃ ἔμπροσθεν οὐχ 
οἷός τ᾽ ἡ, ὅτι τῆς ποιήσεώρ τε καὶ μυθολογίας ἡ μὲν διὰ 

μιµήσεως ὅλη ἐστίν, ὥσπερ σὺ λέγηρ, εραγφδίὰ τε καὶ ϱ 
κωµῳδία, ἡ δὲ δ ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ -- εἴ- 
ϱοις ὅ ἂν αὐτὴν μάλιστά που ἐν διθυράµβοις -- . ἡ ὃ ⸗ 
αὖ δι ἀμφοτέρων ἓν τε τῇ τῶν ἐπῶν ποιήσεε, —— 
δὲ καὶ ἄλλοθι, εἴ µοι µανθάνεις. ᾽λλὰ ἑννίημι, ἴφη, 

ὃ τότε ἐβούλου λέγει. Καὶ τὸ πρὸ τούτον δὴ ἀναμνή- 

σθητι, ὅτι ἔφαμεν ἃ μὲν λεκτέον ἤδη εἰρῆσθαι, ὡς δὲ 
λεκτέον ἔτι σκεπτέον εἶναι. Αλλὰ µέμνημαι. Τοῦτο τοί- κα 
νυν αὐτὸ ἦν ὃ ἔλεγον, ὅτι χφείη διοµολογήσασθαι πότε Ὁ 
ϱον ἐάσομεν τοῦρ ποιητὰς μιμουμένους ἡμῖν τὰς διηγή- 
σεις ποιεῖσθαι ἢ τὰ μὲν µιμουμένους, τὰ δὲ µῄ, καὶ 
ὁποῖα ἑκάτερα, ἢ οὐδὲ μιμεῖσθαι. . Μαντεύομαι, ἔφη, 
σκοπεῖσθαί σε, εἴτε παραδεξόµεθα εραγφδίαν τε καὶ κω- α5 
µῳδίαν εἰς τὴν πόλιν, εἴεε καὶ οὔ. Ἴσως, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
καὶ πλείω ἔτι τούτων: οὐ γὰρ δὴ ἔγωγέ πω.οἶδα, ἀλλ’ 
ὅπῃ ἂν ὁ λόγος ὥσπερ πνεῦμα φέρῃ, ταύτῃ ἀέον. Καὶ 

1 
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Ε΄ καῶςγ, ἔφη, λέγεις. Τόδετοίνυν, ὦ Αδείμαντε, ἄθρε, 
πότερον μιμητικοὺς ἡμῖν δεῖ εἶναι νοὺς φύλακας ἢ οὔ, ἢ 
καὶ τοῦτο τοῖς ἔμπροσῦεν ἔπεται, ὄει εἷς ἕκαστος ἓν μὲν 
ἂν ἐπιχήδευμα καλώς ἐπιτηδεύοι, πολλὰ δ' οὔ, ἀλλ εἰ 

5 έοῦτο ἐπιχειροῖ, πολλῶν ἐφαπτόμενος πἄᾶντων ἀποτυγχά- 
οι ἄν, ὥσχ) εἶναί που ἑλλόγιμος: Τί ὃ) οὐ μέλλει; Οὐκοῦν 
καὶ περὶ µιµήσεως ὁ αὐτὸς λόγος, ὅτι πολλὰ ὁ αὐτὸς μιμεῖ- 
σθαι εὖ ὥσπερ ἓν οὐ δυνατός; Οὐ γὰρ οὖν. Σχοἱῇ ἄρα 

305 ῥἐπιηδεύσει γέ τι ἅμα τῶν ἀξίων. λόγου ἐπιτηδευμάτων 
καὶ πολλὰ µιμµήσεται καὶ ἴσται µιµητικός, ἐπεί που οὐδὲ 

τὰ δοκοῦντα ἐγγὺς ἀλλήϊλων εἶναι δύο µιµήµατα δύνανται 
οἱ αὐτοὶ ἅμα εὖ μιμεῖσθαι, οἷον κωµῳδίαν καὶ τρα- 
γδίαν ποιοῦντες. ἢ οὐ µιμήµατε ἄρτι τούτω ἐκάλεις: 
Ἔγωγε: καὶ ἀληθῆ γε λέγεις, ὅτι οὗ δύνανται οἱ αὐτοί. 

ο Οὐδὶ μὴν ῥαψωδοί γε:καὶ ὑποκρααὶ ἅμα. ᾿Αληθῆ. Αλλ' 
Ἡ οὐδέ τοι ὑποκριταὶ κὠμῳδοῖς τε καὶ τραγῳδοῖς οἱ αὐτοί: 

πάντα δέ ταῦτα µιµήµατα. ἢ οὔ: Μιμήματα. Καὶ ἴτι 
γε τούτων, ὦ ᾿Αδείμαντε, φαίνεταί µοι εἰ ομικρύτερα 

{99 κατακεκερµατίοθκι ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις, ὥσε ἀδύνα- 
Ἄστος εἶναι πολλὰ καλῶς μιμεῖσθαι ἢ αὐτὰ ἐκεῖνα πράττειν 

ὧν δὴ καὶ τὰ µιμήματά ἐστιν ἀφομοιώματα. ᾿ληθέσεατα, 
ἡ δ’ ὃς. Εἰ ἄρα τὸν πρῶτον λόγον διασώσομεν, τοὺς 
φύλακας ἡμῖν τῶν ἄλλων πασῶν δημιουργιῶν ἀφειμένους 

ο δεῖν εἶναι δημίουργοὺς ἐλευθερίας τῆς πόλεως πάνυ ἆἄκρι- 
19 βεῖρ καὶ μηδὶν ἄλλο ἐπιτηδεύειν ὅ τι μὴ εὖ τοῦτο φέφει, 

436 οὐδὲν δὴ δέοι ἂν αὐτοὺς ἄλλο πράτεειν οὐδὶ μιμεῖσθαι" 
ἐὰν δὲ μιμῶνται, μιμεῖσθαι τὰ τούτοις προσήκοντα εὐθὺς 
ἐκ παίδων, ἀνδρείους, σώφρονας, ὁσίους, ἐλευθέρους, καὶ 
τὰ τοιαῦτα πάντα, εὰ ὅ' ἀνελεύθερα μήτε ποιεῖν μήτε 

30 δεινοὺς εἶναι µιµήσασθαι, μηδ ἄλλο μηδὶν τῶν αὐχφῶν, 
ϱ. ἵνα μὴ ἐκ τῆς µιμήσεως τοῦ εἶναι ἀπο]αύσωσιν. ἢ οὐκ 

ἤσθησαι ὄει αἱ µιµήσεις, ἐὰν ἐκ νέων πόῤῥω διατελέσώ- 
σιν, εἰ ἴθη τε καὶ φύσιν καθίστανται καὶ κατὰ σῶμα 

καὶ φωνὰς καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν; Καὶ µάλα, ἡ ὅ” ὃς. 
15 Οὐ δὴ ἐπιερέφομεν, ἦν ὅ’ ἐγώ, ὧν φαμὲν κήδεσθαι καὶ 

εδεῖν αὐτοὺς ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι, γυραῖκα μιμεῖσθαι 
ἄνδρας ὄντας, ἢ νέα» ἡ πρεσβυτέραν, ἢ ἀνδρὶ λοιδορον- 
µένην ἢ πθὸς Θιοὺς ἐρίζουσάν τε καὶ μεγαλανχουµένην, 

435 οἰομένην εὐδαίμονα εἶνας, ἢ ἢ ἐν ἑυμφοραῖς τε καὶ πένθεσι 

Κα καὶ θρήνοις ἐχομένην' κάµνουσαν δὲ ἢ ἐρῶσαν ἢ ὠδίνουσαν, 
πολλοῦ καὶ δεήσοµεν. — ἡ δ’ ὃς. Οὐδέ γε 
δούλας τε καὶ δούλους πράτεοντας ὅσα δούλων. Οὐδὶ τοῦτο. 
Οὐδέ γε ἄνδρας κακούς, ὦς ἔοικε, δειλούς τε καὶ τὰ ἐναντία 
πράττοντας ὧν νῦν δὴ εἴπομεν, κακηγοροῦντάρ τε καὶ κω- 

6 µωδοῦντας ἀλλήλους καὶ αἰσχρολογοῦντας, µεθύοντας ἢ καὶ 
396 νήφοντας, ἢ καὶ ἄλλα ὅσα οἱ τοιοῦτόι καὶ ἐν λόγοις καὶ ἐν 

ἔφγοις εν εἰς αὐτούς τε καὶ εἰς ἄλλους. οἶμαί ὅ' 

ᾱ, -- 16. τας 
ἐν πολλῷ λόγῳ τῆς διηγήσεως φ' 
39. γε 4ττεαδε, -- 94. άν, ος 

8) 

Ἡ. ---38. Ὃ ο — 4, quem ecutu⸗ οκ Βομποίάστης, 

οὐδὲ µαινοµένοις ἐθιστέον ὠἀφομοιοῦν αὐτοὺς ἐν χόγοις οὐδ᾽ 
ἐν ἔργοις. γνωστέον μὶν γὰρ καὶ µαινοµένους καὶ πονηροὺς 
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ποιητίον ὅ᾽ οὐδὶν τούτων οὐδὲ µι- 
μήτίον, ᾽Αληθίστατα, ἔφη, Τί δ’; ἦν δ᾽ ἐγώ" χαλκεύοντας ἤ 
τι ἄλλο δημιουργοῦντας, ἢ ἐλαύνοντας τριήρεις ἢ κελεύοντας 6 
τούτοις, ἤ τι ἄλλο τῶν περὶ ταῦτα µιµητίον; Καὶ πῶς, Β 
ἴφη, οἷς γε οὐδὲ προσέχειν τὸν »οῦν τούτων. οὐδενὶ ἐξ» 
έσται; Τί δέ; ἵππους χρεμετίζοντας καὶ ταύρους µυκῶ- 

µένους καὶ ποραμοὺς. φοφοῦνεας καὶ Φάλαεταν κτυποῦσαν 

καὶ βφοντὰς καὶ πάντα αὖ τὰ Ξοιαῦτα μεμήσονται, 10 

αμ’ ἀπείρηται αὐτοῖς, ἴφη, μήτε µαίνεοθαι µήτε µαινο- 
µένοις ἀφομοιοῦσθαι. Εἰ ἄφ', ἦν δ' ἐγώ, µανθάνω ἃ οὐ 190 
έχεις ἔσει τε εἶδος λέξεώς τε καὶ διηγήσεως ἐν ᾧ ἂν διη- 
γοῖτο ὁ τῷ ὄντι καλὸς κἀγαθός, ὁπύτε τι δέοι αὐτὸν µ- ο 
γεν, καὶ ἕτερον αὖ ἀνόμοιον τούτῳ εἶδος, οὗ ἂν ἔχοιτο 15 
ἀεὶ καὶ ἐν ᾧ ὀκηγοῖτο ὁ ἑναντίως ἐκείνῳ φύςᾳ τε καὶ ερα-. 
φείς. Ποῖα δή, ἔφη, ταῦτα; Ὁ μέν µοι δοκεῖ, ἦν ὅ' 
ἐγώ, μέτριος ἀνήρ, ἐπειδάν ἀφίκηται ἐν τῇ διηγήσει ἐπὶ 
λέξων τινὰ ἢ πρᾶξιν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ἐθιλήσειν ὡς αὐτὸς 
ὢν ἐκεῖνος ἀπαγγέλλειν καὶ οὐκ αἰσχυνεῖοθαι ἐπὶ εῇ τοι- 14 

αύτῃ µιµήσει, μάλιστα μὲν μιμούμενος τὸν ἀγαθὸν ἄαφα- 
λῶς εε καὶ ἐμφρόνως πράττονεα, ἐλάτεω δὲ καὶ ἧετο Ὁ 
ἢ ὑπὸ νόσων ἢ ὑπὸ ἐρώτων ἐσφαλμένον ἢ καὶ ὑπὸ µέθης 
ἤ τινος ἄλλης ξυμφορᾶς' ὅταν δὲ γέγνηται κατά εινα ἔαυ- 
τοῦ ἀνάξιον, οὐκ ἐθελήσειν σπουδῇ ἀπεικάζειν ἑαυτὸν τῷ αν 
χείρονε, εἰ μὴ ἄρα κατὰ βραχύ, ὅταν ει χφηστὸν ποιῇ, 
ἆλλ) αἰσχυνεῖσθαι, ἅμα μὶν ἀγύμναστος ὢν τοῦ μιμεῖσθαι ΄ 
τοὺς τοιούτους, ἅμα δὲ καὶ ὀυόμιφαίνων αὐτὸν ἐκμάσειν 
τε καὶ ἐνιστάναι εἰς τοὺς τῶν κακιόνων τύπους, x 

αῇ διανοίᾳ, ὃ τε. μὴ παιδιᾶς χάριν. Ἐδιός, ἔφη. Οὐκ- 1ο 

οὔν διηγήσει χρήσιται οἵᾳ ἡμεῖς ὀλίγον πρότερον διήλθο- 
μεν περὶ τὰ τοῦ Ομήρου ἴπη, καὶ ἔσεαι αὐτοῦ ἡ λέξ 13 

ή 
µετέχουσα μὲν ̓ ἀμφοτέρων, μιµήσιώς τε καὶ τῆς ἄλλης 
διηγήσεως, ον ο — µιµή. 
σεως; ῇ οὐδὲν λέγω; Κάὶ µάλα, ἔφη, οἷόν γε ἀνάγκη τὸν 15 

τύπον εἶναι τοῦ τοιούτου ῥήτορος. —n — 
ὁ μὴ τοιοῦτος ἀὖ, ὅσω ἂν φαυλότερος ᾖ, πάντα τε μᾶί]ον 391 
διηγήσεται καὶ οὐδὲν ἑαντοῦ ἀνάξιον οὐήσεται εἶναι, 
πάντα ἐπιχειρήσει μιμεῖσθαι σπούδῇ γε καὶ ἐναντίον πολ- 
λῶν, καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, βροντάρ τε καὶ φόφουςᾳ ἀνέ- κο 
µων τε καὶ χαλαζῶν καὶ ἀξόνων καὶ τροχιλίων καὶ σαλπίγ- 
γων καὶ αὐλῶν καὶ ουρίγγων καὶ πάντων ὀργάνων φωνάς, 
καὶ ἔτι πυνῶν καὶ προβάτων καὶ ὀρνέων φθύγγους" καὶ 
ἔσται δὴ ἡ τούτου λέξις ἅπασα διὰ µιµήσεως φωναῖς τε. Ἐ 

καὶ σχήµασιν, ἢ σµοιρόν τι διηγήσεως ἴχουσα; ᾽Ανάγκη, ε5 
ἴφη, καὶ τοῦτο. Ταῦτα τοίνυν, ἦν ὅ' ἐγώ, ἔλεγον τὰ δύο 
εἴδη τῆς λέξεωρ. Καὶ γὰρ ἴσειν, ἴφη. Οὐκοῦν αὐτοῖν 

εἩ 

a. ---30, ὅτι ᾱ, ---31. οἵαν α. ---34, 

τέ cum λομὰ -- αχ. δύναιντ ἂν φο. -- * * — — F πε ους 19, γε ante λέγεις om. a. 19. μικρότερα α. 
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τὸ μὲν σμικρᾶρ τὰς μεταβολὰς ἔχει, καὶ ἑάν τις ἀποδιδῷ 

πρέπουσαν ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν τῇ λέξει, ὀλίγου πρὸς 

τὴν αὐτὴν γίγνεται Ἰέγεν τῷ ὀρθῶς λέγοντι καὶ ἐν 
μιᾷ ἁρμονία -- ομικραὶ γὰρ αἲ µεεαβολαί -- καὶ δὴ ἐν 

{ 38 δῥυθμῷ ὡσαύτως παραπλησίῳ τιν; Κομιδῇ μὲν οὖν, ἔφη, 

οὕτως ἔχει. Τΐ δὲ; τὸ τοῦ ἑτέρον εἶδοᾳ οὐ τῶν ἐναντίων 

δεῖται, πασῶν μὲν ἁρμονιῶν, πάντων δὲ ῥυθμῶν, εὖ μὲλ- 
1ει αὖ οὐκείως λέγεσθαι, διὰ τὸ παντοδαπὰς μορφάς τῶν 

μεταβολών ἔχειν; Καὶ σφόδρα γε οὕτως ἔχει. ᾿ΑΦ΄ οὖν πάν- 

Ίοτες οἱ ποιηταὶ καὶ οἳ τι λέγοντες ἢ τῷ ἑτέρῳ τούτων ἐπι- 
τυγχάνονσι τύπῳ τῆς λέξεως ἢ τῷ ἑτέρρ ἢ ἐξ ἀμφοεέρων 

υ τινὶ ξυγκεραννύντες; Ανάγκη, ἴφη. Τί οὖν ποιήσοµεν; 
ἦν δ᾽ ἐγώ: πύτερον εἰς τὴν. πόλιν πάντας ταύτους παρα- 
δεξόµεθα; ἢ τῶν ἀκράτων τὸν ἕτερον ἢ τὸν κεχραμένον: 

1. Ἐὰν ἡ ἑμή, ἔφη, νικᾷ, εὖν εοῦ ἐπιεικοῦς μιμητὴν τὸν 
ἄκρατον. Αλὰ µήν, ὦ ᾽δείμαντε, ἠδύς γε καὶ ὁ κεκρα- 
μένος, πολὺ δλ ἤδιστος παισί τε καὶ παιδαγωγοῖς ὁ ἐναν- 
τίος οὗ οὗ αἱρεῖ καὶ τῷ πλείστω ὄχλῳ. ΄Ἡδισεοᾳ γάρ. 
Αλ’ ἴσως, ἦν. δ᾽ ἐγώ, οὐκ ἂν αὐτὸν ἁρμύττειν φαίης τῇ 

Ε3Ὁ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ, ὅτι οὐκ ἴσει ὄνπλοῦς ὠνὴρ παρ ἡμῖν 
οὐδὲ πολλαπλοῦς, ἐπειδὴ ἕκασεος ἓν πράττει. Οὐ γὰρ 

οὖν ἁρμόττεει, Οὐκοῦν διὰ ταῦτα ἐν µόνῃ τῇ τοιαύτῃη 
437 πόλει τόν τε σκυτοτόµον οχυτυτόµον εὐρήσομεν καὶ οὐ 
199 κυβερνήτην πρὺς τῇ οκυτοτοµίᾳ, καὶ τὸν γεωργὸν γειργὺν 

ας καὶ οὐ δικαστὴν πρὸς τῇ γεωργία, καὶ τὸν πολερικὸν πο- 
λεμικὸν καὶ οὐ χρηµατιοτὴν πρὸς τῇ πολεμικῇ, καὶ πάν- 
τας οὕτως: ᾽Αληθή, ἴφη. "Ανδρα δή, ὡς ἴἔοικε, ὄννάμε- 

394 Ἅνον ὑπὸ σοφίας παντοδαπὸν γίγνεσθαι καὶ μιμεῖσθαι πάντα 

χρήματα, εἰ ἡμῖν ἀφίκοιτο εἰς τὴν πόλεν αὐτόᾳ τε καὶ τὰ 
30 ποιήματα βουλόμενος ἐπιδείξασθαι, προσκυροῖμεν ἂν αὐ- 

τὸν ὡς Ἱερὸν καὶ θΘανμαστὸν καὶ ἠδύν, εὔπσιμεν ὅ ἂν 
ὅτι οὐκ ἴστι εοιοῦτος ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει παρ ἡμῖν οὔτε 
Θέμις ἐγγενίσθαι,. ἀποπέμποιμέν τεε εἰ ἄλλην πόλιν 

µύρον κατὰ εὖν κεφαλής καταχέαντες παὶ ἐρίᾳ στέφαντες, 

as αὐτοὶ ὃ) ἂν τῷ αὐστηροεέρῳ. παὶ ὠηδεστέρῳ ποιηεῇ χρῷ- 

8 µεθα καὶ υθο]όγω αἰφελκίας ἕνεκα, ὃς ἡμῖν εἦν τοῦ 

ἐπιεικοῦς λέξιν΄ µεμοίτο καὶ τὰ λεγόμενα λέγοε ἐν ἐκείνοις 

τοῖς τύποις, οἷς κατ ἀρχὸρ ἐνομοθεεποάμεῦα, ὅτε τοὺς 

σερατιώτος ἐπεχειροῦμεν πωιδεύειν. Καὶ µάλ’, ἔφη, οὕτως 
«0 ἂν ποιοῖμεν, εἰ ἐφ᾽ ἡμῖν εἴη. Νὺὸν Δή, εἶπον ἐγώ, ὦ 

φίλε, κινδυρεύει ἡμῖν τῆς µουσικῆς τὸ περὶ λόγους τε καὶ 

μύθους παντελῶς διαπεπεράνθαι' ἅ τε γὰρ ἱεντέον καὶ 

ος λεκτέον εἴρηται. Καὶ αὐτῷ µοι δοκεῖ, ἔφη. . 
Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ περὶ ὠδῆς τρόπον 

130 ⁊* . — ο ο 1 
45 καὶ μελῶν λομπόν; «ῆλα δή. ᾿άρ οὖν σὐ πᾶς ἤδη ἂν 
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εὗροι ἃ ἡμῖν λεκτέον περὶ αὐτῶν οἷα δεῖ εἶναι, εἴπερ μέλ- 

λομεν τοῖς προειφηµένοις συµφωνήσειν; Καὶ ὁ Γλαύκων 
ἐπιγελάσας, Ἐγὼ τοίνον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύω 
ἐκτὺς τῶν πάντων εἶναι: οὕκουν ἱπανῶς γε ἔχω ἐν τῷ 
παρόνει ξυμβαλέσθαι ποῖ ἄττα δεί ἡμᾶς λέγειν, ὑπο-ὃ 
πτεύω μέντοι. Πάντως δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρῶτον μὲν 
τόδε Ἱκανῶς ἔχει λέγειν, ὅτι τὸ µέλος ἐκ τριῶν ἐστὶ συγ- Ὦ 
κείµενον, λόγου τε καὶ ἁρμονίας καὶ ῥνθμοῦ. Ναί ἴφη, 

τοῦτό γε. Οὐκοῦν ὅσον γε αὐτοῦ λόγορ ἐοτίν, οὐδὲν δή- 

που διαφέἑφει τοῦ μὴ ἀδομένου Ἰόψου πρὸς τὸ ἐν τοῖς ιν 

αὐτοῖς δεῖν εὖποις λέγεσθαι οἷς ἄρει προνίπομτή καὶ ὦσ- 
αὐτως; 4ληθῆ, ἔφη. Καὶ μὴν εἦν γε ἁρμονίαν αἱ ῥν- 

Ομὸν ἀκολουθεῖν δεῖ τῷ λόγω. Πῶρ ὃ οὗ: αλλα μέντοι 
θρήνων τε καὶ ὀδυρμῶν ἔφαμεν ἐν ἀόγοις οὐδὲν πεφοσ- 

δεῖσθαι. Οὐ γὰρ οὖν, Τίνες οὖν Φρηκώδεις ἁθῥονίαι: 1 

1έγε μοι’ σὺ γὰρ µονσικός. ΟΜιξολύδιακέ, ἔφην καὶ συν- 

τονολυδιστὶ καὶ τοιαῦταί τένες. Οὐκοῦν αὗται, ἦν δ) ἐγώ, 

ἀφαιρετέαι' ἄχρησται γὰρ κοὶ γυναιξὶν ἃς δε ἐπεικεῖς 
εἶναι, μὴ ὅτι ἀνδράαιν. ΓΠώνν γε. λὰ μὴν μέθη γε 
φύλαξιν ἀπρεπέστατον καὶ μαλακία καὶ ἁργία. Πώς γάραρ 
οὔ, Τίνες οὖν µαλακαί τε καὶ συμποτικαὶ τῶν ἁρμονιών: 13ἱ 

ἸΓαστί, ἡ ὅ᾽ ὃς, καὶ λυδιστί, αἴτινες χαἰαραὶ καλοῦνται. 

Ταύταις οὖν, ὦ φίλε, ἐπὶ πολεμικών ἀνδρῶ» ἔσθ ὅ τι 
χρήσει; Οὐδαμῶς, ἔφη ἀλλὰ κινδυνεύει σοι δωφιστὶ λεί- 
πεσθαι καὶ φρυγισεί. Οὖὐκ οἶδα, ἔφην ἐγώ, τὰς ἁρμονί- 15 

ας, ἁλίὰ κατάλειπε ἐκείνην τὴν ἁρμονίαν, ἢ ἓν τε πολε- 
μικῇ πράξει ὄνεος ἀνδρείου καὶ ἐν πάση βιαίῳ ἐργασία 
πριπόντως ὢν µιµήσαιτο φθόγγους τε καὶ προσωδίας, καὶ 
ἀποτνχόντος ἢ εἰς τραύματα ἢ εἰς θανάτους ἰόντος ἢ εἲς 

τα ἄλλην ἑυμφορὰν πεσόνεος, ἐν πᾶσι τούτοις παρα- 30 Β 
τεταγµέρως καὶ καρτερούντωρ ἀμυνομένον τὴν τύχην' 
καὶ ἄλλην αὖ ἐν εἰρηνικῇ τε καὶ μὴ βιαίῳ ἀλλ" ἐν ἔκου- 
σίῳ πράξει ὄντος, ἤ τινά τι πείθοντός τε καὶ δεοµένου, 

ἡ εὐχῇ θεὺν ἢ διδαχῆ καὶ νουθετήσει ἄνθρωπον, ἢ τού- 

ραντίον ἄλλῳ δεοµένῳ ἢ διδάσκονει ἢ µεταπείθοντι ἑαυ- 15 
τὸν ἐἠπέχοντα, καὶ ἐκ τούτων πράξαντα κατὰ νοῦν, καὶ 

μὴ ὑπερηφάνως ἔχοντα, ἀλλὰ σαφρόνως τε καὶ μετρίως 

ἐν πᾶσι τούτοις πράετονεά τε καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἄγα- ϱ 
πῶντα. ταύτας δύο ἁρμονίας βίαιον, ἀἑκούσον, ὅνσ- {39 

τυγούντων, εὐευχούντων, σωφρόνων, ἀνδρείων αἴεινες 40 

φθόγγους µιµήσονταε κάλλιστα, ταύτας λεῖπε. αλλ’, ἡ 
δ' ὅς, οὐκ ἄλλας αἰτεῖς λείπειν ἡ ἃς νὺν δὺ ἐγὼ ἔλεγον. 
Οὐκ ρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, πολυχορδίας γε οὐδὲ πεαναρµονίον 
ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ὧδαῖς τε καὶ µέλεσιν. Οὔ µοι, ἔφη, 
φαίνεται. Τριγώνων ἄρα καὶ πηκείδων καὶ πάνεων ὀργά. «6 

3, αὐτὴν ἀεὶ γέγνεται φνο. -- 4. καὶ δὴ καὶ ἐν α. — 7. μέλλοι α. — δ. Καὶ οι. a. — 33. οὔτε οὐδὲ Βοκκκοταε, 
— 19. τε Απ: τε ἂν abe. — 40, δή] δέ 4. 
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Ὦ νῶων ὅσα πολύχορδα καὶ πολυαρµόνια, δημιουργοὺς οὐ 
θρέφοµεν. Οὐ φαινόµεθα. Τί δὲ; αὐλοποιοὺς ἢ αὐλη- 
τὰς παραδέξει εἰς τὴν πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο πολυχορδότατον, 
καὶ αὐτὰ τὰ παναρµόνια αὐλοῦ ευγχάνει ὄντα µίµηµα; 

5 ἁᾗλα δή, ἡ δ' ὃς. 4ύρα δή σοι, ἦν ὅ) ἐγώ, καὶ κιθάρα 
λείπεται, καὶ κατὰ πόλιν χρήσιµα" καὶ αὖ κατ’ ἀγροὺς τοῖς 

νομεῦσι σύριγξ ἄν τις εἴη. Ὦρ γοῦν, ἔφη, ὁ λόγος ἡμῖν 
Ε΄ οημαίνε. Οὐδέν γε, ἦν δ' ἐγώ, καινὸν ποιοῦμεν, ὦ φίλε, 

κρίνοντες τὸν ᾽Απόλλω καὶ τὰ τοῦ ᾽Απύόλλωνος ὄργανα πρὸ 
1ο Μαρσύου τε καὶ τῶν ἐκείνου ὀργάνων. ΠΜὰ οἱ, ἡ δ' ὃς, 

οὔ µοι φαινόµεβα. Καὶ νἠ τὸν κύνα, εἶπον, Ἰελήθαμέν 

γε διακαθαίρονεες πάλιν ἣν ἄρτι τρυφᾷν ἔφαμεν πόλιν. 
Σωφφονοῦντές γε ἡμεῖς, ἡ δ ὃς. Ἴδι δή, ἴφην, καὶ τὰ 

133 λοιπά καθαίρωµεν. ἑπόμενον γὰρ δὴ ταῖς ἁρμονίαις ὢν 
"5 ἡμῖν εἴη τὸ περὶ ῥυθμούς, μὴ ποικίλους αὐτοὺς διώκειν 

μηδὲ παντοδαπὰς βάσεις, ἁλλὰ βίου ῥυθμοὺς ἠδεῖν κο- 

400 αµίου τε καὶ ἀνδρείου τίνες εἰσίν' οὓς ἠδόντα τὸν πόδα 

εῷ τοιούτου λόγω ἀναγκάξειν ἔπεσθαι καὶ τὸ µέλος, ἀλλὰ 
μὴ ἀόγον ποδί τε καὶ µέλει. οἵεινες ὅ” ἂν εἶιν οὗτοι οἱ 

πι ῥυθμοί, σὺν ἴργον, ὥσπερ εὰς ἁρμονίας, φφάσαι. ᾽Αλλὰ 
μά οὗ, ἔφη, οὐκ ἔχω λέγειν. ὅτι μὲν γὰρ τρία ἄττα ἐστὶν 
εἴδη ἐξ ὧν αἲ βάσεις πλέκονται, ὥσπερ ἐν τοῖς φθόγγοις 
τέτταρα, ὅθεν αἱ πᾶσαι ἁρμονίαι, τεθεαµένος ἂν εἴποιμε" 
ποῖα ὅ᾽ ὁποίου βίου µιµήματα, λέγειν οὐκ ἔχω. αλλὰ 

Β 3 ταῦτα µέ», ἦν δ ἐγώ, καὶ μετὰ ἁάμωνος βονλευσύμεθα, 

τίνε τε ἀνελευθερίας καὶ Όβρεως ἢ μανίας καὶ ἄλλης 
438. κακίας πρέπουσαι βάσεια,' καὶ τίνας τοῖς ἴοις ει- 

πτέον ῥνθμούς. οἶμαι δέ µε εκηκοέναι οὐ σαφῶς ἐνόπλιόν 
εέ τινα ὀνομάζοντος αὐτοῦ ξύνθεεον' καὶ δάκευλον καὶ 

30 ἠρῷόν γε, οὐκ οἶδα ὕπως διακοσμοῦντος καὶ ἴσον ἄνω 

καὶ κάτω τιθέντος, εἰς βραχύ τε καὶ μακρὸν γιγνόµενον, 
καΐ, ὡς ἐγώμαε, ἴαμβον καί τιν’ ἄλλον εροχαῖον ὠνόμαζε, 
μήκη δὲ καὶ βραχύτητας προσήπτε. καὶ τούτων τισὶν οἶμαι 
ες ἀγωγὰς τοῦ ποδὸς αὐτὸν οὐχ ἧττον ψέχειν τε καὶ 

απ ἐπαινεῖν ἢ τοὺς ῥυθμοὺς αὐτούς, ἤτοι ξυναμφύτεφόν τι’ 
οὐ γὰρ ἔχω λέγειν. ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὥσπερ εἶπον, εἰς 
«ὠάμωνα ἀναβεβλήσθω: διεέσθαι γὰρ οὐ δμικροῦ λόγον. 
ἢ οὐ οἵω; Μὰ αἴ, οὖκ ἴγωγε. ᾽Αλλὰ τόδε γε, ὅτι τὸ τῆς 

εὐσχημοσύνης τε καὶ ἀσχημοσύνης τῷ εὐρύθμῳ τε καὶ 
«ο ἀῤῥύθμῳ ἀκολονθεῖ, δύνασαι δαλέσθαι; Πῶρ δ' οὔ: 

ϱ. ᾽Αλλὰ μὴν τὸ εὔρνθμόν γε καὶ ἄῤῥνθμον τὸ μὲν τῇ καλῇ 
λέξει ἔπεται ὁμοιούμενον, τὸ δὲ τῇ ἐναντίᾳ, καὶ τὸ εὐάρ- 

µοστον καὶ ἀνάρμοσεον ὠσαύτως, εἴπερ ῥυθμός γε καὶ 
ἁρμονία λόγω, ὥσπερ ἄφτι ἐλέγετο, ἀλλὰ μὴ λόγος τούτοις. 

5 Αλλὰ µήν, ή & ὃς, ταῦτά γε λόγῳ ἀκολουθητέον. Τί δ᾽ 
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ὁ τρόπος τῆς λέξεως, ἦν ὅ' ἐγὼ, καὶ ὁ λόγος; οὐ τῷ τῆς 
φυχῆς ἤθει ἔπεται, Πώς γὰρ οὗ: Τῇ δὲ λέξει τἆλλα; Ναί. 
Εύὐλογία ἄρα καὶ εὐαρμοσεία καὶ εὐσχημοσύνη καὶ εὖρν- 
θµία εὐηθείᾳ ἀκολουθεῖ, οὐχ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑποκορι- Ε 
Εόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήθειαν, ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληθῶς εὖ 5 
τε καὶ καλῶς τὸ ἦθος κατεσκευασµένην διάνοιαν. Παντά- 135 
πασι μὶν οὖν, ἔφη. Αρ οὖν οὐ πανταχοῦ ταῦτα διωκεία 
τοῖς νέοις, εἰ µέλλουσι τὸ αὐτῶν πράττειν; «ιωκεία μὲν 

οὖν. Ἔστι δὲ γέ που πλήρης μὲν γραφικὴ αὐτῶν καὶ 401 
πᾶσα ἡ τοιαύτη δηµιονργία, πλήρης δὲ ὑφαντικὴ καὶ ποι- 19 
κιλία καὶ οἰκοδομία καὶ πᾶσα αὖ ἡ τῶν ἅλλων σκενῶν 
ἐργασία, ἔτι δὲ ἡ τῶν σωμάτων φύσις καὶ ἡ τῶν ἄλλων 
φυτῶν' ἐν πᾶσι γὰρ τούτοι ἔνεσεν εὐσχημοσύνη ἢ 

ἀσχημοσύνη. καὶ ἡ μὲν ἀσχημοσύνη καὶ ἀῤῥυθμία καὶ 
ἀναρμοστία κακολογίας καὶ κακοηθείας ἀδελφά, τὰ ὅ' ι5 
ἐναντία τοῦ ἐνανείον, σώφρονός τε καὶ ἀγαθοῦ ἤθους, 
ἀδελφά τε καὶ µιµήµατα. Παντελῶς μὲν οὖν, ἔφη. 

49 οὖν τοῖς ποιηταῖς ἡμῖν µόνον ἐπιστατητίον καὶ Β 
πφοσαναγκαστέον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ εἰκόνα ἤθους ἐμποιεῖν 
τοῖς ποιήµασιν ἢ μὴ παρ ἡμῖν ποιεῖν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις πο 
δημιουργοῖς ἐπιστατητίον καὶ διακωλυτέον τὺ κακόηθες 
τοῦτο καὶ ἀκόλαστον καὶ ἀνελεύθερον καὶ ἄσχημον µήτε 
ἐν εὐκόσι ζώων μήτε ἐν οἰκοδομήμασι µήτε ἐν ἄλλῳ µη- 
δενὶ δημιουργουμένῳ ἐμπομῖν, ἢ ὁ μὴ οἷός τε ὢν οὐκ 
ἑατέος παρ ἡμῖν δημιουργεῖν, ἵνα µη ἐν κακίας εἰκόσι 1 µ]ς 

ερεφόµενοι ἡμῖν οἱ φύλακες ὥσπερ ἐν κακῇ βοτάνῃ, πολλὰ 
ἑκάστης ἡμέρας κατὰ σμικρὸν ἀπὸ πολλῶν δρεπόµενοί τε 
καὶ νεβόμενοι, ἓν τι ξυνιστάνεες λανθάνωσι κακὸν µέγα 
ἐν τῇ αὐτῶν φυχῇ, ἀλλ) ἐκείνους ξητητέον τοὺς δηµιουρ- 
γοὺς τοὺς εὐφνῶς δυναμένους ἐχνεύειν τὴν τοῦ καλοῦ te au 
καὶ εὐσχήμονος φύσιν, ἵν' ὥσπερ. ἐν ὑγιεινῷ τόπω οὐκοῦν- 
τες οἱ νέοι ἀπὸ παντὺς ὠφελῶνται, ὁπόθεν ἂν αὐτοῖς 
ἀπὸ τῶν καλών ἔργων ἢ πρὸς ὄψιν ἢ πρὸς ἀκοήν τι 
προσβάλῃ, ὥσπερ αὕρα φέρουσα ἀπὸ χρηστῶν τότεων ἡὑγί- 
καν, καὶ εὐθὺς ἐκ παίδων λανθάνῃ εἰ ὁμοιότητά τε καὶ 1 
φιλίαν καὶ ξυμµφωνίαν τῷ καλῷ λόγῳ ἄγουσα; Πολὺ γὰρ 
ἄν, ἔφη, κάλλιστα οὕτω τραφεῖεν. Αρ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ὦ Γιαύκων, τούτων ἕνεκα κυριωτάτη ἐν μονσικῇ τροφή, 
ὅτι μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς ὅ τε ῥν- 
Θμὸς καὶ ἁρμονία, καὶ ἐῤῥωμενέσταα ἄπεεται αὐτῆς ιο 
φέροντα τὴν εὐσχημοσύνην, καὶ ποιεῖ εὐσχήμονα, ἐάν τις 
ὀρθῶς τραφῆ, εἰ δὲ µή, τοὐναντίον; καὶ ὅτι αὖ τῶν ΕἘ 
παραλειποµένων καὶ μὴ καὶῶς δηµιουργηθένεων ϱἢ) μὴ 
καλῶς φύντων ὀξύτατ ἂν αἰσθάνοιο ὁ ἐκεῖ τραφεὶς ὡς 
ἴδει, καὶ ὀρθῶς δὴ δυσχεραίνων τὰ μὲν καλὰ ἐπαινοῖ, :6 

ᾱ, µίµηµα 4 εἰ pr. Π: µιµήµματα αὖς. -- 6, καὶ aute κατὰ οπι, Θο, — 5. καινὀν] δεινὸν ου Aldo αᾱ. — 
ου 

17. ἰδόντας ᾱ. --18. τοιούτου Am: τοῦ τοιούτον 5, τούτων Θ, τούτου DAq, τοῦτοι Π, τούτοιν ὥς, τοιούτῳ Ἐι 
abe. — 34. ποῖα ὅ᾽ ὁποίου βίου οι. 4. -- 37. ληπτέον a. — 319. με] yt a. — 367 γὰρ ἔγωγε ἔχω 4. -- 4. γεὶ 
τε, — 43. καὶ ἀνάρμοσεον οι. 4. 

4». ἀνεμόμενοι (9 τομ. το, ΡοΜίί0 ἀνιμώμενου 4, γευόµενοι της. D. — 13. ὠφελῶνται ἀπὸ παντός a. — 34 αὗρα a. 
— ᾱα. φέρε τε τἦν Εἰος. β΄ 4ος. 



191 καὶ χαίρων καὶ καταδεχόρενος εἰς τὴν ψυχὴν τρέφοιτ᾽ ἂν 
4084 ἀπ αὐτῶν καὶ γίγνοιτο καλός τε κάγαθός, τὰ ὅ' αἰσχρὰ 

φέγοι τ᾽ ἂν ὀρθῶς καὶ μισοῖ ἔτι νέος ὤν, πρὶν λόγον 
δυνατὸς εἶναι λαβεῖν, ἐλθόντος δὲ τοῦ λόγου ἀσπάζοιτ) 

.ῶν αὐτὸν γνωρίζων δι οὐκειότητα μάλιστα ὁ οὕτω τρα- 

φείς; Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ἔφη, τῶν τοιούτων ἕνεκα ἐν µου- 
σικῇ εἶναι ἡ τροφή. Ὥσπερ ἄρα, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, γραμμάτων 
πέφι τότε ἱκανῶς εἴχομεν, ὅτε τὰ στοιχεῖα μὴ λανθάνοι 

ἡμᾶς ὀλίγα ὄντα ἐν ἅπασιν οἷς ἐσεὶ περιφερόµενα, καὶ 
Ἡ 1 οὔτ' ἐν σμεέρῷ οὔτ' ἐν μεγάλῳ ἠτιμάζομεν αὐτά, ὡς οὐ 

δέοι αἰσθάνεσθαι, ἁλλὰ πανταχοῦ πφοὐθυμούμεθα ὅια- 
γιγνώσκειν, ὡς οὐ πρύτερον ἐσόμενοι γραμματικοὶ πρὶν 
οὕτως ἔχοιμεν. ᾿Αληθῆ. Οὐκοῦν καὶ εἰκόνας γραμμάτων, 
εἴ που ἢ ἐν ὕδασιν ἢ ἐν κατόπτροις ἐμφαίνθιντο, οὐ 

is πρότερον γναωσόµεθα, πρὶν ἂν αὐτὰ γνώµεν, ἆλλ ἔστι 
τῆς αὐτῆς τέχνης τε καὶ μελέτης: Παντάπασι μὶν οὖν. 4’ 
οὖν, ὃ λέγω, πρὺς θεῶν, οὕτως οὐδὲ μουσικοὶ πρότερον 

6 ἐσόμεθα, οὔτε αὐτοὶ οὔτε οὕς φαµμεν ἡμῖν παιδεντέον 
εἶναι τοὺς φύλακας, πρὶν ἂν τὰ τῆς σωφφροσύνης εἴδη καὶ 

30 ἀνδρίας καὶ ἐλενθεριότητος καὶ µεγαλοπρεπείας καὶ ὅσα 
438 τούτων ἀδελφὰ καὶ τὰ τούτων αὖ ἐναντία πανταχοῦ πε- 

ριφερόµενα γνωρίζωµεν καὶ ἐνόντα ἐν οἷς ἔνεσειν αἶσθα- 
ρώμεθα καὶ αὐτὰ καὶ εὐιόνας αὐτῶν, καὶ μήτε ἐν σµι- 
κροῖς μήτε ἐν µεγάλοις ἀτιμάζωμεν, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς οὐ- 

19 ώμεθα τέχνης εἶναι καὶ μιλέεης: Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. 
.ν Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτου ἂν ξυμπίπτῃ ἔν τε τῇ φυχῆ 

Ρ «κιιὰ ἤθη ἐνόντα καὶ ἐν τῷ εἴδει ὁμολογοῦντα ἐκείνοις καὶ 
ξυμφωνοῦντα, τοῦ αὐτοῦ µετέχοντα τύπου, τοῦτ ἂν εἴη 
κάἀλιστον θέαμα τῷ δυναµένω θεᾶσθαι: Πολύ γε. Καὶ 

40 μὴν τό γε κάλλιστον ἐρασμιώτατον. Πῶς δ᾽ οὔ; Τῶν δὴ 
ὃ τι μάλιστα τοιούτων ἀνθρώπων Ὁ γε μουσικὸς ἐρώη ἄν' 
εἰ δὲ ἀξύμφωνος εἴη, οὐκ ἂν ἐρῴη. Οὐκ ἄν, εἴ γέ τι, 
ἔφη, κατὰ τὴν φυχὴν ἑλλείποι: εἰ μέντοι τι κατὰ τὸ σώμα, 

Ε ὑπομείνειεν ὤν ὥσε ἐθέλειν ἀσπάξεσθαι. Μανθάνω, ἦν 
45 δ’ ἐγώ, ὅτι ἴστι σοι ἡ γέγονε παιδικὰ τοιαῦτα, καὶ αυγ- 

χωρῶ. ἀλλὰ τόδε μοι εἰπέ: σωφφροσύνη καὶ ἡδονῇ ὑπερ- 
βαλλούοῃ ἔστι εις κοινωνία; Καὶ πῶς, ἴφη, ἤ γε ἔκφρονα 

403 ποιεῖ οὐχ ἧετον ἢ λύπη: ᾽Αλὰ τῇ ἄλλη ἀρετῆ: Οὐδαμῶς. 
Τί δέ; ἴβρει τε καὶ ὠκολασίᾳ; Πάντων μάλιστα. Μείζω 

139 «ο δὲ τινα καὶ ὀβντέραν ἔχεις εἰπεῖν ἡδονὴν τῆς περὶ τὰ 
ἀφροδίοια: Οὐκ ἔχω, ἡ ὃ᾽ ὃς, οὐδέ γε µανικωτέφαν. Ὁ δὲ 
ὀρθὸς ἔρας πέφυκε κοσµίου τε καὶ καλοῦ σωφρόνως τε καὶ 

μουσικῶς ἐρᾷν; Καὶ µάλα, ἡ ὅ' Ὁς. Οὐδὶν ἄρα προσ- 
οιστέον μανικὸν οὐδὲ ξυγγενὲς ἀκολασίας τῷ ὀφρθῷ ἔρωτει 

Β 0 Οὐ προσοιστέον. Οὐ προσοιστίον ἄρα αὕτη ἡ ἡδονή, οὐδὲ 
ποινωνητέον αὐτῆς ἐραστῇ τε καὶ παιδικοῖᾳ ὀρθῶς ἐρῶσί 
τε καὶ ἐρωμένοις; Οὐ μέντοι, μὰ «ἵ, ἴφη, ὦ Σώκφατες, 
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προσοιστέον. Οὕτω δή, ας ἔοικε, νομοθετήσεις ἐν τῇ οἳ- 
κιζοµένη πόλει φιλεῖν μὲν καὶ ξυνεῖναι καὶ ἅπτεσθαι ὥσ- 
περ υἱέος παιδικῶν ἐραστήν, τῶν καἰών χάριν, ἐὰν πεί- 
8η: τὰ ὃ' ἅλλα οὕτως ὁμιλεῖν πρὸς ὃν τις σπουδάζοι, 
ὅπως µηδέποτε δόξει µακρότερα τούτων ξυγγίγνεσθαι" εἰ 5 
δὲ µή, Φόγον ἀμουσίας καὶ ἀπειροκαλίας ὑφέξοντα. Οὔ- 6 
τως, ἔφη. ᾿Α0 οὖν, ἦν ὅ ἐγώ, καὶ σοὶ φαίνεται τέλος 
ἡμῖν ἔχειν ὁ περὶ µουσικῆς λόγος; οἱ γοῦν δεῖ τε]ευτᾷν, 
τετελεύτηκε' δεῖ δέ που τελευτᾷν τὰ μονσικὰ εἰς τὰ τοῦ 
καλοῦ ἐρωτικά. Ἀύμφημι, ἡ ὅ ὃς. 1 

Μετὰ δὴ µουσικήν γυμνασεικῇ Θρεπτέοι οἱ νεανίαι. 

Τί μήν: 4εῖ μὲν δὴ καὶ ταύτῃ ἀκριβῶς ερίφεσθαι ἐκ 
παίδων διὰ βίου. ἔχει δέ πας, ὡς ἐγώμαι, ὧδε' σκόπει ἙὮ 
ἄὲ καὶ σύ. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐ φαίνεται, ὃ ἂν χρηστὸν ᾗ 149 
σῶμα, τοῦτο τῇ αὐτοῦ αἀρετ ψυχὴν ἀγαθὴν ποιεῖν, ἀλλὰ 15 

τοὐναντίον ψυχἠ ἀγαθὴ τῇ αὐτῆς ἀρετῇ σώμα παρέχειν 
ὥς οἷόν τε βέλτιστον" σοὶ δὲ πῶς φαίνεται; Καὶ ἐμοί, ἴφη, 
οὕτως. Οὐκοῦν εἰ τὴν διάνοιαν ἱκανῶς θεραπεύσαντες 
παραδοῖµε» αὐτῇ τὰ περὶ τὸ σῶμα ἀκριβολογεῖσθαι, ἡμεῖς 
δὲ ὅσον τοὺς τύπους ὑφηγησαίμεθα, ἵνα μὴ μακφολογώμεν, 39 Ε 
ὀρθῶς ἂν ποιοῖμεν; Γάνυ μὲν οὖν. ἸΜέθης μὲν δὴ εἴπο- 
μεν ὅει ἀφεκτέον αὐτοῖς' παντὶ γάρ που μᾶλλον ἐγχωρεῖ 
ἢ φύλωα µεθνυσθένει μὴ εἰδέναι ὅπου γῆς ἐστίν. Γελοῖον 
γάρ, ἡ ὅ' ὃς, τόν γε φύλακα φύλακος δεῖσθαι. Τί δὲ δὴ 
σίτων πέρι; ἀθληταὶ μὲν γὰρ οἱ ἄνδρες τοῦ μεγίστου ἀγῶ- 15 
νος. ἢ οὐχ; Ναί. 0 οὖν ἡ τῶνδε τῶν ἀσκητῶν ἕξις 
προσήκονό ἂν εἴη τούτοις: Ἴσως. ΑΛ’, ἦν δ' ἐγώ, ὑπνώ- 

ης αὕτη γέ τις καὶ σφαλερὰ πρὸς ὑγίιαν. ἢ οὐχ ὁρᾷς 
ὅτι καθεύδουσί τε τὸν βίον καί, ἐὰν σμικρὰ ἐκβῶσι τῆς 
τεταγµένης διαίτης, μεγάλα καὶ σφόδρα νοσοῦσιν οὗτοι πο 
οἱ ἀσκηεαί; ᾿Ορῶ. Κομφοτέρας δή τινος, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ἀσκή- 
σεως δεῖ τοῖς πολεμικοῖς ἀθληταῖς, οὓς γε ὥσπερ κύνας 
ἀγρύπνους τε ἀνάγκη εἶναι καὶ ὅ τι µάλισεα ὀξὺ ὁρῷν καὶ {14 
ἀκούειν καὶ πολλὰς μεταβολὰς ἐν ταῖς στρατείαις µεταβάλ- 

Άοντας ὑδάτων τε καὶ τῶν ἄλλων σίτων καὶ εἰλήσεων καὶ 36 Β 

χειµώνων μὴ ἀκροσφαλεῖς εἶναι πρὸς ὑγίεαν. Φαίνεταί 
μοι. ΑΦ οὖν ἡ βεἰτίστη γυμναστικὴ ἀδελφή τις ἂν εἴη 

τῆς µουσικῆς, ἣν ὀλίγον πρότερον διῆμεν:; Πῶρ λέγεις; 
Ἁπλῆ που καὶ ἐπιεικὴς γυµνασεική, καὶ µάλιοτα ἡ τῶν 
περὶ τὸν πόλεμον. Πῇ δή; Καὶ παρ Ομήρου, ἦν ὅ 1ο 
ἐγώ, τά γε τοιαῦτα. µάθοι ἂν τις. οἶσθα γὰρ ὅτι ἐπὶ 
σερατείας ἐν ταῖς τῶν ἠρώων ἑστιάσεσιν οὔτε ἰχθύσιν αὐ- 
τοὺς ἐστιᾷ, καὶ ταῦτα ἐπὶ Φαλάττῃ ἐν Ἑλλησπόντῳ ὄντα, ϐ 
οὔτε ἐφθοῖς κρέασιν ἁἱλὰ µόνον ὁπτοῖς, ἆ δὴ μάλιστα ἂν 
εἴη σερατιώταις εὔπορα" πανταχοῦ γάρ, ὡς ἔπος εὐπεῖν, {5 

αὐτῷ τῷ πυρὶ χρῆσθαι εὐπορώτερον ἢ ἀγγεῖα ξυμπεριφέρειν. 
Καὶ μήλα. Οὐδὲ μὴν ἠδυσμάτων, ὡς ἐγώμαι, Όμηρος 

αοα 
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πώποτε ἐμνήσθη. ἢ τοῦτο μὲν καὶ οἱ ἄλλοι ἀσκηταὶ ἴσασιν, 
ὕτι τῷ μέλλονει σώματι εὖ Έξειν ἀφεκτέον τῶν τοιούτων 
ἁπάντων; Καὶ ὀρθῶς γ, ἴφη, ἴσασί τε καὶ ἀπέχονταν 

Ὁ ἍὨῥΣλρακοσίαν δέ, ὦ φίλε, τράπεξαν καὶ Σικελικὴν ποικιλίαν 
βὔψου, ὡς ἴοικας, οὐκ αἰνεῖρ, εἴπερ σοι ταῦτα δρκεῖ 

149 ὀρθῶς ἔχεν. Οὔ µοι δοκῶ. έχεις ἄρα καὶ Κορινθίαν 
κόρην φίλην εἶναι ἀνδράσι μέλλουσιν εὖ σώματος ἔξειν. 
Παντάπασι μὶν οὖν. (Οὐκοῦν καὶ ᾽Αττικῶν πεμµµάτων τὰς 

δοκούσας εἶναι εὐπαθείας; Ανάγκη. "Όλην γάρ, οἶμαι, 
αυτήν τοιαύτην σίτησιν καὶ δίωιταν τῇ µελοποιίᾳ τε καὶ ᾠδῇ 

ΕΚ τῇ ἐν τῷ παραρμονίῳ καὶ ἐν πᾶσι ῥυθμοῖς πεποιημένῃ 

ἀπεικάζοντες ὀρθώᾳ ἂν ἀπεικάζοιμεν. Γῶς γὰρ οὗ; Οὐκ- 
οὔν ἐκεῖ μὲν ἀκολασίαν ἡ ποικιλία ἐνέτκεεν, ἐνταῦθα δὲ 
όσον, ἡ ὅ) ἁπλύτης κατὰ μὲν μουσικὴν ἐν ψυχαῖς όωφρο- 

ιδσύνην, κατὰ δὲ γυμναστικὴν ἐν σώμασιν ὑγίειαν; ΑληΘέ- 
4068 στατα, ἔφη. ᾿ἈΑκολασίας δὲ καὶ νόσων πληθνυουσῶν ἐν πό- 

λει ἀρ οὐ δικαστήριά τε καὶ ἑκτρεῖα πολλὰ ἀνοίγεται, καὶ 
δυιανική τε καὶ ἑατρικὴ σεμνύνονται, ὅταν δὴ καὶ ἑλκύ- 

430 8εροι πολλοὶ καὶ σφόδρα περὶ αὐτὰ σπονδάζωσιν; Τί γὰρ 
αφού μέλλει; Τῆς δὲ κακῆς τε καὶ αἰσχρῶς παιδείας ἐν πό- 

Ἆει ἄρα µή τι μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον ἢ τὸ δεῖσθαι 
αερῶν καὶ δριασεῶν ἄκρων μὴ µόνον τοὺς φαύλους τε 
παὶ χειροτίχνας, ἀλλά καὶ τοὺς ἐν ἐλεγθέρω σγήµατι πφοσ- 

Ἡ ποιουμένους τεθράφθαι; ἢ οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ καὶ ὧπαι-. 
35 δευσίας μέγα τεκμήριον τὸ ἐπαντῷ παφ ἄλλων, ὡς δε- 

1349 σποτῶν τε καὶ κριτῶν, τῷ δικαίῳ ἀναγκάζεσθαι χρῆσθαι 
καὶ ἀπορία οὐκείων; Πάντων μὲν οὖν, ἴφη, αἴσχιστον. 
Ἡ δοκεῖ σοι, ἦν ὅ' ἐγώ, τούτου αἴσχιον εἶναι τοῦτο, ὅταν 
τις μὴ µόνον τὸ πολὺ τοῦ βίου ἐν δικαστηρίοις φεύγων 

ἄοτε καὶ διώκων κατατρίβηται, αλλά καὶ ὑπὸ ἀπειροκαλίας 
ἐπ᾽ αὐτῷ δὴ τούτῳ πεισθῃῇ καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς ὢν 

ὁ περὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ ἱκανὸς πάσας μὲν σεροφὰς στρέφεσθας, 
πάσας δὲ διεξύδους διεξελθὼν ἀποστραφῆναι λυγιξόμενος, 
ὥστε μὴ παφασχεῖν δίκην, καὶ ταῦτα σμικρῶν τε καὶ οὐ- 

πΦ δενὸς ἀξίων ἕνεκα, ἀγνοῶν ὕσῳ κάλλιον καὶ ἄμεινον τὸ 
παρασκευάζειν τὸν βίον αὐτῷ μηδὶν δεῖσθαι νυστάξοντος 
δικαστοῦ; Οὔκ, ἁλλὰ τοῦτ', ἔφη, ἐκείνου ἔτι αἴσχιον. Τὸ 
δὲ ἑατρικῆς, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, δείσθαι ὃ τι μὴ τραυμάτων ἕνε- 
κα ἤ τινων ἐπετείων νοσημάτων ἐπιπεσόντων, ἁλλὰ δι 

Ρ µ ἀργίαν τε καὶ δίαιταν οἵαν διήλθοµεν, ῥευμάτων τε καὶ 

πνευμάτων ὥσπερ ίμνας ἐμπιπλαμένους φύσας τε καὶ 
κατάῤῥους νοσήµασιν ὀνόματα τίθεσθαι ἀναγκάζειν τοὺς 
κομφοὺφ Ασκληπιάδας, οὐὖκ αἰσχρὸν δοκεῖ; Καὶ µάλ’, ἔφη, 
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ὡς ἀληθῶς καινὰ ταῦτα καὶ ἄτοπα νοσημάτων ὀνόματα. 
Οἵα, ἦν ὅ' ἐγώ, ὡς οἶμαι, οὐκ ἦν ἐπ ᾿Ασκἰηπιοῦ. τε- 
Αμαίρομαι δέ, ὅτι αὐτοῦ οἱ υἱεῖς ἐν Τφοίᾳ Εὐρυπύλῳ τε- 
τρωµένῳ ἐπ᾽ οἶνον Πράμνειον ἄλφιτα πολλὰ ἐπιπασθέντα E 
καὶ τυρὸν ἐπιξυσθέντα, ἃ δὴ δοκεῖ φἰεγματώδη εἶναι, 5406 
οὐκ ἐμέμψαντο τῇ δούσῃ πιεῖν, οὐδὲ Πατρόκλω τῷ ἑω- 
μένῳ ἐπετίμησαν. Καὶ μὶν δή, ἴφη, ἄτοπόν γε τὸ πῶμα 
οὕτως ἔχονε. Οὔκ, εἴ γ ἐννοεῖς, εἶπον, ὅτι τῇ παιδα- 
Ἰωγικῇ τῶν νοσημάτων ταύτῃ τῇ νῦν ἰωτρικῇ πφρὺ τοῦ 
᾽Ασκληπιάδαι οὐκ ἐχρῶντο, ὦς φασε, πρὶν ᾿Ηρόδικον γενέ- νο 
σθαι' Ἡρόδικος δὲ παιδοερίβης ὢὤν καὶ νοσώδης γενό- 
µενος, µίξας γυµναστικὴν ἰατρικῇ, ἀπέκναισε πρῶτον μὲν 
καὶ μάλιστα ἑαυτόν, ἔπειτ ἄλλους ὕστερον πολιούφ. Πῃ 8 
δή: ἔφη. Μακρόν, ἦν δ' ἐγώ, τὸν θάνατον αὐτῷ ποιή- 
σας. παρακολουθῶν γὰρ τῷ νοσήµατι Θανασίμῳ ὄντι οὔτε Ι6 
(ήσασθαι, οἶμαι, οἷός τ᾽ ἦν ἑαντόν, ἐν ἀσχολίᾳ τε πών- 
των ἰατρευόμενος διὰ βίου ἔζη ἀποκναιόμενος, εἴ τι τῆς 

εἰωθνίας διαίτης ἐκβαίη, δνσθανατῶν δὲ ὑπὸ σοφίας εἰς 
γῆρας ἀφίκεο. Καλὺν ἄφρα τὸ γέρας, ἴφη, τῆς τέχνης 
ἠνέγκατο. Olov εἰκός, ἦν ὅ ἐγώ, τὸν μὴ εἰδύτα ὅτι ο 
᾽Ασκληπιὸς οὐκ, ἀγνοίᾳ οὐδὲ ὠπειρίᾳ τούτου τοῦ εἴδους τῆς 
ἑατρικῆς τοῖς ἐκγόνοις οὗ κατέδειξεν αὐκό, ἆλλ᾽ εἰδὼρ ὅτι 

πᾶσι τοῖς εὐνομουμένοις ἔφγον τι ἑκάστῳ ἐν τῇ πόλει προσ- 

τέακται, ὃ ἀναγκαῖον ἐργάζεσθαι, καὶ οὐδενὶ σγολὴ διὰ 
βίον κάµνειν ἰατρευομένῳ. ὃ ἡμεῖς γελοίως ἐπὶ μὶν τῶν 19 
δημιουργῶν αἰοθανόμεθα, ἐπὶ δὲ τῶν πλουσίων τε καὶ 
εὐδαιμόνων δοκούντων εἶναι οὐκ αἰσθανόμεθα, Πῶς; ἔφη. 
Τέκτων μέν, ἦν ὅ ἐγώ, κάµνων ἀξιοῖ παρὰ τοῦ ἰατροῦ h 
φάρµακον πιὼν ἐξεμέσαι τὸ νόσημα ἢ κάτω καθαρθεὶς 
ἢ καύσει ἢ τομῇ χρησάµενος ἀπηλλάχθαι: ἐὰν δὲ εις αὖ- 20 
τῷ μικρὰν δίαιταν προστάττῃ, πιλίδιά τε περὶ τὴν κεφα- 
λὴν περιτιθεὶς καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, ταχὺ εἶπεν ὅει 
οὐ σχολἠ κάµνειν οὐδὲ λυσικελεῖ οὕτω ζῆν, νοσήµαει εὺν 
»οῦν προσέχοντα, τῆς δὲ προκειµένης ἐργασίας ἁἀμελοῦντα: 
καὶ μετὰ ταῦτα χαίρειν εὐιὼν τῷ τοιούτῳ ἑατρῷ, εἰς τὴν 19 Ε 
εἰωθνῖαν δίαιταν ἐμβάς, ὑγιῆς γενόμενος ζῇ τὰ ἑαυτοῦ 
πράττων' ἐὰν δὲ μή ἱκανὸν ἡ τὸ σώμα ὑπενεγκεῖν, τέλευ- 
τήσας πραγμάτων ἁπηλλάγη. Καὶ τῷ τοιούζω μέν Υ, 
ἔφη, δοκεῖ πρέπειν οὕτως ὑπερικῇ χρῆσθαι. Αρ, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ὅτι ἦν τι αὐτῷ ἔργον, ὃ εἰ μὴ πράττοι, οὐκ ἐλυσι- ο 4093 
τέλει ζῆν; «ῆλον, ἔφη. : Ὁ δὲ δὴ πλούσιος, ῶς φαµεν, 146 
οὐδὲν ἔχει τοιοῦτον ἔργον προχείµενον, οὗ ἀναγκαζομένω 
ἀπέχεσθαι ἁἀβίωτον. Οὔὕκουν δὴ λέγεεαί γε. Φωκυλίδου 
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γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐκ ἀκούειςᾳ πῶς φησὶ δεῖν, ὅταν τω 

ἤδη βίος ᾖ, ἀρετὴν ἀσχεῖν. Οἶμαι δέ γ, ἔφη, καὶ πρό- 
τερον. Μηδέν, εἶπον, περὶ τούτου αὐτῷ µαχώμεθα, ολλ 

ἡμᾶς αὐτοὺς διδάξωµεν, πότερον μελετητέον τοῦτο τῷ 
Ἡ πλουσίῳ καὶ ἀβίωτον τῷ μὴ μελετῶντι, ἢ νοσοτροφία τε- 

κτονικῇ μὲν καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐμπόδιον τῇ προσέξει 

τοῦ νοῦ, τὸ δὲ Φωκυλίδον παρακέλευµα οὐδὶν ἐμποδίζει. 
Ναὶ μὰ τὸν ἄία, ἡ d' ὃς, σχεδόν γέ τι πάντων μάλιστα 

ἤ γε περαιτέρω γυμναστικῆς ἡ περιτὴ αὕτη ἐπιμέλεια 
ιοτοῦ σώματος" καὶ γὰρ πρὸς οἰκοφομίας καὶ πρὺς στρα- 

τείας καὶ πρὸς ἱδραίους ἐν πύόλει ἀρχὰς δύσκολοᾳ. Τὸ δὲ 
δὴ μέγιστο, ὅτι καὶ πρὸς µαθήσεις ἀστινασοῦν καὶ ἐν- 

ο νσήσες τε καὶ µελέτας πρὸς ἑαυτὸν χαλεπή, κεφαλῆς τινὰς 
ἀεὶ διασεάσεις καὶ ἐέγγους ὑποπτεύουσα καὶ αἰτιωμένη ἐκ 

16 φιλοσοφίας ἐγγίγνεσθαι, ὥστε, ὅπῃ ταύτῃ ἀρετὴ ἀπκεῖεαι 

καὶ δοκιμάζεται, πάντη ἐμπόδιος' κάμνειν γὰρ οἴεσθαι ποιεῖ 

αεὶ καὶ ὠδίνοντα µήποτε λήγειν περὶ τοῦ σώματος. Εὐκόρ Υ, 
4137 ἔφη. Οὐκοῦν ταῦτα γιγνώσκοντα φῶμεν καὶ ᾽Ασκληπιὸν 

τοὺς μὲν φύσει τε καὶ διαίτῃ ὑγιεινῶς ἔχοντας τὰ σώματα, 
D 30 νόσηµα δέ τι ἀποκεκριμένον ἴσχονεας ἐν αὐτοῖς, τούτοις 

μὲν καὶ ταύτῃ τῇ ἕξει καταδεῖξαι ἑατρικήν, φαρμάκοις 

τε καὶ τομαῖς τὰ νοσήματα ἐκβάλλοντα αὐτῶν τὴν εἰω- 
θυῖαν προσεώττειν δίαιταν, ἵνα μὴ τὰ πολιτικὰ βλάπτοι, 
τὰ ὅ᾽ εἴσω διὰ παντὸς νενοσδηκότα σώματα οὐκ ἐπιχειρεῖν 

39 διαίταις κατὰ σμικρὸν ἀπαντλοῦνεα καὶ ἐπιχέονεα μακρὸν 
καὶ κακὸν βίον ἀνθρώπῳ ποιεῖν, καὶ ἔκγονα αὐτῶν, ὡς 
τὸ εὐιόφ, ἕτερα τοιαῦτα φυτεύειν͵ ἀλλὰ εὖν μὴ ὄννάμε- 

Ε ον ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ περιόδῳ ζην μὴ οἴεσθαι δεῖν Θερα- 
πεύειν, ὡς οὔτε αὐτῷ οὔτε πόλει λνοιτελῆ; Πολιεικόν, 

αἴφη, Ἰέγωρ ᾽Αθκληκιόν. «ῥἠλο, ἡν ὃ' ἠγώ: καὶ οἱ 
παϊδες αὐτοῦ, ὅτι τοιοῦτος ἦν, οὐχ ὁρᾷς ας καὶ ἐν 

408 Τροία ἀγαθοὶ πρὸς τὸν πόλεμον ἐφάνησαν, καὶ τῇ 
ἑατρικῇ, ὡς ἐγὼ λέγω, ἐχρῶντο; ἢ οὐ µέμνησαι ὅτι καὶ 

τῷ Μενέλεῳ ἐκ τοῦ τραύματος οὗ ὁ Πάνδαρος ἔβαλεν 
35 αἶμ) ἐκμυζήσαντ) ἐπί τ᾿ πια φάρμακ) ἕπασσον, 

õ τι δ) ἐχρῆν μετὰ τοῦτο ἢ πιεῖν ἢ φαγεῖν οὐδὲν μᾶλλον 
148 ἢ εῷ Εὐρυπύλῳ προσέταττον, ὡς Ἰκανῶν ὕντων τῶν φαρ- 

µάκων ἠάσασθαι ἄνδρας πρὸ τῶν τραυμάτων ὑγιεινούς τε 
καὶ κοσµίους ἐν διαίτῃ, κἂν εἰ τύχοιεν ἐν τῷ παραχρῆμα 

Β κο κυκεώνα πιόνεες, »οσώδη δὲ φύσει τε καὶ ἀκόλασεον οὔτε 
αὐτοῖς οὔτε τοῖς ἄλλοις ᾧοντο λνσιτελεῖν ζῇν, οὐδ' ἐπὶ 
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τούτοις τὴν τέχνην δεῖν εἶναι, οὐδὲ θεραπευτίον αὐτούς, 
οὐδ' εἰ ΛΠίδου πλονδιώτεροι εἶεν. Πάνυ κοµφούς, ἴψη, 
λέγεις ᾿Ασκληπιοῦ παϊῖδας. Πρέπει, ἦν ὃ᾽ ἐγώ. καίτοι ἄπει- 
Φοῦντές γε ἡμῖν οἱ εραγωδοποιοί τε καὶ Πένδαρος Απόι- 

1ωνος μέν φασιν ᾽Ασκληπιὸν εἶναι, ὑπὸ δὲ χρυσοῦ πεισθῆ- Ἡ 
φας πλούσιον ἄνδρα Φανάσιρον ἤδη ὄντα ἠάσασθαι, ὅθεν ὃ 
δὴ καὶ Ἀεραυνωθῆναι αὐτόν, ἡμεῖς δὲ κατὰ τὰ προειρη- 

μένα, οὐ πειθόµεθα αὐτοῖς ἀμφύτερα, αλλ᾽ εἰ μὲν θεοῦ ἦν 

οὐκ ἡ», φήσομεν, αἰσχθοκερδής: εἱ δ' -αἰσχροκιρδής, οὐχ 
ἦν Φεοῦ. ᾿Ορθότατα, ἡ ὅ' ὃς, ταῦτά γε. ἁλλὰ περὶ τοῦδε τί το 

Άέγεις, ὦ Σώκρατες; ἀρ' οὐκ ἀγαθοὺς δεῖ ἐν τῇ πόλει κεκτῆ- 
σθαι ἰατρούς; εἶεν ὃ᾽ ἄν που μάλιστα τοιοῦτοι ὅσοι πλείστους 
μὲν ὑγιεινούς, πλείστους δὲ νοσώδεις µετεχειρίσαντο, καὶ δι- 

κασταὶ αὖ ὠσαύτως οἱ παντοδαπαῖς φύσεσιν ὠμιληκότε. ὮὉ 
Καὶ µάλα, εἶπον, ἀγαθοὺς λέγω. ἆλλ' οἶσθα οὓς ἡγαῦμαι 16 
τοιούτους: 'ᾱν εἴπης, ἔφη. ᾽Αἰλὰ πειράσοµαι, ἦν ὅ' ἐγώ: 
σὺ μέντοι οὐχ Όμοιον πρᾶγμα τῷ αὐτῷ λόγῳ ἤρον. Πῶςι 
ἴφη. Ἰατροὶ μέν, «εἶπον, δεινότατοι ἂν γένοιντο, εἰ ἐκ 
παίδων ἀρξάμενοι πρὸς τῷ µανθάνει» τὴν τέχνην ὡς πλεί- 
στοις τε καὶ πονηρυεάτοις σώμασιν ὁμιλήσειαν καὶ αὐτοὶ πο Ε 
πώάσας νόσους κάµοιεν καὶ εἷεν μὴ πάνυ ὑγιεινοὶ φύσει. οὐ 

γάρ, οἶμαι, σώματι σῶμα Θεραπεύονσιν — οὐ γὰρ ἂν 
αὐτὰ ἐνεχώρει κακὰ εἶναί ποτε καὶ γενέσθαι -- ἀλλὰ ψνχῇ 
σῶμα, ᾗ οὐκ ἐγχωρεῖ κακἠν γενοµένην τε καὶ οὖσαν εὖ τι 
Δεραπεύειν. ᾿Ορθῶς, ἔφη. «ἄικαστὴς δέγε, ὦ φίλε, ψυχῇ 15 

ψυχῆς ἄρχε, ᾗ οὐκ ἐγχωρεῖ ἐκ νέας ἐν πονηραῖς φυχαῖς 409 
τεθράφθαι τε καὶ ὠμιληκέναι καὶ πάντα ἀδικήματα αὐτὴν 
ἠδικηκνῖαν δαξεληλυθέναι, ὥσεε ὀξέως ἀφ᾿ αὐτῆς τεκµαί- 
ρίσθαι τὰ τῶν ἄλλων ἀδικήμωτα οἷον κατὰ σῶμα νόσους’ 

ἆλλ᾽ ἄπειρον αὐτὴν καὶ ἀκέραιον δεῖ κακών ἠθῶν νέαφ χο 
οὖσαν γεγονέναι, εἰ μέλλει καλὴ κἀγαθὴ οὖσα κφινεῖν ὑγι- 
ὥς τὰ δίκαια. διὸ δὴ καὶ εὐήθεις νέοι ὄντες οἱ ἐπιεικεῖς 
φαίνονται καὶ εὐεξαπάτητοι ὑπὸ τῶν ἀδίκων, ἅτε οὐκ 
ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς παραδείγματα ὁμοιοπαθῆ τοῖς πονηφοῖς. ἩΒ 

Καὶ μὶν δή, ἴφη, σφόδφα γε αὐτὸ πάσχονοιν. Τοιγάρ- 15 150 
τοι, ἦν ὅ ἐγώ, οὐ νέον ἀλλὰ γέροντα δεῖ τὸν ἀγαθὸν 
δικασεὴν εἶναι, ὀψιμαθῇ γεγονότα εῆς ἀδικίας οἷόν ἐστιν" 
οὐκ οἰκείαν ἐν τῇ αὐτοῦ ψυχῇ ἐνοῦσαν ᾖσοθημένον, αλλ' 
ἀλλοερίαν ἐν ἀλλοερίαις μεμελεεηκύτα ἐν πολλῷ χρόνῳ διαι- 
σθάνεσθαι οἷον πέφυκε κακόν, ἐπιοτήμῃ, οὐκ ἐμπειρία χο 
οὐτκᾳ κεχρηµένον. Γενναιότατος γοῦν, ἔφη, ἔοικεν εἶναι C 
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ὁ τοιοῦτος δικαστής. Καὶ ἀγαθός γε, ἦν ὅ' ἐγώ, ὃ σὺ 
ἠρώτας' ὁ γὰρ ἴγχων φυχὴν ἀγαθὴν ἀγαθός. ὁ δὲ δεινὸς 
ἐκεῖνος καὶ καχύποπτορ, ὁ πολλὰ αὐτὸς ἠδικηκὼς καὶ 
πανοῦργός τε καὶ σοφὸς αἰόμενος εἶναι, ὅταν μὲν ὁμοίοις 

δὁμιῇ, δεινὸς φαίνεται ἐξευλαβούμενος, πρὺς τὰ ἐν αὐτῷ 
παφαδείγµατα ἀποσχοπῶν' ὅταν δὲ ἀγαθοῖς καὶ πφεσβυ- 

D τέροις ἤδη πλησιάση, ἀβέλτερος αὖ φαίνεται ἀπιστῶν παρὰ 
καιρὸν καὶ ἀγνοῶν ὑγιὲς ᾖθος, ἅτε οὐκ ἔχων παράδειγµα 
τοῦ τοιούτου. πλεονάκις δὲ πονηροῖς ἢ χφηστοῖς ἐντυγχά- 

Ίων σοφώτερος ἢ ἁμαθέστερος δοκεῖ εἶναι αὐτῷ τε καὶ 
ἄλλοις. Παντάπασι μὶν οὖν, ἔφη, ἀληθῆ. Οὐ τοίνυν, 
ἦν ὅ’ ἐγώ, τοιοῦτον χρὴ τὸν δικαστὴν ζητεῖν τὸν ἀγαθόν 
τε καὶ σοφόν, ἁλλὰ τὺν πρότερον. πονηρία μὲν γὰρ ἀρε- 

154 τήν τε καὶ αὐτὴν οὕποτ ἂν γνοίη, ἀρετὴ δὲ φύσεως παι- 
Ε Ι6 δενοµένης χρόνῳ ἅμα αὐτῆς τε καὶ πονηρίας ἐπιστήμην 

λήψεται. σοφὸς οὖν οὗτος, ὥς µοι δοκεῖ, ἆλλ᾽ οὐχ ὁ κα- 
κὸς γένεεαι. Καὶ ἐμοί, ἴφη, ξυνδοκε. Οὐκοῦν καὶ ζα- 
τρικήν, οἵαν εἴπομεν, μετὰ τῆς τοιαύτης δικαστικῆς κατὰ 
πόλιν νοµοθετήσεις, -αἳ τῶν πολιτῶν σοι τοὺς μὲν εὐφν- 

410 ο εἲς τὰ σώματα καὶ τὰς φυχὰς Θεραπεύσονσι, τοὺς δὲ µή, 
ὅσοι μὲν κατὰ σώμα τοιοῦτοι, ἀποθνήσκειν ἐάσονσι, τοὺς 

δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν κακοφυεῖς καὶ ἀνιάτους αὐτοὶ ὧπο- 
κτενοῦσιν; Τὸ γοῦν ἄρισεον, ἔφη, αὐτοῖς τε τοῖς πάσχουσε 
καὶ τῇ πόλει οὕτω πέφανται. Οἱ δὲ δὴ νέοι, ἦν ὃ' ἐγώ, 

19 δήλον ὅτι εὐλαβήσονταί σοι δικασεικῆῇς εὖ χρείαν ὧέναι, 
τῇ ἁπλῃ ἐκείνη μουσικῇ χοώμενοι ην δὴ ἴφαμεν σωφῥο- 

Β ούνην ἐνείκτειν. Τί µήνι ἔφη. ΑΦ οὖν οὐ κατὰ ταὐτὰ 

442 ἴχνη ταῦτα ὁ μουσικός γυμνασεικὴν διώκων, ἐὰν ἐθέλῃ, 
αἱρήσει, ὥστε μηδὶν ἰατρικῆς δεῖσθαι ὃ τι μὴ ἀνάγκη; 

30 Ἔμοιγε δοκεῖ. Αὐτὰ μὴν τὰ γυμνάσια καὶ τοὺς πύνους 

πρὸς τὸ θυμοειδὶς τῆς φύσεως βἰέπων κἀκεῖνο ἐγείρων 
πονήσει μῶλλον ἢ πρὸς ἐσχύν, οὐχ ὥσπερ οἱ ἆλλοι ἀἆθλη- 
ταὶ ώμην ἓ Ένεκα σπία καὶ πόνους μεταχειριεται. ᾿Ορ8ό- 

159 τατα, ἡ ὅ' ὃς. Αρ’ οὖν, ἦν ὃ’ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, καὶ 

6 15 οἱ καθιστώντες μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν οὐχ οὗ 

ἔνεκά τινες οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα τῇ μὶν τὸ σῶμα 8ε- 
ῥαπεύοιντο, τῇ δὲ τὴν Ψυχήν; ἀλλὰ τί μήν; ἔφη. Κιν 
ὄννεύουσιν, ἦν ὅ ἐγώ, ἀμφύότερα τῆς Ψυχῆς ἕνεκα τὸ 

-. µέγιστον καθιστάναι. Πῶς δή; Οὐκ ἐννοεῖὶς, εἶπον, ἂς 

«ο διατίθενται αὐτὴν τὴν διάνοιαν οἳ ἂν γυµμαστικῇ μὶν 
διὰ βίου ἁμιλήσωσι, µοναικῆς δὲ μὴ ἄψφωνται; ἢ ὅσοι ἂν 
τοναντίον διατεθῶσιν; Τίνος δέ, ἡ δ' ὅς, πέρι λέγεις; 

Ὁ ᾿γφιόεητύς τε καὶ σκληρύτητος, καὶ αὖ µαλακίας τε καὶ 

ἡμερότητος, ἦν ὃ’ ἐγώ. Ἔγωγε, ἔφη: ὅτι οἱ μὲν γυμνα- 

ΠΑΑΤΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ γ. 

στικῇ ἀκράτῳ χρησάµενοι ἀγριώτεροι τοῦ δέοντος ὧπο- 
βαΐνουσιν, οἱ δὲ µουσικῇ µαλακώτεροι αὖ γίγνονται ἢ ὡς 
κάλλιον αὐτοῖς, Καὶ µήν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, τό γε ἄγριον τὸ 
Φυμοειδὶς ἂν τῆς φύσεως παρέχοιτο, καὶ ὀρθῶς μὲν τρα- 
φὶν ἀνδρεῖον ἂν εἴη, μᾶλλον δ᾽ ἐπιταθὶν τοῦ δέοντος 
σχληρόν τε καὶ χαλεπὸν γέγνοις᾽ ἄν, ὡς τὸ εἰκός. «4οκεῖ 
μοι, ἴφη. Τί δέ; τὸ ἤμερον οὐχ ἡ φιλόσοφος ἂν ἔχοι Ε 
φύσις; καὶ μᾶλλον μὶν ἀνεθένεος αὐτοῦ µαλακώεερον 
εἴη τοῦ δέσντος, καλῶς δὲ τραφέντος μερόν τε καὶ κό- 
σµιον;: Ἔστι ταῦτα. «εἰν δὲ γέ φαµεν τοὺς φύλακας ἅμ- ιο 

φοτέρα ἴχειν τούτω τὼ φύση. Οεϊ γάρ. Οὐκοῦν ἡρμό- 
σὔαι δεῖ αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας: Πῶς d' οὔ: Καὶ τοῦ μὲν {593 

ἠρμασμένου σώφρων τε καὶ ἀνδρεία ἡ φυχή; Πάνυ γε: 418 
Τοῦ δὲ ἀναρμόστου δειλὴ καὶ ἄγροικος; Καὶ µάλα. Οὐκ- 
οὖν ὅταν μέν τις µονσικῇ παρέχη καταυλεῖν καὶ καταχεῖν | 

τῆς φυχῆς διὰ τῶν ὥτων ὥσπερ διὰ «χώνης, ἃς νῦν δἡ 
ἡμεῖς ἐλέγομεν τὰς γλυκείας τε καὶ µαλακὰς καὶ δρηνώ- 
δεις ἁρμονίας, καὶ µενυρίζων τε καὶ γεγανωµένος ὑπὺ τῆς 
ᾠδῆς διατελῇ τὸν βίον ὅλον, οὗτος τὸ μὲν πρῶτον, εἴ τε 
Φυμοειδὶς εἶχεν, ὥσπερ σίδηρον ἐμάλαξε καὶ χφήσιµον ἐξτο 
ἀχρήστου καὶ σκληροῦ ἐποίησεν' ὅταν ὅ’ ἐπέχων μὴ ἁνίῃ B 
ἀλλὰ κηλῇ, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη τήκει καὶ λείβει, ἕως ἂν 
ἐκεήξη εὐν θυμὸν καὶ ἐκτέμῃ ὥσπερ νεῦρα ἐκ τῆς ψυχῆς 
καὶ ποιήση μαλθακὸν αὐχμητήν. Πάνυ μὶν οὖν, ἔφη. Καὶ 
ἐὰν μέν γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐξ ἀρτῆς φύσει ἄθυμον λάβη, 16 
ταχὺ τοῦτο διεπράξατο' ἐὰν δὲ θυµοειδῆ, ἀσθενῇ ποι- 
ἦσας τὸν θυμὸν ὀξύῤῥοπον ἀπειργάσατο, ἀπὸ σμικρῶν 
ταχὺ ἐρεθιζόμενόν τε καὶ κατασβεννύμενον. ἀκρόχολοι 
οὖν καὶ ὀργίλοι ἀνεὶ θυμοειδοῦς γεγένηνταε, δυσκολίας ἔμ- 
πλεοι. Κομιδῇ μὲν οὖν. Τέ δέ; ἂν αὖ γυμναστικῇ πολλὰ 90 
πονῇ καὶ εὐωχῆται εὖ µάλα, μονσικῆς δὲ καὶ φιλοσοφίας 
μὴ ἅπτηται, οὐ πρῶτον μὲν εὖ ἴσχων τὸ σῶμα φρονή- 
µατός τε καὶ Βυμοῦ ἐμπίπλαται καὶ ἀνδρειότερος γίγνεται 
αὐτὸς αὐτοῦ; Καὶ µάλα γε. Τί δαί; ἐπειδὼν ἄλλο μηδὶν 
πράττῃ μηδὲ ποινωνῇ Μούσης µηδαμῇ, οὐκ εἴτι καὶ ἑνῆν 35 
αὐτοῦ φιλομαθὲς ἐν τῇ ψυχῇ, ἄτε οὔτε µαθήµατος γενύ- 0 
µενον οὐδενὸς οὔτε ζητήματος, οὔτε λόγου µεείσχον οὔτε 
τῆς ἄλλης µονσικῆς, ἀσθενές τε καὶ κωφὺν καὶ τοφλὸν 
γίνεται, ἅτε οὐκ ἐγειρύμενον οὐδὲ τρεφύµενον οὐδὲ δια- 

καθαιροµένων τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ; Οὕτως, ἔφη. — ο 
σο]όγος δή, οἶμαι, ὁ τοιοῦτος γέγνεται καὶ ὤμουσος, καὶ 
πειθοῖ μὲν διὰ λόγω» οὐδὶν ἔει χρῆται, βίᾳ δὲ καὶ ὠγριό- 
τητι ὥσπερ θηρίον πρὺς πάντα διαπράτεεται, καὶ ἓν ἆμα. Κ 
Φίᾳ καὶ σχαιότητι μετὰ ἀῤῥνθμίας τε καὶ ἀχαρισείας ζῇ. 
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Παντάπασιν, ἡ δ' ὃς, οὕτως ἔχει. Ἐπὶ δὴ δύο ὄντε τούτω, 
ας ἔοικε, δύο τέχνα θεὸὺν ἔγωγ ἄν τινα φαίην δεδωκέναι 
τοῖς ἀνθρώποις, µουσικήν τε καὶ γυμνασεικὴν ἐπὶ τὸ Θνυ- 
μοειδὶς καὶ τὸ φιλόσοφον, οὐκ ἐπὶ ψυχἠν καὶ σῶμα, εἰ 

6 μὴ εἴη πάρεργον, ἅλλ' ἐπ ἐκείνω, ὅπως ἂν ἀλλήλοιν ξυν- 
4348 αρμοσθῆτον ἐπιεειομένω καὶ ἀνιεμένω μέχρι τοῦ προσ- 

ἤκοντος, Καὶ γὰρ ἴἔοικεν, ἴφη. Τὸν κάλλισε' ἄρα µου- 
105 σικῇ γυµναστικήν κεραννύντα καὶ µετριώτατα τῇ ψυτῇ προσ- 

φέροντα, τοῦτον ὀρθότατ᾽ ὢν φαῖμεν εἶναι τε]έως µουσι- 
10 κώτατον καὶ εὐαρμοστύεατον, πολὺ μᾶλλον ἢ τὸν τὰς 

χορδὰς ἀλλήλαις ξυνιστάντα. Εὐκότως Υ’, ἴφη, ὦ Σώκρα- 
τες. Οὐκοῦν καὶ ἐν τῇ πόλει ἡμῖν, ὦ Γλαύκων, δεήσει 
τοιούτου τινὸς ἄῑεὶ ἐπιστάτον, εἰ μέλλει ἡ πολιτεία σώζε- 

B οθαι; «εῆσέ μέντοι ὡς οἷόν τέ γε μάλιστα. 
15 Οἱ μὶν δὴ τύποι τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς οὗτοι 

ἂν εἶεν. «χορείας γὰρ τί ἄν τις διεξίοι τῶν τοιούτων καὶ 
Φήρας τε καὶ κυνηγίσια καὶ γυμνικοὺς ἀγώνας καὶ ἵππι- 

κούς; οχεδὸν γάρ τι ὅῆλα δὴ Ότι τούτοις ἑπόμενα δεῖ 
αὐτὰ εἶναι, καὶ οὐχέτι χαλεπὰ εὑρεῖν. Ἴσως., ἡ ὃ) ὃς, 

4ο οὐ χαλιπά. Εἶνν, ἦν δ᾽ ἐγώ: τὸ δὴ μετὰ τοῦτο τί ἂν 
ἡμῖν διαιρετέον εἴη: ἂρ' οὐκ αὐτῶν τούτων οἵτινες ἄρ- 
ἔουσί τε καὶ ἄρξονται; Τί µήν: "Ότι μὲν πρεσβυτέρους 

ϱὦ τοὺς ἄρχοντας δεῖ εἶναι, γεωτέρους δὲ τοὺς ἀρχομένηυς, 
δήλον; «Πλον. Καὶ ὅτι γε τοὺς ἀρίσεουᾳ αὐτῶν; Καὶ 

αὐτοῦτο. Οἱ δὲ γεωργῶν ἄφιότοι ἀφ οὐ γεωργικώτατοι γί- 
γνονται; Ναι Νῦν δ᾽, ἐπειδὴ φυλάκων αὐτοὺς ἀρίστους 

δεῖ εἶναι, ἄφ οὐ φυλακικωτάτους πόλεως; Ναί. Οὐκοῦν 

156 φφρονίµουᾳ τε εἰς τοῦτο δεῖ ὑπάρχειν καὶ δυνατοὺς καὶ ἔτι 

ϱ κηδεμόνας τῆς πόλεως; Ἔσει ταῦτα. Ἀήδοιτο δὲ γ ἄν 

443 1οτις μάλιστα τούτον ὃ τυγχάνοι φιλῶν, Ανάγκη. Καὶ μὴν 
τοῦτό γ ὢν μάλιστα φιλοῖ, ᾧ ξυμφέρειν ἡγοῖτο τὰ αὐτὰ 
καὶ ἑαυτῷ, καὶ ὅταν µάλμότα ἐκείνου μὲν εὖ πράττοντος 
οἴοιτο ξυμβαίνειν καὶ ἑαυτῷ εὖ πράττειν, μὴ δὲ, τού- 
φαντίον. Οὕτως, ἔφη. ᾿Εκλεκτίον ἄρ ἐκ τῶν ἄλλων φύ- 

16 λάκων τοιούτους ἄνδρας, οἳ ἂν σκοποῦσιν ἡμῖν μάλιστα 
Ἐ φαίνωνται παρὰ πάντα τὸν βίον, ὃ μὲν ἂν τῇ πόλει ἡγή- 

σωνται ξυμφέρειν, πάση προθυμία ποιεῖν, ὃ ὅ' ἂν µή, 
μηδενὶ τρόπῳ πρᾶξαι ἂν ἐθέλειν. Ἐπιτήδειοι γάρ, ἔφη. 
ὠοκεῖ δή µοι τηφητέον αὐτοὺς εἶναι ἐν ἁπάσαις ταῖς ἡλι- 

αυ κίαις, εἰ φυλακικοί εἰ τούτου τοῦ δόγματος καὶ μήτε 

γοητευόµενοι μήτε βιαζόµενοι ἐκβάλλονσιν ἐπιλανθανόμενοι 
δύξαν τὴν τοῦ ποιεῖν δεῖν ἃ τῇ πόλει βέλειστα. Τίνα, 

ἔφη, λέγεις τὴν ἐκβολήν; Εγώ σοι, ἔφην, ἐρῶ. φαίνεταί 
μοι δόξα ἐξιέναι ἐκ διανοίας ἢ ἐκουσίως ἢ ἀκουσίως, ἕκου- 

33 ει σίως μὶν ἡ ψευδής τοῦ µεταμανθάνοντος, ἀκουσίως δὲ 

πᾶσα ἡ ἀληθής. Τὸ μὲν τῆς ἐκονσίου, ἔφη, µανθάνω, 

ΠΑΑΤΩΟΝΟΣ ΠΟΑΙΙΤΕΙΗΣ γ. 457 

τὸ δὲ τῆς ἀκονσίου δέοµαι μαθεῖν. Τί δαί; οὐ καὶ σὺ 

ἠγεῖ, ἴφην ἐγώ, τῶν μὲν ἀγαθῶν ἀκουσίως σεέρεσθαι τοὺς 
ἀνθρώπους, τῶν δὲ κακῶν ἑκουσίως; ἢ οὐ τὺ μὲν ἐφεῦ- 
σθαι τῆς ἀληθείας κακόν, τὸ δὲ ἀληθεύειν ἀγαθόν; ἢ οὐ 
τὸ τὰ ὄντα δοξάζειν ὠληθεύειν δοκεῖ σοι εἶναι; αλλ’, ἡ δ' 5 
ὃς, ὀρθῶς Ἱέγεις, καί µοι δοχοῦσιν ἄκοντες ἀληθοῦς δόξης 
στερίσκεσθαι. Οὐκοῦν πλαπέντες ἢ γοητευθέντες ἢ βια- Ἡ 
αθέντες τοῦτο πάσχουσιν; Οὐδὲ νῦν, ἔφη, µανθάνω. Τρα- 

γικῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, κινδυνεύω λέγειν. κλαπέντας μὲν γὰρ 
τοὺς µεταπεισθέντας λέγω καὶ τοὺς ἐπιλανθανομένους, ὅτι ιο 

τῶν μὲν χρόνος, τῶν δὲ λόγος ἐξαιρούμενος Ἰανθάνει. 

νῦν γάρ που µανθάνεις; Ναί. Τοὺς τοίνυν βιασθέντας 

Ίέγω οὓς ἂν ὀδύνη τις ἢ ἀλγηδὼν µεταδοξάσαι ποιήσῃ. 

157 

Xcaut τοῦτ, ἔφη, ἔμαθον, καὶ ὀρθῶς λέγεις. Τούς γε μὴν 

γοητευθέντας, ὡς ἐγώμαι, κῶν οὐ φαίης εἶναι οἳ ἂν µε-ιδς 
ταδοξάσωσιν ἢ ὑφ ἡδονῆς κηληθέντες ἢ ὑπὸ φόβου τι 
δείσαντες. Ἔοικε γάρ, ἡ δ᾽ ὃς, γοητεύεν πάντα ὅσα 
ἁπατᾷ. Ὁ τοίνυν ἄρτι ἴλεγον, ξητητέον είνες ἄριστοι 
φύλακες τοῦ παρ αὐτοῖς δύγµατος, τοῦτο ὡς ποιητέον 

ὃ ἂν τῇ πόλει αεὶ δοκώσι βέλεισεον εἶναι. τηρητέον δὴ 1ο 
εὐθὺρ ἐκ παίδων προθεµένοις ἔργα ἐν οἷς ἄν τις τὸ τοι- 

οὔτον μάλιστα ἐπιλανθάνοιτο καὶ ἐξαπατῶτο, καὶ τὸν μὲν 
µνήµονα καὶ δυσεξαπάτητον ἐγκριεέον, τὸν δὲ μὴ ἅπο- 
κριτίον. ἡ γάρ; Ναί. Καὶ πόνους γε αὖ καὶ ἀλγηδόνας 

καὶ ἀγῶνας αὐτοῖς Φετέον͵, ἐν οἷς ταὐτὰ ταῦτα τηρησέον. * 
᾿Ορθῶς, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν ὃ' ἐγώ, καὶ τρίτου εἴδους τού- 
τοις γοητείας ἅμιλλαν ποιητέον, καὶ Θεατέον, ὥσπερ τοὺς 
πώλους ἐπὶ τοὺς ψόφους τε καὶ θορύβους ἄγοντες σκο- 

ποῦσιν εἰ φοβεροί, οὕτω νέους ὄντας εὖς δείµατ᾽ ἄττα 

κοµιστέον καὶ εἰς ἡδονὰς αὖ µεταβλητέον, βασανίζοντας 1ο 
πολὺ μᾶλλον ἢ χρνσὸν ἐν πυφί, εἰ δνογοήτευτος καὶ εὖ- Ε 
σχήµων ἐν πᾶσι φαίνεται, φύλαξ αὐτοῦ ὤν ἀγαθὸς καὶ 
μονσικῆς ἧς ἐμάνθανεν, εὔρυθμόν τε καὶ εὐάφμοστον ἑαν- 
τὸν ἐν πᾶσι τούτοις παρέχων, οἷος. δὴ ἂν ὢν καὶ ἑαυτῷ 
καὶ πόλει χφησιμώτατος εἴη. καὶ τὸν ἄεὶ ἓν τε παισὶ καὶ 16 
φεαγίσκοις καὶ ἐν ἀνδράσι βασανιζόμενον καὶ ἀκήρατον ἐκ- 
βαίΐνονεα καταστατέον ἄρχοντα τῆς πόλεως καὶ φύλακα, 

καὶ τιμάς δοτέον καὶ ζῶνει καὶ τελευεήσαντι, τώφων τε 

καὶ τῶν ἄλλων µνηµχίων μέγιστα γέρα λαγχάνοντα" τὸν 

δὲ μὴ τοιοῦτον ἀποκριτέον. τοιαύτη τις, ἦν ὁ ἐγώ, δοκεῖ ab 
μοι, ὦ Γλαύκων, ἡ ἐκλογὴ εἶναι καὶ κατάστασις τῶν ᾱἂρ- 
χόντων τε καὶ φυλάκων, ὡς ἐν τύπω, μὴ δι ἀκριβείας, 
εἰρῆσθαι. Καὶ ἐμοί, ἡ ὅ ὃς, οὕτω πῃ φαίνεται. Αρ 159 
οὖν ὡς ἀληθῶς ὀρθότατον καλεῖν τούτους μὲν φύλακας Β 

παντελεῖς τῶν τε ἔξωθεν πολεµίων τῶν τε ἐντὸς φιλίων, 6 

ὅπως οἱ μὶν μὴ βουλήσονταε, οἱ δὲ μὴ δυνήσονεαι κακουρ- 
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χεῖν, τοὺς δὲ νέους, οὗς νῦν δὴ φύλακας ἐκαλοῦμεν, 
ἐπικούρονς τε καὶ βοηθοὺς τοῖς τῶν ἀρχόντων δόγµασιν: 

Ἔμοιγε δοκεῖ, ἴφη. 
Τίς ἂν οὖν ἡμῖν, ἦν δ' ἐγώ, μηχανὴ Ἠένοιτο τῶν 

5 φευδῶν τῶν ἐν δέοντι γιγνοµένων, ὧν δὴ νῦν ἐλέγομεν, 
ο ᾿γενναῖόν τι ἓν φευδοµένους πεῖσαι μάλιστα μὶν καὶ αὖ- 

τοὺς τοὺς ἄρχοντας, εἰ δὲ µή, τὴν ἄλλην πύλιν; Ποῖόν 
τις ἔφη. Μηδὶν καινόν, ἦν ὅ ἐγώ, ἀλλὰ Φοινεκικόν τε 

πρότερον μὲν ἤδη πολλαχοῦ γεγονός, ὥς φασιν οἱ ποιη- 
ιοταὶ καὶ πεπείκασιν, ἐφ' ἡμῶν δὲ οὐ γεγονὸς οὐδ' οἶδα 

εἰ γενόµενον ἄν, πεῖσαι δὲ συχνῆς πειθοῦς. Ὡς ἔοικας, 
ἔφη, ὀκνοῦντι λέγειν. «Ιόξω δέ σοι, ἦν ὅ- ἐγώ, καὶ μάλ’ 
εἰκύτως ὀκνεῖν, ἐπειδὰν εἴπω. 4έγ, ἴφη, καὶ μὴ φοβοῦ. 

Ὦ Αέω δή" καίτοι οὐκ οἶδα ὁποίᾳ τόλμη ἢ ποίοις λόγοι " 
15 τρώµενος ἐρῶ" καὶ ἐπιχειφήσω πρῶτον μὶν αὐτοὺς τοὺς 

ἄρχοντας πείθειν καὶ τοὺς στρατιώτας, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν 
ἄλλην πόλιν, ὡς ἄρ ἃ ἡμεῖς αὐτοὺς ἐερέφομέν τε καὶ 

160. ἠἐπαιδεύομεν, ὥσπερ ὀνείρατα ἰδόκουν ταῦτα πάνεα πά- 
σχειν τε καὶ γίγνεσθαι περὶ αὐτούς, ἦσαν δὲ τότε τῇ 

0 ἀληθείᾳ ὑπὸ γῆς ἐνεὺς πλατεόμενοι καὶ τρεφόµενοι καὶ 

αὐτοὶ καὶ τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἡ ἄλλη σκευὴ ὅημιονργου- 
κ µένη, ἐπειδὴ δὲ παντελῶς ἐξειργασμένοι ἦσαν, καὶ ἡ γῇ 

αὐτοὺς µήτηρ οὖσα ἀνῆκε, καὶ νῦν δεῖ ὡς περὶ μητρὺς 
καὶ τροφοῦ τῆς χώρας ἐν ᾗ εἰσὶ βουλεύεσθαί τε καὶ ἁμή- 

4ὔ νειν αὐτούς, ἐών τις ἐπ᾽ αὐτὴν ἵῃ, καὶ ὑπὶρ τῶν ἄλλων 
πολιτῶν ὡς ἀδειφῶν ὄντων καὶ γηγενῶν διανοεῖσθαι. 
Οὐκ ἐτός, ἴφη, πάλαι ᾖσχύνου τὸ φεῦδος λέγειν. Πάνυ, 
ἦν ὅ᾽ ἐγώ, εἰὐκότως" ἆλλ’ ὅμως ἄκουε καὶ τὺ λοιπὸν τοῦ 
μύθου. ἐστὶ μὲν γὰρ δὴ πάντες οἱ ἐν τῇ πόλει ἀδελφοί, 

30 ὧς φήσοµε» πρὸς αὐτοὺς μνθολογοῦντες, ἆλλ' ὁ διὸς 
πἱάττων, ὅσοι μὲν ὑμῶν Ἰκανοὶ ἄρχεν, χρυσὺν ἐν τῇ 

44 γενίσει ξυνέμιξεν αὐτοῖᾳ, διό τιµιώτατοί εἶσιν' Όσοι ὃ᾽ ἐπί- 
χουροι, ἄργυρον' σίδηρον δὲ καὶ χαἰκὸν τοῖς τε γεωργοῖς 
καὶ τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς. ἅτε οὖν ἔυγγενεῖς ὄντες πάν- 

as res τὸ μὲν ποὶὺ ὁμοίους ἂν ὑμῖν αὐτοῖς γεννῷτε, ἴστι 

Β δ’ ὅτε ἐκ χρυσοῦ γεννηθείη ὢν ὠργοροῦν καὶ ἐξ ἀργοροῦ 
χρυσοῦν ἔκγονον καὶ τἆλλα πάντα οὕτως ἐξ ἀλλήλων. τοῖς 
οὖν ἄρχουσι καὶ πρῶτον καὶ μάλιστα παραγγέλλει ὁ θεός, 
ὅπως μηδενὸς οὕτω φύλακες ἀγαθοὶ ἔσονται μηδ’ οἵτω 

«οσφύδρα φυλάξουσι μηδὶν ὡς τοὺς ἐκγόνους, ὃ τι αὐτοῖς 
τούτων ἐν ταῖς φυχαῖς παραµέμαται, καὶ ἐάν τε σφέτε- 

ϱὁ ϱος ἔκγονος ὑπόχαλιος ἢ ὑποσίδηρος γένηται, μηδενὶ ερόπῳ 

κατελεήσουσιν, ἀλλὰ τὴν τῇ φύσει προσήκουσαν τιμὴν ἅπο- 
δόντες ὥσουσιν εἰ δημισυργοὺς ἢ εἰς γεωργούς, καὶ ἂν 

αὔ αὖ ἐκ τούτων τις ὑπόχρυσος ἢ ὑπάργυρος φυῇ, τιµήσαν- 
τες ἀνάξουσι τοὺς μὶν εἰς φυλακή», τοὺς δὲ εἰς ἔπικου- 
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θίαν, ὡς Ἰθησμοῦ ὕντορ τότε τὴν πόλιν διαφθαρῆναι, 
ὅταν αὐτὴν. ὁ σιδηροῦς ἢ ἢ ὁ χαλκοῦς φυλάξῃ. τοῦτον οὖν 

τὸν μῦθον ὅπως ἂν πεισθεἴεν, ἴχεις τινὰ µηχανήν: Οὐδα- 

μῶς, ἔφη, ὅπως γ ἂν αὐτοὶ οὗτοι" ὅπως μέντ᾽ ὢν οἳ D 
τούτων υἱεῖς καὶ οἱ ἔπειτα οἳ τ᾽ ἄἶλοι ἄνθρωποι οἱ ὕστερον. ὅ 

᾽λλὰ καὶ τοῦτο, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, εὖ ἂν ἴχοι πρὸς τὸ μᾶλλον αὐ- 
τοὺς τῆς πόλεώς τε καὶ ἀλλήλων κήδεσθαι' σχεδὸν γάρ τι 
μανθ ὄνω ὃ λέγεις. καὶ τοῦτο μὲν δὴ ἕξει ὅπῃ ἂν αὐτὸ ἡ φήμη 
ἀγάγῃ ἡμεῖς δὲ τούτους τοὺς γηγενεῖς ὁπλίσαντες προάγω- 
μεν ἡγουμένων τῶν ἀρχόντων. ἐλθόντες δὲ Βεασάσθων τῆς 10 
πόλεως ὅπου κάλλιστον στρατοπεδεύσασθαι, ὅθεν τούς τε 
ἔνδον μάλιστ᾽ ἂν κατέχοιεν, εἴ τις μὴ ἐθέλοι τοῖς νόµοις Ε 
πείθεσθαι, τούς τε ἔξωθεν ἀπαμύνοιεν, εἰ πολέμιος ὥσ- 

περ λύκος ἐπὶ ποίμνην τις ἴοι. στρατοπεδευσάµενοι δέ, 
-- οἷς χρή, εὐνὰρ ποιησάσθων. ἢἡ πῶς; Οὕτως, 15 
ἔφη. Οὐκοῦν τοιαύτας, οἵας χειμώνός τε σεέγειν καὶ 

Φέρους ἱκανὰς εἶναι; Πώς γὰρ οὐχί: οἰκήσεις γάρ, ἴφη, 
δοκεῖς οι λέγει. Ναί, ἦν ὅ) ἐγώ, στρατιωτικάς γε, ἀλλ’ 
οὐ χρηµαειστικάς. Πῶς, ἔφη, αὖ τοῦτο λέγεις διαφέρεν 416 
ἐκείνου; Εγώ σοι, ἦν ὅ) ἐγώ, πειράσοµαι εἰπεῖν. δεινό- 30 
αατον γάρ πυυ πώντων καὶ αἴσχιστον ποιµέοι τοιούτους 
γε καὶ οὕτω τρέφειν κύνας ἐπικούρους ποιµνίων, ὥστε ᾿ 

ὑπὺ ἀκολασίας ἢ λιμοῦ ἤ τινος ἆλλον κακοῦ ἔθους αὐτοὺς 
τοὺς κύνας ἐπιχειρῆσαι τοῖς προβάτοις κακουργεῖν καὶ ἀντὶ 

πυνῶν λύκοις ὁμοιωθῆναι. «εινόν, ἡ δ' ὃς' πῶς δ' οὔ: 15 
Οὐκοῦν φυλακτέον παντὶ τρόπω μὴ τοιοῦτον ἡμῖν οἱ ἐπί- 
πουροι ποιήσωσι πρὸς τοὺς πολίτας, ἐπειδὴ αὐτῶν κρείς- 
τους εἰσίν, ἀντὶ ξυμμώχων εὐμενῶν δεσπόταις ἀγρίοις ἆφο- 

μοιωθῶσιν; Φυλακτέον, ἔφη. Οὐκοῦν τὴν µεγίστην τῆς 
εὐλαβείας παρεσκευασμένοι ὢν εἶεν, εἰ τῷ ὄντι καλῶς 30 
πεπαιδευµένοι εἰσίν; ᾽Αλλὰ μὴν εἰσί γ, ἔφη. Καὶ ἔγωγ᾽ 

εἶπον, Τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον δισχυρίζεσθαι, ὦ φίλε Γλαύ- 
πων" ὃ μέντοι ἄρτι ἐλέγομεν, ἄξιον, ὅτι δεῖ αὐτοὺς τῆς 
ὀρθῆς τυχεῖν παιδείας, ῆτις ποτέ ἐστιν, εἰ μέλλονσι τὸ ϐ 
µέγιστον ἔχειν πρὸς τὸ ἤμεροι εἶναι αὐτοῖς τε καὶ τοῖς as 163 
φυλαττοµένοις ὑπ᾿ αὐτῶν. Καὶ ὀρθῶς γε, ἡ ὅ᾽ ὃς. Πρὸς 
τοίνυν τῇ παιδείᾳ ταύτῃ φαίη ἄν τις νοῦν ἔχων δεῖν 
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καὶ τὰς οἰκήσεις καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν τοιαύτην αὐτοῖς 
παρισοκευάσθαι, ἥτις μήτε τοὺς φύλακας ὡς ἀρίστους εἶναι 
παύσοι αὐτούς, κακουργεῖν τε μὴ ἐπάρῃ πεφὶ τοὺς ἄλλονς 40 
πολίτας. Καὶ αληθῶς γε φήσε. Ὄρα δή, εἶπον ἐγώ, εἰ Ὁ 
τοιόνδε τινὰ τρόπον δεῖ αὐτοὺς ζῇν τε καὶ οὐκεῖν, εὖ µέλ- 
λσυσι τοιοῦτοι ἴσεσθαι". πρῶτον μὲν οὐσίαν κεκτηµένον 

μηδεµίαν µηδένα ἰδίαν, ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη" ἔπειτα οἴκη- 

σιν καὶ ταμιεῖον μηδενὶ εἶναι μηδὶν τοιοῦτον, εἰς ὃ οὐ ο 
πᾶς ὁ βουλόμενος εἶσεισι' τὰ ὅ) ἐπιήδεια, ὅσων δέονται 

1, δὴ νῦν a. — 4, ἡμῖν οσα. ᾱ. — 5. νῦν δῇ Κυ be. 
απίο ἡ απποίοτο Astio εου]ακ Stallhaumtus. — 27. ἑτῶς 4, 

3. σιδηροῦς 4 Ἐ: σιδηροῦς 

— 6. Ἐν) εἶναι αἳ. -- 31. δημιουργούμενα αὐ. — 22. καὶ 
εὐιότως Κ. -- 20. ὡς ο, — 36. ἀργυροῦ! ἀργύρου ας, 

ύλαξ tom, σίδηρος ahe. — χαλκοῦς 48 Ξ ΠΙΟ: χαλκὸς νο, — 8, τοὺς om. a. 
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ἄνδρες ἆθληταὶ πολέμου σώφρονές τε καὶ ἀνδρεῖοι, ταξα- 
E Ἠµένους παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν δέχεσθαι μισθὸν τῆς 

φυλακῆς τοσοῦτον, ὅσον µήτε περιεῖναι αὐτοῖς εἰς τὸν 
ἐνιαυτὸν μήτε ἐνδεῖν' φοιτῶντας δὲ εἷς ξυσσίεια, ὥσπερ 

5 ἐσερατοπεδευμένους, κοινῇ ζῶν' χρυσίον δὲ καὶ ἀργύριον 
εἰπεῖν αὐτοῖς ὕει Δεῖον παρὰ θΘεῶν ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῆ 
ἔχουσι καὶ οὐδὲν προσδέονται τοῦ ἀνθρωπείου, οὐδὲ ὅσια 
τὴν ἐκείνου κτῆσιν τῇ τοῦ Ὀνητοῦ χρυσοῦ κτήσει ξυμμι- 

γνύντας µιαίνειν, διότι πολλὰ καὶ ἀνόσια περὶ τὸ τῶν 
πολλῶν νόμισμα γέγονε, τὸ παρ ἐκείνοις δὲ ἀκήρατον" 
ἁλλὰ µόνοις αὐτοῖς τῶν ἐν τῇ πόλει µεταχειρίεσθαι καὶ 
ὥπτεσθαι χρυσοῦ καὶ ἀργύρου οὐ Φέμις, οὐδ ὑπὸ τὸν 
αὐτὸν ὄροφον (ἔναι οὐδὲ περιάφασθαι οὐδὲ πίνειν ἐξ ἂρ- 
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γύρου ἢ χρυσοῦ. καὶ οὕτω μὶν σώξοινε ἂν καὶ σώ- 
ζοιεν τὴν πόλιν" ὁπότε δ' αὐτοὶ γῆν τε ἰδίαν καὶ οἰκίας 
καὶ φοµίσµατα κτήσονται, οὐκονόμοι μὶν καὶ γκωργοὶ ἀντὶ 
φυλάκων ἔσονται, δεσπύται ὅ᾽ ἐχθροὶ ὠντὶ ξυμμάχων τῶν 
ἄλλων πολιτῶν γενήσονται, μισοῦντες δὲ δὴ καὶ μισούμε- 5 Β 
νοι καὶ ἐπιβουλεύοντες καὶ ἐπιβουλευόμενοι διάξουσι πάντα 
τὸν βίον, πολὺ πλείω καὶ μᾶλλον δεδιότες τοὺς ἔνδον ἢ 
τοὺς ἴξωθεν πολεμίους, Φέοντες ἤδη τότε ἐγγύεατα 

ὀλέθρον αὐτοί τε καὶ ἡ ἄλλη πόλις. τούτων οὖν πάν- 
των ἕνεκα, ἦν ὅ ἐγώ, φῶμεν οὕτω δεῖν κατεσκενά- 10 
σθαι τοὺς φύλακας οἰκήσεώς τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων, 
καὶ ταῦτα νοµοθιετήσωμεν, ἢ μή; Πάνυ γε, ἡ ὅ ὃς ὁ 
Γλαύκων. 

6. αἰεὶ ᾱ. — 8. ἀνόσια παρὰ τῶν 4. 
1. σώξοιντό τ᾽ ἂν φῦο. -- 11. τούς τε φύλακας ᾱ. — 14. νοµοθετήσομεν a. 
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Καὶ ὁ Αδείμαντος ὑπολαβὼν Τί οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρα- 

τες, ἀπολογήσει, ἐάν τίς σε φῇ μὴ πάνυ τι εὐδαίμονας 
ποιεῖν τούτους τοὺς ἄνδρας, καὶ ταῦτα δι ἑαυτούς, ὧν 
ἔστι μὲν ἡ πόλις τῇ ἀληθεία, οἳ δὲ μηδὶν ἀπολαύουσιν 

5 ἆγαθὺν τῆς πόλεως, οἷον ἅλλοι ἀγρούς τε κεκτηµένοι 
καὶ οἰὐκίας οἰκοδομούμενοι καλὰς καὶ µεγάλας, καὶ ταύταιᾳ 

πρέπονόαν κατασχευἠν κτώµενοι, καὶ θυσίας θεοῖς ἐδίας 

Θύοντες, καὶ ξενοδοκοῦντες, καὶ δὴ καὶ ἃ νῦν δὴ σὺ 
ἔλεγες, χρυσόν τε καὶ ἄργυρον κεκτηµένοι καὶ πάντα ὅσα 

19 νομίζεται τοῖς µέλλουσι µακαρίοις εἶναι; ἀλλ ἀτεγνῶς, 
φαίη ἄν, ὥσπερ ἐπίκουροι µισθωτοὶ ἐν τῇ πόλει φαίνον- 
ται καθῆσθαι οὐδὲν ἄλλο ἢ φφουροῦντεε. Ναί, ἦν ὅ᾽ 
ἐγώ, καὶ ταῦτά γε ἐπισίτοι καὶ οὐδὲ μισθὀν πρὸς τοῖς 

σιτίοις λαμβάνοντες ὥσπερ οἱ ἄλλοι, ὥστε οὐδ) ἂν ὧπο- 
15 δηµῆσαι βούλωνται ἰδίᾳ, ἐξέσται αὐτοῖς, οὐδὲ ἑταίραις 

διδόναι, οὐδ᾽ ἀναλίσκειν, ἄν ποι βού]ωνται ἄλλοσε, οἷα 

δἡ οἱ εὐδαίμονες δοκοῦντες εἶναι ἀναλίσκονοι. ταῦτα καὶ 
ἄλλα τοιαῦτα συχνὰ τῆς κατηγορίας ἀπολείπεις. λλ, ἡ 
δ᾽ ὃς, ἔστω καὶ ταῦτα κατηγορηµένα. Τί οὖν δὴ ὠπο- 

Β χιλογησύμεθα, φήᾳ; Ναί Τὸν αὐτὸν οἶμον, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ποφευόµενοι εὐὑρήσομεν, ὡς ἐγώμαι, ἃ λεκτέα. ἐροῦμεν 
γὰρ ὅτι Θαυμαστὸν μὲν ἂν οὐδὲν εἴη, εἰ καὶ οὗτοι οὕτως 
εὐδαιμονέστατοί εἶσιν, οὐ μὴν πρὸς τοῦτο βλέποντες τὴν 
πόλιν οὐκίζομεν, ὅπως ἕν τι ἡμῖν ἕθνος ἔσται διαφερόν- 

ὔ τως εὔδαιμον, ολλ’ ὅπως ὃ τι μάλιστα Όλη ἡ πόλις. φήθη- 
μεν γὰρ ἐν τῇ τοιαύτη μάλιστα ἂν εὐρεῖν δικαιοσύνην καὶ 

6 αὖ ἐν τῇ κάκιστα οἰχουμένῃ ἀδικίαν, κατιδόντες δὲ κρῖναι 
ἂν ὃ πάλαι ζητοῦμεν. νῦν μὲν οὖν, ὡς οἰόμεθα, τὴν εὐ- 
δαΐµονα πλάττομεν οὐκ ἀπολαβόντη,, ὀλίγους ἐν αὐτῇ 

ab τοιούτους τινὰς τιθέντες, ἀλλ Όλην' αὐτίκα δὲ τὴν ἔναν- 

τίαν σκεψόµεθα. ὥσπερ οὖν ἂν εἰ ἡμᾶς ἀνδριάντας γρά- 
φοντας προσελθών τις ἔψεγε λέγων ὅτι οὐ τοῖς καλλίστοις 
τοῦ ζώου τὰ κάλλιτα φάρμακα προστίθεµεν -- οἱ γὰρ 

ατο 
106 

167 

δὲν ttrou· 

ὀφθαλμοὶ κάλλιστον ὃν οὐκ ὀστρείῳ ἐραληλιμμένοι εἶεν 
ἁλλὰ µέλανι --, μετρίως ἂν ἐδοκοῦμεν πρὸς αὐτὸν ἅπο- Ὦ 
λογεῖσθαι λέγοντες Ὢ Θαυμάσιε, μὴ οἵου δεῖν ἡμᾶς οὕτω 

καλοὺς ὀφθαλμοὺς γράφειν, ὥστε μηδὶ ὀφθαὶμοὺς φαί- 
νέσθαι, μηδ᾽ αὖ τάλία µέρη, ἆλὶ ἄθρει εἰ τὰ προσ- 
ἥκοντα ἑκάστοιῳ ἀποδιδόντες, τὸ ὅλον καὶὺν ποιοῦμεν. 

καὶ δὴ καὶ νῦν μὴ ἀνάγκαξε ἡμᾶς τοιαύτην εὐδαιμονίαν 
τοῖς φύλαξι προσάπτειν, ἢ ἐπείνους πᾶν μᾶλλον ἀπεργά- 

σεται ἢ φύλακας. ἐπιστάμεθα γὰρ καὶ τοὺς γεωργοὺς 
ξυστίδας ἀμφιέσαντες καὶ χφυσὺν περιθέντες πρὸς ἡδονὴν 10 Ε 
ἐργάζεσθαι κελεύειν τὴν γῆν, καὶ τοὺς χεραµέας κατα- 
κλίναντες ἐπὶ δεξιὰ πρὸς τὺ πῦρ διαπίνοντάς τε καὶ 

εὐωχουμένους, τὸν τροχὸν παραθεµένους, ὅσον ὢν ἐπι- 
Φυμῶσι κεραμεύειν, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας τοιούτῳ 

τρόπῳ -μακαρίους ποιεν, ἵνα δὴ ὅλη ἡ πόλις εὖδαι- 15 
μονῇ. ἀλλ ἡμᾶς μὴ οὕτω νουθέτε: ὧς, ἄν σοι πει- 
Φώμεθα, οὔτε ὁ γεωργὸς γεωργὺς ἔσται οὔτε ὁ κερα- 
μεὺς κεραμεὺς οὔτε ἄλλος οὐδες οὐδὶν ἔχων σχῆμα, 
ἐξ ὧν πόλις γίγνεται. ἀλλὰ τῶν μὶν ἄλλων ἐλάττων 
λόγος" νευροῤῥάφοι γὰρ φαῦλοι γερόμενοι καὶ ὅια- 19 

φθαφρέντες καὶ προσποιησάµενοι εἶναι μὴ ὄντες πόλει οὐ- {08 
φύλακες δὲ νόμων τε καὶ πόλεως μὴ ὄντες 

ἁλλὰ δοκοῦντες ὁρᾷς δὴ ὅτι πᾶσαν ἄρδην πόλιν ὧπολ- 

λύασι, καὶ αὖ τοῦ εὖ οὐεῖν καὶ εὐδαιμονεν μόνοι 
τὸν καιρὺν ἔχουσιν. εἰ μὲν οὖν ἡμεῖς μὲν φύλακας ὡς 15 
ἀληθῶς ποιοῦμεν ἤκισεα κακούργους τῆς πύλεως, ὁ δ' Β 
ἐκεῖνο λέγων γεωργούς τινας καὶ ὥσπερ ἐν πανηγύρει αλλ’ 
οὐκ ἐν πόλει ἱστιάτορας εὐδαίμονας, ἄλλο ἄν τι ἢ) πόλιν 
λέγοι. χεπτέον οὖν πύτερον πρὸς τοῦτο βλέποντες τοὺς 
φύλακας καθισεώμεν, ὅπως ὃ τι πλείότη αὐτοῖς εὐδαιμο- 30 
νία ἐγγενήσεται, ἢ τοῦτο μὲν εἷς τὴν πόλιν ὕλην βλέπον- 
τας Θεατέορ εὖ ἐκείνη ἐγγίγνεται, τοὺς δ᾽ ἐπικούρους τού- 
τους καὶ τοὺς φύλακας ἐκεῖνο ἀναγκαστέον ποιεῖν καὶ 

451 

5, ἄλλοι 4ΘΠΦΠΡΕΦΙΕΠΙ: οἱ ἄλλοι Ἐ αἶνο, — 13. καθῆσθαι] κεκτήσθαι α. -- 15. ἑταίραις) ἑταίροις ε, ἑτέροις 
ΘΦΗ ΦΟΣ οἱ cort. Π, 
εἰθὼν ἂν τις π. 

λλοις a. — 16. πη ᾱ. — 21. οὐδὲν ἂν α. — 1. τθέντες Atom: Θέντες abe. — 33. πφοσ- 

13. ἐπιδέξια 4ο. — 19. ἐπιβυμήσωσι eum Aldo a. — 15. ἂν σοὶ ας. — 23. ἀπαλλύουσιν, ἂν τοῦ a. — 19. ἔχωσιν a. 
— 34. ἐσειάτορας καὶ εὐδαίμονας 4. 

—— ντα. -- 



.. * 
4 

ξ 14 ἓ ἓ εδεε | κ, 
 Σείρους δημιουργοὺς διδάξεται. Πῶς ὅ’ οὗ: 'Υα' 

. δή, πενίας τε καὶ πλούτου, χείρω μὲν τὰ τῶν 

κ Έργα, χείρονς δὲ αὐτοί. Φαίνεαι. Ἕτερα δή, 

** τοῖς φύλαβιν κὐρήκαμεν, ἃ πανεὶ ερόπῳ φύλα- 
κτέον Όπως µήποχε αὐτοὺς λήσιι ες τὴν πόλιν παραδύντα. 

απἳς Ὅ Ποῖα ταῦτα; Πλοῦεύς τε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ πενία, ὡς τοῦ 
Ἄν ενονής Ἡ κ ἀργίαν καὶ νεωτεριαμὸν ποιοῦντος, τοῦ 

το δὲ ἀνελευθερίαν καὶ χακθεργίαν. πρὸς τῷ νεωτεριαμῷ. 
. -Πάνν ῥὲν οὖν, ἔφη. τόδε μέντοι, ὦ Σώκρατες, σκόπει, 

πῶς ἡμῖν ἡ πόϊις οἵα τ᾽ ἔσται πολεμεῖν, ἐπειδὰν αρήµατα, 

“μὴ κενεημένη ᾗν ἅλλως τε κἂν πρὺς μεγάλην τε καὶ πλον-- : 
όνος πολεμεῖν. ΄ 4ἤλον, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι πρὸς΄ 

' Ἰαλεπώτερον, πρὸς δὲ δύο τοιαύτας ῥᾷον. Πῶς 
ᾗ ὅ' ὅρ. Πρώτον μέν που, ἐἶπον, ἐὰν' δέῃ µάχε- 
’. οὐ, πλονσίοις ἀνδράσι μαχοῦνται αὐτοὶ ὄντες 

53* Ναὶ ποῦτό γε, ἴφη. Τί οὖν, ἦν δ' 
ὦ ᾽Αδείμαντε; αἰᾳ Ἀύκτηο “ὰς οἷόν τε κάλλιστα ἐπὶ 

«δυοῖν μὴ πύκεαιν, πλουσίοιν δὲ 

ας πα ον ἠρβχ.-Ἡ Οὐκ ἂν 

» ἅμα γε. ——— ἦν ὅ' ἐγώ, ὑποφεύ- 

απο 
2* 
38 

ΜΑΗ! 
Γα - 
—* «99 καὶ τοῦτο ποιοῖ πολλώκες ἐν ἠλέῳ τε καὶ πνίγει; ἀρά 

πε οὐ καὶ «χειρώσαιε᾽ ἂν τοιούτους ὁ. τοιοῦτος; 
. οὐδὲν ἂν γένοιτο θαυμασεόν. Αλ οὐκ 

42. om. 5 

μενα ἀλήλως Θ, 
Ἱ ασ] - 31. ομη. 

η α- - 3. αὐτῶν η. - .” 

... Ξαῦο. 

Ἡ προβάτοις πίοσί τε καὶ 

πρότερον ὧὶ προσφερόµενον ἀνασερέφοντα κρού- ᾿ 

Βιορ]ναπί 5, δι 4, ὅ Κ. -- 17. διδάξῃ α. —* — 
να —— —— — οφ * σα. αν τὰ τος -- 

κ ως ντ, κών αν -- ος 
ας τὸ τὦ ὃ) Εμοαθο λα τ.μ 0. -- μέν ἁπι μὲν γὰρ αἲο. -- 15. ὁπησῦν εἶεν ᾱ. -- 

πε, ος Ἰεέραις πε. -- 15) αλ ας -- νο) ώρα. αλ. —  Ἰδρος σε. 
ἐῶν cum Aldo om. a. — σι 

κεῖᾳ γάρ οι ὀρθῶς λέγειν. T, ἂν πρεσβείαν πέµ- ὮὉ 
Φαντες εἰς τὴν ἑπέρων πόλιν τἀληθῆ εἴπωσιν, ὅτι Ἡμεῖς 

μὲν οὐδὲν χρυσίρ οὐδ' ἀργυρίῳ αφώμεδα, οὐδ' ἡμῖν Φέ- 
µιρ, ὑμῖν δέ’ ξυμπολεμήσαντες οὖν μεῦ᾽ ἡμῶν ἔχετε τὰ 
τῶν ἱτέρων' οἵω- τινὰς ὠκούσαντας ταῦτα αἱρήσισθαι 517! 
κυσὶ πολεμεῖν οτερεοῖς τε —7 μᾶλλον ἢ μετὰ κυνῶν 

Οὔ µοι δοκεῖ. ἀλλ ἐὰν 

εἰς µέαν, ἴφη, πι ο τὰ τῶν ἄλλων χρή- 
µατα, ὄρα μὴ κίνόννον φέφῃ τῇ μὴ πλουτούση. Εὐδαί Ἑ 
µων εἶ, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι οἴν ἄξιον δω η ἂν 
ειπεῖν πόλιν ἢ τὴν τοιαύτην. οἵων. 

λλὰ τί μήν: ἴφη. Μεζόνως, ήν ὅ' * χρὴ —* 
ρεύειν τὰς ἄλλας' ἑκάστη γὰρ αὐτῶν πόλεις πάμπολ- 
λαε, αλλ οὐ πόλις, τὸ τῶν. παιζύντων. . μέν, κᾶν 
ὁτιοῦν ὧν πολεµία ἀλλήλαις, ἡ μὲν πενῄτων, ἡ δὲ πλον- 15 
σίων’ τούτων ὃ ἐν ἑκατέρᾳ πώνν πολλαί, αἷς ἐὰν μὲν ὡς ασαπ 
μιῷ προσφέρῃ, παντὸς ἂν ἁμάρτοις, ᾿ἑὼν δὲ ὡς πολλαῖς, 
διροὺό τὰ τῶν Ἱτέρων τοῖς ἑτέροις χρήματά τε καὶ δυνά- 
µας ἢ καὶ αὐτούς, ξυμμάχοιᾳ μὲν ἀεὶ πολλοῖρ χρήσει, 
πολαµέοις ὃ' ὀλίγοις. καὶ ἕως ἂν ἡ πόλις ὅσι οὐκῇ σωφρό-ο 
νως ὡς ἄρτι ἐτάχθη, μεγίστη ἴσται, οὗ τῷ εὐδοκιμεῖν 

Μέγ» ἀλλ) ὧς «ληθῶς μεγίστη, καὶ ἐὼρ µόνον ᾗ μιλίων - 
πῶν προπολεμούντων: οὕτω γὰρ μεγάλην πόλιν μίαν οὐ 
ὁᾳδίως οὔε' ἐν Ἕλλησιν οὔτε ἐν βαρβάροις εὐρήσεις, δο- n 
κούσας δὲ πολλὰρ καὶ πολλαπλασίας τῆς τηλοιαύτης. ἢ 19479 
ἅλλως οἵω; Οὐ μὰ εὐν οἱ, ἔφη. 

Οὐκοῦς, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐκόᾳ ἂν δν.) ἠλλληρνος ὅφρο 
τοῖς ἡμετέροις ἄρχουσιν, ὥσην δεῖ τὸ μέγεθος τὴν ο 

ἄλλην ταΐριων ἐῷν. Τίς, ἔφη, ὅρος: Οἶμαι μέν, τν ια] 
ἐγώ, τόνδε" µέχρι οὗ ἂν ἐθέλῃ αὐξομένη εἶναι µία 
τούτου αὔξειν, πέρα δὲ µή. Καὶ καλῶς Υ, ἔφη. 6 

καὶ τοῦτο αὖ ἄλλο πρόσταγμα τοῖς ——— 
φυλάττειρ παντὶ τρόπῳ ὅπως μήτε σμικρὰ ἡ πόλις ἔσται 

µήτα μεγάλῃ΄ δοκοῦδα, Ἁλλά τι ἱκανὴ καὶ µία. Καὶ φαῦ- 16 
όν γ, ἔφη, ἴσως αὐτοῖς .. Καὶ τούτου γε, 
ἦν ὅ ῥώ, ἴπι φανλότερον τόδε, οὗ καὶ ἐν τῷ πρόσθεν 
ἐπεμνήσθημεν λέγοντες ὡς δέοι, ἐάν τε τῶν φυλώκων τις 
φαῦλος ἔκγονος γένηται, εἰς τοὺς ἄλλους αὐτὸν ἀποπέμπε- 
οὔαι, ἐάν τ' ἐκ τῶν ἄλλων σπουδαῖος, εἰς τοὺς φύλακας: κο Ώ 
τοῦτο δ’ ἐβούλκτο δηλοῦν, δει καὶ τοὺς ἄλλους πολίεάς,, 
ποὸς ὅ τι πέφυκε, πρὸς τοῦτο ἕνα πρὺς Ἑν ἕκαστον 

εν ὅπως ἂν Ἐν τὸ αὐτοῦ ἐπιτηδεύων 
— — καὶ οὕτω δὴ ξόμ- 

— * ο 

κ. κ. Ν μον. 
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πασα ἡ μία φύησαι, ἁλιὰ μὴ πολλαί, "στι γάρ, 
{73 ἔφη, τοῦτο ἐκείνου «μικρότερο». Οὗτοι, ἦν δ' ἐγώ, ὦ 

Ὑαθὶ ᾿Αδείμαντε, ὡς δόξειν ἄν τις, ταῦτα πολλὰ καὶ 

Εξ µμεγάλα αὐτοῖς πφοσεάττοµεν ἀλλὰ πάντα φαῦλα, ἐὰν τὸ 
ς 5 λεγόµενον Ἑν µέγα φυλάττωσι, μᾶλλον δὲ ἀντὶ μεγάλου 

Ἱκανόν. Τί τοῦτο: ἔφη. Τὴν παιδείαν, ἦν δ ἐγώ, καὶ 
τροφήν. ἐὰν γὰρ εὖ παιδευόµενοι μέτριοι ἄνδρις γύγναν- 
ται, πάντα ταῦτα ῥᾳδίως διόψονται, καὶ ἄλλα γε ὕσα 
νῦν ἡμεῖς παραλείποµεν, τήν τε τῶν γυναικῶν κεῆσιν καὶ 

4584 Ιογάµων καὶ παιδοποιίας, ὅτι δεῖ ταῦτα κατὰ τὴν παροι- 

μίαν πάντα ὅὃ τι µάλµστα κοινὰ τὰ φίλων ποιεῖσθαι. 

Ὀρθότατα γάρ, ἔφη, γίρνοι᾽ ἄν. Καὶ µήν, εἶπον, πο- 
ἀπεία ἐάνπερ ἅπαξ ὀρμήση εὖ, ἔρχεαι ὥσπερ κύκλος 
αὐξανομένη. τροφὴ γὰρ καὶ παίδενσις χφηστὴ σωζομένη 

15 φύσεις ἀγαθὰς ἐμποιεῖ, καὶ αὖ φύσεις χρησταὶ τοιαύτης 
παιδείας ἀντιλαμβανόμεναι ἴτι βελτίους τῶν προτέρων 

A7 φύονται, εἴς τε τἆλλα καὶ εἰς τὸ γεννῷν, ὥσπερ καὶ ἐν 
β΄ τοῖς ἄλλοις ζώοις. Εἰκός Υ, ἔφη. ας τοίνυν διὰ βρα- 

χέων εἰπεῖν, τούτου ἀνθεκείον τοῖς ἐπιμεληταῖς τῆς πό- 
0λεως, ὅπως ἂν αὐτοὺς μὴ 1άθῃ διαφθαρὶν ὠλλὰ παρὰ 

πάντα αὐτὸ φυλάστωσι, τὸ μὴ νεωτερίζειν περὶ γυµνα- 

{ΤΙ στικήν τε καὶ µουσικὴν παρὰ τὴν τάξιν, ἀλλ’ ὡς οἷόν τε 
μάλιστα φυλάττειν, φοβουμένους ὅταν τις λέγῃ ὡς τὴν 
ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπιφρονέουσιν ἄνθρωποι, 

5 ἥτιρ ἀειδόντεσαι νεωτάτη ἀμφιπέληται, 
ϐ μὴ πολλάκις τὸν ποιητήν τις οἵηται λέγειν οὖκ ἄαματα νέα 

ἀλλὰ τρύπον ὠδῆᾳ νέον, καὶ τοῦτο ἐπαινῃ. δεῖ ὅ) οὔτ 
ἐπαινεῖν τὸ τοιοῦτον οὔτε ὑπολαμβάνειν. εἶδας γὰρ καινὸν 
μουσικῆς μεταβάλλειν εὐλαβητέον ὡς ἐν ὕλῳ κινδυνεύοντα " 

3ο οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικῆς τρόποι ὤνευ πολιτικῶν 

γόµων τῶν µεγίστων, ὦς φησί τε «“άμων καὶ ἐγὼ πείθο- 
μαι. Καὶ ἐμὲ τοίνυν, ἔφη ὁ ᾽Αδείμαντος, θὲς τῶν πεπει- 
αμίνων. Τὸ δὴ φυλακτήριον, ἦν ὃ ἐγώ, ὡς ἔοικεν, 

Ὁ ῥἐνταῦθά που οὐοδομητίν τοῖς φύλαξιν, ἐν µουσικῇ. 
36 Ἡ γοῦν παρανομία, ἔφη, ῥᾳδίως αὕτη λανθώνει παρα- 

δυοµένη. Ναέ, ἔφην, ὡς ἐν παιδιᾶς γε μέρει καὶ ὧς 

κακὸν οὐδὲν ἐργαζομένη. Οὐδὲ γὰρ ἐργάξεται, ἴφη, ἄλλο 
γε ἢ κατὰ σμικρὸν εἰσοικιόαμένη ἠφέμα ὑποῤῥεῖ πρὸς τὰ 
ἤθη τε καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα" ἐκ δὲ τούτων εἰς τὰ πρὸς 

«0 ἀλλήλους ξυμµβόλαια μείζων ἐκβαίνει, ὃκ δὲ δὴ τῶν ξυμ- 
βολαίων ἔρχεται ἐπὶ τοὺς νόμους καὶ πολιτείας σὺν πολλῇ, 

E ὦ Σώκρατες, ἀσελγείᾳ, ἕως ἂν τελευτῶσα πάντα ἰδίᾳ καὶ 
476 δημοσία ἀνατρίψη. Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ" οὕτω τοῦτ ἔχει; 

Αοκεῖ µοι, ἔφη. Οὐκοῦν ὃ ἐξ ἀρχῆς ἐλέγομεν, τοῖς ἡμε- 
«ὐ τέροις παισὶν ἐννομωτέρου εὐθὺς παιδιᾶς µηλεκεέον, «ρᾳ 

παρανόµου γιγνοµένης αὐτῆς καὶ παίδων τοιούτων ἐννό- 
43ὔ µους τε καὶ οπουδαίουρ ἐξ αὐτῶν ἄνδρας αὐξάνεσθαι 

11. κοινὰ τὰ τῶν φίλων α, πουὰ τῶν φίλων ο, -- 13. ὀρμήσῃ, εὖ 
quasi versieulus οἱ ἀοιδὴν - - — mb. — 25. Iiom. Ouyss. ας, 305. — 3. αὕτη ῥᾳδίως, ἔφη α. -- φρονέουσ 

15. μικρὸν 5 45. παιδείας ᾱ, 
5. ὡς] ἃ 4, ἂρ ἐπι. — 19. ὅπῃ ο. — 19. τί γάρ; Οὐκ 

ΠΑ4ΑΤΩΝΟΣ ποαΙτΕιαΣ δι. . 

ἔφην ἐγών βιώσεσθαι τοὺς τοιούτους ὥσπερ τοὺς κώµνον- 

τα94. aes. 490, 

— ἀδόνώνον ὄν,  Πῶς ὅ’ οὐχί; Ἔφης Όταν δὴ ἄρα καῶς 
ἀρξάμενοι παῖδες παίξειν εὐνομίαν διὰ τῆς μουσικῆς εἰσ- 
δέξωνται, πάλιν τοὐναντίον ἢ ἐκείνοις εἰς πάντα ξυνέ- 
πεταί τε καὶ αὔξε, ἐπανορθοῦσα εἴ τι καὶ πρύτερον τῆς 
πόλεως ἔκειτο. ᾿᾽Αληθῆ μέντοι, ἔφη. Καὶ τὰ σμικρὰ ἄρα, 
εἶπον, δοκοῦντα εἶναι νόμιμα ἐξευρίσκουσιν οὗτοι, ὢ ol 
πρότερον ἀπώλλνσαν πάντα. Ποῖα; Τὰ τοιάδε" σιγάς τε 

τῶν νεωτέρων παρὰ πρεσβυτέροις, ὡς πρέπει, καὶ κατα- ἩΒ 

κλίσεις καὶ ὑπανασεάσειρ καὶ γονέων Θεραπείας, καὶ κου- 
ράς γε καὶ ἀμπεχόνας καὶ ὑποδέσες καὶ ὅλον τὸν τοῦ 10 
σώματος σχηματισμὸν καὶ τἆλλα ὅσα τοιαῦτα. ἢ οὐκ οἴεις 
Ἔγωγε. Νομοθετεῖν ὁ᾽ αὐτὰ οἶμαι εὔηθες' οὔτε γάρ που 
γήψγνεται οὔτ᾽ ἂν µείνειε λόγφ τε καὶ γράμµασι νοµοῦετη- 
δίντα. Πώς γάρι Κινδυνεύει γοῦν, ἦν ὅ' ἐγώ, ὦ ᾿δεί- 
µαντε; ἐκ τῆς παιδείας ὅποι ἄν τις ὀρμήση, τοιαῦτα καὶ 15 {76 
τὰ ἑπόμενα εἶναι. ἢ οὐκ ἀεὶ τὸ ὅμοιον ὂν Όμοιον παφα- ϐ 
καλεῖς Τί µήν; Καὶ τελευεῶν δή, οἶμαι, φαῖμεν ἂν εἰς 
ἓν τι τέλεον καὶ νεανικὺν «ἀποβαίνειν αὐτὸ ἢ ἀγαθὸν ἢ 
καὶ τούναντίον. τι γὰρ οὔκ; ἡ ὅ’ ὃς, Ἐν μὲν τοένυν͵ 

εἶπον, διὰ ταῦτα οὐκ ἂν ἔτι τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρήσαιμι 0 
φομοθετεῖν. ἘἙὐκότως }Υ', ἔφη. Τί δέ, ὦ πρὸς Θιεῶν, 
ἔφην, τάδε τὰ ἀγοραῖα ξυμβυλαίων τε πὲρι κατ ἀγορὰν 
ἕκαστοι ἃ πρὸς ἀλλήλονς ξυμβάλλουσιν, εἰ δὲ βούλεε, καὶ ϐϱ 

χειροτεχνοιῶν πέρι ξυμβολαίων καὶ λοιδοριῶν καὶ αὐκίας 
καὶ δικῶν Μῄξεως καὶ δικαστῶν καταστάσεως, καὶ εἴ που Ὢ 

τελῶν τινὲρ ἢ πράξεις ἢ Φέσεις ἀναγκαῖοί εἶσιν ἢ κατ 
ἀγορᾶς q¶ λιένας, ἢ καὶ τὸ παράπαν ἀγορανομικὰ ἄττα 
ἢ ἀοτυνομικὰ ἢ ἐλλιμενικὰ ἢ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, τούτων 
τολμήσομέν τι νομοθετεῖν; Αλ’ οὐκ ἄξιον, ἔφη, ἀνδράσι 
καλοῖς κἀγαθοῖς ἐπιτώτενιν: τὰ πολλὰ γὰρ αὐτῶν, ὅσα δεῖ 39 
νοµοθιτήσασθαι, ῥᾳδίως που εὐρήσονσι. Ναί, ὦ φίλε, Ε 
εἶπον, ἐάν γε θιὸς αὐτοῖς διδῷ σωτηρίαν τῶν νόμων ὧν 
ἔμπροσθεν διήλθοµεν. Εέ δὲ µή γε, ἡ δ' ὃς, πολλὰ τοι- 
αὔτα τιθέµενοι ἂεὶ καὶ ἐπανορθούμενοι τὸν βίον διατε- 

λέσουσιν, οἰόμενοι ἐπιλήψεσθαι τοῦ βελτίστου. «έγεις, 35 

17 
τάς τε καὶ οὐκ ἐθέίονεως ὑπὸ ὡκολασίας ἐκβῆναι πονηρᾶς 
διαίτης. Πάνυ μὶν οὖν. Καὶ μὴν οὗτοί γε χαριέντως 496 
διατελοῦσιν. ἰατρευόμενοι γὰρ οὐδὲν περαίνουσε, πλήν γε 

ποικιλώτερα καὶ µείζω ποιοῦσι τὰ νοσήματα, καὶ ὧεὶ ἐλπί- κο 
ἔοντες, ἐάν τις φάρμακον ξυμβουλεύσῃ, ὑπὸ τούτου ἔσε- 
σθαι ὑγιεῖς. Πάνυ γάρ, ἴφη, τῶν οὕτω καμνόντων τὰ 
τοιαῦτα πάθη. Τί δὲ; ἦν δ᾽ ἐγώ: τόδε αὐτῶν οὐ χαρίεν, 
τὸ πάνεων ἔχθιστον ἡγεῖσθαι τὸν τἀληθῆ Ἱέοντα, ὅτι 
πρὶν ὢν µεθύων καὶ ἐμπιπλάμενος καὶ ἀφροδισιάζων καὶ 6 
ἀργῶν παύσηται, οὔτε φάρμακα οὔτε καύσεις οὔτε πομαὶ Β 
οὐδ) αὖ ἐπῳδαὶ αὐτὸν οὐδὲ περίαπτα οὐδὲ ἆλλο τῶν τοι- 
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ταύτην οὖν τὴν ἐπιστημην τί τὴν πόλιν προσαγορεύεις; 
Ἐϊβουϊον, ἔφη, καὶ τῷ ὄντι σοφήν. Πότερον οὖν, ἦν 
δν ἐγώ, ἐν τῇ πύλει οἴει ἡμῖν χαλκέας πλείους ἐνέσεσθαι 

E ἢ τοὺς ἀληθινοὺς φύλακας τούτους: Πού, ἔφην χαλκέαρ. 

ο Οὐκοῦν, ἔφην, καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι ἐπιστήμας ἔχοντες 

ὀνομάζονταί τινες εἶναι, πάντων τούτων οὗτοι ἂν εἶεν 
ὀλίγιστοι; Πολύ γε. Τῷ σμικροτάτῳ ἄρα ἔθνει καὶ μέρει 
ἑαυτῆς καὶ τῇ ἐν τούτῳ ἐπιστήμη, τῷ προεστῶτι καὶ ἄρ- 

Ίοντι, Όλη σοφἡ ὢν εἴη κατὰ φύσιν οὐκισθεῖσα πόλις. καὶ 
4:39 ιοτοῦτο, ὡς ἴοικε, φύσει ὀλίγιστονυ γήγνεται γένος, ᾧ προσ- 

ἥκει ταύτης τῆς ἐπιστήμης µεταλαγχάνειν ἣν µόνην δεῖ 

τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν σοφίαν καλεῖσθαι. ᾿ληθέστατα, 
ἔφη, λέγες. Τοῦτο μῖν δὴ Ἑν τῶν τετάρων οὐκ οἶδα 

ὄντινα τρόπον εὐρήκαμεν, αὐτό τε καὶ ὅπου τῆς πύλεως 

16 ἵδρυται. Kuol γοῦν δοκεῖ, ἔφη, ἀπογρώντως εὐρῆσθαι. 
᾽αλλὰ μὴν ἀνδρία γε αὐτή τε καὶ ἐν ᾧ κεῖται τῆς 

πόλεως, δι ὃ τοιαύτη κλητέα ἡ πόλις, οὐ πάνυ χαλεπὸν 
ἐδεῖν. Πῶς δή; Τίς ἄν, ἦν ὅ' ἐγώ, εἰς ἄλλο τι ἀποβλέ- 
ψας ἢ δειλἠν ἢ ἀνδρείαν πόλιν εἴποι ἁλλ᾽ ἢ εἷς τοῦτο τὺ 

30 µέρος, ὃ προπολεμεῖ τε καὶ στρατεύεται ὑπὶρ αὐτῆς; Οὐδ) 
ἂν εἰς, ἔφη, εἰς ἄλλο τι. Οὐ γάρ, οἶμαι, εἶπον, οἳ γε 

ἄλλοι ἐν αὐτῇ ἢ δειλοὶ ἢ ἀνδρείοι ὄνεες κύριοι ἂν εἷεν ἢ 
τοίαν αὐτὴν εἶναι ἢ τοίαν. Οὐ γάρ. Καὶ ἀνδρεία ἄρα 
πόλις μέρει τινὶ ἑαυτῆς ἐσεί, διὰ τὸ ἐν ἐκείνω ἔχειν δύναμιν 

αὐτοιαύτην, ἣ διὰ παντὸς σώσει τὴν περὶ τῶν δειρῶν δόξαν, 

6 ταῦτά τε αὐτὰ εἶναι καὶ τοιαῦτα, ἆ τε καὶ οἷα ὁ νοµοθέ- 
της παρήγγειλεν ἐν τῇ παιδεία. ἡ οὐ τοῦτο ἀνδρίαν καλεῖς; 
Οὐ πάνυ, ἔφη, ἔμαθον ὃ εἶπες, ὦλλ' αὐθιᾳ εἰπέ. Σωτη- 
ρίαν ἔγωγ, εἶπον, λέγω τινὰ εἶναι τὴν ὑνδρίαν, Ποίων 

30 δὴ σωτηρίαν;: Τὴν τῆς δόξης τὴν ὑπὸ νόµου διὰ τῆς παι- 
δείας γεγονυίας περὶ τῶν δεινῶν, ἅ τέ ἐσει καὶ οἷα. διὰ 

παντὸς δὲ ἔλεγον αὐτὴν σωτηρίαν τὸ ἓν τε λύπαις ὄντα 
διασώζεσθαι αὐτὴν καὶ ἐν ἠδοναῖς καὶ ἐν ἐπιθυμίαις καὶ 

ν. ἐν φόβοις καὶ μὴ ἐκβάλλειν, ᾧ δέ µοι δοκεῖ Όμοιον εἶναι 
3ᾱ ἐθέλω ἀπεικάσαι, εἰ βούλει. ᾽αλλὰ βούλομαι. Οὐκοῦν 

οἶσθα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι οἱ βαφεῖς, ἐπειδὰν βονληθῶσι βά- 
φας ἔρια ὥστ εἶναι ἁλουργά, πρῶτον μὲν ἐκλέγονεαι ἐκ 

τοσούτων χρωμάτων µίαν φύσιν τὴν τῶν λευκών, ἔπειτα 

πρυπαρασκευάζουσιν οὐκ ὀλίγη παρασκενῇ δεραπεύσαντες, 
αυ ὕπως δέξεται ὃ τι μάλιστα τὸ ἄνθος, καὶ οὕτω δὴ βά- 

Κ. πτουσι. καὶ ὃ μὲν ὤν τούτω τῷ ερόπῳ βαφῇ, δευσοποιὸν 
γέγνεται τὸ βαφέν, καὶ ἡ πλύσις οὔτ᾽ ἄνευ ῥυμμάτων οὔτε 
μετὰ ῥυμμάτων δύναται αὐτῶν τὺ ἄνθος ἀφαιρεῖσθαι: ἃ 

δ' ἂν µή, οἶσθα οἷα δὴ γίγνεται, ἐάν τέ εις ἄλλα χρώματα 
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βάπτη ἐών τε καὶ ταῦτα μὴ προθεραπεύσας. Οἶδα, ἔφη, 
ὅτι ἴἵκπλυτα καὶ γελοῖα. Τοιοῦτον τοίνυν, ἦν ὅ' ἐγώ, 
ὑπόλαβε κατὰ δύναμιν ἐργάζεσθαι καὶ ἡμᾶς, ὅτε ἐξελεγό- 
µεθα τοὺς ατρατιώεας καὶ ἐπαιδεύομεν μονσικῇ καὶ γωµνα- 450 

στικῇ: μηδὲν οἷον ἄλλο μηχανᾶσθαι ἢ ὅπως ἡμῖν ὅ τι 5 
κάλλιστα τοὺς νόμους πεισθέντες δέξοιντο ὥσπερ βαφήν, 
ἵνα δευσοποιὸς αὐτῶν ἡ δόξα γέγνοιτο καὶ περὶ δεινών καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων διὰ τὸ τήν τε φύσιν καὶ τὴν τροφἠν ἐπι- 
τηδείαν ἐσχηκέναι, καὶ μὴ αὐεῶν ἐκπλόναι τὴν βαφὴν τὰ 
ῥύμματα ταῦτα, δεινὰ ὄντα ἐκκλύζειν, ἤ τε ἡδονή, παν- 1ο 
τὸς χαλεστραίου δεινοτέρα οὗὖσα τοῦτο δρᾷν καὶ κονίας, 

λύπη τε καὶ φόβος καὶ ἐπιθυμία, παντὸς ἄλλου ῥύμματος. 
τὴν δὴ τοιαύτην δύναμιν καὶ σωτηφίαν διὰ παντὸς δύξης 

ὀρθῆς τε καὶ νομίμου δεινῶν πέρι καὶ μὴ ἀνδρίαν ἔγωγε 
καλώ καὶ τίθεμαι, εἰ µή τι σὺ ἄλλο λέγεις. Αλ] οὐδέν, 15 
ἡ δ᾽ ὃς, λέγω. δοκεῖς γάρ µοι τὴν ὀρθὴν δόξαν περὶ τῶν 
αὐτῶν τούτων ἄνεν παιδείας γεγοννῖαν, τήν τε θηριώδη 
καὶ ἀνδραποδώδη, οὔτε πάνυ γόμιμον ἡγεῖσθαι, ἄλλο τε 
ει ἢ ἀνδρίαν καλεν. ᾽Αληθέσατα, ἦν ὅ' ἐγώ, λέγει. 6 
᾿Αποδέχομαι τοίνυν τοῦτο ἀνδρίαν εἶναι Καὶ γὰρ ἅπο- 3ο 
δέχου, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, πολιτικήν γε, καὶ ὀρθῶς ἀποδέξει: 
αὖθις δὲ περὶ αὐτοῦ, ἐὰν βούλῃ, ἔτι κάλλιορ δίιµεν. νῦν 
γὰρ οὐ τοῦτο ἐζητοῦμεν ἀλλὰ δικαιοσύνην' πρὸς οὖν τὴν 
ἐκείνου ζήτησω, ὡς ἐγώμαι, Ἱκανῶς ἔχει. ᾽Αλλὰ καλῶς, 
ἔφη, λέγεις. 26 

Aöðo μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔτι λοιπὰ ἃ δεῖ κατιδεῖν ἐν τῇ 
πύλει, ἤ τε σωφροσύνη καὶ οὗ δὴ ἕνεκα πάντα ζητοῦμεν, ἢὉ 
δικαιοσύνη. Πάνυ μὶν οὖν. Πῶς οὖν ἂν τὴν δικαιοσύνην 
εὕροιμεν, ἵνα µηκέτι πραγματενώµεθα περὶ σωφροσύνης: 

Ἐγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, οὔτε οἶδα οὔτ᾽ ὢν βουλοίμην αὐτὸ 30 
πρότερον φανῆναι, εἴπερ µηκέτι ἐπισκεφόμεθα σωφροσύ- 

νην' ἀλλ εἰ ἔμοιγε βούλει χαρίζεσθαι, σκόπει πρότερον 

τοῦτο ἐκείνου. ᾽Αλὰ μέντοι, ἦν ὃ' ἐγώ, βούλομαί γε, εἰ 

μὴ αδικῷ. Σκόπει δή, ἔφη. «Ῥκεπτέον, εἶπον' καὶ ὥς E 
γε ἐντεῦθεν ἰδεῖν, ξυµφωνίᾳ τινὶ καὶ ἁρμονίᾳ προσέοικε 6 

μᾶλλον ἢ τῷ πρύτερον. Πώς: Κόσμος πού τις, ἦν ὃ᾽ 
ἐγώ, ἡ σωφροσύνη ἐστὶ καὶ ἡἠδονῶν τινῶν καὶ ἐπιθυ- 
μιῶν ἐγκράτεια, ὥς φασι. κρείτω δὴ αὐτοῦ φαίνον- 
ται οὐκ οἶδα ὄντινα τρόπον, καὶ ἄλλα ἄττα τοιαῦτα ὥσ- 

περ ἴχνη αὐτῆς λέγεται. ἡ γάρ; Πάνεων μάλιστα, ἔφη. «0 
Οὐκοῦν τὺ μὶν κφείτεω αὐτοῦ γελαῖον; ὁ γὰρ ἑαυτοῦ 
κρείττων καὶ ἤττων δήπου ἂν αὐτοῦ εἴη καὶ ὁ ἥττων 
κρείττων: ὁ αὐτὸς γὰρ ἐν ὤπασι τούτοις προσαγορεύεται. 

Τί δ᾽ οὔ: ᾽Α11’, ἦν ὅ' ἐγώ, φαίνεταί µοι βούλεσθαι λέγειν 
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οὗτος ὁ λόγος, ὥς τι ἐν αὐτῷ τῷ ἀνθρώπῳ περὶ τὴν φυ- 
χὴν τὸ μὲν βέλτιον ἔνι, τὸ δὲ χεῖρον, καὶ ὅταν μὶν τὸ 
βέλτιον φύσει τοῦ χείρονος ἐγκρατὶς ᾖ, τοῦτο λέγειν τὸ 

κρείετω αὐτοῦ -- ἐπαινεῖ γοῦν --, ὅταν δὲ ὑπὸ τροφῆς 
δκακῆς ἤ τινος ὁμιλίας κρατηθῇ ὑπὸ πλήθους τοῦ χείρονος 
σμικρύεερον τὸ βέλτιον ὄν, τοῦτο δὲ ὡς ἐν ὀνείδει φέγειν 
τε καὶ καλεῖν ἥττω ἑαυτοῦ καὶ ᾠκόλαστον τὸν οὕτω ὅτα- 
κείµενον. Καὶ γὰρ ἔοικεν, ἔφη. Απόβλεπετοίνυν, ἦν ὅ' ἐγώ, 
πρὸς τὴν νέαν ἡμῖν πόλιν, καὶ εὑρήσεις ἐν αὐτῇ τὸ ἕτερον 

10 τούτων ἐνόν' πρείττω γὰρ αὐτὴν αὐτῆς δικαίως φήσεις προσ- 
αγορεύεσθαι, εἴπερ οὗ τὸ ἄμεινον τοῦ χείρονος ἄρχει σῶ- 

φφον κλητέον καὶ κρεῖετον αὐτοῦ. ᾽Αλλ' ἀποβλέπω, ἴφη, 
,. καὶ ἀληθῆ λέγεις. Καὶ μὴν καὶ τάς γε πολλὰς καὶ παντο- 

6 δαπὰς ἐπιθυμίας καὶ ἡδονάς τε καὶ λύπας ἐν παισὶ μάλιστα 

16 ἄν τις εὗροι καὶ γυναιξὶ καὶ οἰκέταις καὶ τῶν ἐλευθέρων 

λεγομένων ἐν τοῖς πολλοῖς τε καὶ φαύλοις, Πάνυ μὲν 
οὖν. Τὰς δέ γε ἁπλᾶς τε καὶ µετρίας, αἲ δὴ μετὰ νοῦ 
τε καὶ δόξης ὀρθῆς λογισμῷ ἄγονται, ἓν ὀλέροις τε ἔπι- 

450 τεύξει καὶ τοῖς βέλεισεα μὶν φῦσι, βέλτισεα δὲ παιδευὈεἴ- 
α9σιν. ᾿Αληθῆ, ἴψφη. Οὐκοῦν καὶ ταῦτα ὁρᾷς ἐνόντα σοι 

ἐν τῇ πόλει, καὶ κρατουµένας αὐτύθι τὰς ἐπιθυμίας τὰς 

D ἐν τοῖς πολλοῖς τε καὶ φαύλοις ὑπό τε τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ 
τῆς φφονήσεως τῆς ἐν τοῖς ἑλάττοσί τε καὶ ἐπιεικεστέροις: 

Εγωγ., ἴφη. Εἰ ἄρα δεῖ τινὰ πόλιν προσαγορεύειν κρείττω 
15 ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ αὐτὴν αὐτῆς, καὶ ταύτην 

Ἱτ προσρητέον. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Αθ’ οὖν οὐ καὶ 
σώφφονα κατὰ πάντα ταῦτα; Λλαὶ µάλα, ἔφη. Καὶ μὴν 
εἴπερ αὖ ἐν ἄλλῃ πόλει ἡ αὐτὴ δόξα ἕνεσει τοῖς τε ἄρ- 
χουσι καὶ ἀρχομένοις περὶ τοῦ οὔσεινας δεῖ ἄρχειν, καὶ 

Ε3ν ἓν ταύτῃ ἂν εἴη τοῦτο ἐνόν. ἢ οὐ δοκεῖ; Καὶ µάλα, ἔφη, 

σφόδρα. Ἐν ποτέροις οὖν φήσεις τῶν πολιτῶν τὸ σωφρο- 

νεῖν ἐνεῖναι, ὅταν οὕτως ἔχωσιν; ἐν τοῖς ἄργουσιν ἢ ἐν 

τοῖς ἀφχομένοις, Ἐν ἀμφοτέροις που, ἴφη. ὉὈρῶς οὖν, 
ἦν ὃ᾽ ἐγώ, ὅτι ἐπιεικῶς ἐμαντευόμεθα ἄρτι ὧν ἁρμονία 

as τινὶ ἡ σωφροσύνη ὠμοίωται; Τί δή: ΄Όει οὐχ ὥσπερ ἡ 
ἀνδρία καὶ ἡ σοφία ἐν μέρει τινὶ ἑκατέρα ἐνοῦσα ἡ μὲν 
σοφήν, ἡ δὲ ἀνδρείαν τὴν πόλιν παρείχετο, οὐχ οὕτω 
ποιεῖ αὕτη, ἁλλὰ δι ὅλης ἀτεχνῶς τέταται διὰ πασῶν 
παρεχοµίνη ξυνῴδοντας τούς τε ἀσθενεστάτους ταὐτὸν 

οὐ καὶ τοὺς ἰσχυροεάτους καὶ τοὺς μέσους, εἰ μὶν βούλε, 

φρονήσει, εἰ δὲ βούλει, ἰσχύέ, εἰ δέ, καὶ πλήθει ἢ χρή- 
µασιν ἢ ἄλλω ὁτωοῦν τῶν τοιούτων' ὥστε ὀρθύτατ ἂν 
φαῖμεν ταύτην τὴν ὁμόνοιαν σαφροσύνην εἶναι, χείρονός 

τε καὶ ἁμείνονος κατὰ φύσιν ξυμφωνίαν, ὁπότερον δεῖ 
Β 5 ἄρχειν καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν ἓνὶ ἑκάστῳ. ΄ Πάνν µοι, ἔφη, 

ξυνδοκεῖ, 
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Εἶεν, ἦν δ) ἐγώ: τὰ μὶν τρία ἡμῖν ἐν τῇ πόλει κα- 
τῶπται, ὥς γε οὐτωσὶ δόξαι: τὸ δὲ δὴ λοιπὺν εἶδος, δὲ 
ὃ ἂν ἔει ἀρετῆς µετέχοι πόλις, τί ποτ ἂν εἴη; δῆλον 
γάρ, ὄει τοῦτό ἐστιν ἡ δικαιοσύνη. «ἤλον. Οὐκοῦν, 
ὦ Γλαύκων, νῦν δὴ ἡμᾶς δεῖ ὥσπερ κυνηγέτας τινὰςφ 
Φθάμνον κύκλῳ περιίστασθαι προσέχοντας τὸν νοῦν µή πη 

διαφύγῃ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀφανισθεῖσα ἄδηλος γένηται" 
φανερὸν γὰρ δὴ ὅτι ταύτῃ πῃ ἴσειν' ὄρα οὖν καὶ προ- ϐ 
Θυμοῦ κατιδεῖν, ἑάν πως πρότερος ἐμοῦ ἴδης, καὶ ἐμοὶ 
φράσῃς. Εἰ γὰρ ὤφελον, ἔφη. ἁλλὰ μᾶλλον, ἐών μοι ι0 
ἑπομένῳ χρῇ καὶ τὰ δεικνύµενα δυναμένῳ καθορᾷν, πάνυ 
μοι μετρίῶς χρήσει. Ἔπου, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, εὐξάμενος μετ᾽ ἐμοῦ. 

Ποιήσω ταῦτα, ἀλλὰ µόνον, ἡ ὁ' ὃς, ἡγοῦ. Καὶ μήν, 
εἶπον ἐγώ, δύσβατός γὲ τι ὁ τύπος φαίνεται καὶ ἐπί- 
σχιος" ἔστι γοῦν σκοτεινὸς καὶ δυσδιερεύνητος. ἁλλὰ γὰρ ι5 
ὕμως ἠέον. Ἰέον γάρ, ἔφη. Καὶ ἐγὼ κατιδών ἸΙοῦ ὢύ, ὮὉ 
εἶπον, ὦ Γλαύκων" κινδυνεύοµέν τι ἔχειν ἴχνος, καί µοι 
δοκεῖ οὐ πάνυ τι ἐκφευξεῖσθαι ἡμᾶς. Εὖ ὠγγέλεις, ἡ ὅ’ 

δν, Ἡ μήν, ἦν ὅ' δώ, βλακικόν γε ἡμῶν τὸ πάθος. 
Τὸ ποῖον; Πάλαι, ὦ μακάφιε φαίνεται * ποδῶν ἡμῖν ο 

ἐξ ἀρχῆς κυλινδεῖσθαι, καὶ οὐχ ἑωρῶμεν ἄρ αὐτό, ἆλλ' 
ἡμεν καταγελαστύτατοι" ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες 

ζητοῦσιν ἐνίοτε ὃ ἔχουσι καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτὸ μῖν οὐὖκ ὧπε 190 
βλέπομεν, πύῤῥω δέ ποι ἀπεσκοποῦμεν, ᾗ δὴ καὶ ἐλάν- Ἑ 
Θανεν ἴσως ἡμᾶς. Πώς, ἔφη, λέγειςς Οὕτως, εἶπον, 16 
ὧς δοκοῦμέν µοι καὶ λέγοντες αὐτὸ καὶ ἀκούοντες πάλαι 

οὐ µανθάνειν ἡμῶν αὐτῶν, ὅτι ἐλέγομεν τρόπον τινὰ 
αὐτό. Μακρόν, ἴφη, τὺ προοίµιον τῷ, ἐπιθυμοῦντι ἀκοῦ- 
σαι. Αλ’, ἦν ὃ' ἐγώ, ἄκουε, εἴ τι ἄρα λέγω. ὃ γὰρ ἐξ 435 
ἀρχῆς ἐθέμεθα δεῖν ποιεῖν διὰ παντός, ὅτε τὴν πόλιν 39 

πατωκίζομεν, τοῦτό ἐστιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἤτοι τούτου τι 
εἶδος ἡ δικαιοαύνη. ἐθέμεθα δὲ ἁήπου καὶ πολλάκις ἐλέ- 
γοµεν, εἰ µέμνησαι, ὅτι Ένα Έκαστον ἓν δέοι ἐπιτηδεύειν 
τῶν περὶ τὴν πόλιν, εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη 
πεφυκοῖα εἴη. ἸἘΕλέγομεν γάρ. Καὶ μὴν Ότι γε τὸ τὰ as 
αὐτοῦ πφάττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐσεί, 
καὶ τοῦτο ἅλλων τε πολλῶν ἀκηκόωμεν καὶ αὐτοὶ πολλάκις Β 
εἰρήκαμεν. Εἰρήκαμεν γάρ. Τοῦτο τοίνυν, ἦν ὅ' ἐγώ, 
ὦ φίλε, κιδυνεύει τρόπον τινά γεγνύµενον ἡ δικαιοσύνη 

εἶναι, τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν. οἶσθα ὕθεν τεκµαίροµαι; 40 

Οὔκ, ἀλλά λέγ, ἔφη. «ἀοκεῖ µοι, ἦν δ' ἐγώ, τὸ ὑπόλοι- 
πον ἐν τῇ πόλει ὧν ἐσκέμμεθα, σωφροσύνης καὶ ἀνδρίας 

καὶ φρονήῄσεως, τοῦτο εἶναι, ὃ πᾶσιν ἐκείνοις τὴν δύναμιν 
παρέσχεν, ὥστε ἐγγενέσθαι, καὶ ἐγγενομένοις γε σωεηρίαν 19 
παρέχειν, ἕωσπερ ἂν ἐνῇ. καίτοι ἴφαμεν δικαιοσύνην ἔσε- 
σθαι τὸ ὑπολειφθὲν ἐκείνων, εἰ τὰ τρία εὔφοιμεν. Καὶ ϐ 
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γὰρ ἀνάγκη, ἔφη. ᾽Αλλὰ μέντοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ δέοι γε 
πρῖναι τί τὴν πόλιν ἡμῖν τούτων μάλιστα ἀγαθὴν ὧπερ- 
γάδεται ἐγγενόμενον, δύσκριτον ἂν εἴη, πότερον ἡ ὁμο- 
δοξία τῶν ὠρχόντων τε καὶ ἀρχομένων, ἢ ἡ περὶ δεινῶν 

ὅτε καὶ μή, ἅττα ἐστί, δόξης ἐνεόμου σωτηρία ἐν τοῖς 
στρατιώταιᾳ ἐγγενομένη, ἢ ἡ ἐν τοῖς ἄρχουσι φφόνησίς τε 
καὶ φυλακή ἐνοῦσα, ἢ τοῦτο μάλιστα ἀγαθὴν αὐτὴν ποιεῖ 

Ὁ ῥἐνόν καὶ ἐν παιδὶ καὶ ἐν γνναικὶ καὶ δούλω καὶ ἐλευθέρῳ 
καὶ δημιουργῷ καὶ ἄρχοντι καὶ ἀρχομένω, ὅτι τὸ αὖ- 

ιοτοῦ ἕκαστος εἷς ὤν ἔπραττε καὶ οὐκ ἐπολυπραγμόνει. 
Δ4ύσκριτον, ἔφη: πῶς ὅ οὔ; Ἐνάμιλλον ἄρα, ὡς ἔοικε, 

πρὺς ἀρετὴν πόλεως τῇ τε σοφίᾳ αὐτῆς καὶ τῇ σώφρο- 
σύνῃ καὶ τῇ ἀνδρίᾳ ἡ τοῦ ἕκαστον ἐν αὐτῇ τὰ αὐτοῦ 
πράττειν δύναµις. Καὶ µάὶ, ἔφη. Οὐκοῦν δικαιοσύνην 

ιστό γε τούτοις ἐνάμιλλον ἂν εἰς ἀρετὴν πόλεως θΘείης; 
κ Παντάπασι μὲν οὖν. Σκόπει δὴ καὶ τῇδε, εἰ οὕτω δόξει. 

ἆρα τοῖς ἄρχονσιν ἐν τῇ πόλει τὰς δίκας προστάξεις δι- 
κάξειν; Τί µήν; Ἡ ἄλλου οὐτινοσοῦν μᾶλλον ἐφιέμενοι 
δικάσουαιν ἢ τούτου, ὅπως ἂν ἕκαστοι μήτ' ἔχωσι τὰ 

30 ἀλλύτρια μήτε τῶν αὐτῶν στέρωνται; Οὔκ, ἁλλὰ τούτον. 
Ὡς δικαίου ὄντος; Ναί. Καὶ ταύτῃ ἄφα πῃ ἡ τοῦ οὐκείου 
τε καὶ ἑαυτοῦ ἕξις τε καὶ πρᾶξις δικαιοσύνη ἂν ὁμολο- 
γοῖτο. Ἔσει ταῦτα. δὲ δὴ ἐὰν σοΐ, ὅπερ ἐμοί, ἔυνδοκῇ. 
τέκτω» σκυτοτόµου ἐπιχειρῶν ἔργα ἐργάζεσθαι ἢ σχυτοτό- 

ηδμος τέκτονος, ἢ τὰ ὄργανα µεταλαμβάνοντες τάλλήλων ἢ 
τιµάς, ἢ καὶ ὁ αὐτὺς ἐπιχειρῶν ἀμφότερα πράττειν, 
πάντα τἆλλα μεταλλαττόμενα, ἄρά σοι ἄν τι δοκεῖ µέγα 
βιάφαι πόλιν; Οὐ πάνυ, ἔφη. Au' ὅταν γε, οἶμαι, 
δημιουργὸς ὧν ἤ τις ἄλλος χρηματιοατὴς φύσει, ἔπειτα 

30 ἐπαιρόμενος ἢ πλούτρ ἢ πλήθει ἢ ἰοχύὲξ ἢ ἄλλω τῳ τοι- 
Β ούτῳ εἰς τὸ τοῦ πο]εμιιοῦ εἶδος ἐπιχειρῇ ἴέναι, ἢ τῶν 

πολεμικών τις εἰς τὸ τοῦ βουλευτικοῦ καὶ φύλακος ἀνά- 
ἔιος ὤν, καὶ τὰ ἀλλήλων οὗτοι ὄργανα µεταλαμβάνωσι 
καὶ τὰς τιµάς, ἢ ὕταν ὁ αὐτὸς πάντα ταῦτα ἅμα ἐπι- 

αδχειρῇ πράττειν, τότε οἶμαι καὶ σοὶ δοκεῖν ταύτην τὴν 
τούτων µεταβο]ὴν καὶ πολυπραγμοσύνην ὅλεθρον εἶναι 
τῇ πόλε. Πανεάπασι μὲν οὖν. Ἡ εριῶν ἄρα ὄντων 

ὡς ο αμμιωμαν μμ. μον 
ο 3 βλάβη τῇ πόλει καὶ ὀρθότας ὢν προσαγορεύοιτο µά- 
«0 λιστα κακουργία. Κομιδῇ μὲν οὖν. Κακουργίαν δὲ τὴν 

µεγίστην τῆς ἑαυτοῦ πόλεως οὐκ ἀδικίαν φήσεις εἶναι; 

Πῶς ὃ᾽ οὔ; Τοῦτο μὶν ἄρα ἀδικία. πάλιν δὲ ὧδε λέγω- 
μεν’ χρηματιστικοῦ, ἐπικουρικοῦ, φυλακικοῦ γένους οὗκειο- 
πραγία, ἑκάστου τούτων εὺ ἑαυτοῦ πράττοντός ἐν πόλεε, 

«δτούναντίον ἐκείνου δικαιοσύνη τ ἂν εἴη καὶ τὴν πόλιν 
δικαίαν παρέχοι. Οὐκ ἄλλῃ ἔμοιγε δοκεῖ, ἡ ὃ) ὃς, ἔχειν 

δα 
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J ταύτῃ. Ἀηδίν, ἡν ὃ' ὅώ, «ο πάνν ἁαγίωρ αὐτὸ 1. Ὁ 
γωμεν, ἁλλ’ ἐὰν μὲν ἡμῖν καὶ εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώ- 
πω» ἰὸν τὺ εἶδος τοῦτο ὁμολογῆται καὶ ἐκεῖ δικαιοσύνη 
εἶναι, ἑυγχωρησόμεθα ἤδη" εί γὰρ καὶ ἐροῦμεν; εἰ δὲ µή, 
τότε ἅλίο τι σκεφόμεθα. νῦν δ᾽ ἐκεελέσωμεν τὴν σκέφινδ 
ἣν ᾠήθημεν, εἰ ἐν µείζονί τινι τῶν ἐχόντων δικαιοσύνην 
πρότερον ἐκεῖνο ἐπιχειρήσαιμεν Θεάσασθαι, ῥᾷον ἂν ἐν ἑνὶ 
ἀνθρώπῳ κατιδεῖν οἷόν ἐστι. καὶ ἔδοξε δὴ ἡμῖν τοῦτο Ε 
εἶναι πόλις, καὶ οὕτως ὠκίζομεν ὡς ἐδυνάμεθα ἀρίστην, 
εὖ εἰδότες ὅτι ἕν. γε τῇ ἀγαθῇ ἂν εἴη. ὃ οὖν ἡμῖν ἐκεῖ ιο 
ἐφάνη, ἐπαναφέρωμεν εἰς τὸν ἕνα. κἂν μὲν ὁμολογῆταε, 
καλῶς ἕξει' ἐὰν δέ τι ἄλλο ἐν τῷ ἑνὶ ἐμφαίνηται, πάλιν 
ἐπανιόντες ἐπὶ τὴν πόλιν βασανιοῦμεν. καὶ τάχ ἂν παρ — 

ἄλληλα σκοποῦντες καὶ τρίβοντες, ὥσπερ ἐκ πυρείων, 
ἐκλάμφαι ποιήσαιµεν τὴν δικαιοσύνην, καὶ φανεφὰν γενο- ι6 
µένην βεβαιωσαίμεθ ἂν αὐτὴν παρ ἡμῖν αὐτοῖς. αλλ’, 
ἴφη, καθ᾽ ὁδόν τε λέγεις καὶ ποιεῖν χρὴ οὕτως. 

74 οὖν, ἦν ὃ ἐγώ, ὃ γε ταὐτὸν ἄν τις προσείποι 
μεῖζόν τε καὶ ἔλακτον, ἀνόμοιον ευγχάνει ὃν ταύτῃ ᾗ 
ταὐτὸν προσαγορεύεται, ἢ ὅμοιον; "Ὅμοιον, ἔφη. Καὶιο 
δίκαιος ἄρα ἀνὴρ δικαίας πόλεως κατ αὐτὸ τὺ τῆς δικαι- Β 
οσύνης εἶδος οὐδὲν διοίσει, ἀλλ ὅμοιος ἴσται. "Όμοιος, 
ἔφη. ᾽Αλλὰ μέντοι πόλις γε ἔδοξεν εἶναι δικαία, ὅτε ἐν 
αὐτῇ τριττὰ γένη φύσεων ἐνόντα τὸ αὐτῶν ἕκαστον 
ἔπραττε" σώφρων δὲ αὖ καὶ ἀνδρεα καὶ σοφὴ διὰ τῶν 1 
αὐτῶν τούτων γενῶν ἄλλ ἄετα πάθη τε καὶ ἕξεις. ᾽Αληθῆ, 
Έφη. Καὶ τὸν ἕνα ἄρα, ὦ φίλε, οὕτως ἀξιώσομεν, τὰ 
αὐτὰ ταῦτα εἴδη ἐν τῇ αὐτοῦ ψυχῇ ἔχοντα, διὰ τὰ αὐτὰ 
πάθη ἐκείνος τῶν αὐτῶν ὀνομάτων ἀξιοῦσθαι τῇ πὀό- ϐ 

Λε. Πᾶσα ἀνάγκη, ἔφη. Εἰ φαῦλόν γε αὖ, ἦν ὅ) 00 
ἐγώ, ὦ Φαυμάσιε, ακέµµα ἐμπεπτώκαμεν περὶ ψυχῆς, εἴτε 
ἔχει τὰ τρία εἴδη ταῦτα ἐν αὐτῇ εἶτε µή. Οὐ πάνυ µοι 
δοκοῦμεν, ἴφη, εἰς φαῦλον. ἴσως γάρ, ὦ Σώκρατες, τὸ 
Λεγόμενον ἀληθές, ὅτι χαλεπὰ τὰ καλά. Φαίνεταε, ἦν δ' 195 
ἑώ. καὶ εὖ Υ ἴσθι, ὦ Γλαύκων, ὡς ἡ ἐμὴ δόξα, οκφι- 15 
βῶς μὲν τοῦτο ἐκ τοιούτων μεθόδων, οἴαις νῦν ἐν τοῖς Ὁ 

λόγοις χρώµεθα, οὐ µή ποτε λάβωμεν' ἁλλὰ γὰρ µακρο- 
τέρα καὶ πλείων ὁδὸς ἡ ἐπὶ τοῦτο ἄγουσα: ἴσωςρ μέντοι 

τῶν γε προειρηµένων τε καὶ προεσκεµµένων ἀξίως. Οὐκοῦν 
ἀγαπητόν; ἴφη" ἐμοὶ μὶν γὰρ ἓν γε τῷ παρόνει Ἱκανῶς ο 
ἂν ἔχοι. ᾽Αλλὰ μέντοι, εἶπον, ἔμοιγε καὶ πάνυ ἐξαρκέσει. 
Μὴ τοίνυν ἀποκάμῃς, ἔφη, ἀλλὰ σκόπε. 40 οὖν ἡμῖν, 
ἦν δ' ἐγώ, πολλὴ ἀνάγκη ὁμολογεῖν, ὅτι γε τὰ αὐτὰ ἐν Ε 
ἑκάστω ἔνεστιν ἡμῶν εἴδη τε καὶ ἤθη ἅπερ ἐν τῇ πόλει; 
οὐ γάρ που ἄλλοθεν ἐκεῖσε ἀφῖκεαι. γελοῖον γὰρ ὢν εἴη, 5 

εἴ εις οὐμθείη τὸ θυμοειδὲς μὴ ἐκ τῶν ἰδιωτῶν ἐν ταῖς 
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1. μὲν ἑτέφφ, Φυμούμεθα δὲ ἄλλω τῶν ἐν ἡμῖν, ἐπιθυμοῦμεν ὁ᾽ 
αὖ τρίτῳ τινὶ τῶν περὶ τὴν τροφήν τε καὶ γέννησιν ἡδονῶν 

Ὦ καὶ ὅσα τούτων ἀδελφά, ἢ Όλῃ τῇ ψυχῇ καθ ἕκαστον 
αὐτῶν πράττοµεν, ὅταν ὀρμήσωμεν. ταῦτ' ἔσται τὰ χαλεπὰ 
«διορίσασθαι ἀξίως λόγου. Καὶ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη. Ὃδε 

"δεοίνυν ἐπιχειφῶμεν αὐτὰ ὀρίζεσθαι, εἶτε τὰ αὐτὰ ἀλλή- 
λοις εἴεε ἕτερά ἐστιν. Πῶς; «4ἤλον ὅτι ταὐτὸν εώναντία 
πομεῖν ἢ πάσχειν κατὰ ταὐτόν γε καὶ πρὸς ταὐτὸν οὐκ 

Ὁο ἐθελήσει ἅμα, ὥστε ἐάν που εὑρίσκώμεν ἐν αὐτοῖς ταῦτα 
ς γινόμενα, εἰαόμεθα ὅτι οὐ ταὐτὸν ἦν ἀλλὰ πλείω. — * 
40 Σκόπει δὴ ὃ λέγω. αέγε, ἔφη. Ἑδεάναι, εἶπον, 

κ τι πννο οι» δν «δωδς, αυώδνν Π 
403 μῶφ. Ἔει τοίνυν ἀκριβέστερον ὁμολογησώμεθα, μή πῃ 

᾽ἀμφιαβητήσωμεν. εἰ γάρ τις λέγοι ἄνθρωπον 
᾿οτηκότα, κινοῦντα δὲ τὰς χεῖράς τε καὶ τὴν κεφαλήν, 
πο ὕτι ὁ αὐτὺς ἔστηκέ τε καὶ κινεῖεαι ἅμα, οὐκ ἄν, οἶμαι, 

πε ἀξιοῖμεν οὕτω λέγειν δεῖν, ἆλλ' ὅτι τὸ μέν τι αὐτοῦ ἕστηκε, 
157 τὸ δὲ κινεῖται. οὐχ οὕτως; Οὕτως. Οὐκοῦν καὶ εἰ ἔει 

, μᾶλλον Ἰαριεντίζοιο ὁ ταῦτα λέγων, πομϕενόμενος ὧς 
οἳ γε στρόβιοι δλοι ἠσεᾶσί τε ἅμα καὶ κινοῦνται, ὅταν 

ρο πήξαντες τὸ κέντρον περιφέρωνται, ἢ καὶ ἄλλο 
᾿πύκλῳ πεφιὸν ἐν τῇ αὐεῇ ἔδρᾳ τοῦτο δρᾷ, οὐκ ὢν ἄπο- 

ὡς οὐ κατὰ ταὐτά ἑαυτῶν τὰ τοιαῦτα τότε µενόν- 
“ των τε κα) φεροµένων, ἀλλὰ φαῖμεν ἂν ἴχειν αὐτὰ εὐθύ τε 
E ο — 
2 τὰς ρα κατὰ δὲ τὸ περιφερὶς κύκλφ 

ὅταν δ) εν ὀὐθνώρίον ἡ οὐ δηδὼν ἡ οὖν ἀρι- 

ο — 
πεφιφερόµενον, τότε οὐδαμῇ ἴσειν ἑσεάναι. Καὶ ὀρθῶς 

196 Οὐ δῇτα. Τόδε δὲ ἤδη Παλεπόν, εἰ 

μή 

η 
γε, ου... ἱμᾶρ τῶν τοιούεων λεγόµενον ἐκπλήδει, 

.ο 'μᾶλλόν τι πείσει ὥς ποτέ τι ἂν τὺ αὐτὸ ὃν ἅμα κατὰ 
a4æ2 —B———— ἢ καὶ εἴη ἢ καὶ 

στο ot⸗e :Οὔκουν ἐμέ γε, ἔφη. Αλλ’ ὅμως, ὁ) ἐγώ, ἵνα 
μὴ πάσας τὰς τοιαύτας ἀμφιοβητήσεις 

καὶ βεβαισύμενοι ὡς οὐκ ἀληθεῖς οὔσας µηκύ- 

ΙΙ 
ο. οὕτως ἔχοντου εἰς τὸ πρόσθεν 
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πως, ὁμολογήσαντεφᾳ, ἐών ποτε ἄλλη φανῇ ταῦτα ἢ 
ταύτῃ, πάντα ἡμῖν τὰ ἀπὺ τούτου Ευμβαίνοντα λλυμένα 1498 
ἔσεσθαι. ᾽Αλλὰ χρή, ἔφη, ταῦτα ποιεῖν. 4 οὖν, ἦν δ' 
ἐγώ, τὸ ἐπινεύεν τῷ ἀνανεύειν καὶ τὸ ἐφίεσθαί τινος 
λαβεῖν τῷ ἀπαρνεῖσθαι καὶ τὸ αφοσάγεσθαι τῷ ἁἀπωθεῖ. 5 
σδαι, πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν ἐναντίων ἀλλήλοις Θείης 

ηεε ποιημάτων εἴτε παθηµάτων; γὰρ ταύτη διοίσει. 

αλν, ἡ ὅ' ὃς, τῶν ἐναντίων. τι οὖν, ἦν ὃ' ἐώ: διφῆν 
— — 
καὶ τὸ βούλεσθαε, οὐ πώντα ταῦεα εἰς ἐκεῖνά ποι ἂν Φείης 1ο 
τὰ εἴδη τὰ οῦν δὴ Ἰηχθένεα; οἷόν ἀῑ) εἰν εοῦ ὀπιθυ- ο 
μοῦντος ψυχὴν οὐχὶ ἤτοι ἐφίεσθαι φήσεις ἐκείνου οὗ ἂν 
ἐπιθυμῇ, ἢ προσάγεόθαι τοὔῦεο ὃ ἂν βούληταί οἳ γενέ- 
σθαι, ἢ αὖ, καθ’ ὅσον ἐθέλει τί οἱ ποφισθῆναι, ἐπινεύειν 
τοῦτο πρὸς αὐτήν ὥσπερ τινὸς ἐρωτῶντος, ἐπορεγομένην ιο 
αὐεοῦ τῆς γενέσεως; ᾿Ἔγωγε. Τί δέ; τὸ ἁβουλεῖν καὶ μὴ 
ἐθέλειν μηδ᾽ ἐπιθυμεῖν οὐκ εἰς τὸ ἀπωθεῖν καὶ ἀπελαύνειν 
ἀπ αὐτῆς καὶ εἰς ἅπαντα τἀναντεία ἐκείνοις Θήσομεν: 
Τιῶς γὰρ οὔ: Τούεων δὴ οὕεως. ἐχόντων ἐπιθυμιῶντι Ὦ 
φήσομεν εἶναι εἶδος, καὶ ἐναργεστάτας αὐτῶν τούτων ᾖν πο 
τε δίφαν καλοῦμεν καὶ ἣν πεῖναν; Φήσομεν, ἡ ὅ” ὅρ 

Οὐκοῦν τὴν μὲν ποτοῦ, τὴν ὅ ἐδωδῆς; Λία. ᾿ρ οὖν, 
καθ’ ὅσον δίψα ἐσεί, πλέονος ἄν τινορ ἢ οὗ λέγοµεν ἐπι- 

Φυμία ἐν τῇ ψυτῇ εἴη; olo⸗ δίφα ἐσεὶ δίψα ἀρά γε Θερ- 199 
μοῦ ποτοῦ ἡ Ψυχροῦ, ἢ πολλοῦ ἢ ὀλίγου, ἢ καὶ ἑνὶ λόγῳ αν 
ποιοῦ τινὸς πώµατος; ἢ ἐὰν μὲν τι θερμύτης τῷ δίψει 
προσῇ, τὴν τοῦ φυχροῦ ἐπιθυμίαν προσπαρέχοις ἄν, ἐὰν Ε 
δὲ φυχρότης, τὴν τοῦ Θερμοῦ; ἐὰν δὲ διὰ πλήθους πα- 
ρουσίαν πολλὴ ἡ δίψα ᾖ, τὴν τοῦ πολλοῦ παρέξεται, ἐὰν 
————— ——— 
ἆλλου γένηται ἐπιθυμία ἢ οὗπερ πέφυκεν, πώμα- 
τος, καὶ αὖ τὸ πεινῇν βρώματος; Οὕτως, ἔφη, αὐτή γε 
ἡ ἐπιθυμία ἱκάστη αὐτοῦ µόνον ἠκάστου οὗ πάφυκε,” φοῦ ̓  
δὲ τοίου ἢ τοίου τὰ πφοσγιγνόµενα. Μήτοι εις, ἦν ὅ 488 
ἐγώ, ἀσκέπτους ἡμᾶς ὄνεας θορυβήση, ὡς οὐδεὶ ποτοῦ 10 
ἐπιθυμεῖ ἀλλὰ χρηοτοῦ ποτοῦ, καὶ οὐ σίεου ἀλλὰ γρησεοῦ 
σίτου. πάντες γὰρ ἄρα τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμοῦσιν' εἰ οὖν 
ἡ δίφα ἐπιθυμία ἐστί, χρηστοῦ ἂν εἴη εἴτε πώματος εἴεε 
ἄλλου ὕτου ἐστὶν ἐπιθυμία, καὶ αἲ ἄλλαι οὕτως. Ίσως - 
γὰρ ἄν, ἴφη, δοκοῖ τι λέγειν ὁ ταῦτα λέγων. Αλλά 
μέντοι, ἦν ὁ' ἐγώ, ὕσα Υ ἐσεὶ τοιαῦτα οἷα εἶναί τον, 
τὰ μὲν ποιὰ ἄτεα ποιοῦ τινός ἐστιν, ὧς ἐμοὶ δυκεῖ, τὰ Ἡ 
ὁ) αὐτὰ ἕκαστα αὐτοῦ ἑκάστου µόνον. Οὐκ ἴμαθον, ἔφη. 
Οὐκ ἴμαθες, ἔφην, ὅτι τὸ μεῖζον τοιοῦτόν ἐσει οἷον 
ενὸς εἶναι μεῖζον; Πάνυ γε. Οὐκοῦν τοῦ ἐλάττονος; Ναί. ο 
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Τὸ δὲ γε πολὺ μεῖζον πολν ἐλάτεονος. ἡ γάρ: Ναί Αρ’ 

οὖν καὶ τὸ ποτὲ μεῖζον ποτὶ ἐλάττονος, καὶ τὸ ἐσύμενον 
""μεῖξον ἑσομένου ἐλάττονος; ᾽λλὰ τί µήν; ἡ δ' ὃς. Καὶ 
τὰ π]είω δὴ πρὸς τὰ ἐλάτω καὶ τὰ διπλάσια πρὺς τὰ 

ϱ σἡμίσεα «καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, καὶ αὖ βαρύεερα πρὸς 

κουφότερα καὶ θάττω πρὺς τὰ βραδύτερα, καὶ ἔτι γε τὰ 

᾿ Φερμὰ αρὺς τὰ Ψυχρὰ καὶ πάντα τὰ τούτοις Όμοια ἆρ' 
οὐχ οὕτως ἴχειι Πάνυ μὲν οὖν. Τί δὲ τὰ περὶ τὰς ἔπι- 
στήµας; οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος; ἐπιστήμη μὲν αὐτὴ µαθή- 

19 µατος αὐτοῦ ἐπιστήμη ἐσεῖν ἢ ὅτου δὴ δεῖ Φεῖναι τὴν ἔπι- 
στήµην, ἐπισεήμη δέ τι καὶ ποιά τις ποιοῦ τινὸς καὶ 
τινύφ. λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" οὐκ ἐπειδὴ οὗίας ἐργασίας 

Ὦ ἠἐπιστήμη ἐγένετο, διήνεγκε τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ὥσεε 
οἰκοδομικὴ κληθῆναι; Τί μήν; ᾽Αφ οὐ τῷ ποιά τις εἶναι, 

15 οἵα ἑτέρα οὐδεμία τῶν ἄλλων; Ναί. Οὐκοῦν ἐπειδὴ 

ποιοῦ τινός, καὶ αὐτὴ ποιά τιρ ἐγένεεο; καὶ αἱ ἄλλαι 
οὕτω τέχναι τε καὶ ἐπιστῆμαι; Εστιν οὕτως. Τοῦτο τοί- 
νυν, ἦν ὃ ἐγώ, φάθι µε τότε βούλεσθαι λέγειν, εἰ ἄρα 
νῦν ἔμαθες ὕχι ὅσα ἐσεὶν οἷα εἶναί του, αὐτὰ μὲν μόνα 

9041 20 αὐτῶν µόνων ἐστί, τῶν δὲ ποιῶν τινῶν ποιὰ ἄττα. καὶ 
Κ οὔ τι λέγω, ὡς, οἵων ἂν ᾖ, τοιαῦτα καὶ ἴστιν, ὡς ἄρα 

καὶ τῶν ὑγιινῶν καὶ φοσωδών ἡ ἐπιστήμη ὑγιεινὴ καὶ 
φνοσώδης καὶ τῶν κακών καὶ τῶν ὦγαθῶν κακὴ καὶ ἀγαθή: 

453 ἀλλ) ἐπειδὴ οὐκ αὐτοῦ οὗπερ ἐπισεήμη ἐστὶν ἐγένετο ἐπι- 
αὸ στήµη, ἀλλὰ ποιοῦ τινός, τοῦτο ὅ’ ἦν ὑγιενὸν καὶ νοσῶ- 

δες, ποιὰ δή τις ξυνέβη καὶ αὐτὴ γενίσθαι, καὶ τοῦτο 
αὐτὴν ἐποίησε µηκέτι ἐπιοτήμην ἁπλῶς καλεῖσθαι, ἀλλὰ 
τοῦ ποιοῦ τινὸς προσγενοµένου ἰατρικήν, Ἔμαθον, ἴφη, 
καί µοι δοκεῖ οὕτως ἔχει. Τὸ δὲ δὴ δέψος, ἦν ὅ' ἐγώ, 

4308 10 οὐ τούτων Δήσεις τῶν τινὺς εἶναι τοῦτο ὕπερ ἐσείν: 

ἔστι δὲ δήπου δίψος; Ἔγωγε, ἡ ὃ' ὃφ' πώματός 
γε. Οὐκοῦν ποιοῦ μέν τινος πώµατος ποιόν τι καὶ 

δίφος, δίψος ὃ᾽ οὖν αὐτὸ οὔτε πολλοῦ οὔτε ὀ]{γου, οὔτε 
ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ, οὐδενὶ Ἰόγῳ ποιοῦ τινός, ἀλλ 

35 αὐτοῦ πώµατος µόνον αὐτὸ δίψος πέφυκεν; Γανεάπασι 
μὲν οὖν. Τοῦ διφῶντος ἄρα ἡ Φυχή, καθ΄ Όσον δμφῇ, 
οὐκ ἄλλο τι. βούλεται ἢ πιεν, καὶ τούτου ὀφέγεται καὶ 

Ἡ ἐπὶ τοῦτο ὁρμᾷ. «ῇλον δή. Οὐκοῦν εἴ ποτέ τι αὐεὴν 
ἀνθέλκει διφῶσαν, ἕτερον ἄν τι ἐν αὐτῇ εἴη αὐτοῦ τοῦ 

10 διφώντος καὶ ἄγοντος ὥσπερ Βηρίον ἐπὶ τὸ πιεῖν; οὐ 
900 γὰρ δή, φαµέν, τό γε αὐτὸ τῷ αὐτῷ ἑαυτοῦ περὶ τὸ 

αὐτὸ ἅμα τάναντία πρώτοι. Οὐ γὰρ οὖν. ΄Ὥσπερ γε, 

οἶμαι, τοῦ τοξότου οὐ καλῶς ἔχει λέγειν, ὅτι αὐτοῦ ἅμα 

ΠΑ4ΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ὅ'. 

αἳ χεῖρες τὸ τόξον ἀπωθοῦνταί τε καὶ προσέλκονται, ἀλλ) 
ὅτι ἄλλη μὲν ἡ ἀπωθοῦσα χείρ, ἑτέρα δὲ ἡ προσαγοµένη. 
Παντάπασι μὶν οὖν, ἔφη. Πόεερον δὴ φῶώμέν τινας ϐ 
ἔστιν ὅτε διφῶντας οὐκ ἐθέλειν πιεῖν; Καὶ µάλα Υ, ἔφη, . 
πολλοὺς καὶ πολλάκις. Τί οὖν, ἴφην ἐγώ, φαίη τις ἂν 5 
τούτων πέρι; οὐκ ἐνεῖναι μὲν ἐν τῇ ψΨυγῆ αὐτῶν τὸ 
πελεῦον, ἐνεῖναι δὲ τὸ κωλῦον πιεῖν, ἄλλο ὃν καὶ κρατοῦν 
τοῦ κελεύοντος; Ἔμοιγε, ἴφη, δοκεῖ. ᾿Α0 οὖν οὐ τὸ μὲν 
χωλῦον τὰ τοιαῦτα ἐγγίνεται, ὅταν ἐγγένηταε, ἐκ λογι- ι 
σμοῦ, τὰ δὲ ἄγοντα καὶ ἕλκοντα διὰ παθηµάτων τε καὶ i0 D 

νοσημάτων παραγίγνεται; Φαίνεται. Οὐ δὴ ἀλόγως, ἦν 
ὁ᾽ ἐγώ, ἀξιώσομεν αὐτὰ διττά τε καὶ ἕτερα ἀλλήλων εἶναι, 

τὸ μὶν ᾧ λογίζεται λογιστικὺν προσαγορεύοντες τῆς ψυχῆς, 
τὸ δὲ ᾧ ἐρᾷ τε καὶ πεινῇ καὶ διφῇ καὶ περὶ τὰς ἄλλας 
ἐπιθυμίας ἐπτόηται ἀλόγιστόν τε καὶ ἐπιθομητικόν, πλη- 15 
ρώσεών τινων καὶ ἡδονῶν ἑκαῖρον. Οὔκ, ἀλλ εἰκότως, 
ἔφη, ἡγ)οίμεθ᾽ ἂν οὕτως. Ταῦτα μὶν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
δύο ἡμῖν ὠρίσθω εἴδη ἐν φυχῇ ἐνόντα. τὸ δὲ δη τοῦ 
Βυμοῦ καὶ ᾧ θυμούμεθα πότερον τρίτον, ἢ τούτων πο- 
τἐρῳ ἂν εἴη ὁμοφυές; Ίσως, ἔφη, τῷ ἱτέρῳ, τῷ ἐπιθυ- πο 
μητικῷ. ᾿ΑλΛ’, ἦν ὃ' ἐγώ, ποτὶ ἀκούσας τι πιστεύω τούτῳ, 

ὡς ἄρα 4εόντιος ὁ Αγλαΐωνος ἀνιὼν ἐκ Πειραιέως ὑπὸ τὸ 

βόρειον τεῖχος ἐκτός, αἰσθόμενος νεκροὺς παρὰ τῷ δη: 
µίῳ κειµένους, ἅμα μὶν ἐδεῖν ἐπιθυμοῖ, ἅμα δ' αὖ ὅνσ- 
χεραίνοι καὶ ἀποτρέποι ἑαντόν, καὶ τέως µώχοιτό τεἈδ 
καὶ παρακαλύπτοιτο, κρατούμενος ὅ᾽ οὖν ὑπὸ τῆς ἐπιδυ- 449 
µίας, διεκύσας τοὺς ὀφθαλμούς, προσδραμὼν πφὸς τοὺς 
νεκρούς, Ἰδού ἡμῖν, ἴφη, ὦ κακοδαίµονες, ἐμπλήσθητε 

τοῦ καλοῦ θεάματος. Ἠκουσα, ἔφη, καὶ αὐτός. Οὗτος 
μέντοι, ἴφην, ὁ λόγος σηµαίνει τὴν ὀργὴν πολεμεῖν ἐνίοτεπο 
ταῖς ἐπιθυμίαις ὡς ἄλλο ὃν ἆλλῳ. Σημαίνει γάρ, ἴφη. 
Οὐκοῦν καὶ ἄλλοθι, ἔφην, πολλαχοῦ αἰσθανόμεθα, ὅταν 
βιύζωνεαί τινα παρὰ τὸν λογισμὸν ἐπιθυμίαι, λοιδοροῦντά ϐΒ. 
τε αὐτὺν καὶ θυμούμενον τῷ βιαζομένῳ ἐν αὐτῷ, καὶ ὥσ- 
περ δυοῖν οτασιαζόντοιν ξύμμαχον τῷ λόγῳ γηνόμενον 35 

τὸν δυμὸν τοῦ τοιούτους; ταῖς ὅ) ἐπιθυμίαις αὐτὸν κοι- 
ρωφήσαντα, αἱροῦντος λόγου μὴ δεῖν ἀντειπράττειν, οἶμαί 

σε οὐκ ὧν φάναες γενοµένου ποτὶ ἐν σεαυτῷ τοῦ τοιούτου 3Η 
αἰσθέσθαι, οἶμαι ὅ οὐδ' ἐν ἄλλῳ. Οὐ μὰ τὸν 6ία, ἔφη. 
τί δὲν ἦν ὅ' ἐγώ: ὄεαν ει οἵηται ἀδικεῖν, οὐχ ὅσῳ ἂν 0 
γενραιότεφος ᾗ, ποσούτρ ἧττον δύναται ὀργίξεσθαι καὶ Ὁ 
πιρῶν καὶ ῶν καὶ ὤλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων πάσχων 

 ἐκείνου ὃν ἂν οἴηται δικαίως ταῦτα ὁρᾷν, καί, ὃ 

ο. 
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Σωφροσύνη γοῦν, ἡ ὅ’ ὃς, οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ τοῦτο, 

πόλεώς τε καὶ ἰδιώτου. ᾽Αλ]ὰ μὲν δὴ δίκαιόᾳ γε, ᾧ πολ- 
λάκις λέγομεν, τούτῳ καὶ οὕτως ἴσται. Πολλὴ ἀνάγκη. 
Τί οὖν; εἶπον ἐγώ: μή πῃ ἡμῖν ἀπαμβλύνεται ἄλλο τι 

6 δικαιοσύνη δοκεῖν εἶναι ἢ ὅπερ ἐν τῇ πόλει ἐφάνη; Οὐκ 
ἴμουε, ἴφη, δοκεῖ. Ὥδε γάρ, ἦν ὅ' ἐγώ, παντάπασιν 

Ε ἂν βεβαιωσαίµεθα εἴ τι ἡμῶν ἔτι ἐν τῇ Ψυχῇ ἀμφιοβητεῖ, 
τὰ φορτικὰ αὐτῷ προσφέροντες. Ποῖα δή: Οἷον εἰ δέοι 
ἡμᾶς ἀνομολογεῖσθαι περί τε ἐκείνης τῆς πύλεωρ καὶ τοῦ 

10 ἐκείνῃ ὁμοίως πεφυκύτος τε καὶ τεΏραμµένου ἀνδρός, εἰ 
δοκεῖ ἂν παρακαταθήκην χρυσίου ἢ ἀργυρίου δεξάµενος 

909 ὁ τοιοῦτος ἀποστερῆσαε, τέν᾿ ἂν οἴει οὐηθῆναι τοῦτο αὖὐ- 
443 τὸν ὅρᾶσαι μᾶλλον ἢ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι; Οὐδέν' ἄν, ἔφη. 

Οὐκοῦν καὶ ἱεροσυλιῶν καὶ κλοπῶν καὶ προδοσιῶν, ἢ 
16 ἰδίᾳ ἑταίρων ἢ δηµοσίᾳ πόλεων, ἐκτὸς ἂν οὗτος εἴης 

Ἐκτός. Καὶ μὴν οὐδ' ὁπωστιοῦν ἄπιστος ἢ κατὰ ὄρχους 
ἢ κατὰ τὰς ἄλλας ὁμολογίας. Πῶς γὰρ ἄν; Μοιχεῖαι μὴν 

καὶ γονέων ἀμέλειαι καὶ Φεῶν ἀθεραπευσίαι παντὶ ἄλλῳ 

μᾶλλον ἢ τῷ τοιούτφ προσήκουσι». Παντὶ μέντοι, ἴφη. 
Β 9 Οὐκοῦν τούτων πάντων αἴειον, ὅτι αὐτοῦ τῶν ἐν αὐτῷ 

ἕκαστον τὰ αὐτοῦ πράττει ἀρτῆς τε πέρι καὶ τοῦ ἄρχε- 

σθαι; Τοῦτο μὲν οὖν, καὶ οὐδὲν ἄλλο. Ἔτι τι οὖν ἕτερον 
ζητεῖς δικαιοσύνην εἶναι ἢ ταύτην τὴν δύναμιν, ἣ τοὺς 
τοιούτουρ ἄνδρας τε παρέχεται καὶ πόλεις; Μὰ ία, ἡ 

35 δ᾽ ὃς, οὐκ ἔγωγε. Ίέλευν ἄρα ἡμῖν τὸ ἐνύπνιον ἄποτε- 
τέλεσται, ὃ ἴφαμεν ὑποπτεῦσαι, ὡς εὐθὺς ἀρχόμενοι τῆς 
πόλεως οἰκίξειν κατὰ Θεόν τινα εἰς ἀρχήν τε καὶ τύπον τινὰ 

6 τῆς δικαιοσύνης κινδυνεύοµεν ἐμβεβηκέναι, Πανεώπασι 
μὲν οὖν. Τὸ δέ γε ἦν ἄρα, ὦ Γἱαύκων, δὲ ὃ καὶ ὠφε- 

as λεῖ, εἴδωλόν τι τῆς δικαιοσύνης, τὸ τὸν μὲν σκυτοτομικὸν 

910 φύσει ὀφθῶς ἔχειν σκντοτομεῖν καὶ ἄλλο μηδὲν πράττειν, 
τὸν δὲ τεκτονικὸν τεκεαίνεσθαι, καὶ τἆλλα δὴ οὕτως. 
Φαίνεται. Τὸ δέ γε ἀληθές, τοιοῦτον μέν τι ἦν, ας 

ἔοικεν, ἡ δικαιοσύνη, ἀλλ οὐ περὶ τὴν ἔξω πρᾶξιν τῶν 

αὖ αὐτοῦ, ἀλλὰ περὶ τὴν ἐντὸς ὡς ἀληθῶς περὶ ἑαυτὸν καὶ 

Ρϱ τὰ ἑαυτοῦ, μὴ ἐάσαντα τὰ ἀλλότρια πράττει» ἕκαστον ἐν 

450 αὐτῷ μηδὲ πολυπραγμονεῖν πρὺς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ φυχῇ 
γένη, ἀλλὰ τῷ ὄνει τὰ οὐκῖα εὖ Θέμενον καὶ ἄρξαντα 

αὐτὺν αὐτοῦ καὶ κοσµήσαντα καὶ φίλον γενόµενον ἑαυτῷ 

«0 καὶ ἐνναρμόσαντα τρία ὄντα, ὥσπερ Όρους ερεῖς ἆρμο- 

νίας ἀτεχρῶς, νεάτης τε καὶ ὑπάτης καὶ µέσης, καὶ εἰ 
ἄλλα ἄττα μεταξὺ τυγχάνει ὄντα, πάντα ταῦτα ἐυνδή- 

Ε σαντα καὶ παντώπασιν ἕνα γενόμενον ἐκ ποὶλῶν, σώφρονα 
καὶ ἡρμοσμένον, οὕτω δὴ πράττειν ἤδη, ἐάν τι πράττῃ 

αὖ ἡ περὶ χρημάτων κτῆσιν ἢ περὶ σώματος Θεραπείαν ἢ 

η ὡς ᾱ. — 5. δοκεῖν] δεῖ ᾱ. 

Π4 ΤΟΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΑΣ δ’. 

— 14. τοῦτον 4θΠῶνπιν. 

4μδ. 444. 445. 

καὶ πολιτικόν τι ἡ περὶ τὰ ἴδμι ξυµβόλαια, ἐν πᾶσι 
τούτοις ἡγούμενον καὶ ὀνομάζονεα δικαίαν μὲν καὶ κα- 

λὴν πρᾶξιν ἢ ἂν ταύτην τὴν ἔξιν σώζῃ τε καὶ ξυναπεργά- 
ζηται, σοφίαν δὲ τὴν ἐπιστατοῦσαν ταύτῃ τῇ πράξει ἔπι- 

στήµην, ἄδικον δὲ πφᾶξιν ἢ ἂν ἀεὶ ταύτην Λύῃ, ἁμαθίαν ὅ4 ᾱ4 
δὲ τὴν ταύτῃ αὖ ἐπιστατοῦσαν δόξαν. Παντάπασιν, i 
ὁ’ ὃς, ὦ Σώκρατες, ἀληθῆ λέγες. Εἶεν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ: τὸν 
μὲν δίκαιον καὶ ἄνδρα καὶ πόλιν καὶ δικαιοσύνην , ὃ τυγ- 
χάνει ἐν αὐτοῖς ὄν, εἰ φαῖμεν εὑρηκέναι, οὐκ ἂν πάνυ 
τε οἶμαι, δύξαιµεν φεύδεσθαι. Μὰ «ία οὐ μέντοι, ἔφη. 19 

Φώμεν ἄρα: Φῶμεν. 
Ἔστω δή, ἦν ὅ' ἐγώ" μετὰ γὰρ τοῦτο σκεπτέον, οἵ - 

μαι, ἀδικίαν. «ῆλον ὅτι. Οὐκοῦν σεάσιν τινὰ αὖ τριῶν 

ὄντων τούτων δεῖ αὐτὴν εἶναι καὶ πολυπραγμοσύνην καὶ Β 
ἀλλοεριοπραγμοσύνην καὶ ἐπανάστασιν μέρους τινὸς τῷ 16 

ὅλῳ τῆς ψυχῆς, ἵν ἄρχη ἐν αὐτῇ οὐ προσῆκον, ἀλλὰ 
τοιούτου ὄντος φύσει οἵου πρέπειν αὐτῷ δουλεύεν τῷ 
τοῦ ἀρχικοῦ γένους ὄντι; τοιαῦτ ἄττα, οἶμαι, φήσοµεν 
καὶ τὴν τούτων ταραχὴν καὶ πλάνην εἶναι τήν τε ἀδικίαν 
καὶ ἀχολασίαν καὶ δειλίαν καὶ ἀμαθίαν καὶ ξυλλήβδην πᾶσαν 19 

κακίαν. Ταὐτὰ μὲν οὖν ταῦτα, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν ὅ ἐγώ, καὶ 6ο 
τὸ ἄδικα πράττειν καὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ αὖ τὸ δίκαια ποι- 
εἴν, ταῦτα πάντα τυγχάνει ὄντα κατάδηλα ἤδη σαφῶς, 

εἶπερ καὶ ἡ ἀδικία τε καὶ δικαιοσύνη: Πῶς δή; Ότι, 

ἦν ὁ) ἐγώ, τυγχάνει οὐδὲν διαφέροντα τῶν ὑγιεινῶν τε 15 
καὶ νοσωδῶν, ὡς ἐκεῖνα ἐν σώματε, ταῦτα ἐν φυχῇ. Πῆ; 
ἔφη. Τά μέν που ὑγιεινὰ ὑγίειαν ἐμποιεῖ, τὰ δὲ νοσώδη 
φόσον. Ναί. Οὐκοῦν καὶ τὸ μὲν δίκαια πράετειν δι 212 
καιοσύνην ἐμποιεῖ, τὸ ὅ’ ἄδικα ἀδικίαν; ᾽νάγκη. Ἔστι Ὁ 

δὲ τὸ μὶν ὑγίιαν ποιῖν τὰ ἐν τῷ σώματι κατὰ φύ-30 
σιν παθιστάναι κρατεῖν τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ ἀλλήλων, 
τὸ δὲ νόσον παρὰ φύσιν ἄρχειν τε καὶ ἀρτεόθαι ἄλλο ὑπ' 
ἄλλου. Ἔσει γάρ. Οὐκοῦν αὖ, ἔφην, τὸ δικαιοσύνην 
ἐμποιεῖν τὰ ἐν τῇ ψυχῆ κατὰ φύσιν καθιστάναι κρατεῖν 
τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ᾿ ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀδικίαν παρὰ φύ- 15 
σιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι ἄλλο ὑπ' ἄλλου; Κομιδῇ, ἔφη. 
᾽Αριτὴ μὶν ἄρα, ὡς ἴοικεν, ὑγίειά τέ τις ἂν εἴη καὶ κάλ- 
λος καὶ εὐεξία ψυχῆς, κακία δὲ 2όσος τε καὶ αἶσχος καὶ Ἐ 
ἀσθένεια. "Έσειν οὕτως. Αρ οὖν οὐ -αἱ τὰ μὲν καλὰ 
ἐπιτηδεύματα εὖς ἀρετῆς κτῆσιν φέρει, τὰ ὅ- eꝛes εἰς 4ο 

κακίας; Ανάγκη. 
Τὸ δὴ λοιπὸὺν ἤδη, ὡς ἴοικεν, ἡμῖν ἐστὶ — 

πότερον αὖ λνσιτελεῖ δίκαιά τε πράττειν καὶ καλὰ ἑπτη- 445 
δεύειν καὶ εἶναι δίκαιον, ἐάν τε λανθάνῃ ἐάν τε μὴ τοι- 
οὗτος ὤν, ἢ ἀδικεῖν τε καὶ ἄδικον εἶναι, ἐάνπερ μὴ διδῷ 6 

η 

— 15. ἰδία - - δημοσία Siallbaumii Ἓοροίας, -- 
16. ——— - 4ο. αὐτοῦ] αὐτὺ a, αὐτῷ ο. -- ἐν αὐτῷ 5. — 22. ἄλλο τι. Τί οὖν 4, ἄλλο. Ἔτι οὖν ς, 
— 35. τελευταῖον πι. — 37. τε οπι. 8ο. — τιρᾶ οπή. a, 

1, καὶ περὶ πολιτικόν πο. -- ἢ καὶ περὶ 4. 
— 1). ὲ om. ἃς -- ὠφέλει Astius. — 36. τολλότρια νο. 

- 6. αὖ ἂν 4. . ἄρα a. — 1. dorleuta τῷ τοῦ ἀρχικοῦ] 
δουλεύειν τοῦ ὁ' αὖ δουλεύειν ἀρχικοῦ. “Ποπ. -- 11. Ταῦεα ας. — ταῦτα] ταύτῃ a. — 12. τὰ δίκαια 4ΘΞΠΦΙητ. 
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ΠΑΑΤΡΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΑΣ ὅ’. 

δέκην μηδὲ βετίων γίγνηται κοἰαζόμενος ᾿Αλλ', ἴφη, 
ὦ Σώκρατες, γελοῖον ἔμοιγε φαίνεται τὸ σκέµµα γίγνε- 

Β σθαι ἤδη, εἰ τοῦ μὲν σώματος τῆς φύσεως διαφθειροµέ- 
319 νης δοκεῖ οὐ βιωτὸν εἶναι οὐδὲ μετὰ πάντων σιτίων εε 

5 καὶ ποτῶν καὶ παντὸς πλούτου καὶ πάσης ἀρχῆς, τῆς 

δὲ αὐτοῦ τούτου ᾧ ζῶμεν φύσεως ταραττοµένης καὶ 
διαφ θειροµένης βιωτὸν ἄρα ἔσται, ἐάνπερ τις ποιῇ ὃ ἂν 
βουληθῇ ἄλλο πλἡν τοῦτο ὁπόθεν κακίας μὲν καὶ ἀδικίας 
ἁπαλλαγήσεται, δικαιοσύνην δὲ καὶ ἀρετὴν κτήσεταε, ἔπει- 

10 δήπερ ἐφάνη γε ὄντα ἑκάτερα οἷα ἡμεῖς διεληλύθαµεν. 
Γελοῖον γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ. ἀλλ ὅμως ἐπείπερ ἐνταῦθα ἐλη- 
λύθαμεν, ὅσον οἷόν τε σαφέστατα κατιδεῖν Ότι ταῦτα 
οὕτως ἔχει, οὐ χρὴ ἀποκάμνειν. "Ἠκιστα νὴ εὖν ἁία, 

ὃ ἔφη, πάντων ἀποκμητέον. «εῦρο νῦν, ἦν ὃ ἐγώ, ἵνα 
is xcel ἵδῃς ὅσα καὶ εἴδη ἔχει ἡ κακία, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἅ γε 
δἡ καὶ ἄξια Θέας. "Έπομαι, ἔφη µόνον λέγε. Καὶ µήν, 
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ἦν δ’ ἐγώ, ὥόπερ ἀπὸ σκοπιᾶς µοι φαίνεται, ἐπειδὴ ἐν- 
ταῦθα ἀναβεβήκαμεν τοῦ λόγου, ἓν μὲν εἶναι εἶδος τῆς 
ἀρετῆς, ἄπειρα δὲ τῆς κακίας, τέτταρα ὅ᾽ ἐν αὐτοῖς ἄττα 
ὧν καὶ ἄξιον ἐπιμνησθῆναι, Πῶς λέγει ἔφη. "Όσοι, 
ἦν δ' ἐγώ, πολιτειῶν τρόποὶ εἰσὶν εἴδη ἔχοντες, τοσοῦτοι 
πιγδυνεύουσι καὶ ψυχῆς τρόποι εἶναι. Πόσοι δή; Πέντε Ὁ 
μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πολιτειῶν, πέντε δὲ Ψυχῆς. 4ΐγε, ἴφη, 
τἶνες. έχω, εἶπον, ὅτι εἷς μὲν οὗτος ὃν ἡμεῖς διελη- 
λύθαμεν πολιτείας εἴη ἂν τρύπος, ἐπονομασθείη ὅ ὢν 
καὶ διχῆ, ἐγγενομένου μὲν γὰρ ἀνδρὺς ἑνὸς ἐν τοῖς ιο 
ἄρχουσι διαφέρονεος βασιλεία ἂν κληθείη, πλειόνων δὲ 
ἀριστοκρατία. ᾽Αληθῆ, ἴφη. Τοῦτο μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ 
γώ, ἓν εἶδος λέγω" οὔτε γὰρ ἂν πλείους οὔτε εἷς ἔγγε- 
νόμενος κινήσειεν ἂν τῶν ἀξίων λόγου νόµων τῆς πὀ- Ε 
χεως, εροφῇ εε καὶ παιδεία χρησάµενος ᾗ διήλθοµεν. Οὐ 15 

γὰρ εὐκός, ἔφη. 
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᾽γαθὴν μὶν τοίνυν τὴν τοιαύτην πόλιν τε καὶ πολι- 

τείαν καὶ ὀρθὴν καλῶ, καὶ ἄνδρα τὸν τοιοῦτον' κακὰς 
δὲ τὰς ἄλλας καὶ ἡμαρτημένας, εἴπερ αὕτη ὀρθή, πεφί 
τε πύλ]εων διοικήσεις καὶ περὶ ἰδιωτῶν φυχῆς τρόπου 

δ κατασκευή», ἓν τέτταρσι πονηρίας εἶδεσιν οὔσας. Ποίας 

δὴ ταύτας; ἔφη. 
Καὶ ἐγὼ μὲν ᾗα τὰς ἐφεξῆς ἐρῶν, ὥς µοι ἐφαίνοντο 

Ἡ ᾖἔἕκασται ἐξ ἀλλήλων μεταβαίνει" ὁ δὲ Πολέμαρχος -- σµι- 
κρὸν γὰρ ἀπωτέρω τοῦ ᾿δειμάντον καθῆστο — ἐκτείνας 

αοτὴν χεῖρα καὶ Ἰαῤόμενος τοῦ ἱματίου ἄνωθεν αὐτοῦ παρὰ 
τὸν ὧμον, ἐκεῖνόν τε προσηγώγετο καὶ προτείνας ἑαυτὸν 
ἔλεγεν ἄττα προσκεκυφώς, ὧν ἅλιο μὶν οὐδὲν κατηκού- 

940 σαµεν, τόδε δὲ, ᾿Αφήσομεν οὖν, ἔφη, ἢ τί δράσομεν: 
"Ἠκιστά γε, ἴφη ὁ Αδείμαντος μέγα ἤδη λέγων. Καὶ ἐγώ, 

151 μάλιστα, ἴφην, ὑμεῖς οὐκ ἀφήτε; δὲ, ἡ δ᾽ ὃς, Ἔτι 
ο ἐγὼ εἶπον, εί μάλιστα; Αποῤῥαθυμεῖν ἡμῖν δομεῖς, ἴφη, 

καὶ εἶδος ὅλον οὐ τὸ ἐλώχισεο» ἐχκλέπτειν τοῦ λόγου, ἵνα 
μὴ διέλθης, καὶ λήσειν σἱηθῆναι εἰπὼν αὐτὺ φαύϊ]ως, 

ὡς ἄρα περὶ γυναικῶν τε καὶ παίδων παντὶ δῆλον, ὅει 

30 κοινὰ τὰ φίλων ἴσεαι. Οὐκοῦν ὀρθῶς, ἔφην, ὦ ᾿Αδεί- 
µαντε; Ναί, ἡ d' ὃς. ἁλλὰ τὸ ὀφθῶς τοῦτο, ὥσπερ 
τόλλα, λόγου δεῖται, τίς ὁ τρόπος τῆς κοινωνίας" πολλοὶ 

γὰρ ἂν γένοιτο. μὴ οὖν παρῇς ὕντινα σὗ λέγεις. ὡς 
D ἡμεῖς πίλαι περιµένομεν οἰύμενοί σὲ που μνησθήσεσθαι 

ας παιδοποιίας τε πἑρι, πῶς παιδοποιήσονταε, καὶ γενοµένους 
πῶς θρέψοναι, καὶ ὅλην ταύτην ἣν λέχεις κοινωνίαν γυναι- 

κῶν τε καὶ παίδων" μέγα γάρ ει οἰόμεθα φέρει» καὶ ὅλον εἰς 
πολιτείαν ὀρθῶς ἢ μὴ ὀρθῶς γιγνόµενον. νῦν οὖν ἐπειδὴ 
ἄλλης ἐπιλαμβάνει πολιτείας πρὶν ταῦτα Ἱκανῶς διελέσθαε, 

450 «ο δέδοχται ἡμῖν τοῦτο, ὃ σὺ ἤκουσας, τὸ σἳ μὴ µεθιέναι, 
217 πρὶν ὧν ταῦτα πάντα ὥσπερ τἆλλα διέλθῃς. Καὶ ἐμὶ τοί- 

ην, ὁ Γλαύκων ἔφη, ποιγωνὺν τῆς Φήφου ταύτης τί- 
Φετε. ᾽μέλει, ἔφη ὁ Θρασύμαχος, πᾶσι ταῦτα δεδογµένα 

ἡμῖν νόμιζε, ὦ Σώκρατε. Οἷον, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰργάσα- 
σθε ἐπιλαβόμενοί µου! σον λόγον πάλιν, ὥσπερ ἐξ ἀρτῆς, 
κιψεῖτε περὶ τῆς πολιτείας! ἣν ὡς ἤδη διεληλυθώὠς ἔγωγε 
ἔχαιρον, ἀγαπῶν εἴ τις ἐάσαι ταῦτα ἀποδεξάμενος ὡς 
τότε ἐῤῥήθη, ἃ νῦν ἐμεῖς παρωκυλοῦνεες οὐκ ἴστε Όσον 
ἐσμὸν λόγων ἐπεγείρετε" ὃν ὁρῶν ἐγὼ παρῆκα τόεε, μὴῆ 
παράσχοι πολὺν ὄγίον. Τί δέ; ἡ δ᾽ ὃς ὁ Θρασύμαχος". 
χρυσοχοήσυντας οἵει τούσδε νῦν ἐνθάδε ἀφῖχθαι, ἆλλ’ οὐ 
λόγων ἀκουσομένουςς Ναί, εἶπον, µετρίων γε. ΠΜέτρον 

δέ Υ, ἔφη, ὦ Σώήρατες, ὁ Γλαύκων, τοιούτων λόγων 10 
ἀκούειν ὅλος ὁ βίας νοῦν ἔχουσιν. ἀλλὰ τὸ μὶν ἡμέτερον 
ἴα" σὺ δὶ περὶ ὧν ἐρωτῶμεν μηδαμῶς ἀποκάμῃςο ᾗ σοι 
δοκεῖ διεξιών, τίς ἡ κοινωνία τοῖς φύλαξιν ἡμῖν παίδων G 
τε πέρι καὶ γυναικών ἔσται καὶ τροφῆς νέων ἴτι ὄντων 
τῆς ἐν τῷ μεταξὺ χρύνῳ γιγνοµένης γενέσιώς τε καὶ παι- 15 
δείας, ἡ δὴ ἐπιπονωτάτη δοκεῖ εἶναι. πειρῶ οὖν εἰπεῖν 
τίνα τρόπον δεῖ γίγνεσθαι αὐτήν. Οὐ ῥᾷδιον, ὦ εἴ- 
δαιμον, ἦν δ' ἐγώ, διεθεῖν' πολλὰς γὰρ ἀπιστίας ἴχει 
ἔτι μᾶλλον τῶν ἔμπροσθεν ὧν διήλθομεν. καὶ γὰρ ὡς 
δυνατὰ λέγεται, ἀπιστοῖτ' ἄν, καὶ εἰ ὃ τι μάλιστα 20 

νοιτο.' ὡς ἄριστ᾽ ἂν εἴη ταῦτα, καὶ ταύτῃ ἀπιστήσεαι. Ὁ 
διὸ δὴ καὶ ὄκνος τις αὐτῶν ἅπτεσθαι, μὴ εὐχὴ δοκῇ εἷ- 
γαι ὁ λόγος, ὦ φίλε ἑταῖρε. ᾖΜηδίν, ἡ ὅ) ὃς, ὄκνει" 
οὔτε γὰρ ὀγνώμονες οὔτε ἄπιστοι οὔτε δύσνοι οἱ ὦκον- 
σόμενοι. Καὶ ἐγὼ εἶπον Ὦ ἄριστε, ἡ που βονλύμενός µε 19 

παραθαῤῥόνειν λέγειςι Εγωγ, ἔφη. Πῶν τοίνυν, ἦν ὅ᾽ 
ἐγώ, τοὐναντίον ποιῖς. πιστεύογτος μὲν γὰρ ἐμοῦ ἐμοὶ 
εἰδέναι ἃ λέγω, καλῶς εἶχεν ἡ παραμνθία" ἐν γὰρ φρο- 
γίμοις τε καὶ φίλοις περὶ τῶν μεγίστων τε καὶ φίλων τή Ἑ 
ληθή εἰδότα λέγειν ἀσφαλὶς καὶ θαῤῥαλέον, ἀπιστοῦντα 39 
δὲ καὶ ζητοῦντα ἅμα τοὺς λόγους ποιεῖόθαι, ὃ δὴ ἐγὼ 
δρῶ, φοβερόν τε καὶ σφαλερόν, οὔ τε γέκωτα ὀφλεῖν — 
παιδικὸν γὰρ τοῦτό γε --, ἀλλὰ μὴ σφαλεὶς τῆς ἀληθείας 
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Siohaeus: ὄφλειν αὖς, 



οὐ µόνον αὐτὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς φίλους ξυνεπισπασάµενος 
κείσοµαι περὶ ἃ ἥκιστα δεῖ σφάλλέσθαι. προσκυνῶ δὲ ᾿Αδρά- 
ατειαν, ὦ ΓἸαύκων, χάριν οὗ μµέλλω λέγειν: ἐλπίζω γὰρ 
οὖν ἔλαττον ἁμάρεημα ἀκουσίως τινὸς φονία γενέσθαι ἢ 

3:59 6 ἀπατεῶνα καλών τε καὶ ἀγαθῶν καὶ δικαίων νομµίμων 
πέρι. τοῦτο οὖν τὸ κινδύνευµα κινδυνεύειν ἐν ἐχθροῖς 
κρεῖτον ἢ φίλοι, ὥστε εὖ µε παραμοθε. Καὶ ὁ 

Β ᾖΓιαύκων γελάσας ᾽Αλλ’, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐάν τι πάθω- 
μεν πλημμελὶς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἀφίεμέν σε ὥσπερ φόνου 

ο καὶ καθαρὺν εἶναι καὶ μὴ ἀπατεώνα ἡμῶν. ἀλλὰ θαῤῥήσας 
λέγε. ᾽Αλλὰ μέντοι, εἶπον, καθαρός γε καὶ ἐκεῖ ὁ ἄφε- 

θείς, ὡς ὁ νόμος λέγει" εἰκὸρ δέ γε, εἴπερ ἐκεῖ, κώνθάδε, 

Αέγε τούνν», ἴφη, τούτου γ΄ ἕνεκα. Αέγειν δή, ἴφην ἐγώ, 
χρὴ ἀνάπαλιν αὖ νῦν, ἃ τότε ἴσως ἴδει ἐφεξῆς λέγειν. 

6 ιστάχα δὲ οὕτως ἂν ὀρθῶς ἴχοι, μετὰ ἀνδρεῖον δρᾶμα παν- 
τελῶς διαπεφα»θὶν τὸ γυναικεῖον αὖ περαίνειν, ἄλλως τε 
καὶ ἐπειδὴ σὐ οὕτω προκαλεῖ. 

᾿Ανθρώποις γὰρ φῦσι καὶ παιδευθεῖσιν ὡς ἡμεῖς διήλ- 

. 9ομεν, κατ ἐμὴν δόξαν οὐκ ἴστ᾽ ἄλλη ὀρθὴ παίδων τε 
4ο καὶ γυναικῶν κτῆσίς τε καὶ χρεία ἢ κατ ἐκείνην τὴν ὁρ- 

μὴν ἰοῦσιν, ἤνπερ τὸ πρῶτον ὠρμήααμεν. ἐπεχειρήσαμεν 
δέ που ὡς ἀγέλης φύλακας τοὺς ἄνδρας καθιστάναι τῷ 

ὮῬ Λόγω. Ναί ᾽Ακολουθῶμεν τοίνυν καὶ τὴν γένεσιν καὶ 
τροφὴν παραπλησίαν ἀποδιδόντες, καὶ σποπώμεν, εἰ ἡμῖν 

99) 1 πρέπει ἢ οὔ. Πῶς: ἴφη. δε. τὰς Θηλείας τῶν φυλά- 

κων κυνῶν πότερα ἑυμφνλάττειν οἰόμεθα δεῖν ἅπερ ἂν οἱ 
ἄῤῥενες φυλάετωσι καὶ ἐυνθηρεύειν καὶ τἆλλα κοινῇ πράτ- 
τεν, ἢ τὰς μὲν οὐκουρεῖν ἔνδον αἷς ἀδυνάτους διὰ τὸν 
τῶν σχνλάκων τόκον τε καὶ τροφή», τοὺς δὲ πονεῖν τε καὶ 

αρπᾶσαν ἐπιμέλειαν ἔχειν περὶ τὰ ποίµνια; Κοινῆ, ἔφη, 
Ε πάντα" πλὴν ὡς ἀσθενεστέραι χρώµεθα, τοῖς δὲ ὡς 

ἰοχυροτέροις. Οἷόν τ' οὖν, ἴφην ἐγώ, ἐπὶ τὰ αὐτὰ 
χρῆσθαί τινι ζώῳ, ἂν μὴ τὴν αὐτὴν τροφήν τε καὶ παι- 
δείαν ἀποδιδῷς: Οὐχ οἷόν τε. Ed ἄρα ταῖς γυναιξὶν ἐπὶ 

as ταὐτὰ χρησόµεθα καὶ τοῖς ἀνδράσε, ταὐτὰ καὶ διδακτέον 
4598 αὐτάς. Ναι ΠΜουσικὴ μὲν ἐκείνις τε καὶ γυµναστικὴ 

ἐδόθη. Ναί. Καὶ ταῖς γυναιξὶν ἄρα τούτω εὼ τέχνα καὶ 
τὰ περὶ τὸν πόλεμον ὠποδοτέον καὶ χφηστέον κατὰ ταὐτά. 
Εὐιὸς ἐξ ὧν λέγεις, ἔφη. Ίσως δή, εἶπον, παρὰ τὸ ἔθος 

αογελοῖα ἂν φαΐφοιτο πολὶλᾶ περὶ τὰ νῦν Ίεγόμενα, εἰ πρά- 
ἔεται ᾗ λέγεται. Ναὶ µάλα, ἔφη. Τί, ἦν & ἐγώ, γελοιό- 
τατον αὐτῶν ὁρᾷς: ἢ δῆλα δὴ ὅτι γυμνὰς τὰς γυναῖκας 
ἐν ταῖς παλαίσεραις γυμναζοµένας μετὰ τῶν ἀνδρῶν, οὐ 

ἩΒ µόνον τὰς νέας, ἁλλὰ καὶ ἤδη τὰς πρεσβυτέρας, ὥσπερ 

994 ιὸ τοὺς γέροντας ἐν τοῖς γυµνασίοιᾳ, ὅταν ῥυσοὶ καὶ μὴ 
ἠδεῖς τὴν ὄψιν ὅμως φιλογυμναστῶσιν; Νἡ τὸν ία, ἔφη: 
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γελοῖον γὰρ ἄν, ὥς γε ἐν τῷ παρεσεῶτι, φανείη. Οὐκ- 

οὔν, ἦν δ) ἐγώ, ἐπείπερ ὠρμήσαμεν λέγειν, οὐ φοβητέον 
τὰ τῶν χαριέντων σκώµµατα, ὅσα καὶ οἷα ἂν εἴποιεν εἰς 
τὴν τοιαύτην µεταβολὴν γενοµένην καὶ περὶ τὰ γυμνάσια 

καὶ περὶ µονσικὴν καὶ οὐκ ἐλάχιστα περὶ τὴν τῶν ὅπ]ων 16 
στέσιν καὶ ἵππων ὀγχήσες. Ὀρθῶς, ἴφη, λέγει. ᾿Αλλ’ 
ἐπείπερ λέγειν ἠρξάμεθα, πορευτέον πρὸς τὸ τραγὺ τοῦ 
»όµου, δεηθεῖσί τε τούτω» μὴ τὰ αὐτῶν πράττειν ἁλιὰ 
απουδάζειν, καὶ ὑπομνήσασιν ὅτι οὐ πολὺς χρόνος ἐξ 
οὗ τοῖς Ἓλλησιν ἐδόκει αἰσχρὰ εἶναι καὶ γελοῖα ἅπερ νῦν ιο 
τοῖς πολλοῖς τῶν βαρβάρων, γυμνοὺς ἄνδρας ὁρᾶσθαι. 
καὶ ὅτε ἤρχοντο τῶν γυµνασίων πρῶτοι μὲν Αρῆτες, 
ἔπετα «ακεδαιμόφίαι, ἐξῆν τοῖς τότε ἀστείοις πάντα ἢϐ 

ταῦτα κωμωδεῖν. ἢ οὐκ οἵει; Εγωγε. ᾽Αλλ’ ἐπειδή, οἶμαι, 

Ἰθωμένοις ἄμεινον τὸ ἀποδύεσθαι τοῦ συγκαλύπτειν πάντα 15 
τὰ τοιαῦτα ἐφάνη, καὶ τὸ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς δὴ γελοῖον 
ἐξεῤῥύη ὑπὸ τοῦ ἐν τοῖς λόγοις μηνυθέντος ἀρίστον, καὶ 
τοῦτο ἐνεδείξατο, ὅτι µάταιος ὃς γελοῖον ἄλλο τι ἡγεῖται 99 
ἢ τὸ κακόν, καὶ ὁ γελωτοποιεῖν ἐπιχειρῶν πρὸς ἄλλην 
τινὰ ὄψιν ἀποβίέπων ὡς γελοίου ἢ τὴν τοῦ ἄφρονός τε το 
καὶ κακοῦ, καὶ καλοῦ αὖ σπουδάζει πρὸς ἄλλον τινὰ σκοπὸν Ε 
στησάµενος ἢ εὺν τοῦ ἀγαθοῦ. Παντάπασι μὶν οὖν, ἔφη. 
Ἰ4ϱ οὖν οὐ πρῶτον μὲν τοῦτο περὶ αὐτῶν ἀνομολογητέου, 
εἰ δυνατὰ ἢ οὔ, καὶ δοτέον ἀμφισβήτησιν εἴεε τις φιλο- 
παίσµων εἴτε σπουδαστικὸς ἐθέλει ἀμφισβητῆσαι, πότερον 35 
δυνατὴ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἡ θήλεια τῇ τοῦ ἄῤῥενος 
γένους κοινωνῆσαι εὖ ἅπαντα τὰ ἔργα ἢ οὐδ εἰς ἔν, ἢ 
εἷς τὰ μὲν οἵα τε, εἰ δὲ τὰ οὔ, καὶ τοῦτο δὴ τὸ περὶ 
τὸν πόλεμον ποτέρων ἐστίν; ἆρ' οὐχ οὕτως ἂν κάλλιστά 
τις ἀρχόμενος, ὥς τὸ ὐνόρ, καὶ κώλλιστα τελεντήσειν; 30 

Πολύ γε, ἔφη. Βούλει οὖν, ἦν & ἐγώ, ἡμεῖς πρὸς ἡμᾶς 
αὐτοὺς ὑπὲρ τῶν ἄλλων -.- ἵρα μὴ ἔρημα 
τὰ τοῦ ἑτέρου λόγον πολιορκῆται; Οὐδέν, ἴφη, κωλύει. 
Δέγωμεν δὴ ὑπὲρ αὐτῶν ὄει Ὢ Σώκρατές τε καὶ Γιαύ- ἢβ 
χων, οὐδὶν δεῖ ὑμῖν ἄλλους ἁμφιαβητεῖν: αὐτοὶ γὰρ ἐν 15 
ἀρχῇ τῆς κατοικίσεως, ἣν ὠκίζετε πόλιν, ὠμολογεῖτε δεῖν 
κατὰ φύσιν ἕκαστυν ἕνα Ἐν τὸ αὐτοῦ πράττειν. Ὥμολο- 3 
γήσαµεν, οἶμαι' πῶς γὰρ οὔ; Ἔσειν οὖν ὅπως οὐ πάµ- 
πολυ διαφέρει γυνὴ ἀνδρὸς τὴν φύσιν; Πώς ὅ’ οὐ δια- 

φέρει; Οὐκοῦν ἄλλο καὶ ἔργον ἑκατέρῳ προσήκει πρού- 40 

τάττειν τὸ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν; Τί µήν; Πῶς οὖν 
οὐχ ἁμαρτάνετε νῦν καὶ τάναντία ὑμῖν αὐτοῖς λέγε, 6 
φάσκοντες αὖ τοὺς ἄνδφας καὶ τὰς γυναῖκας δεῖν τὰ αὐτὰ 
πράττει πλεῖστον κεχωρισµένην φύσιν ἔχονταςι ώ τε 

ὦ Φαυμάσιε, πρὸς ταῦτ ἀπο]ογεῖσθαι; Ὡς μὲν ἑξαίφνης, «0 
ἔφη, οὐ πάνυ ῥᾷδιον" ἀλλὰ σοῦ δεήσοµαί τε καὶ δέοµαι 
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408 καὶ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν λόγον, ὅστις ποτ ἔστιν, ἑρμηνεῦσαι. 

Ταῦτ) ἐστίν, ἦν δ) ἐγώ, ὦ Γλαύκων, καὶ ἄλλα πολλὰ 
τοιαῦτα, ἃ ἐγὼ πάλαι προορῶν ἐφοβούμην τε καὶ ὤκνουν 

Ὦ ἅπτεσθαι τοῦ νόμον τοῦ περὶ τὴν τῶν γυνπικῶν καὶ 
σπαίδων κτῆσιν καὶ τροφή». Οὐ μὰ τὸν ία, ἔφη, οὐ 
γὰρ εὐκόλῳ ἔοικεν. Οὐ γάρ, εἶπον. ἀλλὰ δὴ ὧδ' ἔχει" 
ἄν τέ τις εἰς κολυμβήθραν μικρὰν ἐμπέσῃ ἄν τε εἰς τὸ 
µέγιστον πέλαγος μέσον, ὅμως γε νεῖ οὐδὲν ἧττον. Πάνυ 
μὶν οὖν. Οὐκοῦν καὶ ἡμῖν νευστέον καὶ πειρατέον σώζε- 

Ἰοσθαι ἐκ τοῦ λόγου, ἤτοι δελφῖνά τιν ἐλπίζοντας ἡμᾶς 

3328 ὑπολαβεῖν ἂν ἤ τινα ἄλλην ἅπορον σωτηρίαν. Ἔοικεν, 

Ε ἔφη. Φέρε δή, ἦν ὅ' ἐγώ, ἐάν πῃ εὕρωμεν τὴν ἴξοδον. 
ὠμολογοῦμεν γὰρ δη ἄλλην φύσιν ἄλλο δεῖν ἐπιτηδεύειν, 
γυναικὺς δὲ καὶ ἀνδρὸς ἄλλην εἶναι" τὰς δὲ ἄλλας φύσεις 

Ιπτὰ αὐτά φαµεν νῦν δεῖν ἐπιτηδεῦσαι. ταῦτα ἡμῶν κατη- 
γορεῖτε: Κομιδῇ γε. Ἡ γενναία, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Γιαύ- 

454 των, ἡ δύναμις τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης. Τί δή: "Οτι, 

εἶπον, δυκοῦσί µοι ες αὐτὴν καὶ ἄκοντες πολλοὶ ἐμπί- 
πτειν καὶ οἴεσθαι οὐκ ἐρίξεν ἀλλὰ διαλέγεσθαι, διὰ το 

αομὴ δύνασθαι κατ εἴδη διαιρούµενοι τὸ Λεγόμενον ἐπι- 
σκοπεῖν, ἀλλὰ κατ’ αὐτὸ τὸ ὄνομα διώκειν τοῦ λεχθέντος 
τὴν ἐναντίωσιν. ἔριδι, οὐ διαλέκεῳ πρὺς ἀλλήλους χρώ- 
µενοι. Ἔστι γὰρ δή, ἔφη, περὶ ποὶλοὺς τοῦτο τὸ πάθος: 
ἁλλὰ μῶν καὶ πρὸς ἡμᾶς τοῦτο τείνει ἐν τῷ παρόντι; 

Β 15 Παντάπασι μὲν οὖν, ἦν δ' ἐγώ: κινδυνεύοµεν γοῦν ὤκον- 
τες ἀντιλογίας ἄπεεσθαι. Πῶς: Τὸ μὴ τὴν αὐτὴν φύσιν 
ὅτι οὐ τῶν αὐτῶν δεῖ ἐπιτηδευμάτων τυγγάνειν πώνυ ciu · 
δρείως τε καὶ ἐριστικῶς κατὰ τὸ ὄνομα διώκομεν, ἐπε- 

σκεφάµεθα δὲ οὐδ᾽ ὁπῃοῦν τί εἶδος τὸ τῆς ἑτέρας τε καὶ 
10 τῆς αὐτῆς φύσεως καὶ πρὺς τί τεῖνον ὠριζόμεθα τότε, 

ὅτε τὰ ἐπικηδεύματα ἅλὶῃ φύσει ἄλλα, τῇ δὲ αὐτῇ τὰ 
αὐτὰ ἀπεδίδομεν. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη, ἐπεσκεφάμεθω. Τοι- 

ο γάρτοι, εἶπον, ἔξεστιν ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἀνερωτῶν ἡμᾶς 
αὐτοὺς εἰ ἡ αὐτὴ φύσις φαλακρῶν καὶ κομητῶν καὶ οὐχ 

15 ἡ ἐναντία, καὶ ἐπειδὰν ὁμολογῶμεν ἐναντίαν εἶναι, ἐὰν 

φαλακροὶ σχντοτομῶσι, μὴ ἐᾷν κοµήταςο, ἐὰν δ' αὖ κο- 
µῆται, μὴ τοὺς ἑτέρους. Γελοῖον μέντ ἂν εἴη, ἔφη. 
άρα κατ ἄλλο τι, εἶπον ἐγώ, γελοῖον, ἢ ὅτι τύτε σὐ 
πάντως τὴν αὐτὴν καὶ τὴν ἑτέραν φύσιν ἐτιδέμεθα, ἀλλ᾽ 

«ο ἐκεῖνο τὸ εἶδος τῆς ἀλλοιώσεώς τε καὶ ἁμοιώσεως µόνον 
Ὢ ἐφυλάττομεν τὸ πρὸς αὐτὰ τεῖνον τὰ ἐπιεηδεύματα: οἷον 

ἰατρικὸν μὲν καὶ ἑατρικὸν τὴν ψυχὴν ὄντα τὴν αὐτὴν φύσιν 
ἔχειν ἐλέγομεν. ἢ οὐκ οἴει; ᾿Εγωγε. Ἰατρικὸν δὲ καὶ τε- 
κτονικὸν ὦλλην:; Πάντως που. Οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, καὶ 

αὐτὸ τῶν ὠνδρῶν καὶ τὸ τῶν γυναικῶν γένος, ἐὰν μὲν πρὺς 
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τέχνην τινὰ η ἄλλο ἐπιτήδευμα διαφέρον φαίνηταε, τοῦτο 
δὴ φήσοµεν ἑκατέρῳ δεῖν ἀποδιδόναι ἐὰν δὲ αὐτῷ τούτῳ 
φαΐνηται διαφέρειν, τῷ τὺ μὲν Φῆλυ τίκτειν, τὸ δὲ ἄῤῥεν 
ὀχεύειν, οὐδέν τί πω φήσομεν μᾶλλον ἀποδεδεῖχθαι ὡς Ε 
πρὺς ὃ ἡμεῖς λέγομεν διαφέρει γυνὴ ὠνδρός, ἀλλ' ἔτι οἵη- 9996 

σόμεθα δεῖν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύεν τούς εε φύλακας ἡμῖν 
καὶ τας γυναῖκας αὐτῶν. Καὶ ὀρθῶς, ἔφη. Οὐκοῦν 

μετὰ τοῦτο κελεύομεν τὺν τὰ ἐναντία Ἱέγοντα τοῦτο αὐτὸ 
διδάσκει ἡμᾶς, πρὸς τίνα τέχνην ἢ τί ἐπιεήδευμα τῶν 455 
περὶ πόλεως κατασκενὴν οὐχ ἡ αὐτὴ ἁλλὰ ἑτέρα φύσις ο 
γυναικός τε καὶ ἀνδρός; «έκαιον γοῦν. Τάχα εοίνυν ἄν, 
ὅπερ σὐ ὀλέίγον πρότερον ἔλεγες, εἶποι ἂν καὶ ἄλλος, ὅτι 
ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα Ἱκανῶς εἰπεῖν οὐ ῥάδιον, ἐπισκε- 
Φαμένω δὲ οὐδὲν χαλεπόν. Εῑποι γὰρ ἄν. Βούλει οὖν 
δεώµεθα τοῦ τὰ τοιαῦτα ἀντιλέγονεος ἀκολουθῆσαι ἡμῖν, 15 
ἐάν πως ἡμεῖς ἐκείνῳ ἐνδειξώμεθα ὅτι οὐδέν ἐσειν ἐπι- Β 

τήδευµα ἴδιων γυναυκὰ πρὺς διοίκησιν πόλεως; Πώάνν γε. 
"8ι δή, φήσοµεν πρὺς αὐτόν, ἀποκρίνου. ἄρα οὕτως ἴλε- 
yre τὸν μὲν εὐφυῆῇ πρὀς τι εἶναι, τὸν δὲ ἀφνῆ, ἐν ᾧ 
ὁ μὶν ῥᾳδίως τι µανθάνοι, ὁ δὲ χαλεπῶς: καὶ ὁ μὲν ἀπὸ 30 
βοαχείας µαθήσεως ἐπὶ πολὺ εὑρετικὸς εἴη οὗ ἔμαθεν, 
ὁ δὲ ποὶλῆς µαθήσεως τυχὼν καὶ μελέτης μηδ ἃ ἔμαθε 

σώζοιτο; καὶ τῷ μὲν τὰ τοῦ σώματος ἱδανῶς ὑπεηρετοῖ J 

τῇ διανοία, τῷ δὲ ἐναντιοῖτο; ἂφ ἄλλ ἄττα ἐστὶν ἢ * 
ταῦτα, οἷς τὸν εὐφυῇ πρὸς ἕκαστα καὶ τὸν μὴ ὠρίζου: 

Οὐδείς, ἡ ὅ᾽ ὃς, ἄλλα φήσε. Οἶσθά τι οὖν ὑπὸ ἀνθρώ- 
πων μελετώμενον, ἐν ᾧ οὐ πάντα ταῦτα τὺὸ τῶν ἀνδρῶν 
γένος διαφερόντως ἴχει ἢ τὺ τῶν γυναικῶν; ἢ µακφρολο- 
}ῶμεν τήν τε ὑφαντικὴν Μέγοντες καὶ τὴν τῶν σεοπάνων 
τε καὶ ἑφημάτων θεραπείαν, ἐν οἷς δή τι δοκεῖ τὸ γυ- 0 
γαικεῖον γένος εἶναι, οὗ καὶ καταγελαστότατόν ἔστι πάἀν- Ὁ 
των ἠτεώμενον: Αληθῆ, ἴφη, λέγεις, ὅτι πολὺ κφατεῖται 

ἐν ἅπασιν ὡς ἔπος εἰπεῖν τὸ γένος τοῦ γένους. γυναῖκες 

μέντοι πολλαὶ πολλῶν ἀνδρῶν βελείους εἰς πολλά: τὸ δὲ 

ὅλον ἔχει ας σὺ λέγις. Οὐδὶν ἄρα ἐστίν, ὦ φίλε, ἔπι- 15 

τήδευµα τῶν πόλιν διουιούντων γυναικὸς διότι γυνή, οὐδ᾽ 
ἀνδρὸς διότι ἀνήρ, ἀλλ ὁμοίως διεπαρµέναι αἱ φύσεις 
ἐν ἀμφοῖν τοῖν ζώουν, καὶ πάντων μὶν μετέχει γυνὴ ἐπι- 
τηδευµάτων κατὰ φύσιν, πάντων δὲ ἀνήρ, ἐπὶ πᾶσι δὲ ΕἘ 
ἀσθενέστερον γυνὴ ἀνδρός. ΓΠάνυ γε Ἡ οὖν ἀνδράσι κ 
πάντα προστάξοµεν, γυναικὶ δὲ οὐδέν; Καὶ πῶς; Αλ 

ἔστι γάρ, οἶμαι, ὡς φήσοµεν, παὶ γυνὴ ἠατρική, ἡ δ’ οὔ, 
καὶ μουσική, ἡ ὅ' ἄμουσος φύσει. Τί µήν:; Γυμναστικὴ δ 3 
ἄρα οὔ, οὐδὲ πολεμική, ἡ δὲ ἀπόλεμος καὶ οὐ φιλογυµνα- 456 
στική; Οἶμαι ἔγωγε. Τί δέ; φιλόσοφός τεκαὶ µισόσοφος; καὶ ε5 308 
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Φυµοειδής, ἡ δ᾽ ἄθυμος; Ἔσει καὶ ταῦτα, Ἔστιν ἄρα 
καὶ φυλακικὴ γυνή, ἡ ὅ’ οὔ. ἢ οὗ τοιαύτην καὶ τῶν ἂν- 
δρῶν τῶν φυλακικῶν φύσιν ἐξελεξάμεθα; Τοικύκην μὲν 

οὖν. Καὶ γυναικὸς ἄρα καὶ ἀνδρὸς ἡ αὐτὴ φύσις εἰ 
Σφυλακὴν πόλεως, πἱὴν Όσα ἀσθενεστέρα ἢ ἰσχυροτέρα 

ἐσεί. Φαίνεται. Καὶ γυναῖκες ἄρα αἱ τοιαῦται τοῖς τοι- 
Ἡ ούτοις ὠνδράσιν ἐκλεκτέαι ξυνοικεῖν τε καὶ ξυμφυλάττειν, 

ἐπείπερ εἰσὶν Ἱκαναὶ καὶ ἐυγγενες αὐτοῖς τὴν φύσιν. 

Πάνυ γε. Τὰ δ' ἐπιτηδεύματα οὐ τὰ αὐτὰ ἀποδοτία 
ταῖς αὐταῖς φύσεσιν; Τὰ αὐτά, ΄Ἡκομεν ἄρα εἰς τὰ πρό- 

τερα περιφερόµενοι, καὶ ὁμολογοῦμεν μὴ παρά φύσιν εἶναι 
ταῖς τῶν φυλάκων γυναιξὶ µουσικήν τε καὶ γυμµνασεικὴν 
ἀποδιδόναι. Παντάπασι μὲν οὖν. Οὐκ ἄρα ἀδύνατά γε 

ο οὐδὲ εὐχαῖς ὅμοια ἐνομοθετοῦμεν, ἐπείπερ κατὰ φύσιν 
15 ἐτίθεμεν τὸν νόµον' ἀλλὰ τὰ νῦν παρὰ ταῦτα γινόμενα 
παρὰ φύσιν μᾶλλον, ὡς ἴοικε, γίγνεται. Ἔοικεν. Οὐκ- 

οὔν ἡ ἐπίσχεψις ἡμῖν ἦν εἰ δυνατά γε καὶ βέλτιστα λέγοι- 
µεν; ν γάρ. Καὶ ὅτι μὶν δὴ δυνατά, διωµολόγηταις 
Ναί. "Ότι δὲ δὴ βέλτιστα, τὸ μετὰ τοῦτο δεῖ διοµοίογη- 

3υ θῆναι; «ἡλον. Οὐκοῦν πρός γε τὸ φγλακικὴν γυναῖκα 
γενέσθαι, οὐκ ἄλλη μὲν ἡμῖν ἄνδρας ποιήσει παιδεία, 

ϱ ἄλλη δὲ γυναῖκας, ἄλλως τε καὶ τὴν αὐτὴν φύσιν παρα- 
λαβοῦσα; Οὖὐκ ἄλλη. Πῶς οὖν ἔχει δόξης τοῦ τοιοῦδε 
πέρι; Τένος δή: Τοῦ ὑπολαμβάνεν παρὰ σεαντῷ τὸν 

35 μὲν ἁμείνω ἄνδρα, τὸν δὲ χείρω. ἢ πάντας ὁμοίους ἠγεῖ; 

Οὐδαμῶς. Ἐν οὖν τῇ πόλει ἣν ὠκίζομεν, πύτερον οἵει 

ἡμῖν ἀμείνους ἄνδρας ἐξειργάσθαι τοὺς φύλακας, τυχόν- 
τας ἧς διήλθοµεν παιδείας, ἡ τοὺς σκυτοτόµους, τῇ σκυ- 
τικῇ παιδευθέντας; Γελοῖον, ἔφη, ἐρωτᾷς. Μανθάνω, 

Ειἔφην. εἰ δέ; τῶν ἄλλων πολιτῶν οὐχ οὗτοι ἄριστοι: 
Πολύ γε. Τί δὲ; αἱ γυγαῖκες τῶν γυναικῶν οὐχ αὗται 
ἔσονται βέλτισται: Καὶ τοῦτο, ἔφη, πολύ. Ἔσει δέ τι 

πόλει ἄμεινον ἢ γυναϊκάς τε καὶ ἄνδρας ὡς ἀρίστους 
ἐγγίγνεσθαι; Οὖκ ἔσειν. Τοῦεο δὲ μουσική τε καὶ γυμνα- 

453 Ι5σεικἠ παραγηνόµεναι, ὡς ἡμεῖς διήλθομεν, ἀπεργάσον- 
ται: Πῶς ὃ᾽ οὔ: Οὐ µόνον ἄρα δυνατὸν ἁλλὰ καὶ ἄρι- 

230 στον πόλει νόμιμον ἐτίθεμεν. Οὕτως. ᾿Αποδυτέον δὴ 
ταῖς τῶν φυλάκων γυναιξίν, ἐπείπερ ἀρετὴν ἀνεὶ Ἱματίων 

ἀμφιέσονται, καὶ κοινωνητέον πολέμου εε καὶ τῆς ἄλλης 
αυ φυλακῆς τῆς περὶ τὴν πόλιν, καὶ οὐκ ἄλλα πρακτέον" 

τούτων ὅ αὐτῶν τὰ ἐλαφρύτερα ταῖς γυναιξὶν ἢ τοῖς 
ἀνδράσι δοτέον διὰ τὴν τοῦ γένους ἀσθένειαν. ὁ δὲ γελῶν 

Ἡ µὠἀνὴρ ἐπὶ γυμναῖς γυναιξέ, τοῦ βελείσεου ἕνεκα γυµναζο- 
µέναιᾳ, ἀτελῆ τοῦ γελοίου σοφίας δρέπων καρπόν, 

6 οὐδὲν οἶδεν, ὡς ἔοικεν, ἐφ᾽ ᾧὦ γελᾷ οὐδ' ὃ τι πρώετη" 

2.9 
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κάλλιστα γὰρ δὴ τοῦτο καὶ λέγεται καὶ λελέξεται, ὅτι τὸ 
μὲν ὠφέλιμον καλόν, τὸ δὲ βλαβερὺν αἰσχρόν. Παντά- 
πασι μὲν οὖν. 

Τοῦτο μὲν τοίνυν ἓν ὥσπερ κύμα φῶμεν διαφεύγειν 
τοῦ γυναικείου πέρι νόµου έχοντες, ὥστε μὴ παντάπασι 5 
χατακλυσθῆναι τιθέντας ας δεῖ κοινῇ πάντα ἐπιτηδεύειν 
τούς τε φύλακας ἡμῖν καὶ τὰς φυλακίδας, ἀλλά πῃ τὸν ο 

λόγον αὐτὸν αὐτῷ ὁμολογεῖσθαι ὡς δυνατά τε καὶ ὠφί- 

Άιμα λέγει; Καὶ µάλα, ἔφην οὐ σμικρὸν κόµα διαφεύγεις. 
Φήσεις γε, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, οὐ µέγα αὐτὸ εἶναι, ὅταν τὸ μετὰ ιο 
τοῦτο ἵδῃς. 4έγε δή, ἴδω, ἔφη. Τούτῳ, ἦν ὅ' ἐγώ, 
ἔπεται νόµορ καὶ τοῖς ἔμπφοσθεν τοῖς ἆλλαις, ὡς ἐγώμαι, 34 
ὤδε. Τίς Τὰς γυναῖκας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων 

πάντων πάσας εἶναι κοινάς, ἰδίᾳ δὲ μηδενὶ µηδεµίαν Ὦ 
αυνοικεῖν’ καὶ τοὺς παῖδας αὖ κοινούς, καὶ μήτε γονέα 16 
ἔκγονον εἰδέναι εὖν αὐτοῦ μήτε παῖδα γονέα. Πολύ, 
ἔφη, τοῦτο ἐκείνου μεῖζον πρὸς ἀπισείαν καὶ τοῦ ὄννα- 
τοῦ πὲρε καὶ τοῦ ὠφελίμου. Οὐκ οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, περέ 
γε τοῦ ὠφελίμου ἀμφισβητεῖσθαι ἄν, ὡς οὐ µέγιστον 
ἀγαθὸν κοινὰς μὲν τὰς γυναῖκας εἶναι, κοινοὺς δὲ τοὺς αν 
παῖδας, εἴπερ οἷάν τε" ἀλὶ οἶμαι περὶ τοῦ εἰ δυναεὸν 
ἢ μὴ πλείστην ἀμφισβήτησιν γενέσθαι. Περὶ ἀμφοτέρων, « 
ἡ ὅ’ ὃς, εὖ μάλ’ ἂν ἀμφισβητηθείη. «έχεις, ἦν δ' ἐγώ, 
λόγων ξύσεασιν' ἐγὼ δ᾽ ὤμην ἕἔκ γε τοῦ ἱτέρου ἀποδρά- 
σεσθαι, εἴ σοι δόξειεν ὠφέλιμον εἶναι, λοιπὸν δὲ δή µοι Ἡ 
ἔσεσθαι περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ µή. Αλ’ οὐκ ἔλαθες, ἡ ὅ' 
ὃς, ἀποδιδράσκων, ἀλλ’ ἀμφοτέρων πέρι δίδου λόγον. 
Ὑφεκεέον, ἦν ὅ’ ἐγώ, δίκην. τοσόνδε μέντοι χάρισαέ μοι" 
Σασόν µε ἑορεάσαι, ὥσπερ οἱ ἀργοὶ τὴν διάνοιαν εἰώθα- «408 
σιν ἱστιάσθαι ὑφ᾽ ἑαυτῶν, ὅταν μόνοι πορεύωνται. καὶ γὰρ 1ο 
οἱ τοιοῦτοί που, πρὶν ἐξευρεῖν τίνα τρόπον ἴἔσται τι ὧν 

ἐπιθυμοῦσι, τοῦτο παρέντες, ἵνα μὴ κάµνωσι βουλενόμε- 3 
φοι περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ µή, Θέντες ὡς ὑπάρχον εἶναι 
ὃ βούλονται, ἤδη τὰ λοιπὰ διατάττουσι καὶ χαίρουσι διεξ- 
τόντες οἷα ὁρφάσοναι γενοµένου, ἀργὸν καὶ ἄλλως ψυχἠν 15 
ἔει ἀργοτέραν ποιοῦντες. ἤδη οὖν καὶ αὐτὸς µαλθακίζυ- 
μαι, καὶ ἐκεῖνα μὲν ἐπιθυμῶ ἀναβαλίσθαι καὶ ὕστερον 
ἐπισκέφασθαι, ᾗ ὄννατά, νῦν δὲ ὡς δυνατῶν ὄντων Φεὶς 
σκέφοµαι, ἄν µοι παρίῃς, πιὸς διατάξουσιν αὐτὰ οἱ ἄρχον- 

τες γιγνόµενα, καὶ ὅτι πάντων ἔυμφορώτατ᾽ ἂν εὔη πρα- 4 
ἀθέντα τῇ τε πύλει καὶ τοῖς φύλαξι. ταῦτα πειράσοµαί 
σοι πρύτερα συνδιασκοπεῖσθαι, Όσεερα ὃ᾽ ἐκεῖνα, εἴπερ 
παρίης. ᾽Αἰλὰ παρίηµι, ἔφη, καὶ σκόπει. 

Οἶμαι τοίνυν, ἦν ὅ’ ἐγώ, εἴπερ ἔσονται οἱ ἄρτοντες ὁ , 
ἄξιοι τούτον τοῦ ὀνόματος, οἵ τε τούτοις ἐπίκουροι κατὰ α0 484 
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ταύὐτά, τοὺς μὲν ἐθελήσειν ποιεῖν τὰ ἐπιταττόμενα, τοὺς 
δὲ ἐπιτάξειν, τὰ μὲν αὐτοὺς πειθοµένους τοῖς νόµοις, 

τὰ δὲ καὶ µιμουμένους Όσα ἂν ἐκείοις ἐπιτρέφωμεν. 
Εἰκός, ἔφη. Σὺ μὲν τοίνυν, ἦν ὅ' ἐγώ, ὁ νομοθέτης 

φαὐτοῖς, ὥσπερ τοὺς ἄνδρεως ἐξέεξας, οὕτω καὶ τὰς γυ- 

γαἶκας ἐκλέξας παραδώσεις καθ Όσον οἷόν τε ὁμοφνεῖς' 
2383 οἱ δέ, ἅτε οἰκίας τε καὶ ἐνσσίτια ποινῇ ἔχοντες, ἰδίᾳ δὲ 

ϱ οὐδενὸς οὐδὲν τεοιοῦτο κεκτηµένου, ὁμοῦ δὴ ἔσονται, 
ὁμοῦ δὲ ἀναμεμιγμέρων καὶ ἐν γυµφασίοις καὶ ἐν τῇ ἄλλη 

ιο τροφῇ ὑπ ὠνάγκης, οἶμαι, τῆς ἐμφύτου ἄξονται πρὸς 
τὴν ἀλλήλων µίξιν. ἢ οὐκ ἀναγκαῖά σοι δοκῶ λέγειν; Οὐ 
γεωμετρικαῖς γε, ἡ ὃ ὃς, ἀλλ ἐρωτικαῖς ἀνάγκαις, αἳ 
κιρδυνεύονσιν ἐκείνων δριμύτεραι εἶναι πρὸς τὺ πείθειν 
τε καὶ ἕλκμιν τὸν πολὺν λεών. Καὶ µάλα, εἶπον, ἀλλὰ 

16 μετὰ δὴ ταῦτα, ὦ Γιαύκων, ἀεώκτως μὶν µίγνυσθαι 
ἀλλήλοις ἢ ἆλλο ὀτιοῦν ποιεῖν οὔτε ὅσιον ἐν εὐδαιμόνων 

κ πύλει οὔτ' ἐώσονσοιν οἱ ἄρχοντε. Οὐ γὰρ δίκαιον, ἔφη. 
«ῆλον δὴ ὅτι γάμους τὸ μετὰ τοῦτο ποιήσοµεν ἱεροὺς εἰς 
δύναμιν ὃ τι μάλιστα" εἶεν ὅ' ἂν Ἱεροὶ οἱ ὠφελιμώτατοι. 

459 30 Παντάπασι μὲν οὖν. Πῶς οὖν δὴ ὠφελιμώτατοι ἴσονται; 
τόδε µοι λέγε, ὦ Γλαύκων: ὁρῷ γάρ σου ἐν τῇ οὗκία καὶ 
κύνας Φηρευτικοὺς καὶ τῶν γενναίων ὀρνίθων μάλα συ- 
χνούς: ἀφ οὖν, ὦ πρὸς «ιός, προσίσχηκάς τι τοῖς τού- 
των γάµοις τε καὶ παιδοποιίαις; Τὸ ποῖον, ἔφη: Πρῶ- 

στον μὲν αὐτῶν τούτων, καίπερ ὄντων γενναίων, ἀρ οὐκ 
εἰαέ τινες καὶ γίγνονται ἄριστοι: Εἰσίν. Πότεφον οὖν ἐξ 

9 ἁπώντων ὁμοίως γεννᾷς, ἢ πφοθυμεῖ ὃ τι μάλιστα ἐκ τῶν 

Ἡ ὠρίστων; Ἐκ τῶν ἀρίστων. Τί ὅ᾽; ἐκ τῶν νεωτάτων ἢ 
ἐκ τῶν γεραιτάτων ἢ ἐξ ἁκμαξόντων ὅὃ τι μάλιστα; Ἐξ 

30 ἀκμαζόντων. Καὶ ἐὰν μὴ οὕτω γεννᾶται, πολύ σοι ἡγεῖ 
χείρον ἴσεσθαι τό τε τῶν ὀρνίθων καὶ τὸ τῶν κυνῶν γένος; 

Ἔγωγ", ἔφη. Τί δὲ ἵππων οἵἴει, ἦν ὅ' ἐγώ, καὶ τῶν ἄλλων 
ζώων; ἡ ἄλλῃ πῃ ἴχειν; άτοπον μέν ἄν, ἡ ὃ᾽ ὃς, εἴη. 
Βαβαί, ἦν ὅ’ ἐγώ, ὦ φίλε ἑεαῖρε, ὡς ἄρα σφόδρα ἡμῖν 

ας δεῖ ἄκρων εἶναι τῶν ἀρχόντων, εἴπερ καὶ περὶ τὸ τῶν 
6 ἀνθρώπων γένος ὥὡσαύτως ἔχει. ᾽Αλλὰ μὲν δὴ ἔχει, ἔφη" 

ἀλλὰ εί δή; "Οει ἀνάγκη αὐτοῖς, ἦν ὃ’ ἐγώ, φαρμώχοις 
πολλοῖς χρῆσθαι. ἐκερὸν δέ που μὴ δεοµένοις μὲν σώμασι 
φαρμάκων, ἀλλὰ διαίτη ἐθελόντων ὑπακούειν, καὶ φαν- 

«ὐ λότερυν ἐξαρκεῖν ἡγούμεθα εἶναι. ὅταν δὲ δὴ καὶ φαρ- 
µακεύειν δέῃ, ἴσμεν Ότι ὠνδρειοτέρου δεῖ τοῦ ἰατροῦ. 
Αληθῆ: ἀλλὰ πρὸς τί λέγει; Πρὸς τόδε, ἦν δ᾽ ἐγώ: 
συχνῷ τῷ ψεύδει καὶ τῇ ἁπάτῃ κινδυνεύει ἡμῖν δεήσειν 

Ὁ χρῆσθαι τοὺς ἄρχοντας ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν ἀρχομένων. ἔφα- 
«3 μεν δέ που ἐν φαρμάκου εἶδει πάντα τὰ τοιαῦτα χρήσιμα 

εἶναι. Καὶ ὀρθῶς γε, ἴφη. Ἐν τοῖς γάµοις τοίνυν καὶ 
930 παιδοποιίαις ἔοικε τὸ ὀρθὸν τοῦτο γίγνεσθαι οὐκ ἐλάχι- 
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στον. Πῶς δή; «2εἴ μέν, εἶπον, ἐκ τῶν ὠμολογημένων 
τοὺς ἀρίστους ταῖς ἀρίσταις συγγίγνεσθαι ὡς πλειστάκις, 
τοὺς δὲ φαυλοτάτους ταῖς φαυλοτάταις τοὐναντίον, καὶ 

τῶν μὲν τὰ ἔκγονα τρέφειν, τῶν δὲ µή, εἰ μέλλει τὸ 
ποίµνιον ὃ τι ἀκρότατον εἶναι: καὶ ταῦτα πάντα γιγνό- Εξ 
µενα λανθάνειν πλὴν αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας, εἰ αὖ ἡ 
ἀγέλη τῶν φυλάκων ὃ τι μάλιστα ἀστασίαστος ἔσται. ᾿Οφ8ό- 
τατα, ἴφη. Οὐκοῦν δὴ ἕορταί τινες νοµοθετητέαι ἔσονται, 
ἐν αἷς ξυνάξοµεν τάς τε νύµφας καὶ τοὺς νυµφίους, καὶ 

Φυσίαι καὶ Όμνοι ποιητέοι τοῖς ἡμετέροις ποιηταῖρ πφρέ- 10 

ποντες τοῖς γιγνοµένοις γάµόις: τὸ δὲ πλήθος τῶν γάµων 460 
ἐπὶ τοῖς ἄρχονοι ποιήσοµεν, ἵν ὡς μάλιστα διασώζωσι 
τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν τῶν ὠνδρῶν, πρὸς πολέμους τε καὶ 
νόσους καὶ πάντα τὰ τοιεῦτα ἀποσκοποῦντες, καὶ µήτε 

µεγάλη ἡμῖν ἡ πόλις κατὰ τὺ δυνατὸν µήτε σμικρὰ γέγνη- 15 
ται. ᾿Ορθῶς, ἔφη. Κλῆροι δή εἶνες, οἶμαι, ποιητέοι 
κοµφοί, ὥστε τὸν φαῦλον ἐκεῖνον αἰειᾶσθαι ἐφ᾽ ἑκάστης 

συνέρξεως τύχην, ἁλλὰ μὴ τοὺς ἄρχοντας. Καὶ µάλα, 
ἔφη. Καὶ τοῖς ὠγαθοῖς γέ πον τῶν νέων ἐν πολέμῳ ἢ ἩΒ 
ἀλλοθί που γέρα δοτίον καὶ ἆθλα ἄλλα τε καὶ ἀφθονε- πο 6, 
στέρα ἡ ἐξουσία τῆς τῶν γυναικών ξυγκοιµήσεως, ἵνα καὶ 
ἅμα μετὰ προφάσεως ὡς πλεῖσεοι τῶν παίδων ἐκ τῶν τοι- 
ούτων σπείρωνται. ᾿Ορθῶς. Οὐκοῦν καὶ τὰ ἀεὶ γιγνό- 
µενα ἔκγονα παραλαμβάνουσαι αἱ ἐπὶ τούτων ἐφεστηκνῖαι 

ἀρχαὶ εἶτε ἀνδρῶν εἴεε γυναικών εἴεε ἀμφύτερα —, κοιναὶ Ἱδ 
μὲν γάρ που καὶ ἀρχαὶ γυναιξίτε καὶ ἀνδράαιν. Ναι Τὰ 
μὲν δὴ τῶν ἀγαθῶν, δοκώ, λαβοῦσαι εἰς τον σηκὸν ϱ 
οἴσουσι παρά τινας τροφούς, χωφρὶς οὐιούσας ἔν τενι µέρει 

τῆς πύλεως' τὰ δὲ τῶν χειρόνων, καὶ ἐάν τι τῶν ἑτέρων 
ἀνάπηρον γίγνηταε, ἐν ἀποῤῥήτῳ τε καὶ ἀδήλῳ κατακφύ- 30 
Φουσιν ὡς πρέπει. Εἴπερ μέλλει, ἔφη, καθαρὸν τὸ γένος 
τῶν φυλάκων ἔσεσθαι. Οὐκοῦν καὶ τροφῆς οὗτοι ἔπιμε- 

λήσονται, τάᾳ τε μητέρας ἐπὶ τὸν σηκὺν ἄγονεες, ὅταν 
σπαργώσι, πᾶσαν μηχανὴν μηχαγώμενοι ὅπως µηδεµία τὸ 
αὐτῆς αἰσθήσεται, καὶ ἄλλας γάλα ἐχούσας ἐκπορίζοντες, 36 D 
ἐὰν μὴ αὐταὶ ἱκαναὶ ὧσι, καὶ αὐτῶν τούτων ἐπιμελήσον- 

ται, ὅπως µέτριον χρόνον Θηλάσονται, ἀγρυπνίας δὲ καὶ 
τὺν ἄλλον πόνον τίτθαιᾳ τε καὶ τροφοῖς παραδώσουσιν; 
Πολλὴν ῥᾳστώνην, ἔφη, λέγεις τῆς παιδοποιίας ταῖς τῶν 

φυλάκων γυναιξίν. Πρέπει γάρ, ἦν δ' ἐγώ. τὸ δ᾽ ἐφεξῆς ο 

διέέθωµεν ὃ προθυμούμεδα. ἔφαμεν γὰρ δὴ ἐξ ἀκμαζόν- 93Τ 
των δεῖν τὰ ἴκγονα γίγνεσθαι. ᾿Αληθῆ. ΑΦ οὖν σοι ἔνν- Κ 

δοκεῖ μέτριος χρόνος ἀκμῆς τὰ εἴκοσιν ἔτη γνναικέ, ἀνδρὶ 
δὲ τὰ τριάκοντα; Τὰ ποῖα αὐτῶν; ἴφη. Γυναικὶ μέν, 
ἦν ὃ᾽ ἐγώ, ἀρξαμένῃ ἀπὸ εἰκοσιέτιδος µέχρι εετταρακον- 5 
ταέτιδος τίκτειν τῇ πύλει: ἀνδρὶ δέ, ἐπειδὰν τὴν ὀξυτάτην 361 
ὄφόμου ἀκμὴν παρῇ, τὸ ἀπὸ τούτου γεννῷν τῇ πόλει µέχρι 
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πεντεκαιπεντηκονταέτους. ᾽Αμϕοτέρων γοῦν, ἔφη, αὕτη 
ἀκμὴ σώματός τε καὶ φρονήσεως. Οὐκοῦν ἐάν τε πρεσβύ- 
τερος τούτων ἐάν τε νεώτερος τῶν εὖς τὸ κοινὸν γεννήσεων 
ἄφηται, οὔτε ὅσιον οὔτε δίκαιον φήσοµεν τὸ ἁμάρτημα, 

πώς παῖδα φιτύοντος τῇ πόλει, ὄᾳ, ἂν λάθη, γεννήσεται 
οὐχ ὑπὸ θΘυσιῶν οὐδ' ὑπὸ εὐχών φύς, ἃς ἐφ᾽ ἑκάστοις 
τοῖρ γάµοις εὐξονται καὶ ἱέρεαι καὶ Ἱερεῖς καὶ ξύμπασα 
ἡ πόλις ἐξ ἀγαθῶν ἀμείνους καὶ ἐξ ὠφελίμων ὠφελιμω- 

B µτέρους ἀεὶ τοὺς ἐκγόνους γίγνεσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ οκύτου μετὰ 

νο δεινῆς ἀκρασίας γεγονώς. ᾿Ορθῶς, ἔφη. O αὐτὺς δέ Υ, 
εἶπον, νόμος, ἐάν τις τῶν ἔτι γεννώντων μὴ ξυνέρξαντος 
ἄρχοντος ἅπτηται τῶν ἐν ἡλικίᾳ γυναικῶν' νόθον γὰρ 
καὶ ἀνέγγνον καὶ ἀνίερον φήσοµεν αὐτὸν παῖδα τῇ πόλει 
καθιστάναι. 

1δτε γυναῖκες καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ γεννῷν ἐκβῶσι τὴν ἡλεκίαν, 
ἀφήσομέν πουν ἐλευθέρους αὐτοὺς συγγίγνεσθαι ᾧ ὢν ἐθέ- 

ο ζωσι, πλὴν Φυγατρὶ καὶ μητρὶ καὶ ταῖς τῶν θυγατέρων 
παισὶ καὶ ταῖς ἄνω μητρός, καὶ γυναῖκας αὖ πλὴν υἱεῖ 
καὶ πατρὶ καὶ τοῖς τούτων εἰς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω, 

πο καὶ ταῦτά Υ ἤδη πάντα διακελευσάµενοι προθυμεῖσθαι 

μάλιστα μὲν μηδ᾽ εἰς φῶς ἐκφέρειν κύηµα μηδέ γε ἓν, ἐὰν 
δέ ει βιάσηται, οὕτω τιθέναι, αἷς οὐκ οὔσης τροφῆς τῷ 
τοιούτῳ. Καὶ ταῦτα µέν Υ, ἔφη, µετρίως λέγεται" πατέ- 

Ὦ ρας δὲ καὶ θυγατέρας καὶ ἃ νῦν δὴ ἔλεγες πῶς διαγνώ- 

3δουνται ἀλλήλων: Οὐδαμῶς, ἦν ὅ' ἐγώ, ἆλλ' ἀφ᾿ ἧς ἂν 
ἡμέρας τις αὐτῶν νυµφίος γένηται, μετ ἐκείνην δεκάτῳ 
μηνὶ καὶ ἑβδόμῳ δὴ ἃ ἂν γένηται ἔκγονα, ταῦτα πάντα 
προσερεῖ τὰ μὲν ἄῤῥενα υἱεῖς, τὰ δὲ Θήλεα θυγατέρας, 
καὶ ἐκεῖνα ἐκεῖνον πατέρα καὶ οὕτω δὴ τὰ τούτων ἔκγονα 

10 παίδων παῖδας, καὶ ἐκεῖνα αὖ ἐκείνους πάππους τε καὶ 

τηθάς, τὰ ὅ) ἐν ἐκείνφ τῷ χρόνῳ γεγονότα, ἐν ᾧ αἱ µη- 
τέρες καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν ἐγέννων, ἀδελφάς τε καὶ 

ἀδελφούς, ὥστε, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀλλήλων μή ἄπτε- 
σθαι. ἀδελφούς δὲ καὶ ἀδελφὰς δώσει ὁ νόμος συνοικεῖν, 

15 ἐὰν ὁ κλῆρος ταύτῃ ξυμπίατῃ καὶ ἡ Πυθία προσαναιρῇ. 
Ὀρθότατα, ἡ ὅ ὃς. 

Ἡ μὶν δὴ κοινωνία, ὦ Γλαύκων, αὕτη τε καὶ τοιαύτη 
γυναικῶν τε καὶ παίδων τοῖς φύλαξί σοι τῆς πύλεως' ὡς 
δὲ ἐπομένη τε τῇ ἄλλη πολιτείᾳ καὶ μακρῷ βελτίστη, δεῖ 

«0 δὴ τὺ μετὰ τοῦτο βεβαιώσασθαι παρὰ τοῦ λόγον. ἢ πῶς 

463 ποιῶμεν: Οὕτω νἠ ἀία, ἡ d' ὃς. 49 οὖν οὔχ ῆδε ἀρχὴ 
τῆς ὁμολογίας, ἐρίσθαι ἡμᾶς αὐτούς, εί ποτε τὸ µέγιστον 
ἀγαθὸν ἔχομεν εἰπεῖν εἰς πόλεως κατασκενήν, οὗ δεῖ σεο- 
χαζόμενον τὸν νοµοθέτην τιθένωι τοὺς νόμους, καὶ τί 

«ο µέγιστον κακόν, εἶτα ἐπισχέφασθαι, ἄρα ἃ νῦν δὴ διήλ- 

32 
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᾿Ορθότατα, ἔφη. Όταν ὃὲ δή; οἶμαι, αἲ 

477 

Θοµεν εἰς μὶν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ ἴχνος ἡμῖν ἁρμότετει, τῷ 
δὲ τοῦ κακοῦ ἀναρμοστεῖ; Πάντων μάλιστα, ἔφη. Ἔχο- 
μεν οὖν τι μεῖζον κακὺν πόλει ἢ ἐκεῖνο, ὃ ἂν αὐτὴν δια- 
σπᾷ καὶ ποιῇ πολλὰς ἀντὶ μιᾶς: ἢ μεῖζον ἀγαθὸν τοῦ ὃ Β 
ἂν ξυνδῆ τε καὶ ποιῇ μίαν: Οὐκ ἴχομεν. Οὐκοῦν ἡ μὲν 5 
ἠἡδονῆς τε καὶ λύπης κοινωνία ἐυνδεῖ, ὅταν ὃ τι μάλιστα 
πάντες οἱ πολίται τῶν αὐτῶν γιγνοµένων τε καὶ ἀπολλν- 
µένων παραπλησίως Ἰαΐρωσι καὶ λυπῶνται: Πανεάπασι 943 
μὶν οὖν, ἔφη. Ἡ δὲ γε τῶν τοιούτων ἰδίωσις διαλύει, 
ὅταν οἱ μὲν περιαλγεῖς, οἱ δὲ περιχαρεῖς γίγνωνται ἐπὶ ιο 
τοῖς αὐτοῖς παθήµασι τῆς πόλεώς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πό- 
λες Τ ὅ οὔ: Α΄ οὖν ἐκ τοῦδε τὸ τοιόνδε γίγνκαι, ϱ 
ὅταν μὴ ἅμα φθέγγωνται ἐν τῇ πόλει τὰ τοιάδε ῥήματα, 
τό τε ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν; καὶ περὶ τοῦ αἀλλοτρίου 

κατά ταὐτά; Κομιδῇ μὲν οὖν. Ἐν ἦτινι δὴ πόλει πλεῖ- 15 
στοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι τὸ ἐμὸν καὶ 
τὸ οὐκ ἐμόν, αὕτη ἄριστα διοικεῖται; Πολύ γε. Καὶ ἥτις 
δὴ ἐγγύτατα ἑνὸς ἀνθρώπον. ἔχει, οἷον ὅταν που ἡμῶν 
δάκευλός του πληγῇ, πᾶσα ἡ κοινωνία ἡ κατὰ τὸ σώμα 

πρὸς τὴν ψυχὴν τεταµένη εἰ µίαν σύνεαβιν τὴν τοῦ ἄρ- ο ϱ 
χοντος ἐν αὐτῇ ἤσθετό τε καὶ πᾶσα ἅμα ἐννήλγησε μέρους 
πονήσαντος Όλη, καὶ οὕτω δὴ Ἰέγομεν Ότι ὁ ἄνθρωπος 
τὸν δάκτυλον ἀλγεῖ' καὶ περὶ ἄλλου ὀτουοῦν τῶν τοῦ ὦν- 
Φρώπου ὁ αὐτὸς λόγος, περί τε λύπης πονοῦντος µέρους 

καὶ περὶ ἡδονῆς ῥαΐζοντος. Ὁ αὐτὸς γάρ, ἔφη: καὶ γη 
τοῦτο ὃ ἐρωτᾷς, τοῦ τοιούτου ἐγγύτατα ἡ ἄριστα πολιτεν- 
οµένη πύλις οἰκεῖ. ᾿Ενὸς δή, οἶμαι, πάσχοντος τῶν πολι- 
τῶν ὁτιοῦν ᾗ, ἀγαθὸν ᾖ κκκὸν η) εοιαύτη πόλιρ µάλιοτά 
τε φήσει ἑαυτῆς εἶναι τὸ πάσχον, καὶ ἢ ξυνησθήσεται 

ἅπασα ἢ ἐυλλυπήσεται. Ανάγκη, ἔφη, τήν γε εὔνομον. 1ο 

9Η 
Ε 

"ρα ἂν εἴη, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπανιέναι ἡμῖν ἐπὶ τὴν ἡμετέ- 
ραν πόλιν, καὶ τὰ τοῦ λόγου ὁμολογήματα οκοπεῖν ἐν 
αὐτῆ, εἰ αὐτὴ μάλιοτ ἔχει εἶτε καὶ ἄλλη τις ᾳᾶλλον. 
Οὐκοῦν χρή, ἔφη. Τί οὖν; ἔσει μέν που καὶ ἐν ταῖς 4638 
ἄλλαις πόλεσιν ἄρχονεές τε καὶ ὀῆμος, ἔσει δὲ καὶ ἐν 35 
αὐτῇ; Ἔσειν. Πολίτας μὲν δὴ πάντες οὗτοι ἀλλήλους 
προσεροῦσιν: Πῶρ δ' οὔ; Αλλὰ πρὸς τῷ πολίτας τέ ὁ ἐν 

ταῖς ἄλλαις ὀῆμος τοὺς ἄρχοντας προσαγορεύε; Ἐν μὲν 
ταῖς πολλαῖς δεσπότας, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατουµέναις αὐτὸ 

τοὔνομα τοῦτο, ἄρχονταρ. Τέ δ’ ὁ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ δῆμος; 40 
πρὸς τῷ πολίτας τί τοὺς ἄρχοντάς φησιν εἶναι; Σωτῆράς 

τε καὶ ἐπικούρονς, ἔφη. Τί ὃ᾽ οὗτοι τὸν ὅῆμον: ΠΜισθο- Β 
δότας τε καὶ εροφέας. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις ἄρχοντες 
τοὺς δήµους; «ούλους, ἔφη. Τί δ' οἱ ἄρχοντες ἀλλήλους: 
Ἐννάρχοντας, ἔφη. Τί ὅ᾽ οἱ ἡμέεερο; Ἀυμφύλακας. ε5 
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Ἔχεις οὖν εἰπεῖν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλε- 
συν, εἴ εἰς εινα ἔχει προσειπεῖν τῶν ξυναρχόντων τὸν 

409 μὶν ὧν οὐκεῖον, τὸν δὲ ὡς ἆλλόεριον: Καὶ πολλούς γε. 

3 Οὐκοῦν τὸν μὲν οὐεῖον ὡς ἑαυτοῦ νομίζει τε καὶ 
σλέγει, τὺν ὅ᾽ ἀλλόεριον ὡς οὐχ ἑαυτοῦ; Οὕτως. Τί δὲ 

ϱὢ οἱ παρὰ σοὶ φύλακες; ἴσθ ὅστις αὐτῶν ἴχοι ἂν τῶν ἔυμ- 
φυλώκων νοµίσαι τινὰ ἢ πφοσειπεῖν ὡς κλλόεριον; Οὐδα- 

μῶς, ἔφη: παντὶ γάρ, ᾧ ἂν ἐντυγχάνῃ τις, ἢ ὡς ἀδελφῷ 
ἢ ὡς ἀδελφῆῇ ἢ ὡς πατρὶ ἢ ὡς μπερὶ ἢ υἱε ἤ Θνγατρὶ 

10 ἢ τούτων ἐκγόνοις ἢ προγόνοις νομιεῖ ἐντυγχάνειν. Κάλλι- 
στα, ἦν ὅ ἐγώ, λέγεις' ἀλλ’ ἔτι καὶ τόδε εἰπέ' πότερον 
αὐτοῖς τὰ ὀνόματα µόνον οἰκεῖα νοµοθετήσεις, ἢ καὶ τὰς 
πράξεις πάσας κατὰ τὰ ὀνόματα πράττειν, περί τε τοὺς 

Ὦ πατέρας, ὅσα νόμος περὶ πατέρας αἰδοῦς τε πρι καὶ 
ιό κηδεµονίας καὶ τοῦ ὑπήκοον δεῖν εἶναι τών γονέων, ἢ 

µήτε πρὸς θεῶν μήτε πρὸς ἀνθρώπων αὐτῷ ἄμεινον 
ἔσεσθαι, ὡς οὔτε ὅσια οὔτε δίκαια πφώετοντος ἄν, εἰ 
αλλὰ πράττοι ἤ ταῦτα; αὗταί σοι ἢ ἄλλαι φῆμαι ἐξ ἁπάν- 
των τῶν πολιτῶν ὑμνήσονσιν εὐθὺς περὶ τὰ τῶν παίδων 

ao τα καὶ περὶ πατέρων, οὓς ἂν αὐτοῖς εις ἀποφήνῃ, καὶ 

Ε περὶ τῶν ἄλλων ξυγγενῶν; ἀὗται, ἔφη" Ἰελοῖον γὰρ ἂν 
εὔη, εἰ ἄνευ ἔργων οὐκεα ὀνόματα διὰ τῶν στοµότων 
μόνον φθέγγοιντο. ΓΠασῶν ἄρα πόλεων μάλιστα ἐν αὐτῇ 

ἐυμφωνήσουσιν ἑνός τινος ἢ εὖ ἡ κακῶς πράττοντος, ὃ 
943 30 νῦν δὴ ἐλέγομεν τὸ ῥῆμα, τὸ ὅτι τὸ ἐμὸν εὖ πράττει ἢ 

ὅτι τὸ ἐμὸν κακῶφ. ᾽Αληθέστατα, ἡ ὅ’ ὃς. Οὐκοῦν μετὰ 
τούτου τοῦ δόγµατός τε καὶ ῥήματος ἔφαμεν ξυνακοῖου- 
Βεῖν τάς τε ἡδονὰς καὶ τὰς λύπας κοινῇ; Καὶ ὀρθῶς γε 
ἔφαμεν, Οὐκοῦν μάλιστα τοῦ αὐτοῦ κοινωνήσουσιν ἡμῖν 

30 οἱ πολίται, ὃ δἡ ἐμὸν ὀνομάσουσι; τούτου δὲ κοινωνοῦντες 
οὕτω δὴ λύπης τε καὶ ἡδονῆς μάλιστα κοινωνίαν ἔξουσιν; 
Πολύ γε. ᾿αρ οὖν τούτων αἰτία πρὸς τῇ ἄλλη κακαστά- 
σει ἡ τῶν γυναικῶν τε καὶ παίδων κοινωνία τοῖς φύλαξιν: 

Πολὺ μὲν οὖν μάλιστα, ἔφη. ᾽Αλλὰ μὴν μέγιστόν γε πό- 
Β as 1ει αὐτὸ ὠμολογήσαμεν ἀγαθόν, ἀπεικάζοντες εὖ οὗκου- 

µένην πόλιν όώματι πρὸς µέρος αὐτοῦ ἀύπης τε πἑρι καὶ 
ἡδονῆς ὧρ ἔχει. Καὶ ὀρθῶς Υ), ἴφη, ὠμολογήσαμεν. Τοῦ 
μεγίστου ἄρα ἀγαθοῦ τῇ πόλει αὐία ἡμῖν πέφανται ἡ 
κοινωνία τοῖς ἐπικούροις τῶν τε παίδων καὶ τῶν γυναι- 

«οκῶν. Καὶ μάλ’, ἔφη. Καὶ μὶν δὴ καὶ τοῖς πρὀσῦεν γε 

ὠμολογοῦμεν: ἔφαμιν γάρ που οὔτε οὐμίας τούτοις ἠδίας 
ὦ δεῖν εἶναι οὔτε γῆν οὔτε τι κτῆμα, ἀλλὰ παρὰ τῶν ἄλλων 

τροφἠν ἰαμβάνοντας, μισθὸν τῆς φυλακῆς, κοινῆ πάντας 
ἀναλίσκειν, εἰ μέλλοιεν ὄντωρ φύλακες εἶναι. ᾿Ορθῶς, 

91Η ὦ ἔφη. Αρ οὖν οὐχ, ὕπερ λέγω, τά τε πρόσθεν εἰρημένα 
καὶ τὰ νῦν λεγόμενα ἔτι μᾶλλον ἀπεργάζεται αὐτοὺς ἆλη- 

ασι 
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Φινοὺς φύλακας, καὶ ποιεῖ μὴ διασπᾷν τὴν πόλιν τὸ ἐμὸν 

ὀνομάζοντας μὴ τὰ αὐτὸ ἀλλ ἄλλον ἄλλο, τὸν μὶν εἰς 
τὴν ἑαυτοῦ αἰκίαν ἕλκοντα ὃ τι ἂν ὄύνηται χωρὶς τῶν 
ἄλλων κεήσασθαι, τὸν δλδ ἐἱρ τἡν ἑαυτοῦ ἱτόραν οὗθαν, 
καὶ γυναϊκά τε καὶ παϊῖδας ἑτέρους, ἠδονάρ τε καὶ ἀλγη- 6 
δόνας ἐμποιοῦντας ἐδίων ὄνεων ἐδίας, αλλ ἑνὶ δόγµατι 
τοῦ οἰκείου πἑρι ἐπὶ τὸ αὐτὸ τείνοντας πάντας εἰς τὸ 
δυνατὺν ὁμοπαθεῖς ἑύπης τε καὶ ἡδονῆς εἶναι; Κομιδῇ 
μὲν οὖν, ἔφη. Τί δέ; δίκαι τε καὶ ἐγκλήματα πρὸς 
ἀλλήλους οὐκ οὐχήσεται ἐξ αὐτῶν, ος ἔπος εἰπεῖν, διὰ 1ο 
τὸ μηδὲν ἴδιον ἐκπῆσθαι πλὴν εὖ σώμα, τὰ ὅ᾽ ἄλλα 
κοινά; ὅθεν δὴ ὑπάρχει εούτοις ἀσεασιάστοις εἶναι, ὅσα 
γε διὰ χρημάτων ἢ παίδων καὶ ἂνγγενῶν κτῆσιν ἄνθρω- Ε 
ποι οτασιάζουσιν; ΓΠολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ἀπηλλάχθαι. Καὶ 
μὴν οὐδὲ βιαίων γε οὐδ αἰχίας δίκαι δικαίως ἂν εἶεν ἐν 16 

αὐτοῖς. Πλιξι μὲν γὰρ ἥλεας ἀμύνεσθαι καλὸν καὶ δί- 
παιόν που φήσοµεν, ἀνάγκην σωμάτων ἐπιμελείᾳ τιθέν- 
τες. ᾿Ορθῶς, ἔφη. Καὶ γὰρ τόδε ὀρθὸν ἔχει, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
οὗτος ὁ νόμος" εἴ πού τίς τῳ θυμοῖτο, ἐν τῷ τοιούτῳ 
πληρῶν τὸν ΦΘυμὺν ἧττον ἐπὶ µείζους ἂν ἴοι στάσεις. 19 
Πάνυ μὶν οὖν. Πρεαβυτέρῳ μὴν νεωτέρων πάνεων ἄρχειν 
τε καὶ κολάζειν προστετάξεται. «ἤλον. Καὶ μὴν ὅτι γε 

νεώτερος πρεσβύτερο, ἂν μὴ ἄρχονεις προοτάττωσιν, 
οὔτε ἄλλο βιάζεσθαι ἐπιχειρήόει ποτὲ οὔτε τύπτειν, ὡς 
τὸ εἰκύς. οἶμαι δ' οὐδὲ ἄλλως ἀτιμάσει. Ἱἱκανῶ γὰρ τὼ 23 

φύλακε κωλύοντε, δέος τε καὶ αἰδώς, αἰδώς μὲν ὡς γο- ἩΒ 

νίων μὴ ἄπτεσθαι εἴργουσα, δέος δὲ τὸ τῷ πάσχονει τοὺς 

ἄλλους βοηθεῖν, τοὺς μὲν ὡς υἱεῖς, τοὺς δὲ ὡς ἀδελφούς, 
τοὺς δὲ ὡς πατέρας. Ἐομβαίνει γὰρ οὕτως, ἔφη. Παν- 
ταχῇ δὴ ἐκ τῶν νόμων εἰρήνην πρὸς ἀλλήλους οἱ ἄνδρες 30 
ἄξουσιν; Πολλήν γε. Τούτων μὴν ἐν ἑαυτοῖς μὴ στα- 
σιαζόντων οὐδὶν δεινὸν µή ποτε ἡ ἄλλη πόλις πρὸς τού- 
τους ἢ πρὸς ἀλλήλους διχοστατήσῃ. Οὐ γὰρ οὖν. Τά γε 
μὴν ομεωιρότατα τῶν κακῶν ὃν ἀπρέπειαν ὀκνῶ καὶ λέ- ὁ 

γεν, ὧν ἁπηλλαγαένοι ἂν εἶεν, κολακκίας τε πλονσίων 16 
πένητες ἀπορίας τε καὶ ἀλγηδόνας ὅσας ἐν παιδοτρυ- 
φίᾳ καὶ χρηματιαμοῖς διὰ τροφὴν οἰχετῶν ἀναγκαίαν 
ἴσχουσι, τὰ μὲν δανειζόµενοι, τὰ δὲ ἐξαρνούμενοι, τὰ δὲ 

πάντως πορισάµενοι θέµενοι παρὰ γυναϊκάς τε καὶ οὐκέ- 

τας, ταμιεύειν παραδόντες, ὅσα τε, ὦ φίλε, περὶ αὐτὰ a 
καὶ οἷα πάσχουσι, δῇλά τε δὴ καὶ ἁγεννῆ καὶ οὐκ ἄξια 
λέγειν. «ἁῆλα γάρ, ἴφη, καὶ τυφλῷ. Πάντων τε δὴ τού- Ὁ 
των ἁπαλλάξονται, ζήσονσί τε τοῦ μακαριστοῦ βίου ὃν 
οἱ ὀλυμπιονῖκαι ζῶσι µακαριώτερον. Πῆ; «Ιιὰ σµεκρόν 
που µέρου εὐδαιμονίζονται ἐκεῖνι ὧν τούτοις ὑπάρχει. ο 
ἤ τε γὰρ τῶνδε νίκη καλλέων, ἤ τ’ ἐκ τοῦ δημοσίου τροφὴ 
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εελεωτέφα. νίκην τε γὰρ νιωῶσι ξυμµπάσης τῆς πόλεως 
σωτηρίαν, τροφῇ τε καὶ τοῖς ὤλλοις πᾶσιν ὅσων βίος δεῖ- 

ται αὐτοί τε καὶ παῖδες ἀναδοῦνται καὶ γέρα δέχονται 
ΕΚ παρὰ τῆς αὐτῶν πύλεως ζώντές τε καὶ τελευτήσαντες ταφῆς 

5 αξίας µετέχονσιν. Καὶ µάλα, ἔφη, καλά. ἠήέμνησαι οὖν, 
ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὅτι ἐν τοῖς πρόσθεν οὐκ οἶδα ὕτου λόγος ἡμῖν 

466 ᾖἐπέπληξεν ὅτι τοὺς φύλακας οὐκ εὐδαίμονας ποιοῦμεν, οἷς 
ἐξὸν πάντα ἔχειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἔχοιεν; ἡμεῖς δέ 
που εἴπομεν ὅτι τοῦτο μέν, εἴ που παραπίπτοι, εἰσαῦθις 

io σκεφόµεθα, νῦν δὲ τοὺς μὶν φύλακας φύλακας ποιοῦμεν, 
τὴν δὲ πόλιν ὡς οἷοί τ᾽ εἶμεν εὐδαιμονεστάτην, ἀλλ’ οὐκ 

εἰς ἓν ἔθνορ ἀποβλέποντες ἐν αὐτῇ τοῦτο εὔδαιμον πλάτ- 
τοιµεν; Μέμνημαι, ἔφη. Τί οὖν: νῦν ἡμῖν ὁ τῶν ἐπι- 
κούρων βίος, εἴπερ τοῦ γε τῶν ὀλυμπιονικῶν πολύ τε 

Β 15 καλλίων καὶ ἁμείνων φαίνεται, µή πη κατὰ τὸν τῶν σκυ- 
εοτόµων φαίνεται βίον ἤ τινων ἄλλων δημιονργών ἢ τὸν 
τῶν γεωργών; Οὔ µοι δοκεῖ, ἔφη. ᾽Αλλὰ μέντοι, ὃ γε 
καὶ ἐκεῖ ἔλεγον, δίκαιον καὶ ἐνταῦθα εἰπεῖν, ὅτι, εἰ οὔ- 
τως ὁ φύλαξ ἐπιχειφήσει εὐδαίμων γίγνεσθαι, ὥστε μηδὲ 

30 φύλαξ εἶναι, μηδ’ ἁρκέσει αὐτῷ βίος οὕτω μέτριος καὶ 
βέβαιος καὶ ὡς ἡμεῖς φαμὶν ἄριστος, ἁλλ᾽ ἀνόητός τε καὶ 
μειρακιώδης δόξα ἐμπεσοῦσα εὐδαιμονίας πέρι ὀρμήσει 

6 αὐτὸν διὰ δύναμιν ἐπὶ τὸ ἅπαντα τὰ ἐν τῇ πόλει οἶκει- 
οὔσθαι, γνώσεται τὸν Ἡσίοδον, ὅτι τῷ ὄντι ἦν σοφὸς 

ασ λέγων πλέον εἶναί πως ἥμισο παντός. Ἐμοὶ μέν, ἔφη, 

ἐυμβούλῳ Ἰρώμενος μενεὶ ἐπὶ τούτῳ τῷ βίω. Συγχωρεῖς 
ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὴν τῶν γυναικῶν ποινωνίαν τοῖς ἀνδρά- 
σιν, ἣν διεληλύθαµεν, παιδείας τε πέρι καὶ παίδων καὶ 

φυλακῆς τῶν ἄλλων πολιτῶν, κατά τε πόλιν µενούσας εἰς 

30 πόλεμόν τε ἠούσας καὶ ξυμφυλάττειν δεῖν καὶ ξυνθηρεύειν 

318 ὥσπερ κύνας, καὶ πάντα πάντῃ κατὰ τὸ δυνατὺν κοινω- 
ϱ νεῖν, καὶ ταῦτα πραττούόας τά τε βέλτιστα πράξειν καὶ 

οὐ παρὰ φύσιν τὴν τοῦ Θήλεος πρὸς τὸ ἄῤῥεν, ᾗ πεφύ- 
κατον πρὸς ἀλλήλω κοινωφεῖν; Συγχωρώ, ἔφη. 

15 Οὐκοῦν, ἦν ὃ) ἐγώ, ἐκεῖνο λοιπὸν διελέσθαι, εἰ ἄρα 
καὶ ἐν ἀνθρώποις δυνατόν, ὥσπερ ἐν ἄλλοις ζώοις, 

ταύτην τὴν κοιρωνίαν ἐγγενέσθαι, καὶ ὕπη δυνατόν; 
Ἔφθης, ἴφη, εὐτὼν ᾗ ἔμελλον ὑπολήφεσθαι. Περὶ μὲν 

E γὰρ τῶν ἐν τῷ ποἱέμῳ οἶμαι, ἴφην, δήλον ὃν τρόπον 
«οπολεµήσονσιν. Πῶς; ἡ δ' ὃς. "Ότι κοινῇ σερατεύσονται, 

καὶ πρός γε ἄξονσι τῶν παίδων εἰς τὸν πόλεμον ὅσοι ἀδροί, 
Τν) ὥσπερ οἱ τῶν ἄλλων δημιουργῶν θεώνται ταῦτα, ἃ 
τελεωθέντας δεήσει δημιουργεῖν’ πρὺς δὶ τῇ δέα διακονεῖν 

46317 κπὶ ὑπηρετεῖν πάντα τὰ περὶ τὸν πόλεμον, καὶ θεραπεύειν 
«ο πατέρας τε καὶ μητέρας. ἢ οὐκ ᾖσθησαι τὰ περὶ τὰς τέ- 
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χνας, οἷον τοὺς τῶν κεραµέων παϊδας, ὡς πολὺν χρόνον 
διακονοῦντες θΘεωροῦσι πρὶν ἅπτεσθαι τοῦ κεραµεύειν: 

Καὶ µάλα. Ἡ οὖν ἐκείνοις ἐπιμελέστερον παιδευτέον ἢ 
τοῖς φύλαξι τοὺς αὐτῶν ἐμπειρίᾳ τε καὶ θέα τῶν προσ- 

ηκόντων; Καταγέίαστον μέντ ἄν, ἔφη, εἴη. Αἰλὰ μὴν 599 

καὶ μαχεῖεαί γε πᾶν ξῶον διαφερόντως παρύντων ὧν ἂν Β 

τέκῃ. Ἔσειν οὕτω. κίνδυνος δέ, ὦ Σώκρατες, οὐ σμικρὸς 
σφαλεῖσιν, οἷα δὴ ἐν πολέμῳ φιλεῖ, πρὺς ἑαυτοῖς παῖδας 
ἀπολέσαντας ποιῆσαι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν ἀδύνατον ὧνα- 
λαβεῖν. ᾿Αληθῆ, ἦν ὅ’ ἐγώ, λέγεις. ἀλλὰ σὺ πρῶτον μὲν 19 
ἡγεῖ παρασκευαστέον τὸ µή ποτε κινδυνεῦσαι; Οὐδαμῶς. 
Ἱϊ δ᾽; εἴ που κινδυμευτέον, οὐκ ἐν ᾧὦ βελείους ἔσονται 
κατορθοῦντες; «Πλον δή. Αλλά σομικρὸν οἵει διαφέρειν 

καὶ οὐκ ἄξιον κινδύνου θεωρεῖν ἢ μὴ τὰ περὶ τὸν πόλεµον ϐ 
παϊδας τυὺς ἄνδρας πολεμικοὺς ἐσομένους; Ὁὔκ, ἀλλὰ 15 

διαφέρει πρὸς ὃ λέγεις. Τοῦτο μὲν ἄρα ὑπαρκτέον, Θεω- 
ροὺς πολέμον τοὺς παῖδας ποιεῖν, προσμηχανᾶσθαι ὅ᾽ αὐ- 
τοῖς ἀσφάλειαν, καὶ καλῶς ἕξει:. ἡ γάρ; Ναί. Οὐκοῦν, 
ἦν δ' ἐγώ, πρῶτον μὶν αὐτῶν οἱ πατέρες, ὅσα ἄνθρωποι, 
οὐκ ἁἆμαθεῖς ἔσονται ἀλλὰ γνωμονικοὶ τῶν στρατειῶν ὅσαι 1ο 
τε καὶ μὴ ἐπικίνδυνοι: Εὐιός, ἴφη. Εἰς μὶν ἄρα τὰς Ὁ 
ἄξουσιν, εἰς δὲ τὰς εὐλαβήσονται. ᾿Ορθῶς. Καὶ ἄρχον- 
τάς γέπου, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, οὐ τοὺς φαυλοτάτους αὐτοῖς ἐπι-- 
στήσουσιν ἀλλὰ τοὺς ἐμπειφία τε καὶ ἡλικίᾳ Ἱκανοὺς ἡγεμό- 9089 
νας τε καὶ παιδαγωγοὺς εἶναι. Πρέπει γάρ. ᾽Αλλὰ γάρ, 15 

φήσοµεν, καὶ παρὰ δόξαν πολλὰ πολλοῖς δὴ ἐγένεο. Καὶ 

µάλα. Πρὸς τοίνυν τὰ τοιαῦτα, ὦ φίλε, πτεροῦν χρὴ 
παιδία ὄντα εὐθύς, ἴν', ἄν τι δέῃ, πετόµενοι ἀποφεύγωσιν. 
Πῶς ἀέγεις; ἴφη. Ἐπὶ τοὺς ἵππους, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἆνα- Ε 
βιβαστέον ὡς γεωτάτους, καὶ διδαξοµένους ἱππεύειν ἐφ᾽ 19 
ἵππων ὠκτέον ἐπὶ τὴν Βέαν, μὴ Θυμοειδῶν μηδὲ µαχητι- 
κῶν ἆλλ) ὅ τι ποδωκεστάτων καὶ εὐηνιωτάτων. οὕτω γὰρ 
κάλλιστά τε Θεάσονται τὸ αὐτῶν ἔργον, καὶ ἀσφαλέστατα, 
ἄν ει δέῃ, σωλήσονται μετὰ πρεσβυτέρων ἡγεμόνων ἐπό- 

µενοι. Ὀρθῶς, ἔφη, µοι δοκεῖς λέγειν. 
Τί δὲ δή, εἶπον, τὰ περὶ εὖν πόλεµον; πῶς ἑκτέον 

σοι τοὺς στρατιώτας πρὸς αὐτούς τε μαὶ τοὺς πολεμµίους: 

ἀρ' ὀρθῶς µοι καταφαίνεται ἢ οὔ; αάγ, ἔφη, ποῖ᾽ ἄν. 

ἀὐτῶν μέν, εἶπον, τὸν λιπόντα τάξιν ἢ ὕπλα ἀποβαλόντα 

ἤ τι τῶν τοιούτων —— διὰ κάκην ἄρα οὐ δημιο 

ουργόν τινα δεῖ καθιστάναι ἢ γεωργόν: Πάνν μὲν οὖν. 
Τὸν δὲ ζῶντα εἰς τοὺς πολεμίους ἁλόντα ἀρ οὐ δωρεὰν 
διδόναι τοῖς θέλουσι χρῆσθαι τῇ ἄγφα ὅ τι ἂν βούλωνται; 
Κομιδῇ γε. Τὸν δὲ ἀριστεύσαντά τε καὶ εὐδοκιμήσαντα 
οὐ πρώτον μὶν ἐπὶ στρατείας ὑπὸ τῶν συσερατευοµένων 45 
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40 µειρακίω» τε καὶ παίδων ἐν µέρει ὑπὸ ἱκάστου δοκεῖ σοι 
αρῆναι στεφανωθῆναι; ἢ οὔι Ἔμοιυε. Τί δὲ; δεξιωθῆ- 
γαι; Καὶ τοῦτο. ᾽Αἰλὰ τόδ', οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐκέτι 
σοι δοκεῖ, Τὸ ποῖον; Τὸ φιλῆσαί τε καὶ φιληθῆναι ὑπὸ 

6 ἑκάστου. Πάνεων, ἔφη, μάλιστα" καὶ προστίθηµέ γε τῷ 

6 νόμῳ, ἕως ἂν ἐπὶ ταύτης ὥσι τῆς στρατείας, καὶ μηδενὶ 
ἐξεῖναι ὠπαρνηθῆναι ὃν ἂν βούληται φιλεῖν, ἵνα καί 
ἐάν τίς του τύχῃ ἐρῶν ἢ ἄφῥενος ἢ Θηλείας, προθυμότε- 

ρος ἡ πρὺς τὸ τώρισεεῖα φέρει. Καλώς, ἦν δ᾽ ἐγώ. ὅτι 

10 μὶν γὰρ ἀγαθῷ ὄντι γάμοι τε εοιμοι πλείους ἢ τοῖς ἄλλοις 
καὶ αἱρέσεις τῶν τοιούτων πολλάκις παρὰ τοὺς ἄλλους 

ἔσονται, ἵν ὅ τι π]εῖστοι ἐκ τοῦ τοιούτου γήνωνται, εἴρη- 
ται ἤδη. Εἴπομεν γάρ, ἔφη. ᾽Αλλὰ μὴν καὶ καθ "Όμη- 
ρον τοῖς τοιοῖαδε δίκαιον τιμῷν τῶν νέων σοι ἀγαθοί. 

Ὦ μυ καὶ γὰρ Όμηρος τὸν εὐδοκιμήσανεα ἐν τῷ πολέµω νώτοι- 
σιν Αἴαντα ἴφη διηνεκέεσσι γεραίρισθαι, ὡς ταύτην οὗκείαν 
οὗὖοαν τιμὴν τῷ ἠβῶντέ τε καὶ ἀνδρείῳ, ἐξ ἧς ἅμα τῷ 
τιμᾶόθαι καὶ τὴν ἰσχὺν αὐξήσε. ᾿Ορθότατα, ἔφη. Πει- 

973 σόμεθα ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, ταῦτά γε Ὁμήρῳ. καὶ γὰρ ἡμεῖᾳ 
1ο ἓν τε θυσίαις καὶ τοῖς τοιούτοις πᾶσι τοὺς ἀγαθούς, καθ 

ὅσον ἂν ἀγαθοὶ φαίνωνται, καὶ ὕμνοις καὶ οἷς νῦν δὴ 
ἐλέγομεν τιµήσόομεν, πρὺς δὲ τούτοις ἔδραις τε καὶ 

ΕΚ κρέασιν δὲ πλείοις δεπάεσσεν, ἵνα ἵμα τῷ τιμᾷν 

ἀσκῶμεν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. Κάλλι- 

σστα, ἴφη, λέγεις. Εἶιν' τῶν δὲ δὴ ἀποθανόντων ἐπὶ 
σερατείας ὃς ἂν εὐδοκιμήσας τελευτήσῃ ἀρ οὐ πρώτον 
μὲν φήσοµεν τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι; Πάντων γὲ μάλιστα. 
αλλ οὐ πεισόµεθα Ἡσιόδῳ, ἐπειδάν τινες τοῦ τοιούτου 
γένους τελευτήσωσιν, ὡς ἄρα 

οἱ μὲν δαίμονες ὧγνοὶ ἐπιχθόνιοι τεἰέθουσιν, 

ἐσθλοί, ὠλεξίκακοι, φύλακες µερόπων ἀνθρώπων; 
Πεισόμεθα μὶν οὖν. «ιαπυθύμενοι ἄρα τοῦ Θεοῦ, πῶς 
χρὴ τοὺς δαιµονίους τε καὶ Θείους τιθέναι καὶ τίνι δια- 

φόφῳ, οὕτω καὶ ταύτῃ θήσομεν ᾗ ἂν ἐξηγῆται; Τί ὅ᾽ οὐ 
19 µέλ]ομεν; Καὶ τὸν Ιοιπὸν δὴ χφόνον ὡς δαιμόνων, οὕτω 

Β Φεραπεύσομέν τε καὶ προσκυνήσοµεν αὐτῶν τὰς θήκας; 
ταὐτὰ δὲ ταῦτα νομιοῦμεν ὕταν τις γήρᾳ ἤ τινι ἅλλῳ 
τρόπω τελευτήσῃ τῶν Όσοι ἂν διαφερόντως ἐν τῷ βίῳ 
ἀγαθοὶ πριθῶσιν; «ίκαιον γοῦν, ἔφη. 

Τί δέ; πρὸᾳ τοὺς πολεμίους πῶς ποιήσουσιν ἡμῖν οἱ 
οτρατιῶται; Τὸ ποῖον δή: Πρῶτον μὲν ἀνδραποδισμοῦ 
πέρι, δοκεῖ δίκαιον Ἓλληνας Ἑλληνίδας πόλεις ἀνδραπο- 
δίζεσθαι, ἢ μηδ ἅλλῃ ἐπιτρέπειν κατὰ τὸ δυνατὺν καὶ 
τοῦτο ἐθίζειν, τοῦ ᾿Ελληνικοῦ γένους φείδεσθαι, εὐλαβου- 

610 µένους τὴν ὑπὺ τῶν βωρβάρων δουλείαν; "Ολῳ καὶ παντί, 
ἔφη, διαφέρει τὸ φείδεσθαι. ἸΙηδὶ Ἔλληνα ἄρα δοῦλον 
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ὀικῆσθαι µήτε αὐτούς, τοῖς τε ἄλλοις Ἕλλησιν οὕτω ξυμ- 

βονλεύειν: Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη" μᾶλλόν γ ἂν οὖν οὕτω 
πρὸς τοὺς βαρβάρους ερέποιντο, ἑαυτῶν ὃ) ἀπέχοιντο 
Τί δέ; σκυλεύειν, ἦν δ' ἐγώ, τοὺς τελευτήόαντας πλὴν 
ὕπλων, ἐπειδὰν νικήσωσιν, ἡ καὶῶς ἔχει; ἢ οὐ πρόφασιν 6 
μὲν τοῖς δειλοῖς ἔχει μὴ πρὸς τὸν µαχόμενον ἐέναι, ὥς τι 
τῶν δεόντων δρῶνταςρ ὅταν περὶ τὸν τεθνεῶτα κυπτά- Ὁ 
ζωσι, πολλὰ δὲ ἤδη στρατόπεδα διὰ τὴν τοιαύτην ἁρπα- 
γἠν ἀπώλετο; Καὶ μάλα. ᾿Ανελεύθερον δὲ οὐ δοκεῖ καὶ 
φιλοχρήµατον νεκρὸν συἱῷᾷν, καὶ γυναικείας τε καὶ σμεκρᾶς 1ο 
διανοίας τὸ πολέµιον νοµίζειν τὸ σώμα τοῦ τεθνεώτος ἆπο- 
πταµένου τοῦ ἐχθροῦ, λελοιπότος δὲ ᾧ ἐπολέμει; ἢ οὔει τι 
διάφοφον δρᾷν τοὺς τοῦτο ποιοῦντας τῶν κυνῶν, αἳ τοῖς 

λΐΦοις οἷς ἂν βληθώσι χαλἰεπαίνουσι τοῦ βαλόντος οὐχ ὡπτό- 
µεναι; Οὐδὲ σµικρόν, ἔφη. Ἐατίον ἄρα τὰς νεκροσυλίας Ι5 
καὶ τὰς τῶν ἀναιρέσεων διακωλύσεις; ξατέον μέντοι, ἔφη, 
νἡ ἁία. Οὐδὲ µήν που πρὸς τὰ Ἱερὰ τὰ ὅπλα οἴσομεν 
ὡς ἀναθήσοντες, ἄλλως τε καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐάν ει 
ἡμῖν µέλη τῆς πρὺς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας εὐνοίας" μᾶλλον 
δὲ καὶ φοβησόμεθα µή τι µίασμα ᾗ πρὺς ἱερὸν τὰ τοι- 18 
αὔτα ἀπὸ τῶν οὐκείων φέρει, ἐὰν µή τι δὴ ὁ Θεὸς ἄλλο 
λέγῃ. ᾿Οφθότατα, ἔφη. Τί δέ; γῆς τε τµήσεως τῆς Ἑλλη- 
νικῆς καὶ οὐκιῶν ἐμπρήσεως ποῖόν τί σοι δράσονσιν οἱ σερα- 

τιῶται πρὸς τοὺς πολεμίους; Σοῦ, ἴφη, δόξαν ἀποφαινο- 
µένου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι. Ἐμοὶ μὲν τοίνυν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, u 
δοκεῖ τούτων µηδέτερα ποιεῖν, ἀλλὰ τὸν ἐπέτειον καρπὸν 
ἀφαιφεῖσθαι. καὶ ὧν ἕνεκα, βούλει σοι λέγω; ΓΠάνυ γε. Β 
Φαίνεταί µοι, ὥσπερ καὶ ὀνομάζεται δύο ταῦτα ὀνόματες, 
πόλεμός τε καὶ στάσις, οὕτω καὶ εἶναι δύο, ὄντα ἐπὶ δυοῖν 

τινοῖν διαφοφαῖν. λέγω δὲ τὰ δύο τὸ μὲν οἰκεῖον καὶ ξυγγε- 30 
νέφ, τὸ δὲ ἀλλόεριον καὶ ὀθνεῖον. ἐπὶ μὲν οὖν τῇ τοῦ οὗκείου 
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ἔχθρα στάσις κέκληται, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ ἀλλοτρίου σεόλεμος. 
Καὶ οὐδέν Υ, ἔφη, ἄπο ερόπου λέγεις. ὌΌρα δὴ καὶ εἰ ο 
τόδε πρὸς τρόπου λέγω. φημὶ γὰρ εὺ μὲν Ἑλληνικὸν γένος 35 
αὐτὸ αὐτῷ οἰκεῖον εἶναι καὶ ξυγγενές, τῷ δὲ βαρβαρικῷ 3 
ὀθνεῖόν τε καὶ ἀλλόεριον. Καλῶν γε, ἴφη. "Έλληνας μὲν 

ἄρα βαρβάφοις καὶ βαρβάρους RUnot πολεμεῖν µαχομένους 
τε φήσοµεν καὶ πολεµίους φύσει εἶναι, καὶ πόλεμον τὴν 
ἔχθρων ταύτην κλητέον" ΄Ἓλληνας δὲ Ἓλλησιν, ὅταν τι 
τοιοῦτο ὄρώσι, φύσει μὲν φίλους εἶναι, νοσεν ὅ᾽ ἐν τῷ κ 
τοιούτῳ τὴν Ελλάδα καὶ σεασιάζειν, καὶ σεάσεν τὴν τοι- Ὦ 

αύτην ἔχθραν κλητίον. Ἐγὼ μέν, ἔφη, ἐυγχωρῶ οὕτω 
νομίζει. Σκόπει δή, εἶπον, ὅτι ἐν τῇ νῦν ὁμολογανμένῃ 
σεάσει, ὅπου ἄν τι τοιοῦτον γένηται καὶ διαστῇ πεόλις, ἐὰν 
ἑκάτεροι ἑκατέρων τέµνωσιν ἀγροὺς καὶ οἰκίας ἐμσειπρῶσιν, 6 
ὡς ἀλιτηριώδης τε δοχεῖ ἡ στάσις εἶναι καὶ οὐδέτεροι αὐτῶν 
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φιλοπόλιδες: οὐ γὰρ ἄν ποτε ἐτόλμων τὴν τροφόν τε καὶ 
μητέρα κείρειν’ ἀλλὰ µέτριον εἶναι τοὺρ καρποὺς ἀφαιρεῖ- 
σθαι τοῖς κρατοῦσι τῶν κρατουμένων, καὶ διανοεῖσθαι ὡς 

διαλλαγησοµένων καὶ οὐκ del πολεμησόντων. Πολὺ γάρ, 
οἴφη, ἡμερωτέρων αὕτη ἡ διάνοια ἐκείνης. Τί δὲ δή: 
ἔφην" ἣν σὐ πόλιν οἰκίζεις, οὐχ Ἑλληνὶς ἔσται; «Πεῖ Υ 
αὐτήν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἀγαθοί τε καὶ ἤμεροι ἔσονται; 

976 Σφόδρα γε. αλλ’ οὐ φιλέλληνες; οὐδὲ οὐκείαν τὴν Ελλάδα 
ἡγήσονται, οὐδὲ κοινωνήασυσιν ὤνπερ οἱ ἄλλοι Ἱερῶν; 

10 Καὶ σφόδρα γε. Οὐκοῦν τὴν πρὸς τοὺς Ἓλληνας ὄιαφο- 
41. οράν, ὡς οὐκείους, σεάσιν ἠγήσονεαι καὶ οὐδὲ ὀνομάσουσι 

πόλεµον; Οὐ γάρ. Καὶ ὡς διαἱλαγησόμενοι ἄρα διοίσον- 
ται; Πάνυ μὶν οὖν. Εὐμενῶς δὴ σωφφονιοῦσιν, οὐκ ἐπὶ 
δουλείᾳ κολάξοντες οὐδ) ἐπ᾽ ὀλέδρῳ, σωφφρονισταὶ ὄντες, 

Ιδού πολέµιοι. Οὕτως, ἔφη. Οὐδ' ἄρα τὴν Ἑλλάδα Ἓλλη- 
νες ὄντες περοῦσιν, οὐδὲ οὐκήσεις ἐμπρήσουσιν, οὐδὲ όμο- 
λογήσουσιν ἐν ἑκάστῃ πόλει πάντας ἐχθροὺς αὐὗτοῖς εἶναι, 

καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας, ἀλλ ὀλίγους ἀεὶ 

Β ἐθροὺς τοὺς αἰτίους τῆς διαφορᾶς. καὶ διά τιεῦτα πάντα 

1ο οὔτε τὴν γῆν ἐθελήσουσι κείρεν αὐτῶν, ὧς φί]ων τῶν 
ποὶλῶν, οὔτε οἰκίας ἀνατρέπειν' ἁλλὰ µέχρι τούτου ποι- 
ήσονεαι τὴν διαφοράν, µέχρι οὗ ἂν οἱ αἴειοι ἀναγκασθώ- 
σιν ὑπὸ τῶν ἀναιίων ἀλγούντων δοῦναι δίκην. ᾿Εγὼ 
μέν, ἴφη, ὁμολογῶ οὕτω δεῖν πρὸς τοὺς ἐναντίους τοὺς 

15 ἡμετέρους πολίτας προσφέρεσθαι" πρὺς δὲ τοὺς βαρβάρους, 
ὡς νῦν οἱ Έλληνες πρὸς ἀλλήλους. Τιῶμεν δὴ καὶ 

εοὔεον τὸν νόµον τοῖς φύλαξι, μήτε γῆν τέµνειν μήτε 

οὐκίας ἐμπιπράναι; Θῶμεν, ἴφη, καὶ ἔχειν γε καλῶς 
ταῦτά τε καὶ τὰ πρόσθεν. 

0 Αλλὰ γάρ µοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, ἑάν τίς σοι τὰ 

τοϊαῦεα ἐπιτρέπῃ λέγειν, οὐδέποτε μνησθήσισθαι ὃ ἐν τῷ 

πρόσθεν παρωσάµενος πάντα ταῦτα εἴρηκας, τὸ ὡς δυνατὴ 

αὕτη ἡ πολιτεία γενέσθαι καὶ είνα τρόπον ποτὶ δυνατή” 
ἐπεὶ ὅει γε, εἰ γένοπο, πάἀντ ἂν εἴη ἀγαθὰ πόλει ᾗ γέ- 

Deas rotto, καὶ ἃ σὺ παφαλείπεις ἐγὼ λέγω, ὅτι καὶ τοῖς πο]ε- 

µίοιᾳ ἄριστ) ἂν µάχοιντο τῷ ἤκιστα ἀπολείπειν ἀλλήλους, 
γγνώσκοντές τε καὶ ὠνακαλοῦντες ταῦτα τὰ ὀνόματα ἑαυ- 

τούς, ἀδελφούς, πατέρας, υἱεῖς: εὖ δὲ καὶ τὸ θῆλν σνστρα- 
τεύοιτο, εἴτε καὶ ἐν τῇ αὐεῇ τάξει εἴτε καὶ ὄπισθεν ἐπι- 

αοτιταγµένον, φόβων τε ἕνεκα τοῖς ἐχθροῖς καὶ εἴ ποτέ τις 
ἑνάγκη βοηθείας γένοιτο, οἱδ' ὅτι ταύτῃ πάντῃ ἅμαχοι 
ἂν εἶεν' καὶ ἡ οἴκοι γε ἃ παραλείπεται ἀγαθά, ὕσα ἂν εἴη 
αὐτοῖς, ὁρῶ ἡρῶ" ἀλλ ὡς ἐμοῦ ὁμολογοῦντος πάντα ταῦτα 

Ε ὅτι εἴη ἂν καὶ ἄλλα γε µυρία, εἰ γένοιτο ἡ πολιτεία αὕτη, 

κ 
405 

257 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ κ’. 481 

μµηκέτι πλείω περὶ αὐτῆς λέγε, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἤδη πει- 
ρώμεθα ἡμᾶς αὐτοὺς πείθειν, ὡς δυνατὸν καὶ ἡ δυνα- 
τόν, τὰ δ' ἄλλα γαίρειν ἑῶμεν. Ἐξαίφνης γε σὐ, ἦν ὅ᾽ 
ἐγώ, ὥσπερ καταδρομὴν ἐποιήσω ἐπὶ τὸν λόγον µου, καὶ 

οὐ συγγιγνώσκεις στραγγενοµένῳ. ἴσως γὰρ οὖκ οἶσθα Ότι 6 
µόγις µοι τὼ δύω κύµατε ἐκφυγόντι νῦν τὸ µέγιστον καὶ 
χαλεπώτατον τῆς τρικυµίας ἐπάγεις, ὃ ἐπειδὰν ἴδης τε 
καὶ ἀκούσῃς, πώνυ συγγνώµην ἕξει, ὅτι εἰκότως. ἄρα 
ὤχνουν τε καὶ ἐδεδοίκη οὕτω παράδοξον λέγειν λόγον τε 
καὶ ἐπιχειρεῖν διασκοπεῖν. Ὅσῳ ἄν, ἔφη, τοιαῦτα πλείω 10 
λέγης, ἧττον ἀφεθήσει ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ εἰπεῖν πῇ Β 
δυνατὴ έγνεσθαι αὕτη ἡ πολαεία. ἁλλὰ λέγε καὶ μὴ 
διάτριβε. 

Οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, πρῶτον μὲν τόδε χρὴ ἄναμνη- 
σθῆναι, ὅτι ἡμεῖς ζητοῦνεες δικαιοσύνην οἷόν ἐστι καὶ 16 
ἀδικίαν δεῦρο ἥκομεν. Χρή: ἀλλὰ τί τοῦτό γ; ἔφη. Οὐδέν. 
ἀλλ’ ἐὰν εὔρωμεν οἷόν ἐστι δικαιοσύνη, ἄρα καὶ ἄνδρα 
τὸν, δίκαιον ἀξιώσομεν μηδὲν δεῖν αὐτῆς ἐκείνης διαφέ- 

οειν, ἀλλά πανταχῇ τοιοῦτον εἶναι οἷον δικαιοσύνη ἑστίν; 

ἢ ἀγαπήσομεν, ἐὰν ὃ τι ἠγγύτατα αὐτῆς ᾖ καὶ πλεῖστα 3 ῷ 
τῶν ἄλλων ἐκείνης µετέχη; Οὕτως, ἔφη: ἀγαπήσομεν. 
Παραδείγματος ἄρα ἕνεκα, ἦν δ' ἐγώ, ἐζητοῦμεν αὐτό 
τε δικαιοσύνην οἷόν ἐστι, καὶ ἄνδρα τὸν τελέως δίκαιον 
εὐ γένοιτο καὶ οἷος ὢν εἴη γενόμενος, καὶ ἀδικίαν αὖ καὶ 

τὸν ἀδικώτατον, ἵνα εἰς ἐκείνους ὠποβλέποντες, οἷοι ἂν 
ἡμῖν φαίνωνται εὐδαιμονίας τε πέρι καὶ τοῦ ἐναντίου, 
ἀναγκαζώμεθα καὶ περὶ ἡμῶν αὐτῶν ὁμολογεῖν, ὃς ἂν 

ἐκείνοις ὃ τι ὁμοιότατος ᾖ, τὴν ἐκείνοιᾳ μοῖραν ὁμοιοτά- Ὁ 
την ἕξειν, ἆλλ᾽ οὐ εούτου ἕνεκα, ἵν ἀποδείξωμεν ὡς ὅν- 
ρατὰ ταῦτα γίγνεσθαι. Τοῦτο μέν, ἔφη, ἀληθὶς λέγεις. 19 
Οἵὔν ἂν οὖν ἠττόν τι ἀγαθὺν ζωγράφον εἶναι ὃς ἂν γρά- 
φας παράδειγµα οἷον ἂν εἴη ὁ κάλλιστος ἄνθρωπος καὶ 
πάντα εὖς τὸ γράμμα ἱκανῶς ἀποδοὺς μὴ ἔχη ἀποδεῖξαι 
ὡς καὶ δυνατὸν ᾿γενέσθαι τοιοῦτον ἄνδρα, Μά «ἱἱ οὖν 
Εγωγ’, ἴφη. Τί οὖν; οὐ καὶ ἡμεῖς, φαµέν, παρόδειγµα 35 
ἐποιοῦμεν λόγῳ ἀγαθῆς πόλεως; Πάνυ γε Ἠττόν τι Ε 

οὖν οἵε ἡμᾶς εὖ λέγειν τούτου ἕνεκα, ἐὰν μὴ ἔχωμεν 
ἀποδεῖξαι ὧν δυνατὸν οὕτω πόλιν οὐκῆσαι ὡς ἐλέγετο; 
Οὐ δῆτα, ἔφη. Τὸ μὶν τοίνυν ἀληθέᾳ, ἦν δ’ ἐγώ, οὔ- 

τως: εἰ δὲ δὴ καὶ τοῦτο προθυµηθήναι δεῖ σὴν χάριν, 40 
ἀποδεῖξαι πῆ μάλιστα καὶ κατὰ τί δυνατώτατ᾽ ἂν εἴη, 
πάλιν µοι πρὸς τὴκ τοιαύτην ἀπόδειξιν τὰ αὐτὰ ὅδιομο- 

λόγησαι. Τὰ ποῖαι ΑΦ οἷόν τέ τι πραχθῆναι ὡς λέγε- 
ται, ἢ φύσιν ἔχει πρᾶξιν λέξεως ἧττον ἀληθείας ἐφάπτε- 
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σθαι, κἂν εἰ µή τῷ δοκεῖ; ἄλλα σὺ πύτερον ὁμολογεῖς 
οὕτως ἢ οὔ; ᾿Ομολογῶ, ἴφη. Τοῦτο μὶν δὴ μὴ ἀνάγκαζέ 
µε, οἷα τῷ λόγω διήλθοµεν, τοιαῦτα παντάπασι καὶ τῷ 
ἔργω δεῖν γιγνόµενα ἀποφαίνειν' ἀλΙ, ἐὰν οἷοί τε γενώ- 

ὅµεθα εὑρεῖν ὡς ἂν ἐγγύτατα τῶν εἰρημένων πόλις οἰκή- 
σειε, φάναι ἡμᾶς ἐξευρηκέναι ὡς ὄννατά ταῦτα γίγνεσθαι 

Β ἃ οὐ ἐπαάττεις. ἢ οὐκ ἀγαπήσεις τούτων τυγχάνων; ἐγὼ 
466 μὶν γὰρ ἂν ἀγαπῴην. Καὶ γὰρ ἐγώ, ἔφη. Τὸ δὲ δὴ 

μετὰ τοῦτο, ὡς ἴοικε, πειρώμεθα ζητεῖν τε καὶ ἀποδει- 
αοκνύναι τί ποτε νῦν κακῶς ἐν ταῖς πόλεσι πράττεται δι 
ὃ οὐχ οὕτως οἰκοῦνται, καὶ τίνος ἂν σµικροτάτου µετα- 
βαλόντος ἔλθοι εἰ, τοῦτον τὸν τρόπον τῆς πολιτείας πόλις, 

μάλιστα μὲν ἑνός, εἰ δὲ µή, δυοῖν, εἰ δὲ µή, ὃ τι ὀλιγί- 
στων τὺν ἀριθμὸν καὶ σμικροτάτω» τὴν δύναμιν. Παντά- 

Ἱ1δπασι μὲν οὖν, ἔφη. Ενὸς μὲν τοίνυν, ἦν ὅ ἐγώ, µετα- 
βαλόντος δοκοῦµέν µοι ἔχειν δεῖξαι ὅτι µεταπέσοι ἄν, οὐ 
μέντοι σμικροῦ γε οὐδὲ ῥᾳδίου, ὀννατοῦ δέ. Τένος: ἴφη. 

Ἐπ᾽ αὐτὸ δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἷμι ὃ τῷ µεγίστω προσεικάζο- 
16 µεν κύµατι. εἰρήσεται δ' οὖν, εἰ καὶ μέλλει γέλωτί τε 

3 ἀτεγνῶς ὥσπερ κύμα ἐκγελῶν καὶ ἀδοξίᾳ κατακλύσειν. 
σκόπει δὲ ὃ μέλλω λέγειν. 4έγε, ἴφη. Εὼν µή, ἦν ὅ' 

υ. ἐώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἡ οἱ 
βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ ὄννάσται φιλοσοφήσωσι γνη- 

σίως τε καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰ ταὐτὺν ξυµπέσῃ, δύνα- 
45 µίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορενοµένων 

χωρὶς ἐφ᾽ ἑκώτερον αἳ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλει- 
σθῶσιν, οὐκ ἔσει κακών παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς 

πόλεσι, δοκῶ δὲ οὐδὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει, οὐδὲ αὕτη 
ἡ πολιτεία µή ποτε πρότερον φυῇ τε εἷς τὸ δυνατὸν καὶ 

Ε 3ὺ φῶς ἡλίου ἴδη, ἣν νῦν λόγῳ διεληλύθαµεν. ἀλλὰ τοῦτό 
ἐστιν, ὃ ἐμοὶ πάλαι ὄκνον ἐντίθησι λέγειν, ὁρῶντι ας 
πολὺ παρὰ δόξαν ῥηθήσεται' χαλεπὸν γὰρ ἐδεῖν, ὅτι 
οὐκ ἂν ἄλλη τις εὐδαιμονήσειεν οὔτε ἰδίᾳ οὔτε δηµοσίᾳ. 
Καὶ ὃς, Q Σώκρατες, ἔφη, τοιοῦτον ᾿ἐκβέβληκας ῥῆμά 

τε καὶ λόγον, ὃν εἰπὼν ἡγοῦ ἐπὶ σἳ πάνυ πολλούς τε καὶ 
414 οὐ φαύλους νῦν οὕτως, οἷον ῥίφαντας τὰ ἱμάτια, γυμνοὺς 

λαβόντας ὃ τι ἑκάστῳ παρέτυχεν Όπλον, θεῖν διατεταµέ- 
νους ὡς θαυμάσια ἐργασομένους' οὗς εἰ μὴ ἀμυνεῖ τῷ 
λόγω καὶ ἐκφεύξει, τῷ ὄντι τωθαζόμενος δώσεις δίκην. 

«0 Οὐκοῦν σύ µοι, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, τούτων αἴειος; Καλῶς Υ, ἔφη, 
209 ἐγὼ ποιῶν. ἀλλά τοί σε οὗ προδώσω, ἀλλ’ ἁμυνῶ οἷς δύνα- 

μαι: δύναμαι δὲ εὐνοίᾳ τε καὶ τῷ παρακελεύεσθαι, καὶ 
ἴσως ἂν ἄλλου του ἐμμελέσεερόν σοι ἀποκρινοίμην. ἆλλ' 

4 ὡς ἔχων τοιοῦτον βοηθὸν πειρῶ τοῖς ἀπισεοῦσιν ἐνδείξα- 

εὅσθαι ὅτι ἔχει ᾗ σὺ λέγεις. Πειρατέον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ 
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καὶ σὺ οὕτω μεγάλην ξυμμαχίαν παρέχει. ἀναγκαῖον οὖν 

μοι δοκεῖ, εἰ μέλλομέν πῃ ἐκφεύξεσθαι οὓς λέγεις, διορί- 
σασθαι πρὸς αὐτοὺς τοὺς φιλοσόφους τίνας λέγοντες το- 
μῶμεν φάναι δεῖν ἄρχειν, ἵνα διαδήλων γενοµένων δύνη- 
ταί τις ἀμύνεσθαι, ἐνδεικνύμενος ὅτι τοῖς μὲν προσήκει 

φύσει ἅπτεσθαί τε φιλοσοφίας ἡγεμονεύειν α) ἐν πόε, 
τοῖς ὅ’ ἄλλοις µήτε ἅπτεσθαι ἀκολουθεῖν τε τῷ ἡγουμένω, 
αρα ἂν εἴη, ἔφη, ὀρίξεσθαι. Ι8ι δή, ἀκολούθησόν µοι 

τῇδε, ἐὰν αὐτὸ ἁμῇ γέπῃ Ἱκανῶς ἐξηγησώμεθα. ᾿αγε, ἔφη. 
᾽Αναμιμνήσκειν οὖν σε, ἦν δ' ἐγώ, δεήσε, ἢ µέμνησαι ο 
ὅτι ὃν ἂν φῶμεν φιλεῖν τι, δεῖ φανῆναι αὐτόν, ἐὰν ὁρ- 
Θῶς λέγηται, οὐ τὸ μὲν φιλοῦντα ἐκείνου, τὸ δὲ µή, ἁλλὰ 
πᾶν στέργοντα; ἈΑναμιμνήσκειν, ἔφη, ὡς ἔοικε, δεῖ. οὐ 
γὰρ πάνυ γε ἐννοῦ. "4λλῳ, εἶπον, ἔπρεπεν, ὦ Γιαύκων, ϐ 
λέγειν ἃ λέχεις' ἀνδρὶ ὅ) ἐροτικῷ οὐ πρέπει ἀμνημονεῖν 15303 
ὅτι πάντες οἱ ἐν ὥρα τὸν φιλόπαιδα καὶ ἐρωτικὸν ἁμῆ 
γέπῃ δάκνονσί τε καὶ κενοῖσι, δοκοῦντες ἄξιοι εἶναι ἐπι- 
µελείας τε καὶ τοῦ ἀσπάρεσθαι, ἢ ὀὐχ οὕτω ποιεῖτε πρὸς 
τοὺς καλούς; ὁ μέν, ὅτι σιµός, ἐπίχαρις κληθεὶς ἔπαινε- 
Φήσιται ὑφ᾽ ὑμῶν, τοῦ δὲ τὸ γρυπὸν βασιλικόν φατε εἶντα, 39 
τὸν δὲ δὴ διὰ µέσου τούτων ἐμμεερύτατα ἔχειν, µέλανας 
δὲ ἀνδρικοὺς ἰδεῖν, λευκοὺς δὲ Θεῶν παῖδας εἶναε: µελ- Ε 
χλώρους δὲ καὶ τοὔνομα οἴει τίνος ἄλλον ποίηµα εἶναι ἢ 
ἐραστοῦ ὑποκοριζομένου τε καὶ εὐχερῶς φέροντος τὴν ὠχρό- 
τητα, ἐὰν ἐπὶ ὥρᾳ ᾗι καὶ ἓνὶ λόγω πάσας προφάσεις 3 
προφασίζεσθέ τε καὶ πάσας φωνὰς ἀφίετε, ὥστε µηδένα 415 
ἀποβάλλειν τῶν ἀμθούντων ἐν ὥρα. Εἰ βούλει, ἔφη, ἐπ 
ἐμοῦ λέγειν περὶ τῶν ἐρωτικῶν ὅτι οὕτω ποιοῦσι, συγ- 
χωρῶ τοῦ λόγου χάριν. Τί δὲ; ἦν δ᾽ ἐγώ: τοὺς φιλοί- 

νους οὐ τὰ αὐτὰ ταῦτα ποιοῦντας ὁρᾷρι πάντα οἶνον 30 

ἐπὶ πάσης προφάσεως ἀσπαξομένους; Καὶ µάλα. Καὶ μὴν 

φιλοτίµους γε, ὡς ἐγώμαι, καθορᾶς ὅτι, ἂν μὴ στρατη- 
γῆσαι δύρωνται, τριετυαρχοῦσι, κἂν μὴ ὑπὸ µειζόνων καὶ 

σεμγοτέρων τιμῶνται, ὑπὸ σμικροτέρων καὶ φαυλοτέρων ΑΒ 

τιμώμενοι ἀγαπῶσιν, ὡς ὅλως τιµῆς ἐπιθυμηταὶ ὄντες. 136 
Χομιδῇ μὶν οὖν. Τοῦτο δὴ φάθι ἢ μή: ἀφ ὃν ἄν τινος 
ἐπιθυμητικὸν λέγωμεν, παντὸς τοῦ εἴδους τούτου φήσο- 
μεν ἐπιθυμεῖν, ἢ τοῦ μέν, τοῦ δὲ οὗ; Παντός, ἴφη. 
Οὐκοῦν καὶ τὸν φιλόσοφον σοφίας φήσοµεν ἐπιθυμητὴν 
εἶναι, οὐ τῆς μέν, τῆς ὅ) οὔ, ἀλλὰ πάσης: ᾿Αληθῆ. Τὸνιο 
ἄρα περὶ τὰ µαθήµατα ὀνοχεραίνοντα, ἄλλως τε καὶ γέον 
ὄντα καὶ µήπω λόγον ἔχοντα τί τε χρησεὺν καὶ µή, οὐ ὁ 
φήσοµεν φιλομαθῆ οὐδὲ φιλόσοφον εἶναι, ὥσπερ τὸν περὶ 
τὰ σιτία δυσχερῇ οὔτε πεινῆν φαμὲν οὔτ' ἐπιθυμεῖν σιτίων, 
οὐδὲ φιλύσιτον ἀλλὰ κακόσιτον εἶναι. Καὶ ὀρθῶς γε φή- .5 
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σοµεν. Ἰὸν δὲ δὴ εὐχερῶς ἐθέλοντα παντὸς µαθήµατος 
Ὅ γεύεσθαι καὶ ἀσμένως ἐπὶ τὸ µανθάνειν ἠύντα καὶ ἁπλή- 

στως ἔχοντα, τοῦτον ὅ’ ἐν δίκῃ φήσοµεν φιλόσοφον. ᾖ 
γάρ; Καὶ ὁ Γἱαύκων ἴφη, Πολλοὶ ἄρα καὶ ἄτοποι ἔσον- 

D δταί σοι εοιοῦτοι' οἵἳ τε γὰρ φιλοθεάµυνες πάντες ἔμοιγε 
δοκοῦσι τῷ καταμανθάνειν χαίροντε τοιοῦτοι εἶναι, οἳ 

τε φιλήκοοι ἀτοπώκατοί τινὲς εἰἶσιν ὥς Υ ἐν φιλοσόφοις 
407. τιθέναι, οἳ πρὸς μὲν λόγους καὶ τοιαύτην διατριβήν ἑκόν- 

τες οὐκ ἂν ἐθέλοιεν ἐλθεῖν, ὥσπερ δὲ ἀπομεμισθωκύτες 
300.10 τὰ ὧτα ἐπακοῦσαι πάντων γορῶν περιθέονσι τοῖς «Ίιονυ- 

σίοις οὔτε τῶν κατὰ πόλεις οὔτε τῶν κατὰ κώμαρ ἄπολει- 

πύμενοε. τούτους οὖν πάντας καὶ ἄλλους τοιούτων τινῶν 

Ε μαθητικοὺς καὶ τοὺς τῶν τεχνυδρίων φιλοσόφους φήσοµεν; 

Οὐδαμῶς, εἶπον, ἀλλ᾽ ὁμοίους μὲν φι]οσύφοις. 
15. Τοὺς δὲ ἀληθινούς, ἔφη, είνας λέγει; Τοὺς τῆς ἀλη- 

θείας, ἦν δ' ἐγώ, φιλοθεάµονας. Καὶ τοῦτο μέν Υ’, ἴφη, 
ὀρθῶς' ἀλλὰ πῶς αὐτὸ λέγεις; Οὐδαμῶς, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ῥᾳ- 
δίως πρός γε ἄλλον' σἳ δὲ οἶμαι ὁμολογήσειν µοι τὺ τοι- 
όνδε. Τὸ ποῖον; Ἐπειδή ἐστιν ἐναντίον καλὸν αἰσχρώ, 

416 10 δύο αὐτώ εἶναι. Πῶς ὅ οὔ; Οὐκοῦν ἐπειδὴ δύο, καὶ Ἑν 
ἑκάτερον: Καὶ τοῦτο. Λαὶ περὶ δικαίον καὶ ἀδίκου καὶ 
ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ πάντων τῶν εἰδῶν πέρι ὁ αὐτὸς 

λόγος, αὐτὸ μὲν ἓν ἕκαστον εἶναι, τῇ δὲ τῶν πράξεων 
καὶ σωμάτων καὶ ἀλλήλων κοινωνίᾳ πανταχοῦ φανταζόµενα 

30 πολλὰ φαίνεσθαι ἕκαστον. ᾿Ορθῶς, ἔφη, λέγει. Ταύτη 
τοίνυν, ἦν ὃ’ ἐγώ, διαιρῶ, χωρὶς μὲν οὓς νῦν δῇ ἔλεγες 

φιλοθεάµονάς τε καὶ φιλοτέχνους καὶ πρακτικούς, καὶ 

Ἡ χωρὶς αὖ περὶ ὧν ὁ λόγος, οὓς μόνους ἄν τις ὀρθας 
προσείποι φιλοσόφους. Πῶς, ἔφη, λέγεις; Οἱ μέν που, 

9060 00 ἦν δ’ ἐγώ, φιλήκοοι καὶ φιλοθεάµονες τάς τε καλὰς φωνὰς 
ἀσπάξονται καὶ χρόας καὶ σχήµατα καὶ πάντα τὰ ἐκ τῶν 
τοιούτων δημιουργούμενα, αὐτοῦ δὲ τοῦ καλοῦ ἀδύνατος 
αὐτῶν ἡ διάνοια τὴν φύσιν ἐδεῖν τε καὶ ἀσπάσασθαι. "Εχει 
γὰρ οὖν δή, ἔφη, οὕτως. Οἱ δὲ δὴ ἐπ αὐτὸ τὸ καλὸν 

16 δυνατοὶ ἠέναι τε καὶ ὁρᾷν καθ’ αὐτὸ ἄρα οὐ σπάνιοι ἂν 
ο εἶε; Καὶ µάλα. Ὁ οὖν καλὰ μὶν πράγματα νοµίζων, 

αὐτὸ δὲ κάλλος µήτε νοµέζων μήτε, ἄν τις ἡγῆται ἐπὶ τὴν 
γρῶσιν αὐτοῦ, δυνάµενος ἔπεσθαι, ὄναρ ἢ ὕπαρ δοχεῖ σοι 

Εὖν: σκόπει δὲ. τὸ ὀνειρώετειν ἄρα οὐ τόδε ἐσείν, ἐάν τ᾿ 

«ἐν ὕπνῳ τις ἐάν τε ἐγρηγορὼς τὸ ὕμοιόν τῷ μὴ ὅμοιον 
ἀλλ’ αὐτὸ ἡγῆται εἶναι ᾧ ἴοικεν; ᾿Εγὼ γοῦν ἄν, ἡ ὅ' ὃᾳ, 
φαίην ὀνειρώττειν τὸν τοιαῦτο». Τί δέ; ὁ τώναντία τού- 
των ἡγούμενός τέ τι αὐτὸ καλὸν καὶ δυνάµενος καθορᾷν 

Ὦ καὶ αὐτὸ καὶ τὰ ἐκείνου µετέχοντα, καὶ οὔτε τὰ µετέχοντα 
αὐ αὐτὸ οὔτε αὐτὺ τὰ µετέχοντα ἠγούμενος, ὕπαρ ἢ ὄναρ 

αὖ καὶ οὗτος δοκεῖ σοι ἔῇν; Καὶ µάλα, ἴφη, ὕπαρ. Οὐκ- 
οὖν τούτον μὲν τὴν διάνοιαν ὡς γεγνώσκοντος γνώµην ἂν 
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ὀρθῶς φαῖμεν εἶναι, τοῦ δὲ δόξαν ας δοξώζοντος: Πάνυ 
μὲν οὖν. Τΐ οὖν, ἐὰν ἡμῖν χαλεπαίνη οὗτος, ὃν φαμεν 
δοξάξειν ολλ᾽ οὐ γιγνώσκειν, καὶ ἀμφιοβητῇ ὡς οὐκ ἀληθῆ 
λέγοµεν, ἔξομέν τι παραμυθεῖσθαι αὐτὸν καὶ πείθειν ἠρέμα, Ἑ 
ἐπικρυπτόμενοι ὅτι οὐχ ὑγιαίνει; 4ἱεἴ γέτοι δή, ἔφη. ἴδιδ 
δή, σκόπει εἰ ἐροῦμεν πρὸς αὐτόν. ἢ βούλει ὧδε πυνθα- 
»ώμεθα παρ αὐτοῦ, λέγοντες ὡς εἴ τι οἶδεν σὐδεὶς αὐτῷ 
φθόνος, ἆλ΄ ἄσμενοι ἂν ἴδοιμεν εἰδύτα τι. ὦλλ ἡμῖν εἰπὲ 
τόδε᾽ ὁ γιγνώσκων γιγνώσκει τὶ ἢ οὐδέν; οὐ οὖν μοι ὑπὲρ 
ἐκείνου ὠποκρίνου. ᾽Αποκρινοῦμαι, ἴφη, ὅτι γιγνώσκει τί. ιο 
Πόεερον ὃν ἢ οὐκ ὄνι "Ον πῶς γὰρ ἂν μἡ ὄν γέτιγνω- 411 
σθείη; Ἱκανῶς οὖν τοῦτο ἔχομεν, κῶν εἰ πλευναχῇ σκοποῖ- 
μεν, ὅτι τὸ μὲν παντελώς ὃν παντελῶς γνωστόν, μὴ ὃν δὲ 
μηδαμῆ πάντη ἄγνωστον; Ἱκανώτατα. Εἴεν' εἰ δὲ δή τι 

οὕτως ἔχει ὡς εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, οὐ μεταξὺ ὢν κέοιτο 16 
τοῦ εἰλικρινῶς ὄντος καὶ τοῦ αὖ µηδαμῇ ὄντος; Μεταξύ. 
Οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τῷ ὄντι γνῶσις ἦν, ἀγνωσία δ’ ἐξ ἀνάγ- 

κης ἐπὶ μὴ ὄντι' ἐπὶ τῷ μεταξὺ τούτῳ μεταξύ τι καὶ 
ζητητίον ἀγνοίας τε καὶ ἐπιοτήμης, εἴ τι τυγχάνει ὃν τοι Β 
οὗτον; Πάνω μὲν οὐν. Αρ οὖν λέγομέν τι δόξαν εἶναι; Ἂν 
Πῶς γὰρ οὔ: Πότερον ἄλλην δύναμιν ἐπιοτήμης ἢ τὴν 3908 
αὐτήν; "Αλλην. Ἐπ᾽ ἄλῳ ἄρα τέτακται δύξα καὶ ἐπ 
ἅλλῳ ἐπιστήμη, κατά τὴν αὐτὴν δύναμιν ἑκατέρα τὴν αὐ- 
τῆς. Οὕτως. Οὐκοῦν ἐπισεήμη μὲν ἐπὶ τῷ ὄντι πέφνκε 
Ἰρώναι ὡς ἴσει τὸ ὄν: μᾶλλον δὲ ὧδέ µοι δοκεῖ πρότερον 15 
ἀναγκαῖον εἶναι διελέσθαι. Πῶς; Φήσομεν δυνάμεις εἶναι ϐ 

γένος τι τῶν ὄντων, αἷς δὴ καὶ ἡμεῖς δυνάµεθα ὃ δυνά- 
µεθα καὶ ἅλλο πᾶν ὃ τί περ ἂν δύνηται, οἷον λέγω ὄψιν 
καὶ ἀκοὴν τῶν δυνάμεων εἶναι, εἰ ἄρα µανθάνεις ὃ βού- 
λομαι λέγειν τὺ εἶδος. ᾽Αλλὰ µανθάνω, ἔφη. "Άκουσον δὴ 30 
ὅ µαι φαίνεται περὶ αὐτῶν. ὀννάμεως γὰρ ἐγὼ οὔτε τινὰ 
χρόαν ἁρῶ οὔτε σχῆµα οὔτε τι τῶν τοιούτω» οἷον καὶ 
ἄλλων πολ]ῶν, πρὺς ἃ ἀποβλέπων ἔνια διορίζοµαι παφ 
ἐμαυτῷ τὰ μὲν ἄλλα εἶναι, τὰ δὲ ἄλλα. δυνάμεως ὅ᾽ εἰ ϐ 

ἐκεῖνο µόνον βλέπω ἐφ᾽ ᾧ τε ἔστι καὶ ὃ ἀπεργάζεται, καὶ 38 
ταύτη ἑκάσεην αὐτῶν δύναμιν ἐκάλεσα, καὶ τὴν μὲν ἐπὶ 
τῷ αὐτῷ τεταγµένην καὶ τὸ αὐτὸ ἀπεργαζομένην τὴν αὖ- 
τὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ ἑτέρῳ καὶ ἕεερον ἀπεργαζομένην ᾿ 
ἄλλην. τί δὲ σὐ; πῶς ποιες; Οὕτως, ἔφη. «εῦρο δὴ 

πάλιν, ἦν ὃ' ἐγώ, ὦ ἄριστε. ἐπιστήμην πότερον δύναμίν 10 
τινα φἠς εἶναι αὐτήν, ἢ εἰς τέ γένος τίθης; Εἰς τοῦτο, 369 
ἔφη, πασῶν γε δυνάµεων ἐῤῥωμενεσεάτην. Τί δέ; δόξαν ἙἘ 
εἰς δύναμιν ἢ εἰς ἄλλο εἶδος οἴόομεν; Οὐδαμῶς, ἔφη: ᾧ 
γὰρ δοξάζειν ὀννάμεθα, οὐκ ἄλλο τι ἢ δόξα ἐστίν, ᾽λλὰ 
μὲν δὴ ὀλίγον γε πρότερον ὠμολύγεις μὴ τὸ αὐτὸ εἶναι 15 
ἐπιστήμην τε καὶ δόξα». Πῶς γὰρ ἄν, ἴφη, τό γε ἄνα- 
µάρτητον εῷ μὴ ἀναμαρτήτω ταὐτόν ποτέ τις νοῦν ἔχων 
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τιθείη; Καλῶς, ἦν ὅ' ἐγώ. καὶ δῇλον, ὅτι ἕτερον ἐπι- 
στήµης δύξα ὁμολογεῖται ἡμῖν. "Έτερον. Ἐφ' ἑτέρω ἄρα 
ἕτερόν τι δνναμένη ἱκατέρα αὐτῶν πέφυκεν. Ανάγκη. 
᾿Επιστήμη μέν γέ που ἐπὶ τῷ ὄντι, τὸ ὃν γνώναι ὡς ἔχει; 

5 Ναί. ἀόξα δέ, φαµέν, δοξάζεν; Ναι Ἡ ταὐτὸν ὅπερ 
ἐπιστήμη γιγνασκει; καὶ ἴσται γνωστόν τε καὶ δοξαστὸν 
τὸ αὐτό; ἢ ἀδύνατον; ᾿Αδύνωτον, ἴφη, ἐκ τῶν ὦμολο- 
γηµένων, εἴπερ ἐπ ἅλλῳ ἄλλη δύναμις πέφυκε, δυνάμεις 

Ἡ δὶ ἀμφόύτεφαί ἔστον, δόξα τε καὶ ἐπισεήμη, ἄλλη δὲ ἕκα- 
ιοτέρα, ὡς φαµέν. ἐκ τούτων δὴ οὐκ ἐγγωφεὶ γνωστὺν 

καὶ δοξαστὸν ταὐτὺν εἶναι. Οὐκοῦν εἰ τὸ ὃν γνωστόν, 
ἄλλο τι ἂν δοξαστὺν ἡἢ τὸ ὂν εἴης Αλλο. 40 οὖν τὸ μὴ 
ὂν δοξάξει; ἢ ἀδύνατον καὶ δοξάσαι τό γε μὴ ὄν; ἐννύει 

No δὲ. οὐχ ὁ δοξάζων ἐπὶ τὶ φέρει τὴν δόξαν; ἢ οἷός τε αὖ 
14 δοξάζειν μέν, δοξάξειν δὲ μηδέν; ᾿Αδύνατον, Αλ’ ἓν γέ 

τι δοξάζει ὁ δοξάζων; Ναι ᾽Αλλὺ μὴν μὴ ὄν γε οὐχ 
6 ὄντι, ἀλλὰ μηδὶν ὀρθότας ἂν προσαγορείοπο. Πάνν 

γε. ΦΜὴ ὄντι μὴν ἄγνοιαν ἐξ ἀνάγκης ἀπέδομεν, ὄντι δὲ 
γνῶσι». ᾿Ορθῶς, ἴφη. Οὐκ ἄρα ὂν σὐδὶ μὴ ὃν δοξάζει. 

ποΟὐ γάρ. Οὔτε ἄρα ἄγνοια οὔτε γνῶσις δόξα ἂν εἴη. 
Οὐκ ἴοικεν. 40 οὖν ἐκτὺς τούτων ἐοτῖν ὑπερβαίνουσα 
ἡ γνῶσιν σαφηνείᾳ ἢ ἄγνοιαν ἀσαφείᾳ: Οὐδέτερα. λλ' 
ρα, ἦν δ' ἐγώ, γνώσεως μέν σοι φαίνεται δύξα σκοτω- 

δέστερον, ἀγνοίας δὲ φανότερο»; Καὶ πολύ γε, ἔφη. Ἐν- 
Ρ 30 τὸς ὅ᾽ ἀμφοῖν χεῖται; Ναί. ΠΜεταξὺ ἄρα ἂν εἴη τούτοιν 

δύξα. Κομιδῇ μὲν οὖν. Οὐκοῦν ἴφαμεν ἐν τοῖς πρύσθεν, 
εἴ τι φανείη οἷον ἅμα ὃν τε καὶ μὴ ὄν, τὸ τοιοῦτον µε- 
ταξὺ κεῖσθαι τοῦ εἰλικρινῶς ὄντος τε καὶ τοῦ πάντως μὴ 
ὄντος, καὶ οὔτε ἐπιστήμη» οὔτε ἄγνοιαν ἐπ᾽ αὐτῷ ἴσισθαι, 

10 ἀλλὰ τὸ μεταξὺ αὖ φανὶν ἀγνοίας καὶ ἐπιστήμης: ᾿Ορθῶς. 

Νὂν δέ γε πέφανται μεταξὺ τούτοιν ὃ δὴ καλοῦμεν δόξαν. 

τί Πέφανται. Ἐκεῖνο δὴ λείποιτ ἂν ἡμῖν εὗρεῖν, ὡς ἔοικε, 
Κ τὸ ἀμφοτέρων µετίέχον, τοῦ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, καὶ 

οὐδέτερον εἰλαιριτὶς ὀρθῶς ἂν προσαγορενόµενον, ἵνα ἐὰν 

36 φαρῇ, δοξαστὸν αὐτὸ εἶναι ἐν δίκῃ προσαγορεύωµεν, τοῖς 
μὲν ἄκροις τὰ ἄκρα, τοῖς δὲ μεταξὺ τὰ μεταξὺ ὠποδιδόν- 

τες. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτως, Τούτων δὴ ὑποκειμένων 1ε- 
419 ᾽ γέω µοι, φήσω, καὶ ἀποκρινέσθω ὁ χρηστός, ὃς αὐτὸ 

μὲν καλὸν καὶ ἰδέαν τινὰ αὐτοῦ κάλλους µηδεµίαν ἡγεῖται 
ω αεὶ μὲν κατά ταὐτὰ ὡσαύεως ἔχουσαν, πολλὰ δὶ τὰ καλὰ 

Σοµίζει, ἐκεῖνος ὁ φιλοθεάµων καὶ οὐδαμῇ ἀνεχόμενος, ἂν 
τις ἓν τὸ καλὺν φῇ εἶναι καὶ δίκαιον, καὶ τἆλία οὕτω. 

τούτων γὰρ δή, ὦ ἄριστε, φήσοµεν, τῶν ποὶλῶν καλῶν 
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μῶν τι ἔστιν, ὃ οὐκ αἰσχρὸν φανήσεται; καὶ τῶν δικαίων, 
ἃ οὐκ ἄδικον; καὶ τῶν ὁσίων, ὃ οὐκ ἀνόσιον; Οὔκ, ἀλλ ' 
ἐνάγκη, ἴφη, καὶ καλά πως αὐτὰ καὶ αἰσχρὰ φανῆναι, Β 
καὶ ὅσα ἄλλα ἐρωτᾷς. Τί δὲ; τὰ πολλὰ διπλάσια ἡττόν 
τι ἡμίσεα ἡ διπλάσια φαίνεται; Οὐδέν. Καὶ μεγάλα δή 5 
καὶ ὁμικρὰ καὶ κοῦφα καὶ βαρέα μή τι μᾶλλον ἃ ἂν φή- 

σωµεν, ταῦτα προσρηθήσεται ἢ τἀνανεία; Οὔκ, ἀλλ ἀεί, 

ἔφη » ἕκασεον ἀμφοτέρων ἔξεται. ΓΠότερον οὖν ἔσει μᾶλλον 

ἢ οὐκ ἔσειν ἕκαστον τῶν πολλῶν τοῦτο, ὃ ἄν εις φῇ 373 
αὐτὸ εἶναι; Τοῖς ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν, ἔφη, ἠπαμφοτερίζου- 16 
σιν ἔοικε, καὶ τῷ τῶν παίδων αἰνίγματι τῷ περὶ τοῦ εὐ- ὃ 

2ούχου τῆς βολῆς πέρι τῆς νυκτερίδος, ὡς καὶ ἐφ᾽ οὗ αὐτὸν 
αὐτὴν αὐνίτονται βαλεῖν: καὶ γὰρ ταῦτα ἐπαμφοτερίζεην, 

καὶ οὔτ᾽ εἶναι οὔτε μὴ εἶναι οὐδὲν αὐτῶν δυνατὸν παγίως 
οῇσαι, οὔτ᾽ ἀμφότερα οὔτε οὐδέτερον. Ἔχεις οὖν αὐτοῖς, 15 
ἦν δ) ἐγώ, ὃ τι χρήσει, ἢ ὅποι θήσεις καλλίω θέσιν τῆς 
μεταξὺ οὐσίας τε καὶ τοῦ μὴ εἶναι; οὔτε γάρ που σκοτω- 
δέσεερα μὴ ὄντος πρὸς τὸ μᾶλλον μὴ εἶναι φανήσεταε, 
οὔτε φανύτερα ὄντος πρὸς τὸ μᾶλλον εἶναι. ᾽Αληθέσεατα, ὮὉ 
ἔφη. Εὐρήκαμεν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅτι τὰ τῶν πολλῶν 1ο 
πολλὰ νόμιμα καλοῦ τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων μιταξύ που 
κυλινδεῖται τοῦ τε μὴ ὄντος καὶ τοῦ ὄντος εἰικρινῶς. 

Εὐφήκαμεν. Προωμολογήσαμεν δέ γε, εἴ ει τοιοῦτον φα- 
vtin, δοξαστὸν αὐτὸ ἀλλ οὐ γνωστὸν δεῖν λέγεσθαι, τῇ 
μεταξὺ δυνάμει τὸ μεταξὺ πλανητὺν ἁλισκόμενον. ἍὭμο- 15 
λογήκαμεν. Τοὺς ἄρα πολλὰ καλὰ Φεωμένονς, αὐτὸ δὲ Ἐ 
τὸ καλὸν μὴ ὁρῶνεας μηδ’ ἅλλῳ ἐπ αὐτὸ ἄγοντι ὄνναμέ- 
ρους ἔπεσθαι, καὶ πολλὰ δίκαια, αὐτὸ δὲ τὸ δίκαιον µή, 

καὶ πάντα οὕτω, δοξάζει» φήάομεν ἅπαντα, γιγνώσκειν 38 
δὲ ὧν δοξάζουσιν οὐδέν. Ανάγκη, ἔφη. Τί δὲ αὖ τοὺς 30 
αὐτὰ ἕκαστα Θεωμένους καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐεὰ ὠσαύτως ὄντα: 
ἀρ᾽ οὐ γιγνώσκειν ἀλλ’ οὐ δοξάζειν; Ανάγκη καὶ ταῦτα. 
Οὐκοῦν καὶ ἀσπάξεσθαί τε καὶ φιλεῖν τούτους μὲν ταῦτα 
φήσοµεν ἐφ οἷς γρῶσίς ἐστιν, ἐκείνους δὲ ἐφ᾽ οἷς δόξα; 
ἢ οὐ μνημονεύομεν, ὅτι φωνάς τε καὶ αρόαρ καλὰς καὶ 15 
τὰ τοιαῦτα ἴφαμεν τούτους φιλεῖν τε καὶ Φεᾶσθαε, αὐτὸ 
δὲ τὸ καλὸν οὐδ ἀνέχεσθαι ὥς τι ὄν; Μιμνήμεθα. Μἠ 
οὖν τι πλημμελήσομεν φιλοδύξους καλοῦντες αὐτοὺς μῶλλον 
ἢ φιλοσόφους; καὶ ρα ἡμῖν σφόδρα χαλεπανοῦσιν, ἂν 
οὕτω Μέγωµεν; Οὔκ, ἂν Υ ἐμοὶ πείθωνται, ἔφη: τῷ γὰρ ο 
ἀληθεῖ χαλεπαίνειν οὐ Θέμις. Τοὺς αὐτὸ ἄρα ἕκαστον τὸ 
ὂν ἀσπαζομένους φιλοσόφους ἆλ1᾽ οὐ φιλοδόξους κλητέον; 
Πωντάπασι μὲν οὖν. 
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Οἱ μὲν δὴ φιλόσοφοι, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Γλαύκων, καὶ οἱ 

μὴ διὰ μακροῦ εινὸς διεξε]θόντος λόγου µόγις πως ἆνε- 
φάνησαν οἵ εἶσιν ἑκάτεροι. Ἴσως γάρ, ἴφη, διὼ βραχέος 
οὐ ῥᾷδιον. Οὐ φαίνεται, εἶπον. ἐμοὶ γοῦν ἴτι δοκεῖ ὢν 

β βελτιόνως φανῆναι, εἰ περὶ τούτου µόνου ἔδει ῥηθῆναι, 
καὶ μὴ πολλὰ τὰ λοιπἁ διμλθεῖν µέλλονει κατόφεσθαι τί 

Β διαφέρει βίος δίκαιος ἀδίκου. Τί οὖν, ἴφη, τὸ μετὰ 
τοῦτο ἡμῖν; Τί ὅ) ἄλλο, ἦν & ἐγώ, ἢ τὸ ἑξῆς: ἐπειδὴ 
φιλόσοφοι μὲν οἱ τοῦ ὧεὶ κατὰ ταὐτὰ ὠσαύτως ἔχοντος 

10 δυνάµενοι ἐφάπτεσθαι, οἱ δὲ μὴ αἅλλ ἐν πολλοῖς καὶ 
πάντως ἴσχουσι πλανώμενοι οὐ φιλόσοφοι, ποτέρους δὴ 

δεῖ πόλεως ἡγεμόνας εἶναι; Πῶς οὖν λέγοντες ἂν αὐτό, 
τὸ ἔφη, µετρίως λέγοιμεν; ᾿Οπότεροι ἄν, ἦν δ' ἐγώ, δυνατοὶ 

φαίνωνται φυλάξαι νόμους τε καὶ ἐπιτηδεύματα πόλεων, 
ϱ Ιδτούτους καθισεάναι φύλακας. ᾿Ορθῶς, ἴφη. Τόδε, 

ἦν d ἐγώ, ἄρα δήλον, εἴεε τυφλὀν εἴτε ὀξὺ ὁρῶντα χφὴ 
φύλακα τηρεῖν ὀτιοῦν: Καὶ πῶρ, ἔφη, οὐ δῆλον; Ἡ οὖν 
δοκοῦσί τι τυφλών διαφέρειν οἱ τῷ ὄντει τοῦ ὄντος ἑκά- 
στου ἑστερημένοι τῆς γνώσεως, καὶ μηδὶν ἐναργὶς ἐν τῇ 

30 ψυχῆ ἔχοντες παράδµγµα, μηδὲ δυνάµένοι, ὥσπερ γρα- 
φῆς, εὖς εὐ ἀληθέσεατον ἀποβλέποντες κἀκεῖσε ἀεὶ να- 
φέροντές τε καὶ θεώμενοι ὡς οἷόν τε ἀκριβέστατα, οὕτω 

Ὦ δὴ καὶ τὸ ἐνθάδε νόµιµα καλῶν τε πέρι καὶ δικαίων καὶ 
ἀγαθῶν τίθεσθαί τε, ἐὰν δη είθισθαι, καὶ τὰ κείµενα 

S φυλάττοντες σώζειν; Οὐ μὰ τὸν ἀία, ἡ ὅ' ὃς, οὐ πολύ 

τι διαφέρει. Τούτους οὖν μᾶλλον φύλακας στησόµεθα 
ἢ τοὺς ἐγνωκότας μὲν ἕκασεον τὺ ὄν, ἐμπερίᾳ δὲ μηδὶν 
ἐκείνων ἑλλείοντας μηδ ἐν ἄλλω μηδενὶ µέρει ἀρετῆς 
ἠστεροῦντας; "Ατοπον μέντ ἄν, ἔφη, εἴη ἄλλους αἱρεῖ- 

φοόθαι, εἴ γε τἆλία μὴ ἐλλείοινεο" τούτῳ γὰρ αὐτῷ σχε- 
45 ὑδόν τι τῷ µεγίστῳ ἂν προέχοιεν. Οὐκοῦν τοῦτο δὴ λέγω- 

μεν, τίνα τρόπον οἷοί τ’ ἔσονται οἱ αὐτοὶ κάκεῖνα καὶ ταῦτα 

ἔχειν: Πάνν μὲν οὖν. "Ο τοίνυν ἀρχόμενοι τούτου τοῦ λόγου 
ἐλέγομεν, τὴν φύσιν αὐτῶν πρῶτον δεῖν καταμαθεῖν. καὶ 
οἶμαι, ἐὰν ἐκείνην Ἱκανῶς ὁμολογήσωμεν, ὁμολογήσειν καὶ 
ὅτι οἷοί τε ταῦτα ἔχειν οἱ αὐτοί, ὅτι τε οὐκ ἄλλους πὀ- 
λεω» ἡγεμόνας δεῖ εἶναι ἢ τούτους. Πῶς; Τοῦτο μὶν δὴ 5 
τῶν φιλοσόφων φύσεων πέρι ὠμολογήσθω ἡμῖν, ὅτι µα- 
Φήματός γε ἀεὶ ἐρῶσιν ὃ ἂν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς Β 

οὐσίας τῆς ἀεὶ οὔσης καὶ μὴ πλανωμένης ὑπὸ γενέοτως 
καὶ φθορᾶς. Ὡμολογήσθω. Καὶ µήν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, καὶ 
ὅτι πάσης αὐτῆς, καὶ οὔτε σμικροῦ οὔτε μείζονος οὕτειο 
τιµιωτέφου οὔτε ἀτιμοτέρου µέρους ἑκόντες ἀφίενται, ὧσ 
περ ἐν τοῖς πρόσθεν περί τε τῶν φιλοτίμων καὶ ἐρωτικῶν 
διήλθοµεν. ᾿Ορθώς, ἔφη, λέγεις. Τόδε τοίνυν μετὰ τοῦτο 

σκόπει εἰ ἀνάγκη ἔχειν πρὸς τούτω ἐν εῆ φύσει οἳ ὢν 
µέλλωσιν ἴσεσθαι οἵους ἐλέγομεν. Τὸ ποῖον; Τὴν ἀφεύ- ιδ 
δειαν καὶ τὸ ἑκόνεας εἶναι μηδαμῆ πφοσδέχεσθαι τὸ φεῦ- 
δος, ἁλλὰά μισεῖν, τὴν ὅ' ἀλήθειαν στέργειν. Εἰκός Υ), 
ἔφη. Οὐ µόνον γε, ὦ φίλε, εἰκός, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἀνάγκη 
τὸν ἐρωτιιῶς του φύσει ἔχοντα πᾶν τὸ ξυγγενές τε καὶ 
οὐκεῖον τῶν παιδικῶν ἀγαπῷν. ᾿Ορθῶς, ἴφη. Ἡ οὖν Ἡ 
οἰκειύτερον σοφίᾳ τι ἀληθείας ἂν εὕροις; Καὶ πῶς; ἡ δ 9ττ 
ὂς. ἩΗ οὖν δυνατὸν εἶναι τὴν αὐτὴν φύσιν φιλόσοφόν τε 
καὶ φιλοψευδῆ; Οὐδαμῶς γε. Thu ἄρα τῷ ὄνει φιλοµαθῆ ὮὉ 
πάσης ἀἁληθείας δεῖ εὐθὺς ἐκ νέου ὃ τι μάλιστα ὀρέγεσθαι. 
Παντελῶς γε. ᾽Αλλὰ μὴν ὕτω γε εἰς ἓν τι αἱ ἐπιθυμίαςπ5 
σφόδρα ῥέπονοιν, ἴσμεν που ὅτι εἰς τἆλλα τούτω ὧσθε- 
φάέσεεραι, ὥσπερ ῥεῦμα ἐκεῖσε ἀπωγετευμένον. Τί μήν; 
Ὃι δὴ πρὸς τὰ µαθήµατα καὶ πᾶν τὺ τοιοῦτον ἐῤῥνήκασε, 

περὶ τὴν τῆς ψυχῆς, οἶμαι, ἡδονὴν αὐτῆς καθ αὐτὴν 
εἶεν ἄν, τὰς δὲ διὰ τοῦ σώματος ἐκλείποιεν, εἰ μὴ πε- 30 
πλασμένως ἀλλ) ἀληθῶς φιλόσοφός τις εἴη. Μεάη Ε 
ἀνάγκη. Σώφρων μὴν ὃ γε τοιοῦεος καὶ οὐδαμῇ φιλο- 
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Ἰφήματος: ὧν γὰρ ἕνεκα Ἰθήµατα μετὰ πολλῆς δαπάνης 
σπουδάζεται, ἅλλῳ τινὶ μᾶλλον ῇ τούτῳ πφοσήκει σπουδά- 

ζεν. Οὕτως. Καὶ μήν που καὶ τόδε δεῖ σκοπεῖν, Όταν 

κρίνει» μέλλης φύσιν φιλόσοφόν τε καὶ µή. Th ποῖον; 

6 Μή σε λάθῃ µετίχουσα ἀνελευθερίας' ἐναντιώτατον γάρ 
που σµικρολογία φυχῆ μελλούση τοῦ Όλου καὶ παντὸς ἀεὶ 
ἐπορέξεσθαι θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου. ᾽ληθέστατα, ἔφη. 

τ8 ἍἩι οὖν ὑπάρχει διανοία μεγαλοπρέπεια καὶ Θεωρία παν- 

τὸς μὲν χρόνον, πάσης δὲ οὐσίας, οἷόν τε οἴει τούτῳ µέγα 
1οτε δοκεῖν εἶναι τὸν ἀνθρώπινον βίον; ᾿Αδύνατον, ἡ ὅ' ὃς. 

Οὐκοῦν καὶ θάνατον οὗ δεινόν τι ἡγήσεται ὁ τοιοῦτος; 
΄"Ἠκιστά γε. «ειλῇ δὴ καὶ ἀνελευθέρω φύσει φιλοσοφίας 
ἀληθινῆς, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἂν µετείη. Οὔ µοι δοκεῖ. Τί 
οὖν; ὁ κόσµιος καὶ μὴ φιλοχρήµατος μηδ ἀνελεύθερος 

16 μηδ’ ἁλαζὼν μηδὲ δειλὺς ἔσθ' ὅπῃ ἂν δυσξύμβολος ἢ 
ἄδιιος γένοιτο; Οὐκ ἔστιν. Καὶ τοῖτο δὴ φυχἠν σκοπῶν 
φιλόσοφον καὶ μὴ εὐθὺς νίου ὄντος ἐπισκέφει, εἰ ἄρα 
δικαία τε καὶ ἅμερυς ἢ ὄνσκοινώνητος καὶ ὠγρία. Πάνυ 

ὃ μὲν οὖν. Οὐ μήν οὐδὲ τόδε παραλείψεις, ὡς ἐγώμαι. 
αυ Τὸ ποῖον; Εὐμαθὴς ἢ δυσµαθής. ἢ προσδοκᾷς ποτέ τινά 

τι ἱκανῶς ἂν ατέρξαι, ὃ πφώττων ἂν ἀλγῶν τε πράτεοι 
καὶ µόγις σμικρὸν ἀνύτων; Οὐκ ἂν γένοιτο. Τέ ὅ-; εἰ 
μηδὲν ὧν µάδοι σώζειν δύναιτο, λήθης ὢν πλέως, ἂρ' 
ἂν οἷός τ᾽ εἴη ἐπιστήμης μὴ κενὺς εἶναι; Ναὶ πῶρ; ᾽Ανύ- 

αδνητα δὴ πονῶν οὐκ, οἵε, ἀναγκασθήσεται τελευεῶν αὐὖ- 
τόν τε μισεῖν καὶ τὴν τοιαύτην πφᾶξιν; Πώς ὃ᾽ οὗ; Ἐπι- 
1ήσμονα ἄρα ψυχἠν ἐν ταῖς ἱκανῶς φιλοόόφοις µή ποτε 

ἐγκρίνωμεν, ἁλλὰ μνημονικὴν αὐτὴν ζητώμεν δεῖν εἶναι. 

Παντάπασι μὲν οὖν. Αλλ οὐ μὴν τό γε τῆν ἁμούσου τε 
4ο καὶ ἀοχήμονος φύσεως ἄλλοσέ ποι ἂν φαῖμεν ἕλκειν ἢ εἰς 

ἁμετρίαν. Ί μήν; ἈΑλήθεαν δὲ ἁμεερίᾳ ἡγεῖ ξυγγενῆ 
εἶναι ἢ ἐμμετρία; ᾿Εμμετρία. Έμμετρον ἄρα καὶ εὔχαριν 
ζητῶμεν πρὺς τοῖς ἄλλοις διάνοιαν φύσει, ἣν ἐπὶ τὴν 
τοῦ ὄντος ἐδέαν ἑκάστου τὸ αὐτοφνὶς εὐάγωγον παρέξει. 

x as ΓΠῶς δ' οὗ: Τί οὖν; µή πῃ δοκοῦμέν συι οὐκ ἀναγκαῖα 

ἕκαστα ὁμληλυθέναι καὶ ἑπύμενα ἀλλήλοις εῇ μελλούσῃ 
τοῦ ὄντος ἱκανῶφ τε καὶ τελέως φυχῇ µεταιήψφεσθαι; 

491 Ἅ᾿ναγκαιότατα μὶν οὖν, ἔφη. Ἔστιν οὖν ὅπῃ µέμψει τοι- 
οὔτον ἐπιτήδενμα, ὃ μή ποτ ἄν τις οἷός τε γένοιτο ἵκα- 

αορῶς ἐπιτηδεῖσαι, εἰ μὴ φύσει εἴη µνήµων, εὐμαθής, µεγα- 
λἸοπρεπής, εὔχαρις, φίλος τε καὶ ξυγγενὴς ἀληθείας, δι- 

καιοσύνης, ἀνδρίας, σωφροσύνης; Οὐδ' ἂν ὁ Μῶμος, 
ἔφη, τό γε τοιοῦτον µέμφαιτο. Αλί’, ἦν δ' ἐγώ, τελειω- 
Βεῖαι τοῖς τοιούτοις παιδείᾳ τε καὶ ἡλικίᾳ ἄφα οὐ µόνοις 

45 ἂν εὖν πόλιν ἐπιτρίποις; 

[] Καὶ ὁ Αδείμαντος, Q Σώκρατες, ἴφη, πρὸς μὲν ταῦτά 
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Πα ΤΟΝΟΣ ΠΟΗΙΙΤΕΙΑΣ ς᾽. 456. 481. 458. 

σοι οὐδείὶς ἂν οἷός ⁊ εἴη ἀντειπεῖν' ἀλλὰ γὰρ τοιόνδετι 380 
πάσχονσιν οἱ ἀκούοντες ἑκάστοτε ὃ νῦν λέγεις' ἡγοῦνεαι 
δι ἀπειρίαν τοῦ ἐρωτῶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι ὑπὸ τοῦ 
1όγον παρ ἕκαστον τὸ ἐρώτημα σμικρὸν παραγόµενοι, 
ἀθροισθέντων τῶν σμικρῶν ἐπὶ τελευτῆς τῶν λόγων µέγα 5 
τὸ σφάλµα καὶ ἐναντίον τοῖς πρώτοις ἀναφαίνεσθαι, καὶ 
ὥσπερ ὑπὸ τῶν πεττεύειν δεινῶν οἱ μὴ τελευτῶντες ὧπο- 
κλείονεαι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὃ τι φέρωσιν, οὕτω καὶ σφεῖς ϐ 
τελεντῶντες ἀποκλείεαθαι, καὶ οὐκ ἔχειν ὃ τι λέγωσιν ὑπὸ 
πεττείας αὖ ταύτης τινὺς ἑτέρας, οὐκ ἐν φήφοις ἀλλ’ ἐνιυ 
Ἰόγοις' ἐπεὶ τό γε ἀληθὶς οὐδέν ει μᾶλλον ταύτῃ ἔχειν. 
λέγω ὅ) εἰς τὺ παρὸν ἀποβλέψας, νῦν γὰρ φαίη ἄν τίς 
σοι λόγω μὲν οὐκ ἔχειν καθ’ ἕκαστον τὸ ἐρωτώμενον ἐναν- 
τιοῦσθαι, ἔργω δὲ ὁρᾷν, ὅσοι ἂν ἐπὶ φιλοσοφίαν ὀρμήσαν- 
τες μὴ τοῦ πεπαιδεῖσθαι Ένεκα ἀφάμενοι νέοι ὄντες ἀπαλ- 15 
λάττωνται, ἀλλὰ μακρύτερον ἐνδιαερίφωσι, τοὺς μὲν πλεί- ϐ 
στους καὶ πάνυ ἀλλοκύτους γιγνοµένους, ἵνα μὴ παµπονή- 
ρους εἴπωμεν, τοὺρ δὲ ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας ὅμως τοῦτό 
γε ὑπὸ τοῦ ἐπιτηδεύματος οὗ σὺ ἐπαινεῖς πάσχοντας, ἀχρή- 
στους ταῖς πόλεσι γιγνοµένους. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας, Οὔει au 
οὖν, εἶπον, τοὺς ταῦτα λέγοντας ψεύδεσθαι; Οὐκ ιοἶδα, 398 

ἡ ὅ' ὃς, ἀλλὰ τὸ σοὶ δοχοῦν ἡδέως ἂν ἀκούοιμι. Ακούοις ΕἘ 

ἄν, ὅτι ἔμοιγε φαίνονται τώληθῆ λέγειν. Πῶς οὖν, ἔφη, 

εὖ ἔχει λέγειν, ὅτι οὐ πρότερον κακῶν παύσονται αἱ πόλεις, 
πρὶν ἂν ἐν αὐταῖς οἱ φιλόσοφοι ἄρξωσιν, οὓς ἀχφήστους 15 
ὁμολογοῦμεν αὐταῖς εἶναι: Ἐρωτᾷς, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ἐρώτημα 
δεόµενον ἀποκφίσεως δι εἰκόνος Ἱεγομένης. Σὺ δέγε, ἔφη, 
οἶμαι, οὐκ εἴωθας δι) εἰκόνων λέγειν. 

Εἶεν, εἶπον' σοκώπτεις ἐμβεβληκώς µε εἰς λόγον οὕτω 
ὁυσαπόδεικτον; ὤκονε δ' οὖν τῆς εἰκόνος, ἵν' ἔτι μᾶλλον 30 388 

ἴδῃς ὡς γλίοχρως εὐχάζω. οὕτω γὰρ χαλεπὸν τὸ πάθος τῶν 
ἐπιεικεστάτων, ὃ πρὸς τὰς πόλεις πεπύνθασιν, ὡσε᾽ οὐδ' 
ἔστιν ἓν οὐδὲν ἄλλο τοιοῦεον πεπονθός, ἀλλὰ δεῖ ἐκ πολ- 
λῶν αὐτὸ ξυναγαγεῖν εὐιάζοντα καὶ ἀπολογούμενον ὑπὲρ 

αὐτῶν, οἷον οἱ γραφῆς τραγελάφους καὶ τὰ τοιαῦτα µι- 15 

γνύντες γράφουσι. νόησον γὰρ τοιουτονὶ γενόμενον εἴτε 
πολλῶν νεῶν πέρι εἴτε μιᾶς' ναύκληρον µεγέθει μὲν καὶ 

ῥώμῃ ὑπὶρ εοὺς ἐν τῇ νηϊῖ πάντας, ὑπόκωφον δὲ καὶ Β 
ἁρῶντα ὠσαύτως βραχύ τι καὶ γιγνώσκοντα περὶ ναυευιῶν 
ἕτερα τοιαῦτα, τοὺᾳ δὲ ναύτας σεασιάζοντας πφὸς ἀλλή- ο 9 

λους περὶ τῆς κυβερνήσεως, ἕκαστον οἰύμενον δεῖν κυβερ- 
νᾷν, µήτε µαθόντα πώποτε τὴν τέχνην μήτε ἔχονεα ἀπο- 
δεῖξαι διδάσκαϊον ἑαυτοῦ μηδὲ χρόνον ἐν ᾧ ἐμάνθανε, 
πρὸς δὲ τούτοις φάσκονεας μηδὲ διδακεὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ 
τὸν λέγοντα ὡς διδακτὺν ἱτοίμους κατατέµνειν, αὐτοὺς 45 
δὲ αὐτῷ ἀεὶ τῷ ναυκλήρῳ περικεχύσθαι δεαµένους καὶ GC 
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πάντα ποιοῦνεας Όπως ἂν σφίσι τὸ πηδάλιον ἐπιτρέψη, 
ἐνίοτε ὅ' ἂν μὴ πείθωσιν ἀλλὰ ἄλλοι μᾶλλον, τοὺς μὲν 
ἄλλους ἢ ἀποκειννύντας ἢ ἐκβάλλοντας ἐκ τῆς νεώς, τὸν 

δὲ γενναῖον ναύκληρον µανδραγόρᾳ ἢ µέδῃ ἤ τινι ἄλλῳ 
δξυμποδίσανταφ τῆς νεὼς ἄρχειν Σφθωµένους τοῖς ἐνοῦσι, 
καὶ πίνοντάς τε καὶ εὐωχουμένους πλεῖν ὡς τὸ εὐκὸς τοὺς 
τοιούτους, πρὸς δὲ τούτοις ἐπαινοῦντας ναντικὸν μῖν κα- 

Ὦ. λοῦντας καὶ πυβερνητικὸν καὶ ἐπισεάμενον τὰ κατὰ ναῦν, 
474 ὃς ἂν ξυλλαμβάνειν δεινὺς ἡ, ὅπως ἄρξονσιν ἢ πείθοντες 

10 ἡ βιαζόµενοι τὸν ναύκληρον, τὸν δὲ μὴ τοιοῦτον ψέγον- 
τας ὡς ἄχρηστον, τοῦ δὲ ἀληθινοῦ κυβερνήτου πέρι μηδ’ 
ἐπαῖοντες, ὅτι ἀνάγκη αὐτῷ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι ἑνι- 
αυτοῦ καὶ αρῶν καὶ οὐφανοῦ καὶ ὥστρων καὶ πνευμάτων 

η καὶ πάντων τῶν τῇ τέχνη πφοσηκόντων, εἰ μέλλει τῷ ὄντι 
κ ιονεὼς ἀρχικὸς ἴσεσθαι, ὅπως δὲ κυβερνήσει ἐάν τέ τινες 

βούλωνται ἐάν τε μή, μήτε τέχνην τούτου μήτε µελέτην 

οὐόμενοι δυνατὸν εἶναι λαβεῖν ἅμα καὶ τὴν κυβερνητικήν. 
ποισύτων δὴ περὶ τὰς ναῦς γιγνοµένων τὸν ὡς ἀληθῶς 
κυβερνηεικὸν οὐχ ἡγεῖ ἂν τῷ ὄντι µετεωροσκόπον τε καὶ 

489 10 ἀδολέοχην καὶ ἄχρηστόν σφισι καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς 
οὕτω κατεσκενασµέναις νανοὶ πλωτήρων; Καὶ µάλα, ἔφη 
ὁ ᾽Αδείμαντος. Οὐ δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἶμαι δεῖσθαί σε ἑξε- 

ταζοµένην τὴν εἰκόνα ἐδεῖν, ὅτι ταῖς πύόλεσι πρὺς τοὺς 
ἀληθινοὺς φιλοσόφους τὴν διάθεσιν ἴοικεν, ἀλλὰ µανθά- 

Ἄδνειν ὃ λέγω. Καὶ µάλα, ἴφη. Πρῶτον μὲν τοίνυν ἐκεῖ- 
«32οΡ τὸν Θαυμάξοντα, ὅτι οἱ φιλόσοφοι οὐ τιμῶνται ἐν 
ταῖς πύλεσι, δίδασκἑ τε τὴν εἰκόνα καὶ πειρώ πείθειν, 

Ἡ ὅτι πολὺ ἂν θαυμαστότερον ἦν, εἰ ἐειμῶντο. Ἁλλὰ δι- 
δάξω, ἔφη. Καὶ ὅτι τοίνυν τάληθῇ λέγεις, αἷς ἄγρηστοι 

30 τοῖς πολλοῖς οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφία” τῆς μέν- 

τοι ἀχρηστίας τοὺς μὴ χρωµένους κέλευε αἰειᾶσθαι ἀλλὰ 
μὴ τοὺς ἐπιειεῖς. οὐ γὰρ ἔχει φύσιν κυβερνήτην ναντών 
δεῖσθαι ἄρχεσθαι ἐφ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς 
τῶν πλονσίων θύρας ἴέναι, ἆλλ ὁ τοῦτο κομφενσάµενος 

35 ἐφεύσατο, τὸ δὲ ἀληθὲς πέφυκεν, ἐάν τε πλούσιος ἐών τε 
πένης κάµνη, ἀναγκαῖον εἶναι ἐπὶ ἰατρῶν θύρας ἐέναι καὶ 
πάντα τὸν ἄρχεσθαι δεόµενον ἐπὶ τὰς τοῦ ἄρχεν ὄννα- 
µένου, οὐ τὺν ἄρχοντα δεῖσθαι τῶν ἀρχομένων ἄρχεσθαι, 
οὗ ἂν τῇ ἀληθείᾳ τι ὄφείος ᾖ. ἀλλὰ τοὺς νῦν πολιτικοὺς 

«0 ἄρχοντας ἀπεικάζων οἷς ἄφει ἐλέγομεν ναύταις οὐχ ἁμαρ- 
τήσει, καὶ τοὺς ὑπὺ τούτων ἀχρήστους λεγοµένους καὶ 

μετεωρολέσχας τοῖς ὡς ἀληθῶς κυβερνήταις, ᾿Ορθότατα, 
ἔφη. Ἔκ τε τοίνυν» τούτων καὶ ἐν τούτοις οὐ ῥᾷδιον εὐ- 
δοκιμεῖν τὸ βέλτιστον ἐπιτήδευμα ὑπὸ τῶν τώναντία ἐπι- 

Ρ «ο τηδευόντω», πολὺ δὲ μεγίστη καὶ ἰοχυροτάτη διαβολὴ γἱ- 
Ίνεται φιλοσοφίᾳ διὰ τοὺς τὰ τοιαῦτα φάσκοντας ἐπιτη- 
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δεύειν, οὓς δὴ οὐ φὴς τὸν ἐγκαλοῦντα τῇ φιλοσοφίᾳ λέ- 
γειν ὡς παμπόνηροι οἱ πλεῖστοι τῶν ἰόντων ἐπ᾽ αὐτήν, 
οἱ δὲ ἐπιπκέσεατοι ἄχφηστοι, καὶ ἐγὼ σννεχώρησα ἀληθῆ 
σε λέγειν. ἡ γάρ; Ναί. Οὐκοῦν τῆς μὲν τῶν ἐπιεικῶν 
ἀχρηστείας τὴν αἰτίαν διεληλύθαµεν; Καὶ μάλα. Τῆς δὲς 
τῶν πολλῶν πονηρίας τὴν ἀνάγκην βούλει εὖ μετὰ τοῦτο 
διέέθωµεν, καὶ ὅτι οὐδὲ τούτον φιλοσοφία αἰία, ἂν ὃν- 385 
φώμεθα, πειραθώμεν δεῖξαι; Πάνυ μὲν οὖν. ᾽Ακούωμε Ἐ 
δῇ καὶ λέγωµεν ἐκεῖθεν ἀναμνησθένεες, ὅθεν διῇμεν τὴν 
φύσιν, οἷον ἀνάγκη φῦναι τὸν καλόν τε κἀγαθὺν ἐσόμε- 10 
νου. ἡγητο ὁ) αὐτῷ, εἰ νῷ ἔχεις, πρῶτον μὲν ἀλήθεια, 
ἣν διώκειν αὐτὸν πάντως καὶ πάντῃ ἴδει ἢ ἁλαζόνι ὄντι 
μηδαμῆ μετεῖναι φιλοσοφίας ἀληθινῆς. Ἡν γὰρ οὕτω λε- 
γόμενον, Οὐκοῦν ἓν μὲν τοῦτο σφόδρα οὕτω παρὰ δόξαν 
τοῖς νῦν δοχουµένοις περὶ αὐτοῦ; Καὶ µάλα, ἴφη. Α9 ι5 

οὖν δὴ οὐ μετρίως ἀπολογησόμεθα ὅτι πρὸς τὸ ὃν πεφυκὠς 
εἴη ἁμιλλᾶσθαι ὃ γε ὄντως φιλοµαθής, καὶ οὐκ ἐπιμένοι 
ἐπὶ τοῖς δοξαζοµένοις εἶναι πολλοῖς ἑκάστοις, ἀλλ ἴοι καὶ u 

οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ᾽ ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος, πρὶν αὐτοῦ ὃ 
ἔστιν ἑκάστου τῆς φύσεως ἄφασθαι ᾧ προσήκει ψυχῆς ἐφιῖ- 30 
πτεσθαι τοῦ τοιούτον" προσήκει δὲ ξυγγενεῖ' ᾧ πλησιάσας 
καὶ µιγεὶς τῷ ὄντι ὄντως, γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν, 
γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζωη καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὡδῖ- 
ος, πρὶν δ᾽ οὔ. Ώς οἷόν τ’, ἴφη, μεεριώτωτα. Τί οὖν; 

τούτῳ τε µεείσται Ψεῦδος ἀγαπᾷν ἢ πᾶν τοὐναντίον μεσεῖν; 16 c 
Μισεῖν, ἔφη. Ἡγουμένης δὴ ἀληθείας οὐκ ὤνποτε, οἶμαι, 96 
φαῖμεν αὐτῇ χορὸν κακών ἀκολονθῆσαι. Πῶς γάρ; Αλ’ 
ἁγιές τε καὶ δύκαιον ἠθος, ᾧ καὶ σωφροσύνην ἔπεσθαι. 
Ὀρθῶς, ἴφη. Καὶ δὴ τὸν ἄλλον τῆς φιλοσόφου φέσεως 
χορὸν τί δεῖ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἀναγκάζοντα τάττειν; μέ- πο 

µνησαι }άφ που ὅτι ξυνέβη προσήκον ταύτοις ἀνδρία, µε- 
γαλοπρέπεια, εὐμάθεια, μνήμη. καὶ σοῦ ἐπιλαβομένου, ὅτι 
πᾶς μὶν ἀναγκασθήσεται ὁμολογεῖν οἷᾳ λέγοµεν, ἐἑάσας δὲ ϐϱ 

τοὺς λόγους, εἰς αὐτοὺς ἀποβλέψας πεφὶ ὧν ὁ λόγος, φαίη 
ὁρᾷν αὐτῶν τοὺς μὶν ἀχρήσεους, τοὺς δὲ πολλοὺς κακοὺς 16 
πᾶσαν κακίαν, τὴν ἤδη διαβολῆς τὴν αἰτίαν ἐπισκοποῦντες 

ἐπὶ τούτῳ νῦν γεγόναµεν, τέ ποθ οἱ ποὶλοὶ κακοί, καὶ τού- 
του δὴ ἕνεκα πάλιν ἀνειλήφαμεν εὖν τῶν αληθῶς φιλοσό- 

φων φύσιν καὶ ἐξ ἀνάγκης ὠρισάμεθα. Ἔσειν, ἴφη, ταῖτα. Ε 
Ταύτης δή, ἦν ὅ ἐγώ, τῆς φύσεως δεῖ θεάσασθαι τὰς 40 
φθοράς, ας διόλλυται ἐν πολλοῖς, αμεκρὸν δέ τι ἐκφεύγει, 

οὓς δὴ καὶ οὐ πονηρούς, ἀχρήστουα δὲ καλοῦσι" καὶ µετά 
τοῦτο αὖ τὰς µιµουμένας ταύτην καὶ εἰς εὐ ἐπιτήδευμα ἆθε 
καθισταµένας αὐτῆς, οἷαι οὖσαι φύσεις ψυχῶν εἰς ἀνάξιον 
καὶ μείζον ἑαυτῶν ἀφικνούμεναι ἐπιτήδευμα, πολλαχῇ πληµ- ας 287 
μελοῦσαι, πανταχῇ καὶ ἐπὶ πάντας δόξαν οἵαν λέγεις φιλο- 
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σοφίᾳ προσῆφαν. Τίνας δέ, ἔφη, τὰς διαφθορὰς λέγεις; 
Ἐγώ σοι, εἶπον, ἂν οἷός τε γένωµαι, πειράσοµαι διελθεῖν. 
τόδε μὲν οὖν, οἶμαι, πᾶς ἡμῖν ὁμολογήσει, τοιαύτην φύσιν 

415. καὶ πάντα ἔχουσαν ὅσα προσετόξαµεν νῦν δή, εἰ τελέως 
Β 6 µέλ]οι φιλόσοφος γενέσθαι, ὀλιγάκις ἐν ἀνθρώποις φύεσθαι 

καὶ ὀλίγας. ἢ οὐκ οἵἴε; Σφόδρα γε. Τούτων δὴ τῶν 

ὀλίγων σκόπει ὦᾳ πολλοὶ ὄλεθροι καὶ μεγάλοι. Τένες δή; 
3Ο μὲν πάντων θαυμασεύτατον ἀκοῦσαι, ὅτι ἓν ἕκασεον 
ὧν ἐπηνέσαμεν τῆς φύσεως ἀπόλλυσι τὴν ἔχουσαν ψυχὴν 

ποκαὶ ἀποσπᾷ φιλοσοφίας. λέγω δὲ ἀνδρίαν, σωφροσύνην 
καὶ πάντα ἃ διήλθομεν.  "Ατοπον, ἔφη, ὠχοῦσαι. Ἔτι 

6 τοίνυν, ἦν ὃ' ἐγώ, αρὸς τούτοις τὰ λεγόμενα ἀγαθὰ πάντα 
φθείρει καὶ ἀποσπᾶᾷ, κάλλος καὶ πλοῦτος καὶ ἰσχὺς σώμα- 

τος καὶ ξυγγένεια ἐθῥωμένη ἐν πόλει καὶ πάντα τὰ τού- 
Ίστων οὐχεῖα: ἔχει γὰρ τὸν τύπον ὧν λίγω. Ἔχω, ἴφη" 

καὶ ἠδέως γ ἂν ἀκριβίστερον ἃ Ἰέγειᾳ πυθοίµην. αβοῦ 
τοίνυν, ἦν ὃ᾽ ών ὅλου αὐτοῦ ὀρθῶς, καί σοι εὔδηλόν 
τε φανεῖται καὶ οὐκ ἄτοπα δόξει τὰ αροειρηµένα περὶ 
αὐτῶν. Πῶς οὖν, ἔφη, κελεύες; Παντός, ἦν δ' ἐγώ, 

1 σπέρματος πέρι ἢ φντοῦ, εἴτε ἐγγείων εἴτε τῶν ζώων, 
ἴσμεν ὅτι τὸ μὴ ευχὺν τροφῆς ἧς προσήκει ἑκάστῳ μηδ’ 
ώρας μηδὲ τόπου, ὕσῳ ἂν ἐῤῥωμενέστερον ᾖ, τοσούτῳ 
πλειόνων ἐνδεῖ τῶν πρεπόντων: ἀγαθῷ γάρ που κακὸν 
ἐναντιώτερον ἢ τῷ μὴ ἀγαθῷ. Πώς ὁ' οὔ: Ἔχει δή, 

αφ οἶμαι, λόγο» τὴν ἀρίστην φύσιν ἐν ἀλλοεριωτέρᾳ οὖσαν 
τροφῇ κάκιον ὠπαλλάττεν τῆς φαύλης. Ἔχει. Οὐκοῦν, 

κ ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ᾿αδείμαντε, καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω φῶμεν τὰς 
εὐφνεστάτας κακῆς παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κα- 
κάς γίγνεσθαι; ἢ olet τὰ µεγόλα ἀδικήματα καὶ τὴν ἄκρφα- 

Άμτον πονηρίαν ἐκ φαύλης, ὦλλ οὖν ἐκ νεανικῆς φύσεως 
τροφῇ διολοµένης γίγνισθαι, ἀσθενῇ δὲ φύσιν μεγάλων 
οὔτε ἀγαθῶν οὔτε κακῶν αἀίαν ποτὶ ἔσεσθαι; Οὔκ, ἀλλά, 
ἡ ὁ' ὃς, οὕτως. . Ἡν τοίνυν ἴθεμεν τοῦ φιλοσόφου φύσιν, 
ἂν μέν, οἶμαι, µαθήσεως προσηκούσης τύχῃ, εἰς πᾶσαν 

15 ἀρετὴν ἀνάγκη αὐξανομένην ἀφικνεῖσθαι, ἐὰν δὲ μὴ ἐν 
προσηκούση σπαρείσά τε καὶ φυτευθεῖσα τρέφηται, εἰς 

πάντα τάνανεία αὖ, ἐὰν µή εις αὐτῇ βοηθήσας θιῶν 
τύχῃ. ἢ καὶ σὐ ἡγεῖ, ὥσπερ οἱ πολλοί, διαφθειροµένους 
τινὰς εἶναι ὑπὺ σοφιστῶν νέους, διαφθείροντας δέ 

989) ὠ τινας σοφιστὰς ἰδιωτικούς, ὃ τι καὶ ἄξιον λόγου, «λλ' 
Β οὐκ αὐτοὺς τοὺς ταῦτα λέγοντας µεγίστους μὲν εἶναι σο- 

φισεάς, παιδεύειν δὲ τελεώτατι καὶ ἀπεργάζεσθαι οἵους 
βούλονεαι εἶναι καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους καὶ ὤνδρας 
καὶ γυναίκας: Πότε δή; ἡ ὅ᾽ ὃς, Όταν, εἶπον, ἔνγκα- 

ο θεζόμενοι ἀθφόοι πολλοὶ εἰς ἐκκλησίας ἢ εἰς δικαστήρια 
ἡ Θέατρα ἢ σερατόπεδα ἤ εινα ἄλλον κοινὺν πλήθους ξύλ- 
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λογον ἔὺν πολλῷ θοφύβῳ "τὰ μὲν ψέγωσι τῶν λεγομένων 
ἢ πραττοµένων, τὰ δὲ ἐπαινῶσιν, ὑπερβαλλόνεως ἑκάτερα, 
καὶ ἐκβοῶντες καὶ κροτοῦντες, πρὸς δ᾽ αὐτοῖς αἴ τε πέτραι ϐ 
καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ ὤν ὥσιν ἐπηχοῦντες διπλάσιον Θόρυβον 
παφέχωσι τοῦ φόγου καὶ ἐπαίνου. ἐν δη τῷ τοιούτῳ τὸν 5 
νέον, τὺ λεγόµενον, τίνα οἴει καρδίαν ἴσχειν; ἢ ποίαν ἂν 

αὐτῷ παιδείαν ἐδιωτικὴν ἀνθέξειν, ἣν οὐ κατακλνοθεῖσαν 
ὑπὺ τοῦ τοιούτου ψόγου ἢ ἐπαίνου οἰχήσεσθαι φεροµένην 
κατὰ ῥοῦν ᾗ ἂν οὗτος φέρῃ, καὶ φήσειν τε τὰ αὐτὰ τού- 
τοις καλὰ καὶ αἰσχρὰ εἶναι, καὶ ἐπιηδεύσειν ἄπερ ἂν οὗ- 10 
τοι, καὶ ἴσεσθαι τοιοῦτον; Πολλή, ἡ δ' ὃς, ὦ Σώκφατε, Ὁ 
ἀνάγκη. Καὶ μήν, ἦν δ' ἐγώ, οὕπω τὴν µεγίστην ἀνάγ- 
κην εἰφήκαμεν. Ποίαν; ἔφη. "Ἡν ἔργω προσειθέασι λόγω 

μὴ πείθοντες οὗτοι οἱ παιδευταί τε καὶ σοφισεαί. ἢ οὐκ 3949) 
οἶσθα, Ότι τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμίαις τε καὶ χρήµασι 15 
καὶ Θανάτοις κολάζονσιν: Καὶ µάλα, ἔφη, σφύδρα. Τίνα 
οὖν ὤλλον σοφιστὴν οἴει ἢ ποίονς ἰδιωτικοὺς λόγους ἑναν- 
τία τούτοις τείνοντας κρατήσει»; Οἶμαι μὶν οὐδένα, ἡ δ Ἐ 
ὃς. Οὐ γάρ, ἦν δ' ἐγώ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν πολλὴ 
ἄνοια. οὔτε γὰρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν μὴ γένη- 39 
ται ἀλλοῖον ἦθος πρὺς ἀρετὴν παρὰ τὴν τούτων παιδείαν 
πεπαιδευµένον, ἀνθρώπειον, ὦ ἱταῖρε' θεῖον μέντοι κατὰ 
τὴ» παροιµίαν ἐξαιρῶμεν λόγον. εὖ γὰρ χρὴ εἰδέναι, ὃ τί 
περ ἂν σωθῇ τε καὶ γένηται οἷον δεῖ ἐν τοιαύτη χατα- 
σεάσει πολιτειῶν, Θεοῦ μοῖραν αὐεὺ σῶσαι λέγων οὐ κακῶς Ἡ 4898 
ἐρεῖς. Οὐδ' ἐμοὶ ἄλλως, ἔφη, δοκεῖ. Ἔτι τοίνυν σοι, ἦν. 
ὅ) ἐγώ, πρὸς τούτοις καὶ τόδε δοξώτω. Τὸ ποῖον; Ἔκα- 
στος τῶν μισθαρνούντων ἰδιωτῶν, οὗς δὴ οὗτοι σοφιστὰς 
καλοῦσι καὶ ἀνειτέχνους ἡγοῦνται, μὴ ἄλλα παιδεύειν ἢ 
ταῦτα τὰ τῶν πολλῶν δόγματα, ὃ δοξάζουσιν ὅταν ἆθροι- 30 
σθῶσι, καὶ σοφίαν ταύτην καλεῖν, οἴόνπερ ἂν εἶ θρέµ- 
µατος μεγάλου καὶ ἐσχυροῦ τρεφοµένου τὰς ὀργάς τις καὶ 

ἐπιθυμίας κατεµάνθανεν, Όπη τε προρεὶθεῖν χρὴ καὶ ὕπη Β 
ἄφασθαι αὐτοῦ, καὶ ὁπύτε χαλεπώτατον ἢ πραότατον καὶ 
ἐκ τίνων γίνεται, καὶ φωνὰς δή ἐφ᾽ οἷς ἕκαστος εἴωθε 121 

φθέγγεσθαι, καὶ οἵαφ αὖ ἄλλου φθεγγοµένου ἡμεροῦταί 
τε καὶ ἀγριαίνε, καταμαθὼν δὲ ταῦτα πάντα ξυνονσίᾳ 
τε καὶ χρόνου τριβῇ σοφίαν τε καλέσειε καὶ ας τέχνην 
συστησάµενος ἐπὶ διδασκαλίαν ερέποιτο, μηδὶν εἰδώς τῇ 

ἀληθεία τούτων τῶν δογμάτων τε καὶ ἐπιθυμιῶν, ὅ τι 1ο 
καὶὸν ἡ αὐχρὺν ἢ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδιον, 
ὀνομάζοι δὲ πάντα ταῦτα ἐπὶ ταῖς τοῦ μεγάλου ζώου δύ- 06 
ἔαις, οἷς μὲν χαίροι ἐκεῖνο ἀγαθὰ καλῶν, οἷς δὲ ἄχθοιτο 
κακά, ἄλλον δὲ µηδένα ἴχοι λόγον περὶ αὐτῶν, ἁλἰλὰ 
τάναγκαῖα δίκαια καλοῖ καὶ καλά, τὴν δὲ τοῦ ἀναγκαίου 45 
καὶ ἀγαθοῦ φύσιν, ὅσον διαφέρει τῷ ὄνει, μήτε ἑωρακὼς 

— 5. διολλν- 
µένης ο. — 35. ἀρετὴν μὶν ὠνάγκη Δ. — αὐβομένην a. — ἐν μὴ a. — 25. διαφθειροµένους μέν τινας ο cum ΕΙΟΓ. β΄. 

5. Φύγου τε καὶ ᾱ. -- 13, προστιΦέασι λόγω, μὴ πείθονεες, οὗτοι ο, -- 
37. Ἕκαστον 8, — 19. φ. δὴ ἐφ᾽ οἷς ἕκαστος] φ. δὴ ἃς ἐφ᾽ ἑκάστοις ο επ Εἰογ. 

15, τὸ ἀπ. — 23. ἑξαίρω ᾱ. -- 
βϕ, φ. δὴ ἐφ᾽ οἷς ἑκάστοτε 

ſehneiderus, φ. δὴ ἐφ᾽ οἴοις οἵας ἑκάστοτε Βοπμποτις, φωνᾶς ἃς δὴ ἐφ᾽ οἷς ἑκάστοιᾳ κοπο. - 30, αἴαις 3. 
— 18. ταῦτα πάντα 0. 
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413 εἴη μήτε ἅλλῳ δυνατὸς δεῖξαι. τοιοῦτος δὴ ὢν πρὸς Φιὸς 
οὐκ ἄτοπος ἄν σοι δοκεῖ εἶναι παιδευτής; Ἔμοιυ”, ἔφη. 
ὮἩ οὖν τι τούτου δοκεῖ διαφέρειν ὁ τὴν τῶν πολλῶν καὶ 

Ὁ παντοδαπῶν ξυνιόντων ὀργὴν καὶ ἡδονὰς κατανεγοηκέναι 

δσοφίαν ἠἡγούμενος, εἴε ἐν γραφικῇ εἴ ἐν μουσικῇ εἴτε 
δὴ ἐν πολιτικῆς ὅει μὲν γάρ, ἐάν τις τούτοις ὁμιλῇ ἐπι- 
δεικνύµενος ἢ ποίησιν ἢ τινα ἄλλην δηµιονργίαν ἢ πόλει 

290 διακονίαν, κυρίους αὐτοῦ ποιῶν τοὺς πολλοὺς πέρα τῶν 
ἀναγκαίων, ἡ «ιομήδεια λεγοµένη ἀνάγκη ποιεῖν αὐτῷ 

Ιοταῦτα ἃ ἂν οὗτοι ἐπαινῶσιν' ὡς δὲ καὶ ἀγαθὰ καὶ καιὰ 
ταῦτα τῇ ἀληθεία, ἤδη πώποτέ του ἤκουσας αὐτῶν λόγον 

Ἐ Ὠδιδόντος οὗ καταγέλαστον: Οἶμαι δέ γ, ἡ δ’ ὃς, οὐδ' 
ἀκούσομαι. Ταῦτα τοίνυν πάντα ἐννοήσας ἐκεῖνο ἀνα- 
μνήσθητι' αὐτὸ τὸ καλόν, ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ καλά, ἢ 

15 αὐτό τι ἕκαστον καὶ μὴ τὰ πολλὰ ἕκαστα ἔσθ᾽ ὅπως πλῆ- 
484 Soe ἀνέξεαι ἢ ἡγήσεται εἶναι; "Ἠκιστά Ύ’, ἴφη. Φιλό- 

σοφον μὲν ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, πλῆθος ἀδύνατον εἶναι. ᾿δύ- 
νατον. Καὶ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἄρα ἀνάγκη Φέγεσθαι 
ὑπ) αὐτῶν. Ανάγκη. Καὶ ὑπὸ τούτων δὴ τῶν ἰδιωτῶν, 

30 ὅσοι- προσομιλοῦντες ὄχίῳ ἀρέσκειν' αὐτῷ ἐπιθυμοῖσιν. 
ΑΠλον. Ἐκ δὴ τούτων τίνα ὁρᾶς σωτηρίαν φιλοσόφῳ 
φύσει, ὥσε᾽ ἐν τῷ ἐπιτηδεύματι µείνασαν πρὸς τέλος ἐλθεῖνι 

Β ῥἐννόει ὃ) ἐκ τῶν ἴμπροσθεν. ὤὠμο]όγηται γὰρ δὴ ἡμῖν εὐ- 
µάθεια καὶ μνήμη καὶ ἀνδρία καὶ μεγαλοπρέπεια ταύτης 

ας εἶναι τῆς φύσεως. Ναί. Οὐκοῦν εὐθὺς ἐν πᾶσιν ὁ τοι- 

οὔτος πρώτος ἔσται ἐν ἅπασιν, ἄλλωρ τε καὶ ἐὰν τὸ σῶμα 

φνῇ προσφερῆς τῇ Ψυχῇ; Τί δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφη. Βονλή- 
293 Ἅσονται δή, οἶμαι, αὐτῷ χρῆσθαι, ἐπειδὰν πρεσβύτερος 

γένηται, ἐπὶ τὰ αὐτῶν πράγματα οἵ τε οἰκεῖοι καὶ οἱ πολῖ- 
οται. Πῶς & οὔ: Ὑποκείσονται ἄρα δεόµενοι καὶ τιμῶν- 

ο τες, προκαταλαμβάνοντες παὶ προκολακεύοντες τὴν µέλλον- 
σαν αὐτοῦ δύναμιν. Φιλεῖ γοῦν, ἴφη, οὕτω γήγνεσθαι. 
τί οὖν οἵε, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸν τοιοῦτον ἐν τοῖς τοιούτοιφ 
ποιήσειν, ἄλλως τε καὶ ἐὰν τύχη μεγάλης πόλεως ὤν καὶ 

as ἐν ταύτῃ πλούσιός τε καὶ γενναῖος, καὶ ἴτι εὐειδὴς καὶ 
μέγας; ἀρ οὐ πἱηρωθήσεσθαι ἀμηχάνου ἐλπίδος, ἡγούμε- 
νον καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ τῶν βαρβάρων Ἱκανὸν 
ἔσεάθαι πράττειν, καὶ ἐπὶ τούτοις ὑφηλὸν ἐξαίρειν αὐτόν, 

Ὦ σχηματισμοῦ καὶ φφονήµατος κενοῦ ἄνευ νοῦ ἐμπιπλάμε- 
40νον; Καὶ µάλ’, ἔφη. Τῷ δὴ οὕτω διατιθεµένῳ ἐάν τις 

ἠρέμα προσελθὼν τἀληθῆ λέγη, ὅτι νοῦς οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, 
δεῖται δέ, τὸ δὲ οὐ κτητὸν μὴ δουλεύσαντι τῇ κτήσει αὐτοῦ, 
ἀρ' εὐπετὶς οἴει εἶναι εἰσακοῦσαι διὰ τοσούτων κακῶν; 
Πολλοῦ γε δεῖ, ἡ δ' ὃς, ᾿ἜΕὰν δ' οὖν, ἦν ὃ’ ἐγώ, διὰ τὸ 

«6 εὖ πεφυκέναι καὶ τὸ ξυγγενὶς τῶν λόγων εἷς αἰσθάνηταί τέ 
Ἐ πῃ καὶ κάµπτηται καὶ Έλκηται πρὸς φιλοσοφία», τί οὐό- 

ΠΗΑ4ΤΩΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΗΣ ς᾽. 480 

µεθα δράσειν ἐκείνους τοὺς ἡγουμένους ἀπολλύναι αὐτοῦ 
τὴν χρείαν τε καὶ ἑταιρείαν: οὐ πῶν μὲν ἔργον, πᾶν ὅ 398 
ἔπος λέγοντάς τε καὶ πράττοντας καὶ περὶ αὐτόν, ὅπως 
ἂν μὴ πεισθῆ, καὶ περὶ τὸν πείθοντα, ὅπως ἂν μὴ οἷός 

τ’ ᾖ, καὶ ἰδίᾳ ἐπιβουλεύοντας καὶ δημοσία εἰς ἀγῶνας 5 

καθιστάντας; Πολλή, ἡ δ' ὃς, ἀνάγκη. Ἔστιν οὖν ὕπως 495 
ἆ τοιοῦτος φιλοσοφήσει; Οὐ πάνυ. "“Ορᾷς οὖν, ἦν δ' ἐγώ, 

ὅτι οὐ κακῶς ἐλέγομεν, ὥς ἄρα καὶ αὐτὰ τὰ τῆς φι]οσύ- 
φου φύσεως µέρη, ὅταν ἐν κακῇ τροφῇ γένηται, αἴτια 
τρόπον τινὰ τοῦ ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματος: καὶ τὰ 0 
λεγόμενα ἀγαθά, πλοῦτοί τε καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη παρα- 

σχενή; Οὐ γάρ, ὦλλ' ὀρθῶς, ἔφη, ἐλέχθη. Οὗτος δή, 
εἶπον, ὦ θαυμάσιε, ὄ]εθρός τε καὶ διαφθορὰ τοσαύτη τε 

καὶ τοιαύτη τῆς βελτίστης φύσεως εἰς τὸ ἄριστον ἐπιτή- · u 

ὄευμα, ὀλίγης καὶ ἄλλως γιγνοµένης, ὥς ἡμεῖς φαμέν. 15 
καὶ ἐκ τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν καὶ οἱ τὰ μέγιστα κακὰ 

ἐργαζόμενοι τὰς πόλεις γέγνονεαι καὶ τοὺς ἐδιώτας, καὶ 

οἱ τἀγαθά, οἳ ἂν ταύτη τύχωσι ῥυέντες' σμικρὰ δὲ φύσις 
οὐδὶν μέγα οὐδέποτε οὐδένα οὔτε ᾿διώτην οὔτε πόλιν 
δρᾷ. ᾽Αληθέοτωτα, ᾖ δ' ὃς, Οὗτοι μὲν δὴ οὕτως ἐππί- 2ο 

πτοντες, οἷς µάλισεα προσήκει, ἔρημον καὶ ἀτελῆ φιλοσο- 
φίαν λκίποντες αὐτοί τε βίον οὐ πφοσήκοντα οὐδ᾽ ἀληθη ὁ 
ἑῶσι, τὴν δέ, ὥσπερ ὀρφανὴν ξυγγενῶν, ἄλλοι ἐπεισελθόν- 395 
τες ἀνάξιοι ᾖσχυνάν τε καὶ ὀνείδη περιῆψφαν, οἷα καὶ σὺ 
φῆς ὀνειδίζειν τοὺς ὀνειδίζοντας, ὡς οἱ ξυνόντες αὐτῇ οἱ 15 
μὲν οὐδενός, οἱ δὲ πολλοὶ πολλῶν κακῶν ἄξιοί εἶσιν. Καὶ 
γὰρ οὖν, ἴφη, τά γε Ἱεγόμενα ταῦτα. Εὐιότως Υ, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, λεγόμενα. καθορῶντε γὰρ ἄλλοι ἀνθρωπίσκοι 
κενἠν τὴν χώραν ταύτην γιγνοµένην, καλών δὲ ὀνομάτων 

καὶ προσχηµάτων µεστήν, ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν εἰργμῶν εἰς 30 D 
τὰ Ἱερὰ ἀποδιδφάσκοντες, ἄσμενοι καὶ οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν 
ἐκπηδῶσιν εἰς τὴν Φφιλοσοφίαν, οἳ ἂν κοµφότατοι ὄντες 
τυγχάνωσι περὶ τὸ αὐτῶν τέχνιον. ὅμως γὰρ δὴ πρός 
γε τὰς ἄλλας τέχνας καίπερ οὕτω πραττούσης φιλοσοφίας 
τὸ ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται, οὗ δὴ ἐφιέμενοι 15 
πολλοὶ ἀτελεῖς μὲν τὰς φύσεις, ὑπὸ δὲ τῶν τεγνῶν τε καὶ 
δημιουργιῶν ὥσπερ τὰ σώματα λελώβηνται, οὕτω καὶ τὰς 
ψυχὰς ξυγκεκλασμένοι τε καὶ ἀποτέθρυμμένοι διὰ τὰς βα- k 
γανσίας τυγχάνουσιν. ἢ οὐκ ἀνάγκη; Καὶ µάλα, ἔφη. 

Δοκεῖς οὖν τι, ἦν δ' ἐγώ, διαφέρειν αὐτοὺς ἰδεῖν ἀργύ- κο 
ριον κεησαμένονυ Ἰαλκέως φαλακροῦ καὶ σμικροῦ, νεωστὶ 

μὲν ἐκ δεσμῶν λελυµένου, ἐν βαλανείῳ δὲ λελουµένου, 
εουργὸν ἱμήτιον ἴἔχοντος, αἷς νυμφίου παρεσκευασµένου, 
διὰ πενίαν καὶ ἐφημίαν τοῦ δεσπύτου τὴν θυγατέρα μέλ- 
λοντος γαμεῖν; Οὐ πάνυ, ἔφη, διαφέρει. Πο ἄττα οὖν 496 

εὐκὸφ γεννᾷν τοὺς τοιούτους: οὐ νόθα καὶ φαῦλα; Πολλὴ 474 
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ἀνάγκη. Τί δέ; τοὺς ἀραξίους παιδεύσεως, ὅταν αὐτῇ 
πλησιάζοντες ὁμιλῶσι μὴ Ἀατ ἀξίαν, ποῖ ἄττα φῶώμεν 
γεννᾷν διανοήµατά τε καὶ δόξας; ἆρ οὐχ ὡς ἀληθῶς 
προσήκοντα ἀκοῦσαι σοφίσµατα, καὶ οὐδὶν γνήσιον οὐδὲ 

βφρονήσεως ἄξιον ἀληθινῆς ἐχόμενον: Παντελῶς μὲν οὖν, 
ἔφη. Πάναμικρον δή τι, ἦν δ' ἐγώ, ὦ ᾽Αδείμαντε, λεί- 

Β πεται τῶν κατ ἀξίαν ὁμιλούνεων φιλοσοφία, ἢ που ὑπὸ 
φυγῆς καταληφθὴν γενναῖον καὶ εὖ τεθραμμένον ἦθος, 
ἀπορίᾳ τῶν διαφθερούντων κατὰ φύσιν μεῖναν ἐπ αὐτῇ, 

10 ἡ ἐν σμικρᾷ πόλει ὅταν µεγάλη ψυχὴ φυῇ καὶ ἀτιμάσασα 
τὰ τῆς πόλεως ὑπερίδῃ' βραχὺ δέ πού τι καὶ ἀπ' ἄλλης 
τέχνης δικαίως ἀτιμάσαν εὐφυὶς ἐπ᾽ αὐτὴν ἂν ἔἶθοι. εἴη 
δ᾽ ἂν καὶ ὁ τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου Θεάγους χαλινὸς οἷος 
κατασχεῖν' καὶ γὰρ ΘΒεάγει τὰ μὲν ἄλλα πάντα παρεσκεύ- 

615 ασται πρὸς τὸ ἐκπεσεῖν φιλοσοφίας, ἡ δὲ τοῦ σώματος 
»οσυτροφία ἀπείργουδα αὐτὺν τῶν πολιτικῶν κατέχει. τὸ 
δ) ἡμίτερον οὖν ἄξιον λέγειν, τὸ δαιµόνιον σημεῖον: ἢ 
γάρ πού τινι ἅλλῳ ἢ οὐδενὶ τῶν ἔμπροσθεν γέγονε. καὶ 
τούτων δἡ τῶν ὀλίγων οἱ γενόµενοι καὶ γευσάµενοι ὡς ἠδὺ 

3 καὶ µακάριον τὸ κτῆμα, καὶ τῶν πολὶῶν αὖ Ἱἱκανῶς ἐδόν- 

τες τὴν µανίαν, καὶ ὄει οὐδεὶς οὐδὲν ὑγιὲς ὡς ἔπος εὐπεῖν 

περὶ τὰ τῶν πύλεὼν πράττει, οὐδ᾽ ἔσει ξύμμαχος μεθ ὕτου 
υ. τις ζὼν ἐπὶ τὴν τῶν δικαίων βοήθειαν σώοι ἄν, ἁλλ 

το ὥσπερ εἰς θηρία ἄνθρωπος ἐμπεσών, οὔτε ξυναδωιεῖν ἐθέ- 
πδλων οὔτε ἱκανὺς ὧν εἷς πᾶσιν ἁγρίοις ἀντέχειν, πρίν τι τὴν 

πόλιν ἢ φίλους ὀνῆσαι προαπολόµενος ἀνωφελὴς αὐτῷ εε 
καὶ τοῖς ἄλλοις ἂν γένοιτο, — ταῦτα πάντα λογιδμῷ λαβών 

ἠἡσυγίαν ἴχων καὶ τὰ αὐτοῦ πράώττων, οἷον ἐν χειμῶνι κονι- 
ορτοῦ καὶ ζάλης ὑπὸ πνεύματος φερομένου ὑπὸ τειχίον 

30 ἀποστάς, ὁρῶν τοὺς ἄλλους καταπιµπλαμένους ἀνομίας, 

κ ὠγωαπᾷ, εἴπη αὐτὸς καθαρὸς ἀδικίας τε καὶ ἀνοσίων ἔργων 
τόν τε ἐνθάδε βίον βιώσεται καὶ τὴν ἁπαλλαγὴν αὐτοῦ 
μετὰ καλῆς ἐλπίδος Τλεώς τε καὶ εὐμενὴς ἁπαλλάξεταν. 

491 Ἅῥλλάτοι, ἡ ὅ' ὃς, οὐ τὰ ἐλάχιστα ἂν διαπραξάµενος ἀπαλ- 
as λώττοιτο. Οὐδέ γε, εἶπον, τὰ µέγισα, μὴ τυχὼν πολι- 

τείας προσηκούσηρ" ἐν γὰρ προσηκούσῃ αὐτός τε μᾶλλον 
αὐξήσεται ..ὶ μετὰ τῶν ἰδίων τὰ κοινὰ σώσει 

Τὸ μὲν οὖν τῆς φιλοσοφίας ὧν ἕνεκα διαβολὴν εἴχηφε 
καὶ ὅτι σὐ δικαίως, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ µετρίως εἰφήσθαι, εἰ 

ο μὴ ἔτ᾽ ἄλλο λέγεις τι αὖ. ΑΝ’ οὐδέν, ἡ ὃ' ὃς, ἔτι λέγω 
περὶ τούτου" ἀλλὰ τὴν προσήκονσαν ἀὐτῇ τίνα τῶν νῦν 

Β λέγεις πολιτειῶν: Οδ) ἠντιναοῦν, εἶπον, ἀλλὰ τοῦτο καὶ 
ἐπαιτιώμαι, µηδεµίαν ἀξίαν εἶναι τῶν νῦν κατάστασιν πό- 

εως φιλοσόφου φύσεως" διὸ καὶ στρέφεσθαί τε καὶ ἀλλοι- 
45 οὔσθαι αὐτήν, ὥσπερ ξενικὺν σπέρµα ἐν γῇ ἄλλῃ σπειρό- 

µενον ἐξίτηλον εἰς εὺ ἐπιχώριον φιλεῖ κφατούµενον ὕέναι, 
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οὕτω καὶ τοῦτο τὸ γένος νῦν μὲν οὐκ ἴσχειν τὴν αὐτοῦ 
δύναμιν, ἆλλ' εὖ ἀλλόεριον ἦθος ἐκπίπτειν' εἰ δὲ λήψεται 
τὴν ἀρίστην πολιτείαν͵, ὥσπερ καὶ αὐτὸ ἄριστόν ἐστι, τότε ϐ 
δηλώσει ὅτι τοῦτο μὲν τῷ ὄντι θεῖον ἦν, τὰ δὶ ἄλλα ὧν- 
Φρώπινα, τά τε τῶν φύσεων καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων. 6 
δῆλος δὴ οὖν εἶ ὅτι μετὰ τοῦτο ἐρήσει τίς αὕτη ἡ πολιτεία. 
Οὐκ ἔγνως, ἔφη: οὐ γὰρ τοῦτο ἔμελλον, ὦλλ᾽ εἰ αὕτη ἣν 
ἡμεῖς διεἸηλύθαµεν οἰκίξοντες τὴν πόλιν ἢ ἄλλη. Τὰ μὶν 
ἄλλα, ἦν δ' ἐγώ, αὕτη" τοῦτο δὲ αὐτὸ ἐφῥήθη μὲν καὶ 399 
τότε, ὅτι δεήσοι τι ἀεὶ ἐνεῖναι ἐν τῇ πόλει λόγον ἔχον τῆς ἴο 
πολιτείας τὸν αὐτόν, ἄνπερ καὶ σὐ ὁ νομοθέτης ἔχων τοὺς Β 
νόμους ἐτίθεις. ᾿Εῤῥήὂνη γάρ, ἴφη. Αλ οὐχ ἱκανῶς, 
εἶπον, ἐδηλώθη, φόβῳ ὧν ὑμεῖς ἀντιλαμβανόμενοι δεδη- 
λώκατε μακρὰν καὶ χαλεπὴν αὐτοῦ τὴν ὠπόδειξιν: ἐπεὶ 
καὶ τὸ λοιπὸν οὐ πάντως ῥᾷσεον διελθεῖν. Τὸ ποῖονς 15 
Τίνα ερόπον μεταχειριζοµένη πόλις φιλοσοφίαν οὐ διολεῖ- 
ται. τὰ γὰρ δὴ μεγάλα πάντα ἐπωφαλῇ, καὶ εὺ λεγόμενο» 

τὰ καλά τῷ ὄνει χαλεπά. Αλλ' ὅμως, ἔφη, λαβέτω τέλος Ε 
ἡ ἀπόδειξις τούτου φανεροῦ γενοµένου. Οὐ τὸ μὴ βού- 
Ίεσθαι, ἦν δ' ἐγώ, ἀλλ) εἴπερ, τὸ μὴ δύνασθαι διακωλύ- -κι 
σε" παρὼν δὲ τήν Υ ἐμῆν προθυµίαν εἴσει. σχόπει δὲ καὶ 

νῦν ὡς προθύµως καὶ παρακινδυνεντοιῶς µέλλω. λέγειν, 
ὅτι τοὐναντίον ἢ νῦν δεῖ τοῦ ἐπιηδεύματος τούτου πόλιν 
ἅπτεσθαι. Πῶςς Νῆν μέν, ἦν ὅ' ἐγώ, οἱ καὶ ἁπτόμενοι 
µειράκια ὄντα ἄρτι ἐκ παίδων τὸ μετιξὺ οὐκονομίας καὶ 5 488 
χρηματισμοῦ πλησιάσαντες αὐτοῦ τῷ χαλεπωτάτῳ ἅπαλ- 
λάττονται, οἱ πιλοδοφώτατοι ποιούµενοι -- λέγω δὲ χα]ε- 
πώτατον τὸ περὶ τοὺς λόγους --' ἐν δὲ τῷ ἔπειτα, ἐὰν καὶ 
ἄλλων τοῦτο πραετόνεων παρακαλούμενοι ἐθέλωσιν ἄκροα- 1089) 
ταὶ γέγγεσθαε, μεγάλα ἡγοῦνταε, πάρεργον οὐόμενοι αὐτὸ 39 
δεῖν πράττειν’ πρὸς δὲ τὸ γήρας, ἐκεὺς δή τινων ὀλίγων, 

ἀποσβένρυνεαι πολὺ μᾶλλον τοῦ Ἡρακλειτείου ἠλίου, Όσον Β 
αὖθις οὐκ ἐξάπτονται. Att δὲ πῶς; ἔφη. ΓΠῶν τοὐναντίον 

µειρώκια μὲν ὄντα καὶ παῖδας µειρακιώδη παιδείαν καὶ 
φιλοσοφίαν µεταχειρίζεσθαι, τῶν τε σωμάτων, ἐν ᾧ βία- 15 
στάνει τε καὶ ἀνδροῦται, εὖ µάλα ἐπιμελεῖσθαι, ὑπηρεσίαν 

φιλοσοφίᾳ πτωµένους' προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας, ἐν ᾗ ἡ 
φνχὴ τελειοῦσθαι ἄρχεται, ἐπιτείνειν τὰ ἐκείνης γυμνάσια. 
ὅταν δὲ Λήγῃ μὶν ἡ ῥώμη, πολιτικῶν δὲ καὶ σερατειῶν 
ἐκτὸς γέγρηται, τότε ἤδη ἀφέτους ρέμεσθαι καὶ μηδὲν ἄλλο ο ο 

πράττειν, ὃ τι μὴ πάρεργον, τοὺς µέλλοντας εὐδαιμόνως 
βιώσεσθαι καὶ τελευτήσαντας τῷ βίῳ τῷ βεβιωμµένω τὴν 473 
ἐκεῖ μοῖραν ἐπιστήσειν πρέπουσαν. Ὡς ἀληθῶς µοι δοκεῖς, 
ἔφη, λέγειν γε προθύµως, ὦ Σώκρατες' οἶμαι μέντοι τοὺς 
πολλοὺς τῶν ἀκονόντων προθυµότερον ἔτι ἀντιτείνειν οὐδ᾽ 4» 
ὁπωσειοῦν πεισοµένους, ἀπὸ Θρασυμάχου ἀρξαμένους. Μὴ 
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Ὦ. διάβαλλε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐμὲ καὶ Θφασύμαχον ἄρτι φίλους γε- 
γονότας, οὐδὲ ἀρὸ τοῦ ἐχθροὺς ὄντας. πείρας γὰρ οὐδὲν 
ἀνήσομεν, ἕως ἂν ἢ πείσωµεν καὶ τοῦτον καὶ τοὺς ἄλλους, 
ἢ προὔργου τι ποιήσωµεν εἰς ἐκεῖνον τὸν βίον, ὅταν αὖθις 

ο γενόµενοι τοῖς τοιούτοις ἐνεύχωσι λόγοι. Εὺς σμικρύν Υ., 

ἔφη, χρόνον εἴρηκας. Εἰς οὐδὲν μὲν οὖν, ἔφην, ὥς γε 
πρὸς τὸν ἅπαντα. τὸ μέντοι μὴ πείθεσθαι τοῖς λεγοµένοις 

τοὺς πολλοὺς Φαῦμα οὐδέν' οὐ γὰρ πώποτε εἶδον γενόµε- 
ΕΚ τον τὸ νῦν λεγόμενον,΄ ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τοιαῦτ ἄττα 

Ἰοῥήματα ἐξεπίτηδες ἀλλήλοιρ ὠμοιωμένα «λλ οὐκ ἀπὺ τοῦ 
αὐτομάτον, ὥσπερ νῦν, ξυμπεσόνεα" ἄνδρα δὲ ἀρετῇ παρι- 
σωμένον καὶ ὠμοιωμένο» µέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέως ἔργῳ τε 
καὶ λόγω, ὄνναστεύοντα ἐν πόλει ἑτέρᾳ τοιαύτῃ, οὐ πώποτε 

499 ἱἑωράκασι, οὔτε ἴνα οὔτε πλείους. ἢ οἴει; Οὐδαμῶςγε. Οὐδέ 
17ε αὐ λόγων, ὦ µακάριε, καλῶν τε καὶ ἐλευθέρων Ἱκαρῶς ἐπή- 

κοοι γεγόνασιν, οἵων ζητεῖν μὶν τὸ αληθὶς ἐυντεταµένως 
ἐκ παντὸς τρόπου τοῦ γνῶναι χάριν, τὰ δὲ κομψά τε καὶ 
ἐριστικὰ καὶ µηδαµόσε ἄλλοσε ερίνοντα ἢ πρὺς δύξαν καὶ 
ἔριν καὶ ἐν δίκαις καὶ ἐν ἠδίαις συνονσίαις πόῤῥωθεν σπα- 

Β 30 ζομένων. Οὐδὶ τούτων, ἔφη. Τούτων τοι χάριν, ἦν δ᾽ 
300 ἐγώ, καὶ ταῦτα προορώμενοι ἡμεῖς τύτε καὶ δεδιότες ὅμως 

ἐλέγομεν, ὑπὸ τάληθοῦς ἠναγκασμένοι, ὅτι οὔτε πόλις 

οὔτε πολιτεία οὐδὲ γ ἀνὴρ ὁμοίως µή ποτε γένηται τέλεος, 
πρὶν ἂν τοῖς φιλοσόφοις εούτοις τοῖς ὀλίγοις καὶ οὐ πονη- 

απ ροῖς ἀχρήστοις δὲ νῦν κεκληµένοιᾳ ἀνάγκη τις ἐκ τύχης 
παραβάλη, εἴτε βούλονται εἴτε µή, πόλεως ἐπιμεληθῆναι 

καὶ τῇ πόλει κατήκοοι γενέσθαι ἢ τῶν νῦν ἐν ὄυναστείαις 
ἢ βασιλείαις ὄντων υἶέσιν ἢ αὐτοῖς ἔκ τινος Θείας ἐπι- 

ο απνοίαρ ἀληθινῆς Φμοσοφίαρ ἀληθινὸς ἔρως ἐμπέσῃ. τού- 
30 των δὲ πότερα γενέσθαι ἢ ἀμφότερα ὡς ἄρα ἐσεὶν ἆδύνα- 

τον, ἐγὼ μὶν οὐδένα φημὶ ἔχειν λόγον. οὕτω γὰρ ἂν ἠωεῖς 

δικαίως καταγεώµεθα, ὡς ἄλλως εὐχαῖς Όμοια λέγοντες. 
ἢ οὐχ οὕτως; Οὔὕκως. Εἰ τοίνυν ἄκροις εἰὖς φιλοδοφίαν 
πόλεώς τις ὠνάγκη ἐπιμεληθῆναι ἢ γέγονεν ἐν τῷ ἀπείρῳ 

46 τῷ παρεληλυθότι χρόνω ἢ καὶ νῦν ἔστιν ἓν τινε βαρβαρικῷ 
Ὦ τύπω, πόῤῥω που ἐκεὺς ὄντι τῆς ἡμετέρας ἐπόψεως, ἢ 

καὶ ἔπειτα γενήσεται, περὶ τούτου ἔτοιμοι τῷ λόγῳ ὅια- 
µάχεσθαι, ὥς γέγονεν ἡ εἰρημένη πολιτεία καὶ ἔσει καὶ 
γενήσεταί γε, ὅταν αὕτη ἡ Μοῦσα πύλεως ἐγκρατὴς γένη- 

αοται. οὐ γὰρ ἀδύνατος γενέσθαι, οὐδ᾽ ἡμεῖς ἀδύνατα λέγο- 
308 µεν' χαλεπὰ δὲ καὶ παρ ἡμῶν ὁμολογεῖται. Καὶ ἐμοί, 

ἔφη, οὕτω δοκε. Τοῖς δὲ πολλοῖᾳ, ἦν ὅ' ἐγώ, ὅτι οὐκ 

αὖ δοκεῖ, ἐφεῖς; Ἴσως, ἔφη. Ὢ µακάριε, ἦν ὅ' ἐγώ, μὴ 
ΕΚ µπάνυ οὕτω τῶν πολλῶν κατηγόφει. ἀλλοίαν τοι δόξαν 
4ὔ ἔξονσιν, ἐὰν αὐτοῖς μὴ φιλονεικῶν ἀλλὰ παραμυθούμενος 
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καὶ ἀπολνόμενος τὴν τῆς φιλοµαθείας διαβολῆν ἐνδεικνύη 

οὔς λέγεις τοὺς φιλοσόφους, καὶ διορίζῃ ὥσπερ ἄρτι τήν 
τε φύσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἐπιτήδευσιν, ἵνα μὴ ἡγῶνταί σε 
λέγειν οὓς αὐτοὶ οἴονται. ἢ καὶ ἐὰν οὕτω Θεῶνται, ἀλλοίαν 
τοι φήσεις αὐτοὺς δόξαν λήφεσθαι καὶ ἄλλα ἀποκρινείσθαι; 5 
ἢ οἵει τινὰ χαλεπαίνειν τῷ μὴ χαλεπῷ ἢ φθονεῖν τῷ μὴ 
φθονερῷ ἄφθονόν τε καὶ πρᾶον ὄντα;. ἐγὼ μὲν γὰρ οἳ 
προφθάσας λέγω, ὅτι ἐν ὀλίγοις τισῖν ἡγοῦμαι, αλλ οὖκ 
ἐν τῷ πλήθει, χαλεπὴν οὕτω φύσιν γίγνεσθαι. Καὶ ἐγὼ 
ἀμέλει, ἔφη, ξυνοίομαι, Οὐκοῦν καὶ αὐτὸ τοῦτο ἔννοίει, 10 
τοῦ χαλεπώς πρὸς φιλοσοφίαν τοὺς πολλοὺς διακείσθαι Β 

ἐκείνους αὐείους εἶναι τοὺς ἔξωθεν οὐ προσήκον ἐπεισκε- 

κωμµακότας, λοιδορουμένους τε αὐτοῖς καὶ φιλαπεχθηµό- 
νως ἔχοντας καὶ ἄεὶ περὶ ἀνθρώπων τοὺς λόγους ποιον- 
µένους, Πκιστα φιλοσοφίᾳ πρέπον ποιοῦντας; Πολύ Υ’, 15 
ἔφη. Οὐδὶ γάρ που, ὦ ᾿Αδείμαντε, σχοὶὴ τῷ γε ὡς ἆλη- 303 
Θῶς πρὺς τοῖς οὖσι τὴν διάνοια» ἔχοντι κάτω βλέπειν εἰς 

ἀνθρώπων πραγµατείας, καὶ µαχόμενον αὐτοὶς φθύνου ϐ 

εε καὶ ὄνσμενείας ἐμπίπλασθαι, ἆλλ᾽ εἰς τεταγµένα — 
καὶ κατὰ ταὐτὰ ἀεὶ ἔχοντα ὁρῶντας καὶ Θεωμένους οὔτ' 

ἀδικοῦντα οὔτ ἀδωιούμενα ὑπ' ἀλλήλων, λόσμῳ δὲ πώνκα 
καὶ κατὰ λόγον ἔχοντα, ταῦτα µιμεῖσθαί τε καὶ ὃ τέ μάλιστα 
ἀφομοιοῦσθαι, ἢ οἴει τινὰ µηχανὴν εἶναι, ὕτω τις ὁμιλεῖ 

ἀγάμενος, μὴ μιμεῖσθαι ἐκεῖνο; ᾿Αδύνατο», ἴφη. Θείῳ δἡ 
καὶ κοσµίω Ὁ γε φιλόσοφος ὁμιλῶν κόσμιός τε καὶ Θεῖος 39 Β 
εἰς τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ γέγνεται' διαβολἠ ὁ) ἐν πᾶσι 
πολλή. Πανεάπασι μὲν οὖν. Αν οὖν τις, εἶπον, αὐτῷ 
ἀνάγκη γένηται ἃ ἐκεῖ ὁρᾷ µελετῆσαι εἰς ἀνθρώπων ἦθη 
καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ ειθέναι καὶ μὴ µόνον ἑαυτὸν πλάτ- 
τει», ἄρα κακὺν δημιουργὸν αὐτὸν οἴει γενήσεσθαι σωφρο- 36 
σύνης τε καὶ δικαιοσύνης καὶ ξυµπάσης τῆς δηµοτικῆς 

ἀρετῆς: ᾿Ἠκιστά γε, ἡ ὃ᾽ ὄφ. Αλλ' ἐὰν δὴ αἴσθωνται οἱ 
πολλοί, ὕτι ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ λέγοµεν, χαλεπανοῦσι δὴ Ε 
τοῖς φιλοσόφαις καὶ ἀπιστήσουσιν ἡμῖν λέγουσιν, ὡς οὐκ 
ἄν ποτε ἄλλως εὐδαιμονήσειε πόλις, εἰ μὴ αὐτὴν διαγρά- 19 
φειαν οἱ τῷ Θείῳ παραδείγματι χρώμενοι ζωγράφοι; Οὐ 

χαλεπανοῦσιν, ἡ ὃ᾽ ὃς, ἐάνπερ αἴσθωνται. ἀλλά δὴ τίνα 
λέγεις τρόπον τῆς διαγραφῆς; αβόντες, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὤσ- 5οε 
περ πίνακα πύλιν τε καὶ ἤθη ἀνθρώπων, πρῶτον μὲν 
καθαρὰν ποιήσειαν ἄν. ὃ οὐ πάνυ ῥᾷδιον" ἀλλ’ οὖν οἶσθ' «0 
ὅτι τούτο -ἂν εὐθὺς τῶν ἄλλων διενεγκεῖν, τῷ μήτε 
ἰδιώτου μήτε πόλεως ἐθελῆσαι ἂν ἄφασθαι μηδὲ γρά- 
φειν νόμους, πρὶν ἢ παραλαβεῖν καθαρὰν ἢ αὐτοὶ ποιῆ- 
σαι. Καὶ ὀρθῶς Υ ἔφη. Οὐκοῦν μετὰ ταῦτα οἴει ὑπο- 
γράψφασθαι ὢν τὸ σχῆμα τῆς πολιεείας; Τί μήν; Ἔπειτα, & 
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499 

Β οἷἶμαι, ἀπεργαζόμενοι πυκνὰ ἂν ἑκατέρως ἀποβλέποιεν 

πρός τε τὸ φύσει δίκαιον καὶ παλὺν καὶ σῶφρον καὶ πάντα 
τὰ τοιαῦτα καὶ πρὸς ἐκεῖνο αὖ τὸ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, 
ἐμποιοῖεν ξυμμιωνύντες τε καὶ χεραννύντες ἐκ τῶν ἔπιτη- 

5 δευµάτω» τὸ ἀνδρείκελον, ἀπ ἐκείνου τεκμαιρόµενοι, ὃ 

δὴ καὶ Ὅμηρος ἐκάλεσεν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐγγιγνόμενον 
Δεοειδές τε καὶ Θεοείκελον. ᾿Ορθῶς, ἴφη. Καὶ τὸ μὲν 

ο ἄν, οἶμαι, ἐξαλείφοιεν, τὺ ὁξ πάλιν ἐγγράφοιεν, ἕως ὃ 
ει μάλιστα ἀνθρώπεια ἤδη εἰ ὗσον ἐνδίχεται Θεοφιλῆ 

308 τοποιήσειαν. Καλλίστη γοῦν ἄν, ἔφη, ἡ γραφὴ γένοιτο. 
αρ’ οὖν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, πείθοµέν πῃ ἐκείνους, οὓς ὅνατετα- 
µένους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔφησθα ἑναι, ὧᾳ τοιοῦτός ἐστι πολι- 
τειῶν ζωγράφος, ὃν τότ᾽ ἐπῃνοῦμεν πρὸς αὐτούς, δι ὃν 
ἐκεῖνοι ἐχαλέπαινον ὅτι τὰς πόλεις αὐτῷ παρεδίδοµεν, καί 

1δτι μᾶλλον αὐτὸ νῦν ἀκούοντες πραὔνονται; Καὶ πολύ γε, 
ϱ ἡᾗ ὃ) ὃς, εἰ σωφφονοῦσιν. Πῇ γὰρ δὴ ἔξονσιν ἀμφισβη- 

τῆσαι; πύτερον μὴ τοῦ ὄντος τε καὶ ἀληθείας ἐραστὰς 
εἶναι τοὺς φιλοσόφους; ᾿"4τοπον μέντ ἄν, ἴφη, εἴη. ᾽αλλὰ 
μὴ τὴν φύσιν αὐτῶν οὐκείαν εἶναι τοῦ ἀρίστου, ἣν ἡμεῖς 

30 διήλθομεν; Οὐδὲ τοῦτο. Τί δέ; τὴν τοιαύτην τυχοῦσαν 

τῶν προσηκόντων ἐπιτηδευμάτων οὐκ ἀγαθὴν τελέως ἔσε- 

αθαι καὶ φιλόσοφον, εἴπερ τινὰ ἄλλην; ἢ ἐκείνους φήσει» 
Κ᾽΄ μᾶλλον, οὓς ἡμεῖς ἀφωρίσάμεν; Οὐ δήπον. Ἔτι οὖν 

ἀγριανοῦσι λεγόντων ἡμῶν ὅτι, αρὶν ὢν πόλεως τὸ φιλό- 
3δσοφον γένος ἐγκρατὶς γένηται, οὔτε πύλει οὔτε πολίταις 

κακῶν παῦλα ἴσεαι, οὐδὲ ἡ πολιτεία ἣν μνθολογοῦμεν 
λόγῳ ἔργῳ τίλος λήψεται; Ίσως, ἔφη, ἧττον. Βούλει 
οὖν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, μὴ ἧττον φώμεν αὐτοὺς ἀλλὰ πανεάπασι 

608 πράους γεγονέναι καὶ πεπεῖσθαι, ἵνα, εἰ µή ει ἄλλο, αἲ- 
307 ao σχυνθέντες ὁμολογήσωσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἴφη. Οὗτοι 

μὲν τοίνυν, ἦν δ ἐγώ, τοῦτο πεπεισμένοι ἔστων' τοῦδε 

δὲ πέρι τις ἀμφιοβητήσει ὡς οὐκ ἂν τύχοιεν γενόμενος 
βασιλέων ἔκγονοι ἡ δυναστῶν τὰς φύσεις φιλόσοφοι; Οὐδ' 
ἂν εἷς, ἔφη. Τοιούτους δὲ γενοµένους ὡς πολλή ἀνάγκη 

15 διαφθαρῆναι, ἔχει τις λέγειν; ὡς μὶν γὰρ χαλεπὺν σωθή- 
ναι, καὶ ἡμεῖς ξυγχωροῦμεν' ὡς δὲ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ 

Ἡ τῶν πάντων οὐδέποτ) οὐδ᾽ ἂν εἷς σωθείη, ἔσθ᾽ ὅστις ἅμ- 
φισβητήσει; Καὶ πῶς; Αλλὰ µήν, ἦν δ ἐγώ, εἷ Ἱκανὸς 
«Φενόμενος, πόλιν ἔχων πειθοµένην, πάντ ἐπιτελέσαι τὰ 

«νῦν ἀπιστούμενα, Ἱκανὺς γάρ, ἔφη. ᾿Αρχοντος γάρ που, 
ἦν ὅ ἐγώ, τιθέντος τοὺς νόµονς καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα 

ἃ δωληλύθαμεν, οὐ δήπου ἀδύνατον ἐθέλειν ποιεῖν τοὺς 
πολίτας. Οὐδ' ὁπωστιοῦν. ᾽Αλλὰ δὴ ἅπερ ἡμῖν δοκεῖ, 
δόξαι καὶ ἅλλοις θαυμαστόν τι καὶ ἀδύνατον; Οὖὐκ οἶμαι 
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ιτ) ἔγωγε, ἡ ὅ' ὃς. Καὶ μὴν ὅτι γε βέλτιστα, εἴπερ δυνατά, 

Ἱκανῶς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὡς ἐγῴμαι, διήλθοµεν. Ἱκα- 
νώῶρ γάρ. Nõu δή, ὡς ἔοικε, ξυμβαίνει ἡμῖν περὶ τῆς 
γομοθεσίας ἄρισεα μὲν εἶναι ἃ λέγοµεν, εἰ γένοιο, ζαλεπὰ 
δὲ γενέσθαι, οὐ μέντοι ἀδύνατά γε. Ἐυμβαίνει γάρ, ἴφη. 

Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοῦτο µόγις τέλος ἔσχε, τὰ ἐπίλοιπα 
δὴ μετὰ τοῦτο λεκτέον, τίνα τρόπον ἡμῖν καὶ ἐκ τίνων 

µαθηµάτων τε καὶ ἐπιεηδευμάτων οἱ σωτῆρες ἐνέσονται Ὁ 
τῆς πολπείας, καὶ κατὰ ποίαρ. ἡλικίας ἕκαστοι ἑκάστων 
ἁπτόμενοι: Δεκτέον μέντοι, ἴφη. Οὐδέν, ἦν ὅ' ἐγώ, τὸ ιο 
σοφόν µοι ἐγένετο τήν τε τῶν γυναικών τῆς κτήσεως ὅνσ- 

χέρειαν ἐν τῷ πρόσθεν παραλιπόνει καὶ παιδογονίαν καὶ 

τὴν εν ἀρχόντων κακάσεασιν, εἰδόει ὡς ἐπίφθονός τε 
καὶ χαλεπὴ γήνεσθαι ἡ παντελῶς ἀληθής' νῦν γὰρ 
οὐδὲν ἧττον ἠλθε τὸ δεῖν αὐτὰ διεθεῖν. καὶ τὰ μὲν δὴ 15. 
τῶν γυναικῶν τε καὶ παίδων πεπέρανται, τὸ δὲ τῶν ἄρ- 
Ἰόνεων ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς μετελθεῖν δεῖ. ἐλέγομεν ὅ”, εἰ µνη- 
µονεύεις, δεῖν αὐτοὺς φιλοπόλιδάς τε φαίνεσθαι, βασανι- 
ζομένους ἐν ἡδοναῖς τε καὶ λύπαις, καὶ τὸ δόγμα τοῦτο 
μήτ᾽ ἐν πύνοις μήτ ἐν φόβοις μήτ) ἐν ἄλλῃ μηδεμιᾷ µετα- 0 
βολῇ φαίνεσθαι ἐκβάλλοντας, ἢ τὸν ἀδυνακοῦντα ἀποκρι- 
τέον, τὸν δὲ πανταχοῦ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα, ὥσπερ χρυ- 
σὺν ἐν πυρὶ βασανιζόµενον, στατέον ἄρχοντα καὶ γέρα 
δοτέον καὶ ζῶντι καὶ τελευτήσαντι καὶ ἆθλα. τοιαῦτ ἄττα 309 
ἦν τὰ λεγόμενα παρεξιόνεος καὶ παρακαλυπτοµένου τοῦ 18 

λόγου, πεφοβηµένου κινεῖν εὐ νῦν παρὀν. Αληθέσεπα, ἩΒ 
ἔφη, λέγεις' µέμνημαι γάρ. "Όκνος γάρ, ἔφην, ὦ φίλε, 
ἐγώ, εἰπεῖν τὰ νῦν ἀποτετολμημένα: νῦν δὲ τοῦτο μὲν 

τετολµήσθω εἰπεῖν, ὅει τοὺς ὠκριβεσεάτους φύλακας φιλο- 
σόφους δεῖ καθιστάναι. Εἰρήσθω γάρ, ἴφη. Ἀόησον δή, 3. 
ὡς εἰκότως ὀλίγοι ἴσονεαί σοι. ἣν γὰρ διήλθοµεν φύσιν 
δεῖν ὑπάρχειν αὐτοῖς, εἰς ταὐεὸ ξυμφύεσθαι αὐτῆς τὰ 

µέρη ὀλιγάκις ἐθέλει, τὰ πολλὰ δὲ διεσπασµένη φύεται. 
Πῶς, ἔφη, λέγες; Εὐμωθεῖς καὶ µνήµονες καὶ ἀγχίνοι ϐ 

καὶ ὀξεῖς καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἔπεται οἶσθ' ὅτι οὐκ ἐθέ- 18 
λουσιν ἅμα φύεσθαι καὶ νεανικοί τε καὶ μεγαλοπρεπεῖς 
τὰς διανοίας οἷοι κοσµίως μετὰ ἠσυχίας καὶ βεβαιό- 
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τπτος ἐθέλειν ζῇν, αλλ οἱ τοιοῦτοι ἐπὸ ὀξύτητος φέρον- 
ται ὅπῃ ἂν τύχωσι, καὶ τὸ βέβαιον ἅπαν αὐτῶν ἐξοίχεται. 
Ἄληθη, ἴφη, λέγει. Οὐκοῦν τὰ βέβαια αὖ ταῦτα ἤθη 0 
καὶ οὐκ εὐμετάβοία, οἷς ἄν τις μᾶλλον ὡς πιστοῖς χρή- 4Τί 
σαιτο, καὶ ἐν τῷ ποἰέμῳ πρὸς εοὺς φόβους δυσκίνητα Ὁ 
ὄντα, πρὸς τὰς µαθήσεις αὖ ποιεῖ ταὐτόν, δνοχινή ητως 
ἔχει καὶ δυσμαθῶς, ὥσπερ ἀπονεναρκωμένα, καὶ ὕπνον 310 
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τε καὶ χάσµης ἐμπίπλανται, ὅταν τι δέῃ τοιοῦτον δια- 
πονεῖν. Ἔσει ταῦτα, ἔφη. ὙἩμεῖς δέ γ ἔφαμεν ἆμφο- 
τέρων δεῖν κὖ τε καὶ καλῶς µετέχειν, ἢ µήτε παιδείας 
τῆς ἀκριβεστάτης δεῖν αὐτῷ µεταδιδόναι μήτε τιμῆς µήτε 

5 ἀρχῆς. Ὀρθῶς, ἡ δ' ὤς. Οὐκοῦν σπάνιον αὐτὸ οἵει ἴσε- 
Ἐ σδθαι  Πῶς δ οὗ: Βασανισεέον δὴ ἔν τε οἷς τότε ἐλέγο- 

µεν πόνοις τε καὶ φύβοις καὶ ἠδοναῖς, καὶ ἔτι δὴ ὃ τότε 
παρεῖμεν νῦν λέγομεν, ὅτι καὶ ἐν µαθήµασι πολλοῖς γν- 
μνάζειν δεῖ, οκοποῦντας, εἰ καὶ τὰ µέγισα µαθήµατα 

504 ιο δυνατή ἔσται ἐνεγκεῖν, εἴτε καὶ ἀποδειλιάσει, ὥσπερ οἱ ἐν 
τοῖς ἄλλοις ἀποδειλιῶντες. Πρέπει γέ τοι δή, ἔφη, οὕτω 
σκοπεῖν. ἁλλά ποῖα δὴ λέγει µαθήµατα μέγιστα: Μμημο- 
γεύεις μέν που, ἦν ὃ’ ἐγώ, Ότι τριττὰ εἴδη ψυχῆς διαστη- 
σάμενοι ξυνεβιβάζομεν δικαιοσύνης τε πέρι καὶ σωφροσύνης 

19 καὶ ἀνδρίας καὶ σοφίας ὃ ἕκαστον εἴη. Miy γὰρ µνηµο- 
γεύων, ἔφη, τὰ λοιπὰ ἂν εἴην δίκαιος μὴ ἀκούειν. ᾿Η καὶ 
τὸ προῤῥηθὲν αὐτῶν; Τὸ ποῖον δή: ᾿Ελέγομέν που ὅτι ὧς 

Ἡ μὲν ὀυνατὸν ἦν κάλλιστα αὐτὰ κατιδεῖν, ἄλλη µακροτέρα 

944 εἴη περίοδος, ἣν περιελθόντι καταφανῆ γίγνοπο, τῶν µέν- 
αφ τοι ἔμπροσθεν πφοειρηµένων ἐπομένας ἀποδείξεις οἷόν τ) 

εἴη προσάφαι. καὶ ὑμεῖς ἐξαρκεῖν ἔφατε, καὶ οὕτω δὴ 
ἐῤῥήθη τὰ τότε τῆς μὲν ἀκριβείας, ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο, ἐλ- 
λιπῆ, εἰ δὲ ὑμῖν ἀρεοκόντως, ἡὑμεῖς ἂν τοῦτο εἴποιτε, 
᾽Αλλ’ ἔμοιγε, ἔφη, μετρίως ἐφαίνετο μὴν καὶ τοῖς ἄλλοις. 

C αλλ", ὦ φίλε, ἦν δ᾽ ἐγώ, μέτρο» τῶν τοιούτων ἀπολεῖπον 
καὶ ὀτιοῦν τοῦ ὄντος οὐ πάνυ μετρίως γίγνεται' ἀτελὶς 
γὰρ οὐδὶν οὐδενός µέτρον. δοκεῖ ὅ᾽ ἐνίοτέ τισιν Ἱκανῶς 
ἤδη ἔχειν καὶ οὐδὲν δεῖν περαιτέρω ζητεῖν. Καὶ µάλ’, ἴφη, 
συχνοὶ πάσχουσιν αὐτὸ διὰ ῥᾳθυμίαν. Τούτου δέ γε, ἦν 

30 ὁ ἑγώ, τοῦ παθήµατος ἥκιστα προσδεῖ φύλαχι πόλεώς 
τε καὶ νόμων. Εὐιός, ἡ ὅ᾽ ὃν. Τὴν µακροτέραν τοίνυν, ὦ 

D ῥἵἱταῖρε, ἴφην, περµτέον τῷ τοιούτῳ, καὶ οὐχ ἧττον µαν- 
Φάνοντι πονητέον ἢ γυμναζομένῳ" ἢ, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, 
τοῦ μεγίστου τε καὶ μάλιστα προσήκοντος µαθήµατος ἐπὶ 

as τέλος οὕποτε ἤξει. Οὐ γὰρ ταῦτα, ἔφη, µέγισεα, ὦλλ) ἔτι 
τι μεῖζον δικαιοσύνης τε καὶ ὧν διήλθοµεν: Καὶ µεῖζον, 
ἦν ὅ' ἐγώ: καὶ αὐτῶν τούτων οὐχ ὑπογραφὴν δεῖ ὥσπερ 
νῦν Θεάσασθαι, ἁλλὰ τὴν τελεωτάτην ἀπεργασίαν 'μὴ 
παριέναι. ἢ οὐ γελοῖον ἐπὶ μὲν ἄλλοις σμικροῦ ἀξίοις πᾶν 

Ε «ο ποιεῖν συντεινοµένους, ὅπως ὃ τι ἀκριβέσεατα καὶ καθαρώ- 
τατα ἕξει, τῶν δὲ µεγίστων μὴ µεγίσεας ἀξιοῦν εἶναι καὶ 
τὰς ἀκριβείας; Καὶ µάλα, ἔφη, ἄξιον τὸ διανόηµα. ὃ µέν- 
τοι µέγιστον µάθηµα καὶ περὶ ὃ τι αὐτὸ λέγεις, οὔει τιν 
ἄν σε, ἴφη, ἀφεῖναι μὴ ἐρωτήσαντα τί ἔσειν: Οὐ πάνν, 
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ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ σὺ ἐρώτα. πάντως αὐτὸ οὐκ ὀλιγά- 
κις ἀκήκοας, νῦν δὲ ἢ οὐκ ἐννοεῖς ἢ αὖ διανοεῖ ἐμοὶ πράγ- 
µατα παρέχειν ἀντιλαμβανόμενος. αἶμαι δὲ τοῦτο μᾶλλον: 

ἐπεὶ ὅτι γε ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα µέγιστον µάθηµα, πολλά- 
κις ἀκήκοας, ᾗ δίκαια καὶ τἆλία προσχρησάµενα χρή- 
σιµα καὶ ὠφέλιμα γίνεται. καὶ νῦν σχεδὸν οἶσθ ὅτι µέλλω 
τοῦτο λέγειν, καὶ πρὸς τούτῳ ὅτι αὐτὴν οὐχ ἱκανῶς ἴσμεν' 
εὖ δὲ μὴ ἵσμεν, ἄνευ δὲ ταύτης εἰ ὃ τι μάλιστα τἆλλα ἐπι- 

σταίµεθα, οἶσθ' ὅτι οὐδὶν ἡμῖν ὄφελος, ὥσπερ οὐδ' εἰ 
κεκτήµεθά τι ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ. ἢ οἴε τι πλέον εἶναι 10 Β 
πᾶσαν κτῆσιν ἐκτῆσθαι, μὴ μέντοι ἀγαθήν: ἢ πάντα 
τἆλλα φφονεῖν ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ, καλὸν δὲ καὶ ἀγαθὸν 
μηδὲν φρονεῖν; Μὰ «4 οὐκ ἔγωγε, ἴφη. ᾽Αλλὰ μὴν καὶ 
τόδε γε οἶσθα, ὅτι τοῖς μὲν πολλοῖς ἡδονὴ δοκεῖ εἶναι τὸ 
ἀγαθόν, τοῖς δὲ κομφοτέροις φρόνησιο. Πῶς ὃ’ οὔ: Καὶ 15 
δει γε, ὦ φίλε, οἱ τοῦτο ἡγούμενοι οὐκ ἔχοναι δεῖξαι ῆτις 
φρόνησις, ἁλλ᾽ ἀναγκάζονται τεἰευτῶντες τὴν τοῦ ἀγαθοῦ 

φάναι. Καὶ µάλα, ἴφη, ελοίως. Πῶς γὰρ οὐχί, ἦν ω 
ἐγώ, εἰ ὀνειδίζονεές γε ὅτι οὐκ ἴαμεν τὸ ἀγαθὸν λέγονσι ϐὃ 
πάλιν ὡς εἰδόσι; φφόνησιν γὰρ αὐτό φασιν εἶναι ἀγαθοῦ, 19 

ὡς αὖ ἔνγιέτων ἡμῶν ὃ τι λέγουσιν, ἐπειδὰν τὸ τοῦ ἀγα- 
Φοῦ φθέγξωνται ὄνομα, ᾿Αληθέστατα, ἴφη. Τί δὲ; οἳ 
τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν ὁριζόμενοι μῶν µή τι ἑλάττονος πλά- 
νης ἔμπλεοι τῶν ἑτέρων; ἢ οὐ καὶ οὗτοι ἀναγκάζονται 
ὁμολογεῖν ἡδονὰς εἶναι κακάς; Σφόδρα γε. Ἀυμβαίνει 15 
δἡ αὐτοῖς, οἶμαε, ὁμολογεῖν ἀγαθαὰ εἶναι καὶ κακὰ ταύτά 
ἡ γάρ; Τί μήν; Οὐκοῦν ὕει μὲν µεγάλαι καὶ πολλαὶ ἅμ- υ 

φισβητήσεις περὶ αὐτοῦ, φανερόν; Πῶς γὰρ οὔ: Τί δέ; 
τύδε οὐ φανερόν, ὡς δίκαια μὲν καὶ καλὰ πολλοὶ ἂν 
Ελοιντο τὰ δοκοῦντα, κἂν μἡ ἡ, ὅμως ταῦτα πράττειν καὶ 30 
κεκεῆσθαι καὶ δοκεῖν, ἁγαθὰ δὲ οὐδενὶ ἔτι ἀρκεῖ τὰ δο- 
κοὔντα κτᾶσθαι, ἀλλὰ τὰ ὄντα ζητοῦσι, τὴν δὲ δόξαν ἐν- 
ταῦθα ἤδη πᾶς ατιμάξει; Καὶ µάλα, ἔφη. Ὁ δὴ διώκει 314 
μὲν ἅπασα φυχἠ καὶ τούτου ἕνεκα- πάντα πράττει, ἀπο- Ἐ 
μαντερομένη τε εἶναι, ἀποροῦσα δὲ καὶ οὖκ ἔχουσα λαβεῖν Ἡ5 
Ἱκανῶςρ τί ποτ᾽ ἐστὶν οὐδὲ πίστει χρήσασθαι µονίµῳ, οἵα 
καὶ περὶ τἆλλα, διὰ τοῦτο δὲ ἀποτυγχάνει καὶ τῶν ἄλλων 

εἴ τι ὄφελος ἦν, περὶ δὴ τὸ τοιοῦτον καὶ ποσοῦτον οὕτω δ0ς 
φῶμεν δεῖν ἐσκοτῶσθαι καὶ ἐκείνους τοὺς βελείστους ἐν τῇ 
πόλει, οἷς πάντα ἐγχειριοῦμεν; ᾿Ἠκιστά γ΄, ἴφη. θἶμαι ο 

γοῦν, εἶπον, δίκαιά τε καὶ καλὰ ἀγνοσύμενα ὅπῃ ποτὶ 318 
ἀγαθά ἐστιν, οὐ πολλοῦ τινὸς ἄξιον φύλακα κεκτῆσθαι 
ἂν ἑαυτῶν τὸν τοῦτο ἀγνοοῦντα. μαντεύομαι δὲ µηδένα 
αὐτὰ πρότερον γνώσεσθαι ἱκανῶς Καλώς γάρ, ἔφη, 
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μαντεύει. Οὐκοῦν ἡμῖν ἡ πολιτεία τε]έως κεκοσµήσε- 
Ἡ ται, ἐὰν ὁ τοιοῦτος αὐτὴν ἐπισκοπῇ φύλαξ, ὁ τούτων 

ἐπιστήμων: Ανάγκη, ἴφη. ἁλλὰ σὺ δή, ὦ Σώκφατες, 
πύτερον ἐπιοτήμην τὸ ἀγαθὸν φὴς εἶναι ἢ ἡδονήν; ἢ 

δᾷλλο ει παρὰ ταῦτα; Οὗτος, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, ἀνὴρ καλός, 

ἦσθα καὶ πάλαι καταφανὴς Ὅτι σοι οὐκ ἀποχρήσοι τὸ 
τοῖς ἅλλοις δοκοῦν περὶ αὐτῶν. Οὐδὲ γὰρ δέκαιόν μοι, 

345 ἴφη, ὦ Σώκρατες, φαίνεται τὰ τῶν ἄλλων μὲν ἔχειν εἰπεῖν 
δόγματα, τὰ ὅ᾽ αὐτοῦ μή, τοσοῦτον χρόνον περὶ ταῦτα 

ο ιο πραγματευόμενο». Τί δέ; ἦν ὅ᾽ ἐγώ: δοκεῖ σοι δίκαιον 
εἶναι περὶ ὧν τις μὴ οἶδε λέγειν ὡς εἰδότα; Οὐδαμῶς Υ’, 

ἔφη, ὡς εἰδύτα, ὡς μέντοι οὐόμενον ταῦθ᾽ ἃ οἴεται ἐθέ- 

λειν λέγειν. Τί δέ; εἶπον' οὐκ ἤσθησαι τὰς ἄνευ ἐπι- 
στήµης δόξας, ὡς πᾶσαι αἰσχραί; ὧν αἱ βέλτισται τνφλαί; 

15 ἤ δοκοῦσί τί σοι τυφλῶν διαφέρειν ὁδὺν ὀρθῶς πορενο- 
µένων οἱ ἄνευ νοῦ ἀληθές τι δοξάζοντες: Οὐδέν, ἔφη. 
Βούλει οὖν αἰσχρὰ θεάσασθαι, τυφλά τε καὶ σκολιά, ἐξὸν 

Ρ παρ ἄλλων ὠκούειν φανά τε καὶ καλά; ΙΜἠ πρὺς «ιός, 
ἡ ὅ᾽ ὃς, ὦ Σώκρατες, ὁ Γλαύκων, ὥσπερ ἐπὶ τέλει ὢν 

o ἀποστῆς. ἀρκέσει γὰρ ἡμῖν, κἂν ὥσπερ δικαιοσύνης πέρι 
καὶ σωφροσύνης καὶ τιὸν ἄλλων διῆλθες, οὕτω καὶ περὶ 
τοῦ ἀγαθοῦ διέλθης. Καὶ γὰρ ἐμοί, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ἑταῖρε, 
καὶ µάλα ἀρκέσει: ἀλ᾽ ὅπως μὴ οὐχ οἷός τ ἔσομαι, προ- 
Βυμούμενος δὲ ἀσχημονῶν γέλωτα ὀφλήσω. ἀλλ, ὦ µακά- 

Κ 18 ριοι, αὐτὸ μὲν τί ποτ᾽ ἐσεὶ τὸ ἀγαθὺν ἑώσωμεν τὸ νῦν εἶναι" 
πλέον γάρ µοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν παροῦσαν ὀρμῆν ἐφι- 

κέσθαι τοῦ γε δοκοῦντος ἐμοὶ τὰ νῦν: ὃς δὲ ἔκγονός τε 
3160 τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιότατος ἐκείνω, λέγειν ἐθέλω, 

εἰ καὶ ὑμῖν φίλον, εἰ δὲ µή, ἐᾷν. Αλ’, ἴφη, λέγε" εἰσ- 

30 αὖθις γὰρ τοῦ πατρὸς ἀποτίσεις τὴν διήγησιν. Βονλοί- 

507 µην ἄν, εἶπον, ἐμέ τε δύνασθαι αὐτὴν ἀποδοῦναι καὶ 
ἡμᾶς κοµίσασθαι, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ νῦν τοὺς τόκους µόνον. 
τοῦτον δὲ δὴ οὖν τὸν τόκον τε καὶ ἔκγονον αὐτοῦ τοῦ 
ἀγαθοῦ κοµίσασθε. εὐλαβεῖσθε μέντοι, µή πῃ ἐξαπατήσω 

as ὑμᾶς ἄκων, κίβδηλον ἀποδιδοὺς τὸν λόγον τοῦ τόκου. 
Ἐύλαβησόμεθα, ἔφη, κατὰ δύναμιν ἀλλὰ µόνον λέγε. 
Φιομολογησάμενός γ, ἔφην ἐγώ, καὶ ἀναμνήσας ὑμᾶς τά 

τε ἐν τοῖς ἔμπρυσθεν ῥηθέντα καὶ ἄλλοτε ἤδη πολλάκις 
εἰρημένα. Τὰ ποῖα: ἡ ὅ ἂς. Πολλὰ καλά, ἦν ὃ' ἐγώ, 

Β «ο καὶ πολλὰ ἀγαθὰ καὶ ἕκαστα οὕτως εἶναί φαμέν τε καὶ 
διορίζοµεν τῷ λόγω. Φαμὶν γάρ. Καὶ αὐτὸ δή καλὸν 

καὶ αὐτὺ ἀγαθόν, καὶ οὕτω περὶ πάντων ἃ τότε ὡς πολλὰ 
ἐείθεμεν, πάλιν αὖ κατ᾿ ἰδέαν µίαν ἑκάστον ὡς μιᾶς οὔσης 
τιθέντες, ὃ ἔστιν ἕκαστον προσαγορεύοµεν. "Ἔστι ταῦτα. 

«0 Καὶ τὰ μὲν δὴ ὁρᾷσθαί φαµεν, νοεῖσθαι ὅ' οὔ, τὰς δ' 
αὖ ἰδέας νοεῖσθαι μέν, ὁφρᾶσθαι ὅ᾽ οὔ. ΓΠαντάπασι μὲν 

ϱ οὖν. Τῷ οὖν ὁρῶμεν ἡμῶν αὐτῶν τὰ ὀρώμενα; Τῇ ὄψει, 

ΠάΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ς᾽. 

ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ) ἐγώ, καὶ ἀκοῇ τὰ ἀκουόμενα, καὶ 
ταῖς ἅλλαις αἰσθήσεσι πάντα τὰ αἰσθητά; T µήνι Αφ 
οὖν, ἦν ὅ ἐγώ, ἐννενόηκας τὸν τῶν αἰσθήσεων δημιουρ- 
γὸν ὅσω πολυτελεστάτην τὴν τοῦ ὁρᾷν τε καὶ ὀρᾶσθαι 
δύναμιν ἐδημιούργησεν: Οὐ πάνυ, ἔφη. Αλ’ ὧδε σκό- ὅ 
πει. ἔσειν ὃ τι προαδεῖ ἀκοῆ καὶ φωνῇ γένους ἄλλου εἰς 

τὸ τὴν μὲν ἀκούειν, τὴν δὲ ἀκούεσθαι, ὃ ἐὰν μὴ παρα- 
γένηται τρίτον, ἡ μὲν οὐκ ἀκούσεται, ἡ δὲ οὖκ ἀκουσθή- ἢϐ 
σιται; Οὐδενός, ἴφη. Οἶμαι δέγε, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, οὐδ' ἄλλαις 
πολλαῖς, ἵνα μὴ εἴπω ὅτι οὐδεμιᾷ, τοιούτον προσδεῖ οὐ- 10 

δενός. ἢ σύ τινα ἔχεις εἰπεῖν; Οὐκ ἔγωγε ἡ ὅ’ ὃς. Την 
δχ τῆς ὄψεως καὶ τοῦ ὁἀρατοῦ ὅτι προσδεῖται; Πῶς; ᾿Ενού- 
σης που ἐν ὄμμασιν ὄψεως καὶ ἐπιχειροῦντος τοῦ ἔχονεος 

1ρῆσθαι αὐτῆ, παρούσης δὲ χρόας ἐν αὐτοῖς, ἐὰν μὴ 
παραγένηται γένος τρίτον ἐδίᾳ ἐπ αὐτὸ τοῦτο πεφυκός, 16 K 
οἶσθα δει ἤ τε ὄψις οὐδὶν ὄψεται, τά τε χρώματα ἴσται 
ἄόρατα. Τίΐνος δὴ λέγες, ἔφη, ταύτου; ᾿Ὁ δὴ οὐ κα- 

λες, ἡν δ᾽ ἐγώ, φῶς. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγει. Οὐ σμικρᾷ 
ἄρα ἰδέᾳ ἡ τοῦ ὁρᾷν αἴσθησις καὶ ἡ τοῦ ὁρᾶσθαι δύνα- 
µις τῶν΄ ἄλλων ξυζεύξεων τιµιωτέρω ζυγῷ ἐζύγησαν, εἴ- 3 608 
περ μὴ ἄτιμον τὸ φῶς. Αλιὰ µήν, ἔφη, πολλοῦ γε δε 318 
ἄτιμον εἶναι. Τίνα οὖν ἴχεις αἰτιάσασθαι τῶν ἐν οὐρανῷ 
Φεῶν τούτον κύριον, οὗ ἡμῖν τὸ φῶς ὄψιν τε ποιεὶ ὁρᾷν 
ὃ τι κάλλιστα καὶ τὰ ὀρώμενα ὁρᾶσθαι;: Ὄνπερ Καὶ σύ, 
ἔφη, καὶ οἱ ἄλλοι: τὸν ἥλιον γὰρ δῆλον ὅτι ἐρωτᾷς. αρ 3 

οὖν ὧδε πέφυκεν ὄψις πρὸς τοῦτον τὸν Θεόν; Πῶς; Οὐκ 
ἔστιν ἤλιος ἡ ὄψις οὔτε αὐτὴ οὔτε ἐν ᾧ ἐγγίγνετι, ὃ δὴ 
καλοῦμεν ὅμμα. Οὐ γὰρ οὖν. ᾿Αλὶ’ ἡλιοειδέστατόν γε οἵ- ἩΒ 
μαι τῶν περὶ τὰς αἰσθήσεις ὀργάνων. Πολύ γε. Οὐκοῦν 
καὶ τὴν δύναμιν, ἣν ἔχει, ἐκ τούτου ταμιενοµένην ὥσπερ 30 
ἐπίῤῥυτον κέκτηται; Πάνυ μὲν οὖν. αφ οὖν οὐ καὶ ὁ 
λιος ὄψις μὲν οὐκ ἔστι, αἴειος ὅ' ὤν αὐτῆς ὁρᾶται ὑπ' 
αὐτῆς ταύτης: Οὕτως, ἡ δ᾽ ὃς  Τοῦτον τοίνυν, ἦν ὅ᾽ 

ἐγώ, φάναι µε λέγειν τὸν τοῦ ἀγαθοῦ ἔκγονον, ὃν εάγα- 
θὸν ἐγέννησεν ἀνάλογον ἑαύτῷ, ὅ τι περ αὐτὸ ἐν τῷ νοητῷ 35 
τόπῳ πρός τε νοῦν καὶ τὰ νοούµενα, τοῦτο τοῦτον ἐν τῷ ϐ 
ὁρατῷ πρός τε ὄψιν καὶ τὰ ὀρώμενα. Πῶς; ἔφη" ἔτι 
δίελθέ µοι. ᾿Οφθαλμοί, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἶσθ᾽ ὅτι, ὅταν µη- 
κέει ἐπ᾽ ἐκεῖνά τις αὐτοὺς τρέπῃ ὧν ἂν τὰς χρόας τὸ ἡμε- 
ρινὸν φῶς ἐπέχη, ἀλλὰ ὧν νυχτερινὰ φέγγη, ἀμβλνώττονσί 40 
τε καὶ ἐγγὺς φαίνονται τυφλῶν, ὥσπερ οὐκ ἐνούσης κα- 
Φαρᾶς ὄψεως; Καὶ µάλα, ἔφη. Όταν δέ γ’, οἶμαι, ὧν 
ὁ ἤλιος καταλάμπει, σαφῶς ὁρῶσι, καὶ τοῖς αὐτοῖς τού- 
τοις ὄμμασιν ἐνοῦσα φαίνεται. Τί μήν; Οὕτω το D 

υν καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ὧδε νόει" ὅταν μὲν οὗ καταλάμπει ε5 ΑΤ9 
ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὄν, εὖς τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέ τε 

καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται" ὅταν δὲ εἰς τὸ 
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τῷ σκότῳ κεκραµένον, τὐὺ γιγνόμενόν τε καὶ ἀπολιύμενον, 
δοξάζει τε καὶ ἀμβλνώττει ἄνω καὶ κάτω τὰς δόξας µετα- 

βάλλον, καὶ ἔοεκεν αὖ νοῦν οὐκ ἔχονει. "Ἔοικε γάρ. Τοῦτο 
Ε τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκοµένοις καὶ 

πτῷ γιγνώσχοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ 
ἰδέαν φάθι εἶναι, αἰίαν δ᾽ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληθείας 
ὡς γιγρωσκοµένης μὲν διανοοῦ, οὕτω δὲ καλῶν ἀμφοτέ- 
θων ὄντων, γνώσεώς τε καὶ ἀληθείας, ἄλλο καὶ κάλλιον 
ἔτι τούτων ἠγυύμενος αὐτὸ ὀρθῶς ἠγήσει' ἐπιοτήλην δὲ 

5089 ιοκαὶ ἀλήθειαν, ὥσπερ ἐκεῖ φῶς τε καὶ ὄψιν ἠἡλιοειδῆ μὲν 
φομίδει ὀρθόν, ἥλιον δὲ ἡγεῖσθαι οὐκ ὀρθῶς ἔχει, οὕτω 
καὶ ἐνταῦθα ἁἀγαθοειδῆ μὲν νοµίχεν ταῦτ ἀμφότερα 
ὀρθόν, ἀγαθὸν δὲ ἡγεῖσθαι ὁπότερον αὐτῶν οὐκ ὀρθόν, 

ἁλλ᾽ ἔει µειζόνωρ τιµητέον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ Ἔξιν. ᾽Αμήχα- 
18νον κάλλος, ἴφη, λέγες, εἰ ἐπιστήμην μὲν καὶ ἀλήθειαν 

παρέχει, αὐτὸ ὅ ὑπὶρ ταῦτα κάλλει ἐστίν' οὗ γὰρ δήπου 
σύ γε ἡδονὴν αὐτὸ λέγις. Εὐφήμει, ἦν δ' ἐγώ: ἆλλ' 

Ἡ ὧδε μᾶλλον τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἔτι ἐπισκόπει. Πώς; Τὸν 
Πλιον τοῖς ὀρωμένοις οὐ µόνον, οἶμαι, τὴν τοῦ ὁρᾷσθαι 

30 δύναμιν παρέχειν φήσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν καὶ αὔξην 
καὶ τροφή», οὐ γένεσιν αὐτὸν ὄντα. Πῶς γάρ; Καὶ τοῖς 
γιγνωσκοµένοις τοίνυν μὴ µόνον εὖ γιγνώσκεσθαι φάναι 

ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναί τε καὶ τν 
οὐσίαν ὑπ ἐκείνου αὐτοῖς προσεῖναι, οὐκ οὐσίας ὄντος 

3Φτοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ) ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβεία καὶ 
6 δυνάμει ὑὐπερέχοντος. Καὶ ὁ Γἱαύκων µάλα γελοίως, 

"Απολλον, ἴφη, δαιμονίας ὑπερβο]ῆς: Σὺ γάρ, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, αἴτιος, ἀναγκάζων τὰ ἐμοὶ δοκοῦντα περὶ αὐτοῦ 
λέγειν. Καὶ μηδαμῶς γ, ἔφη, παύσῃ, εἰ µή τι, ἀλλὰ 

ao τὴν περὶ εὺν ἥλιον ὁμοιότητα αὖ διεξιών, εἴ πῃ ἀπολεί- 
πει. Αλλὰ μήν, εἶπον, συχνά γε ἀπολείπω. Γηδὲ σµι- 
κρὸν τοίνυν, ἔφη, παραλίπῃο. Οἶμαι μέν, ἦν δ’ ἐγώ, 
καὶ πολύ: ὅμως δὲ, ὅσα γ ἐν τῷ παρόντι δυνατόν, ἑκών 

Ρ οὐκ ἀπολεφω. Μή γάρ, ἔφη. ἨΝύόησον εοίνυν, ἦν ὅ᾽ 
904 10 ἐγώ, ὥσπερ λέγομεν, δύω αὐτώ εἶναι, καὶ βασιλεύειν τὸ 

μὲν νοητοῦ γένους τε καὶ τόπου, τὸ δ' αὖ ὁρατοῦ, ἵνα 
μὴ οὐρανοῦ εἰπώὼν δόξω σοι σοφίζεσθαι περὶ τὸ ὄνομα. 

ἀλλ) οὖν ἴχεις ταῦτα δμττὰ εἴδη, ὁρατόν, νοητόν: Ἔχω. 
"Ὥσπερ τοίνυν γραμμὴν δίχα τετµηµένην λαβὼν ἄνισα 

αὐτμήματα, πάλιν τέµνε ἕκάτερον τὸ τμῆμα ἀνὰ τὸν αὐτὸν 

λόγον, τό τε τοῦ ὁρωμένου γένους καὶ τὸ τοῦ νοσυµένου, 
καὶ σοι ἔσται σαφηνείᾳ καὶ ἀσαφείᾳ πρὸς ἄλληλα ἐν μὲν 

Ε τῷ ὀρωμένῳ τὸ μὲν ἕεερον τμῆµα εὐκόνες. λέγω δὲ τὰς 
51Ο Ἁκεἰκόνας πρῶτον μὲν τὰς σκιάς, ἔπειτα τὰ ἐν τοῖς ὕδασι 

4ὃ φαντάσματα καὶ ἐν τοῖς ὅσα πυκνά τε καὶ λεῖα καὶ φανὰ 

ξυνέστηκε, καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον, εἰ κατανοεῖς. ᾽Αλλὰ κατα- 
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νοῦ. Th τοίνυν ἕτερον τίθει ᾧ τοῦτο ἔουκε, τά τε περὶ 
ἡμᾶς ζώα καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον 
γένος. Τίθημε, ἴφη. Ἡ καὶ ἐθέλοις ἂν αὐτὸ φάναι, 
ἦν ὅ) ἐγώ, ὀτηρῆσθαι ἀληθείᾳ τε καὶ µή, ὡς τὸ δοξα- 
στὸν πρὺς τὸ γνωστόν, οὕτω τὸ ὁμοιωθὲν πρὸς τὺ ὦ 5 
ἁμοιώθη: ΕγΩΥ», ἔφη, καὶ µάλα. Σκόπει δὴ αὖ καὶ τὴν 
τοῦ ροητοῦ τομὴν ᾗ τµητέο». Πῆ; Ἡι τὸ μὶν αὐτοῦ τοῖς 33939 
τότε τμηθεῖσιν ὡς εὐκόσι χρωµένη φυχἠ ζητεῖν ἀναγκάζε- 
ται ἐξ ὑποθέσεων, οὐκ ἐπ ἀρχὴν πορευοµένη, ἀλλ ἐπὶ 
τελευτήν, τὸ δ' αὖ ἕτερον τὺ ἐπ ἀρχὴν ἀνυπόθετον ἐξ ιο 
ἠποθέσεως ἰοὔσα καὶ ἄνευ τῶν περὶ ἐκεῖνο εἰκόνων, αὐ- 
τοῖς εἴδεσι δι αὐτῶν τὴν µέθοδον ποιουµένη. Ταδε, 
ἔφη, ἃ λέγεις, οὐχ ἱκανῶς ἔμαθον. Αλ) αὖθις, ἦν δ᾽ 
ἐγώτ ῥᾷον γὰφ τούτων προειρηµένων µαθήσει' οἶμαι γάρ ϐ 
σε εἰδίναι, ὅτι οἱ περὶ τὰς γεωμετρίας τε καὶ λογισμοὺς 5 
καὶ τὰ τοιαῦτα πραγματευόµενοι, ὑποθέμενοι τό τε περιτ- 
τὸν καὶ Σξὺ ἄρτιον καὶ τὰ σχήµατα καὶ γωνιῶν τριττὰ 
εἴδη καὶ ἄλλα τούτων ἀδεἷφὰ καθ ἑκάστην µέθοδον, 
ταῦτα μὲν ὡς εἰδύτες, ποιησάµενοι ὑποθέσεις αὐτά, οὐ- 
δένα λόγον οὔτε αὐτοῖς οὔτε ἄλλοις ἔτι ἀξιοῦσι περὶ αὐ- 30 
τῶν διδύναι ὡς παντὶ φανερῶν, ἐκ τούτων δ' ἀρχόμενοι 
τὰ λοιπὰ ἤδη διεξιόντες τελευτῶσιν ὁμολογουμένως ἐπὶ υ 
τοῦτο οὗ ἂν ἐπὶ σκέψιν ὀρμήσωσιν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, 
τοῦτό γε οἶδα. Οὐκοῦν καὶ ὅτι τοῖς ὀρωμένοις εἴδεσι 
πφοσχρῶνται καὶ τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν ποιοῦνται, οὐ 15 
περὶ τούτων διανοούμενοι, ἀλλ ἐκείνων πέρι οἷς ταῦτα 
ἴοικε, τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ ἕνεκα τοὺς Ἰόγους ποιούµε- 
Ῥοι καὶ διαμέτρου αὐτῆς, ἆλλ οὐ ταύτης ἣν γράφονσι, 
καὶ τἆλλα οὕτως, αὐτὰ μὲν ταῦτα, ἃ πλάττουσέ τε καὶ Ε 
γράφονσιν, ὧν καὶ σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εὐκόνες εἰσί, τού- Ἡν 
τοις μὲν αἷς εὐκόσιν αὖ χρώµενοι, ὁπεοῦντές τε αὐτὰ 
ἐκεῖνα ἰδεῖν ἃ οὐκ ἂν ἄλλως ἴδοι τις ἢ τῇ διανοίᾳ. 
᾽Αληθῆ, ἴφη, λέγεις. Τοῦτο τοίνυν νοητὸν μὲν τὺ εἶδος 
ἔλεγον, ὑποθέσεσι δ᾽ ἀναγκαζομένην ψυχὴν χρῆσθαι περὶ 
τὴν ζήτησιν αὐτοῦ, οὐκ ἐπ ἀρχὴν ἰοῦσαν, ὡς οὐ ὄννα- 15 
µένην τῶν ὑποθέσεων ἀρωτέρω ἐκβαίνειν, εὐκόσι δὲ χρω- 
µένην αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν κάτω ἀπεικασθεῖσι καὶ ἐκεί- 

νοις πρὸς ἐκεῖνα ὡς ἐναργέοι δεδοξασµένοις τε καὶ τετι- 

µηµένοις, ΠΜανθάνω, ἔφη, ὅτι τὸ ὑπὸ ταῖς γκωµετρίαις u 
τε καὶ ταῖς ταύταις ἀδελφαῖς εέχναις λέγεις. Τὸ τοίνυν ἡᾳ 

ἕεερον µάνθανε τμῆμα τοῦ νοητοῦ λέγονεά µε τοῦτο, οὗ 
αὐτὸς ὁ λόγος ἄπεεται τῇ τοῦ διαλέγεσθαι ὄννάμει, τὰς 
ὑποδθέσεις ποιούµενος οὐκ αρχάς, ἀλλὰ τῷ ὄντι ὑποθέσεις, 
οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ ὁρμάς, ἵνα μέχρι τοῦ ἀνυποθίτου 
ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν ἑών, ἀφάμενος αὐτῆς, πάλιν αὖ 40 480 
ἐχόμενος τῶν ἐκείνης ἐχομένων, οὕτως ἐπὶ τελευτὴν κατα- 398 
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6 βαίνῃ αἰσθητῷ παντάπασιν οὐδενὶ προοχρώµενος ἆλλ᾽ εἴδε- μετὰ ἀρχῆς. διάνοιαν δὲ καλεῖν µοι δοκεῖς τὴν τῶν γκοµε- 

σιν αὐτοῖς δι᾽ αὐτῶν εἰς αὐτά, καὶ τελευτᾷ εἰς εἴδη. Μαν- τρικῶν τε καὶ τὴν τῶν τοιούτων ἔξιν ἆλλ οὐ νοῦν, ὡς 
θάνω, ἔφη, ἱκανῶς μὲν οὔ -- δοκεῖ γάρ µοι ουχνὺν µεταξύ τι δόξης τε καὶ νοῦ τὴν διάνοιαν οὖσαν, Ἱκανώ- 
ἔφγον λέγειν -- ὅτι μέντοι βούλει διορίξειν σαφέστερον εἶναι τατα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀπεδέξω. καί µοι ἐπὶ τοῖς τέτταφοι τµή- 

υτὸ ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιοτήμης τοῦ ὄντος τε καὶ µασι τέταφα ταῦτα παθήµατα ἐν τῇ Ψψυχῇ γινόμενα 5 
ροητοῦ Θεωρούμενον ἢ εὐ ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλουμένων, λαβέ, νόησιν μὲν ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω, διάνοια». δὲ ἐπὶ τῷ Ἐ 
αἷς αἱ ὑποθέσεις ἀρχαὶ καὶ διανοίᾳ μὶν ἀναγκάζονται ἀλλὰ  δευτέρῳ, τῷ ερίτῳ δὲ πίσειν ἀπόδος καὶ τῷ εκλευταίῳ εἰ- 
μὴ αἰσθήσεσιν αὐτὰ Φεᾶσθαι οἱ Θεώμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ κασίαν, καὶ τάξον αὐτὰ ἀνὰ λόγον, ὥσπερ ἐφ᾽ οἷᾳ ἔστιν 39ο 

ϱ ἐπ ἀρῆν ὠνελθόντες οχοπεῖν ἆλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεων, νοῦν ἀληθείας µετέχειν, οὕτω ταῦτα σαφηνείας ἠγησάμενος µετέ- 
10 οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ δοκοῦσί σοι, καΐτοι νοητῶν ὄντων χει. ᾖΜανθάνω, ἔφη, καὶ ἔνγχωρώ καὶ τάττω ὡς λέγεις. 18 

φ. ἀνελθύντες, 48 Ἐφυτ: — abeo. 
3. οὐ νοῦν] οὖν α. — 6. λάβεα. — 8. ἀνάλογον a. 
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Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν 
ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πὲρι καὶ ἀπαιδευσίας": ἰδὶ γὰρ 
ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἄναπε- 

πταµένην πρὸς τὺ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρ 
δᾷπαν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς 
καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε µένειν τε αὐτοὺς 

Ἡ εἲς τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾷν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς 
ὑπὸ τοῦ δισμοῦ ἀδννάτους περιάχειν, φῶς δὲ αὐτοῖρ πυ- 

ρὺς ἄνωθεν καὶ πόφῥωθεν καόµενον ὄπισθεν αὐτῶν, µε- 
αιοταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ 
ἦν ἰδὶ τειχίον παρωκοδοµηµένον, ὥσπεφ τοῖς Θαυματο- 
ποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφφάγµατα, 
ὑπὲρ ὧν τὰ Θαύματα δεικνύασιν. ᾿Ορῶ, ἴφη. ὍὌρα τοί- 
νυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε 

1 παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ 
545 Ἆἆἅλ]α ζῶα λίθινά τε καὶ Εύλνα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, 

οἷον εὐκός, τοὺς μὲν φθεγγοµένους, τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν 
παραφεφόντων. άτοπον, ἴφη, λέγεις εικόνα καὶ δεσµώ- 
τας ἀτύπους. Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν ὅ' ἐγώ" τοὺς γὰρ τοι- 

40 ούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἄν τι 
ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ 
καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσας; Πῶς γάρ, 

B Ίἴφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκασμένοι εἷεν 
διὰ βίου; Τί δὲ τῶν παραφεροµένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο; 

30 Τί µήν; Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί t εἶεν πρὸς ἀλλήλους, 
οὐ ταῦτα ἡγεῖ ἂν τὰ παρόντα αὐτοὺς νοµίζειν ὀνομά- 
ξειν ἅπερ ὀρῷεν; Ανάγκη. Τί ὃ”, εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσµω- 
τήριον ἐκ τοῦ καταντιιρὺ ἔχοι, ὁπότε τις τῶν παριόντων 
φθέγξαιτο, οἴει ἂν ἄλλο τι αὐτοὺς ἡγεῖσθαι τὸ φΏεγγό- 

40 µενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; Μὰ οί οὐκ ἴγωγ, ἴφη. 
ο Παντάπασι δή, ἦν ὃ' ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι 

ομέξοιεν τὸ ἀληθὶς ἢ τὰς τῶν σκεναστῶν σκιάς. Πολλὴ 
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ἀνάγκη, ἔφη. Σκόπει δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὐτῶν λύσιν τε καὶ 
ἴασιν τῶν δεσμῶν καὶ τῆς ἀφροσύνης, οἵα τις ἂν εἴη, 
εἴ φύσει τοιάδε ξυμβαίνοι αὐτοῖς' ὁπότε τις λυθείη καὶ 
ἀναγκάζξοιτο ἐξαίφνης ἀνίστασθαί τε καὶ περιάγειν τὸν 
αὐχένα καὶ βαδίζειν καὶ πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν, πάντα 5 
δὲ ταῦτα ποιῶν ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὰς μαρμαρυγὰς ἀδννα- 

τοῖ καθοφᾶῶν ἐκεῖνα ὧν τότε τὰς σκιὰς ἑώρα, τί ὢν οἵε D 
αὐτὸν εἰπεῖν, εἴ τις αὐτῷ λέγοι ὅτι τότε μὲν ἑώρα φλνα- 
ρίας, νῦν δὲ μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος καὶ πρὸς μᾶλλον 
ὄντα τετραµµένος ὀρθότερα βλέποι, καὶ δὴ καὶ ἕκαστον 19 
τῶν παριόντων δεικνὺς αὐτῷ ἀναγκάξοι ἐρωτῶν ἀποκρί- 

νεσθαι ὃ τι ἴσειν; οὖν οἴει αὐτὸν ἀπορεῖν τε ἂν καὶ ἡγεῖ- 
σθαι τὰ τότε ὀρώμενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύμενα: 
Πολύ γ’, ἴφη. Οὐκοῦν κῶν εἰ πρὸς αὐτὸ τὸ φῶς ἄναγ- 
κάξοι αὐτὸν βλέπειν, ἀλγεῖν τε ἂν τὰ ὄμματα καὶ φεύγειν 15 484 
ἀποσερεφόμενον πρὺς ἐκεῖνα ἃ δύναται καθορᾷν, καὶνοµί- Ἑ 
ζειν ταῦτα τῷ ὄντι σαφέστερα τῶν δεικνυµένων; Οὕτως, 
ἴφη. Ed δ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐντεῦθεν ἕλκοι τις αὐτὸν βία διὰ 
τραχείας τῆς ἀναβάσεως καὶ ἀνάντους, καὶ μὴ ἀνείη πρὶν 
ἐελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, ἄρα οὐχὶ ὀδννᾶσθαί 10 
τε ἂν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόμενον, καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸ φῶς 
ἔλθοι, αὐγῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὄμματα μεστὰ ὁρᾷν οὐδ' ἂν 
Ἑν δύνασθαι τῶν νῦν Ἱεγομένων ἀληθών; Οὐ γὰρ ἄν, 
ἔφη, ἑξαίφνης γε. «Συνηθείας δή, οἶμαι, δέοις᾽ ἄν, εἰ 
μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσθαι' καὶ πρῶτον μὲν τὰς σκιὼς ἂν 15 

ῥᾷστα καθορῷ, καὶ μετὰ τοῦτο ἐν τοῖς ὕδασι τά τε τῶν 
ἀνθρώπων καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἴδωλα, ὕστερον δὲ αὐτά: 
ἐκ δὲ τούτων τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν 
ψύκτωρ ἂν ῥᾷον θΘεάσαπο, προσβλέπων τὸ τῶν ἄσερων 
τε καὶ σελήνης φῶς, ἢ μεθ ἡμέραν τὸν ἥλιόν τε καὶ τὸ 30 Β 
τοῦ ἡλίον. Πῶς ὁ᾽ οὗ; Τελευταῖον δή, οἶμαι, τὸν ἥλιον, 
οὐκ ἐν ὕδασιν οὐδ ἐν ἀλλοτρίᾳ ἕδρα φαντάσματα αὐτοῦ, 

ↄ et 11. ἴδε a. — 12. δεικνῦσιν ᾱ. — 10. ζώα, αἱ βο]εί, 4. -- 30. ταὐτὰ Απι. -- παριόντα ο επ Flor. α᾿. 
3, τῶν 4 Φπι: εῶν τε ανο, — 2. φίσει εἰ ο οι Flor. 

a. — 14. δη) δξα. -- 14. τάνω Θ0, — 36. καθορῷ 46 Πῆῦυς: 10. βλέπει φὓο, — 19. ἁνίῃ a. — 13. οὐδὲν ὢν 
παθορῶν ὦ 

ρε Ενμβαίνει ᾱ. -- 8. τι οιι, DAqr et pr. 48. -- 
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αλλ᾽ αὐτὸν καθ αὐτὸν ἐν τῇ αὐτοῦ χώρα δύναιτ ἂν 
κατιδεῖν καὶ θεάσασθαι οἷός ἐστιν. Ἀναγκαῖον, ἔφη. Καὶ 
μετὰ ταῦτ ἂν ἤδη συλ]ογίξοιτο περὶ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸς ὁ 
τάς τε ὥρας παρέχων καὶ ἐνιαντοὺς καὶ πάντα ἐπιτρο- 

ϱ οπεύων τὰ ἐν τῷ ὀρωμένῷ τύπῳ, καὶ ἐκείνων ὧν σφεῖς 
ἑώρων τρόπον τινὰ πάντων αἴειος. «ῆλον, ἔφη, ὅτι ἐπὶ 
ταῦτα ἂν μετ ἐκεῖνα ἴλθβοι, Τί οὖν; ἀναμιμνησκόμενον 
αὐτὸν τῆς πρώτης οὐκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας καὶ τῶν 
τύτε ἐυνδεσμωτῶν οὐκ ἂν οἴε ἑαυκὸν μὲν εὐδαιμονίδειν 

390 ιατῆς µεταβολῆς, τοὺς δ᾽ ἐλεεῖν; Καὶ µάλα. Τιμαὶ δὲ καὶ 

ἔπαινοι εἴ τινες αὐτοῖς ἦσαν τότε παρ ἀλλήλων καὶ γέρα 
τῷ ὀξύτατα καθορῶντι τὰ παριόντα, καὶ μνημονεύονει 
μάλιστα ὕσα τε πρότερα αὐτῶν καὶ ὕστερα εἰώθει καὶ 
ἅμα πορεύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ δυνατώτατα πομαν- 

υδτενομένῳ τὸ μέλλον ἤξειν, δοκεῖς ἂν αὐτὸν ἐπιθυμητικῶς 
αὐτῶν ἔχειν καὶ ζηλοῦν τοὺς παρ ἐκείνοις τιµωµένους τε 
καὶ ἐνδυναστεύοντας, ἢ τὸ τοῦ ᾿Ομήρου ἂν πεπονθέναι 
καὶ σφόδρα βούλεσθαι ἐπάρουφον ἑόντα θητευέµεν 
ἄλλῳ ἀνδρὶ παρ ἀκλήρῳ καὶ ὀτιοῦν ἂν πεπονθέναι 

30 μᾶλλον ἢ κεϊνά τε δοξάξειν καὶ ἐκείνως ζῆν; Οὕτως, 
Ε ἔφη, ἔγωγε οἶμαι, πᾶν μᾶλλον πεπονθέναι ἂν δέξασθαι 

ἢ ζῆν ἐκείνως. Καὶ τόδε δὴ ἐννόησον, ἦν δ᾽ ἐγώ. εἰ 
πάλιν ὁ τοιοῦτος καταβὰς εἰς εὺν αὐτόν θάκον καθίζοιτο, 

ἀρ' οὐ σκότους ἀνάπλεως σχοίη τοὺς ὀφθαλμούς, ἐξαίφνης 
30 ἥκων ἐκ τοῦ ἡλίου; Καὶ µάλα Υ), ἔφη. Τὰς δὲ δὴ σκιὰς 

ἐκείνας πάλιν εἰ δέοι αὐτὸν γνωμµατεύοντα διαμιλλᾶσθαι 
τοῖς ἀεὶ δεσμώταις ἐκείνοις, ἐν ᾧ ἀμβλνώττέε, πρὶν κατα- 
στῆναι τὰ ὄμματα, οὗτος ὃ ὁ χρόνος μὴ πάνυ ὀλίγος 
εἴη τῆς συνηθείας, ἀρ' οὐ γέλωτ᾽ ἂν παφάσχοι, καὶ λέγοιτο 

3984 30 ἂν περὶ αὐτοῦ, ὡς ἀναβὰς ἄνω διεφθαρµένος ἥκει τὰ 
ὄμματα, καὶ ὅτι οὐκ ἄξιον οὐδὲ πειρᾶσθαι ἄνω ὧέναι; 
καὶ τὺν ἐπιχειροῦντα λύειν τε καὶ ἀνάγειν, εἴ πως ἓν 
ταῖς χερσὶ δύναιντο λαβεῖν, καὶ ἀποκτιννύναι ἄν; Σφύ- 

δρα Υ, ἔφη. Ταύτην τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, τὴν εἰκόνα, 
15ώ φίλε Γιαύκων, προόαπτέον ἅπασαν τοῖς ἔμπροσθεν 

Β ᾖεγομένοις, τὴν απ δι᾽ ὄψεως φαινοµένην ἔδραν τῇ τοῦ 
δεσµωτηρίου οὐκήσει ἀφομοιοῦντα, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν 
αὐτῇ φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει’ τὴν δὶ ἄνω ἀνάβασιν 
καὶ Θέαν τῶν ἄνω τὴν εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς 

40 ἄνοδον τιθεὶς οὐχ ἁμαρτήσει τῆς Υ ἐμῆς ἐλπίδος, ἐπειδὴ 
ταύτης ἐπιθυμεῖς ἀκούειν: θεὺς δέ που οἶδεν, εἰ ἀληθὴς 
οὖσα τυγχάνει. τὰ δ᾽ οὖν ἐμοὶ φαιρόµενα οὕτω φαίνεται, 
ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ µόγις 
ὁρᾶσθαι, ὀφθεῖσα δὲ συλλογιοτέα εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάν- 

«των αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αὐία, ἔν τε ὁρατῷ φῶς 

οι 

6 

3, αὐτὸς 4 ὤπι: οὗτος abe. — ὁ] ἐστιν ὁ ᾱ. 
ἢ κεῖνά 4. 

— 17. 
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καὶ τὸν τούτον κύριον τεχοῦσα, ἓἕν τε φοητῷ αὐτὴ κυρία 
ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχοµένη, καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν 

τὸν μέλλοντα ἐμφρόνως πράξειν ἢ ἰδίᾳ ἢ δηµοσίᾳ. Ἐνν- 
οίομαι, ἴφη, καὶ ἐγώ, ὃν γε δὴ τρόπον δύναμαι. δι 
τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ τόδε ξυνοιήθητι καὶ μὴ θαυμά- 5 
one, ὅτι οἳ ἐνταῦθα ἐλθόντες οὐκ ἐθέλουσι τὰ τῶν ὧν- 

Φρώπων πράττειν, ἀλλ’ ἄνω ἀεὶ ἐπείγονται αὐτῶν αἱ ψυχαὶ 
διατρίβειν: εὐιὸς γάρ που οὕτως, εἶπερ αὖ κατὰ τὴν προ- 
ειρηµένην εἰκόνα τοῦτ) ἔχει. Εὐιὸς μέντοι, ἔφη. Τί δέ; 

τόδε οἴει τι Θαυμαστόν, εἰ ἀπὸ θείων, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, θεὼ- ιο 
ριῶν ἐπὶ τὰ ἀνθρώπειά εις ἐλθὼν κακὰ ἀσχημονεῖ τε καὶ 
φαίνεται σφόδρα γελοῖος ἔτι ἀμβλυώττων καὶ πρὶν Ἱκανῶς 
συνήθης γενέσθαι τῷ παρόνει οκύτῳ ἀναγκαζόμενος ἐν 
δικαστηρίοις ἢ ἄλλοθί που ἀγωνίζεσθαι περὶ τῶν τοῦ 
δικαίου σχιῶν ἡ ἀγαλμάτων ὧν αἱ σκιαί, καὶ διαμιλλᾶ- Ἡ 
σθαι περὶ τούτου, ὕπῃ ποτὶ ὑπολαμβάνεται ταῦτα ὑπὸ 
τῶν αὐτὴν δικαιοσύνην μὴ πώποτε ἰδόντων; Οὐδ' ὁπωα- Ε 
τιοῦν Φαυμαστόν, ἴφη. λλ' εἰ νοῦν γε ἔχοι τις, ἦν δ 614 
ἐγώ, μεμνῆτ ἄν, ὅτι δαταὶ καὶ ἀπὸ διτεῶν γίγνονται 
ἐπιεαράξεις ὄμμασιν, ἕκ τε φωτὸς εἰς σκότος µεθισταµέ- 20 
νῶν καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς. ταὐτὰ δὲ ταῦτα νοµίσας 
γίγνεσθαι καὶ περὶ ψυχήν, ὁπύτε ἴδοι θορυβουμένην τινὰ 
καὶ ἀδυνατοῦσών τι καθορᾷν, οὐκ ἂν «λογίστως γελῷ, 
αλλ) ἐπιοκοποῖ ἄν, πότερον ἐκ φανοτέρου βίου ἤκουσα 
ὑπὸ ἀηθείας ἐσκότωται ἢ ἐξ ἀμαθίας πλείονος εἰς φανύ- 15 
τερον ὠῦσα ὑπὸ λαμπροτέρου μαρμαρυγῆς ἐμπέπλησται, 
καὶ οὕτω δὴ τὴν μὲν εὐδαιμονίσειεν ἂν τοῦ πάθους τε 
καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειε, καὶ εἰ γελᾷν ἐπ αὐτῇ βού- 
λοιτο, ἧττον ἂν καταγέλαστορ ὁ γέλως αὐτῷ εἴη ἢ ὁ ἐπὶ 
τῇ ἄνωθεν ἐκ φωτὸς ἠκούση. Καὶ µάλα, ἔφη, μετρίως 1ο 
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λέγεις. Att δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νοµίσαι περὶ αὐτῶν, 489 

εἰ ταῦτα ἀληθῆ, τὴν παιδείαν, οὐχ οἵαν τινὲς ἐπαγγελλό- 
µενοί φασιν εἶναι, τοιαύτην καὶ εἶναι. φασὶ δὲ που οὐκ 
ἐνούσης ἐν τῇ φυχῇ ἐπιοτήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυ- ¶ 
φὶοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντς. Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. 15 
Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν ὅ' ἐγώ, σηµαίνει ταύτην τὴν 
ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῆ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ 
καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως 
ἢ Εὺν Όλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὺν ἐκ τοῦ 
σκοτώδους, οὕτω Εὖν Όλη εῇ Ψυχῇ ἐκ τοῦ γινομένου «0 
περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φα- 
Σότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχίσθαι Θεωμένη: τοῦτο δ᾽ 
εἶναί φαµεν τάγαθόν. ἡ γάρ; Ναί Τούτου τοίνυν, ἦν Ὦ 
ὅ᾽ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρό- 
πον ὡς ῥᾷοτά τε καὶ ἀννσιμώτατα µεταδτραφήσεται, οὐ 5 
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τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾷν, ἀλλ ὡς ἴχονει μὶν αὐτό, 
οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμµένῳ οὐδὲ βλέποντει οἱ ἔδει, τοῦτο 
διαµηχανήσασθαι. Ἔοικε γάρ, ἔφη. αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι 
ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδνρεύονσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν 

α τοῦ σώματος" τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὥστερον 
Κ ἐμποιεῖσθαι ἴθεσί τε καὶ ἀσκήσεσιν' ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι 

παντὸς μᾶλλον Θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, 
ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλνσιν, ὑπὸ δὲ τῆς πεφι- 

αγωγῆς Ἰρήσιμον καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ 
10 βλαβερὸν γίγνεται. ἢ οὕπω ἐννενόηκας, τῶν εγομένων 
πονηρῶν μέν, σοφῶν δὲ, ας δριμὺ μὲν βλέπει τὸ φυχά- 
ριον καὶ ὀξέως διορᾷ ταῦτα ἐφ᾽ ἃ εέεραπται, ὡς οὐ φαύ- 

λην ἴχον τὴν ὄψιν, κακίᾳ ὅ' ἠναγκασμένον ὑπηφετεῖν, ὥστε 
ὕσῳ ἂν ὀξύτερον βλέπῃ, τοσούτῳ απλείω κακὰ ἐργαξόμενον:; 

15 Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τοῦτο μέντοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ τῆς 
τοιαύτης φύσεως εἰ ἐκ παιδὸς εὐθὺς κοπτόµενον περιεκόπη 

Ἡ τὰ τῆς γενέσεως ξυγγενῆ ὥσπερ µολυβδίδας, αἳ δὴ ἐδω- 
δαῖς τε καὶ τοιούτων ἡδοναῖς τε καὶ λιχνείαις προσφυεῖς 
γιγνόµεναι περὶ τὰ κάτω στρέφουσι τὴν τῆς ψυχῆς ὄψιν: 

10 ὧν εἰ ἁπαλλαγὲν περιεσερέφετο εἰς τἀληθῆ, καὶ ἐκεῖνα ἂν 

τὸ αὐτὸ τοῦτο τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων ὀξύτατα ἑώρα, ὥσ- 
περ καὶ ἐφ᾽ ἃ νῦν τέτραπται. Εἰκός Υ’, ἴφη. Τί δέ; 
τόδε οὐκ εἰκός, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρη- 
µένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἵκα- 

615 νῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ 

ἑωμένους διατρίβειν διὰ τέῖους, τοὺς μὲν ὅτι σχοπὸν ἐν 

τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζοµένους δεῖ ἅπαντα 
πράτεειν ἃ ἂν απρώετωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δηµοσίᾳ, τοὺς δὲ 
ὅτι ἑκόνεες εἶναι οὐ πράξονσιν ἡγούμενοι ἐν µακάρων 

30 νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπωκίσθαι; ᾿Αληθῆ, ἔφη. Ἡμέτερον 
δὴ ἔργον, ἦν ὅ' ἐγώ, τῶν οὐκιστῶν τάς τε βελτίσεας φύ- 
σεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ µάθηµα ὃ ἐν τῷ πρό- 

ϱ σθεν ἔφαμεν εἶναι µέγιστον, ἐδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἄνα- 
βῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἵκα- 

αδνῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιερέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεαι. Τὸ 
ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, καταµένειν καὶ μὴ ἐθέ- 
λειν πάλιν καταβαίνειν παρ) ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ 
µετέχειν τῶν παρ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἶτε φαν- 
λότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. ᾿Επειτ', ἴφη, ἀδικήσομεν αὖὐ- 

αυτούς, καὶ ποιήσοµεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὃν ἅμει- 
336 νον; Ἐπελάθου, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμφ 
E οὐ τοῦτο µέλε, Όπως ἓν τι γένος ἐν πόλει διαφε- 

ρόντως εὖ πράξει, ἁλλ' ἐν Όλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται 
ἐγγενέσθαι, ξυναρµόετων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ 

as ἀνάγκῃ, ποιῶν µεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελείας ἣν ἂν 
40 Ἅᾖκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὧσιν ὠφελεῖν, καὶ αὐτὸς ἐμ- 
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ποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφίῃ τρέ- 
πεσθαι ὅπῃ ἕκασεος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς 
αὐτοῖς ἐπὶ τὸν ξύνδεσμον τῆς πόλεως. ᾽ληθῆ, ἔφη: ἐπεία- 
Φόμην γάρ. ὙΣκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ' 
ἀδικήσομεν τοὺς παρ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνοµένους, ἀλλὰ 5 
δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζξοντες τῶν ἄλλων 
ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν. ἐροῦμεν γὰρ ὅτι οἱ μὲν 
ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι τοιοῦτοι γιγνόµενοι εἰκότως οὐ Β 
µετέχουσι τῶν ἐν αὐταῖς πόνων’ αὐτόματοι γὰρ ἐμφύον- 
ται ἀκούσης τῆς ἐν ἑκάστῃ πολιτείας, δίκην ὅ᾽ ἔχει τό γε ιο 
αὐτοφυὲς μηδενὶ τροφὴν ὀφεῖλον μηδ’ ἐκτίνειν τω προ- 
Φυμεῖσθαι τὰ τροφεῖα" ὑμᾶς ὅ᾽ ἡμεῖς ὑμῖν τε αὐτοῖς τῇ 
τε ἄλλῃ πόλει ὥσπερ ἐν σµήνεσιν ἡγεμόνας τε καὶ βασι- 
λέας ἐγεννήσαμεν, ἄμεινόν τε καὶ τελεώτερον ἐκείνων πε- 
παιδευµένους καὶ μᾶλλον δυνατοὺς ἀμφοτέρων µετέχειν. 15 337 
καταβατέον οὖν ἐν μέρει ἑκάστῳ εἰς τὴν τῶν ἄλλων ἔνν- ϱ 
οίκησιν καὶ ξυνεθιστέον τὰ σκοτεινά Θεάσασθαι' ἔννεθι- 
ζόμενοι γὰρ µυρίῳ βέλτιον ὄψεσθε τῶν ἐκεῖ καὶ γνώσεσθε 
Έκαστα τὰ εἴδωλα ἄτεα ἐστὶ καὶ ὧν, διὰ τὸ τἀιηθῆ ἑω- 
ρακέναι καλῶν τε καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν πέφι. καὶ χο 
οὕτως ὕπαρ ἡμῖν καὶ ὑμῖν ἡ πόλις οἰκήσεται, ἆλλ᾽ οὐκ 
ὄναρ, ὡς νῦν αἳ πολλαὶ ὑπὸ σκιαµαχούντων τε πρὸς ἀλλή- 
λους καὶ στασιαζόντων περὶ τοῦ ἄρχειν οἰκοῦνται, ὡς µε- 
γάλον τινὸς ἀγαθοῦ ὄντος. τὸ δέ που ἀληθὲς ὧδ' ἔχει: ϐ 

ἐν πόλει ἡ ἥκιστα πρόθυμοι ἄρχειν οἱ µέλλοντες ἄρξειν, 15 
ταύτην ἄρισεα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οὐκείσθαι, τὴν 
δ᾽ ἐναντίους ἄρχοντας σχοῦσαν ἐναντίως. Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη. ᾿Απειθήσουσιν οὖν ἡμῖν, οἴε, οἱ τρόφιμοι ταῦτ 
ἀκούοντες, καὶ οὐκ ἐθελήσονσι ξυμπονεῖν ἐν τῇ πόλει ἕκα- 

στοι ἐν μέρει, τὸν δὲ πολὺν χρόνον μετ) ἀλλήλων οὐκεῖν 1ο 43 
ἐν τῷ καθαρῷ; ᾿Αδύνατον, ἔφη" δίκαια γὰρ δὴ δικαίοις Β 
ἐπιτάξομεν. παντὺς μὴν μᾶλλον ὡς ἐπ) ἀναγκαῖον αὐτῶν 
ἕκαστος εἶσι τὸ ἄρχειν, τοὐναντίον τῶν νῦν ἐν ἑκάστῃ 

πό]λει ἀρχόντων. Οὕτω γὰρ ἔχει, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ἱκαῖρε. 338 
εἰ μὲν βίον ἐξευρήσεις ἀμείνω τοῦ ἄρχειν τοῖς μέλλουσιν 30 8818 
ἄρξειν, ἔσει σοι ὄννατὴ γενέσθαι πόλις εὖ οἰκουμένη: ἐν 
µόνῃ γὰρ αὐτῇ ἄρξονσιν οἱ τῷ ὄντι πλούσιος, οὐ χρυσίου 
ἀλι) οὗ δεῖ τὸν εὐδαίμονα πλουτεῖν, ζωῆς ἀγαθῆς τε 
καὶ ἔμφρονος” εἰ δὲ πτωχοὶ καὶ πεινῶντες ἀγαθῶν ἰδίων 
ἐπὶ τὰ δημόσια ἴασιν, ἐντεῦθεν οἰόμενοι τάγαθὺν δεῖν ιο 

ἁρπάξειν, οὐκ ἔσει" περιμάχητον γὰρ τὸ ἄρχειν γιγνόµε- 
»ον, οὐκεῖος ὤν καὶ ἔνδον ὁ τοιοῦτος πόλεμος αὐτούς τε 
ἀπόλλυσι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν. ᾿Αληθέστατα, ἔφη. Ἔχεις 
οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, βίον ἄλλον τινὰ πολιτικῶν ἀρχῶν κατα- Β 
φφονοῦντα ἢ τὸν τῆς ἀληθινῆς φιλοσοφίας; Οὐ μά τὸν 16 
Αία, ἡ & ὃς. Αλλὰ μέντοι δεῖ γε μὴ ἐραστὰς τοῦ ἄφχειν 

Sed couſ. R. Klote. quaesi. 
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έναι ἐπ αὐτὸ: εἰ δὲ µή, οἵ γε ἄντερασταὶ μαχοῦνται. 
Πῶς ὃ’ οὔ; Τίνας οὖν ἄλλους ἀναγκάσεις ἴέναι ἐπὶ φυλα- 
κὴν τῆς πόλεως ἢ οἳ περὶ τούτων τε φρονιμώτατοι δι᾽ ὧν 
ἄριστα πόλις οὐχεῖται ἔχονσί τε τιμὰς ἄλλας καὶ βίον 

δἁμείνω τοῦ πολιτικοῦ; Οὐδένας ἄλλους, ἔφη. 
6 Ῥούλει οὖν τοῦε ἤδη σχοπῶμεν, τίνα τρόπον οἱ τοι- 

οὗτοι ἐγγενήσονται καὶ πῶς τις ἀνάξει αὐτοὺς εἰς φῶς, 
339 ὥσπερ ἐξ ́ 4ϊδου λέγονται δή τινες εἰς θεοὺς ἀνελθεῖνι 

Πῶς γὰρ οὐ βούλομαι; ἔφη. Τοῦτο δή, ὡς ἔοικεν, οὐκ 
10 ὀστράκου ἂν εἴη περιστροφὴ ἀλλὰ ψυχῆς περιαγωγή, ἐκ 

νυκτερινῆς τινὸς ἡμέρας εἰς ἀληθινὴν τοῦ ὄντος οὖσαν 
ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσοµεν εἶναι. Πάνυ 
μὶν οὖν. Οὐκοῦν δεῖ σκοπεῖσθαι, τί τῶν μαθηµότων ἔχει 

Ρ τοιαύτην δύναμι: Πῶς γὰρ οὔ; Τί ἂν οὖν εἴη, ὦ Γιαύ- 
Ίὅχων, µάθηµα ψυχῆς ὁλκὸν ἀπὸ τοῦ γινομένου ἐπὶ τὸ 
ὄνι τόδε δ᾽ ἐννοῦ λέγων ἅμα": οὐκ ἀθλητὰς μέντοι πολέ- 
µου ἴφαμεν τούτους ἀναγκαῖον εἶναι νέους ὄντας; "Ἔφα 
μεν γάρ. «4εἴ ἄρα καὶ τοῦτο προσέχεν τὸ µάθηµα 
ζητοῦμεν πρὸς ἐκείνῳ. Τὸ ποῖον; Μὴ ἄχρηστον πολεµε: 

Ἀικοῖς ἀνδράσιν εἶναι, «εῖ μέντοι, ἔφη, εἴπερ οἷόν τε. 

Γυμναστικῇ μὴν καὶ μουσικῇ ἔν γε τῷ πρόσθεν ἐπαιδεύ- 

Ε΄ οντο ἡμῖν. Ἡν ταῦτα, ἴφη. Γυμναστικὴ μέν που περὶ 
γιγνόµενο» καὶ ἀπολλύμενον τετεύταχε᾽ σώματος γὰρ αὔξης 
καὶ φθίσεως ἐπιστατεῖ. Φαίνεται. Τοῦτο μὲν δὴ οὐκ ἂν 

695 15 εἴη ὃ ζητοῦμεν µάθηµα. Οὐ γάρ. Αλ ἄρα μουσικὴ 

ὅσην τὸ πρότερον διήλθοµεν; λὰ ἦν ἐκείνη Υ, ἔφη, 
ἀντίστροφος τῆς γυμναστικῆς, εἰ µέμνησαι, ἴθεσι παιδεύ- 

340 ονδα τοὺς φύλακας, κατά τε ἁρμονίαν εὐαρμοστίαν τινά, 
οὐκ ἐπιοτήμην, παφαδιδοῦσα, καὶ κατὰ ῥυθμὸν εὐρνθμίαν, 

30 ἔν τε τοῖς λόγοις ἕεερα τούτων ἀδελφά, ἴφη, ἄττα ἔχουσα, 
καὶ ὅσοι μυθώδεις τῶν λόγων καὶ ὅσοι ἀληθινώτεροι ᾖσαν" 
μάθημα δὲ πρὸς τοιοῦτόν τι ἀγαθόν, οἷον οὐ νῦν ζητεῖς, 

Β οὐδὶν ἦν ἐν αὐτῇ. ᾿Ακριβέσεατα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀναμιμνή- 
σχεις µε τῷ ὄντι Ξοιοῦτον οὐδὶν εἶχεν. ἀλλ’, ὦ δαι- 

46 µόνιε Γλαύκων, εί ἂν εἴη τοιοῦτον; αἲ τε γὰρ τέχναι βά- 
φαυσοί που ἅπασαι ἴδοξαν εἶναι. Πῶς δ' οὗ; καὶ μὴν 
τί ἔτ᾽ ἄλλο λείπεται µάθηµα, μουσικῆς καὶ γυµναστικῆς 
καὶ τῶν τεχνῶν κεχωφισµένον; Φέρε, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ μηδὲν 
ἔτι ἐκτὸς τούτων ἔχομεν λαβεῖν, τῶν ἐπὶ πάντα τεινόν- 

«των τι λάβωμεν. Τὸ ποῖον; Olor τοῦτα τὺ κοινόν, ὦ 

6 πᾶσαι προσχρώνται τέχναι τε καὶ διάνοιαι καὶ ἐπισεῆμαι, 
ὃ καὶ παντὶ ἐν πρώτοι; ἀνάγκη µανθάνειν. Ποῖον; 
ἔφη. Τὸ φαῦλον τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ ἓν τε καὶ τὰ δύο 
καὶ τὰ τρία διαγιγνώσκειν' λέγω δὲ αὐτὺ ἐν κεφαλαίῳ 

ο ἀριθμόν τε καὶ λογισµόν. ἢ οὐχ οὕτω περὶ τούτων ἔχει, 
ὡς πᾶσα τέχνη τε καὶ ἐπιστήμη ἀναγκάξεται αὐτῶν μέτοχος 
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7ήνεοθαι; Καὶ µάλα, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν & ἐγώ, καὶ ἡ 
πολεμική; Πολλή, ἔφη, ἀνάγκη. Παγγέλοιον γοῦν, ἴφην, 
σερατηγον Αγαμέμνονα ἐν ταῖς τραγφδίαις Παλαμήδης ϱ 
ἑκάστοτε ἀποφαίνει, ἢ οὐκ ἐννενόηκας, ὅτι φησὶν ἀρι- 
θμὸν εὐρὼν τάς τε τάξεις τῷ σερατοπέδῳ καταστῆσαι ἐνδ 
Ἠίῳ καὶ ἐξαριθμῆσαι ναῦς τε καὶ τἆλλα πάντα, ὡς πρὺ 
τοῦ ἀναριθμήτων ὄντων καὶ τοῦ ᾽Αγαμέρνονος, ὥς ἔοικεν, 
οὐδ' ὅσους πόδας εἶχεν εἰδότος, εἴπερ ἀριθμεῖν μὴ ἠπί- 
στατο; καίτοι ποῖόν τιν᾿ αὐεὸν οἴει σερατηγὸν εἶναι; ᾿Ατο- 

πόν τιν’, ἔφη, ἔγωγε, εἰ ἦν τοῦτ᾽ ἀληθές. "αλλο τι οὖν, 19 
ᾖ» & ἐγώ, µάθηµα ἀναγκαῖον πολεμικῷ ἀνδρὶ Θήσομεν Β 
λογίρεσθαί τε καὶ ἀριθμεῖν δύνασθαι; Πάντων γ’, ἔφη, 
μάλιστα, εἰἶ καὶ ὁτιοῦν μέλλει τάξεων ἐπαῖειν, μᾶλλον ὅ᾽ 
εἰ καὶ ἄνθρωπος ἔσεσθαι. Ἐννοεῖς οὖν, εἶπον, περὶ τοῦτο 
τὸ µάθηµα ὕπερ ἐγώ; Τὸ ποῖον; Κινδυνεύει τῶν πρὸς 15 
τὴν νόησιν ἀγόντων φύσει εἶναι ὧν ζητοῦμεν, χρῆσθαι ὃ' 5958 
οὐδεὶς αὐτῷ ὀρθῶς, ἑλκτικῷ ὄντι παντάπασι πρὸς οὐσίαν. 

πῶς, ἔφη, λέγει; Ἐγὼ πειράσοµαι, ἦν ὅ' ἐγώ, τό 
ἐμοὶ δοκοῦν δηλῶσαι, ἃ γὰρ διαιροῦμαι παρ ἐμαυτῷ ἀγωγά «8 
τε εἶναι οἱ λέγομεν καὶ µή, ἐυνθεωτἠς γενόμενος ξύμφαθι ο 

ἢ ἄπειπε, ἵνα καὶ τοῦτο σαφέστερον ἴδωμεν εἰ ἔστιν οἷον 
μαντεύομαι. «είκνν, ἔφη. «είκνυμι δή, εἶπον, εἰ καθο- 
ρᾷς, τὰ μὶν ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν οὐ παρακαλοῦντα τὴν 
νόησιν εἰς ἐπίσκεψιν, ὡς ἱκανῶς ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως κφρι- 8 

γόμενα, τὰ δὲ παντάπασι διακελενόµενα ἐκείνην ἐπισκέ- 15 
φασθαι, ας τῆς αἰσθήσιως οὐδὶν ὑγιὶς ποιούσης» Τὰ 438 
πύῤῥωθεν, ἴφη, φαινόμενα ὅδῆλον ὅτι λέγες καὶ τὰ 
ἑσκιαγραφημένα. Οὐ πάνυ, ἦν δ' ἐγώ, ἔτνχες οὗ λέγω. 

Ποῖα µήν, ἔφη, λέγει; Τὰ μὲν οὐ παρακαλοῦντα, ἦν ὃ 
ἐγώ, ὅσα μὴ ἐκβαίνει εἰς ἐναντίαν αἴσθησιν ἅμα" τὰ ὅ᾽ 30 
ἐκβαίνοντα ὡς παρακαλοῦντα τίθηµι, ἐπειδὰν ἡ αἴσθησις ϐὉ 
μηδὲν μᾶλλον τοῦτο ἢ τὸ ἐναντίον δηλοῖ, εἴς ἐγγύθεν 
προσπίπτουσα εἴτε πόῤῥωθεν, ὧδε δὲ ἃ λέγω ̓ σαφέστερον 
εἶσει. οὗτοι, φαμέν, τρεῖς ἂν ειν δώκτυλοι, ὃ τε σµεκρό- 
τατος καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ µέσος Πάνυ γ, ἔφη. Ὢςσ 
ἐγγύθεν τοίνυν ὀρωμένους λέγοντός µου διανοοῦ. ἀλλά µοι 
περὶ αὐτῶν τόδε σκόπει. Τὸ ποῖον; «άκεν]ος μὲν αὐτῶν 
φαίνεται ὁμοίωρ ἕκαστος, καὶ ταύτῃ γε οὐδὲν διαφέρει, 
ἐάν τε ἐν µέσῳ ὁρᾶται ἐάν τ’ ἐν ἐσχάτῳ, ἑών τε λευκὸς ἑάν τε 
µέλας, ἐάν τε παχὺς ἐάν τε λεπτός, καὶ πᾶν ὅ τι τοιοῦτον. ἐν 30 
πᾶσι γὰρ τούτοις οὐκ ἀναγκάξεται τῶν ποὶλῶν ἡ. ψυγὴ τὴν 
όησιν ἐπερέσθαι τί ποτ ἔστι δάκευλος" οὐδαμοῦ γὰρ ἡ 
ὄψις αὐτῇ ἅμα ἐσήμηνε τὸν δάκτυ]ον τοὐναντίον ἢ δά- 
κτυλον εἶναι. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰκότως 
τό γε τοιοῦτον νοήσεως οὐκ ἂν παρακληεικὸν οὐδ᾽ ἔγερτι- {6 
κὸν εἴη. Εὐιότως. Τί δὲ δή; τὸ μέγεθος αὐτῶν καὶ Ἑ 
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τὴν σµικρότητα ἡ ὄψις ἄρα ἱκανῶς ὁρᾷ, καὶ οὐδὲν αὐτῇ 
διαφέρει ἐν µέσω τινὰ αὐτῶν κεῖσθαι ἢ ἐπ ἐσχάτῳ; καὶ 
ὠσαύτως πάχος καὶ λεπτότητα ἢ µαλακότητα καὶ οκληρό- 
τητα ἡ ἁφή; καὶ αἱ ἄλλαι αἰσθήσες ἀρ οὐκ ἐνδεῶς 

δτὰ τοιαῦτα δηλοῦσιν; ἢ ὧδε ποιεῖ ἑκάστη αὐτῶν; πρῶ- 
5384 τον μὶν ἡ ἐπὶ τῷ σκληρῷ τεταγµένη αἴσθησις ἠνάγκασται 

καὶ ἐπὶ τῷ µαλακῷ τετάχθαι, καὶ παραγγέλίει τῇ ψυχῆ 

ὡς ταὐτὺν σεληρόν τε καὶ μαλακὸν αἰσθανομένη: Οὕτως, 

ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν ὃ' ἐγώ, ἀναγκαῖον ἐν τοῖς τοιούτοις αὖ 
ιοτὴν ψφυχὴν ἀπορεῖν τί ποτε σηµαίνει αὕτη ἡ αἴσθησις 

τὸ σκληρόν, εἴπερ τὸ αὐτὸ καὶ μαλακὸν λέγει, καὶ ἡ τοῦ 
κούφου καὶ ἡ τοῦ βαρέος, τί τὸ κοὔφον καὶ βαρύ, εἰ τό 

Ἡ τε βαρὺ κοὔφον καὶ τὸ κοὔφον βαρὺ σηµαίνει; Καὶ γάρ, 
ἔφη, αὗταί γε ἄτοποι τῇ ΨΦυχῇ αἱ ἑρμηνεῖαι καὶ ἐπιοκέ- 

'δψεως δεόµεναι. Εὐκότως ἄρ', ἦν δ' ἐγώ, ἐν τοῖς τοιούτοις 
πρῶτον μὲν πειρᾶται λογισμό» τε καὶ νόησιν φυχἠ παρα- 
καλοῦσα ἐπισκοπεῖν, εἴτε ἓν εἴτε δύο ἐσεῖν ἕκασεα τῶν 

εἰσαγγελλομένων. Πῶς δ’ οὔ: Οὐκοῦν ἐὰν δύο φαίνηται, 
ἕτερόν τε καὶ Ἐν ἑκάτερον φαίνεται; Να Εἰ ἄρα ἓν 

30 ἑκάτερον, ἀμφότερα δὲ δύο, τά γε δύο κεχωρισµένα νοή- 
6 σε" οὐ γὰρ ἂν ἀχώριοτά γε δύο ἐνόει, ἁλλ’ ἓν. Ὀρθῶς. 

Μέγα μὴν καὶ ὄψις καὶ σμικρὸν ἑώρα, φαµέν, ἀλλ’ οὐ 
κεχωρισµένον ἀλλὰ συγκεχυµένον τι. ἡ γάρ; Ναί. αιὰ 
δὲ τὴν τούτου σαφήνειαν μέγα αὖ καὶ σμικρὸν ἡ νόησις 

απ ἠναγκάσθη ἰδεῖν, οὗ συγκεχυµένα ἀλλὰ διωφισµένα, τού- 
ρανείον ἢ κείνη. ᾽Αληθῆ. Οὐκοῦν ἐντεῦθέν ποθεν πρῶτον 
ἐπέρχεται ἐρέσθαι ἡμῖν, τί οὖν ποτ’ ἔστι τὸ μέγα αὖ καὶ 
τὸ σµικρόν; Παντάπασι μὲν οὖν. Καὶ οὕτω δὴ τὸ μὶν 

Ὁ. νοητόν, τὸ ὅ᾽ ὁρατὸν ἐκαλέσαμεν. Ὀρθύτατ, ἴφη. Ταῦτα 
30 τοίνυν καὶ ἄφτι ἐπεχείρουν λέγειν, ὡς τὰ μὶν παρακλητικὰ 

τῆς διανοίας ἐσεί, τὰ ὅ᾽ οὔ, ἃ μὲν εἰς τὴν αἴσθησιν ἅμα 
τοῖς ἐναντίοις ἑαυτοῖς ἐμπίπτει, παρακλητικἁ ὁριζόμενος, 

ὅσα δὲ µή, οὖν ἐγερτικά τῆς νοήσεως. ΠΜανθάνω τοίνυν 
ἤδη, ἔφη, καὶ δοκεῖ µοι οὕτως. Τί οὖν; ἀριθμός τε καὶ 

3δτὸ ἓν ποτέρων δοκεῖ εἶναι; Οὐ ξυννοῶ, ἴφη. Αλ’ ἐκ τῶν 
προειρηµένων, ἔφην, ἀναλογίζου. εἰ μὲν γὰρ Ἱκανῶς αὐτὸ 

Ἐ καθ) αὐτὸ ἁρᾶται ἢ ἄλλη τινὶ αἰσθήσει λαμβάνεται τὸ ἓν, 
οὐκ ἂν ὁλκὸν εἴη ἐπὶ τὴν οὐσίαν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δακεύλον 
ἐλέγομεν: εἰ ὃ) ἀεί τι αὐεῷ ἅμα ὁρᾶται ἐναντίωμα, ὥστε 

«Ὁ μηδὲν μᾶλλον ἓν ἢ καὶ τοὐνανείον φαίνεσθαι, τοῦ ἐπι- 

κρινοῦντος δὴ δέοι ὢν ἤδη καὶ ἀναγκάζοι' ἂν ἐν αὐτῷ 
Φυγἠ ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν, κινοῦσα ἐν ἑαυτῇ τὴν ἔννοιαν, 

καὶ ἀνερωτῶν, τί ποτ ἴστιν αὐτὺ τὸ ἔν, καὶ οὕτω τῶν 
5οῦ ὠγωγῶν ἂν εἴη καὶ μετασερεπτικῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος 

«ο θέαν ἡ περὶ τὸ ἓν µάθησι. ᾽Αλλὰ μέντοι, ἔφη, τοῦτό 
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ἓν τε ὀρῶμεν καὶ ὡς ἄπειρα τὸ πλῆθος. Οὐκοῦν εἴπερ 
τὸ ἕν, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ξύμπας ἀριθμὸς ταὐτὸν πέπονθε 
τοῦτο; ΓΠῶς ὃ᾽ οὗ; ᾽Αλλὰ μὴν λογιστική τε καὶ ἀριθμητικὴ 
περὶ ἀριθμὸν πᾶσα, Καὶ µάλα. Ταῦτα δὲ γε φαίνεται 
ἀγωγὰ πρὸς ἀλήθειαν. περφνῶς μὲν οὖν. Ὃν ζητοῦμεν 5 7 
ἄρα, ὡς ἔοικε, µαθηµάτων ἂν εἴη: πολεμοιῷ μὲν γὰρ διὰ 
τὰς τάξεις ἀναγκαῖον μαθεῖν ταῦτα, φιλοσόφῳ δὲ διὰ τὸ 
τῆς οὐσίας ἁπτέον εἶναι γενέσεως ἐξαναδίνει, ἢ µηδέποτε 
λογισεικῷ γενέσθαι. Ἔσει ταῦτ', ἔφη. Ὁ δέ γε ἡμέτερος 
φύλαξ πολεμικός τε καὶ φιλόσοφος τυγχάνει ὦν. Τί µήν;ιο 
Ἠροσῆκον δὴ τὸ µάθηµα ἂν εἴη, ὦ Γλαύκων, νοµοθε- 
τῆσαι καὶ πείθειν τοὺς µέλλοντας ἐν τῇ πόξει τῶν µεγί- 

στων µεθέξεν, ἐπὶ λογισεικήν ναι καὶ ἀνθάπτισθαι 6 
αὐτῆς μὴ ἰδιωτικώς, ἆλλ᾽ ἕως ἂν ἐπὶ Θέαν τῆς τῶν ἀἄρι- 
Αμῶν φύσεως ἀφίκωνται τῇ νοήσει αὐτῇ, οὐχ ὠνῆς οὐδὲ ι5 
πράσεως χάριν ὡς ἐμπόρονς ἢ καπήλονς μελετώντας, ἁλλ' 
Ένεκα πολέμου τε καὶ αὐτῆς τῆς φΦυχῆς ῥᾳσεώνης µετα- 
σεροφῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπ ἀλήθειάν τε καὶ οὐσίαν. Κάλ- 

λισε', ἔφη, λέγες. Καὶ µήν, ἦν δ' ἐγώ, νῦν καὶ ἐννοῦ 
ῥηθέντος τοῦ περὶ τοὺς λογισμοὺς µαθήµατος, ὡς κομφόν 30 
ἐσει καὶ πολλαχῆ χρήσιµον ἡμῖν πρὸς ὃ βουλόμεθα, ἐὰν Ὦ 
τοῦ γρωρίδεν ἕνεκά τις αὐτὺ ἐπιτηδεύῃ ἁλλὰ μὴ τοῦ 
καπηλεύειν. Πῇ δή; ἔφη. Τοῦτό γε, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, 
ὡς σφύδρα ἄνω ποι ἄγει τὴν ψυχὴν καὶ περὶ αὐτῶν τῶν 37 
ἀριθμῶν ἀναγκάξει διαλέγεσθαι, οὐδαμῆ ἀποδεχόμενον, 18 485 
ἐάν τις αὐεῇ ὁρατὰ ἢ ἁπτὰ σώματα ἔχοντας ἀριθμοὺς 
προτεινόµενος διαλέγηται. οἶσθα γάρ που τοὺς περὶ ταῦτα 
δεινούς, ὡς, ἐάν τις αὐτὸ τὸ ἓν ἐπιχειρῇ τῷ λόγῳ τέµνειν Ἐ 
καταγελῶσί τε καὶ οὐκ ἀποδέχονται, ἀλλ’ ἐὰν σὺ κερµατίζης 
αὐτό, ἐκεῖνοι πολλαπλασιοῦσιν, εὐλαβούμενοι µή ποτε φανῆ 19 
τὸ ἓν μὴ ἓν ἀλλὰ πολλὰ µόρια. ᾽Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. 
Τί οὖν οἵε, ὦ Γλαύκων, εἴ τις ἔροιτο αὐτούς, Ὢ Θαν- 696 
µάσιοι, περὶ ποίων ἀριθμῶν διαλέγεσθε, ἐν οἷς τὸ ἓν 
οἷον ὑμεῖς ἀξιοῦτέ ἔσειν, ἴσον τε ἕκαστον πᾶν παντὶ καὶ 
οὐδὲ σμικρὺὸν διαφέρον, µύριόν τε ἔχον ἐν ἑαυτῷ οὐδέν; 16 
τί ἂν οἴει αὐτοὺς ἀποκρίνασθαι: Τοῦτο ἔγωγε, ὅτι περὶ 
τούτων λέγουσιν ὧν διανοηθῆναι µόνον ἐγχωρεῖ,. ἄλλως ὃ᾽ 
οὐδαμῶς μεταχειρίζεσθαι δυνατόν. Ὁρῷς οὖν, ἦν ὃ' ἐγώ, 
ὦ φίλε, ὅτι τῷ ὄντι ἀναγκαῖον ἡμῖν κινδυνεύει εἶναι τὸ 

µάθηµα, ἐπειδὴ φαίνεταί γε προσαναγκάζον αὐτῇ τῇ ο Β 
νοήσει χρῆσθαι τὴν ψυχἠν ἐπ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν; Καὶ 
μὶν δή, ἴφη, σφόδρα γε ποιεῖ αὐτό. Τί δέ; τόδε ἤδη 
ἐπεσχέφω, ὡς οἵ τε φύσει λογιστικοὶ εἰς πάντα τὰ µαθή- 398 
µατα ὡς ἔπος εἰπεῖν ὀξεῖς φύονται, οἳ τε βραδεῖς, ἂν 
ἐν τούτῳ παιδευθῶσι καὶ γυµνάσωνται, κἂν μηδὶν ἄλλορ 
ὠφιληθώσιν, ὅμως εἴς γε τὸ ὀξύτεροι αὐτοὶ αὐτῶν γίγνε- 
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σθαι πάντες ἐπιδιδόασιν; Ἔστιν, ἔφη, οὕτως. Καὶ μήν, 
6 ὧς ἑγῴμαι, ἅ γε µείξω πόνον παρέχει µανθάνοντι καὶ 

μελετῶντε, οἵκ ἂν ῥᾳδίως οὐδὶ πολιὰ ἂν εὕροις ὡς τοῦτο. 
Οὐ γὰρ οὖν. Πάντων δῇ ἕνεκα τούτων οὐκ ἀφετέον τὸ 

δµάθηµα, ἆλὶ’ οἱ ἄριστοι τὰς φύσεις παιδευτέοι ἐν αὐτῶ. 

Ἀύμφημι, ἡ & ὃς. 
Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἶπον, ἓν ἡμῖν κείσθω" δεύτερον 

δὲ τὸ ἐχόμενον τούτου σχεψώμεθα ἀρά τι προσήκει ἡμῖν. 

Τὸ ποῖον; ἢ γεωμετρίαν, ἔφη, λέγει; Αὐτὸ τοῦτο, ἦν 
Ρ ιο δ᾽ ἐγώ. "Όσον μέν, ἔφη, πρὸς τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ τείνει, 

δήλον Ότι προσήκει: πρὺς γὰρ τὰς σερατοπεδεύσεις καὶ 
καταλήψεις χωρίων καὶ συναγωγάς καὶ ἐκεάσεις σερατιᾶς 
καὶ ὅσα δὴ ἄλλα σχηµατίζουσι τὰ στρατόπεδα ἐν αὐταῖς 
τε ταῖς µάχαις καὶ ποφείαις διαφέροι ἂν αὐτὸς αὐτοῦ 

ιδ γεωμετρικὸς καὶ μὴ ὤν. ᾽Αλλ' οὖν δή, εἶπον, πρὸς μὲν 
τὰ τοιαῦτα βρωχύ τι ἂν ἐξαρκοῖ γεωμετρίας τε καὶ 1ογι- 

348 οσμῶν µόριον" τὸ ὅλὶ πολὺ αὐτῆς καὶ ποῤῥωτέρω προϊὸν 
Κ οκοπεῖσθαι δεῖ, εἴ τι πρὺς ἐκεῖνο τείνει, πρὸς τὸ ποιεῖν 

κατιδεῖν ῥᾷον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν. τείνει δέ, φαµέν, 
30 πάντα αὐτόσε, ὅσα ἀναγκάζει ψυχὴν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον 

µεταστρέφεσθαι ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ εὐδαιμονέστατον τοῦ ὄντος, 
ὃ δεῖ αὐτὴν παντὶ τρόπῳ ἰδεῖν. ᾿Ορθῶς, ἴφη, λέγεις. 
Οὐκοῦν εἰ μὲν οὐσίαν ἀναγκάζει θεάσασθαι, προσήκει, εἰὖ 
δὲ γένεσιν, οὐ προσήκει. Φαμέν γε δή. Οὐ τοίνυν τοῦτό 

541 10γε, ἦν δ’ ἐγώ, ἀμφισβητήσουσιν ἡμῖν ὅσοι καὶ σμικρὰ 
γεωμετρίας ἔμπειροι, ὅτι αὕτη ἡ ἐπιοτήμη πᾶν τοὐναντίον 
ἔχει τοῖς ἐν αὐτῇ λόγοις Ἱεγομένοις ὑπὸ τῶν µεταχειριζο- 
µένων. Πώς: ἔφη. «Ἰέγουσι μέν που µάλα γελοίως τε καὶ 
ἀναγκαίως' ὡς γὰρ πράτεοντές τε καὶ πράξεως ἵνεκα 

χο πάντας τοὺᾳ λόγους ποιούµενοι λέγουσι τετραγωνίξειν τε 
καὶ παρατείνειν καὶ προστιθέναι καὶ πάντα οὕτω φθεγγό- 

Β Ἅµενοι" τὸ ὃ ἔσει που πᾶν τὸ µάθηµα γνώσεως ἕνεκα ἐπι- 
τηδευόµενον. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτο 
ἔτι διοµολογητέον; Τὸ ποῖον; Ὡς τοῦ ἀεὶ ὄντος γνώσεως, 

36 ἀλλ) οὐ τοῦ ποτέ τι γιγνοµένου καὶ ἀπολλυμένου. Εὐομολό- 
γητον, ἴφη: τοῦ γὰρ ἀεὶ ὄντος ἡ γεωμετρικὴ γνῶσίς ἐσειν. 
Ὁλκὸν ἄρα, ὦ γενναῖε, ψυχῆς πρὸς ἀλήθειαν εἴη ἂν καὶ 

300 ἀπεργαστικὸν φιλοσόφου διανοίας πρὸς τὸ ἄνω σχεῖν ἃ 
νῦν κάτω οὐ δέον ἴχομεν. Ὡς οἷόν τε μάλιστα, ἴφη. Ὡς 

6 ω οἷόν τ᾽ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, μάλιστα πφοστάχτέον, ὅπως οἱ 
ἐν τῇ καλλιπόλει σοι μηδενὶ τρόπῳ γεωμετρίας ἀφέξονται. 
καὶ γὰρ τὰ πάρεργα αὐτοῦ οὐ σµικρά. Ποῖα; ἡ ὅ᾽ ὃς. 
”ατε δὴ οὐ εἶπες, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, τὰ περὶ τὸν πόλεμο», καὶ 
᾿δὴ καὶ πρὸς πάσας µαθήσεις, ὥστε κάλλιον ἀποδέχεαθαι, 

5 ἴσμεν που ὅτι τῷ ὅλῳ καὶ παντὶ διοίσει ἡμμένος τε γεω- 

ΠΑΑΤΩΟΝΟΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ ζ’. 

µετρίας καὶ µή. Τῷ παντὶ μέντοι νἡ «αἱ, ἴφη. «εύτερον 
δὴ τοῦτο τιθῶμεν µάθηµα τοῖς γέοις; Τιθῶμεν, ἔφη. 

Τί δέ; τρίτον θώμεν ἀστερονομίαν; ἢ οὐ δοκεῖ; Ἐμοὶ ϐ 
γοῦν, ἔφη" τὸ γὰρ περὶ ὥρας εὐαισθητοτέρως ἔχειν καὶ 
μηνῶν καὶ ἐνιαντῶν οὐ µόνον γεωργίᾳ οὐδὲ φαντιλίᾳ προσ- 6 
ήκει, ἀλλὰ καὶ στρατηγίᾳ οὐχ ἧττον. Ἡδὺς εἶ, ἦν ὃ’ ἐγώ, 
ὅτι ἔοικας δεδιότι τοὺς πολλούς, μὴ δοκῇς ἄχρηστα µαθή- 
µατα προστάττειν. τὸ ὅ᾽ ἴσειν οὐ πάνυ φαῦλον ἀλλὰ χα- 
λεπὸν πιστεῦσαι, ὅτι ἐν τούτοις τοῖς µαθήµασιν ἑκάστου 
ὄργανόν τι ψυχῆς ἐκκαθαίρεταί τε καὶ ἀναξωπυρεῖται 10 
ἀπολλύμενον καὶ τυφἰούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδεν- Ε 
µάτων, κρεῖττον ὃν σωθῆναι µυρίων ὀμμάτων" μόνω γὰρ 351 
αὐτῷ ἀλήθεια ὁρᾶται. οἷς μὲν οὖν ταῦτα ξυνδυκεὶ ἁμη- 
τάνως ὡς εὖ δόξεις λέγειν" ὅσοι δὲ τούτου µηδαμῇ Πσθη- 
μένοι εἰσὶν εἰκότως ἠἡγήσονταί σε λέγειν οὐδέν: ἄλλην γὰρ "5 
ἀπ᾿ αὐτῶν οὐγ ὁρῶσιν ἀξίαν λόγου ὠφέμιαν. σχόπει οὖν 
αὐεόθεν, πρὺς ποτέρους διαλέγει, ἢ οὐ πρὸς οὐδετέρους 
ἀλλὰ σαντοῦ ἕνεκα τὸ µέγιστον ποιεῖ τοὺς λόγους, φθο- 

νοῖς μὴν οὐδ᾽ ἂν ἄλλῳ, εἴ τίς τι δύναιτο ἀπ αὐτῶν 

ὀνασθαι. Οὕτως, ἔφη, αἱροῦμαι, ἐμαυτοῦ ἕνεκα τὺ πλεῖ- ο 
στον λέγειν τε καὶ ἐρωτᾷν καὶ ἀποκρίνεσθαι. "άναγε τοί- 
νυν, ἦν ὃ ἐγώ, εἰς τοὐπίσω' νῦν δὴ γὰρ οὐκ ὀρθῶς τὸ 
ἑξῆς ἐλάβομεν τῇ γεωμετρία. Πῶς λαβόντες: ἔφη. Μετά 
ἐπίπεδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν περιφορᾷ ὂν ἤδη στερεὸν λα- 486 
βόντες, πρὶν αὐτὸ καθ’ αὐτὸ λαβεῖν' ὀρθῶς δὲ ἔχει ἑξῆς 15 Β 
μετὰ δευτέραν αὔξην τρίτην λαμβάνειν. ἔστι δέπου τοῦτο 
περὶ τὴν τῶν κύβων αὔξην καὶ τὸ βάθους µετέχον. Ἔστι 
γάρ, ἔφη: ἁλλὰ ταῦτά γε, ὦ Σώκρατες, δοκεῖ οὕπω εὖ- 
ρῆσθαι. Ο4ιετὰ γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὰ αἴτια" ὅτι τε οὐδεμία 
πόλις ἐντίμως αὐτὰ ἔχει, ἀσθενῶς ξητεῖται χαλεπὰ ὄντα, 30 
ἐπιστάτου τε δέονται οἱ ζητοῦνεες, ἄνευ οὗ οὐκ ἂν εὔ- 
ροιν, ὃν πρώτον μὲν γενέσθαι χαλεπόν, ἔπειτα καὶ γενο- 309 
µένου, ὡς νῦν ἔχει, οὐκ ἂν πείθοιντο οἱ περὶ ταῦτα 
ἕητητικοὶ μεγαλοφρονούμενοε. εἰ δὲ πόλις Όλη ξυνεπιστατοῖ ϐὉ 
ἐντίμως ἄγουσα αὐτά, οὗτοί τε ὢν πείθοιντο καὶ ξυνεχῶς 35 
τε ἂν καὶ ἐντόνως ζητούμενα ἐκφανῇ γένοιτο ὅπῃ ἔχει, 
ἐπεὶ καὶ νῦν ὑπὸ τῶν πολλών ἀτιμαξόμενα καὶ κο- 
λουόμενα, ὑπὸ δὲ τῶν ξητούντων, λόγον οὐκ ἐχόντων 
καθ᾽ ὅ τι χρήσιµα, ὅμως πρὺς ἅπαντα ταῦτα βίᾳ ὑπὸ 
χάριτος αὐξάνεται, καὶ οὐδῖν θαυμαστὸν αὐτὰ φανῆναι. 40 
Καὶ μὲν δή, ἴφη, τό γε ἐπίχαρι καὶ διαφερόντως ἔχει. ὉὮὉ 
ἀλλά µοι σαφέστερον εἰπὶ ἃ νῦν δὴ ἴλεγες. τὴν μὲν γάρ 
πουν τοῦ ἐπιπέδου πραγµατείαν γεωμετρίαν ἐτίθης. Ναί, 
ἦν ὅ' ἐγώ. Εἰτά γ, ἔφη, τὸ μὲν πρῶτον ἀσερονομίαν 
μεεὰ ταύτην, ὕσεερον ὅ’ ἀνεχώφησας. Σπεύδων γάρ, ἔφην, 46 
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ταχὺ πάντα διεἐεὶθεῖν μᾶλλον βραδύνω: ἑξῆς γὰρ οὖσαν 
τὴν βάθους αὔξης µέθοδον, ὅτι τῇ ζητήσει γελοίως ἔχει, 

ὑπερβὰς αὐτὴν μετὰ γκωμετρίαν ἀστρονομίαν ἔλεγον, Φφο- 
Ἐ φρὰν οὖσαν βάθους. Ορθῶς, ἔφη, λέγει. Τέκαρτον τοί- 

δ νυν, ἦν ὅ' ἐγώ, τιθῶμεν µάθηµα ἀστρονομίαν, ὡς ὑπαρ- 
χούσης τῆς νῦν παραλειποµένης, ἐὰν αὐτὴν πόλις µετίῃ. 

353 Εἰκός, ἡ δ' ὅς. καὶ ὃ γε νῦν δή µοι, ὦ Σώκφατες, ἐπέ- 
πληξας περὶ ἀστρονομίας ὡς φορτικῶς ἐπαινοῦντι, νῦν ᾗ 

599 οὗ µετέρχει ἐπαινῶ. παντὶ γάρ µοι δοκεῖ δῆλον, ὅτι αὕτη 

Ί0γε ἀναγκάζει ψυχῆν εἰς τὸ ἄνω ὁρᾷν καὶ ἀπὸ τῶν ἐνθένδέ 
ἐκεῖσε ἄγει. "Ίσως, ἦν δ᾽ ἐγώ, παντὶ δῆλον πλὴν ἐμοί: 
ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ οὕτως. ᾽λλὰ πῶς; ἴφη. Ὡς μὶν νῦν 
αὐτὴν µεταχειρίζονται οἱ εἷς φιλοσοφίαν ἀνάγοντες, πάνν 

ποιεῖν κάτω βλέπειν. Πῶς, ἔφη, λέγει; Οὖκ ἁγεννῶς 

1δμοι δοκεῖς, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, τὴν περὶ τὰ ἄνω µάθησιν λαμβά- 
Β ειν παρὰ σαυτῷ ἤ ἐσει' κινδυνεύει γὰρ καὶ εἴ τις ἐν 

ὀροφῇ ποικί]µατα Θκώμενος ἀνακύπτων καταμανθάνοι 
ει, ἡγεῖσθαι ἂν αὐτὸν νοήσει ἀλλ’ οὐκ ὄμμασι θεωρεῖν. 
ἴσως οὖν καλῶς ἡγεῖ, ἐγὼ δ᾽ εὐηθικῶς. ἐγὼ γὰρ αὖ οὐ 

1ο ύναμαι ἄλλο τι νοµίσαι ἄνω ποιοῦν ψυχἠὴν βλέπειν µα- 
Θημα ἢ ἐκενο, ὃ ἂν πεφὶ τὸ ὄν τε ᾖ καὶ τὸ ἀόρατον, 
ἐάν τέτις ἄνω κεχηνὼς ἢ κάτω συμμεμυκώς τῶν αἰσθητῶν 
ἐπιχειρῇ τι µανθάνειν, οὔτε μαθεῖν ἄν ποτέ φηµι αὐτόν -- 
ἐπισεήμην γὰρ οὐδὶν ἴχειν τῶν τοιούτων -- οὔτε ἄνω 

6035 ἀλλὰ κάτω αὐτοῦ βλέπειν τὴν ψυχήν, κἂν ἐξ ὑπτίας νέων 
354 ἐν γῇ ἢ ἐν θαλάετῃ µανθάνῃ. «ΐκην, ἔφη, ἔχω᾽ ὀρθῶς 

γάρ µοι ἐπέπληξας. ἁλλὰ πῶς δὴ ἔλεγες δεῖν ἀστρορομίαν 
µανθάνειν παρὰ ἃ νῦν µανθάνουσιν, εἰ μέλλοιεν ὠφελίμως 
πρὸς ἃ λέγομεν µαθήσεσθαι; Ὢδε, ἦν δ᾽ ἐγώ. ταῦτα μὲν 

ποτὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλµατα, ἐπείπερ ἐν ὁρατῷ πεποί- 
D κιλται, κάλλιστα μὲν ἡγεῖσθαι καὶ ἀκριβίστατα τῶν τοι- 

οὕτων ἔχειν, τῶν δὲ ἀληθινῶν πολὺ ἐνδεῖν, ἃς τὺ ὃν 
τώχος καὶ ἡ οὖσα βραδυτὴς ἐν τῷ ἀληθινῷ ἀριθμῷ καὶ 
πᾶσι τοῖς ἀληθέαι σχήµασι φοράς τε πρὸς ἄλληλα φέρεται 

35 καὶ τὰ ἐνόντα φέρει" ἃ δὴ λόγω μὲν καὶ διανοίᾳ ληπτά, 
ὄψει δ᾽ οὗ. ἢ οὗ οἵι; Οὐδαμῶς, ἔφη. Οὐκοῦν, εἶπον, 
τῇ περὶ τὸν οὐρανὺν ποικιλίᾳ παραδείγµασι χρηστέον τῆς 
πρὸς ἐκεῖνα µαθήσεως ἕνεκα, ὁμοίως ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν- 

ΕΚ ᾖτύχοι ὑπὸ Φαιδάλου ἤ τινος ἄλλου δημιουργοῦ ἢ γραφέως 

4ο διαφερόντως γεγραμµένοις καὶ ἐκπεπονημένοις διαγράµ- 
µασιν. ἠγήσαιτο γὰρ ἄν ποὺ τις ἴμπειρος γεωμετρίας, 
ἰδὼν τὰ τοιαῦτα, κάλλιστα μὲν ἔχειν ἀπεργασίᾳ, γελοῖον 

μὴν ἐπισκοπεῖν ταῦτα σπονδῇ ὡς τὴν ἀλήθειαν ἐν αὐτοῖς 
530 Ἅἠηφόμενον ἴσων ἢ διπλασίων ἢ ἄλλης τινὸς συμμετρίας. 

«5 Τί ὅ) οὐ μέλλει γελοῖον εἶναι; ἔφη. Τῷ ὄντι δὴ 
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ἀστερονομικόν, ἦν δ' ἐγώ, ὄντα οὐκ οἴει ταὐτὸν πείσεσθαι 
εἰς τὰς τῶν ἄστρων φορὰς ἀποβλέποντα: νομιεῖν μέν, 
ὡς οἷόν τε κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ἔργα συστήσασθαι, οὕτω 
ἐυνεστάναι τῷ τοῦ οὐρανοῦ δημιονργῷ αὐτόν τε καὶ τὰ 
ἐν αὐτῷ: τὴν δὲ νυκτὸς πρὸς ἡμέραν ξυμμετρίαν καὶ 
τούτων πρὸς µῆνα καὶ μηνὸς πρὸς ἐνιαυτὸν καὶ τῶν ᾱλ- 

λων ἄστρων πρός τε ταῦτα καὶ πρὸς ἄλληλα, οὐκ ἄτο- Β 
πον, οὔει, ἡγήσεται τὸν νοµίζοντα γέγνεσθαί τε ταῦτα 

ἀεὶ ὡσαύτως καὶ οὐδαμῇ οὐδὲν παραλλάετειν, σῶμά τε 
ἔποντα καὶ ὀρώμενα, καὶ ζητεῖν παντὶ τρόπῳ τὴν ἁλή- 10 
8ειαν αὐτῶν λαβεῖν; ᾿Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ἔφη, σοῦ νῦν 
ἀκούοντι, Προβλήμασιν ἄρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, χρώμενοι ὥσπερ 
γεωμετρίαν οὕτω καὶ ἀστρονομίαν µέτιμεν' τὰ ὅ ἐν τῷ 
οὐρανῷ ἐώσομεν, εἰ μέλλομεν ὄντως ἀσερονομίας µετα- 
Ἰαμβάνοντες χρήσιμον τὸ φύσει φρόνιµον ἐν τῇ φυχῇ C 
ἀχρήστου ποιήσειν. Ἡ πολλαπλάσιον, ἔφη, τὸ ἔργον ἢ 
ὡς νῦν ἀσερονομεῖεαι προστάττεις. Οἶμαι δέ γε, εἶπον, 
καὶ τἆλλα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον προστάξειν ἡμᾶς, ἐάν 
τι ἡμῶν ὡς νομοθετῶν ὄφελος ή. 

᾽αιλὰ γὰρ τέ ἔχεις ὑπομνῆσαι τῶν προσηκόντων µαθη- 19 
µάτων; Οὐκ ἔχω, ἴφη, νῦν γ οὑτωσί. Οὐ μὴν ἓν, 
ἁλλὰ πλείω, ἦν ὅ ἐγώ, εἴδη παρέχεται ἡ φορά, ὡς ἐγώ- 396 
μαι. τὰ μὶν οὖν πάντα ἴσως ὅσεις σοφὺς ἕξει εἰπεῖν: ἃ 497 

δὲ καὶ ἡμῖν προφανῆ, δύο. Ποῖα δή: Πρὸς τούτῳ, ἦν Ὦ 
δ’ ἐγώ, ἀντίστροφον αὐτοῦ. Τὸ ποῖον; Κινδννεύει, ἔφην, * 
ὧς πρὺς ἀσερονομίαν ὄμματα πέπηγεν, ὡς πρὺς ἐἔναρ- 
µόνιον φοφὰν ὧτα παγῆναι, καὶ αὗται ἀλλήλων ἀδελφαί 
τινες αἳ ἐπιστῆμαι εἶναι, ὡς οἳ τε Πυθαγόρειοί φασι καὶ 

ἡμεῖς, ὦ Γλαύκων, ξυγχαροῦμεν. ἢ πῶς ποιοῦμεν; Οὕτας, 
ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ πολὺ τὸ ἔργον, ἐκείνων 39 Β 
πευσόµεθα, πῶς λέγουσι περὶ αὐτῶν καὶ εἴ τι ἄλλο πρὸς 
τούτοις" ἡμεῖς δὲ παρὰ πάντα ταῦτα φυλάξοµεν τὺ ἡμέ- 
τερον. Ποῖον; Mij ποτ αὐτῶν τι ἀτελὶς ἐπιχειρῶσιν ἡμῖν 
µανθάνειν οὓς θρέφομεν, καὶ οὐκ ἐξῆκον ἐκεῖσε ἄεί, οἵ 
πάντα δεῖ ἀφήκειν, οἷον ἄρτι περὶ τῆς ἀστρονομίας ἐλέ- 35 
γοµεν. ἢ οὐκ οἶσθ' ὅτι καὶ περὶ ἁρμονίας ἕτερον τοιοί- 
τον ποιοῦσι; τὰς γὰρ ἀκονομένας αὖ συμφωνίας καὶ 
φθόγγους ἀλλήλοις ἀναμετροῦντες ἀνήνυτα, ὥσπερ οἱ 
ἀσερονόμοι, πονοῦσιν. Νἡ τοὺς θεούς, ἔφη, καὶ γελοίως 
γε, πυκρώματ᾽ ἄττα ὀνομάζοντες καὶ παραβάλλοντες τὰ 40 

ὥτα, οἷον ἐκ γειτόνων φωνὴν Θηρενόμενοι, οἱ μέν φασιν 357 
ἔτι κατακούειν ἐν μέσφ τινὰ ἠχὴν καὶ οµικρότατον εἶναι 
τοῦτο διάστηµα, ὦ µετρηεέον, οἱ δὲ ἀμφισβητοῦντες ὡς 

ὕμοιον ἤδη φθεγγοµένων, ἀμφότεροι ὧτα τοῦ νοῦ προ. B 

στησάµενοι. Σὺ μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοὺς χρηστοὺς λάγεις 1 

σαι 
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τοὺς ταῖς χορδαῖς πράγματα παρέχοντας καὶ βασανίζοντας, 
ἐπὶ τῶν κολλόπων σεριβλοῦντας, ἵνα δὲ μὴ µακροτέρα ἡ 

εἰὐκὼν γίγνηται πλήκτρῳ τε πληγῶν γιγνοµένων καὶ κατη- 

γορίας πέρι παὶ ἐξαρνήσεως καὶ ἁλαζονείας χορδῶ», παύο- 
ὅµαι τῆς εἰκόνος καὶ οὔ φημι τούτους λέγειν, ἆλλ᾽ ἐκείνους 
οὓς ἔφαμεν νῦν δὴ περὶ ἁρμονίας ἐρήσεσθαι. ταὐεὸν γὰρ 

6 ποιοῦσι τοῖς ἐν τῇ ἀσερονομίᾳ' τοὺς γὰρ ἐν ταύταις ταῖς 
συµφωνίαις ταῖς ἀκονομέναις ἀριθμοῦς ζητοῦσιν, ἆλλ' 
οὐκ εἰς προβλήµατα ἀνίασιν, ἐπισκοπεῖν τίνες ξύµφωνοι 

10 ἀριθμοὶ καὶ τίνες οὔ, καὶ διὰ τί ἑκάτεροι «αιμόνιον 
γάρ, ἔφη, πρᾶγμα λέγεις. Χρήσιμον μὲν οὖν, ἦν δ' ἐγώ, 
πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ ζήτησιν, ἄλλως δὲ 

" μεταδιωκόμενον ἀχρηστὸν. ΄ Εὐκός Υ’, ἴφη. 
Οἶμαι δέ γ’, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἡ τούτων πάντων ὧν 

Ὦ 1ῇ διεληλύθαµεν μέθοδος ἐὰν μὲν ἐπὶ τὴν ἀλλήλων κοινωρίαν 
ἀφίκηται καὶ ξυγγένειαν, καὶ Ενλλογισθῇ ταῦτα ἡᾗ ἔσειν 

308 ἀλλήλοις οὗκεῖα, φέρειν τι αὐτῶν εἰς ἃ βουλόμεδα τὴν 
πραγµατείαν καὶ οὐκ ἀνόνητα πονεῖσθαι, εἰ δὲ µή, ἀνό- 
νητα. Καὶ ἐγώ, ἔφη, οὕτω μαντεύομαι. ἁλλὰ πάμπολυ 

30 ἔργον λέγεις, ὦ Σώκρατες. Τοῦ προοιµίου, ἦν ὅ' ἐγώ, 
ἢ τίνος λέγες; ἢ οὐκ ἴδμεν, ὅτι πάντα ταῦτα προοίµιά 
ἐστιν αὐτοῦ τοῦ νόµου ὃν δεῖ μαθεῖν; οὐ γάρ που δοκοῦσί 
γε σοι οἱ ταῦτα δεινοὶ διαλεκτικοὶ εἶναι. Οὐ μὰ τὸν ία, 

Ε ἔφη, εἰ μὴ µάλα γὲ τινες ὀλίγοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα. 
αν Αλ’ ἤδη, εἶπον, μὴ ὄνρατοί τινες ὄντες δοῦναί τε καὶ 

ἀποδέξασθαι λόγον εἴσεσθαι ποτέτι ὧν φαμὲν δεῖν εἰδέναι. 

σπ5 Οὐδ αὖ, ἔφη, τοῦτό γε. Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, 
οὗτος ἤδη αὐτός ἔστιν ὁ νόμος ὃν τὸ διαλέγεσθαι περαί- 
ει; ὃν καὶ ὄντα νοητὸν μιμοῖτ' ἂν ἡ τῆς ὄψεως δύνα- 

ὐμις, ἣν ἐλέγομεν πρὸς αὐτὰ ἤδη τὰ ζώα ἐπιχειρεῖν ὧπο- 
βλέπειν καὶ πρὺς αὐτά ἄστρα τε καὶ τελευταῖον δὴ πρὸς 

αὐτὸν τὸν ἤλιον. οὕτω καὶ ὅταν τις τῷ διαλέγεσθαι ἐπι- 
χειρῇ, ἄνευ πασῶν τῶν αἰσθήσεων διὰ τοῦ λόγου ἐπ 
αὐτὸ ὃ ἔστιν ἕκαστον ὁρμᾷ, καὶ μὴ ἀποστῇ, πρὶν ἂν αὐτὸ 

Β 15 ὃ ἔστιν ἀγαθὸν αὐτῇ νοήσει λάβῃ, ἐπ αὐτῷ γίνεται τῷ 
τοῦ νοητοῦ τέλε, ὥσπερ ἐκεῖνος τότε ἐπὶ τῷ τοῦ ὁρατοῦ. 

359 Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Τί οὖν: οὐ διαλεκτικὴν ταύ- 

την τὴν πορείαν καλεῖς; Τί μήν; Ἡ δέ γε, ἦν ὃ' ἐγώ, 
λύσις τε ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ μεταστροφὴ ἀπὸ τῶν σκιῶν 

«0 ἐπὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὸ φῶς καὶ ἐκ τοῦ καταγείου εἰς τὸν 
ἦλιον ἐπάνοδος, καὶ ἐκεῖ πρὸς μὲν τὰ ζώά τε καὶ φυτὰ 

6 καὶ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἐπ) ἀδυναμίᾳ βλέπει», πρὺς δὲ τὰ ἐν 
ὥδασι φαντάσματα θεῖα καὶ σχιὰς τῶν ὄντων, ἆλλ᾽ οὐκ 
εἰδώλων σχιὰς δί ἑτέρου τοιούτου φωτὸς ὡς πρὺς ἥλιον 

ο κρίνειν ἀποσκιαζομένας, -- πᾶσα αὔτη ἡ πραγματεία τῶν 
τεχνῶν, ἃς διήχθοµεν, ταύτην ἴχει τὴν δύναμιν καὶ ἔπα- 

ΠΑΑΤΟΝΟΣ ΠΟΑΙΤΕΙΗΣ ζ.. 

ναγωγὴν τοῦ βελτίστου ἐν φυχῇ πρὸς τὴν τοῦ ἀρίστου ἐν 
τοῖς οὖσι Θίαν, ὥσπερ τότε τοῦ σαφεστάτου ἐν σώματι 
πρὸς τὴν τοῦ φανοτάτου ἐν τῷ σωματοειδεὲ τε καὶ ὁρατῷ D 
τόπω. ᾿Εγὼ μέν, ἴφη, ἀποδέχομαι οὕτω. καί τοι παν- 
τάπασί γέ µοι δοκεῖ χαλεπὰ μὲν ἀποδέχεσθαι εἶναι, ἄλλον 5 
δ᾽ αὖ ερόπον χαλεπὰ μὴ ἀποδέχεσθαι. Όμως δέ -- οὐ 
γὰρ ἐν τῷ νῦν παρόντι µόνον ἀκουστέα, ἀλλὰ καὶ αὖθις 
πολλάκις ἐπανιτέον -- ταῦτα θΘέντες ἔχειν ὡς νῦν λέγεται, 
ἐπ᾽ αὐτὸν δὴ τὸν νόµον ἴωμεν, καὶ διέλθωµεν οὕτως, 
ὥσπερ τὸ προοίµιον διήλθομεν. λέγε οὖν, τίς ὁ τρόπος 1ο 
τῆς τοῦ διαλέγεσθαι δυνάµεως, καὶ κατὰ ποῖα δὴ εἴδη Ε 
δµίσεηκε, καὶ τίνες αὖ ὁδοί. αὗται γὰρ ἂν ἤδη, ὡς ἔοικεν, 
αἳ πρὸς αὐτὸ ἄγουσαι εἶεν, οἵ ἀφικομένω ὥσπερ ὁδοῦ 
ἀνάπανλα ἂν εἴη καὶ τέλος τῆς πορείας. Οὐκέτ, ἦν ὁ) 
ὁώ, ὦ φίλε Γἱαύκων, οἷός τ’ ἔσει ὠκολουθεῖν: ἐπεὶ τό ιδ 535 
γ΄ ἐμὺν οὐδὲν ἂν προθυµίας ἁπολίποι: οὐδ εἰκόνα ἂν 
ἔτι οὗ λέγομεν ἴδοις, ἀλλ αὐτὸ τὸ ἀληθές, ὃ γε δή µοι 
φαίνεται. εἰ ὅ’ ὄντως ἢ µή, οὐκέτ ἄξιον τοῦτο ἄμσχυρίζε- 
σθαι" ἀλλ’ ὄτι μὲν δὴ τοιοῦτόν τι-ἰδεῖν, ἰσχυριστέον. ἡ γάρ; 
Τί µήν; Οὐκοῦν καὶ ὅτι ἡ τοῦ διαλέγεσθαι δύναµις μόνη 30 488 
ἂν φήνειεν ἐμπείρῳ ὄνει ὧν νῦν δὴ διήλθοµεν, ἄλλη δὲ 
οὐδαμῇ δυνατόν; Καὶ τοῦτ', ἴφη, ἄξιον δµσχυρίζεσθαι. 

Ίόδε γοῦν, ἦν δ' ἐγώ, οὐδεὶς ἡμῖν ἀμφισβητήσει λέβρνσιν, B 
ας αὐτοῦ γε ἑκάσεου πέρε, ὃ ἔσειν ἕκαστον, οὐκ ἄλλη τις 
ἐπιχειφεῖ µέθοθος ὁδῷ περὶ παντὸς λαμβάνει, αλλ αἱ ᾗ5 

μὲν ἄλλαι πᾶσαι τέχναι ἢ πρὸς δόξας ἀνθρώπων καὶ 
ἐπιθυμίας εἰσὶν ἢ πρὺς γενέσις τε καὶ συνθέσες ἢ 
πρὺς Φεραπείαν τῶν φνοµένων τε καὶ συντιθεµένων ἅπα- 
σαι τετράφαται" αἳ δὲ λοιπαί, ἂς τοῦ ὄντος τι ἔφαμεν 364 
ἐπιλαμβάνεσθαι, γεωμετρίαν τε καὶ τᾶρ ταύτῃ ἐπομένας, 39 
ὀρῶμεν ὡς ὀνειρώετουσι μὶν περὶ τὸ ὅ ὄν, ὕπαρ δὲ ἀδύνα 6 
τον αὐταῖς ἰδεῖν, ἕως ὤν ὑποθίσεσι χρώμεναι ταύτας 
ἀκινήτους ἐῶσι, μὴ δυνάµεναι λόγον διδόναι αὐτῶν. ᾧ 
γὰρ ἀρχὴ μὲν ὃ μὴ οἶδε, τελεντὴ δὲ καὶ τὰ μεταξὺ ἐξ 
οὗ μὴ οἷδε συµπέπλεκεαι, τίς μηχανὴ τὴν τοιαύτην ὁμο- 15 
λογίαν ποτὶ ἐπιστήμην γενέσθαι; Οὐδεμία, d ὃς. Οὐκ- 
οὔν, ἦν δ' ἐγώ, ἡ διαλεκεικὴ μέθοδος μόνη ταύτῃ 
πορεύεται, τὰς ὑποθέσεις ἀναιροῦσα ἐπ) αὐτὴν εἦν ἀρχήν, 
ἵνα βεβαιώσηται, καὶ τῷ ὄντι ἐν βορβόρῳ βαρβαρικῷ τινὶ D 

τὸ τῆς ψυχῆς ὅμμα κατορωρυγµένον ἠρέμα ἕλκει καὶ ἀνά- 0 
γε ἄνω, συνερίθοις καὶ συμπεριαγωγοῖς χρωµένη αἷς 
διήλθοµεν τέχναις' ἃς ἐπιστήμας μὲν πολλάκις προσείποµεν 
διὰ τὸ ἔθος, δέονται δὲ ὀνόμιπος ἄλλου, ἐναργεστέρου 
μὲν ἢ δόξης, ἁμυδροτέρου δὲ ἢ ἐπιοτήμης. διάνοιαν δὲ 
αὐτὴν ἓν γε τῷ πρφόσθεν που ὠρισάμεθα. ἔσει ὅ᾽, ὡς ιο 
ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ περὶ ὀνόματος ἡ ἀμφιοβήτησις, οἷς εο- 
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E σούτων πέρι σκέφις ὕσων ἡμῖν πρόκειται. Οὐ γὰρ οὖν, ἴφη" 
ἀλλ’ ὁ ἂν µόνον δηλοῖ πρὺς τὴν ἔξιν σαφηνείᾳ, ἃ λέγει ἐν 
φυχῇ. Αρέοκει γοῦν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, ὥσπερ τὸ πρότερον», τὴν μὲν 
πρώτην μοῖραν ἐπιοτήμην καλεῖν, δευτέραν δὲ διάνοιαν, τρί- 

384 ο την δὲ πίστιν καὶ εἰκασίαν τεκάρτην" καὶ ξυναμφύτερα μὶν 

ταῦτα δόξαν, ξυναμφότερα ὅ ἐκεῖνα νύησιν’ καὶ δόξαν μὲν 

περὶ γένεσιν, νόησιν δὲ περὶ οὐσίαν" καὶ Ὁ τι οὐσία πρὸς 
γένεσιν, γόησιν πρὸς δόξαν, καὶ ὃ τι νόησις πρὺς δύξαν, ἔπι- 
στήµην πρὸς πίσειν καὶ διάνοιαν πρὸς εἰκασίαν. εὖν δ᾽ ἐφ᾽ 

io οἷς ταῦτα ἀναλογίαν καὶ διαίρεσιν διχῇ ἑκατέρον, ὄοξα- 

σεοῦ τε καὶ νοητοῦ, ἑῶμεν, ὦ Γλαύκων, ἵνα μὴ ἡμᾶς 
πολλαπλασίων λόγων ἐμπ]ήσῃ ἢ ὅσων οἳ παρεληλυθότες. 

Β Λ᾽αλιὰ μὴν ἴμου), ἴφη, τά γε ἄλλα, καθ’ ὅσον δύναμαι 
ἔπεσθαι, ξυνδοκεῖ. Ἡ καὶ διαλεκτικὀν καλεῖς τὸν λόγον 

14 ἑκάστου λαμβάνοντα τῆς οὐσίας; καὶ τὸν μὴ ἔχοντα, 

καθ’ ὅσον ἂν μὴ ἔχη λόγον αὐτῶ τε καὶ ἅλλῳ διδόναι, 
κατὰ τοσοῦτον νοῦν περὶ τούτου αὐ φήσειρ ἴχειν; Πῶς 

γὰρ ἄν, ἡ δ' ὃς, φαίην; Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ ὠγαθοῦ 
ὡσαύτως' ὃς ἂν μὴ ἔγῃ διορίσασθαι τῷ λόγω ἀπὸ τῶν 

60 ἄλλων πάντων ἀφελὼν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν, καὶ ὥσπερ 
ἐν µάχῃ διὰ πάντων ἐλέγχων ὀμέιών, μὴ κατὰ δόξαν 
ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν προθυμούμενος ἐλέγχειν, ἐν πᾶσι τούτοις 
ἀπτῶει τῷ λόγῳ διαπορεύηται, οὔτε αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν 

φήσειᾳ εἰδέναι τὸν οὕτως ἔχοντα οὔτε ἆλλο ὠγαθὸν οὐδέν, 
16 αλλ’ εἴ πῃ εἰδώλου τινὸς ἐφάπτεται, δόξῃ, οὐκ ἐπιατήμη 

ἐφάπτισθαι, καὶ τὸν νῦν βίον ὀνειροπολοῦντα καὶ ὑπνώτ- 

τοντα, πρὶν ἐνθάδ' ἐξέγρεόθαε, εἰς Αιδου πρότερον ἀφικό- 
Ὦ µενον τελέως ἐπικαταδαρθάνειν: ΝΗ τὸν ία, ή δ' ὃς, 

σφόδρα γε πάντα ταῦτα φήσω. ᾽Αλλὰ μὴν τούς γε σαυτοῦ 
30παΐδας, οὓς τῷ λόγῳ τρέφεις τε καὶ παιδεύεις, εἴ ποτε 

ἔργω τρέφοις, οὐκ ἂν ἑάσαις, ὡς ἐγώμαι, ἀλόγους ὄντως 

ὥσπερ γφαμμάς, ἄρχοντας ἐν τῇ πύλει κυρίους τῶν µεγί- 
στων εἶναι Οὐ γὰρ οὖν, ἴφη. Λομοθετήσειςς δὴ αὐτοῖς 
ταύτης μάλιστα τῆς παιδείας ἀνειλαμβάνεσθαι, ἐξ ἧς ἐρω- 

αδτᾷν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστημονέστατα οἷοί τ’ ἔσονται; 
Ε ἈΝοµοθετήσω, ἔφη, µετά γε σοῦ. Αρ οὖν δοκεῖ σοι, 

ἔφην ἐγώ, ὥσπερ θριγκὸς τοῖς µαθήµασιν ἡ διαλεκτικὴ 
ἡμῖν ἐπάνω χεῖσθαι, ὑκέτ᾽ ἄ, 

3608 

καὶ οὐκέτ ἄλλο τούτου µάθηµα 

ἀνωτέρω ὀρθῶς ἂν ἐπιείθεσθαι, ἀλλ) ἔχειν ἤδη τέλοφ τὰ 

535 ιοτῶν µαθηµάτων; ᾿Ἔμοιγ, ἔφη. 
Διανομὴ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ λοιπόν σοε, τίσι ταῦτα 

τα μαθήματα δώσομεν καὶ τίνα τρόπον, ἤλον, ἔφη. 

Μέμνησαι οὖν τὴν προτέραν ἐκλογὴν τῶν ἀρχόντων, 

οἵους ἐξελέξαμεν; Πῶς γάρ, ἡ ὅ' ὃς, οὔ; Τὰ μὶν ἄλλα 
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τοίνυν, ἦν ὃ) ἐγώ, ἐκείνας τὰς φύσεις οἵου δεῖν ἐκλεκεέας 
εἶναι" τούς τε γὰρ βεβαιοτάτους καὶ τοὺς ἀνδρειοτάτους 
προαιρετέον ͵, καὶ κατὰ δύναμιν τοὺς εὐειδεστάτουφ' πρὸς 

δὲ τούτοις ζητητέον μὴ µόνον γενναίους τε καὶ βιοσυροὺς Β 
τὰ ἤδη, ἁλλὰ καὶ ἃ τῇδε τῇ παιδείᾳ τῆς φύσεως πρόσφοφα 6 
ἑκτέον αὐτοῖς. Ποῖα δὴ διαστέλλει; ἀριμύτητα, ὦ µα- 

κάριρ, ἔφην, δεῖ αὐτοῖς πρὸς τὰ µαθήµατα ὑπάρχειν, καὶ 
μὴ χαλεπῶς µανθάνειν" πολὺ γάρ τοι μᾶλλον ἀποδειλιῶσε 
ψυχαὶ ἐν ἰσγυροῖς µαθήµασιν ἢ ἐν γυµνασίοις: οἰκειότερος 
γὰρ αὐταῖς ὁ πόνος, ἴδιος ἀλλ οὐ κοινὺς ὧν μετὰ τοῦιο 
σώματος. ᾿ληδῃ, ἔφη. Καὶ µνήµονα δὴ καὶ ἄῤῥατον 

καὶ πάντῃ φιλόπονον ζητητίον. ἢ τίνι τρόπῳ οἴει τά τε ϐ 
τοῦ σώματος ἐθελήσειν τινὰ διαπονεῖν καὶ τοὔαύτην µά- 
Φησίν τε καὶ µελέτην ἐπιτελεῖν; Οὐδένα, ἡ δ' ὅς, ἐὰν 
μὴ παντάπασαί Υ ᾗ εὐφνής. Τὸ γοῦν νῦν ἁμάρτημα, ἦν is 
δ᾽ ἐγώ, καὶ ἡ ὠτιμία φιλοσοφίᾳ διὰ ταῦτα προσπέπτωκεν, 
ὃ καὶ πρότερον εἶπον, Ότι οὐ κατ ἀξίαν αὐτῆς ἅπτον- 
ται" οὐ γὰρ νύθους ἴδει ἅπτεσθαι, ἀλλὰ γνησίους. Πῶς; 
ἔφη. Πρῶτον μέν, εἶπον, φι]οπονίᾳ οὐ χωλόν δεῖ εἶναι Ὦ 
τὺν ἀψόμενον, τὰ μὶν ἡμίσεα φιλόπονον, τὰ δὲ ἡμίσεα πο 489 
ἄπονον. ἴστι δὲ τοῦτο, ὕταν τις φιλογυμναστὴς μὲν καὶ 
φιλόθηρος ᾗ καὶ πάντα τὰ διὰ τοῦ σώματος φιλοπονῇ, 
φι]οµαθὴς δὲ μή, μηδὲ φιλήκοος μηδὲ ζηεητικός, ἆλλ᾽ 
ἐν πᾶσι τούτοις µισοπονῇ. χωλὸς δὲ καὶ ὁ τάναντία τού- 
του μεταβεβληκὼς τὴν φιλοπονίαν. ᾽ληδέσεατα, ἴφη, Χε- 16 
ει. Οὐκοῦν καὶ πρὸς ἀλήθειαν, ἦν ὅ' ἐγώ, ταὐτὸν 
τοῦτο ἀνώπηρον ψυχὴν Θήσομεν, ἢ ἂν τὸ μὲν ἐκούσιον Ε 
ψεῖδος µισῇ καὶ χαλεπῶς φέρῃ αὐτή τε καὶ ἑτέρων Φεν- 
δοµένων ὑπεραγανακτῇ, τὺ ὅ᾽ ἀκούσιον εὐκόλως προσδέ- 
χηται καὶ ὠμαθαίνουσά που ἀλισκομένη μὴ ἀγανακτῆ, ο 
ἁλλ’ εὐχερώς ὥσπερ θΘηρίον ὕειον ἐν ἁμαθίᾳ µολύνηται: 
Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Καὶ πρὺς σωφροαύνη», ἦν δ' ὅδα 
ἐγώ, καὶ ὠἀνδρίαν καὶ μεγαλοπρέπειαν καὶ πάντα τὰ τῆς 

ἀρετῆς µέρη οὐχ ἥκιστα δεῖ φυλάττειν τὸν νόθον τε καὶ 

τὺν γνήσιον. Όταν γάρ τις μὴ ἐπίστηται τὰ τοιαῦτα as 

σκοπεῖν καὶ ἰδιώεης καὶ πόλις, Ἰανθάνουσι χωλοῖς τε καὶ 

»όθοις χρώμενοι πρὺς ὃ τι ἂν τύχωσι τούτων, οἱ μὲν 
φίλοις, οἱ δὲ ἄρχουσν. Καὶ µάλα, ἴφη, οὕτως ἔχει. 366 

Ἡμῖν δή, ἦν ὅ ἐγώ, πάντα τὰ τοιαῦτα διευλαβητέον, 
ὡς ἐὰν μὲν ἀφειμελεῖς τε καὶ ὠρτίφρονας ἐπὶ τοσαύτην ὢ Β 

µάθησιν καὶ τοσαύτην ἄσκησιν κοµίσαντες παιδεύωµεν, 
ἤ τε δίκη ἡμῖν οὐ µέμψεται αὐτή, τήν τε πόλιν καὶ πο- 
λιτείαν σώσομεν, ἀλλοίους δὲ ἄγοντες ἐπὶ ταῦτα τάνανεία 
πάντα καὶ πράξοµεν καὶ φιλοσοφίας ἔτι πλείω γέλωτα 
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καταντλήσοµεν. Αἰοχρὸν μέντ ἂν εἴη, ἡ δ᾽ ὃς. Πάνυ μὲν 
οὖν, εἶπον. γελοῖον ὃ ἴγωγε καὶ ἐν τῷ παρόντι ἴοικα 

ϐ παθεῖν. Τὸ ποῖον; ἔφη. Ἐπείαθόμην, ἦν ὅ’ ἐγώ, ὅτι 

ἐπαίζομεν, καὶ μᾶλλον ἐντεινάμενος εἶπον. λέγων γὰρ ἅμα 
5 ἔβίεψα πρὸς φιλοσοφία», καὶ ἰδὼν προπεπηλακισμένην 

ἀναξίως ἀγανακεήσας µοι δοκῶ καὶ ὥσπερ θυμωθεὶς τοῖς 
αὐίοις σπουδαιότερο» εἰπεῖν ἃ εἶπον. Οὐ μὰ τὺν οὗ, 
ἔφη, οὕκουν ὥς }Υ ἐμοὶ ἀκροατῇ. Αλ ὡς ἐμοί, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ῥήτυρι, τόδε δὲ μὴ ἐπιλανθανώμεθα, ὅει ἐν μὲν τῇ 

ιο προτέρα ἐκλογῇ πφεσβύτας ἐξελέγομεν, ἐν δὲ ταύτῃ οὐκ 
ἐγχωρήσει" Σόλωνι γὰρ οὐ πειστέον, ὡς γηράόκων τις 

Ὦ πολλὰ δυνατὸς µανθάνειν, ἀλλ’ ἧττον ἢ τρέχειν, νέων δὲ 
πάντες οἱ μεγάλοι καὶ οἱ πολλοὶ πόνο. Ανάγκη, ἔφη. 

307. Τὰ μὲν τοίνυν λογισμῶν τε καὶ γεωμετριῶν καὶ πάσης 
Ιδτῆς προπαιδείας, ἣν τῆς διαλεκτικῆς δεῖ προπαιδευθῆναι, 

παιοῖν οὖσι χρὴ προβάλλειν, οὐχ ὡς ἐπάναγκες μαθεῖν 

τὸ οχῆμα τῆς διδαχῆς ποιουµένους. Τί δή; "Οτι, ἦν δ᾽ 
ὁγώ, οὐδὲν μάθημα μετὰ δουλείας τὸν ἐλεύθερον χρὴ 

Ε µανθώνε». οἱ μὶν γὰρ τοῦ σώματος πόνοι βίᾳ πονούµε- 
39 ψοι χεῖρον οὐδὶν τὸ σῶμα ἀπεργάζονται, φυχῆ δὲ βίαιον 

αὐδὲν ἔμμονον µάθηµα. ᾿ληθῆ, ἔφη. ΔΜὴ τοίνυν βία, 
εἶπον, ὦ ἄριστε, τοὺς παϊΐδας ἐν τοῖς µαθήμασιν ἀλλὰ 
παίζοντας τρέφε, ἵνα καὶ μᾶλλον οἷός τ᾽ ἠς καθορᾷν ἐφ᾽ 
ὃ ἕκαστος πέφυκεν. Ἔχει ὃ λέγεις, ἴφη, λόγον. Οὐκοῦν 

38 µνηµονεύεις, ἦν ὅ) ἐγώ, ὅτι καὶ εἰς τὸν πόλεμον ἴφαμεν 
τοὺς παϊΐδας εἶναι ἀκτέον ἐπὶ τῶν ἵππων θεωφούς, καὶ 

ἐὰν πον ἀσφαλὶς ᾖ, προσακτέον ἐγγὺς καὶ γευστέον αἴμα- 
τος, ὥσπερ τοὺς σκύλακας; ΠΜέμνημαι, ἔφη. Ἐν πᾶσι 
δὴ τούτοις, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῖς τε πόνοις καὶ µαθήµασι καὶ 

36 φύβοις ὃς ἂν ἐντρεχέστατος ἀεὶ φαίνηται, εἰς ἀριθμόν 
Β τινα ἐγκριτέον. Ἐν τίνε, ἴφη, ἡλικία; Ἠνίκα, ἦν ὅὃ' 

ἐς ῥγών τῶν ὠναγκαίων γυµνασίων µεθίενται. οὗτος γὰρ ὁ 
3608 χρόνος, ἐών τε δύο ἐάν τε τρία ἔτη γίγνηται, ἀδύνατός 

τι ἆλλο πρᾶξαι. κόποι γὰρ καὶ Όπνοι µαθήµασι πολέμιοι" 
S καὶ ὤμα µία καὶ αὕτη τῶν βασάνων οὐκ ἐλαχίστη, τίς 

Έκαστος ἐν τοῖς γυμνασίοις φανεῖται. Πώς γὰρ οὔκ; ἔφη. 
Μετὰ δἡ τοῦτον τὺν χρόνον, ἦν ὅ' ἐγώ, ἐκ τῶν εἴκοσιν 
ἐτών ol προκριθέντες τιµάς τε µείξους τῶν ἄλλων οἴσον- 

ὁ ται, τά τε χύδην µαθήµατα παισῖν ἐν τῇ παιδείᾳ γενό- 
40 μενα τούτοις συνακτέον εἰς σύνοψιν οὐκειότητος αλλήλων 

τῶν μαθημάτων καὶ τῆς τοῦ ὄντος φύσεως. Μόνη γοῦν, 
εἶπεν, ἡ τοιαύτη µάθησις βέβαιος, ἐν οἷς ἂν ἐγγίνηται. 
Καὶ μεγίστη γε, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, πεῖρα διαλεκτικῆς φύσεως καὶ 
μή: ὁ μὲν γὰρ ουνοπτικὸς διαλεκτικός, ὁ δὲ μὴ οὔ 

4ὔ Ἐυνοίομαι, ἡ ὅ' ὄν. Τωῦτα τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, δεήσει 
σε ἐπισκοποῦντα, οἳ ἂν μάλιστα τοιοῦτοι ἐν αὐτοῖς ὧσι 

D καὶ µύνιμοι μὲν ἐν µαθήµασι, μόνιμοι ὃ᾽ ἐν πολέμῳ καὶ 

σσ] 
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τοῖς ἄλλοις νοµίµοις, τούτους αὖ, ἐπειδὰν τὰ τριάκοντα 

ἔκη ἐκβαίνωσιν, ἐκ τῶν προκρίτων προκρινάµενον εἰς 

µείζους τε τιμὰς καθισεάναι καὶ σκοπεῖν, τῇ τοῦ διαλέ- 

γεσθαι δυνάμει βασανίζοντα, τίς ὀμμύτων καὶ τῆς ἄλλης 

αἰσθήσεως δυνατὸς µεθιέµενος ἐπ αὐτὸ τὸ ὃν μετ ἁλη- 5 
Θείας εἶναι. καὶ ἐνταῦθα δὴ πολλῆς φυλακῆς ἴργον, ὦ 369 

Ἱταῖρε. Τί μάλιστα; ἡ ὅ ὃς. Οὐκ ἐννοεῖ, ἦν δ' ἐγώ, Ἐ 
τὸ νῦν περὶ τὸ διαἰέγεσθαι κακὸν γιγνόμενον ὅσον γί- 

γγεται; Τὸ ποῖον: ἔφη. Παρανοµίας που, ἔφην ἐγώ, 

ἐμπίπλαται. Καὶ µάλα, ἴφη. Θαυμαστὸν οὖν τι οἴκε 10 
εἶπον, πάσχειν αὐτούς, καὶ οὐ ξυγγιγνώσχεις; Πῇ µά- 
Λιστ’; ἔφη. Οἶον, ἦν δ' ἐγώ, εἴ τις ὑποβολιμαῖος τρα- 
φείη ἐν πολλοῖς μὲν χρήµασι, πολλῷ δὲ καὶ µεγάλω γένει 
καὶ κόλαξι πολλοῖς, ἀνὴρ δὲ γενόμενος αἴσθοιτο, ὅτι οὐ 
τούτων ἐστὶ τῶν φασκόντων γονέων, τοὺς δὲ τῷ ὄντι ιὸ 
γενγήσαντας μὴ εὗροι, τοῦτον ἔχεις μαντεύσασθαι, πῶς 

ὢν διατεθείη πρός τε τοὺς κόλακας καὶ πρὺς τοὺς ὑπο- 

βαλομένους ἐν ἐκείνῳ τε τῷ χρόνω, ᾧ οὐκ ᾖδει τὰ περὶ 
τῆς ὑποβολῆς, καὶ ἐν cð ἤδει; ἢ βούλει ἐμοῦ µαντενο- 
µένου ἀκοῦσαι; Βούλομαι, ἔφη. Μαντεύομαι τοίνον, 30 
εἶπον, μᾶλλον αὐτὸν τιμῶν ἂν τὸν πατέρα καὶ τὴν µη- 
τέρα κὰὶ τοὺς ἄλλους οὐκείους δοκοῦντας ἢ τοὺς κολακεύ- Ἡ 
οντας, καὶ ἧττον μὲν ὤν περιδεῖν ἐνδεεῖς τινός, ἧττον 
δὲ παράνοµόν τι δρᾶσαι ἢ εἰπεῖν ες αὐτούς, ἧττον δὲ 
ἀπειθεῖν τὰ μεγάλα ἐκείνοις ἢ τοῖς κόλαξιν, ἐν ᾧ χρόνω 5 
τὸ ἀληθὶς μὴ εἰδείη. Εἰκός, ἔφη. Αἰσθόμενος τοίνυν 
τὸ ὄν, µαντεύοµαι αὖ περὶ μὶν τούτους ἀνεῖναι ἂν τὸ 310 
τιμᾶν τε καὶ σπουδάζειν, περὶ δὲ τοὺς κόἰακας ἐπιτεῖναι, 
καὶ πείθεσθαί τε αὐτοῖς διαφερόντως ἢ πρότερον καὶ 
ξῆν ὤν ἤδη κατ᾽ ἐκείνους, ἔνρόντα αὐτοῖς ἀπαρακαλύπτως, πο 
πατρὸς δὲ ἐκείνου καὶ τῶν ἄλλων ποιουµένων οὐχείων, εἰ 
μὴ πάνυ εἴη φύσει ἐπιεκής, µέλειν τὸ μηδέν. Πάντ, 
ἔφη, λέγεις οἷά περ ἂν γένοιτο. ἀλλὰ πῇ πρὺς τοὺς ὦπτο- 
µένους τῶν λόγων αὕτη φέρει ἡ εὐλών; Τῇδε. ἴσει που 
ἡμῖν δόγματα ἐκ παίδων περὶ δικαίων καὶ καλῶν, ἐν οἷς as 
ἐκτεθράμμεθα ὥσπερ ὑπὸ γονεῦσε, πειθαρχοῦντές τε καὶ 
τιμῶντες αὐτά.. "Εσει γάρ. Οὐκοῦν καὶ ἄλλα ἐναντία Ὁ 
τούτων ἐπιτηδεύματα ἡδονὰς ἔχοντα, ἃ κολακεύει μὲν 
ἡμῶν τὴν ψυχὴν καὶ ἕλκει ἐφ᾽ αὐτά, πείθει δ' οὗ τοὺς 
καὶ ὁπῃοῦν µετρίους" ἀλλ ἐκεῖνα τιμῶσι τὰ πάτρια καὶ ο 
ἐκείνοις πειθαρχοῦσιν. Ἔστι ταῦτα. Τί οὖνι ἦν ὅ' ἐγώ. 
ὅταν τὸν οὕτως ἔχοντα ἐὶθὸν ἐφώτημα ἔφηται, τί ἐστι τὸ 
καλόν, καὶ ἀποκριναμένου ὃ τοῦ νοµοθέτου ἤκουεν ἐξε- 
λέγχη ὁ λόγος, καὶ πολλάκις καὶ πολλαχῇ ἐλέγχων εἰς 

δόξαν καταβάλη, ὡς τοῦτο οὐδὲν μᾶλλον καλὸν ἢ αἰσχρό», 15 E 
καὶ περὶ δικαίου ὡσαύτως καὶ ἀγαθοῦ καὶ ἃ μάλιστα 371 
ἦγεν ἐν τιµῇ, μετὰ τοῦτο τί οἴει ποιήσειν αὐτὸν πρὸς 
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αὐτὰ τιμῆς τε πέρι καὶ πειθαρχίαᾳ; Ανάγκη, ἔφη, μήτε 
τιμᾷν ἔτι ὁμοίως μήτε πείθεσθαι. Όταν οὖν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, 
μήτε ταῦτα ἡγῆται τίµια καὶ οἰκεῖα, ὥσπερ πρὸ τοῦ, τά 

5489 τε ἀληθῆ μὴ εὐὑρίσκῃ, ἔότι πρὸς ὁποῖον βίον ἄλλον ἢ τὸν 
Σκολακεύοντα εἰκότως προσχωρήσεται; Οὐκ ἔσειν, ἴφη. 

Παφάνομος δή, οἶμαι, δόξει γεγονέναι ἐκ φοµικοῦ. ᾿Ανάγκη. 
Οὐκοῦν, ἴφην, εἰκὸς τὸ πάθος τῶν οὕτω λόγων ἁπτομέ- 
νων, καὶ ὃ ἄρτι ἴλεγον, πολὶῆς συγγνώµης ἄξιον: Καὶ 
ἐλέον γ, ἔφη. Οὐκοῦν ἵνα μὴ γίγνηται ὁ ἔλεος οὗτος 

Ἰοπερὶ τοὺς. τριακοντούτας σοι, εὐλαβουμένῳ παντὶ ερόπῳ 

τῶν λόγων ἁπτίον; Καὶ µάλ’, ἡ d' ὃς. Αφ οὖν οὗ µία 

Ἡ μὲν εὐλάβεα αὕτη συχνή, τὸ μὴ νέους ὄντας αὐτῶν 
γεύεσθαι; οἶμαι γάρ σε οὐ λεληθέναι, ὅτι οἵ µειρακίσκοι, 
ὄταν τὸ πρῶτον λόγων γεύωνεαι, ὡς παιδιᾷ αὐτοῖς κατα- 

1 χρῶνται, ἀεὶ εἰς ἀντιλογίαν χρώµενοι, καὶ μιμούμενοι 
τοὺς ἐξελέγχοντας αὐτοὶ ἄλλους ἐλέγχουσι, χαίροντες ὥσπερ 
σκυλάκια τῷ ἕλκειν τε καὶ σπαράττειν τῷ λόγῳ τοὺς πλη- 
αίον ἀε. Ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν ὅταν δὴ 

3τ9 πολλοὺς μὶν αὐτοὶ ἐλέγξωσιν, ὑπὸ ποὶλῶν δὲ ἐλεγχθῶσε, 
ϱ 30 σφόδρα καὶ ταχὺ ἐμπίπτονσιν εἰς τὸ μηδὶν ἡγεῖσθαι ὧν- 

περ πρότερον" καὶ ἐκ τούτων δὴ αὐτοῦ τε καὶ τὸ ὅ]ον 
φιλοσοφίας πὲρι εἰς τοὺς ἄλλους διαβέβίηνται. ᾿λη- 
Φέστατα, ἔφη. Ὁ δὲ δὴ πρεσβύτερος, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, τῆς 
μὲν τοιαύτης μανίας οὐκ ὤν ἐθέλοι µετέχειν, τὸν δὲ ὅδια- 

Ἀφλέγεσθαι ἐθέλοντα καὶ σχοπεῖν τἀληθὶς μᾶλλον µιµήσε- 
ται ἢ τὺν παιδιᾶς χάριν παίζοντα καὶ ἀντιλέγοντα, καὶ 

Ὦ Ἅαὐτός τε μετριώτερος ἔσται καὶ τὸ ἐπιτήδευμα τιμιώτε- 

ϱον ἀντὶ ἀτιμοτέρου ποιήσει. ᾿Ορθῶς, ἴφη. Οὐκοῦν 
καὶ τὰ προειρηµένα τούτου ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ πάντα προείρη- 

βοται, τὸ τὰς φύσει κοσµίους εἶναι καὶ στασίµους οἷς τις 
μεταδῶσει τῶν λόγων, καὶ µή, ὡς νῦν ὁ τυχὼν καὶ οὐδὲν 
προσήκων ἔρχεται ἐπ᾽ αὐτό; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Ἠρκεῖ 
δἡ ἐπὶ Ἰόγων µετα]ήψει μεῖναι ἐνδελεχῶς καὶ ἑυντόνως 
μηδὲν ἄλλο πρώστονει, ἀλλ ἀνεισερόφως γυμναξομίνω 

Ε αστοῖς περὶ τὸ σώμα γυµνασίοις, ἵτη διπλάσια ἢ τότε; Ἐξ, 
ἔφη, ἢ τέτταφα λέγεις: ᾽Αμέλει, εἶπον, πέντε θές. μετὰ 
γὰρ τοῦτο καταβιβαστέοι ἔσανταί σοι εἰς τὸ σπήλαιον πά- 
Ar ἐκεῖνο, καὶ ἀναγκαστίοι ἄρχειν τά τε περὶ τὸν πόλεµον 

πτᾶ καὶ ὅσαι νίων ἀρχαί, ἵνα μηδ᾽ ἐμπειρίᾳ ὑστερῶσι τῶν 
40 ἄλλων. καὶ ἔτι καὶ ἐν τούτοις βασανιστέοι, εἰ ἐμμενοῦσιν 

540 ἠἑἰκόμενοι πανταχόσε ἤ τει καὶ παρακινήσονσιν. λρόνον 
δέ, ἡ δ’ ὃς, πόσον τοῦτον τίθης; Πεντεκαίδεκα ἔτη, 
ἦν ὅ' ἐγώ. γενοµένων δὲ πεντηκοντουτῶν τοὺς διασωθέν- 

ΠΗΙΑΤΩΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΑΣ ζ. 

πάντας ἐκπέμφωσιν εὖ τοὺς ἀγρούς, τοὺς δὲ παῖδας αὐ- 
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τας καὶ ἀριστεύσαφτας πάντα πάντη ἐν ἔργοις τε καὶ 
ἐπιστήμαις πρὸς τέλος ἤδη ἀκτέον, καὶ ἀναγκαστέον ἆνα- 
κλίναντας τὴν τῆς ψυχῆς αὐγὴν εἰς αὐτὸ ἀποβιέφαι τὸ 
πᾶσι φῶς παρέχον, καὶ ἰδόντας τὸ ἀγαθὸν αὐτό, παρα- 

δείγµατι χρωµένους ἐκείνῳ, καὶ πόλιν καὶ ἐδιώτας καὶ 
ἑαυτοὺς κοσμεῖν τὸν ἐπίλοιπον βίον ἐν μέρει ἑκάστους, Β 
τὸ μὲν πολὺ πρὸς φιλοσοφίαν διαερίβοντας, ὅταν δὲ τὸ 
µέρος ἤκῃ, πρὸς πολιτικοῖς ἐπιταλαιπωροῦντας καὶ ἂρ- 
Ίοντας ἑκάστους τῆς πόλεως ἕνεκα, οὐχ ὡς καλόν τι ἆλλ᾽ 

ὥς ἀναγκαῖον πράττοντας, καὶ οὕτως ἄλλους ἀεὶ παιδεύ- ιο 

σαντας τοιούτους, ἀντικαταλιπόντας τῆς πόλεως φύλακας, 

εἰς µακάρων νήσους ἀπιόντας οἰκεῖν' μνημεῖα δ' αὐτοῖς 
καὶ θυσίας τὴν πόλιν δηµοσία ποιεῖν, ἐὰν καὶ ἡ Πνθία 5 

ξυναναιρῇ, ὡς δαίµοσιν, εἰ δὲ µή, ὡς εὐδαίμοσί τε καὶ 

ΦΔείοι. Παγκάλους, ἴφη, τοὺς ἄρχοτας, ὦ Σώκφατες, 15314 

ὥσπερ ἀνδριαντοποιὸς ἀπείργασαι. Ἀλαὶ τὰς ἀρχούσας 491 

γε, ἦν & ἑώ, ὦ Γλαύκων. μηδὲν γάρ τι οἵον µε περὶ 
ἀνδρῶν εἰρηκέναι μᾶλλον ἃ εἴρηκα ἢ περὶ γυναικῶν, 
ὅσαι ἂν αὐτῶν Ἱκαναὶ τὰς φύσεις ἐγγέγνωνται. ᾿Ορθῶς, 
ἔφη, εἴπερ ἴσα γε πάντα τοῖς ἀνδράσι κοινωνήσουσιν, ὡς 30 

διήλθοµεν. Τί οὖν; ἔφην: ἐυγχωρεῖεε περὶ τῆς πόλεώς Β 
τε καὶ πολιτείας μὴ παντάπασι» ἡμᾶς εὐχὰς εἰρηκέναι 
ἁλλὰ χαλεπἁ μέν, ὀννατὰ δέ πῃ, καὶ οὐκ ἄλλη ἢ εἴρηται, 
ὅταν οἱ ὡς ἀληθῶς φιλόσοφοι δυνάσται, ἢ πλείους ἢ 
εἶς, ἐν πόλει γενόµενοι τῶν μὲν νῦν τιμῶν καταφρονή- 15 

σωσιν, ἠγησάμενοι ἀνελευθέρους εἶναι καὶ οὐδενὸς ἀξίας, 

τὸ δὲ ὀρθὸν περὶ πλείστου ποιησάµενοι καὶ τὰς ἀπὸ εού- 
τον τιµάς, µέγισεον δὲ καὶ ἀναγκαιότατον εὺ δίκαιον, 
καὶ τούτῳ δὴ ὑπηρετοῦντές τε καὶ αὔξοντες αὐτὸ διασκευ- Ε 
ωρήσωνται τὴν ἑαυτῶν πόλιν; Πῶς; ἴφη. Όσοι μὲν ἄν, 18 

ἦν δ᾽ ἐγώ, πρεσβύτεροι τυγχάνωσι δεκετῶν ἐν τῇ πόλει, 
σει 

τῶν παραλαβόντες ἐκεὸς τῶν νῦν ἠθῶν, ὢ καὶ οἱ γονῆς 
ἴχουσι, θρέφωνται ἐν τοῖς ὄφετέροις τρύπυις καὶ γόµοις, 
οὖσιν οἴοις διεληλύθαµεν τότε, καὶ οὕτω τάχιοτά τε καὶ 1 ἃτο 
ῥᾷστα πόλιν τε καὶ πολιτείων, ἣν ἐλέγομεν, καταστᾶσαν 
αὐτήν τε εὐδαιμονήσειν καὶ τὸ ἔθνος, ἐν ᾧ ἂν ἐγγένηται, 
πλείστα ὀνήσειν; Πολύ γ΄, ἴφη. καὶ ὡς ἂν γένοιτο, εἴπερ 
ποτὶ γέγοιτο, δοκεῖς µοι, ὦ Σώκρατες, εὖ εἐρηκέναι. Β 

Οὐκοῦν ἄδην ἤδη, εἶπον ἐγώ, ἔχονσιν ἡμῖν οἱ λόγοι περί ο 
5. τὴς πύλεως ταύτης καὶ τοῦ ὁμοίου ταύτῃ ἀνδρός; 
ὅῇλος γάρ που καὶ οὗτος, οἷον φήσοµεν δεῖν αὐτὸν εἶναι. 
οῆλος, ἔφη" καὶ ὅπερ ἐρωτᾷς δοκεῖ µοι τέλος ἴχειν. 
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Εἶεν' ταῦτα μὶν δὴ ὠμολόγηται, ὦ Γλαύκων, τῇ 

μελλούση ἄκρως οἰκεῖν πόλει κοινὰς μὲν γυναῖκας, κοινοὺς 
δὲ παῖδας εἶναι καὶ πᾶσαν παιδείαν, ὠσαύτως δὲ τὰ 
ἐπιηδεύματα κοινὰ ἐν πολέμῳ τε καὶ εἰρήνη, βασιλέας 

6 δὲ αὐτῶν εἶναι τοὺς ἐν φιλοσοφία τε καὶ πρὸς τὸν πόλε- 
μον γεγονότας ἀρίστους, Ὡμολόγηται, ἔφη. Καὶ μὴν 

Β καὶ τάδε ἐννεχωφήσαμεν, ὡς, ὅταν δὴ καταστῶσιν οἱ 
ἄρχοντες, ἄγοντες τοὺς στρατιώτας κατοικιοῦσιν εἰς οἰκή- 
σεις οἵας προείποµεν, ἴδιον μὲν οὐδὲν οὐδενὶ ἐχούσας, 

ιο κοινὰς δὲ πᾶσι. πρὸς δὲ ταῖς τοιαύταις οἰκήσεσι καὶ τὰς 

πτήσεις, εἶ µνηµονεύεις, διωμολογησάμεθά πον οἷαι ἔσον- 
ται αὐτοῖς. Αλλὰ µπηµονεύω, ἴφη, ὅτι γε οὐδὲν οὐδένα 
ὠόμεθα δεῖν κεκτῆσθαι ὧν νῦν οἱ ἄλλοι, ὥσπερ δὲ ἀθλη- 

γα 

τάς τε πολέμου καὶ φύἶακας, μισθὸν τῆς φυἰακῆς δεχο- j 

C ιό μένους εἰς ἐνιαυτὸν τὴν εἰς ταῦτα τροφὴν παρὰ τῶν 
ἄλλων, αὐτῶν τε δεῖν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως ἐπιμελεῖσθαι. 
᾿Ορθῶς, ἔφην, λέγεις. ἆλλά γε, ἐπειδὴ τοῦτ ἀπετελέ- 

σαµεν, ἀναμνησθῶμεν, πόθεν δεῦρο ἐξεεραπόμεθα, ἵνα 
πάλιν τὴν αὐτὴν ἴωμεν. Οὐ χαλεπόν, ἔφη. σχεδὸν γάρ, 

ποκαθάπερ νῦν, ὡς διεληλυθὼς περὶ τῆς πόλεως τοὺς λό- 
γους ἐποιοῦ λέγων ὡς ἀγαθὴν μὲν τὴν τοιαύτην, οἴαν 

Ὁ τότε διῆλθες, τιθείης πόλιν, καὶ ἄνδρα τὸν ἐκείνῃ ὅμοιον, 
καὶ ταῦτα, ὡς ἔοικας, καλλίω ἔτι ἴχων εἰὐπεῖν πόλιν τε 

δ44 καὶ ἄνδρα. ἀλλ οὖν δὴ τὰς ἄλλας ἡμαρτημένας ἴλεγες, 
35 εἰ αὕτη ὀρθή. τῶν δὲ λοιπῶν πολιτειῶν ἴφησθα, ὡς 

µνημονεύω, τέτταρα εἴδη εἶναι, ὧν καὶ πέρι λόγον ἄξιον 
εἴη ἔχειν καὶ ἰδεῖν αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα καὶ τοὺς ἐκεί- 
ναις αὖ ὁμοίους, ἵνα πάντας αὐτοὺς ἐδόντες, καὶ ὁμοο- 
γησάµενοι τὺν ἄριστον καὶ τὸν κάκιστον ἄνδρα, ἐπισκε- 

30 ψαίµεθα, εἰ ὁ ἄριστος εὐδαιμονέστατος καὶ ὁ κάκιστος 
ἀθλιώτατος, ἢ ἄλλως ἴχοι. καὶ ἐμοῦ ἐρομένον, τίνας λέ- 
γοις τὰς τέεταρας πολιτείας, ἐν τούτῳ ὑπέλαβε Πολέ- 

µαρχός τε καὶ ᾿δείμαντος, καὶ οὕτω δη οὐ ἀναλαβὼν τὸν 318 
λόγον δεῦρο. ἀφίξαι. ᾿Ορθότατα, εἶπον, ἐμνημόνευσαρ. B 
Πάλιν τοίνυν, ὥσπερ παλαιστής, τὴν αὐτὴν λαβὴν πά- 
ρεχε, καὶ τὸ αὐτὸ ἐμοῦ ἐρομένου πειρῶ εἰπεῖν, ἄπερ τότε 
ἐμεῖλες λέγειν. Ἐάνπερ, ἦν ὅ) ἐγῶ, δύνωµαι. Καὶ µήν, 5 
ἡ ὅ᾽ ὃς, ἐπιθυμῶ καὶ αὐτὸς ἀκοῦσαι, τίνας ἔλεγες τὰς 

τέτταρας πολιτείας. Οὐ χαλεπῶς, ἦν ὃ ἐγώ, ἀκούσει. 
εἰσὶ γὰρ ὃς λέγω, αἴπερ καὶ ὀνόματα ἴχουσιν, ἤ τε ὑπὸ 6 
τῶν πολλῶν ἐπαινουμίνη, ἡ Κρητική τε καὶ 4ακωνικὴ 
αὕτη" καὶ δευτέρα καὶ δευτέρως ἐπαινουμένη, καλουμένη 10 
ὅ) ὀλιγαρχία, συχνῶν γέµουσα κακῶν πολιτεία" ἥ τε ταύτῃ 

διάφορος καὶ ἐφεξῆς γινοµένη δημοκρατία, καὶ ἡ γενναία 
δὴ τυραννὶς καὶ ἡ πασῶν τούτων διαφεύγουσα, τἐταρτόν τε 
καὶ ἴσχατον πόλεως νύσηµα. ἢ τίνα ἄλλην ἔχεις ἰδέαν πο- 
λείας, ἥτις καὶ ἐν εἴδει διαφανεῖ τινὶ κεῖται; δυνασεεῖαι 16 D 
γὰρ καὶ ὠνηταὶ βασιλεῖαι καὶ τοιαῦταί τινες πολιτεῖαι µε- 
ταξύ τι τούτων πού εἶσιν, εὗροι ὅ ἄν τις αὐτὰς οὐκ 
ἐλάττους περὶ τοὺς βαρβάρους ἡ τοὺς ΄Ἓλληνας, Πολλαὶ 
γοῦν καὶ ἄτοποι, ἔφη, Ἰέγονται. Οἶσθ) οὖν, ἦν δ' ἐγώ, 
ὅτι καὶ ἀνθρώπων εἴδη εωσαῦτα ἀνάγκη τρόπων εἶναι, 1ο 
Όσαπερ καὶ πολιτειῶν; ἢ οἴει ἐκ δρυός ποθεν ἢ ἐκ πέ- 
τρας τὰς πολιτείας γίγνεσθαι, ἆλλ᾽ οὐχὶ ἐκ τῶν ἠθῶν τῶν 
ἐν ταῖς πόλεσιν, ἃ ἂν ὥσπερ ῥέψαντα τἆλλα ἐφελκύσηται; ἙἘ 
Οὐδαμῶς ἔγωγ”, ἔφη, ἄλλοθεν ἢ ἐντεῦθεν. Οὐκοῦν εἰ 
τὰ τῶν πόλεων πέντε, καὶ αἱ τῶν ἰδιωτῶν κατασκευαὶ 35 

τῆς ψυχῆς πέντε ἂν εἶεν. Τί μήν; Τὸν μὲν δῇ τῇ ἀρι- 
στοκρατίᾳ ὅμοιον διεληλύθαµεν ἤδη, ὃν ἀγαθόν τε καὶ 
δίκαιον ὀρθῶς φαμὲν εἶναι. «μληλύθαμεν. 40 οὖν τὸ δ45 
μετὰ τοῦτο δµτέον τοὺς χείρους, τὸν φιλόνεικόν τε καὶ 

φιλύτιµον, κατὰ τὴν ἠακωνικὴν ἑστῶτα πολιτείαν, καὶ ο 
ὀλιγαρχικὸν αὖ καὶ δημοκρατικὸν καὶ τὸν τυραννικόν, 
ἵνα τὸν ἀδικώτατον ἰδόντες ἀντιθώμεν τῷ δικαιοτάτφ 
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καὶ ἡμῖν τελέα ἡ οχέψις ᾗ, πῶς ποτὶ ἡ ἄκρατος δικαιο- 
ούνη πρὸς ἀδικίαν τὴν ἄκφατον ἔχει εὐδαιμονίας τε πρι 
τοῦ ἔχοντος καὶ ἀθλιότητος, ἵνα ἢ Θρασυμάχῳ πειθόµε- 

Β νοι διώκωµεν ἀδικίαν ἢ τῷ νῦν προφαινοµένω 1όγῳ δι- 
δκαιοσύνην; Παντάπασι μὶν οὖν, ἴφη, οὕτω ποιητέον. 
αρ) οὖν ὥσπερ ἠρξάμεθα ἓν ταῖς πολιτείαις πρότερον 
σκοπεῖν τὰ ἤθη ἡ ἐν τοῖς ἐδιώταις, ὡς ἐναργέστερον 
ὂν, καὶ νῦν οὕτω πρῶτον μὲν τὴν φιλύειμον σκεπτέον 
πολιτείαν — ὄνομα γὰρ οὐκ ἔχω λεγόµενον ἄλλο" ἢ τιµο- 

1 κρατίαν ἡ τιµαρχίαν αὐτὴν κλητέον --, πρὸς δὲ ταύτην 
τὸν τοιοῦτον ἄνδρα σκεψόμεθα, ἴπετα ὀλιγαρχίαν καὶ 

Ὁ. ἄνδρα ὀλιγαρχικόν, αὖθις δὲ εἰς δηµοχρατίαν ἁποβλέ- 
Ψαντες Θεασόμεθα ἄνδρα δηµοκραεικόν, τὸ δὲ τέταρτον 
εἰς τυραννουµένην πύλιν ἑλθόντες καὶ ἐδόντες, πάλιν εἰς 

αδτυραννικὴν φυχὴν βλέποντες, πειρασόµεθα περὶ ὧν πρού- 
Φέμεθα ἱκανοὶ κριταὶ γενέσθαι; Κατὰ λόγον γέ τοι ἄν, 

ἔφη, οὕτω γίγνοιτο ἤ τε Θέα καὶ ἡ κρίσιᾳ. 
Φέρε τοίνυν, ἦν ὅ) ἐγώ, πειρώµεθα λέγειν, τίνα τρό- 

πον τιµοκρατία γένους) ἂν ἐξ ἀρισεοκρατίας. ἢ τόδε μὲν 
Ὀ40 ἁπλοῦν, ὅτι πᾶσα πολιτεία μεταβάλλει ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔχον- 

τος τὰς ἀρχάς, ὕταν ἐν αὐτῷ τούτῳ στάσις ἐγγένηται; 
ὁμονοοῦντος δέ, κἂν πάνυ ὀλίγον ᾗ, ἀδύνατον κινηθῆναι; 
Ἔσει γὰρ οὕτως. Πῶς οὖν δή, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ἡ 
πόλις ἡμῖν κινηθήσεται, καὶ πῇ στασιάσουσιν οἱ ἐπίκου- 

Ἴδροι καὶ οἱ ἄρχοντες πρὺς ἀλλήλους τε καὶ πρὸς ἑαυτούς; 
ἢ βούλει, ὥσπερ Όμηρος, εὐχώμεθα ταῖς ΠΜούσαις εἰπεῖν 
ἡμῖν, ὅπως δὴ πρῶτον στάσις ἔμπεσε, καὶ φῶμεν αὐτὸς 

Ἐ τραγικῶς, ὡς πρὸς παῖδας ἡμᾶς παιζούσας καὶ ἐρεσχη- 
381 λούσας, ὡς δὴ σπουδῇ λεγούσας, ὑψηλολογουμένας λέγειν; 

51600 Πώς; Ὠδέπως. χαλεπὺν μὲν κινηθῆναι πόλιν οὕτω ἑυστᾶ- 
σαν: ἆλλ᾽ ἐπεὶ γενοµένῳ παντὶ φθορά ἐστιν, οὐδ᾽ ἡ τοι- 
αύτη ξύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ χρόνον, ἀλλὰ ἀνθήσεται. 
λύσις δὲ ἤδε: οὐ µόνον φυτοῖς ἐγγείοις, ἀλλὰ καὶ ἓν ἔπι- 
γείοις ζώοις φορὰ καὶ ἀφορία ψΨυχῆς τε καὶ σωμάτων 

35 γίγνονται, Όταν περιτροπαὶ ἑκάστοις κύκλων περιφορὰς 
ξυνώπτωσι, βραχυβίοις μὲν βραχυπόρους, ἐναντίοις δὲ 

ἐναντίας. γένους δὲ ὑἡμετέρου εὐγονίας τε καὶ ὠφορίας, 
Ἡ καίπερ ὄντες σοφοί, οὓς ἡγεμόνας πόλεως ἐπαιδεύσασθε, 

οὐδὲν μᾶλλον λογισμῷ μετ αἰσθήσεως τεύξονται, ἁλλὰ 
«Ὁπάρεισιν αὐτοὺς καὶ γεννήσουσι παϊδάς ποτε οὐ δέον. 

ἴσει δὲ Θείῳ μὲν γεννητῷ περίοδος ἦν ἀρνθμὸς περιλαµ- 
βάνει τέλειος, ἀνθρωπείῳ δὲ ἐν ᾧ πρώτῳ αὐξήσεις δυνά- 
µεναί τε καὶ ὄνναστενόμεναι τρεῖς ἀποστάσεις, τέτταρας 

δὲ ὄρους λαβοῦσαι ἁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ 
0 ο αὐξόνεων καὶ φθινόντων, πάντα προσήγοφα καὶ ῥητὰ 

πρὸς ἄλληλα ἀπέφηναν' ὧν ἐπίτριτος πυθµήν πεμπάδι 
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συζυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέχεται τρὶς αὐξηθείς, τὴν μὲν 
ἴσην ἰσάκις, ἑκαεὺν τοδαντώκις, τὴν δὲ ἰσομήκη μέν, τῇ 

προµήκει δέ, ἑκατὺν μὲν ἀριθμῶν ἀπὸ διαµέτρων ῥητῶν 
πεμπάδος, δεοµέρων ἑνὸς ἑκάστων, ἀθῥήτων δὲ δυεῖν, 
ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος. ξύμπας δὲ οὗτος ἀριθμὸς π 
γεσµετρικός, τοιούτου κύριος, ἁμεινόνων τε καὶ γειρόνων 

γενέσεων, ἃς Όταν ἀγνοήσαντες ὑμῖν οἱ φύλακες συνοι- Ὦ 
κίζωσι νύμφας νυµφίοις παφὰ καιρόν, οὐκ εὐφνεῖς οὐδ' 

εὐτυχεῖς παῖδες ἔσονται. ὧν καταστήσονται μὲν τοὺς ἀφί- 
στους οἱ πρότεροι, ὅμως δὲ ὄντες ἀνάξιοι, εἷς εὰς τῶν ιο 
πατέρων αὖ δυνάμεις ἑλθόντες, ἡμῶν πρῶτον ἄρξονται 
ἀμελεῖν φύλακες ὄντες, παρ ἔλαττον τοῦ δέοντος ἠγησά- 
µενοι τὰ µονσικῆς, δεύτερον δὲ τὰ γυμναστικῆς: ὅθεν 
ἀμονσύεεροι γενήσονται ὑμῖν οἳ νέοι. ἐκ δὲ τούτων ἄρ- 

Ίχοντες οὐ πάνυ φυλακικοὶ καταστήσονται πρὸς εὺ δοκιµά- 15 R 
ἔειν τὰ Ἡσιόδου τε καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῖν γένη, χρυσοῦν τε 547 
καὶ ἀργυροῦν καὶ χαλκοῦν καὶ σιδηροῦν. ὁμοῦ δὲ µιγέντος 
σιδήρου ἀργύρῳ καὶ χαλκοῦ χρυσῷ ἀνομοιότης ἐγγενήσεται 
καὶ ἀνωμαλία ἀνάρμοστος, ἃ γενόµενα, οὗ ἂν ἐγγένηται, 
ἀεὶ τίχτει πόλεμον καὶ ἔχθραν. ταύτης τοι γενεᾶς χρὴ 10 383 
φάναι εἶναι στάσιν, ὅπου ἂν γήγνηται citi. Καὶ ὀρθῶς 
Υ’, ἴφη, αὐτὰς ἀποκρίνεσθαι φήσοµεν. Καὶ γάρ, ἦν ὃ᾽ 
ἐμώ, ἀνάγκη Μούσας γε οὔσας. Τί οὖν, ἡ ὅ ὃς, τὸ 493 
μετὰ τοῦτο λέγουσιν αἱ Μοῦσαι; Στάσεας, ἦν δ᾽ ἐγώ, γε Β 
νοµένης εἰλκέτην ἄρα ἕκατέρω τὼ γίνη, τὸ μὲν σιδηροῦν 
καὶ χαλκοῦν ἐπὶ χρηµατισμὀν καὶ γῆς κτῆσιν καὶ οὐπίας 
χφυσίου τε καὶ ἀργύρου, τὸ ὅ' αὖ χρυσοῦν τε καὶ ὦργυ- 
ροῦν, ἅτε οὐ πενοµένω, ἁλιὰ φύσει ὄντε πλονσίω, τὰς 
φυχᾶς ἐπὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἀρχαίαν κατάστασιν ἠγέτην. 
βιαζοµένων δὲ καὶ ἀντιτεινόντων ἀλλήλοις, εἷς μέσον ὦμο- 10 
λόγησαν γῆν μὲν καὶ οἰκίας κατανειµαμένους ἐδιώσασθαι, ϐὁ 

τοὺς δὲ πρὶν φυλαττομένους ὑπ αὐτῶν ας ἐλευθέρους, 

φίλους τε καὶ τροφέας, δουλωσάμενοι τότε περιοίκους τε 
καὶ οἰκέτας ἔχοντες, αὐεοὶ πολέμου τε καὶ φυλακῆς αὐ- 
τῶν ἐπιμελεῖσθαι. «ἀοκεῖ µοι, ἴπη, αὕτη ἡ µετάβασις as 

ἐντεῦθεν γήγνεσθαι. Οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, ἐν µέσῳ τις 
ἂν εἴη ἀρισεοκρατίας τε καὶ ὀλιγαρχίας αὕτη ἡ πολιτεία; 
Πάνο μὶν οὖν. 

Μεταβήσεται μὲν δὴ οὕτω" μεταβᾶσα δὶ πῶς οὐχήσει; 
ἢ φανερὸν ὅτι τὰ μὲν µιµήσεται τὴν προτέραν πολιτείαν͵ 0 
τὰ δὲ τὴν ὀλιγαρχίαν, ἄε ἐν µέσω οὖσα, τὸ δέ τι καὶ 
αὐτῆς Έξει ἴδιον: Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν τῷ μὶν τιμῶν 
τοὺς ἄρχοντας καὶ γεωργιῶν ἀπέχεσθαι τὸ προπολεμοῦν 
αὐτῆς καὶ χειροτεχνιῶν καὶ τοῦ ἄλλου χρηματισμοῦ, ἔυσσί- 
τια δὲ κατεσκενάσθαι καὶ γυμνασεικῆς τε καὶ τῆς τοῦ» 

πολέμου ἀγωνίας ἐπιμελεῖσθαι, πᾶσι τοῖς τοιούτοις τὴν 
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προτέραν µιµήσεται; Λία. Τῷ δέ γε φοβεῖσθαι τοὺς σο- 

Ε φοὺς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἄγειν, ἄεε οὐχέτι κεκτηµένη ἁπλοῦς 
τε καὶ ἀτεγεῖς τοὺς τοιούτους ἄνδρας ἀλλὰ μεκτούς, ἐπὶ 
δὲ τοὺς θυμοειδεῖς τε καὶ ἁπλουστέρους ἀποκλίνεν, τοὺς 

ὑπρὺς πύλεμον μᾶλλον πεφυκότας ἢ πρὸς εἰρήνην, καὶ 
τοὺς περὶ ταῦτα δόλους τε καὶ μηχανὰς ἐντίμως ἔχειν, 

καὶ πολεμοῦσα τὸν ἀεὶ χρόνον διάγειν αὐτη ἔαντῇ αὖ, 
τὰ πολλὰ τῶν τοιούεων ἴδια ἕξει; Ναί. Ἐπιθυμηταὶ δέ 

γε, ἦν δ' ὑώ, χρημάτων οἱ τοιοῦτοι ἴσονται, ὥσπερ οἱ 
ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, καὶ τιμῶντες ἀγρίως ὑπὸ σκύτου 

χφυσόν τε καὶ ἄργορον, ὅτε κεκεηµένοι ταμιεῖα καὶ οὐκεί- 
οὓς θησαυρούς, οἱ θέµενοι ἂν αὐτὰ κρύψειαν, καὶ αὖ 

Β περβόλους οὐήσεων, ἀτεχνῶς ψεοτιᾶς ἐδίας, ἐν αἷς 

ἀναλίσκοντες γυναιξέ τε καὶ οἷς ἐθέλομν ἄλλοι πολλὰ 

380 15 ὤν δαπανῶντο. ἸΑληθίστοτα, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ φειδωλοὶ 
χρημάτων, ὥτε τιμµώνεες καὶ οὐ. φανερῶς κτώµενοι, φιλα- 

ραλωταὶ δὲ ἀλλοτρίων δι ἐπιθυμίαν, καὶ λάθρα τὰς ἠδο- 
νὰς καρπούµενοι, ὥσπερ παϊδες πατέρα τὸν νόµον ἆπο- 

διδράσκοντες. οὐχ «ὑπὸ πειθοῦς ἁλὶ ὑπὸ βίας πεπαιδευ- 

10 µένοι διὰ τὸ τῆς ἀληθινῆς ΠΜούσης τῆς μετὰ λόγων τε 

6 καὶ φιλοσοφίας ἡμεληκέναι καὶ πρεσβυτέρως. γυμναατικὴν 

µονσικῆς τετιµηκέναι. Παντάπασιν, ἴφη, ἀέγεις µεμιγμέ- 

νην πολιτείαν ἐκ κακοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ. ἨΜέμικται γάρ, 
ἦν δ' ἐγώ: διαφανέστατον ὅ' ἐν αὐεῇ ἐσεῖν ἓν τι µόνον 

35 ὑπὸ τοῦ θυμοειδοῦς κρατοῦντος, Φφιλονεικίαι καὶ φιλοτι- 
µίαι. Σφύδρα γε, ἡ ὃ' ὃς Οὐκοῦν, ἦν ὃ ἠγώ, αὕτη 
μὲν ἡ πολιτεία οὕτω γεγονυῖα καὶ τοιαύτη ἄν τις εἴη, 

ὡς λόγῳ οχῆμα πολιτείας ὑπογράφανεα μὴ ἀκριβῶς ἄπερ- 
Ὁ γάσασθαι διὰ τὸ ἐξαρκεῖν μὲν ἐδεῖν καὶ ἐκ τῆς ὑπογρα- 
30 φῆς τόν τε δικαιότατον καὶ τὸν ἀδοιώτατον, ἁμήχανον 

δὲ µήκει ἔργον εἶναι πάσας μὲν πολιτείας, πάντα δὲ ἤθη 
μηδὶν παραλιπόντα δμλθεῖν. Καὶ ὀρθῶς, ἔφη. 

ᾳ οὖν ὁ κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν ὠνήρ: πῶς τε 
γενόμενος, ποϊός εέ τις ὧν; Οἶμαι μέν, ἴφη ὁ ᾽Αδείμαν- 

3Δθαστος, ἐγγύς τι αὐτὸν Γλαύκωνος τουτονῖ τείνειν ἔνεκά γε 

φιλονεικίας. Ἴσως, ἦν δ' ἐγώ, τοῦτύ γε" ἀλλά µοι δοκεῖ 
Ε τάδε οὐ κατὰ τοῦτον πεφυκέναι. Τὰ ποῖα; Αὐθαδέστε- 

ρόν τε δεῖ αὐτόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἶναι καὶ ὑποαμουσότερον, 
φιλόμονσον δὲ καὶ φιλήκοον μέν, ῥητορικὸν ὅ᾽ οὐδαμῶς. 

6549 «καὶ δούλοις μέν τις ἂν ἄγριος εἴη ὁ τοιοῦτος, οὐ κατα- 

φρονών δούλων, ὥσπερ ὁ Ἱκανῶς πεπαιδευµένος, ἔλεν- 
Φέροις δὲ ἥμερος, ἀρχόντων δὲ σφόδρα ὑπήκοος, φίλαρχας 
δὲ καὶ φιλότιμος, οὐκ ἀπὺ τοῦ λέγειν ἀξιῶν ἄρχειν οὐδ' 
ἀπὺ τοιούτου οὐδενός, ἁλλ᾽ ἀπὸ ἔφγων τῶν τε πολεμικών 

ϱ καὶ τῶν περὶ τὰ πολεμικά, φιλογυµναστής τέτις ὤν καὶ 
φιλόθηρος. ᾿Εστι γάρ, ἔφη, τοῦτο τὸ ἠθος ἐκείνης τῆς 

δα 
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πολιτείας. Οὐκοῦν καὶ χρημάτων, ἦν d' ἐγώ, ὁ τοιοῦτος 
νέος μὲν ὢν καταφρονοῖ ἄν, ὅσῳ δὲ πρεσβύτερος γέγνοιο, B 
μᾶλλον ἀεὶ ἀσπάζοιτο ἂν τῷ τε µετέχειν τῆς τοῦ φιλοχρη- 
µάτου φύσεως καὶ μὴ εἶναι εἰλικρινὴς πρὸς ἀρετὴν διὰ 
τὸ ἀπολειφθῆναι τοῦ ἀρίστου φύλακος; Τίνος ἡ ὅ) des 
ὁ ᾽Αδείμαντος. «όγου, ἦν ὅ' ἐγώ, μονσικῇ κεκραµένου" 
ὃς μόνος ἐγγενάμενος σωτὴρ ἀρετῆς διὰ βίου ἐνοικεῖ τῷ 
ἔχοντι. Καλῶς, ἔφη, λέγεις. Καὶ ἴστι μέν γ΄, ἦν ὃ) ἐγώ, 
τοιοῦτος ὁ τιμοκρατικὸς γεανίας, τῇ τοιαύτῃ πόλει ἐοικώς. 

Πάνυ μὲν οὖν. Γήνεαι δὲ Υ, εἶπον, οὗτος ὧδέ πως, 1ος 

ἐνίοτε πατρὺς ἀγαθοῦ ὧν νέος νυἱὸς ἐν πύλει οἰχοῦντος οὐκ 
εὖ πολιτευοµένη, φεύγοντος τάς τε τιμὰς καὶ ἀρχὰς καὶ 

δίκας καὶ τὴν τοιαύτην πᾶσαν φιλοπραγµοσύνη» καὶ ἐθέ- 

Ίοντος ἐλαττοῦόθαι, ὥστε πράγματα μὴ ἔχειν. Πῇ δή, 
ἔφη, γέγνετα: Όταν, ἦν δ' ἐγώ, πρῶτον μὲν τῆς μητρὸς 15 
ἀκούῃ ἀχθομένης, ὅτι οὐ τῶν ἀρχόνιων αὐτῇ ὁ ἀνήρ Ὦ 
ἐστι, καὶ ἑλατεουμένης διὰ ταῦτα ἐν ταῖς ἄλλαις γυναιξίν, 

ἔπετα ὀρώσης μὴ σφόδρα περὶ ρήματα σπονδάζοντα 
μηδὲ µαχόμενον καὶ λοιδορούµενον ἰδίᾳ τε ἐν δικαστηρίοις 

καὶ δημοσία, ἀλλὰ ῥᾳθύμως πάντα τὰ τοιαῦτα φέροντα" 
καὶ ἑαυτῷ μὲν τὸν νοῦν προσέχοντα ἀεὶ αὐσθάνηται, 
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ἑαυτὴν δὲ µήτε πάνυ τιμῶντα μήτε ἀτιμάζοντα" ἐξ ἁπάν- 494 
των τούτων ἀχθομένης τε καὶ λεγούσης ὡς ἄνανδρός τε 
αὐτῷ ὁ πατὴρ καὶ λίαν ἀνειμένος, καὶ ἄλλα δὴ ὅσα καὶ 

οἷα φιλοῦσιν αἲ γυραῖκες περὶ τῶν τοιούτων ὑμνεῖν. Καὶ as R 
μαλ’, ἴφη ὁ ᾿δείμαντος, πολλά τε καὶ Όμοια ἑανταῖς. 
Οἶσθα οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι καὶ οἱ αὐκέται τῶν τοιούτων 

ἐνίοτε λάθρα πρὸς τοὺς υἱεῖς εοιαῦτα λέγουσιν, οἱ δοκοῦν- 388 
τες εὖνοι εἶναι, καὶ ἑάν τινα ἴδωσιν ἢ ὀφείλοντα χρήματα, 
ὦ μὴ ἐπεξέρχεται.ὁ πατήρ, ἤ τι ἄλλο ἀδικοῦντα, διακε- 30 
λεύονται ὅπως, ἐπειδὰν ἀνὴρ γένηται, τιµωρήσεται πάν- 
τας τοὺς τοισύτους καὶ ἀνὴρ μᾶλλον ἔσται τοῦ πατρός. 

καὶ ἐξιὼν ἕτερα τοιαῦτα ἀκούει καὶ ὁρᾷ, τοὺς μὲν τὰ 
αὐτῶν πράετοντας ἓν τῇ πόλει ἠλιθίους τε παλουμένους 
καὶ ἐν σμικρῷ λόγω ὄντας, τοὺς δὲ μὴ τὰ αὐτῶν τιµω- 15 
µένους τε καὶ ἐπωινονμένους. εύτε δὴ ὁ νέος πάντα τὰ 
τοιαῦτα ἀκούων τε καὶ ὁρῶν, καὶ αὖ τοὺς τοῦ πατρὺς 

λόγους ἀκούων τε καὶ ὁφῶν τὰ ἐπικηδεύματα αὐτοῦ ἐγγύ- 
8εν παρὰ τὰ τῶν ἄλλων, ἑλκόμενος ὑπ ἀμφοτέρων τού- 

τω», τοῦ μὲν πατρὸς αὐτοῦ τὺ λογιστικὺν ἐν τῇ ψυχῇ 1ο Β 
ἄρδοντός τε καὶ αὔξοντος, τῶν δὲ ἄλλων τό τε ἐπιθυμη- 
τικὺν καὶ τὺ Φυµοειδές, διὰ τὸ μὴ κακοῦ ἀνδρὸς εἶναι 

τὴν φύσιν, ὁμιλίαις δὲ ταῖς τῶν ἄλλων κακαῖς κεχρῆσθαι, 
εἰς τὸ μέσον ἑλκόμενος ὑπ' ἀμφοτέρων τούτων ᾖλθε, καὶ 
τὴν ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν παρέδωκε τῷ µέσῳ τε καὶ φιλογείκω 45 
παὶ θυμοειδεῖ, καὶ ἐγένετο ὑψηλόφρων τε καὶ φιλότιμος 

1. Τῷ AnODPAJemr: Τὸ ας. — 7. διάγεινν αὐτὴ ἰαυτῆς αὐτὰ ᾱ, διάγερνν αὐτὴ ἑαντῆς αὖ τὰ ο. -- 
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ἀνήρ. ΚΝομιδῇ µοι, ἔφη, δοκεῖς τὴν τούτου γένεσιν διε- 
ο ληλυθένω. Ἔχομεν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, τήν τε δευτέραν 

πολιτείαν καὶ τὸν δεύτερον ἄνδρα. Ἔχομεν, ἔφη. 

Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, τὺ τοῦ Αἰσχύίου, λέγωµεν, 
δἄλλον ἄλ1ῃ πρὸς πύλει τεταγµένον; μᾶλλον δὲ 
κατὰ τὴν ὑπόθεσιν προτέραν τὴν πόλιν; Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη. Εὔῃ δέ γ) ἄν, ὡς ἐγώμαι, ὀλιγαρχία ἡ μετὰ τὴν 

τοιαύτην πολιτείαν. Αέγεις δὲ, ἡ ὃ ὅς, τὴν ποίαν κα- 
τάστασιν ὀλιγαρχίαν; Τὴν ὧπὸ ειµηµάτων, ἦν ὃ' ἐγώ, 

Ῥ ιοπολιτείαν, ἐν ἡ οἱ μὶν πλούσιοι ἄρχουσι, πένητι δὶ οὐ 
µέτεστιν ἀρχῆς. ΠΜανθάνω, ἡ ὅ᾽ ὃς. Οὐκοῦν ὡς µετα- 

βαίνει πρῶτον ἐκ τῆς τιµαρχίας εἰς τὴν ὀλιγαρχίαν, ῥη- 
τέον; Να Καὶ µήν, ἦν δ' ἐγώ, καὶ τυφὶῷ γε δῆλον, 
ὥς μεταβαίνει. Πώς: Τὸ ταμιεῖον, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, ἐκεῖνο 

10 ἑκάστῳ χρυσίου πληρούμενον ἀπόλλνοι τὴν τοιαύτην πολι- 
τείαν. πρῶτον μὶν γὰρ δαπάνας αὐτοῖς ἐξευρίσκουσι, καὶ 
τοὺς νόμους ἐπὶ τοῦτο παράγονσιν, ἀπειθοῦντες αὐτοί τε 

Ε καὶ γυναῖκε αὐτῶν. Εἰκός, ἴφη. "Επειτά γε, οἶμαι, 
ἄλλος ἅλλον ὁρῶν καὶ εἰς ζῆλον ἰὼν τὸ πλήθος τοιοῦτον 

30 αὐτῶν ἀπειργάσαντο. Εἰκόφ. Τούντεῦθεν τοίνυν, εἶπον, 
προϊόντες εἰς τὸ πρόσθεν τοῦ χρηµατίζεσθαι, ὕσω ἂν 
τοῦτο τιµιώτερον ἡγῶνται, τοσοέτῳ ἀριτὴν ἀτιμοτέραν. 
ἢ οὐχ οὕτω πλούτου ἀριτὴ διέότηκεν, ὥσπερ ἐν πλά- 
στιγγε ζυγοῦ κειµένου ἑκατέρου ἄεὶ τοὐναντίον ῥέποντει 

ὤδε ο Καὶ µάλ, ἔφη. Τιμωμένου δὴ πλούτου ἐν πόλει 
καὶ τῶν πλουσίων ὠτιμοτέρα ἀρετή τε καὶ οἱ ἆγαθοί. 
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3980) 

-Πλον. Ασκεῖται δὴ τὸ ἀεὶ τιµώµενον, ἀμελεῖται δὲ τὸ 
ἀτιμαξζόμενον. Οὕτως. Avrl δὴ φιλονείκων καὶ φιλο- 
τίµων ὠνδρῶν φιλοχρηµαεισεαὶ καὶ (φιλοχρήµατοι τελευ- 

30 τῶντες ἐγένοντο, καὶ τὸν μὲν πλούσιον ἐπαινοῦσί τε καὶ 

Φαυμάζονσι καὶ εἷς τὰς ἀρχὰς ἄγουσι, τὺν δὲ πένητα ὧτι- 
µάζονσιν. Πάνυ γε. Οὐκοῦν εύτε δή νόμο» είθενται 

Ἡ ἍΌὅρον πολιτείας ὀλιγαρχικῆς ταξάµενοι πλήθος χρημάτων, 
οὗ μὲν μᾶλλον ὀλιγαρχία, πλέον, οὗ ὅ᾽ ἧττον, ὕλαττον, 

19 προειπόντες ἀρχῶν μὴ µετέχειν, ᾧ ἂν μὴ ᾖ οὐσία εἰς τὸ 
ταχθὶν τίµηµα, ταῦτα δὲ ἢ βίᾳ μεθ’ ὅπλων διαπράττονται, 
ἢ καὶ πρὸ τούτου φοβήσαντες κατεστήσαντο τὴν τοιαύ- 
την πολιτείαν. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτω μὶν οὖν. Ἡ μὶν δὴ 
κατάσεασις ὡς ἴπος εἰπεῖν αὕτη. Ναΐ, ἔφη" ἀλλὰ τίς 

αὐ δὴ ὁ τρόπος τῆς πολιτείας; καὶ ποῖά ἐστιν ἃ ἴφαμεν 

αὐτὴν ἁμαρεήματα ἔχειν: 
μ Πρώτον μέν, ἔφην, τοῦτο αὐτό, ὁ Όρος αὐτῆς οἷός 

ἐστιν. ἄθφει γάρ, εἰ νεῶν οὕτω τες ποιοῖτο κυβερνήτας 
ἀπὸ τιµηµάτω», τῷ δὲ πένητι, εἰ καὶ κυβερνητικώτερος 

αὐ εἴη, μὴ ἐπιερέπο. Πονηράν, ἡ ὅ ὃς, τὴν ναυτιλίαν 
αὐτοὺς ναυτίλλεσθαι. Οὐκοῦν καὶ περὶ ἄλλου οὕτως ὅτου- 
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οὖν ἤ τινος ἀρχῆς: Οἶμαι ἔγωγε. Πλὴν πόλεως; ἦν ὃ 
ἐγώ". ἢ καὶ πὀλέως πέρι; Πολύ Υ, ἴφη, μάλιστα, ὥσω 
χαλεπωεάτη καὶ μεγίστη ἡ ἀρχή. Ἐν μὲν δὴ τοῦτο το- D 
σοῦτον ὀλιγαρχία ἂν ἔχοι ἁμάρτημα. Φαίνεται. Τί δέ; 

τόδε ἀρά τι τούτου ἵλαττον; Τὸ ποῖον; Τὸ μὴ μίαν 3 
ἀλλὰ δύο ἀνάγκῃ εἶναι τὴν τοιαύτην πόλιν, τὴν μὲν πε 
νήτων, τῆν δὲ πλουσίων, οὐκοῦντας ἐν τῷ αὐτῷ, ἄεὶ 
ἐπιβουλεύοντας ἀλλήλοις. Οὐδὶν μὰ αἵ, ἔφη, ἔλαττον, 

τ᾽αλλὰ μὴν οὐδὲ τόδε καλόν, t ἀδυνάτους εἶναι ἴσως πύλεμόν 

τινα πολεμεῖν διὰ τὸ ἀναγκάρεσθαι ἤ χρωµένονς τῷ πλήθει τ0 
ὠπλισμένῳ δεδιέναι μᾶλλον ἢ τοὺς πολεμίους, ἢ μὴ Ίρω- ἙἘ 
µένους ὡς ἁληθῶς ολιγαρχικοὺς φανῆναι ἐν αὐτῷ τῷ 
µάχεσθαι, καὶ ἅμα χρήματα μὴ ἐθέλειν εἰσφέρην, ἅτε 
φιλοχρηµάτους. Οὐ καλόν. Τί δὲ; ὃ πάλαι ἐλοιδοροῦ- 
μεν, τὸ πολυπραγμονεῖν γεωργοῦντας καὶ χρηµατιζοµένους 16 

" * — οσο 
καὶ πολεμοῦντας ἅμα τοὺς αὐτοὺς ἐν τῇ τοιαύτη πολιτείᾳ, 399 

ἡ δοκεῖ ὀρθῶς ἔχειν; Οὐδ' ὁπωστιοῦν. Ὄρα δή, τούτων 
πάντων τῶν κακῶν εἰ τόδε µέγισεον αὔτη πρώτη παρα- 
δέχεται. Τὸ ποῖον; Τὸ ἐξεῖναι πάντα τὰ αὐτοῦ ἀποδύ- 

σθαι, καὶ ἄλλω κεήσασθαι τὰ τούτου, καὶ ἀποδόμενον 10 
οὐἰκεῖν ἐν τῇ πόλει μηδὶν ὄντα τῶν τῆς πόλεως μερών, 
μήτε χρηματιστὴν μήτε δημιουργὸν μήτε ἱππία µήτε ὁπλί- 

την, ἀλλὰ πένητα καὶ ἄπορον κεκλημένον. Πρώτη, ἴφη. Β 
Οὗὕκουν διακωλύεταί γε ἐν ταῖς ὀλιγαρχουμέναις τὸ τοιοῦ- 495 

τον’ οὐ γὰρ αν οἱ μὲν ὑπέρπλονεοι ἦσαν, οἱ δὲ παντά- 1 
πασι πένητε. Ὀρθῶς. Τόδε δὲ ἄθρει: ἄφα ὅτε πλού- 
σιος ὤν ἀνήλισκεν ὁ τοιοῦτος, μᾶλλόν τι τότ ἦν ὄφε]ος 
τῇ πόλει εἰς ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν; ἢ ἐδόκει μὶν τῶν ἀρχόν- 
των εἶναι, τῇ δὲ ἀληθείᾳ οὔτε ἄρχων οὔτε ὑπηρίτης ἦν 

αὐτῆς, «λλὰ τῶν ἱτοίμων ἀναλωτής; Οὕτως, ἔφη" ἐδόκει, 30 
ἦν δὲ οὐδὶν ἄλλο ἢ ἀναλωτής. Βούλει οὖν, ἦν ὃ' γώ, 6 
φῶμεν αὐτόν, ὡς ἐν κηρίω κηφὴν ἐγγίγνεται, σμήνους 

Ῥόσημα, οὕτω καὶ τὸν τοιοῦτον ἐν οὗκίᾳ κηφῆνα ἐγγί- 

7νεσθαι, νόσημα πόλεως; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σώ- 
κφατες. Οὐκοῦν, ὦ ᾿Αδείμαντε, τοὺς μῖν πτηνοὺς κη- 15 
φῆνας πάντας ἀκέντρους ὁ θεὺς πεποίηκε, τοὺς δὲ πεζοὺς 393 

τούτους ἐνίους μὲν αὐτῶν ὠκέντρους, ἐνίους δὲ δεινὰ 
κέντρα ἴχοντας; καὶ ἐκ μὶν τῶν ἀκένερων πτωχοὶ πρὸς 
τὸ γῆρας τελευτῶσιν, ἐκ δὲ τῶν κεκεντρωµένων πάντες, Ὁ 

σοι κένληνται κακοῦργοι; ληθέστατα, ἴφη. «ῆλον ἄρα, κο 
ἦν ὃ ἐγώ, ἐν πόλει οὗ ἂν ἵδῃς πτωχούς, ὅτι εἰσί πουν 
ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἀποκεκρυμμένοι αλέπται τε καὶ βαλλαν- 
τιοτόµοι καὶ ἱερόσυλοι καὶ πάντων τῶν τοιούτων κακών 

δημιουργοί. «ῆλον, ἔφη. Τί οὖν; ἐν ταῖς ὀλιγαρχουμέ- 
ναις πόλεσι πτωχοὺς οὐχ ὁρᾷς ἐνόντας: ᾿Ολέγου γ’, ἔφη, ε5 
πάντας τοὺς ἐκτὸς τῶν ἀρχόντων,. ΛΙ οὖν οἰόμεθα, 
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κ ἴφην ἐγώ, καὶ κακούργους πολλοὺς ἐν αὐταῖς εἶναι κεν- 
τρα ἴχοντας, οὓς ἐπιμελείᾳ βίᾳ κατέχουσιν αἱ ἀρχαί; Olõ · 

µεθα μὲν οὖν, ἔφη. Αρ οὖν οὐ ὅν ἀπαιδευσίαν καὶ 
κακὴν τροφὴν καὶ κατώστασιν τῆς πολιτείας φήσομεν 

στοὺς τοιούτους αὐκόθι ἐγγίγνεσθαι; Φήσομεν. ᾿Αλ) οὖν 

δὴ τοιαύτη γέ τις ἂν εἴη ἡ ὀλιγαρχουμένη πόλις καὶ το- 
δαῦτα κακἀ ἴχουσα, ἴδως δὶ καὶ πλεω. Σχεδόν τε, 

ὅδα ἴφη. ᾿Απεργάσθω δὴ ἡμῖν καὶ αὕτη, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ πο- 

λεία, ἣν ὁλιγαρχίαν καλοῦσιν, ἐκ τιµηµάτων ἔχουσα τοὺς 
ιο ἄρχοντας. τὸν δὲ ταύτῃ ὅμοιον μετὰ ταῦτα σκοπῶμεν, ὤς τε 

394 γίγνεται οἷός τε γενόμενος ἴστν. Πάνα μὲν οὖν, ἔφη. 

αρ οὖν ὧδε μάλιστα εἰς ὀλιγαρχικὸν ἐκ τοῦ τιμοκφατικοῦ 
ἐκείνου μεταβάλλει; Πώς; Όταν αὐτοῦ παῖς γενόμενος τὸ 

μὶν πρώτον ζηλοῖ τε τὸν πατέρα καὶ τὰ ἐκείνου ἴχνη 

Β ι6 διώκῃ, ἔπειτα αὐτὸν ἴδη ἐξαίφνης πεαίσαντα ὥσπερ πρὸς 
Έρμαει πρὸς τῇ πόλει, καὶ ἐκχέαντα τά τε αὐτοῦ καὶ ἑαν- 

τόν, ἢ οτρατηγήσαντα ἤ τιν’ ἄλλην μεγάλην ἀρχὴν ἄρ- 
ἔαντα, εἶτα εἰς δικαστήριον ἐμπεσύντα, βιαπτόμενον ὑπὸ 

συκοφαντῶ», ἢ ἀποθανόνεα ἢ ἐκπεσόντα ἢ ἀτιμωθέντα 
αρ καὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν ἀποβαλόντα. Εἰκός Υ ἴφη. 

Ἰδὼν δέ γε, ὦ φίλε, ταῦτα καὶ παθὼν καὶ ἀπολέσας τὰ 
ὄντα δείσας, οἶμαι, εὐθὺς ἐπὶ κεφαλἠν ὠθεῖ ἐκ τοῦ Θρύ- 

6 νου τοῦ ἐν τῇ ἑαντοῦ φυχῆ φιλοειµίαν τε καὶ τὗὺ θυμοει- 
δὲς ἐκεῖνο καὶ ταπεινωθεὶς ὑπὸ πενίας πρὸς χρηµα- 

αδτισμὸν τραπόµενος }γλίόχρως καὶ κατὰ ὁμικρὺν φειδό- 

µενος καὶ ἐργαζόμενος χρήματα ἐνλλέγεται. ἀφ οὐκ οἴει 

τὸν τοιοῦεον τότε εἰς μὲν τὸν Βρόνον ἐκείνον τὸ ἔπιθν- 

µητικόν τε καὶ φιλοχρήµατον ἐγκαθίζειν καὶ µέγαν βα- 
σιλέα ποιεῖν ἐν ἑαντῷ, τιάρας τε καὶ στρεπτοὺς καὶ ὧκι- 

40 2άκας παραζωννύντα; Ἔγωγε, ἴφη. Th δὲ γε, οἶμαι, 
λογιστικόν τε καὶ θνυμοειδὲς χαμαὶ ἴνθιν καὶ ἴνθεν πα- 
ρακαθίσας ὑπ ἐκείω καὶ καταδονἱωσάµενος, τὸ μὶν 
οὐδὲν ἄλλο ἐᾷ λογίζεσθαι οὐδὲ σκοπεῖν ἀλλ ἢ ὁπόθεν 
ἐξ ἑλαττόνων χρημάτων πλείω ἔσται, τὸ δὲ αὖ θαυμά- 

πδζειν καὶ τιμᾶν μηδὶν ἄλλο ἡ πλοῦεόν τε καὶ πλουσίους, 
καὶ φιλοτιμεῖόθαι μηθ᾽ ἐφ᾽ ἓνὶ ἅλλῳ ἢ ἐπὶ χρημάτων 
πτήσει καὶ ἐών τι ἄλλο εἰς τοῦτο φέρῃ. Οὖκ ἴσε ἄλλη, 
ἔφη, μεταβολὴ οὕτω ταχεῖά τε καὶ ἰσχυρά ἐκ φιλοτίμον 

κ νέου ες φιλοχρήµατον. ᾿ΑΡ οὖν οὗτος, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, ὁλι- 
«40 γαρχικός ἐστιν; Ἡ γοῦν μεταβολή αὐτοῦ ἐξ ὁμοίον ἆν- 

ὄρός ἐστι τῇ πολιτείᾳ, ἐξ ἡς ἡ ὁλιγαρχία µετίστη. «3κο- 
πῶμεν δὴ εἰ Όμοιον, ἂν εἴη. Σκοπῶμεν. Οὐκοῦν πρῶ- 
τον μὲν τῷ χρήματα περὶ πλείστου ποιεῖόθαι Όμοιος ἂν 

εἴη; Πώς δ’ οὗ: Καὶ μὴν τῷ γε φειδωλὸς εἶναι καὶ ἐρ- 
«ὁ γάτης, τὰς ἀναγκαίους ἐπιθυμίας µόνον τῶν παρ αὐτῷ 
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ἀποπιμπλάς, τὰ δὲ ἄλλα ἀναλώματα μὴ παρεχόµενος, 
αἱλὰ δονυλούμενος τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ὡς µαταίους. 
Πάνυ μὶν οὖν. ἀὐχμηρός γέ τις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὢν καὶ 
ἀπὸ παντὸς περιουσίαν ποιούµενος, Φησανροποιὸς ἀνήρ: 

οὓς δὴ καὶ ἐπαινεῖ τὸ πλήθος" ἢ our οὗτος ἂν εἴη ὁ 68 
τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ ὤμοιος; Ἐμοί γοῦν, ἔφη, douet 
χρήματα γοῦν μάλιστα ἕντιμα τῇ τε πόλει καὶ παρὰ τῷ 
τοιούτῳ. Οὐ γάρ, οἶμαι, ἦν ὃ’ ἐγώ, παιδεία ὁ τοιοῦτος 
προσίσχηκεν. Οὐ δοκῶ, ἔφη": οὐ γὰρ ἂν τυφὶὸν ἡγεμόνα 
τοῦ χοροῦ ἐστήσατο. Καὶ ἕει μάλιστα εὖ, ἦν ὅ ἐγώ. τόδε ιο 
δὲ σχόπει. κηφηνώδεις ἐπιθυμίας ἐν αὐτῷ διὰ τὴν ἀπαιδευ- 
σίαν μὴ φώμεν ἐγγίγνεσθαι, τὰς μὶν πτωχικάς, τὰς δὲ ϐ 
κακούργους κατεχοµένας βίᾳ ὑπὸ τὴς ἄλλης ἐπιμελείας: 
Καὶ µάλ’, ἔφη. Οἶσθ' οὖν, εἶπον, οἱ ἀποβλέψας κατό- 
ψει αὐτῶν τὰς κακουργίας; Πο; ἴφη. Εἰς εὰς τῶν ὁρ- ι5 

φανῶν ἐπιτροπεύσει, καὶ εἴ πού τι αὐτοῖς τοιοῦτον 
ξυμβαίνει, ὥστε πολλῆς ἐξουσίας λαβέσθαι τοῦ ἀδικεῖν. 

"αληθή. 40 οὖν οὐ τούτῳ δῆλον ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις ἔυμ- 
ῥολαίοις ὁ τοιοῦτος, ἐν οἷς εὐδοκιμεῖ δοκών δίκαιος εἶναι, 

ἐπιεικεῖ τινὶ ἑαυτοῦ βίᾳ κατέχει ἄλλας κακὰς ἐπιθυμίας 1ο 
ἐνούσας, οὐ πείθων ὅτι οὐκ ἄμεινον, οὐδ' ἡμερῶν λόγῳ, 

ἅλλ’ ὀνάγκῃ καὶ φόβῳ, περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας τρέµων; 
Καὶ πάνυ γ’, ἔφη. Καὶ νὴ ία, ἦν δ' ἐγώ, ὦ φίλε, 
τοῖς πολλοῖς γε αὐεῶν εὑρήσεις, ὅταν δὲῃ τὰ ἀλλόερια άνα- 
λίσκειν, τὰς τοῦ κηφῆνος Ευγγεγεῖς ἐνούσας ἐπιθυμίας. 15 

Καὶ µώλα, ἡ ὅ ὃς, σφόδρα. Οὐκ ἄρα ἂν εἴη ἄστα- 496 
σίαστος ὁ τοιοῦτος ἐν ἑαντῷ, οὐδὲ εἰς ἀλλὰ διπλοῦς τι, 39τ 

ἐπιθυμίας δὲ ἐπιθυμιῶν ὡς τὸ πολὺ κρατούσας ἂν ἔχοι Ε 

βελείους χειρόνων. Ἔσειν οὕτως. «ιὰ ταῦτα δή, οἶμαι, 
εὐσχημονέσεερος ὤν πολλῶν ὁ τοιοῦτος εἴη' ὁμονοητικῆς 10 

δὲ καὶ ἠρμοσμένης τῆς φυχῆς ἀληθὴς ἀρετὴ πόῤῥω ποι 
ἐκφεύγοι ἂν αὐτόν. «οκεῖ µοι Καὶ μὴν ἀνταγωνιατής 
γε ἐδία ἐν πόλε ὁ φειδωλὸφ φαῦλος ἤ τινος νίκης ἢ 
ἄλλης φιλοτιµίας τῶν καλῶν, χρήματά τε οὐκ ἐθέλων 
εὐδοξίας ἕνεκα καὶ τῶν τοιούτων ἀγώνων ὠναλίσκειν, δε- 15 

διὼς τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἀναλωτικὰς ἐγείρειν καὶ ἔυμπα- 

ρακαλεῖν ἐπὶ ξυμμαχίαν τε καὶ φιλονεικίαν, ὀλίγοις τισὶν 

ἑαυτοῦ πολεμῶν ὀλιγαρχικῶς τὰ πολλὰ ἠττᾶται καὶ πλον- 
τε. Καὶ µάλα, ἔφη. Ἔει οὖν, ἦν δ' ἐγώ, ἀπιστοῦμεν 
μὴ κατὰ τὴν ὀλιγαρχουμένην πόλιν ὁμοιότητι τὸν φει- 40 
δωλόν τε καὶ χρηµατιστὴν τιτάχθαι; Οὐδαμῶς, ἔφη. u 

«Πημοκρατίαν δή, ὡς ἴοικε, μετὰ τοῦτο σκεπτέον͵, 
τίνα τε γίγνεται τρόπον, γενομένη τε ποῖόν τινα ἔχει, 
ἵνα αὖ τὸν τοῦ τοιούτου ἀνδρὸς τρόπον γνύντες παρα- 

στησώμεθ᾽ αὐτὸν εἰς κρίσν. "Ὁμοίως γοῦν ἄν, ἔφη, 45 
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ἡμῖν αὐτοῖς πορενοίµεθα. Οὐκοῦν, ἦν ὃ) ἐγώ, µετα- 
394 βάλλει μὲν τρόπον τινὰ τοιόνδε ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς ὅημο- 

κρατίαν, δι ἁπληστίων τοῦ προκειµένου ἀγαθοῦ, τοῦ ὡς 
ϱ πλουσιώτατον δεῖν γίγνεσθαι: Πώς δή; ΄Ατε, οἶμαι, ἄρ- 

βχοντες ἐν αὐτῇ οἱ ἄρχοντες διά τὸ πολλὰ κεκκῆσθαι, οὐκ 

ἐθέλουσιν εἴργειν νόµῳ τῶν νέων ὅσοι ἂν ἀκόλαστοι γί- 

γγωνται, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς ἀναλίοκειν τε καὶ ἀπολλύναι 
τὰ αὐτῶν, ἵνα ὠνούμενοι τὰ τῶν τοιούτω» καὶ εἰσδανεί- 
ζοντες ἔτι πλονσιώτεροί τὲ καὶ ἐντιμότεροι γέγνωνται. 

1ο Παντός Ίε μᾶλλον. Οὐκοῦν δῆλον ἤδη τοῦτο ἐν πόλει, 

ὅτι πλοῦτον τιμᾷν καὶ σωφροσύνην ἅμα ἱκανῶς κτᾶσθαι 
ἐν τοῖς πολίταις ἀδύνατον, ἀλλ ἀνάγκη ἢ τοῦ ἑτέρου 

ϱ ὠμελεῖν ἢ τοῦ ἑτέρου: Ἐπιεικῶς, ἴφη, ὅῆλον. Παφαμε- 
λοῦνεες δὴ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ ἐφφέντες ἀκολασταίνειν 

15 οὐκ ἀγεννες ἐνίοτε ἀνθρώπους πένητας ἠνάγκασαν γενέ- 
σθαι. Μάλα γε Κάθηνται δή, οἶμαι, οὗτοι ἐν τῇ πύ- 
Iet κεκεντρωµένοι τε καὶ ἐξωπλισμένοι, οἱ μὶν ὀφείλοντες 
χρέα, οἱ δὲ ἄτιμοι γεγονύτες, οἱ δὲ ἀμφότερα, μισοῦντές 
τε καὶ ἐπιβουλεύοντες τοῖς κτησαµένοις τὰ αὐτῶν καὶ 

Ε Ἀ τοῖς ἄλλοις, νεωτερισμοῦ ἐρῶντες. Ἔστι ταῦτα, Οἱ δὲ 
399 δὴ χρηµατισταὶ ἐγκύφαντες, οὐδὲ δοκοῦντες τούτους ὁρᾷν, 

τῶν λοιπῶν τὸν ἀεὶ ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύφιον τιτρώ- 
σκοντες, καὶ τοῦ πατρὸς ἐκγόνους τόκους πολλαπλασίους 

πομιζόμενοι, πολὺν τὸν κηφῆνα καὶ πεωχὸν ἐμποιοῦσι 

αστῇ πόλε. Πῶς γάρ, ἴφη, οὐ πολύν; Οὔτε γ ἐκείνῃ, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ τοιοῦτον χακὺν ἐκκαύμενον ἐθέλουσιν ἆπο- 
σβεννύναι, εἴργοντες τὰ αὐτοῦ ὅπῃ τις βούλεται ερέπειν 
οὔτε τῇδε, ἡᾗ αὖ κατὰ ἕτερον ρόμον τὰ τοιαῦτα λύεται, 
Κατὰ δὴ είνα; Ὃς μετ ἐκεῖνόν ἐστι δεύτερος καὶ ἄναγ- 

0 κάζων ἀριτῆς ἐπιμελεῖσθαι τοὺς πολίτας. ἐὰν γὰρ ἐπὶ 
τῷ αὐτοῦ κινδύνῳ τὰ πολλά τις τῶν ἐκουσίων ἔνμβο- 

Ἡ Ἅᾖλαίων προστάττῃ ἐυμβάλλεν, χφηµατίοιντο μὶν ἂν 

ἧττον ἀναιδῶς ἐν τῇ πόλει, ἐλάττω ὅ᾽ ἐν αὐτῇ φύοιτο 
τῶν τοιούτων κακῶν οἵων νῦν δὴ εἴπομεν. Καὶ πολύ γε, 

15 ᾗ ὅ' ὃς. Νῦν δέ γ’, ἴφην ἐγώ, διὰ πάντα τὰ τοιαῦτα 
τοὺς μὲν δὴ ἀργομένους οὕτω διαειθέασιν ἐν τῇ πόλει 

οἱ ἄρχοντες: σφᾶς δὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς αὐεῶν ἀρ οὐ 
τρυφῶντας μὲν τοὺς νέους καὶ ὠπόνους καὶ πρὸς τὰ τοῦ 

σώματος καὶ πρὸς τὰ τῆς Ψυχῆς, μαλακοὺς δὲ καρτε- 
6 κορεῖν πρὺς ἡδονάς τε καὶ λύπας καὶ ἀργούς: Τί μήν 

Αὐκοὺς δὲ πὶὴν χρηματιομοῦ τῶν ἄλλων ἡμεληκότας, 
καὶ οὐδὶν πλείω ἐπιμέλεαν πεποιηµένους ἀρετῆς ἢ τοὺς 
πένητας: Οὐ γὰρ οὖν. Οὕτω δὴ παρεσχευασµένοι ὅταν 
παραβάλλωσιν ἀλλήλοις οἳ τε ἄρχοντις καὶ οἱ ἀρχόμενοι 

«5 ἢ ἐν ὁδῶν πορείαιᾳ ἡ ἐν ἄλλαις τισὶ κοινωνίαις, ἢ κατὰ 
400 
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: ὅταν οἱ πένητες νικήσαντες τοὺς μὶν ἀποκτείνωσι τών 

613 

Θεωρίας ἢ κατὰ στρατείας, ἢ ἐύμπλοι γιγνόµενοι ἢ ἕν- 
στρατιώται, ἢ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς κιρόύνοις ἀλλήλους θεώ- ἢὉ 
µενοι μηδαμῇ ταύτῃ καταφρονώνται οἳ πένητες ὑπὸ τῶν 
πλουσίων, ἀλλὰ πολλάκις ἑσγνὸς ἀνὴρ πένης, ἠλιωμένος, 

παραταχθεῖς ἓν μάχη πλουσίῳ ἐσκιατροφηκότε, πολλὰς 5 
ἔχοντι σάρκας ἀλλοτρίας, ἴδη ἄοθματός τε καὶ ἀπορίας 
µεστόν, ἂφ οἴει αὐτὸν οὐχ ἡγεῖσθαι κακία τῇ σφετέρα 
πλουτεῖν τοὺς τοιούτους, καὶ ἄλλον ἄλλω παραγγέλλειν, 
ὅταν ἠδίᾳ ἑυγγίγνωνεαι, ὅτι ἄνδρες ἡμέτεροι εἰσὶν οὐδέν; ἙἘ 
Εὺ οἶδα μὶν οὖν, ἔφη, ἔγωγε, ὅτι οὕτω ποιοῦσιν. Οὐκ- 16 

οὔὓν ὥσπερ σώμα νοσῶδες μικρᾶς ῥοπῆς ἔξωθεν δεῖται 
πφοσλαβέσθαι πρὸς τὸ κάµνειν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνευ τῶν 

ἔξω στασιάζει αὐτὸ αὐτῷ, οὕτω δὴ καὶ ἡ κατὰ ταὐτὰ 
ἐκείνω διακειµένη πόλις ἀπὸ σμικρᾶς προφάσκως, ἔξωθεν 

ἐπαγομένων ἢ τῶν ἑτέρων ἐξ ὁλιγαρχουμένης πόλεως ἕνμ- 15 
µαχίαν ἢ τῶν ἱεέρων ἐκ δημοκρατουμένη», νοσεῖ τε καὶ 

αὐτὴ αὐτῇ μάχεται, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνευ τῶν ἔξω στα- 

οιάζε; Καὶ σφόδρα γε. «Ἱημοκφατία δή, οἶμαι, γίγνεται, 5587 
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ἑτέρων, τοὺς δὲ ἐκβάλωσι, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐξ ἴσου µετα- Ἄι 

δῶσι πολακίας τε καὶ ἀρχῶν' καὶ αἲς τὺ πολὺ ἀπὸ κλή- 

ρων αἱ ἀφχαὶ ἐν αὐτῆ γέγνονται. Ἔσει γάρ, ἔφη, αὕτη 
ᾗ κατάστασις δημοκρατίας, ἐάν τε καὶ δὲ ὅπλων γένηται 
ἑάν τε καὶ διὰ φόβον ὑπεξελθόντων τῶν ἑτέρων. 

Τίνα δὴ οὖν, ἦν ὃ' ἐγώ, οὗτοι τρόπον οὐκοῦσι; καὶ 1 
ποία τις ἡ τοιαύτη αὖ πολιτεία; δῆλον γὰρ ὅτι ὁ τοιοῦ- Β 
τος ὠνὴρ δημοκρατικός τις ἀναφανήσεαι. «ῆλον, ἔφη. 
Οὐκοῦν πρώτο" μὲν δὴ ἐλεύθεροι, καὶ ἐλευθερίας ἡ πόλις 
µεστὴ καὶ παφῥησίας γέγνεται, καὶ ἐξονσία ἐν αὐτῇ ποιεῖν 
ὃ εἰ τις βούλεται; Αέγεταί γε δή, ἴφη. "Όπου δέ γε» 
ἐξουσία, δῆλον ὅτι ἰδίαν ἕκαστος ἂν κατασκευἠν τοῦ αὖ- 
τοῦ βίου κατασκευάζοιτο ἐν αὐτῇ, ἥτις ἕκαστον ἀρέσκοι. 491 
Αἢλον. Παντοδαποὶ δὴ ἄν, οἶμαι, ἐν ταύτῃ τῇ πολι- ϐ 
τείᾳ μάλιστα ἐγγίγνοιντο ἄνθρωποι. Πῶς γὰρ οὗ; Χιν- 

δυνεύει, ἦν δ ἐγώ, καλλίστη αὕτη τῶν πολιτειῶν εἶναι, 35 

ὥσπερ ἰμώτιον ποικίον πᾶσιν ἄνθεσι πεποικιλµένον, 
οὕτω καὶ αὕτη πᾶσιν ἦθεσι πεποικιλµένη καλλίστη ἂν 
φαίνοιτο. καὶ ἴσως μέν, ἦν ὅ ἐγώ, καὶ ταύτην, 
ὥσπερ οἱ παϊδές τε καὶ αἱ γυναῖκες τὰ ποικίλα θεώ- 
µενοι, καλλίστην ἂν πολλοὶ κρίνειαν. Καὶ µάλ’, ἔφη. 0 

Καὶ ἴστι γε, ὦ µακάριε, ἦν ὅ ἐγώ, ἐπιτήδειον ζητεῖν ἐν 
αὐτῇ πολιτείαν. Τί δή; "Οτι πάντα γένη πολιτειῶν ἔχει 
διὰ τὴν ἐξουσίαν, καὶ κινδυνεύει τῷ βουλομένῳ πόλιν 
παεασκενάζειν, ὃ νῦν δὴ ἡμεῖς ἐποιοῦμεν, ἀναγκαῖον 
εἶναι εἰς δηµοκφατουµένην ἐλθόνει πόλιν, ὃς ἂν αὐτὸν ο 
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ἀρέσκῃ τρόπος, τοῦτον ἐκλέξασθαι, ὥσπερ εἰς παντοπώ- 
1ιον ἀφικομένῳ πολιτειῶν, καὶ ἐκλεξαμένω οὕτω κατουκί- 

E ᾖἵεν, Ἴσως γοῦν, ἔφη, οὐκ ἂν ἀποροῖ παραδειγµάεων. 
Τὸ δὲ µηδεµίαν ἀνάγκην, εἶπον, εἶναι ἄρχει ἐν ταύτῃ 

τῇ πόλεε, μηδ᾽ ἂν ἧς ἱκανὸς ἄρχειν, μηδὲ αὖ ἄρχεσθαι, 
ἐὰν μὴ βούϊῃ, μηδὲ ποϊεμεῖν πολεμούνεων, μηδὶ εἰρήνην 
ἄγειν τῶν ἄλλων ἀγόντων, ἐὰν μὴ ἐπηχυμῆς εἰρήνης, 
μηδ’ αὖ, ἐάν τις ἄρχειν νόμος σε διακωλύη ἢ δικάζειν, 
μηδὲν ἧττον καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν, ἐὰν αὐτῷ σοι ἐπίῃ, 

5ὔ8οὦρ οὐ θεσπεσία καὶ ἠδεῖα ἡ εοιαύτη διαγωγὴ ἐν τῷ πα- 
ραυτίκα; Ίσως, ἔφη, ἓν γε τούτῳ. ᾿Τέ δὲ; ἡ πραύτης 
ἐνίων τῶν δικασθέντων οὗ κομψή: ἢ οὕπω εἶδες ἐν τοι- 

αὗτῃ πολιτεία, ὠνθρώπων καταψηφισθέντων Θανάτου ἢ 
φυγῆς, οὐδὲν ἧετον αὐτῶν µενόντων τε καὶ ἀνασερεφομέ- 

Ἱδγων ἐν µίσῳ, καὶ ὡς οὔτε φροντίζονεος οὔτε ὁρῶντος 
403 οὐδενὸς περινοσεεῖ ὥσπερ ἤρως; Καὶ πολλούς Υ, ἔφη. 

5 Ἡ δὲ συγγνώμη καὶ οὐδ' ὁπωσειοῦν σµικρολογία αὐτῆς, 
ἀλλὰ καταφρόνησις ὧν ἡμεῖς ἐλέγομεν σεµνύνοντες, ὅτε 
τὴν πόλιν ᾠκίζομεν, ὡς εἰ µή τις ὑπερββλημένην φύσιν 

3υ ἔχοι, οὔποτ ἂν γένοιτο ἀνὴρ ἀγαθός, εἰ μὴ παῖς ὢν 
εὐθὺς παίζοι ἐν καλοῖς καὶ ἐπιτηδεύοι τὰ τοιαῦτα πάντα, 
ὥς μεγαλοπρεπώς καταπατήσασ᾽ αὐτὰ ἅπαντα οὐδὲν 
φροντίζεε, ἐξ ὁποίων ἄν τις ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὰ πο- 
λιτικὰ ἑὼν πράττῃ, ἀλλὰ ειμᾷ, ἐὰν φῆ µόνον εὔνους 

10 εἶναι τῷ πλήθει. Πάνν γ, ἴφην γενναία, Ταῦτά τε δή, 
6 ἔφην, ἔχοι ἂν καὶ τούτων ἅλλα ἀδειφὰ δημοκρατία, καὶ 

εἴη, ὡς ἴοικεν, ἠδεία πολιτεία καὶ ὤναρχος καὶ ποι- 
αίλη, ἐσότητά τινα ὁμοίως ἴσοις τε καὶ ἀγίσοις διανέµονσα. 

Καὶ μάλ’, ἔφη, γνώριµα λέγεις. 

0. Άθρει δή, ἦν ὅ' ἐγώ, τίς ὁ τοιοῦτος ἰδίᾳ. ἢ πρῶτον 
σκεπτέον, ὥσπερ τὴν πολιτείαν ἐοκεφάμεθα, τίνα τρύ- 
πον γήνιται; Να, ἔφη. Αρ οὖν οὐχ ὧδει τοῦ φειδω- 

Ὁ loũ ἐκείνου καὶ ὀλιγαρχικοῦ γένοιτ ἄν, οἶμαι, υἱὸς ὑπὸ 
τῷ πατρὶ τεθραμμένος ἐν τοῖς ἐκείνου ἤθεσω; Τί γάρ 

3δοῦ; Βία δὴ καὶ οὗτος ἄρχων τῶν ἐν αὐτῷ ἡδονῶν, ὅσαι 
ἀναλωτικαὶ μέν, χρηματιστικαὶ δὲ μή: αἳ δὴ οὐκ ἀναγ- 

καΐαι κέκληνται. «ἠλον, ἔφη. Βούλει οὖν, ἦν ὅ' ἐγώ, 
ἵνα μὴ σκοτιινῶς διαλεγώµεθα, πρῶτον ὁρισώμεθα τάς τε 
ἀναγκαίους ἐπιθυμίας καὶ τὰς µή; Βούλομαι, ἡ ὅὃ᾽ ὃς. 

«0 Οὐκοῦν ὥς τε οὐκ ὤν οἷοί τ’ εἶμεν ἀποτρέψαι, δικαίως 
Ε ἂν ἀναγκαῖαι καλοῖντο, καὶ σαι ἀποτελούμεναι ὠφελοῦσιν 

ἡμᾶς; τούτων γὰρ ἀμφοτέρων ἐφίεσθαι ἡμῶν εὔ φύσει 
ἀνάγκηι ἢ οὔ; Καὶ µάλα. «ἀικαίως δὴ τοῦτο ἐπ᾽ αὐταῖς 
ἐφοῦμεν, τὸ ἀναγκαῖον. ἀικαίως. Τί δέ; ὥς γέτις ἆπαλ- 
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λάξειεν ἄν, εἰ μελετῷ ἐκ νέου, καὶ πφὺς σὐδὲν ἀγαθὸν 
ἐνοῦσαι δρῶσιν, αἱ δὲ καὶ τοὐναντίον, πάσας ταύτας εἰ 

μὴ ἀναγκαίους φαῖμεν εἶναι, ἀφ οὐ καλῶς ἂν λέγοιµεν; 
Καλῶς μὶν οὖν. Προελώμεθα δή τι παράδειγµα ἑκατέ- 
ρων, αἵ εἶσιν, ἵνα τύπῳ λάβωμεν αὐτάς; Οὐκοῦν χρή. 5 
"4ρ' οὖν οὐγ ἡ τοῦ φαγεῖν µέχρι ὑγιείας τε καὶ εὐεξίας 
καὶ αὐτοῦ σίτου τε καὶ ὄψου ἀναγκαῖας ἂν εἴη: Οἶμαι Β 
Ἡ μέν γέ που τοῦ σίτου κατ ἀμφότερα ἀναγκαία, ᾗ τε 
ὠφέλιμος ᾗ τε παῦσαι ζῶντα δυνατή. Ναί Ἡ δὲ ὄψου, 
εἴ πή τινα ὠφέλειαν πρὸς εὐεξίαν παρέχεται. Πάνυ μὲν ο 
οὖν. Τί δέ; ἡ πέρα τούτων καὶ ἁλλοίων ἐδεσμάτων ἢ 
τοιούτων ἐπιθυμία, ὄννατὴ δὲ κολαζοµένη ἐκ νέων παὶ 
παιδενοµένη ἐκ τῶν πολλῶν ἁπαλλάττεσθαι, καὶ βιαβερὰ 405 
μὲν σώματι, βλαβιρὰ δὲ ψυχῆ πρός τε φρόνησιν καὶ τὸ 
σωφφονεῖν, ἄρά γε ὀρθῶς οὐκ ἀναγκαία ἂν καλοῖτοτιδς 

Ὀρθότατα μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ ἀναλωτικὰς φῶμεν εἶναι 

ταύτας, ἐκείνας δὲ χρηματιστικἁς διὰ τὸ χρησίµους πρὸς 

τὰ ἴργα εἶναι; Ἡέ µήνι Οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀφροδισίων 
καὶ τῶν ἄλλων φήσοµεν; Οὕτως. Αρ’ οὖν καὶ ὃν νῦν 
δὴ κηφῆνα ὠνομάζομεν, τοῦτον ἐλέγομεν τὺν τῶν τοιού- 3 
των ηδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν γέµοντα καὶ ἀρχόμενον ὑπὸ 
τῶν μὴ ἀναγκαίων, τὸν δὲ ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων φειδωλόν 
τε καὶ ὀλιγαρχικόν: ᾽Αλλὰ τί μήν; D 

Πάλιν τοίνυν, ἦν d ἐγώ, λέγωµεν, ὡς ἐξ ὀλιγαφχικοῦ 
δημοκρατικὸς γέγνεται. φαίνεται δὲ µοι τά γε πολλὰ ὧδεαο 

γύνεσθαι. Πῶςι Ὅταν νέος τεθραμμένος, ὡς οωῦν δῆ 

ἐλέγομεν, ἀπαιδεύεως τε καὶ φειδωλῶς γεύσηται πηφήνων 

μέλιτος, καὶ ἑνγγένηται αἴθωσι Θηροὶ καὶ δεινοῖς, παν- 
τοδαπὰς ἡδονὰς καὶ ποικίλας καὶ παντοίως ἐχούσας δυ- 
Φαμένοις σκευάζειν, ἐνταῦθά που οἴου εἶναι ἀρχῆν αὐτῷ ao 
μεταβολῆς ὁλιγαρχικῆς τῆς ἐν ἑαυτῷ εἰς δηµοκφατικήν. Ε 

Πολλἡ ἀνάγκη, ἔφη. ΑΦ οὖν, ὥσπερ ἡ πόλις µετέβαλλε 
βοηθησάσης τῷ ἱτέρῳ μέρει ἑυμμαχίας ἔξωθεν, ὁμοίας Μ)6 

ὁμοίω, οὕτω καὶ ὁ νεανέας μεταβάλλει βοηθοῦντος αὖ 
εἴδους ἐπιθυμιῶν ἔξωθεν τῷ ἑτέρῳ τῶν παρ᾽ ἐκείνῳ, ἕυγ- 15 
γενοῦς τε καὶ ὁμοίου; Παντάπασι μὶν οὖν. Καὶ ἐὰν µέν, 498 

οἶμαι, ἀντιβοηθήσῃ εις τῷ ἐν ἑαυτῷ ὀλμγαρχικῷ ἔημ- 
µατία, ἢ ποθεν παρὰ τοῦ πατρὺς ἢ καὶ τῶν ἄλλων οὐ- 
χείων, νουθιτούντων τε καὶ χακιζόντων, στάσις δὴ καὶ 

ἀντίστασις καὶ μάχη ἐν αὐτῷ πρὺς αὐτὸν τότε γέγνεται. ο 
Ti μήν; Καὶ ποτὲ μέν, οἶμαι, εὺ δημοκρατικὸν ὑπεχώ- 
θηήσε τῷ ὀλιγαρχυκῷ, καί τινες τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μὲν διε- 

φθάφησαν, αἱ δὲ καὶ ἐξέπεσον, αἰδοῦς εινὸς ἐγγενομένης 
ἐν τῇ τοῦ νέου ψυχῇ, καὶ κατεκοσµήθη πάλιν. Γίγνεται 
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γὰρ ἐνίοτε, ἔφη. αὖθις δὲ, οἶμαι, τῶν ἐκπεσουσῶν ἐπι- 
Φυμιῶν ἅλλαι ὑποτρεφόμεναι ξυγγενεῖς δν ἀὠνεπιστημο- 

Β ούνην τεροφῆς πατρὸς πολλαί τε καὶ ἰοχυραὶ ἐγένοντο. 
Φιλεῖ γοῦν, ἔφη, οὕτω γίγνεσθαι. Οὐκοῦν εἴλκνσών τε 

πρὸς εἰς αὐεὰς ὁμιλίας, καὶ λάθφᾳ ξυγγιγνόµεναι πλῆθος 
ἐνέτεκον. Τί μήν; Τελενεώσαι δή, οἶμαι, κατέλαβον τὴν 
τοῦ νέου τῆς ψυχῆς ἀκρόπολω, αὐσθόμεναι κενὴν µαθη- 
µάτων τε καὶ ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ λύγων ἀληθῶν, 

407 οἳ δὴ ἄριστοι φρουροί τε καὶ φύλακες ἐν ἀνδρῶν Θεο- 
6 ιο φιλῶν εἰσὶ διανοίαις. Καὶ πολύ Υ, ἔφη. ἸῬευδείς δὴ 

καὶ ἁλαζόνες, οἶμαι, λόγοι τε καὶ δόξαι ὧνε ἐκείνων 
ἀναδραμόντες κατέσχον τὸν αὐτὸν τόπον τοῦ τοιούτου. 
Σφόδρα γ΄, ἔφη. Αρ οὖν οὐ πάλιν τε εἰς ἐκείνους τοὺς 
ωτοφάγους ἐλθὼν φανερῶς πατοικεῖ, καὶ ἐὰν παρ 

16 οἰχείων τις βοήθεια τῷ φειδωλῷ αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ὧφε- 
κνῆται, κλήόαντες οἱ ἁλαζόνες λόγοι ἐκεῖνοι εὰς τοῦ βα- 
σιλικοῦ τείχους ἐν αὐτῷ πύλας οὔτε αὐτὴν τὴν ξυμμαχίαν 

Ὁ. παριᾶσιν, οὔτε πρέσβεις πρεσβυτέρων λόγους ἐδιωεῶν εἰς- 

δέχονται, αὐτοί τε κρατοῦσι μαχόμενοι, καὶ τὴν μὲν αἰδῶ 
10 ἠλιθιότητα ὀνομάζονεες ὠθοῦσιν ἔξω ἀτίμως φυγάδα, 

σωφροσύνην δὲ ἀνανδρίαν καλοῦντές τε καὶ προπηλακί- 
ζοντες ἐκβάλίουσε, µετριότητα δὲ καὶ κοσµίαν δαπάνην 

ὡς ἀγροικίαν καὶ ἀνελενθερίαν οὖσαν πείθοντες ὑπερορί- 
ζουσι μετὰ πολλῶν καὶ ἀνωφελῶν ἐπεθυμιῶν. Σφόδρα 

3γε. Τούτων δέ γὲ που κενώσαντες καὶ καθήραντες τὴν 
Ἐ τοῦ κατεχοµένου τε ὑπ αὐτῶν καὶ τεἰουµένου ψυχἠν 

μεγάλοισι τέλεσε, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη Όβριν καὶ ὠναρχίαν 
καὶ ἀσωτίαν καὶ ἀναίδειαν λαμπρὰς μετὰ πολλοῦ χοροῦ 
κατάγουσιν ἐσεεφανωμένας, ἐγκωμεάζοντες καὶ ὑποκορι- 

408 30 ζόμενοι, ὕβριν μὲν εὐπαιδευσίαν καλοῦντες, ἀναρχίαν δὲ 

ἐλευθεφίαν, ἀσωτίαν δὲ μεγαλοπρέπειαν, ἀναίδειαν δὲ 
561 ῥἀνδρίαν. ἆρ οὐχ οὕτω πως, ἦν ὅ) ἐγώ, νέος ὤν µετα- 

βάλλει ἐκ τοῦ ἀναγκαίοις ἐπιθυμίαις τρεφοµένου τὴν 

τῶν μὴ ἀναγκαίων καὶ ἀνωφεῶν ἡδονῶν ἐλενθέρω- 
39σίν τε καὶ ἄνεσν; Καὶ µάλα Υ, ἡ δ' ὕς, ἐναργῶς. 

2ῇ δή, οἶμαι, μετὰ ταῦτα ὁ τοιοῦτος οὐδῖν μᾶλλον εἰς 
ἀναγκαίους ἢ μὴ ἀναγκαίους ἡδονὰς ἀναλίσκων καὶ χρή- 
µατα καὶ πόνους καὶ διατριβάς' ἆλλ᾽ ἐὰν εὐευχὴς ᾗ καὶ 
μὴ πέρα ἐκβακχευθῇ, ἀλλά τι καὶ πρεσβύτερος γενόμενος 

Ἠ «οτοῦ πολλοῦ θορύβου παφελθόνεος µέφη τε καταδέξηται 
τῶν ὀιπεσύόντων καὶ τοῖς ἐπεισελθοῦσι μὴ ὅλον ἑαυτὸν 
ἐνδῷ, εἰς ἴσον δή τι καταστήσας τὰς ἡδονὰς διάγει, τῇ 
παραπιπτούσῃ ἀεὶ ὥσπερ λαχούσῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν πα- 
ραδιδούς, ἕως ἂν πἱηρωθῇ, καὶ αὖθις ἄλλη, οὐδεμίαν 

5 ἀτιμάζων, ἀλλ ἐξ ἴσου τρέφων. Πάνου μὲν οἶν, Καὶ 
λόγον γ, ἦν ὃ) ἐγώ, ἀληθῆ οὐ προσδεχόµενος οὐδὲ πα- 
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ριεὶς tig τὸ φρούριο», ἐάν τις λέγῃ, ὡς al μὲν εἰσι τῶν 
καλῶν τε καὶ ἀγαθών ἐπιθυμιῶν ἠδοναί, αἳ δὲ τῶν πο- ϐ 

φηρῶν, καὶ τὰς μὶν χρὴ ἐπιτηδεύειν καὶ τιμᾷν, τὰς δὲ 
πολάζειν τε καὶ δονλοῦόθαι" ἀλλ ἐν πᾶσι τούτοις ὧνα- 
φεύει τε καὶ ὁμοίας φησὶν ἁπάσας εἶναι καὶ τιµητέας ἐξδ 

ἴσου. Σφόδρα γάρ, ἴφη, οὕτω διακείµενος τοῦτο ὁρᾷ, 
Οὐκοῦν, ἦν ὅ’ ἐγώ, καὶ διαζῆ τὸ καθ ἡμέραν οὕτω 
Χαριζόµενος τῇ προσπιατούση ἐπιθυμίᾳ, τοτὲ μὲν μεβύων 

καὶ καταυλούμενος, αὖθις δὲ ὑδροποτῶν καὶ κατισχναι Ὦ 

»όμενος, τοεὶ δ᾽ αὖ γυμναζόμενός, ἔσει ὅ) ὅτε ἀργῶών καὶ ιο 
πάντων ἁμελῶν, τοτὶ ὅ) ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίβων 

πολλάκις δὲ πολιεύεται, καὶ ἀναπηδῶν ὃ τι ἂν εύχῃ 
λέγει τε καὶ πράττει. κἄν ποτέ τινας ποϊἰεμικοὺς ζηλώση, 
ταύτῃ φέφετᾶι, ἢ χρηµαειστικούς, ἐπὶ τοῦτ αὖ. καὶ 
οὔτε τις τάξις οὔτε ἀνάγκη ἔπεστιν αὐτοῦ τῷ βίῳ, ἁλλ 15 

ἠδύν τε δὴ καὶ ἐλευθέριον καὶ µακάριον καὶλῶν τὸν βίον 
τοῦτον χρῆται αὐτῷ διὰ παντός. Πανεάπασιν, ἡ ὃ' ὃς, Ε 
διελήλυθας βίον ἰσονομικοῦ τινὸς ἀνδράς. Οἶμαι δὲ γε, 

ἦν ὅ) ἐγώ, καὶ παντεοδαπόν τε καὶ πλείτων ἠθῶν µε- 
στόν, καὶ τὸν καλόν τε καὶ ποικί]ον, ὥσπερ ἐκείνην τὴν πο 
πόλιν, τοῦτον τὸν ἄνδρα εἶναι: ὃν πο]λοὶ ἂν καὶ ποὶλαὶ 
ζηλώσειαν τοῦ βίου, παραδείγµατα πολιτειῶν τε καὶ ερό- 
πων πλεῖστα ἐν αὐτῷ ἔχοντα. Οὕτω γάρ, ἔφη, ἴσειν. Τί 

οὖν; τιτάχθω ἡμῖν κατὰ δηµοκρατίαν ὁ τοιοῦτος ἀνήρ, 568 
ας δημοκφατικὸς ὀρθῶς ἂν προσαγοφευύµενος; Τετάχθω, 5 410 

ἔφη. 
Ἡ καλλίστη δή, ἦν δ' ἐγώ, πολιτεία τε καὶ ὁ κάλλι- 

στος ἀνὴρ λοιπὰ ἂν ἡμῖν εἴη διελθεῖν, ευραννίς εε καὶ 

τύραννος. Κομιδῆ Υ’, ἔφη. Φέρε δή, τὶς τρόπος τυραν- 
»ίδος, ὦ φίλε ἑταῖρε, γίγνεται; ὅτι μὲν γὰρ ἐκ δηµοκφα- 30 
τίας µεεαβάλλει, σχεδὸν δῆλον. «ἡλον. ᾿Αϱ οὖν τρόπον 
τινὰ τὸν αὐτὸν ἔκ τε ὀλιγαρχίας δημοκρατία γίγνεται καὶ 
ἐκ δηµοκφατίας τυραννίς; Πῶς: Ὁ πφοὔθεντο, ἦν ὅ' ἐγώ, Β 
ἀγαθόν, καὶ δι οὗ ἡ ὀλιγαρχία καθίστατο — τοῦτο ὅ᾽ 

ἦν ὑπέρπλοντος: ἡ γάρ; Ναί. Ἡ πλούτου τοίνυν ἁπλη- 36 
στία καὶ ἡ τῶν ἄλλων ἀμέλεια διὰ χρημαεισμὸν αὐτὴν 
ἁπῶώλλυ. ᾿Αληθῆ, ἔφη. Αφ οὖν καὶ ὃ δημοκρατία ὁρί- 
ζεται ἀγαθόν, ἡ τούτου ἁπλησεία καὶ ταύτην καταλύεε; 
ἀΐγεις ὅ) αὐτὴν τί ὀρίζεσθαι; Τὴν ἐλευθερίαν, εἶπον. 
τοῦτο γάρ που ἐν δημοκφατουμίνῃ πόλει ἀκούσαις ἂν ὡὧςαος 
ἔχει τε κάλλιστον καὶ διὰ ταῦτα ἐν µύνῃ ταύτῃ ἄξιον 499 

οὐκεῖν ὕσεις φύσει ἐλεύθερος. «έγεται γὰρ δή, ἔφη, καὶ 
πολὺ τοῦτο τὸ ῥῆμα. Αρ οὖν, ἦν ὅ' ἐγώ, ὅπερ ᾖα 
νῦν δὴ ἐρῶν, ἡ τοῦ τοιούτου ἁπληστία καὶ ἡ τῶν ἄλλων 
ἀμέλεια καὶ ταύτην τὴν πολτείαν μεθίστησί τε καὶ πα- ο Η{ 

ῥασκευάζει τυραννίδος δεηθῆναι; Πώς: ἔφη. "Όταν, 
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οἶμαι, δημοκρατουμένη πόλις ἐλευθερίας διφήσασα κακῶν 
Ὦ οὐοχόων προστατούντων τύχῃ, καὶ ποῤῥωτέρω τοῦ δέον- 

τος ἀκράτου αὐτῆς μεθνσθῆ, τοὺς ἄρχοντας δή. ἂν μὴ 
πάνυ πρᾶοι ὧσι καὶ πολ]ἠν παρέχωσι τὴν ἐλευθερίαν, 

δκολάζει αἰτιωμένη ὡς μιαρούς τε καὶ ὀλιγαρχικούς. «Αρῶσι 
γάρ, ἔφη, τοῦτο. Τοὺς δέ γε, εἶπον, τῶν ἀρχόντων 
κατηκόους προπηλακίζε ὡς ἐθελοδούλους τε καὶ οὐδὲν 

ὄντας, τοὺς δὲ ἄρχοντας μὲν ἀρχομένοις, ἀρχομένους δὲ 

ἄρχουσιν ὁμοίους ἐδίᾳ τε καὶ δημοσία ἐπαινεῖ τε καὶ 

Ε Ιοτιµᾷ. ἀρ οὐκ ἀνάγκη ἐν τοιαύτη πόλει ἐπὶ πῶν τὸ τῆς 
ἐλενθερίας ἠέναι; Πώς γὰρ οὔς Καὶ καταδύεσθαί γε, 
ἦν ὃ) ἐγώ, ὦ φίλε, εἲς τε τὰς ἰδίας οὐκίας καὶ τελευτᾷν 

µέχοι τῶν Θηρίων εὖν ὠναρχίαν ἐμφυομένην. Πῶς, ἡ ὅ” 

ὅς, τὸ τοιοῦτον λέγοµεν; Οἷον, ἔφην, πατέρα μὲν ἐθί- 

is ζεσθαι παιδὶ ὅμοιον γίγνεσθαι καὶ φοβεῖσθαι τοὺς υἱεῖς, 

ηἷὰν δὲ πατρί, καὶ μήτε αἰσχύνεσθαι μήτε δεδιέναι τοὺς 
563 ᾖυονέας, ἵνα δ ἐλεέθερος ᾖ' µέτοικον δὲ ἀοτῷ καὶ ἀστὸν 

µετοίκω ἐξισοῦσθαι, καὶ ξένον ὡσαύτως. Γγνεται γὰφ 
οὕτως, ἴφη. Ταῦτά τε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ σμικρὰ τοιάδε 

412 ο ἅλλα γίνεται" διδάσκαλός τε ἐν τῷ τοιούτῳ φοιτητὰς 

φοβεῖται καὶ Θαπεύε, φοιτηταί τε διδασκάλων ὀλε)ω- 

ροῦσιν, οὕτω δὲ καὶ παιδαγωγῶν" καὶ ὅλως οἱ μὲν γέοι 

πφεσβυτέροις ἀπεικάζονται καὶ διαμιλλῶνται καὶ ἐν Δά- 
οις καὶ ἐν ἔργοις, οἱ δὲ γέροντες ξυγκαθιέντες τοῖς νέοις 

Β 10 εὐτραπελίας τε καὶ χαριεντισμοῦ ἐμπίπλανται, μιμούμενοι 

τοὺς νέους, ἵνα δὴ μὴ δοκώσιν ἀηδεῖς εἶναι μηδὲ δεσπο- 

τικοί. Πάνυ μὶν οὖν, ἴφη. Τὸ δέ γε, ἠν δ᾽ ἐγώ, ἔσχα- 
τον, ὦ φίλε, τῆς ἐλευθεφίας τοῦ πλήθους, ὅσον γίγνεται 
ἐν τῇ τοιαύτη πόλει, Όταν δὴ οἱ ἑωνημένοι καὶ αἲ ἑωνη- 

10 µέναι μηδὲν ἧττον ἐλεύθεροι ώσι τῶν πριαµένων. ἐν γν- 
ναιξὶ δὲ πρὺς ἄνδρας καὶ ἀνδράσι πρὸς γυναῖκας ὕση ἡ 
ἠσονομία καὶ ἐλευθερία γίνεται ὀλέγου ἐπελαθόμεθ) εὐπεῖν. 

6 Οὐκοῦν κατ Αἰοχύλον, ἴφη, ἐροῦμεν ὃ τι νῦν ἠλθ' ἐπὶ 
στόµα; Πάνυ γε, εἶπον. καὶ ἔγωγε οὕτω λέγω: τὺ μὲν 

34 γὰρ τῶν θηρίων τῶν ὑπὺ τοῖς ἀνθρώποις ὅσω ἐλευθερώ- 
τερά ἐστιν ἐνταῦθα ἢ ἐν ἄλλη, οὐκ ἄντις πείθοιτο ἄπει- 
ος. ἀτεχνῶς γάρ αἴ τε κύνες κατὰ τὴν παροιµίαν οἶαί- 
περ αἱ δέσποιναι, γίγγονταί τε δὴ καὶ ἵπποι καὶ ὄνοι, 

πάνυ ἐλευθέρως καὶ σεμνῶς εἰθισμένοι πορεύεσθαι, κατὰ 

αοτὸς ὁδοὺς ἐμβώλλοντες τῷ ἀεὶ ἀπαντῶντι, ἐὰν μὴ ἐξίστη- 
ται" καὶ τἆλλα πάντα οὕτω μεστὰ ἐλενθερίας γέγνεται. 
Τὸ ἐμόν Υ, ἴφη, ἐμοὶ λέγεις ὄναρ: αὐτὸς γὰρ εἰς ἀγρὸν 

πορευόµενος Θθαμὰ αὐτὸ πάσχω. Τὸ δὲ δὴ κεφάλαιο», 
ἦν ὃ ἐγώ, πάντων τούτων ξυνηθροισµένων ἐννοεῖς, ὧς 

un ἁπαλὴν τὴν ψυχὴν τῶν πολιτῶν ποιεῖ, ὥστε κἂν ὁτιοῦν 
δουλείας τις προσφέρηται, ἀγανακτεῖν καὶ μὴ ἀνέχεσθαι; 

τελευτῶντες γάρ που οἶσθ᾽ ὅτι οὐδὶ τῶν νόμων φροντί- 

413 
ρ 
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ἔσυσι γεγθαμµένων ἢ ἀγράφων, ἵνα δὴ μηδαμῇ μηδεὶς 
αὐτοῖς ᾖ δεσπότης Καὶ µάλ, ἴφη, οἶδα. αὕτη μὲν Ε 
τοίνυν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, ἡ ἀρχὴ οὐτωσὶ καλἠ καὶ νεα- 
ική, Όθεν τυραννὶς φύεται, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Νεανικὴ 
δῆτα, ἴφη: ἁλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; Ταύτόν, ἦν ὃ ἐγώ, 5 
ὅπερ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ νύσηµα ἐγγεόμενον ἀπώλεσεν αὐτήν, 
τοῦτο καὶ ἐν ταύτη πλέον τε καὶ ἰοχυρότερον ἐκ τῆς ἐξσν- 
σίας ἐγγενόμενον καταδουλοῦται δηµοκρατίαν. καὶ τῷ ὄνει 

τὸ ἄγαν τι ποιεῖν μεγάλην φιλεὶ εἰς τοὐνανείον µεταβο- 
λὴν ἀνταποδιδόναι, ἐν ὥραις τὲ καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐνιοδθδα 
σώμασι, καὶ δὴ καὶ ἐν πολτείαις οὐχ ἤκιστα. Εὐκός, 

ἵψη. Ἡ γὰρ ἄγαν ἐλευθερία ἔοικεν οὐκ εἰς ἄλλο τι ἢ 
εἰς ἄγαρ δουλείαν. μεταβάλλειν καὶ ἐδιώτῃ καὶ πύλε. Εἰ- 
χὸὺς γάρ. Εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας 
τυρανεῖς καθίσταται ἡ ἐκ δημοκρατίας, ἐξ, οἶμαι, τῆφ 158 
ἀκροτώτης ἐλευθερίας δουλεία πλείστη τε καὶ ἀγριωτάτη. 

Ἔχει γάρ, ἔφη, λόγον. Αλλ’ οὐ τοῦτ', οἶμαι, ἦν ὁ' ἐγώ, 
ἠφώτας, «λλά ποῖον νόσημα ἐν ὀλεγαρχίᾳ τε φυόµενον uü 
ταὐτὸν καὶ ἐν δημοκρατίᾳ δουλοῦται αὐτήν. ἈΑἰηθῆ, 
ἔφη, λέγεις. Ἐκεῖνο τοίνυν, ἔφην, ἴλεγον τὸ τῶν ἆρ- πο 
γῶν τε καὶ απανηρῶν ἀνδρῶν γένος, τὺ μῖν ἀνδρειό- 

τατον ἠγούμενον αὐτῶν, τὸ ὅ᾽ ἀνανδρύτερον ἑπόμενον" 
οὓς δὴ ἀφωμοιοῦμεν κηφῆσ:,, τοὺς μὶν κέντρα ἴχυυσε, 
τοὺς δὲ ὠκέρτροις. Acl ὀρθῶς Υ, ἔφη. Τούτω τοίνυν, 

ἦν o ἐγώ, ταράττεον ἐν πάσῃ πολαείᾳ ἐγγιγνομένω, α5 
οἷον περὶ σῶμα φ]έγμα τε καὶ χο]ή. ὦ δὴ καὶ δεῖ τὸν C. 

ἀγαθὸν ἑωτρόν τε καὶ νοµοθίτην πόλεως μὴ ἧττον ἢ 
σοφὺν μελιτουργὸν πόφῥωθεν εὐλαβεῖσθαι, μάλιστα μὲν 

ὅπως μὴ ἐγγενήσεσθον, ἂν δὲ ἐγγένησθον, ὅπως ὃ τι 
τάχιστα ξὺν αὐτοῖσι τοῖς κηρίοις ἐκτετμήσεσθον. Ναὶ μὰ πο 

ία, ἡ ὃ' ὃς, παντάπασί γε. Ὥδε τοίνυν, ἦν ὃ' ἐγώ, 

λάβωμεν, ἵν' εὐκρινέστερον ἴδωμεν ὃ βονλόμεθα, Πῶςι 
Τριχῇ διασεησώμεθα τῷ λόγῳ δημοκρατουμένην πόλιν, 
ὥσπερ οὖν καὶ ἔχει. ἓν μὶν γάφ που εὖ τοιοῦτον γένος Ὦ 
ἐν αὐτῇ ἐμφύτται δί ἐξουσίαν οὐκ ἔλαττον ἢ ἐν τῇ as 15 

ὀλιγαρχουμένη.: Ἔστιν οὕτως. Πολὺ δὲ γε ὄριμύτερον ἐν 

ταύτῃ ἢ ἓν ἐκείνη. Πως ἘΕκεῖ μὲν διὰ τὸ μὴ ἵντιμον 

εἶναι, ἆλλ ἀπελαύνεσθαι τῶν ἀρχῶν, ἀγύμναστον καὶ 
οὐκ ἐῤῥωμένον γέγνεται" ἐν δηµοκρατίᾳ δὲ τοῦτό που τὸ 
πφοεοτὺὸς αὐτῆς, ἐκτὺὸς ὀλίγων, καὶ τὸ μὲν ὄἄριμύτατον 40 

αὐτοῦ λέγει τε καὶ πράττει, τὸ δ᾽ ἆλλο περὶ τὰ βήματα 
πρυσίζον βομβεῖ τε καὶ οὐκ ἀνέχεται τοῦ ἄλλα λέγοντος, ἙἘ 
ὥστε πώνεα ὑπὸ τοῦ τοιούτου διοικεῖται ἐν τῇ τοιαύτη 509 
πολιτείᾳ χαρίς τινων ὀλίγων. Γάλα γε, ἡ ὅ' ὃς. 4λλο 
τοίνον «τοιόνδε αεὶ ἀποκρίνεται ἐκ τοῦ πλήθους, Τὸ 45 

ποῖον; Χρηματιζοµένων που πάντων οἱ κοσμιώτατοι φύ- 

σει ὡς τὸ πολὺ πλουσιώτατοι γίγνονται. ἘΕἰκός, Πλεῖ- 

18. συγκαθίζοντες ᾱ. ---33. Αἰσχύλον) Ἐτ. 336. Dind. — 15, ἐνταῦθα) ἐν ταύτῃ a. — 35. τε δὴ om. v, θε]. ο. 
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στον δή, οἶμαι, τοῖς πηφῆσι µέλε καὶ εὐπορώτατον ἐντεῦ- 
Φεν βλίετει. Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, παρά γε τῶν σμικρὰ 

ἐχόντων τις βλίσειεν; Πλούσιοι δή, οἶμαι, οἱ τοιοῦτοι 
παλοῦνται κηφήνων βοτάνη. Σχεδόν τι, ἴφη. «Ἰῆμος δ᾽ 

565 5 ἂν εἴη τρίτον γένος, ὅδοι αὐτουργοί τε καὶ ἀπράγμονες, 

οὐ πάνυ πολιὰ κεκτηµένοι" ὃ δὴ πλεϊσεόν τε καὶ κοριώ- 
τατον ἐν δημοκρατία, ὅταν περ ἀθροισθή. "Εσει γάρ, 

416 ἔφη. ἀλλ οὐ δαμὰ ἐθέλει ποιεῖν τοῦτο, ἐάν μὴ μέλτός 

τι µεταλαμβάνη. Οὐκοῦν µεταλαμβάνει, ἦν ὃ ἐγώ, «εί, 

όκαθ᾽ Όσον δύνανται οἳ προεστῶτες, τοὺς ἔχοντας τὴν 

οὐσίαν ἀφαιρούμενοι, διανέµοντερ τῷ ὁήμῳ, τὸ πλεῖστον 
Β αὐτοὶ ἔχειν. ἠεταλαμβάνει γὰρ οὖν, ἡ ὃ) ὃς, οὕτωφ. 

᾿Αναγκάζονται δή, οἶμαι, ἀμύνεσθαι, λέγοντές τε ἐν τῷ 
δήµῳ καὶ πράττοντες ὅπῃ δύνανται, οὗτοι ὧν ἀφαιροῦν- 

Ίδται. Πῶς γὰρ οὔ: Αἰίαν δὴ ἔσχον ὑπὸ τῶν ἑτέρων, πᾶν 
μὴ ἐπιθυμῶσι νεωεερίζεν, ὡς ἐπιβον]εύονσι τῷ δήµῳ 

κα εἶσιν ὀλιγαρχικοί, Τί μήν; Οὐκοῦν καὶ τελευτῶνεες, 

ἐπειδὰν ὀρῶσι εὖν ὅῆμον οὐγ ἑκόντα, αλλ ἀγνοήύσαντά 
τε καὶ ἐξαπατηθέντα ὑπὸ τῶν διαβαλλόντων ἐπιχειροῦντα 

620 σφᾶς ἀδικεῖν, τό ἤδη, εἴτε βούλονται εἴτε µή, ὡς ελη- 

θῶς ὀλιγαρχικοὶ γίγνονται, οὐχ ἑκόντες, ἀλλὰ καὶ τοῦτο 
τὸ κακὺν ἐκεῖνος ὁ κηφήν ἐντίκτει κεντῶν αὐτούς. Λο: 
μιδῇ μὲν οὖν. Εἰσαγγελίαι δὴ καὶ κρίσεις καὶ ἀγῶνες περὶ 

ἀλλήλων γίγνονται. Καὶ µώία. Οὐκοῦν ἕνα εινά ὧεὶ 
40 ἄῆμος εἴωθε διπφερόντως προϊστασθαι ἑαυτοῦ, καὶ τοῦ- 

τον τρέφει τε καὶ αἴξειν µέγαν; Εἴωθε γάρ, Τοῦτο μὲν 

ϱ ἄρα, ἦν ὃ' ἐγώ, δμλον, ὅτι, ὅταν περ φύηται τύραγνος, 

ἐκ πφοσχατικῆς ῥίζης καὶ οὐκ ἄλλοθεν ἐκβλαστάνε. Καὶ 
417 µμάλα δήλον. Te ἀρχὴ οὖν µεταβολῆς ἐκ προστάτου ἐπὶ 

30 τύραννον; ἢ δῇλον δει ἐπειδὰν ταὐτὸν ἄρξηται δρῦν ὁ 

προστάτης τῷ ἐν τῷ µύθδῳ, ὃς περὶ τὺ ἐν Αρκαδίᾳ τὸ 
τοῦ Atos τοῦ {υκαίου ἱερὸν λέγεται: ές; ἔφη. Ὡς ἄφρα 

ὁ γενσύµενος τοῦ ἀνθρωπένου σπ]άγχνου, ἐν ἄλλοις ἄλλων 

Ἐ ἱεφείων ἓνὸς ἐγκατατετμημένου, ἀνάγκη δὴ τούτω λύκο 

19 γενέσθαι. ἢ οὐκ ἀκήκοας τὸν λόγον: "Έγωγε. 4 οὖν 
οὕτω καὶ ὃς ἂν δήµον προεσεώς, λαβὼν σφύδρα πειθό- 
µενον ὄχλον, μὴ ἀπόοχηται ἐμφυλίου αἵματος, ὡλλ' ἁδί- 

κωὠς ἐπαιτιώμενος, οἷα δὴ φιλοῦσιν, εἰς δικαστήρια ὄγων 

µιαιφονῇ, βίον ἀνδρὸς ἀφανίζων, γλώττῃ τε καὶ στύµατε 

1ο ὠνοσίῳ γενόμενος φόνου ξυγγενοῦς, παὶ ἀνδρηλατῇ καὶ 

566 ἀποκτιννύῃ καὶ ὑποσημαίνῃ χρεῶν τε ἀποχοπᾶς καὶ γῆς 

ἀναδασμόν, ρα τῷ τοιούτῳ ἀνάγκη δὴ τὸ μετὰ τοῦτο 

καὶ εἴμαρται ἢ ἀπολωλέναι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἢ ευφαννεῖν 
καὶ λύκῳ ἐξ ἀνθρώπου γενέσθαι; Πολιὴ ἀνάγκη, ἔφη. 

αὃ Οὗτος δή, ἔφην, ὁ οτασιάζων γίγγεται πρὸς τοὺς ἴχοντας 

τὰς οὐσίας. Οὗτος. 40 οὖν ἐκπεσὼν μὲν καὶ κατελθὼν 

3. βλίττει 4 Φνπι οἱ pr. Te βλύττει ab, βλίττεται εν Ruhnkenio (αά Tim. p. 03.) ο. 
σειεν 4Φυ, βλύόσεεν ΠΠ, βλύσει a, βλύσειεν ΘΞΡΑΦΤΗ. 
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βίᾳ τῶν ἐγθρῶν τύραννος ἀπειργασμένος κατέργεται; An · 

Ἰον. ᾿Εὰν δὲ ἀδύνατοι ἐκβάλλειν αὐτὸν ὡσιν ἢ ἀποκτεῖ- 418 
ναι διαβάλλοντες τῇ πόλει, βιαίῳ δὴ Θανότῳ ἐπιβονλεύ- Ἡ 
ουσιν ἀποκτιγνύναι λάθρα. Φιλεῖ γοῦν, ἡ ὃ ὃς, οὕτω 
1ῶγνεσθαι. Τὸ δὴ τυραννικὸν αἴτημα τὸ πολυ Ώρύλητον 6 

ἐπὶ τούτω πάντες οἱ εἰς τοῦτο προβεβηκότες ἐξευρίσκουσιν, 

αἰτεῖν τὸν ὅῆμον φύλακώς τινας τοῦ σώματος, ἵνα σῶς 

αὐτοῖς ἡ ὁ τοῦ δήμου βοηθύς. Καὶ µάλ’, ἴφη. «Φιδόασι 
δή, οἶμαι, δείόαντες μὲν ὑπὶρ ἐκείνου, Φαῤῥήσαντες δὲ 

ὑπὲρ ἑαυτῶν. Καὶ µάλα. Οὐκοῦν τοῦτο ὄταν ἴδη ἀνήριοιῦ 
χρήματα ἔχων καὶ μετὰ τῶν χρημάτων αἰίαν µισόδηµος 
εἶναι, τότε δὴ οὗτος, ὦ ἑταίρε, κατὰ τὸν Κφοίσω γενό- 

µενον χρησμὸν 
πολυφήφιδα παρ Ἔρμον 

φεύγει, οὐδὲ μένει, οὐδ' αἰδεῖκαι κακὸς εἶναι. "5 
Οὐ γὰρ ἄν, ἔφη, δεύτερον αὖθις αἰδεσθείη. Ὁ δὲ γε, 
αοἶμαι, ἦν ὅ” ἐγώ, καταληφθεὶς θανάτω δίδοται. ᾽Ανάγκη. 
O δὲ δὴ προστώτης ἐκεῖνος αὐτὸς ὅῆ]ον δὴ ὅτι μέγας µε- 

γαλωστὶ οὐ κεῖται, κλλά καταβαλὼν ἄλλους πολλρὺς ἕστη- Β 
κεν ἐν τῷ δίφρῳω τῆς πύλεως, τύραννος ἀντὶ προστάτου 30 
ἀποτετελεσμένος. Τί ὅ᾽ οὐ μέλλει; ἴφη. 

«άλδωμεν δᾳ τὴν εὐδαιμονίαν, ἦν δ' ἐών τοῦ τε 
ἀνδρὸς καὶ τὴς πόλεως ἐν ᾗ ἂν ὁ τοιοῦτος βροτὸς ἐγγέ- 
νηταις Πάνν μὶν οὖν, ἔφη, δη 1θωμεν. ρ οὖν, εἶπον, 19 
οὐ ταῖς μὲν πρώταις ἡμέραις τε καὶ χρόνῳ πφροσγελᾷ τε 15 
καὶ ἀσπάζιται πάντας, ᾧ ἂν περιτυγχάνη, καὶ οὔτε τύ- 
ραννός φησιν εἶναι, ὑπισχγεῖταί τε πολλὰ καὶ ἰδίᾳ καὶ Ε 

δημοσία, χρεῶν τε ἠλευθέρωσε, καὶ γῆν διένειµε δήµω 
τε ναὶ τοῖς περὶ ἑαυεόν, καὶ πᾶσιν Γλεώς τε καὶ προς 

εἶναι προσποιεῖται; Ανάγκη, ἴφη,. Όταν δέ γε, οἶμαι, 38 

πρὸς τοὺς ἴξω ἐχθροὺς τοῖς μὶν κπαταλλαγῆ, τοὺς δὲ καὶ 
διαφθείρῃ, καὶ ἠσυχία ἐκείνων γένηταιν πρῶτον μὲν πο- 
λέπους τινὰς ὧεὶ κινεῖ, ἓν' ἐν χρεία ἠγεμόνος ὁ δήμος ἡ. 

Εὐιός γε. Οὐκοῦν καὶ ἵνα Ἰρήµατα εἰσφέροντες πένητε 867 

γιγγύµενοι πρὺς τῷ καθ ἡμέραν ἀναγκάζωνται εἶναι καὶ 16 

ἧττον αὐτῷ ἐπιῤονλεύωσιν: «ῆλον. ΛΝαὶ ἄν γὲ τινας, 
οἶμαι, ὑποπτεύῃ ἐλεύθερα φφονήµατα ἔχοντας μὴ ἐπιτρέ- 
ψειν αὐτῷ ἄρχεν, ὕπως ὢν τούτους μετὰ προφάσεως 

ἀπολλύῃη, ἐνδοὺς τοῖς πολεμίοις; τούτων πάντων ἕνεκα 

ευράννω «εί ἀνάγκη πόλεμον ταρίτεειν; Ανάγκη. Ταῦτα 0 

δή πυιοῦντα ἔτοιμον μᾶλλον ἀπεχθάνεσθαι τοῖς πολίταιο: ἩΒ 
Πώς γὰρ οὗ, Οὐκοῦν κα τινας τῶν ξυγκαταστησάγτων 

καὶ ἐν δυνάµει ὄντων παῤῥησιάζεσθαι καὶ πρὺς αὐτὸν καὶ 
πρὸς ἀλλήλους, ἐπιπλήττοντας τοῖς γιγνοµένοις, οἳ ἂν 
τυγχάνωσιν ἀνδρικώτατοι ὄντες; Εἰκός γε. Τπεξαιρεῖν 1: 

δἡἠ τούτους πάντας δεῖ εὖν εύραννον, εἰ μέλλει ἄρξειν, 

20 
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ἕως ἂν µήτε φίλων μήτ ἐχθρῶν λίπη µηδένα ὅτου τι 
ὄφελος. «ῆλον. Ὀξέως ἄρα δεῖ ὁρᾷν αὐτόν, τίς ἆν- 

6 δρεῖος, τίς µεγαλόφφων, τίς φρόνιµος, τές πλούσιος" καὶ 
οὕτως εὐδαίμων ἐστίν, ὥστε τούτοις ὥπασιν ἀνάγκη αὐ- 

Στῷ, εἶτε βούλεται εἴτε µή, πολεμµίῳ εἶναι καὶ ἐπιβου- 
λεύεν, ἕως ἂν καθήρῃ τὴν πόλιν. Καλόν γε, ἴφη, κα- 
Θαρμόν. Ναί, ἦν ὁ᾽ ἐγώ, τὸν ἐναντίον ἢ οἱ ἑατροὶ τὰ 
σώματα" οἱ μὲν γὰρ τὸ χείριστον ἀφαιροῦντες λείπονσε 
τὸ βέλειστον, ὁ δὲ τούνανείον. Ὡς ἔοικε γάρ, αὐτῶ, 

το ἔφη, ἀνάγκη, εἴπερ ἄρξε. Ἐν µακαρία ἄρα, εἶπον ἐγώ, 
D ἀνάγκῃ δέδεται, ἢ προστάττει αὐτῷ ἢ µετά φαύλων τῶν 

πολλῶν οὐκεῖν, καὶ ὑπὺ τούτων μισούμενον, ἢ μὴ ζῇν. 
Ἐν τοιαύτῃ, ἡ δ᾽ ὃς. ᾽ρ οὖν οὐγὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλον τοῖς 
πολίταις ἀπεχθάνηται ταῦτα δρῶν, τοσούτῳ πλειόνων καὶ 

16 πισεοτέρων δορυφύφρων δεῄσκαι; Πῶς γὰρ οὔ;, Τίνες 
οὖν οἱ πιστοί; καὶ πόθεν αὐτοὺς µεταπέµψφεται; ἀὐτόμα- 

49/ τοι, ἔφη, πολλοὶ Πξουσι πετόµενοε, ἐὰν τὸν μισθὸν διδῷ. 
Κηφῆνας, ἦν ὅ' ἐγώ, νἡ τὺν κύνα, δοκεῖς αὖ τινάς µοι 

Ε λέγεν ξενικούς τε καὶ παντοδαπούς. Αληθη γάρ, ἔφην 

η δοκῶ σοι. Τοὺς δὲ αὐτόθεν ἂφ οὐκ ἂν ἐθελήσειεν; 

Πώς: Τοὺς δού]ους ἀφελόμενος τοὺς πολίας, ἐλενθε- 
ρώσας, τῶν περὶ ἑαυτὸν δοφυφόρων ποιήσασθαι. Σφό- 

ὄρα γε, ἔφη" ἐπεί τοι καὶ πιστύεατοι αὐτῷ οὗτοί εἶσιν. 
Ἡ µακάριον, ἦν ὃ' ἐγώ, λέγεις τυράννου χρῆμα, εἰ τοι- 

664 10 οὗτοις φίλοις τε καὶ πιστοῖς ἀνδράσι χρῆται, τοὺς προ- 

τέρους ἐκείνους ἀπολέσας. ᾽Αλλὰ µήν, ἔφη, τοιούτοις γε 
χρῆται. Καὶ θαυμάζονσι δή, εἶπον, οὗτοι οἱ ἱταῖροι αὐ- 
εὺν καὶ ξύνεισιν οἱ νέοι πολῖται, οἱ ὅ) ἐπιεικεῖς μισοῦσί 

τε καὶ φεύγονσιν; Τέ δ᾽ οὐ µέλλονσιν; Οὐκ ἐτόρ, ἦν δ᾽ 
κο ἐγώ, ἢ τε τραγωδία ὅλως σοφὸν δοκεῖ εἶναι καὶ ὁ Εύρι- 

πίδης διαφέρων ἐν αὐτῇ. Τί δή; Ὅτι καὶ τοῦτο πυκνῆς 
διανοίας ἐχόμενον ἐφθέγξατο, ὧς ἄρα σοφοὶ τύραννοί 

Β εἰ τῶν σοφῶν σμνουσία. καὶ ἔλεγε ὅῆλον ὅτι τούτους 
εἶναι τοὺς σοφοὺς οἷς ἐύνεσιν. Καὶ ὡς ἠσύθεόν γ', 

αἴφη, τὴν τυραννίδα ἐγκωμιάζει, καὶ ἕτερα πολλά, καὶ 
οὗτος καὶ οἱ ἄλλοι πονηταί. Τουγάρτοι, ἔφην, ἅτε ουφοὶ 
ὄντες οἱ τῆς τραγωδίας ποιηταὶ ἔυγγιγνώσκονσιν ἡμῖν τε 

409 καὶ ἐκείνις, Όσοι ἡμῶν ἐγγὺς πολιτεύονται, ὅτι αὐτοὺς 
εἰς τὴν πολιτείαν ϱὐ παραδεξόµεθα ἅτε τορα»νίδος ύμνη- 

αοτάς. Οἶμαι ἴγωγ, ἴφη, ἔυγγιγνώσκυυσιν ὅσοιπέρ γε αὐ- 
ὁ τῶν κοµφοί. Εἰ δὲ γε, οἶμαι, τὰς ἄλλας περιόντες 

πόλεις, ἐνλλέγοντες τοὺς ὄχλους, παλὰς φωνὰς καὶ µε- 

γάλας καὶ πιθανὰς µισθωσάµενοι, εἰς τυραννίδας τε καὶ 

Πά4ΤΕΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΗΣ η'. 

δημοκρατίας ἔλκουσι τὰς πολιτείας. ΠΜάλα γε. Οὐκοῦν 
παὶ προσέτι τούτων μισθοὺς λαμβάνουσι καὶ τιμῶνται, 

μώλιστα μὲν, ὥσπερ τὸ εἰκός, ὑπὸ τυράννων, δεύτερον 
δὲ ὑπὺ Δημοκρατίας. ὕσω δ' ἂν ἀνωτέρω ἴωσι πρὸς τὸ 
ἄναντες τῶν πολιτειῶν, μᾶλλον ἀπαγορεύει αὐτῶν ἡ τιµή, 6 
ὥσπερ ὑπὸ ἄόθματος ἀδυνατοῦσα ποφεύεσθαι. Πάνυ μὲν Ὁ 
οὖν. ᾽αλλὰ δή, εἶπον, ἐνταῦθα μὲν ἐξέβημεν' Ἱέγωμεν 

δὲ πάλιν ἐκεῖνο τὺ τοῦ τυράννου στρατόπεδον τὺ καλόν 
τε καὶ πολὺ καὶ ποικίλον καὶ οὐδέποτε ταντόν, πύόθεν 
Δρέψεται. «ῆλον, ἔφη, ὅτι, ἐάν τε ἱερὰ χρήµατα ᾗ ἔνιο 
τῇ πόλει, ταῦτα ἀναλώσει, ὅποι ποτὶ ἂν ἀεὶ ἐξαρκῇ τὰ 
τῶν ἀποδομένων, ἐἑλάττους εἰσφαρὰς ἀναγκάζων τὸν δῆ- 

μον εἰσφέρειν. Τί δ' ὅταν δὴ ταῦτα ἐπιλίπη: «ἤλον, xR 
ἔφη, ὅτι ἐκ τῶν πατρώων Θρέψεεαι αὐεός τε καὶ οἵσυμ- 93 
πύται τε καὶ  ἑταῖροι καὶ ἱταῖραι. Μανθάνω, ἦν ὅ’ ἐγώ: 15 

ὅει ὁ ὅῆμος ὁ γεννήσας τὸν τύραννον θρέψει αὐτόν τε 
καὶ ἑταίρους. Πολλὴ αὐτῷ, ἔφη, ἀνάγκη. Πῶς δὲ λέγεις: 
εἶπον" ἐάν τε ἁγανακτῆ τε καὶ λέγη ὁ δῆμος, ὅτι οὔτε 
δίκαιον τρέφεσθαι ὑπὸ πατρὺς υἱὺν ἡβῶντα, ἀλλὰ τού- 
Ψαντίον ὑπὸ υἶέο πατέρα, οὔτε τούτου αὐτὸν ἕνεκα 19 

ἐγέννησέ τε καὶ κατέστησεν, ἵνα, ἐπειδὴ μέγας ένοπο, 5ου 

τότε αὐτὸς δουλεύων τοῖς αὐτοῦ δούλοις ερέφοι ἐκεῖνόν 
τε καὶ τοὺς δούϊους μετὰ ξυγκλύδων ἅλίων, αλλ ἵνα 
ὑπὸ τῶν πλουσίων τε καὶ καλῶν πἀγαθῶν λεγομένων ἐν 
τῇ πόλει ἐλευθερωθείη ἐκείνου προστάντος, καὶ νῦν κε- 1 

ἀεύει ἀπιέναι ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τε καὶ τοὺς ἑταίρους, 

ὥσπερ πατήρ νἱὸν ἐξ οἐκίας μετὰ ὀχληρῶν ξυμποεών 
ἐξελαύνων; Γνώσεταί γε, νἠ ία, ἡ δ' ὃς, τό ἤδη ὁ 
δήμος οἷος οἷον Ὀρέμμα γεννῶν ἠοπάξιτό τε καὶ ηὖξε, Β 
καὶ ὅτι ἀσθενέστερος ὢὤν ἰσχυροτέρους ἐξελαύνε. Πῶς, 9ο 
ἦν ὃ' γώ, λέγεις; τολμήσει τὸν πατέρα βιάζεσθαι, κἂν 
μὴ πείθηται, εὖπτειν ὁ τύραννος; Ναί ἴφη, ἀφελόμε- 
νύς Ίε τὰ ὅπλα. Πατραλοίαν, ἦν δ ἐγώ, λέγεις τύραν- 
νον καὶ χαλεπὸν γηφοτρύφον, καὶ, ὡς ἔοικε, τοῦτο δὴ 
ὁμολογουμένη ἂν ἤδη τυραννὶς εἴη, καὶ τὸ λεγόµενον, ὁ 19 4949 
δἥῆμος φεύγων ὢν καπνὺν δουλείας ἐλενθέρων εἰς πῦρ δού- 
λων δεσποτείας ἂν ἐμπεπτωκώς εἴη, ἀντὶ τῆς πολλῆς ἐκεί- C 
νης καὶ ἀκαίρου ἐλευθερίας τὴν χαλεπωτάτην τε καὶ πι- 

κροτάτην δούλων δονλείαν µεταμπισοχόµενοᾳ. Καὶ µάϊία, 
ἔφη, ταῦτα οὕτω γίγνεται. Τί οὖν; εἶπον' οὐκ ἐμμε-αο 
λῶς ἡμῖν εἰρήσεται, ἐὰν φῶμεν Ἱκανῶς διεληλνθέναι, 

ὡς μεταβαίνει τυραννὶς ἐκ δημοκρατίας, γενοµένη τε οἷα 
ἐσείν; Πάνυ μὲν οὖν Ἱκανῶς, ἔφη. 
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Αὐτὺς δὴ λοιπύός, ἦν ὅ ἐγώ, ὁ τυραννικὺς ὠνὴρ 

σκέφασθαι, πῶς τε μεθίσταται ἐκ δημοκρατικοῦ, γενόµε- 
voͤs τε ποϊός τές ἔσει καὶ τίνα τρόπον δῆ, ἅθλιον ἢ µα- 

κάριον. Αοιπὺς γὰρ οὖν ἴτι οὗτος, ἴφη. Οἶσθ' οὖν, 
δ ήν ὅ' ἐγώ, ὃ ποθῶ ἔτι; Τὸ παῖον; Τὸ τῶν ἐπιθυμιῶν, 
οἷαί τε καὶ ὅσαι εἰσίν, οὔ µοι δοκοῦμεν ἱκανῶς διμρῆ- 

Β Ἅσθαι. τούτου δὴ ἐνδεῶς ἔχαντος, ἀσαφεστέρα ἴσται ἡ 
ζήτησι οὗ ζητοῦμεν. Οὐκοῦν, ἡ δ ὃς, ἔτι ἐν καἰῷ; 
Πάνν μὶν οὖν' καὶ σκόπει γ ὃ ἐν αὐταῖς βούλομαι ἰδεῖν, 

10 ἴστι δὲ τόδε. τῶν μὴ ἀναγκαίων ἡδονῶν τε καὶ ἐπιὂν- 
μιῶν δοκοῦσί τινές µοι εἶναι παράνομοι, αἲ κιγδυνεύουσι 

μὲν ἐγίγνεσθαι πανεί, κολαζόμεναι δὲ ὑπό τε τῶν νόμων 
καὶ τῶν βελτιόνων ἐπιθυμιῶν μετὰ λόγου ἐνίων μὶν ὧν- 

496 θρώπων ἢ παντάπασιν ἁπαλλάττεσθαι ἢ ὀλίγαι λείπεσθαι 
ὦ 16 καὶ ὠσθενεῖς, τῶν δὲ ἰσχυρότεραι καὶ πλείους. ἀέγεις δὲ 

καὶ ενας, ἴφη, ταύτας: Τὰς περὶ τὸν ὕπνον, ἦν δ' ἐγώ, 

ἐγειρομένας, ὅταν τὸ μὲν ἄλλο τῆς ψυχῆς εὔδῃ, ὅσον λο- 
γιστικὀν καὶ ἥμερον καὶ ἄρχον ἐκείνου, τὸ δὲ Φηριῶδές τε 
καὶ ἄγριον, ἢ σίτων ἢ µέθης πλησθέν, σκιρτᾷ τε καὶ 

3; ἀπωσάμενον τὸν ὕπνον ζητῇ ἠἶναι καὶ ἀποπιμπλάναι τὰ 
αὐτοῦ ἠθη” οἶσθ' ὅτι πάντα ἐν τῷ τοιούεω τολμᾷ ποιεῖν, 
ὥς ἀπὸ πάσης λελυµένον τε καὶ ὠππλλαγμένον αἰσχύνης 

ϱ καὶ φρονήσεωφ. μµητρί τε γὰρ ἐπιχειρεῖν µίγνυσθαι, ος 

οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ, ἄλλω τε ὁτωοῦν ἀνθρώπων καὶ 
15 θεῶν καὶ θηρίων, μιαιφονεῖν τε ὀτιοῦν, βρώμαεύς ἓε 

ἀπέχισθαι μηδενός" καὶ ἑνὶ λόγῳ οὔτε ἀνοίας οὐδὲν ἐλ- 
λείπει οὗτ᾽ ἀναισχυντίαρ. ᾽ληθέστατα, ἴφη . λέγεις. 
Ἁθταν δέ γε, οἶμαι, ἡγιεινῶς τις ἴχῃ αὐτὸς αὐτοῦ καὶ 

σωφρόνως, καὶ εἰς τὸν Όπνον ἴῃ τὸ λογιστικὸν μὲν ἐγεί- 
10ρας ἑαυτοῦ καὶ ἑσειάσας Ἰόγων καλῶν καὶ σκέψεων, εἰς 

Κ. οὐννοιαν αὐτὸς αὐτῷ ἀφικόμενος, τὸ ἐπιθυμητικὸν δὲ 
407 μήτε ἐνδείᾳ δοὺς µήτε πλησμονῆ, ὅπως ἂν κοιµηθῇ καὶ 

μὴ παρέχη θόρυβον τῷ βελτίσεῳ χαῖρον ἢ ἱυπούμινον, 5318 
ἀλλ) ἐᾷ αὐτὸ καθ’ αὐτὸ µόνον καθαρὸν σκοπεῖν καὶ ὁρί- 
Ἰεσθαίτον καὶ αἰσθάνεσθαι ὃ μὴ οἶδεν, ἤ τι τῶν γεγονότων 
ἢ ὄντων ἢ καὶ μελλόντων, ὠδαύτως δὲ καὶ τὸ Θυμοειδὲς 

πραύνας καὶ µή τισιν εἰς ὀργὰς ἐθών κεκιγηµένω τῷ 5 
θυμῶ καθεύδη, ἆλλ᾽ ἠσυχάσας μὲν τὼ δύο εἴδη, τὸ τρί- 
τον δὲ κινήσας ἐν ὦ τὸ φρονεῖν ἐγγίνεται, οὕτως ἆνα- 
παύηται, οἶσθ ὅει τῆς τ ὠληθείας ἓν τῷ τοιούτῳ µά- 
λιστα ὥπτεται καὶ ἥκιστα παράνομοι τότε αἱ ὄψεις φαν- Β 

τάζονται τῶν ἐνυπνίων. Παντελῶς μὲν οὖν, ἔφη, οἶμαι 10 
οὕτως. Ταῦτα μὲν τοίνυν ἐπὶ πλέον ἐξήχδημεν εἰπεῖν: 

ὃ δὲ βουλόμεθα γνῶναι, τόδ’ ἐστίν, ὡς ἄρα δεινόν τι καὶ 
ἄγριον καὶ ἄνομον ἐπιθυμιῶν εἶδος ἑκάστῳ ἕνεστι, καὶ 
πώνν δοκοῦαιν ἡμῶν ἐνίοις µετρίοις εἶναι. τοῦτο δὲ ἄρα 

ἐν τοῖς Όπνοις γίνεται ἔνδηλον. εἰ οὖν τι δοκῶ λέγειν 15 
καὶ ἑυγχωρεῖς, ἄθρει. ᾽Αλλά ξυγχωρώ. ἸΤὸν τοίνυν δη- 
μοτικὸν ὠναμνήσθητι οἷον ἔφαμεν εἶναι. ἦν δὲ που γεγο-. 6 
νὼς ἐκ νέου ὑπὸ φειδωὶῷ πατρὶ τεθραμµένος, τὰς χρη: 
ματισεικὰς ἐπηλυμέας τιμῶντι µόνας, τὰς δὲ μὴ ἀναγκαίους 

ἀλλὰ παιδιᾶς τε καὶ καλλωπισμοῦ ἕνεκα γιγνοµένας ὧτι- 20 
µάζοντι. ἡ Ἱάρι Να Συγγενόμενος δὲ κομψοτέροις 

ἀνδρώσι καὶ μεστοῖς ὧν ἄφει διήλθομεν ἐπιθυμιῶν, ὁρ- 
µήσας εἰς ὕβριν τε πᾶσαν καὶ τὸ ἐκείνων εἶδος µίσει τῆς 
τοῦ πατρὸς φειδωλίας, φύσιν δὲ τῶν διαφθειρόντων βελ- 

τίω ἔχων, ἀγόμενος ἀμφοτέρωσε κατέστη εἰς μέσον ἅμ- 1: Ὦ 
φοῖν τοῖν ερόποιν, καὶ μετρίως δή, ὡς ὥττο, ἑκάστων 
ἀπολαύων οὔτε ἀνελεύθερον οὔτε παρώνοµον βίον ζῆ, 
δημοτικὸς ἐξ ὁλγαρχικοῦ γεγονώς. Ἐν γάρ, ἴφη, καὶ 
ἴστιν αὕτη ἡ δόξα περὶ τὸν τοιοῦτον. Ols τοίνυν, ἦν ὅ᾽ 
ἐγώ, πάλιν τοῦ τοιούτου ἤδη πφρεόβυτέρου γεγονότος νέον 1 

φἱὸν ἐν τοῖς τούτου αὖ ἤθεσι τεθραμμένον. Τήθημι. 
Τίδει τοίνυν καὶ τὰ αὐτὰ ἐκεῖνα περὶ αὐτὸν γενόµενα, 
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Ε ἅἄπιρ καὶ περὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ, ἀγόμενόν τε εἰς πᾶσαν 

παρανομία», ὀνομαζομένην ὃ᾽ ὑπὸ τῶν ἀγόντων ἐλευθε- 

ρίαν ἅπασαν, βοηθοῦντά τε ταῖς ἐν µέσῳ ταύταις ἐπιθν- 

µίαις πατέρα τε καὶ τοὺς ἄλίους οὐκείους, τοὺς δ᾽ αὖ 

Επαραβοηθοῦντας, ὅταν ὃ᾽ ἐλπίσωσιν οἱ δεινοὶ μάγοι τε καὶ 
τυριροποιοὶ οὗτοι μὴ ἄλλως τὸν γέον καθέξειν, ἔρωτά 

τινα αὐτῷ µηχανωμάένους ἐμποιῆσαι προσεώτην τῶν ἆρ- 

γῶν καὶ τὰ ἔτοιμα διανεµοµένων ἐπιθυμιῶν, ὑπόπτερον 
καὶ µέγαν κηφῆνά εινα. ἢ τἰ ἄλλο οἴει εἶναι τὸν τῶν τοι- 

ιο ούτων ἔρωτα; Οὐδὶν ἔγωγε, ἡ ὅ' ὃς, ἄλμ' ἢ τοῦτο. 

Οὐκοῦν ὅταν περὶ αὐτὸν βομβοῦσαι αἱ ἄλλαι ἐπιθν- 
µίαι, Βυμιαμότων τε γέµουσαι καὶ µύφων καὶ στεφάνων 

καὶ οἴνων καὶ τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις συνουσίαις ἡδονῶν 

ἁγειμένων, ἐπὶ τὸ ἴσχατον αὔξονσαί τε καὶ τφέφουσαι 

Ιπόθον κέντρο» ἐμποιήσωσι τῷ πηφῆνι, εὖτε δὴ ὄορυφο- 

Β ρεῖταί τε ὑπὺ μανίας καὶ οὐστρᾷ οὗτος ὁ προστάτης τῆς 
503 φυχῆς, καὶ ἐάν τινας ἐν αὐτῷ δύξας ἢ ἐπιθυμίας λ1άβη 

ποιουµένας χρηστὰς καὶ ἔτι ἐπαιοχυνομένας, ἀποκτείνει 
τε καὶ ἴξω ὧθεῖ παρ αὐτοῦ, ἕως ἂν καθήρη σωφφροσύνης, 

3 καὶ µανίας δὲ πληρώση ἐπακτοῦ. Παντελῶς, ἔφη, τυ- 

ρωννικοῦ ἀνδρὸς λέγεις γένεσιν. Αρ οὖν, ἦν d ἐγώ, καὶ 
τὸ πάλαι διὰ τὸ τοιοῦτον τύραννος ὁ Ἔφως λέγεται; Κιν. 

δυνεύει, ἔφη. Οὐκοῦν, ὦ φίῖε, εἶπον, καὶ μεθνσθεῖς 
ὁ  ὀνὴρ τοραρνικόν τι φρύνημα ἴσχει; Ίσχει γάρ. Καὶ μὴν 
Ἀῦ γε µαιγόµενος καὶ ὑποκεκινηκὼς οὐ µόνον ἀνθρώπων 

ἁἰλὰ καὶ θεῶν ἐπιχειρεῖ τε καὶ ἐλπίζει δυνατὸς εἶναι ἄφ- 
χεν. Καὶ µάλ’, ἴφη. Τοραννικὸς δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ δαι- 
µόνιε, ἀνὴφ ὠκριβῶς γίνεται, ὅταν ἢ φύσει ἢ ἐπιτηδεύ- 
µασιν ἡ ἀμφοτέραίς μεθυστικός τε καὶ ἐρωτικὸς καὶ µε- 

a λαγχολικὺς γένηται. Παντελῶς μὲν οὖν. 
Γίγνεται μέν, ὡς ἔοικεν, οὕτω καὶ τοιοῦτος ἀνήρ' 

ζῇ δὲ δῇ πῶς; Τὸ τῶν παιζόντων, ἔφη, τοῦτο σὺ καὶ 
Ὁ ἐμοὶ ἐρεῖς. ίγω δή, ἔφην. οἶμαι γάρ, τὸ μετὰ τοῦτο 

ἑορταὶ γίγνονεαι παρ αὐτοῖς καὶ κώμοι καὶ Θάλειαι καὶ 
as ἑταῖραι καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὧν ἂν Ἔρως τύραννος 

ἔνδον οἰκῶν διακυβερνᾷ τὰ τῆς Ψυχῆς ἅπαντα. Ανάγκη, 
ἴφη. 40 οὖν οὐ πολλαὶ καὶ δειναὶ παραβιαστάνουσιν 
ἐπιθυμίαι ἡμέρας τε καὶ φυκτὸς ἑκάστης, πολλῶν δεόµε- 
ναι; Πολλαὶ μέντοι. Ταχὺ ἄρα ὠναλίσκονται, ἐάν τινες 

Ε «0 ὧσι πρόσοδοι. Πώς ὅ᾽ οὔ, Καὶ μετὰ τοῦτο δὴ δανεισμοὶ 

καὶ τῆς οὐσίαρ παραιρέσες. Ti μήν; Όταν δὲ δὴ πάντ᾽ 
ἐπιλίπῃ, ἄρα οὐκ ἀνάγκη μὲν τὰς ἐπιθυμίας βοᾷν πυκνάς 
τε καὶ σφοδρὰς ἐννενεοττευμένας, τοὺς ὅ ὥσπερ ὑπὸ 

πέντρων ἑλαυνομένους τῶν τε ἄλλων ἐπιθυμιῶν καὶ δια- 
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φερόντως ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἔφωτος, πάσαις ταῖς ἅλίαις 
ὥσπερ δορυφόροις ἠγουμένου, οὐδερᾷν καὶ σκοπεῖν τές τι 
ἔχει, ὃν δυνατὸν ἀφελέσθαι ἀπατήσαντα ἢ βιασήµενον: 
Σηόδρα γ’, ἔφη. ᾽Αναγκαῖον δὴ πανταχόθεν φέρειν, ἢ 
μεγάλαις ὠδῖοί τε καὶ ὀδύναις ἐυνέχεσθαι. ᾽Αναγκαῖον. 
40 οὖν, ὥσπερ αἱ ἐν αὐτῷ ἡδοναὶ ἐπιγινόμεναι τῶν 
ἀρχαίων πλέον εἶχον καὶ τὰ ἐκείνων ἀφηροῦντο, οὕτω 
καὶ αὐτὸς ἀξιώσει νεώτερος ὤν πατρός τε καὶ μητρὺς 
π]έον ἔχειν, καὶ ἀφαιρεῖσθαι, ἐὰν τὸ αὐτοῦ µέρος ἄνα- 

λώση, ἀπονειμάμενος τῶν πατρώων: ᾽Αἰλὰ τί μήν; ἔφη. 19 
αν δὲ δὴ αὐτῷ μὴ ἐπιτρέπωσιν, ἀἄρ οὐ τὸ μὲν πρῶτον Β 
ἐπιχειροὶ ἂν κλέπτειν καὶ ἀπατῷν τοὺς γονέας: Πάντως. 

᾿Οπύτε δὲ μὴ δύνωπο, ἁρπάξοι ἂν καὶ βιάξοιτο μετὰ 

τοῦτο: Οἶμαι, ἔφη. ᾽Αντεχομένων δὴ καὶ µαχοµένων, ὦ 
Θαυμάσιε, γέροντός τε καὶ γραός, ἀρ εὐλαβηθείη ἂν καὶ 15 
φείσαιτο µή τι ὄρᾶσαι τῶν τοραννικῶν; Οὐ πάνυ, ἡ δ' 
ὃς, ἔγωγε θαῤῥώ περὶ τῶν γονέων τοῦ τοιούτου. ᾿λλ’, 
ὦ Αδείμαντε, πρὸς «ιός, ἕνεκα γεωστὶ φίλης καὶ οὐκ 
ἀναγκαίας ἑταίρας γεγοννίας τὴν πάλαι φίλην καὶ ἀναγ- ϐ 
καίαν μητέρα, ἢ ἕνεκα ὡὠραίου νεωστὶ φίλου γεγονότος Ίο 
οὐκ ἀναγκαίου τὺν ἄωφόν τε καὶ ἀναγκαῖον πρεόβύτην 
πατέρα καὶ τῶν φίλων ὠἀρχαιότατον δυκεῖ ὧν σοι ὁ τοι- 
οὔτος πληγαῖς τε δοῦναι καὶ καταδονυλώσασθαι ἂν αὖ. 
τοὺς ὑπ) ἐκείνοις, εἰ εἰς τὴν αὐτὴν οὐχίαν ἀγάγοιτο; Ναὶ 
μὰ αἵ, ἡ δ' ὃς. Σφόδρα γε µακάριον, ἦν ὅ) ῥρώ, ἔοι- Ἡν 
κεν εἶναι τὸ τυραννικὸν υἱὸν τεκεῖν. Πάνυ γε, ἔφη. 492 

Τί ὅ’, ὅταν δὴ τὰ πατρὸς καὶ μητρὸς ἐπιλείπῃ τὸν τοι Ὁ 
οὔτον, πολὺ δὲ ἤδη ἑυνειλεγμένον ἐν αὐτῷ ᾖ τὸ τῶν 
ἡδονῶν σµῆνος, οὐ πρῶτον μὲν οἰκίας τινὸς ἐφάψεται 

τοίχου ἤ τινος ὀψὲ νύκτωρ ἰόντος τοῦ ἱματίου, μετὰ δὲ 19 
ταῦτα Ἱερόν τι νεωκορήσει; καὶ ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν, ἃς 
πάλαι εἶχε δύξας ἐκ παιδὸς περὶ καἰῶν τε καὶ αἰσχρῶν, 

τὰς δικαίας ποιουµένας, αἲ γεωστὶ ἐκ δουλείας λελυμέναι, 

δοφυφοροῦσαι τὸν Ἔφωτα, κρατήσονσι μετ ἐκείνου, αἳ 
πρύτερον μὲν ὄναρ ἐλύοντο ἐν ὕπνῳ, ὅτε ἦν αὐτὸς ἔει 5 K 
ὑπὸ νόµοις τε καὶ πατρὶ δημοκρατούμενος ἐν ἑαυτῷ: τν- 
ραννευθεῖς δλ ὑπὸ Ἔρωτος, οἷος ὀλιγώκις ἐγένετο ὄναρ, 
Όπαρ τοιοῦτος ἀεὶ γενόμενος, οὔτε τινὸς φόνου δεινοῦ 
ἀφέξεται οὔτε βρώματος οὔτ᾽ ἔργου, ἀλλὰ τυραννικῶς ἐν δ315 
αὐτῷ ὁ Ἔρως ἐν πάσῃ ἀναρχίᾳ καὶ ἀνομίᾳ ζῶν, ἄτειν 
αὐτὸς ὤν µόναρχος, τὸν ἔχοντά τε αὐτὸν ὥσπερ πύλιν 
ἄξει ἐπὶ πᾶσαν τόλμαν, ὅθεν αὗτόν τε καὶ τὸν περὶ αἡ- 
τὸν θόρυβον θρέψφει, τὸν μὲν ἔξωθεν εἰσεληλνθύτα ἀπὸ 
κακής ὁμιλίας, τὸν ὃ᾽ ἔνδοθεν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τρόπω»» 
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καὶ ἑαυτοῦ ἀνεθέντα καὶ ἐλευθερωθέντα. ἢ οὐχ οὗτος ὁ 
βίος τοῦ τοιούτου; Οὗτος μὶν οὖν, ἔφη. Καὶ ἂν μέν 
ε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὀλίγοι οἳ τοιοῦτοι ἐν πόλει ὧσι καὶ τὸ 
ἄλλο πλῆθος σωφρονῇ, ἐξελθόντες ἄλλον τινὰ ὄσρυφο- 

δροῦσι τύραννον ἢ μισθοῦ ἐπικουφοῦσιν, ἐών που πόλεμος 
ᾖ" ἐὰν δ) ἐν εἰρήνη τε καὶ ἠουχίᾳ γένωνται, αὐτοῦ δὴ 
ἐν τῇ πόλει κακά δρῶσι σμικρᾶ πολλά. Τὰ ποῖα δὴ Μ- 

εις; Οἴω κλέπτουσε, τοιχωρυχοῦσε, βαλαντιοτομοῦσι, λω- 

ποδυτοῦσιν, Ἱεροσυλοῦσιν, ἀνδραποδίζονται" ἴσει ὃ) ὅτε 
10 συκοφαντοῦσιν, ἐὰν δυνατοὶ ὡὧσι λέγειν, καὶ ψενδυμαρεν- 

ροῦσι καὶ δωροδοκοῖσιν. ἆΖµικρά Υ’, ἔφη, κακὰ ἀέγεις, 
ο ἐὰν ὀλίγοι ὧσιν οἱ τοιοῦτοι, Τὰ γὰρ σµικφά, ἦν ὅ' ἐγώ, 

πρὸς τὰ μεγάλα σµικρά ἔσει, καὶ ταῦτα δὴ πάντα πρὸς 

τύραννον πονηρία τε καὶ ἀθλιότητι πόλεως, τὸ λεγύµενον, 

15 οὐδ᾽ ἴκταρ βάλει. ὅταν γὰρ δὴ πολλοὶ ἐν πύλει γένωνται 
οἱ τοιοῦτοι καὶ ἅλλοι οἱ ξυνεπόµενοι αὐτοῖς, καὶ αἴσθων- 
ται ἑαυτῶν τὸ π]ζθος, τότε οὗτοί εἶσιν οἱ τὸν τύραννον 

εννώντες μετὰ δήμον ἀνοίας ἐκεῖνον ὃς ἂν αὐτῶν µά- 

Ὁ ἍᾖΆιστα αὐτὸς ἐν αὐτῷ µέγιστον καὶ πλείστον ἐν τῇ φυχῆ 
804 20 τύραννον ἴχῃ. Εἰκότως Υ’, ἔφη” τυραννηιώτατος γὰρ ἂν 

εἴη. Οὐκοῦν ἐὰν μὲν ἑκόντες ὑπείκωσιν: ἐὰν δὲ μὴ ἔπι- 
τρέπη ἡ πόλις, ὥσπερ τότε μητέρα καὶ πατέρα ἐκύλαζενν 
οἴτω πάλιν τὴν πατρίδα, ἐὰν οἷός ε) ᾗ, κολάσεται ἐπεισ- 
αγόµενος νέους ἑταίφους, καὶ ὑπὸ τούτοις δὴ δουλεύου- 

πδσαν τὴν πάλαι φίλην µητρίδα τε, Κφῆτές φασι, καὶ πα- 
τρίδα ἔξει τε καὶ Ὀρέφει. καὶ ποῦτο δὴ τὸ τέλος ἂν εἴη 

Ε τῆς ἐπιθυμίας τοῦ τοιούτου ἀνδράς. Τοῦτο, ἡ ὅ’ ὃς, 
παντάπασί γε. Οὐκοῦν, ἦν & ἐγώ, οὗτοί γε τοιοίδε γί- 
γνονται ἐδίᾳ καὶ πρὶν ἄρχεινι πρῶτον μὲν οἷς ἂν ξυνῶσιν, 

30 ἢ κόλαξιν ἑαυτῶν ξυνόντες καὶ πᾶν ἑτοίμοις ὑπηρετεῖν, 
516 Ὦἢ ἐών τού τι δέωνεαι, αὐτοὶ ὑποπεσόνεες, πώντα σχή- 

µατα τολμῶντες ποιῖν ὡς οἰκεῖοι, διαπραξάµενοι δὲ ἁλλό- 

τριοι:; Καὶ σφόδρα γε. Ἐν παντὶ ἄρα τῷ βίῳ ζῶσι φίλοι 
μὲν οὐδέποτε οὐδενί, ἀεὶ δὲ του δεσπύζοντες ἢ δουλεύ- 

ἄδοντες ἅλλῳ, ἐλευθερίας δὲ καὶ φιλίας ἀληθοῦς τυραννικὴ 

φύσις ἀεὶ ἄγευστος. Πάνυ μὶν οὖν. ΑΡ οὖν οὐκ ὀρθῶς 
ὢν τοὺς τοιούτους ἀπίστους καλοῖμεν; Πῶς ὃ' οὔ, Καὶ 
μὴν ἀδίκους γε ὡς οἷόν τε µάλοτα, εἶπερ ὀρθῶς ἐν τοῖς 

Β πρόσῦεν ὡὠμο]ογήσαμεν περὶ δικαιοσύνης, οἷόν ἐστιν. 
ο αλλὰ μήν, ἡ δ ὃς, ὀρθῶς γε. Κεφαλαιωσώμεθα τοίνυν, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸν κάκιστον. ἴστι δὲ που, οἷον ὄναρ διήλ- 
435 Ό9ομεν, ὃς ἂν ὕπαρ τοιοῦτος ᾖ. Πάνυ μὶν οὖν. Οὐκ- 

οὔν οὗτος γέγνεται ὃς ἂν τυραννικώεατος φύσει ὤν µο- 
ναρχήση, καὶ ὅσῳ ἂν αλείω χρόνον ἐν ευραννίδι βιῷ, 

α«ὁ τοσούτῳ μᾶλλον τοιοῦτοᾳ. Ανάγκη, ἴφη διαδεξάµενος 
τὸν λόγον ὁ Γιαύκων. 
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40’ οὖν, ἦν ὅ' ἐγώ, ὃς ἂν φαίνηται πονηρότατος, 
καὶ ἀθλιώτατος φανήσεται; καὶ ὃς ἂν πλεῖστον χρώνον ϐ 
καὶ μάλιστα τυραννεύση, μάλισεά τε καὶ πλεῖστον χρόνον 

τοιοῦτος γεγονὼς τῇ ἀληθείᾳ; τοῖς δὲ πολλοῖς πολλὰ καὶ 

δοκεῖ. Ανάγκη, ἴφη, ταῦτα γοῦν οὕτως ἔχειν. "Αλλο τιδ 

οὗρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὃ γε τυρανεικὸς κατὰ τὴν τυρανρουµένην 
πόλιν ἂν εἴη ὁμαιότητε, δημοτικὺς δὲ κατὰ δημοκρατον- 

µένην, καὶ οἱ ἆλλοι οὕτως; Τί µήν; Οὐκοῦν, ὃ τι πύλις 
πρὺς πόλιν ἀρετῇ καὶ εὐδαιμονίᾳ, τοῦτο καὶ ἀνὴρ πρὺς 

ἄνδρα: Πῶς γὰρ οὗ, Τί οὖν ἄρα ἡ τυρωγνουµένη πόλιςι0 Ὦ 
πρὺς βασιλευοµένην, οἵαν τὸ πφῶτον διήλθοµεν; Πᾶν 

τοὐναντίον, ἔφη: ἡ μὲν γὰρ ἀρίστη, ἡ δὲ κακίστη. Οὖκ 
ἐρήσομαε, εἶπον, ὁποτέραν λέχεις' δῇλον γάρ. ἆλλ᾽ εὐδαι- 
µονίας τε αὖ καὶ ἀθλιότητος ὠσαύτως ἢ ἄλλως κρίνεις; 

παὶ μὴ ἐκπληττώμεθα πρὸς τὸν τύραννον ἕνα ὄντα βλέ- 15 
πονεες, μηδ’ εἴ τινες ὀλίγοι περὶ ἐκεῖνον, ἀλλ ὡς χρὴ 
ὕλην τὴν πύλιν εἰσελθόνταρ Βεάσωσθαι, καταδύντες εἰς 

ἅπασαν καὶ ἠδύντες, οὕτω δύξαν ἀποφαινώμεθα. αλλ) 
ὀρθῶς, ἴφη, πφοκαλεῖ: καὶ ὅμλον παντὶ ὅτι τυραννου- 
µένης μὶν οὐκ ἐστιν ὠθλιωτέρα, βασιλενοµένης δὲ οὐκ 

εὐδαιμονεστέρα. 40 οὖν, ἦν ὁ) ἐγώ, καὶ περὶ τῶν ὧν- 
δρών τὰ αὐτὰ ταὔεα προκαλαύµενος ὀρθῶς ὧν προκαλοί- 
µην, ἀξιῶν κρίνειν περὶ αὐτῶν ἐκεῖνον, ὃς δύναται τῇ 
διανοίᾳ εἰς ἀνδρὺς ἠθος ἐνδὺς διδεῖν καὶ μὴ καθάπεφ 
παῖς ἴξωθεν ὁφῶν ἐππλήττεται ὑπὸ τῆς τῶν ευραννικῶν 10 

προστάσεως, ἣν πρὸς τοὺς ἔξω σχηματίζονται, ἀλλ ἵκα- 

φώς διορᾷς εἰ οὖν οώέμην. δεῖν ἐκείνου πάντας ἡμᾶς 

ἀχούειν, τοῦ δυνατοῦ μὲν κρῖναι, ξυνῳκηκύτος δὲ ἐν τῷ 
αὐτῷ καὶ παραγεγονύτος ἓν τε ταῖς κατ οὗκίαν πφράξεσιν, 
ὡς πρὸς ἑκάστους τοὺς οὐχείους ἔχει, ἐν οἷς μάλιστα γν- 30 Β 

μνὺς ἂν ὀφθείη τῆς τραγικῆς σκενῆς, καὶ ἐν αὖ τοῖς ὅη- 

µοσίοις κινδύνους, καὶ ταῦτα πάντα ἰδύντα κελεύοιµεν 
ἐξιωγέλλειν, πῶς ἔχει εὐδαιμονίας καὶ ἀθλιότητος ὁ τύ- 
ράννος πρὸς τοὺς ἄλλους; ᾿Ορθύταε ἄν, ἴφη, καὶ ταῦτα 

προκαλοῖο. Βούλει οὖν, ἦν ὅ ἐγώ, προδποιησώμεθα αὔ 
ἡμεῖς εἶναι τῶν δυνατῶν ἂν κρῖναι καὶ ἤδη ἐνευχόντων 

τοιούτοις, ἵνα ἔχωμεν ὅσεις ἀποκρινεῖται ἃ ἐρωτῶμεν; 

Πώνυ γε. 40τ 
"Ιθι δή µοι, ἴφη», ὧδε σκόπει. τὴν ὁμοιότητα ὠνα- C 

μιμνησκόμενος τῆς τε πόλεως καὶ τοῦ ὠνδρός, οὕτω καθ ο 
Έκαστον ἐν μέρει ἀθρῶν, τὰ παθήµατα ἑκατέρου λέγε. 
Τὰ ποῖα; ἔφη. Πρῶτον μὲν, ἦν ὅ ἐγώ, ὧς πόλιν εἰπεῖν, 

ἐλενθέραν ἢ δούλην τὴν τυραννουµένην ἐρεῖο; Ὡς οἷόν 
τ’, ἴφη, μάλιστα δούλην. Καὶ μὴν ὁρᾷς γε ἐν αὐτῇ δε- 
σπότας καὶ ἐλευθέρους. ᾿Οφῶ, ἔφη, σμικρόν γέ ει τοῦτο" 45 

τὸ δὲ ὅλον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἐν αὐτῇ καὶ τὸ ἐπιεικέστατον 
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ἀτίμως τε καὶ ἀθλίως δοῦλον Ἐἰ οὖν, εἶπον, ὕμοιος 
ϱ αἀνίρ τῇ πόλει, οὐ καὶ ἐν ἐκείνῳ ἀνάγκη τὴν αὐτὴν τάξιν 

ἐνεῖναι, καὶ πολλῆς μὲν δουλείας τε καὶ ἀνελευθερίας 
γέμειν τὴν φυχἠν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ µέρη ὅου- 

δλεύειν, περ ἦν ἐπιεικέστατα, σμικρὸν δὲ καὶ τὸ µοχθη- 
ρύτατον καὶ μανικώτατον δεσπόζεν; Ανάγκη, ἴψη. Τί 
οὖν; δούλην ἢ ἐλευθέραν τὴν τοιαύτην φήσεις εἶναι φυ- 

χήν; ὠούλην δή που ἔγωγε. Οὐκαῦν ἤ γε αὖ δούλη καὶ 
τοραννουµένη απύλις ἥκιστα ποιεῖ ἃ βούλεται; Πολύ γε. 

Ε ιο Καὶ ἡ τυραννουµένη ἄρα Ψυχὴ ἥκιστα ποιήσει ἃ ἂν βου- 
ληθῇ, ὡς περὶ Όλης εἰπεῖν φυχῆς' ὑπὺ δὲ οἵστρου ἀεὶ 

438 ῥἑλκομένη βία ταραχῆς καὶ µεταμελείας μεστὴ ἴσται. Πῶς 

γὰρ οὔ: ΠΠλουσίαν δὲ ἡ πενοµένην ἀνάγκη τὴν τυραννου- 
µένην πόλιν εἶναι; Πενομένην. Καὶ φνχὴν ἄρα ευραννι- 

6181: κὴν πενιχρὺν καὶ ἄπληστον ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι. Οὕτως, 
ἡ ὁ' ὃς. Τί δέ; φόβου γέµειν ἀρ οὐκ ἀνάγκη τήν γε 
τοιαύτην πόλιν τόν τε τοιοῦτον ἄνδρα; Πολλή γε. Ὁδυρ- 
μοὺς δὲ καὶ στεναγμοὺς καὶ θρήνους καὶ ἀλγηδόνας οἵει 

ἓν τιν ἄλλῃ πλείους εὑρήσειν; Οὐδαμῶς. Ἐν ἀνδρὶ δὲ 

30 ἡγεῖ τὰ τοιαῦτα ἐν ἄλλῳ τινὶ πλείω εἶναι ἢ ἐν τῷ µαινο- 
μένῳ ὑπὸ ἐπιθυμιῶν τε καὶ ἐρώτων τούτῳ τῷ τυραννικῶς 
Πῶς γὰρ ἄν; ἴφη. Εὺ πάντα δή, οἶμαι, ταῦτά τε καὶ 

Β ἄλλα τοιαῦτα ἀποβλέψφας τήν γε πάλιν τῶν πύἶεων ἆθλιω- 

τάτην ἴκρινας. Οὐκοῖν ὀρθῶς: ἔφη. λαὶ µάλα, ἦν δ' 
505 15 ἐγώ. ἁλλὰ περὶ τοῦ ὠνδρὸς αὖ τοῦ τυραννικοῦ τί λέγεις 

εἰς ταὐτὰ ταῦτα ἀποβλέπων;, Μακρῷ, ἔφη, ἀθλιώτατον 
εἶναι τῶν ἄλλων ἁπάντων. ἸΊοῦτο, ἡν ὅ᾽ ἐγώ, οὐκέε) 
ὀρθῶς ἀέγεις. Πῶς; ἡ ὅ ὃς. Οὕπω, ἔφην, οἶμαι, οὗ- 
τός ἐστιν ὁ τοιοῦτος μάλιστα. Αλλά τίς μήν; Όδε ἴσως, 

0 30σοι ἔτι δύξει εἶναι τούτου ἀθλιώτερος. Ποῖος; ὋὉς ἄν, 

ἦν δ' ἐγώ, τοραννικὺς ὢν μὴ ἰδιώτην βίον καταβιῶ, 
ἁἰλὰ δυστυχἠς ᾗ καὶ αὐεῷ ὑπό τινος συμφορᾶς ἐκπορισθῇ, 
ὥστε τυράννῳ γενέσθαι. Τεκμαίρομαί σε, ἴφη, ἐκ τῶν 
προειρηµένων ἀληθῆ λέγειν. Ναί, ἦν δ' ἐγώ: αλλά οὐκ 

as οἴεσθαι χρὴ τὰ τοιαῦτα, αλλ’ εὖ μάλα τῷ τοιούτιω λόγω 
σκοπεῖν. περὶ γάρ τοι τοῦ μεγίστου ἡ σκέψις, ἀγαθοῦ τε 
βίσυ καὶ κακοῦ. Ὀρθότατα, ἡ ὃ) ὃς. Σκόπει δή, εἰ 

Ὦ Ἅἄρα τι λέγω. δοκεῖ γάρ µοι δεῖν ἐννοῆσαι ἐκ τῶνδε περὶ 
αὐτοῦ σκοποῦνεας, Ἐκ τίνων; Et ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἔδιω- 

«οτῶν, Όσοι πλούσιοι ἐν πόλεσιν ἀνδράποδα πολλὰ κέκεην- 
ται. οὗτοι γὰρ τοῦτό γε προσόµοιον ἴχουσι τοῖς τυράντοις, 
τὸ πολλῶν ἄρχειν' διαφέρει δὲ τὸ ἐκείνου πἱῆθος. «Ίια- 
φέρει γάρ. Οἴσθα οὖν ὅτι οὗτοι ἀδεῶς ἔχοναι καὶ οὐ 
φοβοῦνται τοὺς οὐμτας: Τί γὰρ ἂν φοβοῖντο; Οὐδέν, 

αὐ εἶπον' ἁλ]ὰ τὸ αἴτιον ἐννοεῖς; Ναί, ὅτι γε πᾶσα ἡ πόλις 
Ε νὶ ἑκάστῳ βοηθεῖ τῶν ἰδιωτῶν. Καλῶς, ἦν d' ἐγώ, ᾖέ- 
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γεις. τί δέ; εἴ τις θεῶν ἄνδρα ἕνα, ὅτῳ ἴστιν ἀνδράποδα 
πεντήκοντα ἢ πλείω, ἄφας ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τε 
καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας «Θείη εἰς ἐρημίαν μετὰ τῆς ἄλλης 
οὐσίας τε καὶ τῶν οἰκετῶν, Όπου αὐτῷ μηδεὶς τῶν ἐλευ- 
Φέρων μέλλοι βοηθήσει, ἐν ποίῳ ἂν τιν καὶ ὑπόσῳ 9 
φόβῳ οἴει γενέσθαι αὐτὸν περί τε αὐτοῦ καὶ παίδων καὶ 

γυναικός, μὴ ὠπόλοιγτο ὑπὸ τῶν οἰκετῶν; Ἐν παντέ, 

ἡ ὃ) ὃς, ἔγωγε. Οὐκοῦν ἀναγκάζοιτο ἄν τινας ἤδη Θω- 
πεύειν αὐτῶν τῶν δούλων, καὶ ὑπιογνεσθαι πολλὰ καὶ 
ἠλευθεροῦν οὐδὲν δεόµενος, καὶ κόλαξ αὐτὸς ἂν Φερα- 10 

πόντων ἀναφανείη; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, αὐτῷ, ἢ ἆπο- 
λωλίναι. Τί δ᾽, εἰ καὶ ἄλλους, ἦν δ' ἐγώ, ὁ θεὺς κύχλω 
κατοικίσειε γείτονας πολλοὺς αὐτῷ, οἳ μὴ ἀνέχοιτο, εἴ 
τις ἄλλος ἆλλου δεσπόζει ἀξιοὶ, ἆλλ᾽ εἴ πού τινα τοιοῦ- 

τον λαμβάνοιεν, ταῖς ἐἑσχάταις τιμωροῖντο τιμωρίαις; 15 
Ἔτι ἄν, ἔφη, οἶμαι, μᾶλλον ἐν παντὶ κακοῦ εἴη, κύκ]ῳ Β 
φφουρούμενος ὑπὸ πάντων πολεµίων. ΑΦ οὖν οὐκ ἐν 
τοιούτῳ μὲν δεσμωτηρίῳ δέδεται ὁ τύραννος, φύσει ὢν 

οἷον διεληλύθαμεν, ποὶλῶν καὶ παντοδαπῶν φύβων καὶ 
ἐρώτων µεστός; λίχνω δὲ ὄνει αὐτῷ τὴν φυχὴν µόνω εν 19 
ἐν τῇ πόλει οὔτε ἀποδημῆσαι ἔξεσειν οὐδαμόσε, οὔτε θεω- 
ρῆσαι ὅσων δὴ καὶ οἳ ἄλλοι ἐλεύθεροι ἐπιθυμηταί εἶσε, 
καταδεδυκῶς δὲ ἐν τῇ αἰκίᾳ τὰ ποϊλὰ ὡς γυνὴ ζῆν φθο- 
ρῶν καὶ τοῖς ἄλλοις πολίαις, ἐν τις ἔξω ἀποδημῇ καί C 
τι ἀγαθὸν ὁρᾷ; Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. 15 

Οὐκοῦν τοῖς εδιούτοις κακοῖς πλείω καρποῦται ἀνήρ, 

ὃς ἂν κακώς ἐν ἑαντῷ πολιτευύµενος, ὃν οὖν δὴ σὐ 

ἀθλιώτατον ἴκρινας, τὸν ευραννικόν, ὡς μὴ ἰδιώτης κα- 
ταβιῷ, ἀλλ ἀναγκασθῇ ὑπό τινος τύχης τυφαννεῦσαε, 
καὶ ἑαυτοῦ ὢὤν ἀκράτωφ ἄλλων ἐπιχειρήσῃ ἄρχειν, ὥσπερ 36 
εἴ τις κάμνονει σώματι ναὶ ἀκράτορι ἑαυτοῦ μὴ ἐδιωτεύων 
ἆλλ’ ἀγωνιζόμενος πρὸς ἄλλα σώματα καὶ μαχόμενος ὠναγ- D 
κάζσιτο διάγειν τὸν βίον. Παντάπασιν, ἔφη, ἁμοιότατά 
τε καὶ ἀληθέστατα λέγει, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν, ἦν δ' 
ἐγώ, ὦ φίλε Γλαύκων, παντελῶς τὸ πάθος ἄθλιον, καὶ as 
τοῦ ὑπὸ σοῦ κριθέντος χαλεπώτατα ζῆν χαλεπώτερον ἔτι 

ζῆ ὁ τυραννῶν; Κομιδῆ Υ’, ἔφη. Ἔστιν ἄρα τῇ ἀληθείᾳ, 
κἂν εἰ µή τῷ δοκεῖ, ὁ τῷ ὄντι τύραννος τῷ ὄντι δοῦλος 
τὰς µεγίστας Βωπείας καὶ δουλείας καὶ κόλαξ τῶν πονη- Κ 

ροτώτων΄ καὶ τὰς ἐπιθυμίας οὐδ' ὁπωστιοῦν ἀποπιμπλάς, «0 
ἀλλὰ πλείστων ἐπιδεστατος καὶ πένης τῇ ἀληθείᾳ φαίνε- 
ται, ἐάν τις ὅλην ψυχὴν ἐπίστηται Φεάσασθαι, καὶ φόβου 

γέµων διὰ πανεὺς τοῦ βίου, σφαδασμῶν τε καὶ ὀδυνῶν 
πλήρης, εἶπερ τῇ τῆς πύλεως διαθέσει ἧς ἄρχει ἔοικεν . 

ἴοικε δὲ. ἡ γάρ; Καὶ µάλα, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ πρὸς τού- «6 68ο 
τοις ἔτι ἀποδώσομεν τῷ ἀνδρὶ καὶ ἃ τὸ πρότερον εἴπο- 
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μεν, ὅτι ἀνάγκη καὶ εἶναι καὶ ἔει μᾶλλον γίγνεσθαι αὐτῷ 
ἡ πρότερον διὰ τὴν ἀρχὴν φθονερῷ, ἀπίστῳ, ἀδίκῳ, 
ἀφίλω, ἀνοσίῳ καὶ πάσης κακίας πανδυκεῖ τε καὶ τροφεῖ, 

καὶ ἐξ ἁπάνεων τούτων μάλιστα μὲν αὐτῷ δυσευχεῖ εἶναι, 
βἴπειτα δὲ καὶ τοὺς πλησίον αὐτῷ εοιούτους ἀπεργάκεσθαι. 

Οὐδείς σοι, ἔφη, τῶν νοῦν ἐχόντων ἀντερεῖ. Ιδι δή μοι, 

Β ἔφην ἐγώ, νῦν ἤδη ὥσπερ ὁ διὰ πάντων κριτής ὠποφαί- 
γεται, καὶ σὐ οὕτω, τίς πφῶτος κατὰ τὴν σὴν δύξαν εὖ- 
δαιμονίᾳ καὶ εἰς δεύτερος, καὶ τοὺς ἄλλονς ἑξῆς πέντε 

10 ὄντας κρῖναι, βασιλικό», τειµοκρατικόν, ὀλιγαρχικόν, ὅη- 

µοκρατικόν, τυρσννικόν. Αλλὰ ῥᾳδία, ἔφη, ἡ κρίος. 
καθώπερ γὰρ εἰσῆλθον, ἔγωγε ὥσπερ χοροὺς κρίνω, ἀφετῇ 

καὶ κακίᾳ καὶ εὐδαιμονίᾳ καὶ τῷ ἐναντίω. Ἠισθωσώ- 

µεθα οὖν κήρυκα, ἦν δ' ἐγώ, ἢ αὐτὸς ἀνείπω, ὅτι ὁ 
ο 5 Αρίότωνος vlos τὸν ἄριστόν τε καὶ δικαιύτατον εὐδαιμο- 

γέσεατον ἔκρινε, τοῦτον ὅ' εἶναι τὸν βασιλικώτατον καὶ 

βασιλεύοντα αὐτοῦ, τὸν δὲ κώκιστόν τε καὶ ἀδικώτατον 

ἀθλιώτατον, τοῦτον δὲ αὖ τυγχώνειν ὄντα ὃς ἂν ενραννι- 
κώτατος ὢν ἑαυτοῦ τε ὃ τι μάλιστα ευραννῇ καὶ τῆς πύ- 

40 λεως; ᾿Ανειρήσθω σοι, ἔφη. U οὖν προσαναγορεύω, εἴπον, 

443 Ἂῥἐάν τε Ἰανθάνωσι τοιοῦτοι ὄντες ἐάν τε μὴ πάντας 
ἀνθρώπους τε καὶ θεούς; Προσαναγόρευε, ἔφη. 

506 Εἶεν δή, εἶπον' αὕτη μὶν γαῖν ἡ ἀπόδειξις µία ἂν 
D εἴη. δευτέραν ὁὲ δεί τήνὸε, ἐν τει δόξη, εἶναι. Tis 

4ο αὕτη; Ἐπειδή, ὥσπερ πόλις, ἦν δ᾽ ἐγώ, διέρηται κατὰ 
τρία εἴδη, οὕτω καὶ φυχἠ ἑνὺς ἑκάστου τριχῇ, δέξεταε, 

ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἑτέραν ἀπόδειξιν. Τίνα ταύτην 
Τήνδε. εριῶν ὄντων τφιαταὶ καὶ ἠδοναί µοι φαίνονται, 

νὸς ἑκάστον µία ἰδία: ἐπιθυμίαι τε ὡσωύτως καὶ ἀρχαί. 
πο Πῶς λέγεις; ἔφη. Τὸ μέν, φαµέν, ἦν ᾧ µανθάνει ἄν- 

Ώφρωπος, τὸ δὲ ᾧ Φυμοῦται. τὺ δὲ ερίτον διὰ πολνειδίαν 

Ε ῥἐἑνὶ οὐκ ἔσχομεν ὀνόματι προσειπεῖν ἐδίῳ αὐτοῦ, ἀλλά ὃ 
µέγιστον καὶ ἐσχυρότατον εἶχεν ἐν αὐτῷ, τούτῳ ἐπωνομά- 
σαμεν. ἐπιθυμητικὸν γὰρ αὐτὸ κεκλήκαµεν διὰ σφοδρύ- 

αὕτητα τῶν περὶ τὴν ἐδωδὴν ἐπιθυμιῶν καὶ πόσιν καὶ 

ἀφροδίοια καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἀκόλονθα, καὶ φιλοχρή- 

µατον δή, ὅτι διὰ χρημάτων μάλστα ἀποτελοῦνται αἱ 

τοιαῦται ἐπιθυμίαι. Καὶ ὀρθῶς γ’, ἔφη. 4 οὖν καὶ 
τὴν ἡδονὴν αὐτοῦ καὶ φιλίαν εἰ φαῖμεν εἶναι τοῦ κἐρδονς, 

«0 μάλιστ᾽ ἂν εἰς ἓν κεφάλαιον ἀπεφειδοίμεθα τῷ λόγῳ, ὥστε 

τι ἡμῖν αὐτοῖς δη]οῦν, ὁπύτε τοῦτο τῆς ψυχής τὸ µέρος 

λέγοιμεν, καὶ καλοῦντες αὐτὸ φιλοχρήµατον καὶ φιλοκερ- 
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δὲς ὀρθῶς ἂν καλοῖμεν; Euol γοῦν δοκεῖ, ἔφη. Τί δέ; 
τὸ Φυμοειδὶς οὐ πρὸς τὸ κρατεῖν μέντοι φαμῖν καὶ νικῶν 

καὶ εὐδοκιμεῖν ἀεὶ ὅλον ὠρμῆσθαι; Λαὶ µάλα. Εὺὶ οὖν Β 
φιλόνεικον αὐτὸ καὶ φιλότιμον προσαγορεύοιµεν, ἡ ἐμ- 

μελῶς ἂν ἔχοι; ᾿Ἐμαελέσεατα μὲν οὖν. Αλλά μὴν ᾧ γε 6 
μανθάνοµεν, παντὶ δῇλον ὅτι πρὸς τὺ εἰδέναι τὴν ἁλή- 
Θειαν ὅπη ἔχει πῶν ἀῑὶ τέταται, καὶ χρημάτων τε καὶ 

δόξης ἥκιστα τούτων τούτῳ µέλε. Πολύ γε. Φιλομαθὶς 
δὴ καὶ φιλύσοφον καλοῦντες αὐτὸ κατὰ τρόπον ἂν καλοῖ- 

µεν; Πῶς γὰρ οὔς Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἄρχει ἐν ταῖς ιο 
ψυχαῖς τῶν μὲν τοῦτο, τῶν δὲ τὸ ἕτερον ἐκείνων, ὁπύ- ϐ 

τερον ἂν τύχη; Οὕτως, ἔφη. «ιὰ ταῦτα δὴ καὶ ἀνθρώ- 
πων λέγωμεν τὰ πρῶτα τριττὰ γένη εἶναι, φιλόσοφον, 
φιλόνεικον, φιλοκερδές; Κομιδῇ γε. Καὶ ἡδονῶν δὴ 
τρία εἴδη, ἠὑποκείμενον ν ἑκάστῳ τούτων; Πάνυ γε. 15 

Οἶσθ' οὖν, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι εἰ Φέλοις τφεῖς τοιούτονς 

ἀνθρώπους ἐν μέρει ἕκασεον ἀνερωτᾷν, τίς τούτων τῶν 
βίων ἤδιστος, τὺν ἑαυτοῦ ἕκαστος μάλιστα ἐγκωμιάσεταις 

ὃ τε χρηματιοτικὺς πρὺς τὸ κερδαίνειν τὴν τοῦ τιμᾶσθαι ϐ 

ἡδονὴν ἢ τὴν τοῦ µανθώνειν οὐδενὺς ἀξίαν φήσει εἶναι, χο 445 
εἰ μὴ εἴ τι αὐτῶν ἀργύριον ποιεῖ; Αληθῆ, ἔφη. Τί δὲ 
ὁ φιλότιµος: ἦν δ᾽ ἐγώ: οὐ τὴν μὲν ὠπὺ τῶν χρημάτων 

ἡδονὴν φοφτικήν τινα ἠγεῖται, καὶ αὖ τὴν ὧπὸ τοῦ µαν- 
θάνειν, ὃ τι μὴ µάθηµα τιμήν φέφει, καπνὺν καὶ φίνα- 

ρίαν: Οὕτως, ἔφη, ἔχει. ἹΤὸν δὲ φιλόσοφον, ἦν ἅ” ἐγώ, 15 

ποιώµεθα τὰς ἄλλας ἡδονὰς νοµίζειν πρὸς τὴν τοῦ εἰδέναι Ε 

τὀληθὲς ὅπῃ ἴχει καὶ ἐν τῷ τοιούτῳ τινὶ ἀεὶ εἶναι µαν- 
Φάνοντα, τῆς ἠδονῆς οὐ πάνυ πύφῥω, καὶ καλεν τῷ 
ὄνει ὀναγκαίας, ὡς οὐδὶν τῶν ἄλλων δεόµενον, εἰ μὴ 
ἀνάγκη ἦν: Εὖ, ἔφη, δεῖ εἰδέναι, "Ότε δὴ οὖν, εἶπον, 39 
ἀμφιοβητοῦνται ἑκάστου τοῦ εἴδους αἲ ἡδοναὶ καὶ αὐτὸς 
ὁ βίος, μὴ ὅτι πρὺς τὸ κάλλιον καὶ αἴσχιον ζῆν μηδὲ τὸ 
χεῖρον καὶ ἄμεινον, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸ τὸ ἤδιον καὶ ἁλν- 
πότεφον, πῶς ἂν εἰδεμεν, εἰς αὐτῶν ἁληθέσεατα λέγει; 
Οὐ πάνυ, ἴφη, ἔγωγε ἔχω εἰπεῖν. Αλ’ ὧδε σκόπει. τίνι 15 
χθῆ κρίνεσθαι τὰ μέλίοντα καλώς κριθήσεσθαι; ἆρ οὐκ 
ἐμπειρία τε καὶ φρονήσει καὶ λόγω: ἢ τούτων ἴχοι ἄν τις 
βέχειον κριτήριων; Καὶ πῶς ἄν; ἔφη. ἈΣκόπει δή: τριῶν 
ὄντων τῶν ἀνδρῶν τίς ἐμπειρότατος πασῶν ὤν εἴπομεν 
ἠδονῶν; πότερον ὁ φιλοκερδής, µανθάνων αὐτὴν τὴν ο 446 

ἀλήθειαν οἷόν ἐστιν, ἐμπειρότερος δοκεῖ σαι εἶναι τῆς ἀπὸ 

τοῦ εἰδέναι ἡδονῆς, ἢ ὁ φιλόσοφος τῆς ἀπὸ τοῦ κερδαί- B 
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ειν; Πολύ, ἔφη, διαφέρει. τῷ μὲν γὰρ ἀνάγκη γέεσθαι 
τῶν ἱτέρων ἐκ παιδὸς ἀρξαμένω" τῷ δὲ φιλοκερδεῖ, ὅπῃ 
πέφυκε τὰ ὄντα µανθάνοντι, τῆς ἡδονῆς ταύτης, ὡς γλυ- 
κεῖά ἐσειν, οὐκ ἀνάγκη γεύεσθαι οὐδ) ἐμπείρῳ γίγνεσθαι, 

ὅ μᾶλλον δὲ καὶ προθυμουμένω οὐ ῥᾷδιον. Πολὺ ἄρ, ην 
ὁ) ἐγώ, διαφέρει τοῦ γε φιλοκερδοῦς ὁ φιλύσεφος ἔμπει- 

6 οίᾳ ἀμφοτέρων τῶν ἡδονῶν. Πολὺ μέντοι. Τί δὲ τοῦ 
φιλοτίµου; ρα μᾶλλον ἄπειρός ἐστι τῆς ἀπὸ τοῦ τιμᾶ- 
σθαι ἡδονῆς ἢ ἐκείος τῆς ὠπὺ τοῦ φρονεῖν; ᾽αλλὰ 

ποτιµή, ἴφη, ἐάνπερ ἐξεργάζωνται ἐπὶ ὃ ἕκαστος ὤρμηκε, 
πᾶσιν αὐτοῖς ἔπεται" καὶ γὰρ ὁ πλούσιος ὑπὸ πολλών 
τιμᾶται καὶ ὁ ἀνδρεῖος καὶ ὁ σοφός, ὥστε ἀπό γε τοῦ 
τιμᾶσθαι, οἷόν ἐστι, πάντες τὴς ἡδονῆς ἴμπειροι" τῆς δὲ 

τοῦ ὄντος θέας, οἵων ἡδονὴν ἔχει, ἀδύνατον ἄλλῳ γεγεῦ- 
D 1ὔσθαι πλὴν τῷ φιλοσόφω, ᾿Ἐμπειρίας μὲν ἄρα, εἶπον, 

Ένεκα κάλλιστα τῶν ἀνδρῶν κρίνει οὗτος, Πολύ γε. Καὶ 
μὴν µετά γε φφονήσεως µύνος ἔμπειρος γεγονὼς ἴσται. 
Τί μήν; Αἰλὰ μὴν καὶ δι οὗ γε δεῖ ὀργάνου κρίνεσθας, 
οὐ τοῦ φιλοκερδοῦς τοῦτο ὕργανον οὐδὲ τοῦ φιλοτίμον, 

ο ἀλλὰ τοῦ φιλοσύφου. Τὸ ποῖον; «ἰιὰ λόγων που ἔφαμεν 

δεῖν κρίνεσθαι. ᾖ γάρ; Ναί. «όγοι δὲ τούτου μάλιστα 

ὄργανον. Πῶς ὅ) οὔ; Οὐκοῦν εἰ μὶν πλούτῳ καὶ κέρδει 
E Ὦἄριστα ἐκρίνετο τὰ πρικύμενα, ἃ ἐπῄνει ὁ φιλοκερδὴς καὶ 

ἵψεγεν, ἀγάγκη ἂν ἦν ταῦτα ἀληθίστατα εἶναι. Πολλή 

1θγε. Εἰ δὲ τιµῇ τε καὶ νίκῃ καὶ ἀγδρία, ἆφ οὐχ ἃ ὁ 
φιλύτιμός τε καὶ ὁ φιλύνεικος; «ᾖλον. Ἐπειδὴ ὃ' ἔμπει- 
ρίᾳ καὶ φρονήσει καὶ λόγω; Ανάγκη, ἴφη, ἃ ὁ φιλόσο- 
φός τε καὶ ὁ φιλόλογος ἐπαινεῖ, ἀληθέστατα εἶναι. Τριῶν 

6438 ἄρα οὐσῶν τῶν ἠδονῶν ἡ τούτου τοῦ μέρους τῆς φυχῆς, 
30 ὦ µανθάνοµεν, ἠδίστη ἂν εἴη, καὶ ἐν ᾧ ἡμῶν τοῦτο ἄφ- 

χει, ὁ τούτου βίος ἤδιστος; Πῶς δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφη: κύ- 
ριος γοῦν ἐπαινέτης ὤν ἐπαινεῖ τὺν ἑαυτοῦ βίον ὁ φρόνι- 

µος. Ίνα δὲ δεύτερον, εἶπον, βίον καὶ τίνα δευτέραν 

ἡδονήν «φησιν ὁ κριτής εἶναι; «ῇλον ὅτι τήν τοῦ πο]ε- 
36 μικοῦ τε καὶ φιλοτίµου" ἐγγυτέρω γὰρ αὐτοῦ ἐσεῖν ἢ ἡ 

τοῦ χρηματιστοῦ. “Ὑστάτην δὴ τὴν τοῦ φιλοκερδοῦς, ὡς 
ἔοικεν. Τί μήν; ἡ δ' ὃς. 

Β Ταῦτα μὲν τοίνυν οὕτω δύ ἐφεξῆς ἂν εἴη καὶ δὶς νενι- 
48 κηκὼς ὁ δίκαίος τὸν ἄδικον" τὸ δὲ τρίτον ὀλυμπικῶς τῷ 

«οσωτῆρί τε καὶ τῷ Ὀλυμπίῳ α, ἄδρει ὅτι οὐδὲ πανα- 

ληθής ἐστιν ἡ τῶν ἄλλων ἡδονὴ πλὴν τῆς τοῦ φφρονίµου 
οὐδὲ καθαρά, ἆλλ ἐσκιαγραφημίνη τις, ὡς ἐγὼ δοκῶ 
µοι τῶν σοφῶν τινὸς ἀκηκοέναι. καίτοι τοῦτ) ἂν εἴη µέ- 
γιστόν τε καὶ κυριώκατον τῶν πτωμάτων. Πολύ: γε" 

ὔ ἀλλὰ πῶς λέγειςι Ὢδ', εἶπον, ἐξευρήσω, σοῦ ἁποκρινο- 
6 μένουν ζητῶν ἅμα. Ἐρώτα δή, ἴφη. Acye δή, ἦν ὅ” 
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ἐγώ" οὐκ ἐναντίον φαμὶν λύπην ἡδονῇ; Καὶ µάλα. Οὐκ- 
οὔν καὶ τὸ μήτε αΐρειν μήτε λυπεῖσθαι εἶναί τι; Εἷ- 
ναι μέντοι. ἈΤεταξὺ τούτοιν ἀμφοῖν ἐν µέσῳ ὃν ᾖσυ- 
χίαν τινὰ περὶ ταῦτα τῆς ψυχῆς; ἢ οὐχ οὕτως αὐτὸ 
λέγει; Οὕτως, ἡ δ' ὄμ. άρα οὐ µνηµονεύεις, ἦν δ' ἐγώ, δ 

τοὺς τῶν καμνύντων λόγους, οὓς λέγονσιν ὕταν κάµνα- 
σιν; Ποίουςς Ὡς οὐδὲν ἄρα ἐστὶν ἧδιον τοῦ ὑγιαίνειν, 
ἁλλὰ σφᾶς ἐλελήθει, πρὶν κάμνειν, ἤδιστον ὄν. Πέμνη- D 
µας, ἴφη. Οὐκοῦν καὶ τῶν περιωδυνίᾳ τινὶ ἐχομένων 
ἀκούεις ἀεγόντων, ὡς οὐδὶν ἤδιον τοῦ παύσασθαι ὁδυ- 19 
φώμενονς Ακούω, Καὶ ἐν ἅλίοις γε, οἶμαι, πολλοῖς τοι- 
οὗτοις αἰθάνει γιγνοµένους τοὺς ἀνθρώπους, ἐν οἷς, 

ὅταν λυπῶνται, τὸ μὴ λυπεῖσθαι καὶ τὴν ἠσυχίαν τοῦ 
τοιούτου ἐγκωμιάζονσιν ὡς διστον, οὐ τὸ χαίΐρειν. Τοῦτο 

γάρ, ἔφη, τότε ἠδὺ ἴσως καὶ ἀγαπητὸν γέγνετωι, ἠσυχία. 15 
Καὶ ὅταν παύσηται ἄρα, εἶπον, χαΐρων τις, ἡ τῆς ᾖδο- Ε 
νῆς ἠσυχία λυπηρὺν ἴσεαι. Tocos, ἴφη. Ὁ μεταξὺ ἄρα 
κῦν δὴ ὠμφοτέρων ἔφαμεν εἶναι, τὴν ἠσυχίαν, τοῦτό 
ποτε ἀμφύτερα ἴσται, λύπη τε καὶ ἡδονή. "Έοικεν. Ἡ 
καὶ δυνατὸν τὸ µηδέτερα ὃν ἀμφότερα γίγνεσθαι; Οὔ µοιἍο 
δοκεῖ. Καὶ μὴν τό γε ἡδὺ ἐν φυχῆ γεγνόµενον καὶ τὸ 

λυπηρὸν κίνησίς τις ἀμφυτέρω ἐστόν. ἢ οὔ, Ναί Τὸ 
δὲ μήτε λυπηρὺν μήτε ἡδὺ οὐχὶ ἠσυχία μέντοι καὶ ἐν 
µέσῳ τούτοιν ἐφάνη ἄρτι; Ἐφάνη γάρ. Πῶς οὖν ὀρθῶς 
ἔσει τὸ μὴ ἆὦλγεῖν ἠδὺ ἡγεῖσθαι ἢ τὸ μὴ χαίρειν ἀνιαρόνι Ἡ5 
Οὐδωμῶς. Οὐκ ἔστιν ἄρα τοῦτο, ἀλλὰ φαίνεται, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, παρὰ τὸ ἀλγεινὺν ἡδὺ καὶ παρὰ τὺ ἡδὺ ἀλγεινὸν 
τότε ἡ ἠσυχία, καὶ οὐδὶν ὑγιὶς τούτων εῶν φαντασμάτων 
πρὺς ἡδονῆς ἀλήθειαν, ἀλλὰ γοητεία τις. Ὡς γοῦν ὁ 
1όγος, ἔφη, σηµαίνει, ᾿Ιδὶ τοίνυν, ἴφην ἐγώ, ἡδονάς, 0 8 
αἳ οὐκ ἐκ Ίυπῶν εἰσίν, ἵνα μὴ πολλάκις οὐηθῇς ἐν τῷ 

παρόντι οὕτω τοῦτο πεφυκέναι, ἠδονὴν μὲν παῦλαν λύπης 
εἶναι, λύπην δὲ ἡδονῆς. Ποῦ δή, ἔφη, καὶ ποίας λέγεις; 
Πολλα] μέν, εἶπον, καὶ ἄλλαι, μάλιστα ὅ᾽ εἰ 8έλεις ἐννοῆ- 
σαι τὰς περὶ τὰς ὁαμὰς ἡἠδονάς. αὗται γὰρ οὐ πφολυπη- 15 
Φέντε ἐξαίφνης ἀμήχανοι τὸ μέγεθος γέγνονταε, πανσάµε- 
φαΐ τε λύπην οὐδεμίαν καταλείπουσιν. ᾿Αληθέσεατα, ἔφη. 
Μἠ ἄρα πειθώµεθα καθαρὰν ἠδονὴν εἶναι τὴν λύπης 6 

ἁπαλλαγήν, μηδὲ λύπην τὴν ἡδονῆς. Μὴ γάρ. ᾽Αλλὰ 
μέντοι, εἶπον, αἲ γε διὰ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν φυχὴν τεί- 49 
φουσαι καὶ λεγόµεναι ἠδοναί, σχιδὸν αἲ πλεῖσταί τε καὶ 
µέγισται, τούτου τοῦ εἴδους εἰσί, λυπῶν τινὲς ἁπαλλαγαί. 
Εἰσὶ γάρ. Οὐκοῦν καὶ αἳ πρὸ μελιόντων τούτων ἐκ προσ- 

δοκίας γιγνόμεναι προηοθήσεις τε καὶ προϊυπήσεις κατὰ 
ταὐτὰ ἴχουσιν; Κατὰ ταὐτά. Οἶσθ' οὖν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, οἷαί ο5 
εἶσι καὶ ᾧ μάλιστα ἐοίκασν; Τῷ, ἴφη. ἨΝομίζεις τι, D 
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εἶπον, ἐν τῇ φύσει εἶναι τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω, τὸ δὲ 
μέσον; Έγωγε. Οἵει οὖν ἄν τινα ἐκ τοῦ κάτω φερόµενον 
πρὺς μέσον ἄλλο τι οἴεσθαι ἢ ἄνω φέρεσθαι; καὶ ἐν µέσῳ 
σοτάντα, ἀφορῶντα ὅθεν ἐνήνεκται, ἀλλοθέ που ἂν ἡγεῖ- 

δσθαι εἶναι ἢ ἐν τῷ ἄνω, μὴ ἑωρακότα τὸ ἀληθῶς ἄνω; 
Μὰ οὓὔ, οὐκ ἔγωγε, ἔφη, ἄλλως οἶμαι οἰηθῆναι ἂν 
τὺν τοιοῦτον. λλ’ εἰ πάλιν γ, ἴφην, φέροιτο, κάτω 
τ’ ἂν οἴοιτο φέφεσθαι καὶ ἀληθῆ οἴἵοιο; Πῶς γὰρ οὔ; 

Οὐκοῦν ταῦτα πάόχοι ἂν πάντα διὰ τὸ μὴ ἔμπειρος εἶναι 
ιοτοῦ ἀληθινῶς ἄναω τε ὄντος καὶ ἐν µέσω καὶ κάτω; «αῇ- 

Ίον δὴ. Θαυμάξοις ἂν οὖν, εἰ καὶ ἄπειροι ἀληθείας περὶ 
πολλῶν τε ἄλλων μὴ ὑγιεῖς δόξας ἴχουσε, πρός τε ἡδονὴν 
καὶ λύπην καὶ τὺ μεταξὺ τούτων οὕτω διάκεινεαι, ὥστε, 
ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ λυπηρὸν φέρωνται, ἀληθῆ τε οἴονται καὶ 

Ιδτῷ ὄντι λυποῦνται, ὅταν δὲ ἀπὸ λύπης ἐπὶ τὸ µεταξύ, 
σφύδρα μὲν οἴονται πρὸς πληρώσει τε καὶ ἡδονῇ γέγνε- 
σθαι, ὥσπερ πρὸς μέλαν φαιὸν ἀποσκοποῦντες ἀπει- 
ρίᾳ λευκοῦ, καὶ πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω Λύπην ἀφοφῶντες 

ἀπειρία ἡδονῆς ἀπατῶνται; Μὰ «ὖ, ἡ ὅ' ὃς, οὐκ ἂν 
πο θαυμάσαιμι, ἀλλὰ πολὺ μάλλον, εἰ μὴ οὕτως ἔχει. ὩὨδέ 

γε οὖν, εἶπον, ἐννόει' οὐχὶ πεῖνα καὶ δίψα καὶ τὰ τοιαῦτα 

πενώσεις τινες εἶόι τῆς περὶ τὸ σῶμα ἔξεωςι Τί μήν; 
450 ᾿γνοια δὲ καὶ ὠφροσίνη ἀφ οὐ κενότης ἐστὶ τῆς περὶ 
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φυχἠν αὖ ἔξιως; Λάλα γε. Οὐκοῦν πληροῖς ἂν ὅ τε 
Ἰτροφῆς µεταλαμβάνων καὶ ὁ νοῦν ἴσχων; Πῶς ὅ' οὔ; 

Πλήρωσις δὲ ἀληθεστέφα τοῦ ἧττον ἢ τοῦ μᾶλλον ὄντος; 
4ᾖλον, ὄει τοῦ μᾶλλον. Πότερα οὖν ἡγεῖ τὰ γένη μᾶλλον 
καθαρᾶς οὐσίας µετίχειν, τὰ οἷον σίτου τε καὶ ποτοῦ καὶ 

ὄψου καὶ ἔυμπάσης τροφῆς, ἢ τὸ δόξης τε ἀληθοῦς εἶδος 
30 καὶ ἐπιστήμης καὶ νοῦ καὶ ἐνλλήῤδην αὖ πάσης ἀρετῆς; 

ὧδε δὲ κρῖνε" τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου ἐχόμενον καὶ ἀθανώτου 
καὶ ἀληθείας, καὶ αὐτὸ τοιοῦτον ὃν καὶ ἐν τοιούτῳ γι- 

γνόµενον, μᾶλλον εἶναί σοι δοκεῖ, ἢ τὸ µηδέποτε ὁμοίου 
καὶ θνητοῦ, καὶ αὐτὸ τοιοῦτο καὶ ἓν τοιούτῳ γιγνόµε- 

αὔνον; Πολύ, ἔφη, διαφέφει τὸ τοῦ ὧεὶ ὁμοίου. Ἡ οὖν 
ἀεὶ ὁμοίου οὐσία οὐσίας ει μᾶλλον ἢ ἐπιστήμης μετέχει; 
Οὐδαμῶς. Τί δ᾽, ἀληθείας: Οὐδὲ τοῦτο. Εἰ δὲ ἁλη- 
Φείας ᾗετον, οὐ καὶ οὐσίας; Ανάγκη. Οὐκοῦν ὅλως τὰ 

περὶ τὴν τοῦ σώματος Θεραπείαν γένη τῶν γενῶν αὖ τῶν 

μοπερὶ τὴν τῆς φυχῆς θεραπείαν ἧττον ἀληθείας τε καὶ 

οὐσίας μετέχει; Πολύ γε. Σώμα δὲ αὐτὸ φυχῆς οὐκ οἴει 

οὕτως; Εγωγε. Οὐκοῦν τὺ τῶν μᾶλλον ὄντων π]ηρού- 
µενον καὶ αὐτὸ μᾶλλον ὂν ὄντως μᾶλλον πληροῦται, ἢ 
τὸ τῶν ἧττον ὄντων καὶ αὐτὸ ἧετον ὄν; Πῶς γὰρ οὔς 

Π4ΑΤΟΝΟΣ ΠΟΗΙΤΕΙΗΣ ϱ’. 525 

Εἰ ἄρα τὸ πἱηροῖσθαι τῶν φύσει προσηκόντων ἡδύ ἐστι, 
τὸ τῷ ὄντι καὶ τῶν ὄντων πληρούμενον μᾶλλον μᾶλλον 
ὄντως τε καὶ ἀληθεσεέρως χαΐρειν ἂν ποιοῖ ἡδονῇ ἆλη- Ἑ 
Φεῖ, τὸ δὲ τῶν ἧτεον ὄντων μεταλαμβάνον ἠτεόν τε ἂν 
ἀληθῶς καὶ βεβαίως πληροῖτο καὶ ἀπιστοτέρας ἂν ἡδονῆς 5 
καὶ ἧττον ἀληθοῦς µεταλαμβάνοι. ᾿Αναγκαιότατα, ἴφη. 
Οἱ ἄρα φφρονήσεως καὶ ἀρετῆς ἄπειροι, εὐωχίαις δὲ καὶ Φδ8δ6 
τοῖς τοιούτοις ἀεὶ ξυνόντες κάτω, ὥς ἔοικε, καὶ µέχρι 
πάλιν πρὸς τὸ μεταξύ φέρονταί τε καὶ ταύτῃ πλανῶνται 

διὰ βίου, ὑπερβάντες δὲ τοῦτο πρὸς τὸ ὦληθῶς ἄνω οὔτειο 
ἀνέβλεψαν πώποτε οὔτε ἠρέχθησαν, οὐδὲ τοῦ ὄνεος τῷ 
ὄνει ἐπληρώθησαν, οὐδὲ βεβαίου τε καὶ καθαρᾶς ἡδονῆς 
ἐγεύσαντο, ἀλλὰ βοσκημάτων δίκην κάτω ἀεὶ βλέποντες 
καὶ κεχυφότες εἰς γῆν καὶ ες εραπέκας βόσκονται χορτα- 

ζόμενοι καὶ ὀγεύοντες, καὶ ἕνεκα τῆς τούτων πλεονεξίας 15 Β 
λακείζοντες καὶ κυρίττοντες «λλήλους σιδηροῖρ κέρασί τε 

καὶ ὁπλαῖς ἀποκτιννύασε δι ἁπληστίαν, ἅτε οὐχὶ τοῖς οὔ- 
σιν οὐδὲ τὸ ὃν οὐδὲ τὸ στέγον ἑαυτῶν πιµπλάντες. 
τελῶς, ἔφη ὁ Γιαύκων, εὖν τῶν πολλῶν, ὦ Σώκρατες, 
χρησμῳδεῖς βίον. Αρ οὖν οὐκ ἀνάγκη καὶ ἡδοναῖς ἔνν- 3ὸ 
εἴναι μεμιγμέναις λύπαις, εἰδώλοις τῆς ἁληθοῦς ἡδονῆς 
καὶ ἐσκιαγραφημέναις, ὑπὸ τῆς παρ ἀλλήλας Φέσεως ὧπο- 

ἀθαινοµέναις, ὥστε σφοδροὺς ἑκατέρας φαίνεσθαι καὶ C 
ἔρωτωας ἑαυτῶν ἀυττῶνεας τοῖς ἄφφοσιν ἐντίκτειν καὶ περι- 

µαχήτους εἶναι, ὥσπερ τὸ τῆς Ἑλένης εἴδωλον ὑπὸ τῶν 15 
ἐν Τροίᾳ Στησίχορός φησι γενέσθαι περιμάχητον ἁγνοίᾳ 
τοῦ ἀληθοῦς; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, τοιοῦτόν τι αὐτὸ 
εἶναι. 

Τί δέν περὶ τὸ θυμοειδὲς οὐχ ἕτερα τοιαῦτα ἀνάγκη 
Τήνεσθαι, ὃς ἂν αὐτὸ τοῦτο διαπράττηται ἢ φθόνῳ διὰ 38 
φιλοειµίαν ἢ βίᾳ διὰ φιλονεικίαν ἢ θυμῷ διὰ δυσκολίαν, 
πλησμονὴν τιµῆς τε καὶ νίκης καὶ Θυμοῦ διώκων ἄνευ Ὁ 

λογισμοῦ τε καὶ voũ; Τοιαῦτα, ἡ d' ὃς, ἀνάγκη καὶ 
περὶ τοῦτο εἶναι. Τί οὖν; ἦν ὃ᾽ ἐγώ" θαῤῥοῦντες λέγω- 
μεν ὅτι καὶ περὶ τὸ φιλοκερδὲς καὶ τὸ φιλόνεικον ὅσαι 35 
ἐπιθυμίαι εἰσίν, αἲ μὶν ἂν τῇ ἐπιστήμῃ καὶ λόγω ἑπό- 
µεναι καὶ μετὰ τούτων τὰς ἡἠδονὰς διώκουσαι, ὥς ἂν τὸ 
φρόνιµον ἐξηγῆται, λαμβάνωσι, τὰς ἀληθεσεάτας τε λή- 405 
φονται, ὡς οἷόν τε αὐταῖς ἀληθεῖς λαβεῖν, ἅτε ἀληθείᾳ 
ἐπομένων, καὶ τὰς ἑαυτῶν οἰκείας, εἶπερ τὸ βέλτιστον 40 K 
ἑκάστῳ, τοῦτο καὶ οἰκειότατον: ᾽Αλλὰ μήν, ἔφη, οἰκειότα- ̓  
τόν γε. Τῷ φι]οσόόφῳ ἄρα ἑπομένης ἁπάσης τῆς ψυχῆς 
καὶ μὴ ατασιαζούσης ἑκάστῳ τῷ μέρες ὑπάρχει εἴς τε 
τἆλλα τὰ ἑαυτοῦ πράττειν καὶ δικαίῳ εἶναι, καὶ δὴ καὶ 
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τὰς ἡδονὰς τὰς ἑαυτοῦ ἕκαστον καὶ τὰς βελτίστας καὶ εἰς 
τὸ ὄννατὸν τὰς ἀληθεστάτας καρποῦσθαι. Χομιδῇ μὲν 
οὖν. Όταν δὲ ἄρα τῶν ἱτέρων τι κρατήση, ὑπάρχει αὖὐ- 
τῷ μήτε τὴν ἑαυτοῦ ἡδονὴν ἐξευρίσκειν, τά τε ἄλλα ἄναγ- 

σκάζειν ἀλλοτρίαν καὶ μὴ ἀληθῆ ἡδονὴν διώκειν. Οὕτως, 
ἔφη. Οὐκοῦν ἃ πλεῖστον φιλοσοφίας τε καὶ λόγον ἀφέ- 
στηκε, μάλιστα ἂν τοιαῦτα ἐξεργάζοιτο; Πολύ γε. Πλεῖ- 

στον ὃὶ λόγου ἀφίσταται οὐχ ὕπερ νόµου τε καὶ τάξεως; 
4ἥῆλον δή. Ἐφάνησαν δὲ πλεῖστον ἀφεστώσαι οὖν αἱ 

Β ιο ἐρωτικαί τε καὶ τυραννικαὶ ἐπιθυμίαι; Πολύ γε. Ἐλάχι- 
στον δὲ αἵ βασιλκαί τε καὶ κόσµιαι; Λα. Πλεῖστον δή, 

οἶμαι, ἀληθοῦς ἡδονῆς καὶ οἰκείας ὁ τύραννος ἀφεστήξει, 
ὁ δὲ ὀλίγιστον. Ανάγκη. Καὶ ἀηδέοτατα ἄρα, εἶπον, ὁ 
τύραννος βιώσιταε, ὁ δὲ βασιλεὺς ἤδιστα. Πολλὴ ἀνάγκη. 

15 Οἶσθ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὕσω (ηδέύτερον ξῆ τύραννος βασι- 
λέαςς ν εἴπῃς, ἴφη. Ίριῶν ἡδονῶν, ὡς ἔοικεν, οὐσῶν, 
μιᾶς μὲν Ἰνησίας, ὅνοῖν δὲ νύθαιν, τῶν νόθων εἰ τὸ 

ϱ ἐπέκειρα ὑπερβὰς ὁ τύραννος, φυγὼν νόµον τε καὶ λόγον, 
δούλαις τισὶ δορυφόροις ἡδογαῖς ξυνοικεῖ, καὶ ὁπόσω 

30 ἑλαττοῦται οὐδὲ πάνυ ῥάδιον εἰπεῖν, πλὴν ἴσως ὧδε. 

Πῶς: ἔφη. Anò τοῦ ὁλιγαρχικοῦ τρίτος που ὁ τύραννος 
ἀφειστήκει" ἐν µέσω γὰρ αὐτῶν ὁ δημοτικὸς ἦν. Λία 
Οὐκοῦν καὶ ἡδονῆς τρίτῳ εἰδώλῳ πρὸς ἀλήθειαν ἀπ᾽ ἔπεί- 
ρου ξυνοικοῖ ἄν, εἰ τὰ πρόσθεν ἀληθῆς Οὕτως. 'O δέ 

Ὁ 30 γε ὁλιγαρχικὺς ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ αὖ ερίτος, ἐὰν εἷς ταὐ- 
τὸν ἀριστοκρατικὸν καὶ βασιλικὺν τιθῶµμεν. Τρίτος γάρ. 

Τριπλασίου ἄρα, ἦν ὃ' ἐγώ, τριπλάσιον ἀριθμῷ ἀληθοῦς 
ἡδονῆς ἀφέστηκε τύραννος. Φαίνεται. ᾿Επίπεδον ἄρ', 
ἔφην, ὡς ἔοικε, τὸ εἴδωλον κατὰ τὸν τοῦ µήκονς ἀρι- 

30 θμὺν ἡδονῆς τυραννικῆς ἂν εἴη. Ἀομιδῇ γε. Κατὰ δὲ 
δύναμιν καὶ τρίην αὔξην δῇλον δὴ ὠπόστασιν ὅσην 

407 ἀφεστηκὼς γίγνεται. «ῆλον, ἴφη, τῷ γε λογιστικῷ, Οὐκ- 

ΚΕ οὔν ἐάν εις µεταστρέψας ἀληθείᾳ ἡδονῆς τὸν βασιλέα 

509 τοῦ τυράννου ἀφεστηκότα Λέγῃ, ὅσον ὠφέστηκεν, ἔννεα- 

35 καιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιώκις ἤδιον αὐτὸν ζώντα εὐρήσει 
τελειωθείση τῇ πολἰαπλασιώσει, τὺν δὲ τύραγνον ἀγιαρό- 
τερο» τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀποστάσει. ᾽Αμήχανον, ἔφη, ἆογι- 
σμὸν καταπεφύρηκας τῆς διαφορότητος τοῖν ὠνδροῖν, τοῦ 

6888 τε δικαίου καὶ τοῦ ἀδίκου, πρὸς ἡδονήν τε καὶ λόπην. 

ο Καὶ μέντοι καὶ αἰηθῆ καὶ πφοσήκοντά γεν ἦν ὅ ἐγώ, 
βίοις ἀριθμόν, εἴπερ αὐτοῖς προσήκουσιν ἡμέραι καὶ 
νύκτες καὶ µῆνες καὶ ἐνιαυτοί. Αλλὰ µήν, ἴφη, προσή- 
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κουσιν. Οὐκοῦν εἰ τοσοῦτον ἠδονῇ νικᾷ ὁ ἀγαθός τε καὶ 

δίκαιος εὖν κακόν τε καὶ ἄδικον, ἁμηχάνῳ δὴ ὕσῳ πλεῖον 
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νικήσει εὐσχημοσύνῃ τε βίου καὶ κάλλει καὶ ἀρετῆ; ᾽μη- 
χάνω μέντοι κ ία, ἔφη. 

Εἶεν δή, εἶπον: ἐπειδὴ ἐνταῦθα. λόγου Τεγόναμεν, Β 
ἀναλάβωμεν τὰ πρῶτα λεχθέντα, δὲ ἃ δεῦρ ἥκομεν' ἦν 
δέ πον λεγόμενον λυσιτελεῖν ἀδικεῖν τῷ τελέως μὲν ἀδίκῳν ὅ 

δοξαζομένω δὲ δικαίῳ. ἢ οὐχ οὕτως ἐλέχθη: Οὕτω μὶν 
οὖν. Nõr δή, ἔφην, αὐτῷ διαλεγώµεθα, ἐπειδὴ διωµο- 
λογησάµεθα τό τε ἀδικεῖν καὶ τὸ δίκαια πράττειν ἣν ἕκά- 
τερον ἴχει δύναμιν. Πῶς; ἴφη. Εὐιύνα πλἱάσαντες τῆς 

Φνχῆς λόγω, ἵνα εἰδῇ ὁ ἐκεῖνα λέγων οἷα ἔλεγεν. Ποίαν 10 
τινά; ἡ ὅ' ὃν. Τῶν τοιούτων τινά, ἦν ὅ' ἐγώ, οἷαι C 
μυθολογοῦνται παλαιαὶ γενέσθαι φύσεις, τε Χιμαίρας 

καὶ ἡ Σκύλλης καὶ Κερβέρου, καὶ ἄλλαι τινὶς συχναὶ λέ- 
γονται ξυμπεφυκνῖαι ἠδέαι πολλαὶ εἰς ἓν γενέσθαι. έγον- 

ται γάρ, ἴφη. Πλάττε τοίνυν μίαν μὲν ἰδέαν Θηρίου ποι- 15 
κίλου καὶ πολυκεφάλου, ἡμέρων δὲ θηρίων ἴχοντος κεφα- 
λὰς κύκλῳ καὶ ἁγρίων, καὶ ὄυνατοῦ μεταβάλλειν καὶ 
φύειν ἐξ αὐτοῦ πάντα ταῦτα. «εινοῦ πλάστου, ἔφη, τὸ 
ἔργον" ὅμως δέ, ἐπειδὴ εὐπ]αστότερον κηροῦ καὶ τῶντοι- Ὁ 
οὕτων λόγος, πεπλάσθω, Φίαν δὴ τοίνυν ἄλλην ἰδέαν Ἡν 
λέοντος, µία» δὲ ἀνθρώπου: πολὺ δὲ µέγιστον ἔσεω τὸ 
πρώτον καὶ δεύτερον τὸ δεύτερον. Ταῦτα, ἔφη, ῥόέω" 

καὶ πέπλασται. Σύναπτε τοίνυν αὐτὰ εἰς ἓν τρία ὄντα, 
ὥστε πῃ ἑυμπεφυκέναι ἀλλήλοι, Συνῆπται, ἔφη. Πε- 

ρίπἑασον δὴ αὐτοῖς ἔξωθεν ἑνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀνθρώ-α15 
πουν, ὥστε τῷ μὴ δυναµένω τὰ ἐνεὺς ὁρᾷν, ἀλλὰ τὸ ἴξω Ε 
μύνον ἔλυτρον ὁρῶνει ἓν ζῶον φαίνεσθαι, ἄνθρωπον. Πε- 

ριπέπλασται, ἴφη. «έγωμεν δὴ τῷ λέγοντε, ὡς 1νστε 399 
Λεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ ἀνθρώπῳ, δίκαια δὲ πράττεν οὐ 
ἐυμφέρει, ὅει οὐδὶν ἄλλο φησὶν ἢ ἀνσιτελεῖν αὐτῷ τὸ ο 
παντοδαπὸν Θηρίον εὐωγοῦντι ποιεῖν ἠἠχορὸν καὶ τὸν 

λέοντα καὶ τὰ πιφὶ τὺν Λέοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον ἆεμο- 

κτονεῖν καὶ ποιεῖν ἀσθενῇ, ὥστε ἔλκεσθαι ὅπη ἂν ἐκείων 559 
ὁπόύτερον ἄγῃ, καὶ μηδὶν ἕτερον ἑτέρῳ ξυνεθίζειν μηδὲ 

φίλον ποιεῖν, ἀλλ’ ἐᾷν αὐτὰ ἐν αὐτοῖς δάκνεσθαί τε καὶ 35 
μαχόµενα ἐσθίειν ἄλληλα, Παντάπασι γάρ, ἔφη, ταῦε) 
ἂν λέγοι ὁ τὸ ἀδικεῖν ἐπαινῶν. Οὐκοῦν αὖ ὁ τὰ δίκαια 

λέγων λυσιτελεῖν φαίη ὢν δεῖν ταῦτα πφάττειν καὶ ταῦτα 
έγην, ὅθεν τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἔγκρα- 

τέότατος, καὶ τοῦ πολυκεφάλου θρέμματος ἐπιμελήσεται 40 Β 

ὥσπεφ γεωφγός, τὰ μὲν ἥμερα τρέφων καὶ τιθασεύων, 
τὰ δὲ ἄγρια ἀποκωλύων φύεσθαι, ξύμμαχον παιησάµενος 
τὴν τοῦ Λέοντος φύσιν, καὶ κοινῇ πάντων κηδόµενος, 

φίλα ποιησάµενος ἀλλήλοις τε καὶ αὐτῷ, οὕτω θρέψει; 
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Κομιδῇ γὰρ αὖ λέγει ταῦτα ὁ τὸ δίκαιον ἐπαινῶν. Κατὰ 
πάντα τρόπον δὴ ὁ μὲν τὰ δίκαια ἐγκωμιάζων «ληθῆ ἂν 

 Ὁ λέγοι, ὁ δὲ τὰ ἄδικα φεύδοιτο. πρός τε γὰρ ἡδονὴν καὶ 
360 πρὺς εὐδοξίαν καὶ ὠφέλειαν σκοπουµένω ὁ μὶν ἐπαιγέτης 

δτοῦ δικαίου ἀληθεύει, ὁ δὲ φέκτης οὐδὶν ἡγις οὐδ᾽ εἰδὼς 

φέγει Ὁ τι Ψέχε. Οὔ µοι δοκεῖ, ἡ ὃ' ὃς, οὐδαμῇ γε. 

Πείθωμεν τοίνυν αὐτὸν πράως, οὐ γὰρ ἕκών ἁμαρτάνει, 

ἐρωεῶντες Ὦ µακάριε, οὗ καὶ τὰ καλά καὶ αἰσχρὰ νό- 
Ὦ µιμα διὰ τὸ τοιαῦε ἂν φαῖμεν γεγονέναιι τὰ μὲν καλα 

ιοτὰ ὑπὸ τῷ ἀνθφώπω, μάλλον δὲ ἴσως τὰ ὑπὸ τῷ ΦΔείῳ 
τὰ θηριώδη ποιοῦντα τῆς φύσιως, αἰσχρὰ δὲ τὰ ὑπὸ τῷ 
ἁγρίῳ τὸ μερον δουλούμενα; ἐνμφήσει; ἢ πῶς; Εάν 

μοι, ἴφη, πείθηται. Ἔστιν οὖν, εἶπον, ὕτω λυσιτελεῖ 
ἐκ τούτου τοῦ λόγου χρυσίον λαμβάνειν ἀδίκως, εἴπερ 

Ιδτοιόνδε τι γίγνεται, λαμβάνων τὸ χρυσίον ἅμα καταδον- 

λοῦται εὺ βέλτιστον ἑαυτοῦ τῷ μοχθηροεάτω; ἢ εἰ μὲν 

E Ἅᾖαβὼν χρυσίον νἱὸν ἢ θυγατέρα ἐδονλοῦτο, καὶ ταῦτ) εἰς 

ἀγρίων τε καὶ κακῶν ἀνδρῶν, οὐκ ὤν αὐτῷ ἐλυσιτέλει 

οὐδ' ἂν πάµπολυ ἐπὶ τούτω λαμβάνειν, εἰ δὲ τὸ ἑαυτοῦ 
30 θειότατον ὑπὸ τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ μιαρωτότω δουλοῦται 

590 καὶ μηδὲν ἐλεεῖ, οὐκ ἄρα ἆθλιός ἔσει καὶ πολὺ ἐπὶ ὅδει- 
οτέρῳ ὀλέθρω χρνσύν δωφοδοκεῖ ἢ Ἐριφύλη ἐπὶ τῇ τοῦ 

401 ἍὨἀνδρὺς φυχῆ τὸν ὕρμον δεξαµένη; Πολὺ μέντοι, ἡ ὅ' ὃς 
ὁ Γλαύκων" ἐγὼ γάρ σοι ὑπὶρ ἐκείνον ἀποχριγοῦμαι. 

πδ Οὐκοῦν καὶ τὸ ἁκολασταίνειν οἵει διὰ τοιαῦτα πάλαι ψέ- 

γεσθαι, ὅτι ἀνίαι ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ δεινὺν τὸ μέγα 
ἐκεῖνο καὶ πολυειδὶς θρέμμα πέρα τοῦ δέοντος; «Ἰῆλον, 

ἔφη. Ἡ ὅ' αὐθάδεια καὶ δυσκολία ψέγεται οὐχ ὅταν τὸ 
Β Ἅᾖοντώδές τε καὶ ὀφεῶδες αὔξηται καὶ συντείνηται ἀναρ- 

40 µόστως: Πάνυ μὲν οὖν. Τρυφὴ δὲ καὶ µαϊθακία οὐκ ἐπὶ 
τῇ αὐτοῦ τούτου χαλάσει τε καὶ ἀνέσει Ψέγεται, Όταν ἐν 

αὐτῷ δειλίων ἐμποιῇ, Τί μήν; Κολακεία δὲ καὶ ἀνελευ- 
Φεφία οὐχ ὅταν τις τὸ αὐτὺ τοῦτο, τὸ Φυµοειδές, ὑπὸ 

τῷ ὀχλώδει Θηρίω ποιῆ, καὶ ἕνεκα χρημάτων καὶ τῆς 
as ἐκείνου ἁπληστίας προπηλακιζόμενον ἐθίζῃ ἐκ νέου ἀνεὶ 

6 ortos πίθηκον γίγνεσθαι; Καὶ µάλα, ἔφη. Βανανσία 
510 δὲ καὶ χειροτεχνία διὰ τί, οἵει, ὄνειδος φέρει; ἢ δι ἄλλο 

τι φήσομεν ἢ ὅταν τις ἀσθενὲς φύσει ἔχη τὸ τοῦ βελτίστου 
εἶδος, ὥστε μὴ ἂν δύνασθαι ἄρχειν τῶν ἐν αὐτῷ Όφρεμ- 

«ὐµάτων, ἀλλὰ θεραπεύειν ἐκεῖνα, καὶ τὰ θωπεύματα αὐ- 
τῶν µόνον ὀύνηται µανθάνειν; Ἔοικεν, ἔφη. Οὐκοῦν 

402 ᾗἵνα καὶ ὁ τοιοῦτος ὑπὸ ὁμοίου ἄρχηται οἴουπερ ὁ βέλτι- 
Ὦ στος, δοῦλον αὐτόν φαµεν δεῖν εἶναι ἐκείνου τοῦ βελτί- 

στου, ἔχοντος ἐν αὐτῷ τὸ Θεῖον ἄρχον, οὐκ ἐπὶ βιάβη τῇ 
«ο τοῦ δούλον οὐόμενοι δεῖν ἄρχεσθαι αὐτόν, ὥσπερ Θρασύ- 
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µαχος ᾧετο τοὺς ἀρχομένους, ἀλλ ὡς ἄμεινον ὃν παντὶ 
ὑπὸ θείου καὶ φφονίµου ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν οὐκεῖον 
ἔχοντος ἐν αὐτῷ, εἰ δὲ µή, ἔξωθεν ἐφεστῶτος, ἵνα εἰς 

δύναμιν πάντες Όμοιοι ὤμεν καὶ φίλοι τῷ αὐτῷ κυβερνώ- 
µενοι; Καὶ ὀρθῶς γ΄, ἔφη. Andot δέ γε, ἦν δ' ἐγώ, καὶ 8 
ὁ νόµας Ότι τοιοῦτον βουλεύεται, πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει Ἑ 

ἑύμμαχος ὤν' καὶ ἡ τῶν παίδων ἀρχή, τὸ μὴ ἐζν ἔλευ- 

Φέρους εἶναι, ἕως ἂν ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ἐν πόλει πολιτείαν 
καταστήόωµεν, καὶ τὺ βέλειστον Φεραπεύσαντες τῷ παρ 
ἡμῖν τοιούτῳ ἀντικαταστήόωμεν φύλακα ὅμοιον καὶ ἄρ- 1ο 
Ίοντα ἐν αὐτῷ, καὶ τότε δὴ ἐλεύθερον ἀφίεμεν. «Φηλοῖ 
γάρ, ἡ δ ὃς. Πῆ δὴ οὖν φήσομεν, ὦ Γλαύκων, καὶ 
κατὰ τίνα λόγον λνσιτελεῖν ἀδικεῖν, ἢ ἀκολασταίνειν ἤ τι 
αἰσχρὸν ποιεῖν, ἐξ ὧν πονηρότέρος μὲν ἔσται, πλείω δὲ 

χοήµατα ἢ ἄλλην τινὰ δύναμιν κεκτήσεται; Οὐδαμῇ, ἡ ἱ5 

δ) ὂψ. Πῃ δ' ἀδικοῦντα Ἰανθάνειν καὶ μὴ διδόναι δίκην 463 
λυσιτελεῖνι ἢ οὐχὶ ὁ μῖν λανθάνων ἔτι πονηρότερος γήνε- B 
ται, τοῦ δὲ μὴ λανθάνοντος καὶ κολαζομένου τὸ μὲν θη- 
ριώδες κοιµέξεται καὶ ἡμεροῦται, τὸ δὲ ἥμερον ἐλευθε- 
ροῦται, καὶ ὅλη ἡ ψυχὴ εἰς τὴν βελείστην φύσιν καθι- 10 

σταµένη τιµιωτέραν ἔξιν ἰαμβάνει, σωφφοσύνην τε καὶ 
δικαιοσύνη» — 

καὶ κώλλος μετὰ ὑγιεας λαμβάνον, τοσούτῳ ὕσωπερ ψυχἠ 

σώματος τιµιωτέρα; Πανεώπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 
ὃ γε νοῦν ἴχων πώντα τὰ αὐτοῦ εἰς τοῦτο ξυντείνας βιώ-αδς 

σεται, πρῶτον μὶν τὰ µαθήµατα τιμῶν, ἃ τοιαύτην 

αὐτοῦ τὴν ψυχἠὴν ἀπεργάσεται, τὰ δὲ ἄλλα ἀτιμάζων; 

«ῆλον, ἔφη. Επειά γ’, εἶπον, τὴν τοῦ σώματος ἔξιν 
καὶ τροφὴν οὐχ Όπως τῇ Θηφιώδει καὶ ἀλόγω ἡδονῇ 
ἐπιτρίψας ἐνταῦθα τιεραμµένος ζήσει, ἀλλ οὐδὲ πφὸς 30 
ἡγίειαν βιέπων, οὐδὲ τοῦτο πρεοβεύων, ὅπως ἰσχυρὺς ἢ 
ὑγιὴς ἢ καλὸς ἔσται, ἐὰν μὴ καὶ σωφρονήσειν μέιλῃ ἀπ 
αὐτῶν, ἀλλ ἀεὶ τὴν ἐν τῷ σώματι ὠήρμονίαν τῆς ἐν τῇ D 
ᾠυχῆ ἕνεκα ξυµφωνίας ἁρμοτεόμενος φαίνηται. Παντά- 
πασι μὶν οὖν, ἔφη, ἐάνπερ μέλλῃ τῇ ἀληθείᾳ μουσικὸς 36 
εἶναι. Οὐκοῦν, εἶπον, καὶ τὴν ἐν τῇ τῶν χρημάτων 
κτήσει ἐύνταξίν τε καὶ ξυμφωνίαν; καὶ τὸν ὄγκον τοῦ 

πἱήθους οὐκ ἐκπληττόμενος ὑπὸ τοῦ τῶν πολλών µακα- 
ρισμοῦ ἄπειρον αὐξήσει, ἀπέραντα κακὰ ἴχων; Οὐκ οἵο- 
μαι, ἔφη. Αλ’ ἀποβλέπων γε, εἶπον, πρὸς τὴν ἐν αὐτῷ 40Ε 
πολιτείαν, καὶ φνἰάτεων, μή τι παρακινῇ αὐτοῦ τῶν 

ἐκεῖ διὰ πλήθος οὐσίας ἢ δι ὁλιγότητα, οὕτω κυβερνῶν 
πφοσθήσει καὶ ἀναλώσει τῆς οὐσίας καθ Όσον ἂν οἷός τ' 
ᾖ. Κομιδῇ μὶν οὖν, ἴφη. ᾽λλὰ μὴν καὶ τικάς γε, εὖς 

ταὐτὸν ἀποβλέπων, τῶν μὲν µεθέξει καὶ γεύσεται ἑκών, ο 5ο 
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ἃς ἂν ἡγῆται ἁμείνω αὐτὸν ποιήσεν, ἃς δ' ἂν λύσειν 
τὴν ὑπάρχονσαν ἔξιν, φεύξεται ἐδίᾳ καὶ δημοσία. Οὐκ 
ἄρα, ἴφη, τά γὲ πολιτικά ἐθελήσει πράττειν, ἐάνπερ τού- 
του κήδηται. Νἡ τὸν κύνα, ἦν ὅ’ ἐγώ, ἓν γε τῇ ἑαυτοῦ 

Σπόλει καὶ µάλα, οὐ μέντοι ἴσως ἓν γε τῇ πατρίδι, ἐὰν 
μὴ Δεία τις ξυμβῇ τύχη. ΠΜανθάνω, ἔφη: ἐν ᾗ νῦν 

διήλθοµεν οὐκίζοντες πόλει λέγεις, τῇ ἐν λόγοις κειµένη, 
ἐπεὶ γῆς γε οὐδαμοῦ οἶμαι αὐτὴν εἶναι. ΑλΙ’, ἦν δ᾽ ἐγώ, B 
ἐν οὐρωνῷ ἴσως παράδειγµα ἀὠνάκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾷν 
καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικίζεν. διαφέρει δὲ οὐδὲν εἶτε 465 
που ἴστειν εἶτε ἴσται' τὰ γὰρ ταύτης µόνης ἂν πράξειεν, 5 
ἄλλης δὲ οὐδεμιᾶς. Εὐιός Υ, ἔφη. 

6, νῦν] δη ΕΚΠ, νῦν δὴ ευπα Βοκκοτο ο, 
5. τὰ] εὖ δια δαμιί οροτας, 
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Καὶ μήν, ἦν o ἐγώ, πολλὰ μὶν καὶ ἄλλα περὶ αὐτῆς 
ἐννοῦ, ὡς πανεὺς ἄρα μᾶλλον ὀρθῶς ὠκίζομεν τὴν πό- 
ἂν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐνθυμηθεὶᾳ περὶ ποιήσεως λέγω. Τὸ 
ποῖον; ἔφη. Τὸ πηδαμῆ παραδέχεσθαι αὐτῆς ὅση µιµη- 

δτική" παντὸς γὰρ μᾶλλαν οὐ παραδεκτία νῦν καὶ ἐναργέ- 
στερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, φαίνεται, ἐπειδὴ χωρὶς ἕκαστα 

Β διήρηται τὰ τῆς ψυχῆς εἴδη. Πῶς λέγει; Ὡς μὲν πρὸς 
ἡμᾶς εἰρῆόθαι -- οὐ γάρ µου κατερεῖτε πρὺς τους τῆς 

τραγωδίας ποιητὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς µιµη- 
ποτικούς -- λώβη ἴοικεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα τῆς τῶν 

ἀκονόντων διανοίας, Όσοι μὴ ἴχουσι φάρµμακον τὸ εἰδέναι 
407 αὐτὰ οἷα τυγχάνει ὄντα, Πῇ δή, ἔφη, διανοούμενος λέ- 

γεις; Ῥητέον, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, καίτοι φιλία γὲ τίς µε καὶ αἲ- 
δώς ἐκ παιδὺς ἴχουσα περὶ ᾿Ομήρου ἀποκωλύει λέγειν. 

6 τ6 ἔοικε μὲν γὰρ τῶν καλών ἁπάντων ταύτων τῶν τραγικῶν 
πρώτου διδήσκαλός τε καὶ ἡγεμὼν γενέσθαι. αλλ’ οὐ γὰρ 
πφό γε τῆς ἀληθείας τιµητέος ἀνήρ, ἆλλ', ὃ λέγω, ῥητέον. 
Πάνυ μὲν οὖν, ἴφη. "Άκουε δή, μᾶλλον δὶ ἀποκρίνου. 
Ἐρώτα. Μίμησιν ὅλως ἴχοις ἄν µοι εἰπεῖν ὃ τί ποτ 

3ο ἐστίν; οὐδὶ γάρ τοι αὐτὸς πάνυ τι ξυννοῶ, τί βούλεται 
εἶναι. Ἡ που ἄφ, ἴφη, ἐγὼ ξυννοήσω. Οὐδέν γε, ἦν 
& ἐγώ, ἄτοπον, ἐπεὶ ποὶλά τοι ὀξύτερον βλεπόντων ᾱἆμ- 

596 Ἅµβλιύτερον ὁρῶντερ πρότεροι εἶδον. Ἔστιν, ἔφη, οὕτως" 
ἀλλὰ σοῦ παρόντος οὐδ' ἂν προθυµηθῆναι οἷός τε εἴην 

15 εἰπεῖν, εἴ τί µοι καταφαίνεταε, ἀλλ αὐτὸς ὅρα. Βούλει 

οὖν ἐνθένδε ἀρξώμεθα ἐπισκοποῦντες, ἐκ τῆς εἰωθνίας 
μεθόδου; εἶδος γάρ πού ει ἓν ἕκαστον εὐώθαμεν τίθεσθαι 
περὶ ἕκαστα τὰ πολλά, οἷς ταὐτὸν. ὄνομα ἐπιφέρομεν. 

ἢ οὐ µανθώνειςι Μανθάνω. Θῶμεν δὴ καὶ νῦν ὃ τι βούλει 

830 τῶν ποϊλῶν. οἷον, εἰ θέλεις, πολλαί πού εἶσι κλίναι καὶ 

408 τράπεζα. Πῶς ὃ' οὓς ᾽Αἱλὰ ἰδέαι γὲ που περὶ ταῦτα τὰ 

43. πρότερον αᾱ. — 20. κλίναι 3. 
6. δημιονργῶν. Πῶς γάρ: [Οὐδαμῶς.) ſlallhaumius. 

Ῥιλτο. 

σχεύη δύο, µία μὶν κλίνης, µία δὲ ερωπέζην. ἵΝαί, 
Οὐκοῦν καὶ εἰώθαμεν λέγειν, ὅτι ὁ δημιουργὸς ἑκατέρου 
τοῦ σκεύους πρὸς τὴν ἰδέαν βλέπων οὕτω ποιεῖ ὁ μὲν 
τὰς χλίνας, ὁ δὲ τὰς τραπέζας, αἷς ἡμεῖς χρώµεθα, καὶ 
τἆλλα κατὰ ταὐτά; οὐ γάρ που τήν γε ἐδέαν αὐτὴν δηµι- ὅ 
συργεῖ οὐδεὶς τῶν δημιουργών’ πῶς γάρ; Οὐδαμῶς. 
411) ὅρα δὴ καὶ τόνδε τίνα καλεῖς τὸν δηµιουργόν. Τὸν ϐ 
ποῖον; Ὃς πάντα ποιεῖ, ὕσαπερ εἷς ἕκαστος τῶν χειροτε- 
χνῶν. «4{εινόν τινα λέγεις καὶ Θαυμαστὸὺν ἄνδρα. Οὕπω 
Τε, ἀλλὰ τάχα μᾶλλον φήσεις. ὁ αὐτὸς γὰρ οὗτος χειρο- 10 
τέχνης οὐ µόνον πάντα οἷός τε σχεύη ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ 
τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόµενα ἅπαντα ποιεῖ καὶ ζώα πάντα 
ἐργάξεται, τά, τε ἄλλα καὶ ἑαυτόν, καὶ πρὺς τούτοις γῆν 
καὶ οὐρανὺν καὶ Φεοὺς καὶ πάντα τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ 

ἐν 4ιδου ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἐργάξεται. Πάνυ θαυμαστόν, 16 
ἔφη, λέγεις σοφιστήν. ᾽Απιοτεῖς: ἦν ὅ’ ἐγώ. καί µοι εἰπέ, Ὁ 
τὸ παράπαν οὐκ ὤν σοι δοκεῖ εἶναι τοιοῦτος δημιουργός, 
ἢ τινὶ μὲν ερόπῳ γενέσθαι ἂν τούτων ἁπάντων ποιητής, 
τινὶ δὲ οὐκ ἄν; ἢ οὐκ αἰσθάνει, ὄει κἂν αὐτὸς οἷός τε 

εἴης πάντα ταῦτα ποιῆσαι ερόπῳ γέ τινε; Καὶ είς, ἔφη, 20 09 
ὁ τρόπος οὗτος; Οὐ χαλεπός, ἦν ὅ) ἐγώ, ἀλλὰ πολ]αχῇ 

καὶ ταχύ δημιουργούµενος" τάχισότα δέ που, εἰ Δέλεις λα- 

βὼν κάτοπτφον περιφέρειν πανταχῇ" ταχὺ μὲν ἥλιον πονή- 
σεις καὶ τὰ ἐν τῷ οὐφανῷ, ταχὺ δὲ γῆν», ταχὺ δὲ αυτόν 
τε καὶ τἆλλα ζῶα καὶ σκεύη καὶ φυτὰ καὶ πάντα ὅσα 1 
νῦν δὴ ἐλέγτο. Ναί, ἴφη, φαινόμενα, οὐ μέντοι ὄντα 
γέ που τῇ ἀληθείᾳ. Καῶς, ἦν δ' ἐγώ, καὶ εἰ δίον 
ἔρχει τῷ λόγῳ. τῶν τοιούτων γάρ, οἶμαι, δημιουργῶν 

καὶ ὁ ζωγράφος ἐσείν. ἡ γάρ; Πῶς γὰρ οὔ; ᾽Αλλὰ φήσεις 
οὐκ ἀληθῆ, οἶμαι, αὐτὸν ποεεῖν ἃ ποιεῖ. καίτοι τρόπω 90 
γέ τινι καὶ ὁ ζωγράφος κλίνην ποιεῖ. ἢ οὗ: Ναί, ἔφη, 
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φαινοµένην γε καὶ οὗτος. Τέ δὲ ὁ κλιοποιός; οὐκ ἄρτι 
μέντοι ἴλεγες, ὅτι οὗ τὸ εἶδος ποιεῖ, ὃ δή φαµεν εἶναι 

ὃ ἴσει κλίνη, ἀλλὰ κλίνην τινά; Ἔλεγον γάρ. Οὐκοῦν εἰ 
μὴ ὃ ἴσει ποιεῖ, οὐκ ἂν τὸ ὃν ποιοῖ, ἀλλά τι τοιοῦτον 

δοἷον τὸ τῶν, ὃν δὲ οὔ; τελέως δὲ εἶναι ὧν εὺ τοῦ κλινουφ- 

γοῦ ἔργον ἢ ἄλλου τινὸς χειροτέχνου εἴ τις φαίην κινδν- 
νεύει οὐκ ὤν ἀληθῆ λέγειν] Οὔκουν, ἔφη, ὥς Υ ἂν δό- 
ἔειε τοῖς περὶ τοὺς τοιούόδε λόγους διατρίῤουσιν. ἠΠηδὲν 

470 ἄρα θωυμώζωμεν, εἰ καὶ τοῦτο ἀμνυδρόν τι τυγχάνει ὂν 

Βιοπρὺς ὠλήθειων. Μἠ γάρ. Βούλει οὖν, ἔφην, ἐπ᾽ αὐτῶν 
τούτων ζητήσωμεν τὸν µιμητὴν τούτου, τίς ποτ ἑοτίνι 

Ec βούλες, ἵψη. Οὐκοῦν τριεταί τινες κλίναι αὗται γί- 

γνονται: µία μὲν ἡ ἐν τῇ φύσει οὖσα, ἣν φαῖμεν ἄν, 
ὡς ἐγώμαι, θεὺν ἐράόασθαι. ἢ τίνα ἄλλον; Οχδένα, 

ιδ οἶμαι. Μία δὲ γε ἣν ὁ τέκεων. Ἀαΐν ἴφη. ία δὲ 
ἣν ὁ ζωγράφος. ἡ γάρ; Ἔστω. Ζωγράφος δή, «λινο- 
ποιός, Θεός, τρεῖς οὗτοι ἐπιστάται τρισὶν εἶδεσι γληῶν. 

ο Ναὶ τρεῖφ. O μὶν δὴ θεός, εἶτε οὐκ ἐβούλετο, εἶτε τις 
ἀνάγκη ἐπῆν μὴ πλέον ἢ μίαν ἐν τῇ φύσει ἀπεργάσασθαι 

3 αὐτὸν κλίνην, οὕτως ἐποίησε µίαν µύνην αὐτὴν ἐκείνην 

ὃ ἔστι κλίνη" δύο δὲ τοιαῦται ἢ πλείους οὔτε ἐφυτεύθησαν 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ οὔτε μὴ φυῶσιρ Πῶς δή: ἴφη. Ότι, 
ἦν ὅ) ἐγώ, εἰ δύο µόνας ποιήσειε, πάλιν ἂν µία ἄναφα- 
»είη, ἧς ἐκεῖναι ὢν αὖ ἀμφότερωι τὸ εἶδος ἔχοιεν, καὶ 

15εἴη ἂν ὃ ἴσει κλίνη ἐκείνη, ἁλλ᾽ οὐχ αἱ δύο. ᾿Ορθώῶς, 
ϱ ἔφη. Ταῦτα- δή, οἶμαι, εἰδώς ὁ θεός, βονλόμενος . εἶναι 

ὄντως κλένης ποιητὴς ὄντως οὔσης, ἀλλὰ μὴ κλίνης τινὺς 
μηδὲ κλεφοποιύς τις, µίαν φύσει αὐτὴν ἔφυσεν. Ἔοικεν, 
Ἠούλει οὖν τοῦτον μὲν φυτουργὸν τούτου προσαγοφεύωµεν, 

30 ἤ τί τοιοῦταν; «Οέκαιον γοῦν, ἴφη, ἐπειδήπερ φύσει γε 

καὶ τοῦτο καὶ εὔλλα πάντα πεποίηκεν. Ti δὲ τὸν τέκτονα; 

ἀρ᾽ οὐ ὑημουργὸν κλίνηςι Λα Ἡ καὶ τὸν ζωγράφον 

δημιουργὸν καὶ ποιηεὴν τοῦ τοιούτου: Οὐδαμῶς. ᾿αλλὰ 

Ε εἰ αὐτὸν κλίνης φήσεις εἶναι Τοῦτο, ἡ ὅ ὥς, ἔμοιγε 

αὖ δοκεῖ μετριώτατ’ ἂν πρυσαγορεύέόθαι, µιμητὴς οὗ ἐκεῖνοι 
δημιουργοί. Εἰεν, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, τὸν τοῦ τρίεὀν ἄρα γεννή- 

µατας ἀπὸ τῆς φύστως μιμητὴν καλεῖο; Πάνν μὲν οὖν, 
ἴφη. Τοῦτ) ἄρα ἴσται καὶ ὁ τριγῳδοποιός, εἴπερ µιµη: 

τής ἔσει, τρίτος τις ἀπὸ βασιλέως -καῖ τῆς ἀληθείας πε- 
αυφυκώς, καὶ πάντες οἱ ὄἷλοι µεµηταί. Κινδννεύε, Τὸν 

ὤ98 μὶν δὴ µιµητήην ὠμολογήκαμεν" εὐπὶ δὲ µοι περὶ τοῦ 
ζωγράφου τύδε' πότερα ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ ἐν τῇ φύσει ἕκα- 
στον δοκεῖ σοι ἐπιχειρεῖν μιμεῖσθαι ἢ τὰ τῶν ὅημιουργῶν 
ἔργα: Τὰ τῶν δημιουφγῶν, ἔφη. Αρα οἷα ἔσειν ἢ οἷα 

«ὁ φαίνεται; τοῦτο γὰρ ἔτι διόρισον. Πῶς λέγεις; ἔφη. 
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Ὥδε: κλίνη, ἐών τε ἐκ πλαγίου αὐτὴν θεᾷ ἐάν τε καταν- 
τικρῦ ἢ ὁπῃοῦν, µή τι διαφέρει αὐτὴ ἑαυτῆς, ἢ διαφέρει 
μὶν οὐδέν, φαίνεται δὲ ἁλλοία: καὶ τἆλλα ὡσαύτως: Οὔ- 
τως, ἔφη: φαίνιται, διαφέρει δ’ οὐδέν. Τοῦτο δὴ αὐτὸ 
σχόπει" πρὸς πύτερον ἡ γραφικὴ πεποίηται περὶ ἕκαστον: ὅ 
πότεφρα πρὸς τὸ ὄν, ὡς ἴχε, µιμήόασθαι, ἢ πρὸς τὸ 
φαινόµενον, ὡς φαίνεται, φαντάσµατος ἢ ἀληθείας οὖσα 

µίμησις: Φανεάσματος, ἔρη. Πόῤῥω ἄρα που τοῦ ἄλη- 
Φοῦς ἡ µιµητική ἐστι κα, ὡς ἴοικε, διὰ τοῦτο πάντα 
ἀπεργάζεται, ὅτι σμικρόν τι ἑκάότου ἐφάπτεται, καὶ τοῦτο 10 
εἴδωλον. οἷον ὁ ζωγράφος, φαµέν, ζωγραφήσει ἡμῖν σκν- 

τοτύμο», τέκευνα, τοὺς ἄλλονυς δημιουργούς, περὶ οὐδε ϐ 

νὸς τούτω» ἐπαῖων τῶν τεχνῶν" ἆλλ ὅμως παϊδάς τε καὶ 

ἄφρονας ἀνθρώπους, εἰ ἀγαθὸς εἴη ζωγράφος, γράφας 

ἂν τέκτονα καὶ πύῤῥωθεν ἐπιδεικνὺς ἐξαπατῷ ἂν τῷ δο- 16 

κεῖν ὡς οληθώς εέκτονα εἶναι. Ti δ' οὗ: Αλλὰ γάφ, 

οἶμαι, ὦ φίλε, τόδε δεῖ περὶ πάντων τῶν τοιούτωρ ὅδια- 
φοεῖσθαι'. ἐπειδάν τις ἡμῖν ἀπαγγέλλῃ περί τον, ὡς. ἑνέ- 
τογεν ὠνθρώπῳ πάσας ἐπιόταμένῳ τὰς δημιουργίας καὶ 

τώλλα πάντα, ὅσα εἰς ἕκαστος οἶδεν, οὐδὲν ὅ τι οὐχὶ 9 Ὁ 
ἀκριβέστερον ὁτουοῦν ἐπισταμένῳ, ὑπολαμβάνειν δεῖ τῷ 
τοιούτῳ, ὅτι εὐήθης τις ἄνθρωπος, καί, ὡς ἔοικεν, ἐν- 
τυχὠν γύητέ τινε καὶ µιµητῇ ἐξηπατίθη, ὥστε ἔδοξεν 
αὐτῷ πάσσοφος εἶναι, διὰ τὸ αὐεὺς μὴ οἷός τ' εἶναι 
ἐπισεύμην καὶ ἀνεπιστημοσύνην καὶ µίµησιν ἐξετάσαι. Ὁ ΤΑ 
᾽Αληθέσεατα, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν ὃ ἐγώ, μετὰ τοῦτο ἐπι- 
σκεπτίέον τήν τε τραγωδίαν καὶ τὸν ἡγεμόνα αὐτῆς Ὅμη- 
ον, ἐπειδή τινων ἀκούομεν, ὅτι οὗτοι πάσας μὲν τέχνας 

ἐπίσεανεαε, πώντα δὲ τὰ ἀνθρώπεια τὸ πρὺς ἀριτὴν καὶ Ε 
κακίών, καὶ τώ γε θεία ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀγαθὸν ποιητήν, 30 

εἰ μέλλει, πεφὶ αν ὢν ποιῇ καλῶς ποιήσειν, εἰδότα ἄρα 

ποιεῖν, ἢ μὴ οἷόν τε εἶναι ποιεῖν. δεί δὴ ἐπισκέφασθαε, 
πότεφον μιμηταῖς τούτοις οὗτοι ἐντυχόντες ἐξηπάτηνται 
καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν ὀρώντες οὐκ αἰσθάνονται εριεεὰ ἀπέ- 

Ίοντα τοῦ Όντος καὶ ῥῴδια ποιεῖν μὴ εἰδότι τἦν ἀλήθειαν" 39 
φαντάσματα γάρ, ἆλλ) οὐκ ὄντα ποιοῦσιν' ἤ τι καὶ λέ- 
Ίουσι καὶ τῷ ὄντι -οἱ ἀγαθοὶ ποιηταὶ ἴσασι περὶ ὧν ὅδο- 
κοῦσι τοῖς πολλοῖς εὖ λέγειν. Πάνν μὲν οὖν, ἔφη, ἐξε- 
ταστέον. Οἵει οὖν, εἴ τις ἀμφύτερα δύναιτο ποιεῖν, τό 
τε μιμηθησύμετον καὶ τὸ εἴδωλον, ἐπὶ τῇ τῶν εἰδώλων υ 
δημιουργίη ἑαυτὸν ἀφείναι ἂν σπονδάζειν καὶ τοῦτο προ- 
στήσασθαι τοῦ ἑανεοῦ βίου ὡς βέλεισεον ἔχοντα; Οὐκ ἩὮ 
ἔγωγε. Αλ) εἶπερ γε, οἶμαι, ἐπιστήμων εἴη τῇ ἀληθείᾳ 
τούτῶων πέρι ἅπερ καὶ μιμεῖται, πολὺ πρότερον ἐν τοῖς 
ἔργοις ἂν οπουδάσειεν ἢ ἐπὶ τοῖς µιµήµασι, καὶ πειρῷτο ιο ἡΤ4 
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ἂν πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἑαυτοί καταλιπεῖν μνημεία, καὶ 
εἶναι προθυμοῖτ᾽ ἂν μᾶλλον ὁ ἐγκωμιαξόμενος ἢ ὁ ἔγκω- 
μιάζων. Οἶμαι, ἴφη" οὐ γὰρ ἐξ ἴσου ἤ τε τιµή καὶ ἡ 
ὠφέλεια. Τῶν μὶν τοίνυν ἄλλων πὲρι μὴ ἀπαιτῶμεν 

Ὁ σλόγον Ὅμηρον ἢ ἄλλον ὀντινοῦν τῶν ποιητῶν, ἐρωτῶντες 
εὖ ἑατρικὸς ἦν τις αὐτῶν ἀλλὰ μὴ μιμητὴς µόνον ἑατρι- 
κὠν λόγων, είνας ὑγηῖς ποιητής τις τῶν παλαιῶν ἢ τῶν 

Σέων λέγεται πεποιηκέναε, ὥσπερ Ασκληπιός, ἢ τίνας µα- 
Φητὰς ἑατρικῆς κατελίπετο, ὥσπερ ἐκεῖνας τοὺς ἐκγόνους, 

τὸ μηό᾽ αὖ περὶ τὰς ἄλλας τέχνας αὐτοὺς ἐρωτῶμεν, ἀλλ' 
ἑῶμεν' περὶ δὲ ὧν µεγίστων τε καὶ καλλίστων ἐπιχειρεῖ 
λέγειν Ὅμηφος, πολέμων τε πἑρι καὶ στρατηγιῶν καὶ ὅιοι- 

D κήσεων πύλεων, καὶ παιδείας πέρι ἀνθρώπου, δίκαιόν 
που ἐρωτᾷν αὐτὸν πυνθανοµένους "Ώ φίλε Ὅμηρε, εἴπερ 

16 μὴ τρίεος ἀπὸ τῆς ἀληθείας εἶ ἀφετῆς πέρι, εἰδώλου δη- 

μιουργός, ὃν δὴ µιμητήν ὠρισόμεθα, ἁλλὰ καὶ δεύτερος, 
καὶ οἷός τε ᾖσθα γιγνώσκειν, ποῖα ἐπιτηδεύματα βελείους 
ἢ χείρους ὠνθρώπους ποιεῖ ἰδίᾳ καὶ δημοσία, λέγε ἡμῖν, 

τίς τῶν πόλεων διὰ οἳ βέλτιον ὤκησεν, ὥσπερ διὰ ν- 
4Τ0 30 κοῦργον Πακεδαίμων καὶ δὲ ἄλλους πολλοὺς πολλαὶ µε- 

Ε υάλαι τε καὶ σµικραί; οἳ δὲ τίς αὐτιᾶται πόλις νοµοθέτην 
ἀγαθὸν γεγορέναι καὶ σφῶς ὠφεληκέναι; Χαρώνδαν μῖν 

γὰρ Ἰπαλία καὶ δικελία, καὶ ἠμεῖς Σύλωνα" οἳ δὲ τίς 

ἕξει τινὰ εἰπεῖν; Οὐκ οἶμαι, ἔφη ὁ Γλαύκων" οὕκουν 
30 έγεταί γε οὐδ) ὑπ αὐτῶν Ὁμηφιδῶν. αλλά δή τις πὀ- 

640 ἍΆεμος ἐπὶ Ὁμήρου ὑπ' ἐκείνου ἄρχοντος ἢ ἐυμβουλεύοντος 
εὖ πολεµηθεὶς μνημονεύεται; Οὐδεί. Αλ οἷα δὴ εἰς 
τὰ ἔργα σοφοῦ ἀνδρὸς πολλαὶ ἐπίνοιαι καὶ εὐμήχανοι εἰς 
τέχνας ἤ τινας ἄλλας πράξεις λέγονται, ὥσπερ αὖ Θάλεώ 

θτε πέρι τοῦ Αιλησίου καὶ ᾽Αναχάρσιος τοῦ Σκύθου: Οὐ- 

δαμῶς τοιοῦτον οὐδέν. Αλλὰ δὴ εἰ μὴ δηµοσίᾳ, ἰδία 
τιαὶν ἡγεμῶν παιδείας αὐτὺς ζῶν λέγεται Ὅμηρος γενέ- 
σθαι, οἳ ἐκεῖνον ἠγάπων ἐπὶ συνουσία καὶ τοῖς ὑστέροις 

ὁδόν τινα παρέδοσαν βίου Ὁμηρικήν, ὥσπερ Πυθαγόρας 
35 αὐτός τε διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἠγαπήθη, καὶ οἱ ὕσεεροι 

ἔτι καὶ νῦν Πυβαγόφειον τρόπον ἐπονομάζοντες τοῦ βίου 

διαφανεῖς -πη δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις: Οὐδ) αὖ, 
ἔφη, τοιοῦτον οὐδὲν λέγεται. ὁ γὰρ Κρεώφνλος, ὦ Σώ- 
κρατες, ἴσως,. ὁ τοῦ Ὁμήρου ἱταῖρος, τοῦ ὀνύματος ἂν 

476 « γελοιότερος ἔτι πρὸς παιδείαν φανείη, εἰ τὰ λεγόμενα 
περὶ Ὁμήρου ἀληθῆ. λέγεται γὰρ ὡς πολλή τις ἀμέλεια 

ο περὶ αὐτὸν ἦν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐκείνου, ὅτε ἔζη. έγεται γὰρ 
οὖν, ἦν ὃ) ἐγώ. ἆλλ' οἵι, ὦ Γἱαύκων, εἰ τῷ ὄντι οἷός 
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τ ἦν παιδεύεν ἀφθρώπους καὶ βετίους ἀπεργάζεσθαι 

Όμηρος, ἅτε περὶ τούτων οὐ μιμεῖσθαι ἁλλά γιγνώσκειν 
δυνάµενος, οὐκ ἄρ' ἂν ποὶλοὺς ἱταίρους ἐποιήόατο καὶ 
ἐτιμᾶτο καὶ ἠγαπᾶτο ὑπ αὐτῶν, ἁλλὰ Πρωταγόρας μὲν 

ἄρα ὁ ᾽Αβδηφίτης καὶ Πρόδιιος ὁ Κεῖος καὶ ἄλλοι πάµ- 5 
πολλοι δύνανται τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῶν παριστάναι ἐδίᾳ ἔνγγ ὮὉ 
γγόµενοι, ὡς οὔτε οἰχίαν οὔτε πόλιν τὴν αὐτῶν διουκεῖν 
οἷοί τ) ἔσονεαι, ἐὰν μὴ σφεῖς αὐτῶν ἐπιστατήσωσι τῆς 

παιδείας, καὶ ἐπὶ ταύτη τῇ σοψίᾳ οὕτω σφάδρα φιλοῦν- 

ται, ὥσεε µόνον οὐκ ἐπὶ εαῖς κεφαλαῖς περιφέρονσι; αὐ- 19 

τοὺς οἱ ἑταῖρος' ΄Όμηρον ὃ) ἄρα οἱ ἐπ ἐκείνου, εἴπερ 
οἷός τ ἦν πρὺς ἀρετὴν ὀνίναι ἀφθρώπους, ἢ ᾿Ησίοδον 
ῥαφῳδεῖν ἂν περμόνεας εἴων, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἂν αὐτῶν 
ἀντείχοντο ἢ τοῦ χρνσοῦ καὶ ἠνάγκαζον παρὰ σφίσιν Ἑ 
οἴκοι εἶναι, ἢ εἰ μὴ ἴπειθον, αὐτοὶ ἂν ἐπαιδαγώγουν 15 
ὅπῃ ᾖεσαν, ἕως ἵκανρῶς παιδείας µεταλάβοιεν; Πανεώπα- 

σιν, ἔφη, δοκεῖς µοε, ὦ Σώκρατες, ἀληθῇ λέγειν, Οὐκ- 
οὔν τθῶμεν ἀπὺ Ὁμήρου ἀρξαμένους πάντας τοὺς ποιη- 

τικοὺς μιμητὰς εἰδώλων ἀρετῆς εἶναι καὶ τῶν ἄλλων περὶ 
ὧν ποιοῦσι, τῆς δὲ ἀληθείας οὐχ ὥπτεσθαι; ἀλλ ὥσπερ ο 
νῦν δή ἐλέγνομεν, ὁ ζωγράφος σκυτοτύµον ποιήσει do- 

ποῦντα εἶναι, αὐτός τε οὐκ ἐπαίων πεφὶ σκυτοτοµίας καὶ 608 

τοῖς μὴ ἐπαίουσιν, ἐκ τῶν χρωµότων δὲ καὶ σχηκάτων 

Δεωροῦσιν; Πάνυ μὶν οὖν. Οὕτω δή, οἶμαι, καὶ τὸν 
ποιητικὺν φήσομεν χρώµατ ἄττα ἑκάσεων τῶν τεγνῶν ας 
τοῖς ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν ἐπιχρωματίζειν αὐτὸν οὐκ ἐπαῖ- 

οντα ἆλλ᾽ ἡ μιμεῖσθαι, ὥσεε ἱτέροις τοιούτοις ἐκ τῶν 
λόγων Θεωροῦσι δοκεῖν, ἐών τε πεφὶ σκυτοτοµίας εις λέγη 
ἐν µέτρῳ καὶ ῥνῦμῷ καὶ ἁρμονίᾳ, πάνν εὖ δοκεῖν λέ- 

γεσθαι, ἐάν τε περὶ στρατηγίας ἑάν τε περὶ ἄλλου ὅτου: 1ο Β 
οὔν' οὕτω φύσει αὐτὰ εαῦτα μεγάλην τινὰ κήλησιν ἔχειν. 
ἐπεὶ γυμνωθέντα γε τῶν τῆς µουσιῆς χρωμάτων τὰ τῶν 

ποιητῶν, αὐτὰ ἐφ' αὐτῶν λεγόμενα, οἶμαί σε εἰδέναι 
οἷα φαίνεται. τεθέασαι γάρ που. "Εγω, ἔφη. Οὐκοῦν, 
ἦν ὃ᾽ ἑώ, ἔοικε τοῖς τῶν ὡραίων προσώποις, καλών δὲ 15 
μή, οἷα γέγνεται ἐδεῖν, ὅταν αὐτὰ τὸ ἄρθος προλίπῃ: 
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Παντάπασι», ἡ ὃ᾽ ὃς. δι δή, τόδε ἄθφει: ὁ τοῦ εἰδώίου 478 
ποιητής, ὁ µιµητής, φαµέν, τοῦ μὲν ὄντος οὐδὲν ἐπαῖει 
τοῦ δὲ φαινομένου. οὐγ οὕτως; Να ΛΙ τοίνυν C 
ἡμίσεως αὐτὸ καταλίπωµεν ῥηθέν, ολλ Ἱκανῶς ἴδωμεν. 40 
ἀέγε, ἔφη. Ζωγράφος, φαμέν, ἡνίας τε γράψει καὶ χα- 

λενόν; Ναί. Ποιήσει δέ γε σκνεοεόµος καὶ χαλκεύς; 
Πάνυ γε. Αρ οὖν ἐπαῖει οἵας δεῖ τὰς ἠνίας εἶναι καὶ 
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τὸν χαλινὸν ὁ γραφεύς; ἢ υὐδ' ὁ πονῄσας, ὃ τε χαλκεὺς 
καὶ ὁ σκυτεύς, ἀλλ) ἐκεῖνος, ὥσπερ τούτοις ἐπίσεωται χρῆ- 

σθαι, μόνος ὁ ἱππικός; Αληθέστατα. 40 οὖν οὐ περὶ 
Ὁῦ πάντα οὕτω φήσομεν ἔχειν; Πῶρι Περὶ ἕκαστον ταύτας 

δτινὰς τρεῖς τέχνας εἶναι, χρησοµένην, πουήσουσαν, μεμη- 

σοµένην; Ναι Οὐκοῦν ἀρετῇ καὶ κάλλος καὶ ὀρθότης 
ἑκάστου σκεύους καὶ ζώου καὶ πράξεως οὐ πρὸς ἄλλο τι 

ἢ τὴν χρείαν ἑατί, πρὺς ἦν ἂν ἕκαστον ἡ πεποιηµένον ἢ 
πεφυκός; Οὕτως. Πολλὴ ἄρα ἀνάγκη τὸν χρώµενον ἑκά- 

Ἰ0σεῳ ἐμπειρότατόν τε εἶναι, καὶ ἄγγελον γίγνεσθαι τῷ 

ποιητῇ οἷα ἀγαθὰ ἢ κακὰ ποιε ἐν τῇ χρεία ᾧ χρῆται. 
οἷον αὐλητής που αὐλοποιῷ ἐξαγγέλλει περὶ τῶν αὐλών, 

E οἳ ἂν ὑπηρετῶσιν ἐν τῷ αὐλεῖν, καὶ ἐπιτάξει οἵους δεῖ 
479 ποιεῖν" ὁ δ' ὑπηρετήσει. Πῶς ὅ' οὔ: Οὐκοῦν ὁ μὶν εἰδὼς 

10 ἐξαγγέλλει περὶ χρηστών καὶ πονηρῶν αὐλῶν, ὁ δὲ πιστεύων 

ποιήσε; Ναΐ Τοῦ αὐτοῦ ἄρα σκεύους ὁ μὲν ποιητὴς 
πίσειν ὀρθὴν Έξει περὶ κάλλους τε καὶ πονηρίας, ἑυνὼν 

τῷ εἰδύτι καὶ ἀναγκαζόμενος ἀκούειν παρὰ τοῦ εἰδύτος" 
ὁ δὲ χρώµενος ἐπιστήμην. Πάνυ γε. Ὁ δὲ μιμητὴς πό- 

10 τερον ἐκ τοῦ χρῆσθαι ἐπιστήμην ἔξει ὧν ἂν γράφῃ, εἴεε 
μαλὰ καὶ ὀρθὰ εἴεε µή, ἢ δύξαν ὀρθὴν διά τὸ ἐξ ἀνώγ 

κης συνεῖναι τῷ εἰδότι καὶ ἐπιτάτεεσθαι οἷα χρὴ γράφειν: 
Οὐδέτερα. Οὔτε ἄρα εἴσεται οὔτε ὀφθὰ δοξάσει ὁ µιµη- 

τὴς περὶ ὧν ὤν αιμῆται πρὺς κάλλος ἢ πονηρίαν. Οὐκ 
36 οικεν. λαρίες ἂν εἴη ὁ ἐν τῇ ποιήσει μιμητικὸς πρὺς 

Ἡ σοφίαν περὶ ὧν ὢν ποιῃ. Οὐ πάνν. ᾿Αλλ’ οὖν δὴ ὅμως 

γε µιµήσεται, οὖν εἰδὼς περὶ ἑκάσεον, ὅπη πονηρὸν ἢ 
τρηστόν’ ἀλλ), ὡς ἔοικεν, οἷον φαίνεται καλὸν εἶναι τοῖς 
πολλοῖς τε καὶ μηδὶν εἰδόσε, τοῦτο µιµήσεται. Ἱ γὰρ 

10 ἄλλο; Ταῦτα μὶν δή, ὦς γε φαίνεται, ἐπιεικῶς ἡμῖν 
διωµολόγηται, τόν τε μιμητικὀν μηδὲν εἰδέναι ἄξιον λόγου 

περὶ ὧν μιμεῖται, ἀλλ’ εἶναι παιδιάν τινα καὶ οὐ σπουδὴν 
τὴν µέµησιν, τούς τε τῆς τραγικῆς ποιήσεως ἁπτομένους 

480 ἐν ἰαμείοις καὶ ἐν ἴπεσι πάντας εἶναι μιμητικοὺς ὡς αἶόν 
Ἴδτε μάλιστα. Πάνν μὶν οὖν. 

6 Πρὸς «ιός, ἦν ὃ” ἐγώ, τὺ δὲ δὴ μιμεῖσθαι τοῦτο οὐ 
περὶ τρίτον μὲν τί ἐστιν ἀπὺ τῆς ἀληθείαςς ἡ γάρ: Ναί. 
Πρὺς δὲ δὴ ποϊόν τί ἐστι τῶν τοῦ ἀνθρώπον ἔχον τὴν 

614 δύναμι, ἣν ἔχει Τοῦ ποίου τινὸς πέρι λέγεις; Τοῦ τοι- 

μυ οὔδε. ταὐτύν πον ἡμῖν μέγεθος ἐγγύθεν τε καὶ πόῤῥω- 

Φεν διὰ τῆς ὄψεως οὐκ ἴσον φαίνεται. Οὐ γάρ. Καὶ 
ταὐτὰ καμπύλα τε καὶ εὐθέα ἐν ὑδατί τε θεωμένοις καὶ 
ἔξω, καὶ κοϊλά τε δὴ καὶ ἐξέχοντα διὰ τὴν περὶ τὰ χρώ- 

D µατα αὖ πλάνην τῆς ὄψεως, καὶ πᾶσά τις ταραχὴ δήλη 

αὐ ἡμῖν ἐνοῦσα αὕτη ἐν τῇ φυχῇ: ὦ δὴ ἡμῶν τῷ παθήµατι 

MAATAÆNOS ΠΟΗΙΤΕΙΗΣ ι’. 

τῆς φύσεως ἡ σκιαγραφία ἐπιθεμένη γοητείας οὐδὲν ὧπο- 
λείπει, καὶ ἡ ΔΒανματοποιία καὶ ἄλλαι πολλαὶ τοιαῦται 
µηχαναί, ᾿Αληθῆ. 4ρ οὖν οὐ τὸ μετρεῖν καὶ ἀριθμεῖν 
καὶ ἱσκάναι βοήθειαι χαρισεαται πρὸς αὐτὰ ἐφάνησαν, 
ὥστε µὴ ἄρχειν ἐν ἡμῖν τὸ φαινόµενον μεῖζον ἢ ἔλαττον 6 
ἢ πλέον ἢ βαρύτερον, ἀλλὰ τὸ λογισάµενον καὶ µετρῆσαν 
ἡ καὶ στῆσαν: Πῶς γὰρ οὔ:; Αλλὰ μὴν τοῦτό γε τοῦ ο- Κ 
γισεικοῦ ἂν εἴη τοῦ ἐν φυχῆ ἔργον. Τούτου γὰρ οὖν. 

Τούτῳ δὲ πολλάκις µετρήσαντι, καὶ σηµαίνοντι µείζω 

ἄττα εἶναι ἢ ἐλάττω ἕτερα ἑτέρων ἢ ἴσα, τάναντία φαί- 1ο 
ψεται ἅμα περὶ ταὐτά. Λα. Οὐκοῦν ἴφαμεν τῷ αὐτῷ 

ἅμα περὶ ταὐτὰ ἐναντία δοξάζειν ἀδύνατον εἶναι; Καὶ 
ὀρθῶς γ ἴφαμεν. Τὸ παρὰ τὰ µέτρα ἄρα δοξάζον τῆς 603 
Φυχῆς τῷ κατὰ τὰ µέτρα οὐκ ἂν εἴη αὐτόν. Οὐ γὰρ 

οὖν. ᾽Αλλὰ μὴν τὸ µέερῳ γε καὶ λογισμῷ πιστεῦον βέλτι- 18 
στον ἂν εἴη τῆς ψυχῆς. Τί µήν: Τὸ ἄρα τούτω ἐναν- 
τιούµενον τῶν φαύλων ἂν τι εἴη ἐν ἡμῖν. ᾿Ανάγκη. Ἰοῦτο 
τοίνυν διομολογήσασθαι βουλόμενος ἔλεγον ὅτι ἡ γραφικὴ 
καὶ ὅλως ἡ μιμητικὴ πόφῥω μὲν τῆς ἀληθείας ὃν τὸ 
αὐτῆς ἔργον ἀπεργάζεκαι, πόῤῥω ὃ᾽ αὖ φρονήσεως ὄντι τη Β 
τῷ ἐν ἡμῖν προσομιλεῖ τε καὶ ἑταίρα καὶ φίλη ἐσεὶν ἐπ᾽ 
αὐδενὶ ὑγιῖ οὐδ' ἀληθεῖ. Παντάπασιν, ἡ ὃ᾽ ὄκ. Φαύλη 

ἄρα φαύλῳ ἔνγγιγνομένη φαῦλα γεννᾷ ἡ µιµητική. Ἔοικεν. 
Πότερον, ἦν δ' ἐγώ, ἡ κατὰ τὴν ὄψιν µόνον, ἢ καὶ ἡ 

κατὰ τὴν ἀκοήνν ἣν δή ποίησιν ὀνομάζομεν; Εὐκός Υ’, 15 
ἔφη, καὶ ταύτην. Μὴ τοίνυν, ἦν ὃ' ἐγώ, τῷ εὐκότι µό- 
φον πιστεύσωµεν ἐν τῆς γραφικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτὸ αὖ 
ἔλθωμεν τῆς διανοίας τοῦτο, ᾧ προσομιλεῖ ἡ τῆς ποιή- ϱ 
σεως µιµητική, καὶ ἴδωμεν, φαῦλον ἢ σπουδαϊόν ἐσειν. 483 
᾽αλλὰ χρή. Ὠδε δὴ προθώμεθα" πράττοντας, φαμέν, 39 
ἀνθρώπους μιμεῖται ἡᾗ μιμηεικὴ βιαίσυς ἢ ἐκουσίας πρά- 
ξεις, καὶ ἐκ τοῦ πράττειν ἢ εὖ οἰομένοὺς ἢ κακώς πεπρα- 
γέναι, καὶ ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν ἢ λυπουµένους ἡ χαίΐρον- 
τας. µή τι ἄλλο ἡ παρὰ ταῦτα; 'Οὐδέν. ᾿Αρ' οὖν ἐν ἅπααι 
τούτοις ὁμονοηεικῶς ἄνθρωπος διάκειται; ἢ ὥσπερ κατὰ as Ὁ 
τὴν ὄψιν ἐστασίαζε καὶ ἐναντίας εἶχεν ἐν ἑανεῷ δόξας 
ἅμα περὶ τῶν αὐτῶν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς πράξεσι στασιάζει 
τε καὶ μάχεται αὐτὸς αὐτῷ; ἀναμιμνήσκομαι δὲ, ὅτι 
τοῦτό γε νῦν οὐδὶν δεῖ ἡμᾶς διομολογεῖσθαι" ἐν γὰρ τοῖς 
ἄνω λόγοις ἱκανῶς πάντα ταῦτα διωμολογησάµεθα, ὅτι κο 
µυρίων τοιούτων ἐναντιωμάεων ἅμα γωνοµένων ἡ φυχἠ 

γέμει ἡμῶν. Ὀρθῶς, ἔφη. ᾿Ορθῶς γάρ, ἦν ὅ' ἐγώ" 
αλλ᾿ ὃ τότε ἀπελίπομεν, νῦν µοι δοχεῖ ἀναγκαῖον εἶναι E 
διεξλθεῖν. Τὸ ποῖον; ἔφη. ᾽Ανήρ, ἦν δ ἐγώ, ἐπιικῆς 
τοιᾶσδε τύχης µετασχών, υἱὸν ὠπολέσας ἤ τι ἄλλο ὧν 15 
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περὶ πλείστον ποιεῖκαι, ἐλέγομέν που καὶ τότε ὅτι ῥᾷοτα 
οἴσει τῶν. ἄλλων. Πάνυ γε Νῦν δὲ γε τόδε ἐπισκεφώ- 

᾿ µεθα, πύέερον οὐδὲν ἀχθέσεται, ἢ τοῦτο μὲν ἀδύνατον, 
483 µετριάσει δέ πως πρὸς ἑύπην; Οὕτω μᾶλλον, ἴφην τό γε 
604 εώληθές. Τὸ δὲ νῦν µοι περὶ αὐτοῦ εἰπέ' πότερον μᾶλ- 

ον αὐτὸν οὔε. τῇ λύπῃ μαχείσθαί τε καὶ ἀνειτείνειν, ὅταν 

ὁρᾶται ὑπὸ τῶν ὁμοίων, ἢ ὅταν ἐν ἐρημίᾳ μόνος αὐτὸς 
. καθ αὐτὸν. γίγνηταυ Πολύ που, ἴφη, διοίσει, ὅταν 

«Μονωθεὶς. δὲ γε, οἶμαι, ποὶλὰ μὶν τολμήσει 
εἴτις αὐτοῦ. ἀκούοι αἰσχύνοις ἄν, πολλὰ 

— οὐκ ἂν δέξαικό τινα ἰδεῖν ὁφῶντα. Οὕτως 
Οὐκοῦν τὺ μὲν ἀνειτείνειν διακελενόµενον 

»όμος ἐσεί, τὸ δὲ ἔλκον ἐπὶ τὰς ἠύπαρ αὐτὸ 
: ᾽Αληθῆ. ᾿Ἐναντίας ὃ ὠγωγὴς γιγνοµένης 

— κιλα ΜΗ αὐτὸ ἅμα δύο φαμὲν αὐτῷ 
εἶναι. Πώς ὃ) οὔ, Οὐκοῦν τὸ μὲν Γτερον τῷ 

πείθεοθαι, ᾗ ὁ νόμος ἑξηγεῖεαι; Πῶς; 
ὁ νόµοφ, ὅτι κάλλιστον ὅ ει µάµσεα ἠσυχίαν 
5 ξυμφοφαῖς καὶ μὴ ἀγανακτεῖν, «ὡς οὔτε δή: 

ὃ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τῶν τοιούτων, οὔτε 
εν οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέφοντε, 

ανθρωπίνων ἄξιον ὃν μεγάλης σπουδῆς, ὅ τε 
ὅ τι τάχιστα παρωγήνισθαι ἡμῖν, τούτφ 

τὸ ὀυπεΐσθαι. Τίνι, ἡ ὅ' ὃς, λάγειςι 

» ἦν ὅ- ῥώ, περὶ τὸ γεγονὸς καὶ ὥσπερ 
ν πόλων. πρὺς τὰ πεπτωκύτα είθεσθαι τὰ αὐτοῦ 

.. ὅπῃ ὁ λόγος αἱρεὶ ῥίλειοε᾽ ἂν ἴχειν, ἁλλὰ μὴ 
προοπταίσαντας, καθάπερ παϊδας, ἐχομέρους τοῦ πλη- 
γέντος ἐν τῷ βοᾷν. διατρίβειν, ὤλλ) αεὶ ἐθίζειν τὴν φυχὴν 

1) 20 ὃ τι τάχιστα γίγνεσθαι πρὸς τὸ ἠᾶσθαί τε καὶ ἐπανορθοῦν 
τὸ πεσόν τε καὶ νοσῇδαν, ἰατριῆ θρηνῳδίαν ἀφανί- 

««Ὀρθόεατα γοῦν ἄν τι, ἔφην πρὺς «τὰς τύχας 
πφοσφέροιτο.. Οὐκοῦν, φαµέν, τὸ μὲν βέλτιστον 
τῷ λογιοτικῷ. ἐθέλι ἴπεσθαι. «4ἤλον δή. Τὸ δὲ 

ἀνάμνήσιιρ τε τοῦ πάθους μαὶ πρὸς τοὺς ὁδυρ- 
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μοὺς ἄγον καὶ ἀπλήσεως ἴχον αὐτῶν ἆφ οὐκ ἀλόγισεόν 
) τε φήσομεν εἶναι | καὶ ἀργὸν καὶ δειλίας φίλον: Φήσομεν 
το μὶν οὖν Οὐκοῦν τὸ πολλὴν µίµησιν καὶ ποεκίλην 
Ε ἔμι, τὸ ἀγανακεητικόν ' δὲ φφόνιµόν τε καὶ ἠσύχιον 

515 0 ἦθου παραπλήσιον ὂν ἀεὶ αὐτὸ αὐτῷ, οὔτι ῥήδιο» µιµή- 
Ὅ σωσθαι οὔτε μιμούμενον εὐπεὶς καταμαθεῖν, ἄλλως τε 
καὶ πανηγύφει καὶ παντοδαποῖς ἀνθρώποις εἰς Θέατρα 
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ξυλλεγομένοις. ἀλλοερίου γάρ που πάθους ἡ µίµησις αὖ- 
τοῖᾳ γίνεται Πανεάπασι μὶν οὖν. Ὁ δὴ μιμητικὺς 6056 
ποιητὴς δῆλον ὅτι οὐ πρὺς τὸ τοιοῦτον τῆς Ψυχῆς πέφυκὲ 480 

Τε, καὶ ἡ σοφία αὐτοῦ τούτῳ ἀρέσκειν πέπηγεν, εὖ μέλλει 
εὐδοχιμήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸ ὀγανακκητικόν 5 
τε καὶ ποικίλον ἦθος διὰ τὸ εὐμίμητον εἶναι. «{Πλον. 
Οὐκοῦν δικαίως ἂν. αὐτοῦ ἤδη ἐπιλαμβανοίμεθα, καὶ 
τιθεῖµεν ἀντίσεροφον αὐτὸν εῷ ζωγράφῳ; καὶ γὰρ τῷ 
φαῦλα ποιεῖν πρὸς ἀλήθειαν. ἔοεκεν αὐτῷ, καὶ τῷ πρὸς 

ἕτερον τοιοῦτον ὁμιλεῖν τῆς ψυχῆς ἁλλὰ μὴ πρὸς τὺ βέλ- το Ἡ 
τιστο», καὶ ταύτῃ ὠμοίωται. καὶ οὕτως ἤδη ὢν ἐν δίκη 
οὐ παραδεχοίµεθα εἰς µέλλονόαν εὐνομεῖοθαι πόλιν, ὅτι 
τοῦτ) ἐγείρει τῆς ψυχῆς καὶ τρέφει καὶ ἰσχυρὸν ποιῶν 
ἀπόλλυσι τὸ λογισεικόν, ὥσπερ ἐν πόλει ὅταν εἰς µοχθη- 
ροὺς ἐγκρατεῖς ποιῶν παραδιδῷ τὴν πόλιν, τοὺς δὲ χαφιε- 16 
στέρους φθείρῃ' ταὐτὸν καὶ τὸν μιμητικὸν ποιητὴν φήσο- 
μεν πακὴν πολιτείαν ἐδίᾳ ἑκάσεον τῇ Φυχῇ ἐμπομῖν, τῷ 
ἀνοήτῳ αὐτῆς χαριζόµενον καὶ οὔτε τὰ µείζω οὔτε τὰ ϐ 
ἐλάττω  διαγιγνώσκοντι, ὁλλὰ τὰ αὐτὰ τοτὶ μὲν μεγάλα 
ἡγουμένῳ, τοεὶ δὲ σµικρά, εἴδωλα εἰδωλοποιοῦντε, τοῦ ο 

δὶ ἀληθοῦς πόῤῥω πάνυ ἀφεστῶτα. Πάνυ μὲν οὖν. 
Οὐ μέντοι πω τό γε µέγιστον κατηγορήκαµεν αὐτῆς. 

τὸ γὰρ καὶ τοὺς ὀπιεικεῖς ἱκανὴν εἶναι Ἰωβᾶσθαι, ἐκτὸς 486 
πάνυ τεινῶν ὀλέων, πάνδεινόν που. Τί δ' οὐ μέλλει, 
εἴπεφ γε δρᾷ αὐεό; Ακοίων σκόπει. οἱ γάρ που βέλτιστοι 15 
ἡμῶν «κροώμενοι Ομήρου ἢ καὶ ἄλλου τινὺς τῶν τραγῳ- 
ὁοποιῶν µιμουμένου τινὰ τῶν ἠρώων ἐν πένθει ὄντα καὶ Ὦ 
μακφὰν ῥῆσιν ἀποτείφοντα ἐν τοῖς ὀδυρμοῖς ἢ καὶ ᾷδον- 
τάς τε καὶ κοπτοµένους, οἶσθ ὅτι χαίροµέν τε καὶ ἐνδόντεο 
ἡμᾶς αὐτοὺς ἑπύόμεθα ἐυμπάσχοντες καὶ σπουδάζοντες 20 
ἐπαινοῦμεν ὡς ἀγαθὸν ποιητήν, ὃς ἂν ἡμᾶς ὃ τε µάλιατα 
οὕτω διαθῇ. Οἶδα: πῶς ὃ' οὔ: Ὅεαν δὲ οὐκεῖόν εινι 
ἡμῶν κῆδος γένηται, ἐννοεῖς αὖ ὅτι ἐπὶ τῷ ἐναντίῳ καλ- 
λωπιζόμεθα, ἂν δυνώµεθα. ἠσυχίαν ἄγειν καὶ καρτερεν, 
ὧς τοῦτο μὲν ἀνδρὸς ὄν, ἐκεῖνο δὲ γυναικός, ὃ τότε ἔπῃ- 10 K 
γοῦμεν. Ἐννοῦ, ἔφη. ᾿Ἡ καλῶς οὖν, ἦν ὅ' ἐγώ, οὗτος 
ὁ ἴπαινος ἔχει, εὐ ὀρῶνεα τεοιοῦτον ἄνδρα, οἷον ἑαντόν 
τις μὴ ἀξιοῖ εἶναι ἆλλ αἰσχύνοιτο ἄν, μὴ βδελύττεσθαι 
ἁλλὰ χαΐρειν τε καὶ ἐπαινεῖν; Οὐ μὰ τὸν «, ἔφη, οὐκ 
εὐλόγῳ ἔοικεν.. Ναΐν ἦν δ' ἐγώ, εἰ ἐκείνῃ Υ αὐτὸ σκο-ω 606 
ποίη». ΠΠ: Εἰ ἐνθυμοῖο ὅτι τὸ βίᾳ κατεχόµενον τότε ἐν 
ταῖς οὐκείαις ξυμφοραῖς καὶ πεπεινηκὸς τοῦ δακρῦσαί τε 487 
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καὶ ἀποδύρασθαι ἱκανῶς καὶ ἀποπλησθῆναι, φύσει ὃν 
ποιοῦτον οἵον εούτων ἐπιθυμεῖν, τότ ἐστὶ τοῦτο τὺ ἐπὺ 
τῶν ποιητῶν αιμπλάμενον κιά χαῖρον” τὸ δὲ φύσει βέλτι- 

στον ἡμῶν, ὅτε οὐχ ἱκανῶς πεπαιδευµένον λόγω οὐδὲ 
θἶθει, ὠνίησι τὴν φυλακὴν τοῦ Θρηνώδους τούτου, ὥτε 

u «ὠλλύερια πάθη θεωροῦν καὶ ἑαυτῷ οὐδῖν αἰσχρὸν ὄν, εἰ 

ἄλλος ὦνῆρ ἁγαθὺς φάσκων εἶναι ἀνοίρως πενθεῖ, τοῦτον 

ἐπαινεῖν καὶ ἐλεεῖν" ὦλλ) ἐκεῖνο περθαίνειν ἡγείαε, τὴν 

ἠδονήν, καὶ οὐκ ἂν δέξαιτο αὐτῆς στερηΒῆναε κατα φφο- 

Ιονήσας ὅλου τοῦ ποιήµατος, λογἱζεσθαε γάρ, αἶμαι, ὀλίγοις 

τισὶ μέτεστιν δει απολαύειν ἁτώγκη ἀπὸ τῶν αἰλοτρίων 

εἰς τὰ οἰκεῖα" θρέψαντα γὰρ ἐν ἐκείνοις ἰοχυφρὸν τὸ ἐλε- 

εινὸν οὐ ῥᾷδιον ἐν τοῖς αὐτοῦ πάθεσι κατέχεν. Αἱηθέ- 
6 στατα, ἔφη. καὶ περὶ τοῦ 

is γελοίου ὃ τι ἂν αὐτὸς αἰσχύνοιο γελωτοποιῶν, ἐν αιµήσει 

δὲ κωμωδικῇ ἢ καὶ ἰδία ἀκούων σφύδρα χαφῇς καὶ μὴ 

μισής ὡς πονηρά, ταὐτὸν ποιεὶς ὅπεφ ἐν τοῖς ἐλέοις. ὃ γὰρ 
τῷ λόγω αὖ κατεῖχες ἐν σαυτῷ βουλύμενον γελωτοποιεῖν, 
φοβούμενος δύξαν βωμολοχίας, τότ αὖ ἀγίης, καὶ ἐκεῖ 

488.30 ψεωγικόν ποιήσας ἔλαθες πολλώκις ἐν τοῖς οὐμείοις έξενε- 

αΦείς, ὥστε κωμωδοποιὺς Ἠενίσθαι Καὶ µάία, ἔφη. 
Ρ Καὶ περὶ ἁφφοδισίων δὴ καὶ θυμοῦ καὶ περὶ πάντων τῶν 

ἐπιθυμητικῶν τε καὶ λυπηρῶν καὶ ἡδέων ἐν τῇ ὑνχῇ, ἃ 

δή φαμεν πάση πράξει ἡμῖν ἔπεσθαι, ὅτι ταῦτα ἡμᾶς 

35 ή ποιητικἡ µίμησις ἐφράζεταις τρέφει γὰρ ταῦτα ἄφδουσα, 
δίον αὐχμεῖν, καὶ ἄρχοντα ἡμῖν καθίστησι δέον ἄφχεσθαι 

αὐτά, ἵνα βετίους τε καὶ εὐδαιμονέστεροι ἀνεὶ χειρόνων 

καὶ ἀθλιωτέρων γυνώµεθα. Οὐκ ἔχω ζλίως φάναι, ἡ 
ε ὁ) ὃς, Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὕταν Ὁμήρου ἐπαι- 
49 νέταις ἐντύχης, λέγουσω’, ὡς τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν 

οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ παιδείαν τῶν 

ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἄξιος ἀναλαβόντι µανθάνειν τε 

καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πάντα τὺν αὐτοῦ βίον κα- 

τασκευασάµενον ζῆν, φιλεῖν μὲν χρὴ καὶ ἀοπάζεσθαι ὡς 

18 ὄντας βελτίότους εἰς ὅσον δύνανται, καὶ ἔνγχωρεῖν Ὅμη- 
ρον ποιητικώτατον εἶναι καὶ πρῶτον τῶν εραγῳδοποιῶν, 

εἰδίναι δὶ ὅτι ὅσον µόνον ὕμνους θΘεοῖς καὶ ἐγκώμια τοῖᾳ 
ἀγαθοῖς ποιήσεως παραδεκτέον εἰς πόλιν: εἰ δὲ τὴν ἠδυ- 
ἀμένην Μοῦσαν παραδέξει ἐν µέλεσιν ἢ ἔπεσιν, ἠδονή σοε 

ω καὶ λύπη ἐν τῇ πόλει βασιλεύσετον ἀντὶ νόµου τε καὶ τοῦ 

κοινῇ del δόξανεος εἶναι βελείτου λόγου. ᾿Αληθέ- 
ὅτατα, ἔφη. 

ἄν ο 4). τὰ X 
Αρ οὐχ ὁ αὐτὸς Αύγος 
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Ταὔτα δή, ἔφην, ἀπολελογήσθω ἡ ἡμὲν ἀναμνησθεῖι Β 

περὶ ποιήσεως, ὅτι εἰκύτως ἄφα τότε αὐτὴν ἐκ τῆς πόλεως 

ἀπεστέλλαμεν τοιαύτην οὗσαν: ὁ γὰρ λόγος ἡμᾶς ἤρει. 
πφοσείπωµεν δὲ αὐτῇ, μὴ καί τινα σκληρότητα ἡμῶν 

καὶ ὠγφοικίαν καταγνῶ, ὅτι παλαιὰ μέν τις διαφορὰ φι-δ 646 

λοσοφία τε καὶ ποιητική" καὶ γὰρ ἡ λακέρυζα προς 

δεσπόταν χύων ἐκείνη κφαυγάζονσα καὶ μέγας ἐν 

ἐφρόνων πενεαγορίαισι καὶ ὁ τῶν ία σοφῶν 

ὄχλος κρατῶν καὶ οἱ λεπτῶς μεφιμνῶντες, ὃτι ϐ 

ἄρα πένονται, καὶ ἄλλα µηυρία σηµεῖα παλαιᾶς ἐναν- 10 

τιώσεως τούτων. ὅμως δὲ εἰρήσθω ὅτι ἡμεῖς γε, εἴ τινα 
ἔχοι λόγον εἰπεῖν ἡ πρὸς ἠδονὴν ποιητικἡ καὶ ἡ µίµησις, 

ὡς χρὴ αὐτὴν εἶναι ἐν πόλει εἐγομουπένη, ἄσμετοι ἂν 

καταδεγηίµεθα”. ὡς ἐύνισμέν γε ἡμῖν αὐτοῖς κηλουμένοις 
ὑπ αὐτῆς ἀλλὰ γὰρ τὸ δοκοῦν ἀληθὶς οὐἡγ ὅσιον προδι- 15 

δύναι. ἡ γάρ, ὦ φίλε, οὐ κηλεὲ ὑπ αὐτῆς καὶ σύ, καὶ 

μάλιστα, ὅταν δι Ομήρου θΘεαρῆς αὐτήν: Πολύ γε D 
Οὐκοῦν. δυιαία ἐστὶν οὕτω κατιέναι, απολογησαμένη ἡ 399) 
ἐν µέλει ἤ ειν ζλλω µέτρως Πάνο μὲν οὖν. αοῖμεν δὲ 

γέπου ἂν καὶ τοῖς προστόταις ανεῆς, ὅσοι μὴ ποιητικοέ, 30 

φιλοποιηταὶ δὲ, ἄνευ μέτρου λόγον ἐπὶρ αὐτῆς εὐπεῖν, 
ὡς οὐ µόνον ἠδεῖα ἁλλὰ καὶ ὠφελίμη πρὸς τῶᾶς πολιτείας 

καὶ τὸν βίον τὸν ενθρώπινόν έσει: καὶ εὐμενῶς ὠκουσό- 

μτθα. κερδανοήµεν γάρ που, ἐὰν μὴ µόνον ἠδεῖα φανῇ 

ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη. Πῶς ὅ᾽ οὐ μέλλοµεν, ἔφη, κερδαίνενς χε 
Εὐ δὲ γε μή, ὦ φίλε ἑταῖρε, ὥσπερ οἱ ποτε τον ἐφα- 

σθέντες, ἐὼν ἡγήσωνεαι μὴ ὠφέλιμον εἶναι τὸν ἔρωτα, 
βία μέν, Όμως δὲ ὠἀπέγονται, καὶ ἡμεῖς οὕτω, διὰ εὖν 
ἐγγεγονότα μὲν ἔρωτα τῆς τοιαύτης ποιήσεως ὑπὸ τῆς 
τῶν καλών πολιτειῶν τροφῆς, εὖνοι μὲν ἐσόμεθα φανήναι πο ϐϱ 

αὐτὴν ὡς βελτίστην καὶ ἀληθεστάτην, ἕως ὅ) ὧν μὴ οἵα 
τ' ᾗ ἀπολογήσασθαι, «κροασόμεϐ αὐτῆς ἐπάδοντες ἡμῖν 
αὐτοῖς τοῦτον τὺν λόγον, ὃν λέγομεν, καὶ ταύτη» τὴν 
ἐπῳδήν, εὐλαβούμενοι πάλιν ἐμπεσεῖν εἰς τὸν παιδικόν 

τε καὶ εὖν τῶν πολιῶν ἔρωτα. αἰσθόμεθα ὅ' οὖν, ὡς οὗ 45 
σπουδαστέον ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ποιήσει ὡς ἀληθείας τε ἆπτο- 

µένη καὶ σπουδαία, ἀλλ’ εὐλαβητέον αὐτὴν ὃν τῷ ὠκροω- 49 
μένω, περὶ τῆς ἐν αὐτῷ πολιτείας δεδιότι, καὶ νοµιστία ἩὮ 

ἅπερ εἰρήκαμεν περὶ ποιῄσεωᾳ. Παντάπασιν, ἡ ὅ᾽ ὅς, 

ἑόμφημ. Λέγας γάρ, ἔφην, ὁ ἀγών, ὦ φίλε Γλαύκων, 49 
μέγας, οὐχ ὅσος δοκεῖ, τὸ χρησεὺν ἢ κακὺν γενέσθαι, 
ὥστε οὔτε τιμῇ ἐπαρθέντα οὔτε χρήµασιν οὔτε ἀρχῇ οὐ- 
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δεµίᾷ οὐδέ γε ποιητικῇ ἄξιον ἀμελῆσαι δικαιοσύνης τε 

καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς. Ἀύμφημέ σοι, ἴφη, ἐξ ὧν διελφὶύ- 
Θαμεν' οἶμαι δὲ καὶ ἄλλον ὀντινοῦν. 

ὴ Καὶ µήν, ἦν ὅ' ἐγώ, τά γε μέγιστα ἐπίχερα ἀρετῆς 
οκαὶ προκείµενα ἆθλα οὐ διεληιύθαµεν. ᾽μήγανόν τε, 
ἔφη, έχεις μέγεθος, εἰ τῶν εἰρημένων µείζω ἐστὶν ἄλλα, 
Τί δ' ὢν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἓν γε ὀλίγω χρόνω µέγα γένοιτος 

πᾶς γὰρ οὗτός γε ὁ ἐκ παιδὸς µέχρι πφεσβύτου χρόνος 
πρὸς πάντα ὀλίγαος πού τις ἂν εἴη. Οὐδὶν μὲν οὖν, 

ιοέφη. Τί οὖν: οἴε ἀθανότῳ πράγματι ὑπὲρ τοσούεου 

υ δεῖν χρόνου ἐσπουδακέναι, ἆλλ οὐχ ὑπὶρ τοῦ παντός: 

Οἶμαι ἔγχαγ', ἔφη. ἀλλὰ τί τοῦτο λέγεας; Οὐκ ᾖσθησαι, 
ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι ἀθάνατος ἡμῶν ἡ Φυχἠ καὶ οὐδίποτε 

400 «ἀπόλλνται; Καὶ ὃς ἐμβλέψας µοε, καὶ θαυμάσας εἶπε 

6 Mà οὗ, οὐκ ἔγωγε" αἱ δὲ τοῦτ) ἔχειᾳ λέγειν: Εἰ μὴ ἀδικῶ 

Υ’, ἴφην. οἶμαι δὲ καὶ σύ: οὐδὶν γάφ χαλεπόν. Ἔμου, 
ἔφη: σοῦ ὅ ἂν ἡἠδέως ἀκούσαιμι τὸ οὐ χαλεπὺν τοῦτο. 
᾿κούοις ἄν, ἦν ὃ' ἐγώ. έγε µόνον, ἴφη. 

Ε ᾿Αγαθόν τι, εἶπον, καὶ κακὸν καλεῖς; Ἔγωγε. αρ 

3ο οὖν ὥσπερ ἐγὼ περὶ αὐεῶν διανοεῖ Τὸ ποῖον; Τὸ μὲν 

ἀπολλύον καὶ διαφθεῖρον πᾶν τὸ κακὸν εἶναι, τὸ δὲ 
σῶζον καὶ ὠφελοῦν τὺ ἀγαθόν. "Εγωγ, ἔφη, Τί δέ, 
κακὸν ἑκάστω τι καὶ ἀγαθὸν λέγεις; οἷον ὀφθαλμοῖς 

609 ὀφθαλμίαν καὶ ξύμπαντει τῷ σώματι φύσον, σίτῳ τε ἐρν- 

36 σίβην, σηπεδόνα τε ξὖλοις, χαϊκῷ δὲ καὶ σιδήρω ἐόν, παέ, 

ὅπεφ λέγω, σχεδᾶὸν πᾶσι ξύμφντον ἱκάστῳ κακόν τε καὶ 

νόσηµα; Εγωγ", ἔφη. Οὐκοῦν ὅταν τώ τε τούτων προσ- 

Ἰένηται, πονηρόν τε ποιεῖ ὦ προσεγένετο, καὶ τελευτῶν 

ὅλον δμέλυσε καὶ ἁπώλεσεν; Πώς γάρ οὔ, Τὸ ἐύμφυτον 

30 ἄρα κακὸν ἑκώστου καὶ ᾗ πονηρία ἕκασεον ὠπόέλνσιν, ἡ 

Ἡ εἰ μὴ τοῦτο ἀπολεῖ, οὐκ ἂν ἆλλο γε αὐτὸ ἔτι διαφΏεί- 

ρειεν. οὐ γὰρ τό γε ἀγαθὸν µή ποτέ τι ὠπολέσην, οὐδὲ 

498 αὖ εὺ μήτε κακὺν μήτε ἁγαθόν. Πώς γὰρ ὤνι ἔφη. 

Ἔὰν ὅρα τει εὐρίσκωμεν τῶν ὕνεων, ὦ ἔσει μὲν κα- 

4ὔὅκόν, ὃ ποιῖ αὐτὸ µοχθηρόν, τοῦτο μέντοι οὐχ οἷόν τε 

αὐτὸ λύειν ἀπολλύον, οὖκ ἤδη εἰσήύμεθα, ὅτι τοῦ πεφυ- 

κότος οὕτως ὤλεθρος οὐκ ἦν; Οὕτως, ἴφη, εἰὐκύφ. Ti 

οὖν: ἠν ὁ' ἐγώ: ψυχῇ ἀρ' οὐκ ἔσειν ὃ ποιεί αὐτὴν κακήν: 

Καὶ μάλ’, ἔφη, ἃ νῦν δὴ διῤμεν πάντα, ἀδικία τε καὶ 

6 ο ὠκολασία καὶ δειλία καὶ ἁμαθία. Ἡ οὖν ει τούτων αὐ- 

τὴν διαλύει τε καὶ ἀπύλλυσις καὶ ἐννύει μὴ ἑξαπατηθῶ- 

µεν οἰηθέντες εὺν. ἄδικον ἄνθρωπον καὶ ὠνύητον, ὅταν 

ληφθῇ ἀδικῶν, τότε ἀποίωλέναι ὑπὸ τῆς ἀδικίας, πονη- 

ρίαρ οὗσης Ψυτῆς. ἆλὶ᾽ ὧδε ποίε" ὥσπερ σώμα ἡ σώμα- 

«τος πονηρία νόσος οὖσα τήκει καὶ διόλλνσι καὶ ἄγει εἰς 

τὸ μηδὶ σώμα εἶναι, καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν ἅπαντα ὑπὸ 
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τῆς οἰχείας κακίας, τῷ προσκαθήσθαι καὶ ἐνείναι διαφθει. D 

ρούσης, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἀφικνεῖται — οὐχ οὕτως; Λαί 

[θε δή, καὶ φυγὴν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σκόπει, ρα 
ἐνοῦσα ἐν αὐτῇ ἀδικία καὶ ἡ ἄλλη κακία τῷ ἐνεῖναι καὶ 
πφοσκαθήσθαι φθείρει αὐτὴν καὶ µαραίνει, ἕως ἂν εἰςδ 
Φάνατον ὠγαγοῦσα τοῦ όώματος χωρίση; Οὐδαμῶς, ἴφη, 

τοῦτό γε. αλλά μέντοι ἐκεῖνό γε ἄλοχον, ἦν ὅ ἑώ, 94 
τὴν μὲν ἄλλου πονηρίαν ἀπολλύναι τι, τὴν δὲ αὐτοῦ μή. 

"Αλογον. ᾿Ἠννύει γάρ, ἡν ὃ) ἐγώ, ὦ Γλαύκων, ὅει οὐδ Ε 
ὑπὸ τῆς τῶν σιτίων πονηρίας, ἢ ἂν ᾗ αὐτῶν ἐκείνων, 1ο 017 

τον. 3 ΄ * ΄ * * — 
εἶτε παλαιότης εἶἴτε σαπρύτης εἶτε ἠτισοῦν οὗὖσα, οὐκ 

οὐύμεθα δεῖν σώμα ἀπόλλνοθωι: ἆλλ) ἐὰν μῖν ἐμποιῇ ἡ 
αὐτῶν πονηρία τῶν σιτίων τῷ σώμαει σώματος µοχθη- 

ῥίαν, φήσομεν αὐεὺ ὃν ἐκεῖνα ὑπὸ τῆς αὐτοῦ κακίας 

νόσου οὔδης ἀπολωλέναι" ὑπὸ δὲ σιτίων πονηρίας ἅλίων Ι5 

ὄντων ἄλλα ὧν τὸ σώμα, ὑπ ἀλλοτρίου κακοῦ μὴ ἔμποι ϱ10 
ἠσαντος τὸ ἔμφυτον κακόνι οὐδέποτε ἀξιώσομεν διαφθεί- 

ρεσθαι.  Ὀρθόύεωτα, ἔφη, λέγεις. Κατὰ τὺν αὐτὸν 

τοίνυν λόγον, ἦν d ἐγώ, ἐὰν μὴ σώματος πονηρία ψφυχῇ 

φυχῆς πογηρίαν ἐμποιῇ, µή ποτε ἀξιῶμεν ὑπ' ἀλλοτρίου 19 
κακοῦ ἄνευ τῆς ἰδίας πονηρίας ψυχἠν ὠπόλινοθαι, τῷ 

ἑτέρου κακῷ ἕτερον. Έχει γάρ, ἔφη, λόγον. Ἡ τοίνυν 
ταῦτα ἐξελέγξωμεν ὅτι οὐ καλῶς λέγοµεν, ἢ ἕωφ ἂν ᾗ Β 
ἀνέλεγκτα, µή ποτέ φῶμεν ὑπὸ πυφετοῦ μηδ᾽ αὖὐ ὑπ ἄλλης 
γόσου μηδ᾽ αὖ ὑπὸ σφαγῆς, μηδ᾽ εἴτις ὅ τι σµικρότατα Όλον 15 
τὸ σώμα καπατέµοι, ἕνεκα τούτων μηδὶν μζλλόν ποτε 

ψνχὴν ἀπόλλνσθαι, πρὶν ἄν τις ὀποδείξῃ, ὡς διὰ ταῦτα 

τὸ παθήματα τοῦ σώματος αὐτὴ ἐκείνῃ ἀδικωτέρα καὶ 90 
ἀνοσιωτέρα γίγνεται, ἀλλοερίου δὲ κακοῦ ἐν ἄλλω γιγνο- 
μέφονν τοῦ δὲ ἠδίαν ἔκώστῳ μὴ ἐγγιγνομένου, μήτε φυχἠν 30 

μήτε ἄλλο μηδὶν ἑῶμεν φάναι τιὰ ἀπόλλυσθα. ἱλὰ 6 
μέντοι, ἔψη, τοῦτό γε οὐδείς ποτε δείξει, ὡς τών ὧπο- 

Φνησοκόντων ἀδικώτεραι αἱ φυχαὶ διὰ τὸν θάνατον γέγνον- 

ται Εάν δέ γὲ εις, ἔφην ἐγώ, ὁμόσε τῷ λόγῳ τοὶμᾷ 

ὥναι καὶ λέγειν, ὡς πονηρύτερος καὶ ὠδικώτερος γέννε- 15 

ται ὁ ἀποθνῄσκων, ἵνα δἡ μὴ ὠναγκάζητωι ὠθανάτους 

τὰς ψυχὰς ὁμολογεῖν, ἀξιώσομέν πουν, εἰ ὠληθῆ λέγει ὁ 
ταῦτα λέγων, τὴν ἀδικίαν εἶναι Θανάσιμον τῷ ἔχονει 
ὥσπερ νόσον, καὶ ὑπ αὐτοῦ τοῦ ὠποκειννύντος τῇ Ὁ 
ἑαυτοῦ φύσει ἀποθμησκειν τοὺς λαμβάνοντας αὐτό, τοὺς 10 
μὲν µάλισεα Θῶετον, τοὺς δὲ ἧττον σχολαίτερον, ἀλλὰ μή, 
ὥσπερ νῦν διὰ τούτου ὑπ' ἄλλων δίκην ἐπιτιθέντων ὧπο- 
Φνήσκουσιν οἱ ἄδικοι. Μὰ ία, ἡ δ᾽ ὃς, οὐκ ἄρα πάν. 
δείνυν φανεῖται ἡ ἀδικία, εἰ Θανάσιμον ἔσται τῷ λαμβά- 
νοντι" ὠπαλλαγἡ γὰρ ἂν εἴη κακῶν, αἁλλὰ μᾶλλον οἶμαι 5 
αὐτὴν φανήσεσθαι πᾶν τοὐναντίον τοὺς ἄλλους ἄποκτιν- 

9. πφὸς τὸν πάντα φὐςο. — το. γοῦν a. — 10. ἴφη α. — 33. τῶν ὄντων εὑφίοκωμεν α. -- μὲν 46 ΠΕ ΝΠΟΣ: 
μέν τι 4θο, 

1ο, ᾖ) ἡ α. — 1. τῶν σιτίων οσα. a. — I8, Ὀρθότατα επ! Astio be Ὀρθόταε" ἄν eum libris ae. — λέγοις ο 
eum Ἔ οἳ Εἰοτ. γ΄. — 19. φυχῇ οἱ, a. — 22. ὑπὸ aute σφαγής εµΗ Απο οµι, ο. — 238. τὰ παθήματα τὰ τοῦ a. 

- 3ο, ἑκάσεου ᾱ. — 13. τοῦ) τούτου φψο, — 13. τοῦτο ο ουπι Flot. ῥίᾳ. — ἐπιθέντων α 
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Ε νῦσαν, εἴπερ οἷόν τε, τὸν ὅ ἔχοντα καὶ µάλα ζωτικὸν 

παρέχουσαν, καὶ πρός γ ἔτι τῷ ζωτικῶ ἄγρυπνον: οὕτω 
πύῤῥω που, ὡς ἴοικεν, ἐκήνηται τοῦ θανώσιμος εἶναι. 

Καλῶς, ἦν ὁ’ ἐγώ, λέγεις. ὁπότε γὰρ δὴ μὴ ἱκανὴ ἤ γε 
σοὐκεία πονηρία καὶ τὸ οἰκεῖον κακὸν ἀποκτεῖναι καὶ ἅπο- 
λέσαι φυχήν, σχολῇ τό γε ἐπ᾽ ἄλλου ὀλέθρῳ τεταγµένον 
κακὸν Ψυχην ἤ τι ἆλλο ἀπολε, πλὴν ἐφ᾽ ᾧ τέεακται. 

Σχο]ῇ Υ), ἴφη, ὥς γε τὸ εὐκός. Οὐκοῦν ὁπότε μηδ᾽ ὑφ) 
ἐνὸς ἀπόλλνται κακοῦ, μήτε οἴκείου μήτε ἀλλοτρίου, δῆλον 
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1ο ὅτι ανάγκη αὐτὸ ἀεὶ ὃν εἶναι, εἰ δ) ἀεὶ ὄν, ἀθάνατον. 

᾽Ανάγκην ἔφη. 
Τοῦτο μὲν τοίνυν, ἦν ὅ᾽ ἐγώ, οὕτως ἐγέτω, εἰ δ᾽ ἔχει, 

ἐενοεῖς, ὅτε ἀεὶ ἂν εἶεν αἱ αὐταί. οὔτε γὰρ ἄν που ἑλάτ- 
τους γένοιντο μηδεμιᾶς ὠπολλυμένης, οὔτε αὖ πλείους" εἰ 

ιδ γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀθανάτων πλέον γίγνοιτο, οἶσθ' ὅτι ἐκ 

τοῦ θνητοῦ ἂν γίγνοιτο καὶ πάντα ἂν εἴη τελευτῶντα 
ἀθάνατα. Αϊηθῆ λέγεις. αλλ’, ἦν δ) ἐγώ, μήτε τοῦτο 

5 οὐώμεθα, ὁ γὰρ λόγος οὐκ ἐάσε, μήτε γε αὖ τῇ ἀληθε- 
σεάτη φύσει τοιοῦτον εἶναι φυχήν, ὥστε πολλῆς ποικιλίας 

αο καὶ ἀνομοιότητός τε καὶ διαφορᾶς γέµειν αὐτὸ πρὸς αὐτό, 

Πώς λέγειςι ἴφη. Οὐ ῥόδιον, ἦν δ' ἐγώ; ἀῑδιον εἶναι 

οὐνθετόν τε ἐκ πολλῶν καὶ μὴ τῇ καλλίσῃ πεχρηµένον 
συνθέσει, ὡς νῦν ἡμῖν ἐφάνη ἡ φυχή. Οὕκουν εἰκός γε. 
"Οτι μὲν τοίνυν ἀθάνατον Ψυχή, καὶ ὁ ἄφει λόγος καὶ 

ας οἱ ὄλλοι ὀνιγκόσειαν ἂν" οἷον δ᾽ ἐστὶ τῇ ἀληθεία, οὐ 
Ὁ  λελωβηκένον δεῖ αὐτὸ Θεάσασθαι ὑπό τε τῆς τοῦ σώμα- 

τος κοινωνίας καὶ ἄλλων κακῶν, ὥσπερ νῖν ἡμεῖς θεώμε- 

Φα, ἆλ] οἷόν ἐστι καθαρὸν γενύµενον, τοιοῦτον Ἱκανῶς 

λογισμΏ διαθεατίον, καὶ πολὺ κάλλιον αὐτὸ εὐρήσει 

3 καὶ ἐναργέστερον δικαιοσύνας τε καὶ ἀδικίας διόφεται καὶ 

πάντα ἃ νῦν διήλθοµεν. νῦν δὲ εἴπομεν μὲν ἀληθῆ περὶ 

αὐτοῦ, οἵον ἐν τῷ παρύντι φαίνεται" τεθεάµεθα μέντοι 

διακείµενον αὐτό, ὥσπερ οἱ τὸν Φαλάτειον Γλαῦκον ὁρῶν- 

Ὦ. τες οὐκ ἂν ἔτι ῥᾳδίως αὐτοῦ ἴδοιεν τὴν ἀρχαίαν φύσιν, 

35 ὑπὸ τοῦ τά τε παλαιὰ τοῦ σώματος µέρη τὰ μῖν ἔκκε- 

κλάσθαι, τὰ δὲ ουντιτρίφθαι καὶ πάντώς λελωβῆσθαι 
ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἄλλα δὲ προσπεφυκέναε, ὄσερεά τε καὶ 
φυκία καὶ πέτρας, ὥσεε παντὶ μᾶλλον Φηρίῳ ἐοικέναι ἢ 
οἷας ἦν φέσει, οὕτω καὶ τὴν φυχὴν ἡμεῖς Θεώμεθα δια- 

αυκειµένην ὑπὸ µυφίων κακῶν; ἀλλὰ δεῖ, ὦ Γλαύκων, ἐκεῖσε 
Ε βλέπει. Ποῖ ἡ δ ὃς. Εἰς τὴν φιλοσοφίαν αὐτῆς, καὶ 

ἐννοεῖν ὧν ἅπτεται καὶ οἵων ἐφίεται ὁμιιών, ας ἔνγγε- 
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της τῆς ὁρμῆς ἐκκομισθεῖσα ἐκ τοῦ πόντου, ἐν ὦ νῦν 
ἐσα, καὶ περαρουσθεῖσα πέτρας τε καὶ ὄστρια, ἃ νῦν 

αὐτῇ, ἅτε γῆν ἱστιωμένῃ, γεηρὰ καὶ πετρώδη πολλὰ καὶ 
ἄγρια πεφιπέφυκεν ὑπὸ τῶν εὐδαιμόνων λεγομένων ἑστιά- 
σεων. καὶ τότ᾽ ἄν τις ἴδοι αὐτῆς τὴν ἀληθῆ φύσιν, εἴεε 6 
πολνειδῆς εἴτε µονοειδής, εἴτε ὅπῃ ἔχει καὶ ὅπως. νῦν δὲ 
τὰ ἐν τῷ ἀνθρωπίνρ βίῳ πάθη τε καὶ εἴδη, ὡς ὢ ώμαι, 
ἐπιικῶς αὐτῆς διεληλύθαμεν. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. 

Οὐκοῦν, ἦν ὃ’ ἐγώ, τά τε ἄλλα ἀπελυόάμεθα ἐν τῷ 
1όγω, καὶ οὐ τοὺς μισθοὺς οὐδὲ τὰς δύξας δικαιοσύνης ιο 

ἐπηνέγκαμεν, ὥσπερ ᾿Ησίοδόν τε καὶ Όμηρο» ὑμεῖς ἔφατε, 
ἆλλ᾽ αὐτὸ δικαιοσύνην αὐτῇ Ψυχῇ ἄριστον εὕρομεν, καὶ 
ποιητέον εἶναι αὐτῇ τὰ δίκαµι, ἐάν τ' ἴχη τὸν Γύγον 
δυκεύλιον, ἐάν τε μή, καὶ πρὸς τοιούτιο δακενλίω τὴν 

40 οὖν, ἦν ὅ 15 
ἐγώ, ὦ ΓΠαύχων, νῦν ἤδη ἀνεπίφθονόν ἐστι πφὺς ἐκεί- 
voig καὶ τοὺς μισθοὺς τῇ — καὶ τῇ ἄλλη ἀρετῇ ο 
ἀποδοῦναι, ὅσους τε καὶ οἵους τῇ ψυχῇ παρέχει παρ ἆν- 
Δρώπων τε καὶ θεῶν, ζώντύς τε ἴτι τοῦ ἀνθρώπου καὶ 9 

ἐπειδὰν τελευτήσῃ: Παντάπασι μὲν οὖν, ἡ δ' ὃς, 40 1ο 
οὖν ἀποδώσετέ µοι ὃ ἐδανείσασθε ἐν τῷ λόγω; Τ{ µάλι- 
στα; Ἔδωκα ὑμῖν τὸν δίκαιον δοπεῖν ἄδικον εἶναι καὶ τὸν 

ἄδικον δίκαιον. ὑμεῖς γὰρ ἠἡγεῖσθε, κἂν εἰ μὴ δυνατὸν 
εἴη ταῦτα λανθάνειν καὶ Θεοὺς καὶ ἀνθρώπους, ὅμως ὅο- 
τέον εἶναι τοῦ λόγου ἕνεκα, ἵνα αὐτὴ δικαιοσύνη πρὸς 35 
ἀδικίαν αὐτὴν αφιθείη. ἢἤ οὐ μνηµονεύεις; Αδικοίην Ὁ 
μέντ ἄν, ἴφη, εἰ µή. Ἐπειδὴ τοίνυν κεκριµέναι εἰ- 
αἷν, ἐγὼ πάλιν ἀπαιτὸ ὑπὶρ δικαιοσύνης, ὥσπερ ἔχει 
δόξης καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἡμᾶς 

ὁμολογεῖν περὶ αὐτῆς δοκεῖσθαι οὕτως, ἵνα καὶ τὰ νικη- 0 
τήρια κοµίσηται, ἃ ἀπὸ τοῦ δοκεῖν κεωµένη δίδωσι τοῖς 
ἔχουσιν αὐτήν, ἐπειδὴ καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ εἶναι ἀγαθὰ δι- 

δοῦσα ἐφάνη καὶ οὐκ ἐξαπατῶσα τοὺς τῷ ὄνει λαμβά- 
νοντας αὐτήν. «ίκαια, ἴφη, αλεῖ. Οὐκοῦν, ἦν ὃ ἐγώ, Ἐ 

πρῶτον μὲν τοῦτο ἀποδώσετε, ὅτι δεούς γε οὐ λανθάνει 35 
ἑκώτερος αὐτῶν οἷός ἔσειν; ᾽Αποδώσομεν, ἴφη. Εὲ δὲ μὴ 
λανθάγετον, ὁ μὲν θεοφιλὴς ἂν εἴη, ὁ δὲ θεοµισής, ὥσπερ 
καὶ κατ᾿ ἀρχὰς ὠμολογοῦμεν. Ἔσει ταῦτα. Τῷ δὲ θεο- 50 
φιλεῖ οὐχ ἁμολογήσομεν, ὅδα γε ἀπὸ Θεῶν γίνεται, πάντα 613 
γέγνεσθαι ὡς οἷόν τε ἄφιστα, εἰ µή τι ἀναγκαῖον αὐτῷ 4ο 
κακὺν ἐκ προτέρας ἁμαρτίας ὑπῆργεν; Πάνυ μὶν οὖν. 
Οὕτως ἄρα ὑποληπτέον περὶ τοῦ δικαίου ὠνδρός, ἐάν τ' 
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ζῶντι ἢ καὶ ἀποθανόνει. οὐ γὰρ δὴ ὑπό γε θεῶν ποτὲ 
ἀμελεῖται, ὃς ἂν προθυμεῖσθαι ἐθέλῃ δίκαιος γίνεσθαι 

καὶ ἐπιτηδεύων ἀρετὴν εἰς ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ ὁμοι- 
Β οὔσθαι θεῷ. Εἰκός Υ, ἴφη, τὸν τοιοῦτον μὴ ἀμελεῖσθαι 

5 ὑπὸ τοῦ ὁμοίου. Οὐκοῦν περὶ τοῦ ἀδίκον τάναντία τού- 
των δεῖ διανοεῖσθαε; Σφόδρα γε. Τὰ μὲν δὴ παρά 

Φεῶν. τοιαῦτ ἄττ ἂν εἴη νικητήρια τῷ δικαίφῳ. Κατὰ 
γοῦν ἐμὴν δόξαν, ἔφη. Ti δὲ, ἦν δ' ἐγώ, παρ ἀνθρώ- 
πων; ἀφ οὐχ ὧδε ἔχει, εἰ δεῖ τὸ ὃν τιθέναις οὐχ οἱ μὲν 

10 δεινοί τε καὶ ἄδικοι δρῶσιν ὕπερ οἱ δρομῆς, ὅσοι ἂν 
Δέωσιν εὖ ἀπὸ τῶν κάτω, ἀπὸ δὲ τῶν ἄνω μή; τὺ μὲν 

ο αρῶτον ὀξέως ἀποπηδῶσε, τεἰεντώντες δὲ καταγέλαστοι 
γέγνονται, τὰ ὧτα ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντες καὶ ἀστεφά- 
νωτοι ἀποτρέχοντες. οἱ δὲ τῇ ἀληθείᾳ δρομικοὶ εἷς τέλος 

504 τὔ ἐλθόντες τά τε ἆθία λαμβάνουσι καὶ οτεφανοῦνται. οὐχ 

οὕτω καὶ περὶ τῶν δικαίων τὸ πολὺ ξυμβαίνει πρὸς τέ- 
λος ἑκάστης πράξεως καὶ ὁμιλίας καὶ τοῦ βίου εὐδοκι- 
μοῦσί τε καὶ τὰ ἆθλα παρὰ τῶν ἀνθρώπων φέρονται; 

Καὶ µάλα. ᾽Ανέξει ἄρα λέγοντος ἐμοῦ περὶ τούτων ἅπερ 
30 αὐτὸς ἴλεγες περὶ τῶν ἀδίκων: ἐρῶ γάρ δὴ ὅτι οἱ μὲν 

Ὦ δίκαιοι, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γένωνται, ἐν τῇ αὐτῶν πόλει 
ἄρτουσί τε ἂν βούλωνται τὰς ἀρχάρ, γαμοῦσί τε ὁπόθεν 

ἂν βούλωνται, ἐκδιδόασί τε εἰς οὓς ἂν ἐθέλωσι" καὶ πάντα 
ἃ οὐ περὶ ἐκείνων, ἐγὼ νῦν λέγω περὶ τῶνδε. καὶ αὖ 

45 καὶ περὶ τῶν ἀδίκων, ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῶν, καὶ ἐὰν 
γέοι ὄντες λάθωσιν, ἐπὶ τέλους τοῦ δρύμον αἱρεθέντες 

καταγέλαστοί εἰσι καὶ γέροντες γιγνόμενοι ἄθλιοι προπη- 
λακίζονται ὑπὸ ξένων τε καὶ ἀστῶν, μαστιγούμενοι καὶ 

Ε ἃ ἄγροικα ἴφησθα σὺ εἶναι ἀληθῇ λέγων" εἶτα στρε- 
æ βιώσονται καὶ ἐκκανθήσονεαι 5 πάντα ἐκεῖνα οἵον καὶ 

ἐμοῦ ἀκηκοέναι ὡς πάσχονσιν. ἆλλ' ὃ λέγω, ὄρα εἰ ἀνέξει, 
Καὶ πάνν, ἔφη" δίκαια γὰρ λέγεις. 

34 μὶν τοίνυν, ἦν ὅ’ ἐγώ, ζῶντι τῷ δικαίῳ παρὰ θεῶν 

614 τεκαὶ ἀνθρώπων ἆθλά τε καὶ μισθοὶ καὶ δῶρα γίγνεεαι 

5098 10 πρὸς ἐκείνοις τοῖς ἀγαθοῖς οἷς αὐτὴ παρείχετο ἡ δικαιο- 
σύνη, τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Καὶ μάλ’, ἔφην καλά τε καὶ βέ- 
βαια. Ταῦτα τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, οὐδέν ἐστι πλήθει οὐδὲ 
μεγέθει απρὺς ἐκεῖνα, ἃ τελευτήσαντα ἑκάεερον περιµένει. 
χοὴ ὃ) αὐεὼ ἀκοῦσαι, ἵνα τελέως ἑκάτερος αὐτῶν ὧπει- 

κολήφῃ τὰ ὑπὸ ταῦ λόγου ὀφειλόμενα ἀκοῦσαι. Αέγοις ἄν, 
Ἡ ἔφη, ὡς οὐ πολιὰ ἅλλ᾽ ἤδιον ἀκούονει. Αλλ’ οὐ μέντοι 

σοι, ἦν ὅ’ ἐγώ, ᾽Αλκίνου γε ἀπόλογον ἐρῶ, ἀλλ’ ἀλκίμου 
μὲν ἀνδρύς, ᾿ἨἩφὺς τοῦ ᾽Αρμενίου, τὸ γένος Παμφύλον" 
ὃς ποτε ἐν πολέμῳ τελευτήσας, ἀναιρεθέντων δεκαταίων 

αὉ τῶν νεκρῶν ἤδη διεφθαρµένων, ὑγιῆς μὲν ἀρηρέθη, κο: 
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μισθεὶς δὲ οἴκαδε µέλλων θάπτεσθαι, δωδεκαταῖος ἐπὶ 
τῇ πυρᾷ κείµενος ἀνεβίω, ἀναβιοὺς δ᾽ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι. 
ἴφη δέ, ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι τὴν Φυχήν, πορεύεαθαι μετὰ 
ποὶλῶν, καὶ ἀφικνεῖσθαι σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιο, C 

ἐν ὦ τῆς τε γῆς δύ᾽ εἶναι χάσµατα ἐχομένω ἀλλήλοιν καὶ 
τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καεαντικρύ. δικαστὰς 

δὲ μεταξὺ τούτων καθῆσθαι, οὔς, ἐπειδὴ διαδικάσειαν, 
τοὐρόμὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰς δεξιάν τε 

καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ, σηµεῖα περιάφαντας τῶν δεδι- 

κασµένων ἐν τῷ πρόσθεν, τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἄρι- 10 5413 
στεράν τε καὶ κάτω, ἔχοντας καὶ τούτους ἐν τῷ ὄπισθεν 
σηµεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν. ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντος εἰ Ὦ 

πεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγεον ἀνθρώποις γενέσθαι τῶν 
ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱἳ ὠκούειν τε καὶ θεᾶσθαι πάντα 
τὰ ἐν τῷ τόπῳ. ὁρᾷν δὴ ταύτῃ μὲν καθ ἑκάτερον τὸ ι5 519 
χάσμα τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ τῆς γῆς ἀπιούσας τὰς ψυχάς, 
ἐπειδὴ αὐταῖς δυιασθείη, κατὰ δὲ τῷ ἑτέρω ἐκ μὲν τοῦ 
ἀνιέναι ἐκ τῆς γῆς μεστὰς αὐχμοῦ τε καὶ κόνεως, ἐκ δὲ τοῦ 
ἑτέρου καταβαίνειν ἑτέρας ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καθαράς. καὶ 
τὰς ἄεὶ ἀφικνουμένας ὥσπερ ἐκ πολλῆς πορείας φαίνε- 1ο 
σθαι ἥκειν, καὶ ἀσμένας εἰς τὸν λειμῶνα ἀπιούσας οἷον 
ἐν πανηγύρει κατασκηνᾶσθαι, καὶ ἀοπάζεσθαί τε ἀλλήλας 
ὅσαι γρώριµαι, καὶ πυνθάνεσθαι τάς τε ἐκ τῆς γῆς ἡκού- 
σας παρὰ τῶν ἑτέρων τὰ ἐκεῖ καὶ τὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
τὰ παφ ἐκείναις. διηγεῖσθαι δὲ ἀλλήλαις τὰς μὲν ὁδυ- 1 
ρομµένας τε καὶ κλαιούσας, ἀναμιμνησκομένας ὅσα τε καὶ 615 
οἷα πάδοιεν καὶ ἴδοιεν ἐν τῇ ὑπὸ γῆς πορεία -- εἶναι δὲ 
τὴν πορείαν χιλέτη -- τὰς ὃ) αὖ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εὐπα- 
Φείας διηγεῖσθαι καὶ Θέας ἀμηχάνους τὸ κάλλος. τὰ μὲν 
οὖν πολλά, ὦ Γλαύκων, πολλοῦ χρόνου διηγήσασθαι: τὸ 90504 
δ’ οὖν κεφάλαιον ἔφη τόδε εἶναι, ὅσα πώποτέ τινα ἠδί- 
κησα» καὶ ὅσους ἕκαστοι, ὑπὶρ ἁπάντων δίκην δεδωκέναι 
ἐν μέρει, ὑπὶρ ἱκάστου δεκάκις -- τοῦτο ὅ εἶναι κατὰ 
ἑκατονταετηρίδα ἑκάστην, ὡς βίον ὄντος τοσούτου τοῦ Β 
ἀνθρωπίνου -- ἵνα δεκαπλάσιον τὸ ἔκεισμα τοῦ ἀδικήματος 35 
ἐκείνοιεν' καὶ οἷον εἴ τινες πολλῶν θανάτων ἦσαν αἴτιοι, 
ἢ πόλεις προδόντες ἢ σερατόπεδα καὶ εἰς δουλείας ἐμβε- 
βληκότες, ἤ τινος ἄλλης κακονχίας µεταίτοι, πάντων 
τούτων δεκαπλασίας ἀλγηδόνας ὑπὲρ ἑκάστου κοµίσαιντο, 
καὶ αὖ εἴ τινας εὐεργεσίας εὐεργετηκότες καὶ δίκαιοι καὶ ο 
ὅσιοι γεγονότες εἶεν, κατὰ ταὐτὰ τὴν ἀξίαν κοµίζοιντο. 
τῶν δὲ εὐθὺς γενοµένων καὶ ὀλίγον χρόνον βιούντων πέρι ϐ 
ἄλλα ἔλεγεν οὐκ ἄξια µνήµης. ες δὲ Θεοὺς ἀσεβείας τε 
καὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ αὐεύχειρας φόνου µείζους 
ἔτι τοὺς μισθοὺς διηγεῖτο. ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσθαι ἐρω- 5 
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τωµένῳ ἱτέρῳ ὑπὸ ἑτέρον, ὅπου εἴη Αρδιαῖος ὁ μέγας. 
ὁ δὲ ᾿Αρδιαῖος οὗτος τῆς Παμφυλίας ἓἔν τινι πόλει τύραν- 
νος ἐγεγόνει, ἤδη χιλιοστὸν ἴτος εἷς ἐκεῖνον εὖν χρόνον, 

. 5050 γέροντά τε πατέρα ἀποκτείνας καὶ πρεσβύτερον ἀδελφόν, 

D οκαὶ ἄλλα δὴ πολλά τε καὶ ἀγόσια εἰργασμένος, ὡς ἐλέ- 

γετο. ἔφη οὖν τὸν ἐρωτώμενον εἰπεῖν, Οὐχ ἥκει, φάναι, 
οὐδ' ἂν ἦξει δεῦρο. ἐθεασόμεθα γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο 

τῶν δεινών Θεαμάτων. ἐπειδὴ ἐγγὺς τοῦ στοµίου «ἦμεν 

µέλλοντες ἀνιέναι καὶ τἆλλα πάνεα πεπονθότες, ἐκεῖνόν 

Ίστε κατείδοµεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλους σχεδόν τι αὐτῶν τοὺς 

πλείστους τυράννους" ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί τινες τῶν µε- 

Ε τ}άῑα ἡμαρτηκότων' οὓς οὐομένους ἤδη ἀναβήσισθαι οὐκ 

ἐδέχετο τὸ στόµιον, ἆλλ' ἐμνκῶτο, ὁπότε τις τῶν οὕτως 

ἀνιάτως ἐχόντων εἰς πονηρίαν ἢ μὴ ἱκανώς ὀεδωκὼς δίκην 

in ἐπιχειροῖ ἀγιέναι, ἐνταῦθα δὴ ἄνδρες, ἔφην ἄγφιοι, διά- 

πυροι ἐδεῖν, παρεστῶτες καὶ καταμανθώνοντες εὺ φθέγµα, 

τοὺς μὲν διαλαβόντες ἦγον, τὸν δὲ ᾽Αρδιαῖον καὶ ἄλλους 

συµποδίσαντες χεῖράς τε καὶ πύδας καὶ κεφαλήν, κατα- 

βαλόντες καὶ ἐκδείραντες, εἶλκυν παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτὸς 

αν ἐπ᾿ ᾠσπαλάθων κνάπτοντες, καὶ τοῖς ὧεὶ παριοῦσι σηµαί- 

Ῥοντες, ὧν ἔνεκά τε ταῦτα ἐὑπομένοιεν καὶ ὅτι εἰς τὸν 

τάρταρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο, ἔνθα δὴ φύβων, ἔφη, 

πολλῶν καὶ παντοδαπῶν σφίσι γεγονότων τοῦτον ὑπερ- 

βάλλειν τὸν φόβον, μὴ γένοιτο ἑκάστῳ τὸ φθέγμα, τε 

506 10 ἀναβαίνοι, καὶ ἀσμενέστατα ἕκαστον σιγήσαντος ἀναβῆνα. 

Β καὶ τὰς μὶν δὴ δίκας τε καὶ τιµωφίας τοιαύτας τινὰς 

εἶναι, καὶ αὖ τὰς εὐεργεσίας ταύταις ἀντιστρόφους. ἐπειδὴ 

δὲ τοῖς ἐν τῷ λεμῶνι ἑκάστοις ἑπτὰ ἡμέραι γένοινεο, 

ἀνασεάντας ἐντεῦθεν δεῖν τῇ ὀγδύη πορεύεσθαι, καὶ 

10 ἀφικνεσθαι τεταρταίους ὅθεν καθορᾷν ἄνωθεν διὰ παν- 

τὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς τεταµένον φῶς εὐθύ, οἷον κίονα, 

μάλιστα τῇ ἴριδι προσφερῇ, Ἰαμπρύτερον δὲ καὶ καθαρώ- 

τερον. εἰς ὃ ἀφικέσθαι προεἰθόντας ἡμερησίαν ὁδόν, καὶ 

ὁ  ἰδεῖν αὐτόθι κατὰ μέσον τὸ φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἄκρα 

45 αὐτοῦ τῶν δεσμῶν τιταµένα" εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ φῶς 

ἐύνδεσμον τοῦ οὐρανοῦ, οἷον τὰ ὑποζώματα τῶν τριή- 

ρων, οὕτω πᾶσαν ἔννέχον τὴν περιφοράν ἐκ δὲ τῶν 

ἄκρων τεταµένον Ανάγκης ἄτρακτον, δὲ οὗ πάσας ἐπι- 

οτρέφεσθαι τὰς περιφοράς" οὗ τὴν μὲν ἠλακάτην τε καὶ 

«τὸ ἄγκιστρον εἶναι ἐξ ἀδάμαντος, τὺν δὲ σφόνδυλον µι- 

κτὸν ἔκ τε εούτου καὶ ἄλλων γενών. τὴν δὲ τοῦ όφον- 

Ὦ δύίου φύσιν εἶναι τοιάνδε' τὸ μὶν σχῆμα οἵαπερ ἡ τοῦ 

ἐνθάδε:. νοῆσαι δὲ δεῖ ἐξ ὧν ἔλεγε τοιόνδε αὐτὸν εἶναι, 

ὥσπερ ἂν εἰ ἐν ἑνὶ μεάλῳ σφονδύλῳ κοίλῳ καὶ ἐξεγλυμ- 

501 «6 μένῳ διαμπερὶς ἄλλος τοιοῦτος ἑλάττων ἐγκέοιτο ἁρμόετων, 

καθάπερ οἱ κάδοι οἱ εἰς ἀλλήλους ἁρμόττοντες"' καὶ οὕτω 
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δὴ τρίτον ἄλλον καὶ τέταρτον καὶ ἄλλους τέτταρας. ὀκτὼ 
γὰρ εἶναι τοὺς Εύωπαντας σφονδύλους, ἐν ἀλλήλοις ἔγκει- 
µένους, κύκλους ἄνωθεν τὰ χείλη φαίνοντας, νῶτον συν- ΕΚ 

εχὶς ἑνὸς σφυνδύλουν ἀπεργαζομένους περὶ τὴν ἠλακάτην" 
ἐκείνην δὲ διὰ μέσου τοῦ ὀγδόου διαμπερὶς ἱληλάσθαι. 6 
τὸν μὲν οὖν πρῶτόν τε καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον πλατύτα- 
τον τὸν τοῦ χείλους κύκλον ἔχειν, τὸν δὲ τοῦ ἔκτου δεύ- 
τερον, τρίτον δὲ τὸν τοῦ τετάρτου, τέταρτον δὲ τὸν τοῦ 
ὁγδόου, πέµπτον ὁξ τὸν τοῦ ἑβόύμου, ἕκτον δὲ τὸν τοῦ 
πέμπτου, ἕβδομον δὲ εὺν τοῦ ερίτου, ὄγδουν δὲ τὸν τοῦ ιο 

δευτέρου, καὶ τὸν μὶν τοῦ μεγίστου ποικίλον, τὸν δὲ τοῦ 

ἑβδόμου ἁαμπρότατον, τὸν δὲ τοῦ ὀγδόου τὸ χρώμα ἀπὸ 

τοῦ ἑβδόμου ἔχειν πφοδλάμποντος, τὸν δὲ τοῦ δευτέρου 617 
καὶ πέµπτου παραπλήσια ἀλλήλοις, ξανθύτερα ἐκείνων, 

τρίτον δὲ ἀκυκότατον χρῶμα ἴχει, τέεαρτον δὲ ὑπέφυ- 16 90 
Φρον, δεύτερον δὲ λευκότητι τὸν ἕκτον. κυκ]εῖσθαι δὲ 
δὴ στρεφόµενον τὸν ἄτρακτον Όλον μὶν τὴν αὐτὴν φο- 
ράν, ἐν δὲ τῷ Όλῳ περιφεροµένω τοὺς μὲν ἐντὸς ἑπτὰ 
κύκλους τὴν ἐναντίαν τῷ δλω ἠρέμα περιφέρεσθαι, αὐτῶν 

δὲ τούτων τάχιστα μὲν ἠέναι τὸν ὄγδουν, δενεέρους δὲ καὶ 1ο 00 
ἅμα ἀλλήλοις τόν τε ἕβδομον καὶ ἕκτον καὶ πέµπτον Β 
τὺν τρίτον δὲ φορᾷ ναι, ὡς σφίσι φαίνεσθαι, ἐπανα- 
κυκλσύμενον τὸν τέταρτον" τέταρτο» δὲ τὸν τρίτον καὶ 

πέµπτον τὸν δεύτερον. στρέφεσθαι δὲ αὐτὸν ἐν ταῖς τῆς 

Ανάγκης γόνασιν. ἐπὶ δὲ τῶν κύκλων αὐτοῦ ἄνωθεν ἐφ᾽ 15 
ἑκώστου βηβηκέναι Σειρῆνα συμπεριφεροµένην, φωνὴν 
μίαν Ἰεῖσαν, ἕνα τόνον ἐκ πασῶν δὶ ὀκτὼ οὐσῶν µίαν 
ἁρμορίαν ξυμφωνεῖν. ἄλλας δὲ καθηµένας πέριξ δι ἴσου 

τρεῖς, ἐν θρύνῳ ἱκάστην, θυγατέρας τῆς Ανάγκης, Μοί 6 
ρας, ἀευχειμονούσας, στέµµατα ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐχούσας, 30 

Αάχεσίν τε καὶ λωθὼ καὶ "4εροπον, ὑμνεῖν πρὸς τὴν 
τῶν Σειρήνων ἁρμονίαν, άχεσιν μῖν τὰ γεγονότα, Κλωθὼ 

δὲ τὰ ὄντα, 4εροπον δὲ τὰ μέλλοντα. καὶ τὴν μὲν Κλω- 
Φὼ τῇ δεξιᾷ τειρὶ ἐφαπτομένην συνεπισερέφειν τοῦ ἀτρά- 
κτου τὴν ἴξω πεφιφοράν, διαλείπουσαν χρόνον, τὴν δὲ 15 

΄4τροπον τῇ ἀριστερᾷ εὰς ἐντὸς αὖ ὠσαύτως: τὴν δὲ 4ά- 
χεσιν ἐν μέρει ἑκατέρας ἑκατέρᾳ τῇ χερὶ ἐφάπτεσθα. D 
σφᾶς οὖν, ἐπειδὴ ἀφικέσθαι, εὐθὺς δεῖν ἠναι πρὸς τὴν 
Αάχεσιν. πφοφήτην οὖν τινὰ σφᾶς πρῶτον μὲν ἐν τάξει 
διαστῆσαι, ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆς αχέσεως γονάτων «0 509 
κλήρους τε καὶ βίων παραδείγµατα, ἀναβάντα ἐπί τι 

βῆμα ὑψηλὸν εὐπεῖν' ᾽νάγκης Θυγατρὸς κόρης αχέσεως 
λόγος. "θυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου θνητοῦ 
γένους Θανατηφόρον. οὐχ ὑμᾶρ δαίµων λήξιται, ἀλλ Ε 
ἡμεῖς δαίµονα αἱρήσεσθε. πρῶτος ὅ) ὁ λαχὼν πρῶτος «6 
αἱρείσθω βίον, ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. ἀρετὴ δὶ ἀδέσπο- 
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τον, ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἔλατεον αὐτῆς 
ἕκαστος ἔξει. αἰτία ἑλομένον: Διεὸς ἀναίτιος. Ταῦτα εἰ- 
πόντα ῥίψαι ἐπὶ πάντας τοὺς κλήρους, τὸν δὲ παρ αὐτὸν 
πεσόντα ἕκαστον ἀναιρεῖόθαι, πλὴν οὗ. Ἑ δὲ οὐκ ἑῷν. 

618 οτῷ δὲ ἀνελομένω ὀῆλον εἶναι, ὁπόστος εἰλήχειν" μετὰ δὲ 
τοῦτο αὖθις τὰ τῶν βίων παραδείγματα εἰς τὸ πφόσθεν 
σφών είναι ἐπὶ τὴν γῆν, πολὺ πλείω τῶν παρόντων. 

εἶναι δὲ παντοδαπά: ζώων τε γὰρ πάντων βίους καὶ δὴ 
καὶ τοὺς ἀνθρωπίνους ἅπαντας. τυραννίδας τε γάρ ἐν 

1ο αὐτοῖς εἶναι, τὰρ μὲν διατελεῖς, τὰς δὲἳ καὶ μεταξὺ ὅια- 
φθειροµένας καὶ εἰς πενίας τε καὶ φυγὰς καὶ εἰς πτωχείαρ 
τελευτώσας" εἶναι δὲ καὶ δοκίµων ἀνδρῶν βίους, τοὺς μὲν 

ἐπὶ εἴδεσι καὶ κατὰ κάλλη καὶ τὴν ἄλλην ἰσχύν τε καὶ 
Β ἀγωνίαν, τοὺς ὅ᾽ ἐπὶ γένεσι καὶ προγόνων ἀρεταῖς, καὶ 

510 is ἀδοκίμων κατὰ ταύτά, ὡσαύτως δὲ καὶ γυναικῶν' ψυχῆς 
δὲ τάξιν οὐκ ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλον ἆλο- 
µένην βίον ἀλλοίαν γίγνεσθαι" τὰ ὅ) ἄλλα ἀλλήλοις τε 
καὶ πλούτοις καὶ πενίαις, τὰ δὲ κόσοις, τὰ δὲ ὑγωίαις 

µεμίχθαι, τὰ δὲ καὶ μεσοῦν τούτων. ἴνθα δή, ὡς ἴοικεν, 
πυὦ φίλε Γλαύκων, ὁ πᾶς κίνδυνος ἀνθρώπω, καὶ διὰ 

ταῦτα μάλιστα ἐπιμελητίον, Όπως ἕκαστος ἡμῶν τῶν 
6 ἅλλων µαθηµάτων ἀμελήσας τούτου τοῦ µαθήµατος καὶ 

ζητητὴς καὶ µαθητὴς ἴσται, ἐάν ποθεν οἷός τ ᾗ μαθεῖν 
καὶ ἐξευρεῖν, τίς αὐτὸν ποιήσει δυνατὸν καὶ ἐπιστήμονα, 

36 βίον καὶ χρηστὸν καὶ πονηρὀὸν διαγινώσκοντα, τὸν βελτίω 

ἐκ τών ὄννατῶν ἀεὶ πανταχοῦ αἱρεῖσθαι, ἀναλογιζύμενον 
πάντα τὰ νῦν δὴ ῥηθένεα καὶ Ευντιθέµενα ἀλλήλοις καὶ 
διαιρούµενα πρὸς ἀρετὴν βίου πῶς ἴχει, καὶ εἰδέναι, τί 

ϱ κάλλος πενίᾳ ἢ πλούτῳ κραθὶν καὶ μετὰ ποίας τινὺς 

30 ψυχῆς ἔξεως κακὸν ἢ ἀγαθὸν ἐργάζεται, καὶ τί εὐγέγειαι 

καὶ δυσγένειαι καὶ ἐδιωτεῖαι καὶ ἀρχαὶ καὶ ἰσύις καὶ 

ἀσθένειω καὶ εὐμαθίαι καὶ δνσμαθίαι καὶ πάντα τὰ 
τοιαῦτα τῶν φύσει περὶ ψΨυχὴν ὄντων καὶ τῶν ἐπικτήτων 
τί ἐυγκεραννύμενα πρὸς ἄλληλα ἐργώζεται, ὥσεε ἐξ ἁπών- 

ζ414δτων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλογισάμενον αἱρεῖσθαι, πρὸς 
τὴν τῆς Ψυχῆς φύσιν ἀποβλέποντα, τόν τε χείρω καὶ τὸν 

κ ἀμείνω βίον, χείρω μὲν καλοῦντα ὃς αὐτὴν ἐκεῖσε ἄξει, εἰς 

τὺ ἀδικωεέραν γίγνεσθαι, ἀμείνω δὲ ὅστις εἰς τὸ δικαιο- 
τέραν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα χαίρειν ἐάσει' ἑωφράκαμεν γὰρ 

«0 ὔτι ζῶντί τε καὶ τελευτήσανει αὔτη κραείστη αἴρεσις. 

ἁδαμαντίνως δὴ δεῖ ταύτην τὴν δύξαν ἔχοντα εἰς 4ιδου 
έναι, ὅπως ἂν ᾖ καὶ ἐκεῖ ἀνέκπίηκτος ὑπὸ πλούτων τε 
καὶ τῶν τοιούτων κακῶν, καὶ μὴ ἐμπεσών εἰς τοραννίδας 

καὶ ἄλλας τοιαύτας πφάξεις πολλὰ μὲν ἐργάσηται καὶ 

ο ἀνήκεστα κακά, ἔτι δὲ αὐτὸς µείζω πάθη, ἁλλὰ γνῶ τὸν 
μέσον «εὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι καὶ φεύγει τὰ 
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ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε καὶ ἐν τῷδε τῷ βίω κατὰ τὸ 
δυνατὸν καὶ ἐν παντὶ τῷ ἔπετα: οὕτω γὰρ εὐδαιμονέ- 
στατος γίγνεται ἄνθρωπος. καὶ δὴ οὖν καὶ τότε ὁ ἐκεῖθεν Ἡ 

ἄγγελος ἠγγελλε τὸν μὲν πφοφήτην οὕτως εἰπεῖν, καὶ τε- 
λευταίῳ ἐπιόνει, ξὖὺν νῷ ἑλομένω, ουντόνως ζῶνει κεῖταιν 

βίος ἀγαπητός, οὐ κακός. µήτε ὁ ἄρχων αἱρέσεως ἆμε- 
λείτω µήτε ὁ τε]ευτῶν ἀθυμείτω. εὐτόντος δὲ ταῦτα τὸν 
πρῶτον λαχόντα ἔφη εὐθὺς ἐπιόντα τὴν µεγίστην τυφραν- 
γίδα ἑλέόθαι, καὶ ὑπὸ ἀφροσύνης τε καὶ λαιμαργίας οὐ 

πάντα ἱκανώς ἀνωσκεφάμενον ἑλέσθαι, ἅλλ᾽ αὐτὸν 19 εἲν ιο 
ἐνοῦσαν εἰμαρμένην, παίδων αὐτοῦ βρώσεις καὶ ἄλλα 

κακά" ἐπειδὴ δὲ κατὰ σχολὴν σκέψασθαι, κόπτεσθαί τε 
καὶ ὀδύφεσθαι τὴν αἴρεσιν, οὖκ ἐμμένοντα τοῖς προῤῥη- 
Φείσιν ὑπὸ τοῦ προφήτου: οὐ γάρ ἑαυτὸν αἰτιᾶσθαι τῶν 

κακών, ἁλλὰ εὖχην τε καὶ δαίμονας καὶ πάντα μᾶλλον 15 54 

ἀνθ) ἑαυτοῦ. εἶναι δὲ αὐτὸν τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκόν- 
των, ἐν τιταγµένῃ πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ βεβιωκότα, 
ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς µετειληφύτα. ὡς δὲ καὶ εἰ- D 
πεῖν, οὐκ ἐἑλάττους εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις ἁλισκομένους 

τοὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἤκοντας, ἅτε πόνων ἀγυμκάστους" Ἂν 
τῶν ὅ᾽ ἐκ τῆς γῆν τοὺς πολλούς, ὥτε αὐτούς τε πεπονη- 
κότας ἄλλους τε ἑωρακύτας, οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆς τὰς αἲρέ- 

σεις ποείσθαι. διὸ δὴ καὶ µεταβολήν τῶν κακών καὶ τῶν 
ἁγαθῶν ταῖς πολλαῖς τῶν Ψυχῶν γίγνεσθαι, καὶ δια τὴν 

τοῦ κλήρου τύχην. ἐπεὶ εἴ τις del, ὁπύτε εἰ τὺν ἐνθάδεαδ 
βίον ἀφικνοῖτο, ὑγιῶς φιλοσυφοῖ καὶ ὁ κζῆρος αὐτῷ τῆς Ε 

αἰρίσεως μὴ ἐν τελευταίοι πίπτοι, κιγδυνεύε ἐκ τῶν 
ἐκεῖθεν ἀπαγγελλομίνων οὐ μόνον ἐνθάώδε εὐδαιμονεῖν 

ἄνι ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε καὶ δεῦρο πάλιν πορείαν 513 
οὐκ ἂν χθονίαν καὶ εραχεῖαν πορεύεσθαι, ἀλλὰ λείαν τετο 
καὶ οὐρανίαν. ταύτην γὰρ δή, ἴπη, εὖν Φίαν ἀξίαν 
εἶναι ἐδεῖν, ὡς ἕκασται αἱ φυχαὶ ἠφοῦντο τοὺς βίους" 

ἐλεεινήν τε γὰρ ἰδεῖν εἶναι καὶ γελοίαν καὶ Θαυμασίαν. 

κατὰ συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλά αἱρεῖ- 

σθαι. ἐδεῖν μὶν γὰρ φυχἠν ἔφη τήν ποτε ᾿Ορφέως γενα- 16 
µένην κύκνου βίον αἱρουμένην, µίσει τοῦ γυναικείου γένους 

διὰ τὸν ὑπ ἐκείνων θάνατον οὐὖκ ἐθέίουσαν ἐν γυναικὶ 

χεννηθεῖσαν γενέσθαι" ἠδεῖν δἳὶ τὴν Θαμύρου ἀηδόνος 
ἑλομένην ἐδεῖν δὲ καὶ κύκνον µεταβάλλοντα εἰς ὠνθρω- 

πίνου βίου αἴρεσιν, καὶ ἄλλα ζώα μονσικὰ ὠσκύτως, 49 

εὐιοσεὴν δὲ λαχοῦσαν φυχὴν ἑλέσθαι λέοντος βίον" εἶναι Β 
δὲ τὴν Αἴαντος τοῦ Τελαμωνίου, φεύγουσαν ἄνθρω- 
πον γενέσθαι, µεμνημένην τῆς τῶν Όπλων κρίσεως. τὴν 
δ᾽ ἐπὶ τούτῳ Αγαμέμνονος: ἴχθρα δὲ καὶ ταύτην τοῦ ἄν- 

Φρωπίνου γένους διὰ τὰ πάθη «ετοῦ διαλλάξαι βίον. ἐν 
µέσοις δὲ λαχοῦσαν τὴν Αταλάντης ψυχήν, κατιδοῦσαν 

512 
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µεγάλας τιμὰς ἀθλητοῦ ὠνδρός, οὐ δύνασθαι παρελθεῖν, 
6 ἁλλὰ λαβεῖν. μετὰ δὲ ταύτην ἠδεῖν τὴν Ἐπειοῦ τοῦ Παν- 

244 οπέως εἷς τεχνικῆς γυναικὸς ἰοῦσαν φύσιν: πόῤῥω ὅ᾽ ἐν 
ὑοτάτοις ἰδεῖν τὴν τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου πίθηκον 

5 ἐνδυομένην' κατὰ τύχην δὲ τὴν ᾿Οδυσσέως, λαχοῦσαν 
πασῶν ὑστάτην, αἱρησομένην ἅἄναι' µνήμῃ δὲ τῶν προ- 
τέρων πόνων φιλοτιµίας λεωφηκυῖαν ζητεῖν περμοῦσαν 

χθόνον πολὺν βίον ἀνδρὸς ἠδιώτου ἀπράγμονος, καὶ µόγις 
εὑρεῖν κείµενόν πον καὶ παρημµελημένον ὑπὺ τῶν ἄλλων, 

D ιο καὶ εἰπεῖν ἰδοῦσαν ὅτι τὰ αὐτὰ ἂν ἔπραξε καὶ πρώτη 
λαχοῦσα, καὶ ἀσμένην ἑλέσθαι. καὶ ἐκ τῶν ἄλλων δὴ 
Θηρίων «ὠσαύτως εἰς ἀνθρώπους ὤὥναι καὶ εἰς ἄλληλα, 

τὰ μὲν ἄδικα εἰς τὰ ἄγρια, τὰ δὲ δύιαια εἷς τὰ ἥμερα 
µεταβάλλοντα, καὶ πάσας µέξεις µίγννσθαι. ἐπειδὴ ὅ’ οὖν 

Ιόπάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ἠρῆσθαι, ὥσπερ ἔλαχον, ἐν 

τάξει προσιέναι πρὸς τὴν άχεσιν' ἐκείνην ὅ) ἑκάστῳ ὃν 
Ε εἴλεο δαίμονα, τοῦτον φύλακα ξυμπέµπειν τοῦ βίου καὶ 

ἀποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων. ὃν πρῶτον μὲν ἄγειν αὐ- 
τὴν πρὸς τὴν Κλωθὼ ὑπὸ τὴν ἐκείνης χεῖρά τε καὶ ἐπι- 

3ο στροφὴν τῆς τοῦ ἀτράκτου δίνης, κυροῦντα ἣν λαχὼν 

εἴλετο µοῖραν: ταύτης δ ἐφαψάμενον αὖθιᾳ ἐπὶ τὴν τῆς 

515 τρόπου ἄγειν νῆσιν, ἀμετάσεροφα τὰ ἐπικλωσθέντα ποι- 

πεδίον διὰ παύματός τε καὶ πνίγους δεινοῦ: καὶ γὰρ εἶναι 
αὐτὸ κενὸν δένδρων τε καὶ ὅσα γῆ φύει' σκηνᾶσθαι οὖν 
σφᾶς ἤδη ἑσπέρας γιγνοµένης παρὰ τὸν ᾽Μμέλητα ποτα- 
μόν, οὗ τὸ, ὕδωρ ὠγγεῖον οὐδὲν οτέγειν. µέτρον μὲν οὖν 
τι τοῦ ὕδατος πᾶσιν ἀναγκαῖον εἶναι πιεῖν, τοὺς δὲ φρο- 
νήσει μὴ σωζυμένους πλέον πίνει τοῦ μέτρου" τὸν δὲ 
del πιόντα πάντων ἐπιλανθάνεσθαι. ἐπειδὴ δὲ κοιµηθῆναι 
καὶ µέσας νύκτας γενέσθαι, βροντήν τε καὶ σεισμὸν γενέ- 
σθαι, καὶ ἐντεῦθεν ἐξαπίνης ἄλλον ἄλλῃ φέφεσθαι ἄνω 
εἰς τὴν γένεσιν, ἄτεοντας ὥσπερ ἁστέρας. αὐτὸς δὲ το 
μὶν ὕδατος κωλυθῆναι πιεῖν: ὅπῃ μέντοι καὶ ὅπως εἰς τὸ 
σῶμα ἀφίκοιτο, οὐκ εἰδέναι, ἀλλ ἐξαίφνης ἀναβλέφας 
ἰδεῖν ἔωθεν αὐτὸν ἤδη κείµενον ἐπὶ τῇ πυφᾷ. 

Καὶ οὗτος, ὦ Γαύκων, 
ἀπώλετο, καὶ ἡμᾶς ἂν σώσεεν, ἂν πειθώµεθα αὐτῷ, 
καὶ τὺν τῆς Ίήθης ποταμὸν εὖ διαβησύμεθα καὶ τὴν 
φυχὴν οὐ μιανθησόμεθα” ἆλ}’ ἂν ἐμοὶ πειθώµεθα, νοµί- 
ζοντες ὠθάνατον τὴν ψυχἠν καὶ ὄννατὴν πάντα μὲν κακὰ 
ἀνέχεσθαι, πάντα δὶ ἀγαθά, τῆς ἄνω ὁδοῦ ὧεὶ ἐξόμεθα 
καὶ δικαιοσύνην μετὰ φφονήσεως παντὶ ερόπω ἐπιτηδεύ- 

σοµεν, ἵνα καὶ ἡμῖν αὐτοῖς φίλοι ὤμεν καὶ τοῖς Θεοῖς, 

αὐτοῦ τε µένοντες ἐνθάδε, καὶ ἐπειδὰν τὰ ἆθλα αὐτῆς 

μύθος ἐσώθη καὶ οὐκ 

δε οὕντα: ἐντεῦθεν δὲ δὴ ἀμεταστρεπτὶ ὑπὺ τὸν τῆς Ανάγκης κομιζώµεθα, ὥσπερ οἱ νικηφύροι περιαγειρόµενοι, καὶ 
ἴέναι Ὀρύνον, καὶ δι ἐκείνου διεξελθόντα, ἐπειδὴ καὶ οἱ  ἐνθάδε καὶ ἐν τῇ χιλιέτει πορεία, ἣν διεληλύθαμεν, εὖ 

30 ἄλλοι διήλθον, πορεύεσθαι ἅπαντας εἰς τὸ τῆς ήθης πράττωµεν. 

8, μόλις a. 
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ρ. Βεκκ. 
P. III. V. η, 

179 
Θιὸς ἤ τις ὠφθρώπων ὑμῖν, ὦ ξένοι, εἴληφε τὴν αὖ 

τίαν τῆς τῶν νόμων διαθέσεως; 
Κι. Θνό, ὦ ἕένε, Θεός, ὥς γε τὸ δικαιότατον 

εὐπεῖν' παρὰ μὶν ἡμῖν Ζεύς, παρὰ δὲ ακεδαιμονίοις, 

5 ὅθεν 0δ' ἐστίν, οἶμαι φάναι τούτους Απόλλωνα. ἡ γάρ: 
ΔΕ. Ναί. 

4Θ. Μῶν οὖν καθ ΄Ὅμηρον λέγες, ὡς τοῦ Μένω 
Ἡ φοιεῶντος πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς ἑκάστοτε συνουσίαν δι 

ἐνώτον ἔτους καὶ κατά τὰς παρ ἐκείνου φήµας ταῖς πό- 

1ο λεσιν ἡμῖν Θέντος τοὺς "όμουρ; 

Κ4. «έγεται γὰρ οὕτω παφ ἡμῖν: καὶ δὴ καὶ τὸν 
180 ἀδελφόν γε αὐτοῦ Ῥαδάμανθυν, ἀκούετε γὰφ τὸ ὄνομα, 
ους δικαιότατον γεγονέναι. τοῦτον οὖν φαῖμεν ἂν ἡμεῖς γε 

οἱ Νρῆτες ἐκ τοῦ εύτε διανέµειν τὰ περὶ τὰς δίκας ὁρ- 
15 Φῶς τοῦτον τὸν ἔπαινον αὐτὸν εἰληφέναι. 

4Θ. Καὶ καλόν γε τὸ κλέος υἱεῖ τε «Ιιὸς µάλα πφρέ- 

πον. ἐπειδὴ δὲ ἐν τοιούτοις ἤθεσι τέθραφθε νομικοῖς οὐ 
τε καὶ ὅδε, προσδοκῶ οὐκ ἂν ἀηδώς ἡμᾶς πεφί τε πο- 

Α. 

ἀιτείας τὰ νῦν καὶ νόμων τὴν διατριβὴν λέγοντάς τε καὶ 
ἀκούοντας ἅμα κατὰ τὴν πορείαν ποιήσεόθαι. πάντως ὅ᾽ 
ἤ γε ἐκ Κνωσοῦ ὁδὸς εἰς τὸ τοῦ Φιὸς ἄντρον καὶ ἱερόν, B 
ὡς ἀκούομεν, ἱκανή, καὶ ἀνάπαυλαι κατὰ τὴν ὁδόν, 
ὡς εἰκός, πνίγους ὄντος τὰ νῦν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς δένδρε- ὃ 

σίν εἶσι σκιαραί, καὶ ταῖς ἡλικίαις πρέπον ἂν ἡμῶν εἴη 
τὸ διαναπαύεσθαι πυκνά ἐν αὐταῖς, λόγοις τε ἀλλήλους 
παραμνθουµένους τὴν ὁδὺν ἅπασαν οὕτω μετὰ ῥᾳστώνης 
διαπερᾶναι. 

Κά. Καὶ μὴν ἔστι γε, ὦ ξένε, προϊόντι κυπαρίττων 10 
τε ἐν τοῖς ἄλσεσιν Όψη καὶ κάλλη θαυμάσια, καὶ λειμῶνις Ὁ 
ἐν οἷσιν ἀναπανόμενοι διατρίβοιµεν ἄν. 

αθ. Ὀρθῶς λέγες. 

Κα. Πάνν μὶν οὖν' ἰδόντες δὲ μᾶλλον φήσοµεν. ἀλλ' 

ἴωμεν ἀγαθῇ τύτῃ. "5 
486. Ταῦτ εἴη. καὶ µοι λέγε, κατὰ τί τὰ ξυσαίτιά 

τε ὑμῖν συντίταχεν ὁ νόµος καὶ τὰ γυμνάσια καὶ τἡν τῶν 18ί 
ὅπλων ἕξινι ' 

ἰδόντες δὲ --- τύτη 
. ἄοτα, 450 Ἠ. 

7. Ὅμηρον] Οάγ95. τν 118. -- 9. ἐννάτου α. -- 14. ἡμᾶς om. 4. -- τε om. 4. 
1. ὃ) Π) δή 5. -- 2. Κνωσσοῦ a. -- 13. διατρίβοιµε» ἄν. 4Θ. Πάνυ - οὖν ὀρθῶς λέγεις" 

και Ταῦτ' εἴη. 46. Καΐ μοι λέγε Winckelinannus, coll. Hipp. wai. 381 0 
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XA. Οἶμαι μέν, ὦ Εένε, καὶ παντὶ ῥάδιον ὑπολαβεῖν 
εἶναι τά γε ἡμέτερα. τὴν γὰρ τῆς χώρας πάσης Κφήτης 

Ὦ φύσιν ὁρᾶτε, ὡς οὐκ ἴἔστι, καθώπερ ἡ τῶν Θετταλῶν, 
πεδιάς. διὸ δὴ καὶ τοῖς μὲν ἴπποις ἐκεῖνοι χρῶνεαι μᾶλλον, 

η ὄρόμοισι δὲ ἡμεῖς: δε γὰρ ἀνώμαλας αὖ καὶ πρὸς τὴν 
τῶν πεζῇ δρόμων ἄσκησιν μζλλον σύμμετρος. ἐλαφρὰ δὴ 
τὰ Όπλα ἀναγκαῖον ἓν τῷ τοιούτῳ κεκτῆσθαι καὶ μὴ βά- 
ρος ἔχοντα Θεῖν' τῶν δὴ τύξων καὶ τοξευµάτων ἡ κου- 
φότης ἁρμόττειν δοκεῖ. ταῦτ᾽ οὖν πρὺς τὸν πόλεμον ἡμῖν 

ΕΙῶπαντα ἐξήρτνται, καὶ πάνθ᾽ ὁ νομοθέτης, ὥς γ ἐμοὶ 
φαίνεται, πφὺς τοῦτο βλέπων αυψετάττετο, ἐπεὶ καὶ τὰ 

ἐυσσίτια κινδυνεύει ξυναγαγεῖν ὁφῶν ὡς πάντες, ὁπόταν 
στρατεύωνταε, τόθ᾽ ὑπ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀναγκάζον- 
ται φνλακῆς αὐτῶν Ένεκα ἔυσσιτεῖν τοῦτον τὸν χρόνον’ 

τ 15 ἄνοιαν δή µοι δοκεῖ καταγνῶναι τῶν πολλών ὡς οὗ µαν- 
Φανύντων Ότι πύλεμος ἀεὶ πᾶσι διὰ βίου ἑυνεχής ἐστι 
πρὺς ἁπάσας τὰς πόλεις" εἰ δὴ πολέμου γε ὄντος φυ- 
λακῆς ἕνεκα δεῖ ἔνσσιτεῖν καί τινας ἄρχοντας καὶ ἄρχο- 

6986 Ἠµένους διακεκοσµηµένους εἶναι φύλακας αὐτῶν, τοῦτο 
189 30 καὶ ἐν εἰρήνη ὁρασεέον. ἣν γὰφ καλοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν 

ἀνθρώπων εἰρήνην, τοῦε᾽ εἶναι µόνον ὄνομα, τῷ ὅὃ' 
ἔργω πάσαις πρὸς πάσας τὰς πόλεις αεὶ πόλεµον ἀκήρυ- 
πτον κατὰ φύσιν εἶναι. καὶ σχεδὸν ἀνευρήόεις οὕτω σκο- 
πῶν τὸν Κφητῶν νοµοθέτην, ὡς εἰς τὸν πόλεμον ἅπαντα 

3ὐ δηµοσία καὶ ἐδίᾳ τὰ νόμιμα ἡμῖν ἀποβιέπων συγεεύξατο, 
καὶ κατὰ ταῦτα οὕτω φυλώετειν παρέδωκε τοὺς νόμους, 

Β ὡς τῶν ἄλλων οὐδενὸς οὐδὲν ὄφελος ὄν, οὔτε κτηµώτων 
οὔτ) ἐπιτηδευμάτων, ἂν μὴ τῷ πο]έμῳ ὥρα κρατῇ τις" 
πάντα δὲ τὰ τῶν φικωμµένων ἀγαθὰ τῶν νικώντων γί- 

3ο γγεσθαι. 

4Θ. Καλῶς γε, ὦ ξένε, φαίνει µοι γεγυμνάσθαι πρὸς 

τὸ διειδίναι τὰ Κρητῶν »όμµιμα. τεὖδε δὲ µοι φφάζε ἔτι 

σαφέστερον" ὃν γὰρ ὅρον ἔθου τῆς εὐ πολιτευοµένης πό- 
ϱ εως, δοκεῖς µοι λέγειν οὕτω κεκοσμηµένην οἰκεῖν δεῖν 
36 ὥστε πολέμω νικᾷν τὰς ἄλλας πόλειᾳ. ἡ γάρ: 

Κά. Πάνν μὲν οὐν' οἶμαι δὲ καὶ τῶδε οὕτω ἕυν- 
δοκεῖν. ς 

ΜΕ. Πῶς γὰρ ὤν ἄλλως ἀποκρίναιτο, ὦ θεῖε, «4α- 
κεδαιµονίων γε ὀσεισοῦν; 

ο 4Θ. Πότερ οὖν δὴ πύλεσ μὲν πρὺς πόλεις ὀρθὸν 

τοῦτ ἐσεί, κώμη δὲ πρὸς κώµην ἕτερον; 
Κά. Οὐδαμῶς. 
48. ᾽αλλὰ ταὐτόν; 

Κά. Ναί. 

αἱ 4. Τί δέ; πρὸς οἰκίαν οὐκίᾳ τῶν ἐν τῇ κώμη, καὶ 
πρὸς ἄνδρα ἀνδρὶ ἑἓνὶ πρὸς ἕνα, ταὐτὺν ἔτι, 

Κά. Ταύτόν. 

D 40. αὐτῷ δὲ πρὸς αὐτὸν πύτερον ὡς πολεμίῳ πρὸς 
πολέμιον διανοητέον, ἢ πῶς ἴτι λέγομεν; 
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Κά. Ὦ Εένε ᾽αθηναῖε -- οὐ γάρ σε Αττικὸν ἐθέλοιμ’ 
ἂν προσαγοφεύειν’ δοκεῖς γάρ µοι τῆς Θεοῦ ἐπωννυμίας 
ἄξιος εἶναι μᾶλλον, ἐπονομάζεσθαι: τὸν γὰρ λόγον ἐπ' 
ἀρχὴν ὀρθῶς ἀναγαγὼν σαφέστερον ἐποίησας, ὥστε ῥᾷον 
ἀνενρήσεις ὅτι νῦν δὴ ὑφ᾽ ἡμῶν ὀρθῶς ἐῤῥήθη τὸ πολε- ὅ 
µίους εἶναι πάντας πᾶσι δηµοσίᾳ τε καὶ ἰδίᾳ ἑκάσεους 
αὐτοὺς σφίσιν αὐτοῖς. 

4Θ. Πῶς εἴρηκας, ὦ θαυμάσιε; E 
Κά. Κώναῦθα, ὦ ξένε, τὸ νικᾷν αὐτὸν αὐτὸν πα- 

σῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη, τὸ δὲ ἠετᾶσθαι αὐτὸν 10 
ὑφ᾽ ἑαντοῦ πάντων αἴσχισεόν τε ἅμα καὶ κώκιστο». ταῦτα 
7ὰρ ὡς πολέμου ἐν ἑκάστοις ἡμῶν ὄντος πρὺς ἡμᾶς αὐ- 066 
τοὺς σηµαίνει. 

48. Πάλιν τοίνυν τὸν λόγον ἀνασερέφωμεν. ἐπειδὴ 

γὰρ εἰς ἕκαστος ἡμῶν ὁ μὲν κρείετων αὐτοῦ, ὁ δὲ Πετων 16184 
ἐστί, πότερα φῶμεν οἰκίαν τε καὶ κώμην καὶ πύλιν ἔχειν 63431 
ταὐτὸν τοῦτο ἐν αὐταῖς ἡ μὴ φῶμεν; 

XA. Τὸ κρείτεω τε αὐτῆς εἶναι λέγει τινά, τὴν 
δ᾽ ἥττω; 

4Θ. Ναί, 0 

ΚΙ. Καὶ τοῦτο ὀρθῶς ἤρου' πάφυ γὼρ ἴστι καὶ 
σφόδρα τὸ τοιοῦτον, οὐχ Πκιστα, ἐν ταῖς πόλεσιν: ἐν 
ὁπόσαις μὶν γὰρ οἱ ἀμείνονες νικῶσι τὸ πλήθος καὶ τοὺς 

χείφους, ὀφθῶς ἂν αὕτη κρείττων τε αὐτῆς λέγοιβ’ ἡ πόλις 
ἐπαινοῖτά τε ἂν δικαιότατα τῇ εοιαύτῃ νίκῃ' τοὐναντίον 15 
δέ, ὅπου τώναντία. 

4ο. Τὸ μὲν τοίνυν εἴ ποτ ἐστί που τὸ χεῖρον κρεῖτ Β 
τον τοῦ ἀμείνονος ἐάσωμεν' µακροτέρου γὰρ λόγου: τὸ 
δὲ ὑπὸ σοῦ ἠεγόμενον µανθάνω νῦν, ὥς ποτε πολῖται Ευγ- 
γεγεῖς καὶ τῆς αὐτῆς πόλεως γεγονότες ἄδικοι καὶ πολλοὶ 20 

ἐννελθόντες δικαίους ἐλάετους ὄντας βιάσονται δουλού- 

µενοι, καὶ ὕταν μὶν κρατήσωσιν, ἤττων κ} πόλις αὐτῆς 
ὀρθῶς αὕτη λέγοιτ᾽ ἂν ἅμα καὶ κακή, ὅπου ὅ' ἂν ἠττῶν- 
ται, κρείττων τε καὶ ἀγαθή. 

XA. Καὶ µάλα ἄτοπον, ὦ ἑένε, τὸ νῦν λεγόµενον΄ 15ο 
ὅμως ὅ᾽ ὁμολογεῖν οὕτως ἀναγκαιότατον. 

48. Ἔπε δή" καὶ τόδε πάλιν ἐπισκεφώμεθα”: πολλοὶ 
ἀδελφοί που γἐνοινε᾽ ἂν ἑνὸς ἀνδρός τε καὶ μιᾶς υἱεῖς, 
καὶ δὴ καὶ Φαυμασεὸν οὐδὲν τοὺς πλείους μὲν ἀδίκους 

αὐτῶν γίγνεσθαι, τοὺς δὲ ἐλάτεους δικαίους. η 
Κα. Οὐ γὰρ οὖν. 

4Θ. Καὶ οὐκ ἂν εἴη γε πρέπον ἐμοί τε καὶ ἡμῖν 
τοῦτο Φηρεύκιν, Ότι νικώντων μὲν τῶν πονηρῶν ἤ τε 
οἰχία καὶ ἡ ξυγγένεα αὕτη πᾶσα ἥττων αὐτῆς λέγοιτ᾽ ἂν, 
κρείετων δὲ ἠττωμένων' οὐ γὰρ εὐσχημοσύνης τε καὶ ἄσχη- «ο Ὁ 
µοσύνης ῥημάεων ἕνεκα τὰ νῦν σκοπούµεθα πρὺς τὸν 
τῶν πολλών λόγον, ἆλλ ὀρθότητός τε καὶ ἁμαρείας πέρι 
νόμων, ῆτις ποτέ ἐστι φύσει, 

Κά. ἸΑληθέστατα, ὦ ξένε, λέγει. 
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ΜΕ. Καλῶς μὲν οὖν, ὥς γε ἐμοὶ Ευνδοκεῖν τό γε 
τοσοῦτον τὰ νῦν. ' 

αΘ. Ἴδωμεν δὴ καὶ τόδε' τούτοις τοῖς ἄρτι Μεγομέ- 
γοις ἀδελφοῖς γένοιτ᾽ ἄν πού τις δικαστής; 

6 AA. Πάνυ γε. 

4Θ. Πότερος οὖν ἀμείνων; ὅσεις τοὺς μὲν ἀπολέ- 
E σειεν αὐτῶν ὅσοι κακοί, τοὺς δὲ βελείους ἄρχειν αὐτοὺς 

αὐτῶν προστάξεεν, ἢ δε ὃς ἂν τοὺς μὲν χφηστοὺς 
ἄρχειν, τοὺς χείρους δ᾽ ἑάσας ζῆν ἄρχεσθαι ἑκόντας ποι- 

486 ιο ήσειε; τρίτον δέ που δικαστὴν πρὺς ἀρετὴν εἴπωμεν, εἴ 
τις εἴη τοιοῦτος, ὅστις παραλαβὼν ἑνγγένειαν µίαν ὅτα- 

6348 φεροµένην μήτε ἀπολέσιε µηδένα, διαλλάξας δὲ εἰς τὸν 
ἐπίλοιπον χρόνον όµους αὐτοῖς Φεὶς πφὸς οἀλλήλους πα- 

ραφνλάττειν δύναιτο ὥστε εἶναι φίλους. 
15 AA. Μωρῷ ἀμείνων γήγνοις) ἂν ὁ τοιοῦτος δικαστής 

τε καὶ νομοθέτης. 

ΑΘ. Καὶ μὴν τοὐναντίον γε ἢ πρὺς πόλεμον ἂν 
βιέπων αὐτοῖς τοὺς χόµους διανομοῦετοῖ. 

AA. Τοῦτο μὶν ἀληθές. 
ο. 4Θ. Τί ό' ὁ τὴν πόλιν ἐυναρµόετων: πρὸς πόλεμον 

αὐτῆς ἂν τὸν ἔξωθεν βλέπων τὺν βίον κοσμοῖ μᾶλλον, 

Ν ἢ πρὸς πόλεμον τὺν ἐν αὐτῇ γινόµενον ἑκάστοτε, ἢ δὴ 
καλεῖται ὀτάσις; ὃν μάλιστα μὶν ἅπας ἂν βούλοιο μήτε 
γενέσθαι ποτὲ ἐν ἑαυτοῦ πύλει γενόμενόν τε ὡς τάχιστα 

35 ἁπαλλάττεσθαι. 
XA. «ῆλον ὅτι πρὸς τοῦτον. 

4Θ. Πότερα ὅ ἀπολομένων αὖ τῶν ἱτέρων εἰρήνην 
τῆς σεάσεως γενέσθαι, νικησάντων δὲ ποτέρων, δέξαιτ᾽ 

ἄν τις μᾶλλον ἢ φιλίας τε καὶ εἰφήνης ὑπὸ διαλλαγών 
30 γενομένης οὕτω τοῖς ἔξωθεν πολεµίοι προσέχειν ἀνάγ- 

ο κην εἶναι τὸν νοῦν; 
457 Κά. Οὕτω πᾶς ἂν ἐθέλοι πρότερον ἢ ᾿πείνως περὶ 

τὴν αὐτοῦ γίγνεσθαι πόλιν. 
46. Οὐκοῦν καὶ νομοθέτης ὠὡσαύτως: 

as AA. Τί μήν 
ἀΘ. Αρ οὖν οὐ τοῦ ἀρίστου ἕνεκα πάντα ἂν τὰ 

γόμιμα τιθείη πᾶς: 

Κα. Πῶς ὅ᾽ οὗ; 

4Θ. Τό γε μὴν ἄριστον οὔτε ὁ πόλεμος οὔτε ἡ σεάσις, 
«ο ἀπευκτὸν δὲ τὸ δεηθῆναι τούτων, εἰρήνη δὲ πρὸς ἁλλή- 

ους ἅμα καὶ φιλοφροσύνη. καὶ δὴ καὶ τὸ νικῶν, ὡς ἔοικεν, 

Ὁ αὐτὴν αὐτὴν πόλιν οὐκ ἦν τῶν ἀρίσεων ἀλλὰ τῶν ἄναγ- 
καίων, Όμοιον ὡς εἰ κάµνον σῶμα ἰπερικῆς καθάρσεως 
τυχὺν ἡγοῖτό τις ἄριστα πφάττειν τότε, τῷ δὶ μηδὶ τὸ 

« παράπαν δεηθένει σώματι μηδὲ προσέχοι τὸν νοῦν. ὡσαύ- 
τως δὲ καὶ πρὸς πόλεως εὐδαιμονίαν ἢ καὶ ἰδιώτου δια- 

»οούμενος οὕτω εις οὔτ ἄν ποτε πολιτικὺς γένοιτο ὀρθῶς, 
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πρὸς τὰ ἴξωθεν πολεμικὰ ἀποβλέπων µόνον καὶ πρῶτον, 

οὔτ᾽ ἂν νομοθέτης ἀκριῤής, εἰ μὴ χάριν εἰρήνης τὰ πο- 
λέμου νομοθετοῖ μᾶλλον ἢ τῶν πολεμοιῶν ἕνεκα τὰ τῆς ΕΚ 
εἰρήνης. . 

XA. Φαίνεται µέν πως ὁ Ἰόγος οὗτος, ὦ ξένε, ὀρθῶς 5 
εἰρῆσθαι, Θαυμάζω γε μὴν εἰ τά τε παρ ἡμῖν νόµιµα 
καὶ ἔτι τὰ περὶ ακεδαίμονα µῆ πᾶσαν τὴν οπουδὴν 
τούτων ἕνεκα πεποίηται. 

460. Τάχ ἂν ἴπως: δεῖ δ’ οὐδὲν σκληρῶς ἡμᾶς αὐτοῖς 

διαµάχεσθαι τὰ νῦν, ἀλλ ἠρέμα ἀνερωτᾷν, ὡς µόλισαιοθς9 
περὶ ταῦτα ἡμῶν τε καὶ ἐκείνων σπονδαζόντων. καί οι 

τῷ λόγω ξυνακολονθήσατε. προστησώµεβα γοῦν Τύρταιον, 

τὸν φύσει μὶν Αθηναῖον, τῶνδε δὲ πολίτην γενύμενον, 
ὃς δὴ μάλιστα ἀνθρώπων περὶ ταῦτα ἐσπούδακεν εἰπὼν ὅτι 

οὔτ) ὤν μνησαίµην οὔτ' ἐν λόγω ἄνδρα τιθείµην 15 
οὔτ' εἴ τις πλουσιώτατος ἀνθρώπων εἴη, φησίν, οὔτ εἰ Β 
πολλὰ ἀγαθὰ κεκτηµένος, εἰπὼν σχεδὀν ἅπαντα, ὃς μὴ 
περὶ τὸν πόλεμον ἄριστος γέγνοιτ ἀεί, ταῦτα γὰρ ἀκή- 
κοώς που καὶ οὗ τὰ ποιήματα" δδε μὲν γάρ, οἶμαι, ὅια- 

κορὴς αὐτῶν ἐστί. 30 

ΜΕ. Πώνν μὶν οὖν. 
XA. Καὶ μὴν καὶ παρ ἡμᾶς ἐλήλνθε κομισθέντα ἐκ 

Αακεδαίμονος. 

4Θ. "δι νῦν δὴ ἀνερώμεθα κοινῇ τουτονὶ εὺν ποιη- 

τὴν οὐτωσί πως, ο Τύρταιε, ποιητὰ Φειότατε" δοκεῖς 15 
γὰρ δὴ σοφὺς ἡμῖν εἶναι καὶ ἀγαθός, ὅτι τοὺς μὲν ἐν ϐ 
τῷ πολέμῳ διαφέροντας διαφερόντως ἐγκεκωμίακας' ἤδη 189 
οὖν τυγχάνοµεν ἐγώ τε καὶ dos καὶ Κλεινίας ὁ Κνώσιος 507 
οὗτοσὶ ξυμφερόμενοί σοι περὶ τούτου σφόδρα, ὡς δοκοῦ- 
μεν" εἰ δὲ περὶ τῶν αὐτῶν λέγομεν ἀνδρῶν ἢ µή, βουλό- 10 
µεθα σαφῶς εἰδέναι. Λέγε οὖν ἡμῖν, ρα εἴδη δύο πολέ- 
µου, καθάπερ ἡμεῖς, ἡγεῖ καὶ σὺ σαφῶς; ἢ πῶς; Πρὸς 
ταῦτα, οἶμαι, κἂν πολὺ φανλότερος εἴποι Τυρταίου τις 

τὀληθές, ὅτι δύο, τὸ μὲν ὃ καλοῦμεν ἅπαντες στάσιν, D 
ὃς δὴ πάντων πολέμων αλεπώτατος, ὡς ἔφαμεν ἡμεῖς as 
νῦν δή: τὸ ὃ᾽ ἄλλο πολέμου Θήσομεν, οἶμαι, γένος ἅπαν- 
τες ᾧ πρὸς τοὺς ἐκτός τε καὶ ἀλλοφύλους χρώµεθα διαφε- 
ρόμενοι, πολὺ πραύεερον ἐκείνου. 

Κά. Πῶς γὰρ οὔ: 
4Θ. Φέρε δή, ποτέρους καὶ πρὸς πύτερον ἐπαινῶν 

τὺν πύόλεμον οὕτως ὑπερεπῄνεσας, τοὺς ὅ᾽ ἔψεξας τῶν 
ἀνδρῶν; ἴἔοικας μὲν γὰρ πρὺς τοὺς ἐκτόφ' εἴρηκας γοῦν 

ὧδε ἐν τοῖς ποιήµασιν, ὡς οὐδαμῶς τοὺς τοιούτους ἄνε ἙἘ 

Ἰόμενος, Οἱ μὴ τολµήσωσι μὲν 
ὁρᾷν φόνον αἱματύεντα, 4 

καὶ ontcov ὀρέγοιντ ἐγγύθεν ἱσεάμενοι. 
Οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα εἴποιμεν ὧν ἡμεῖς ὅει Σὺ μὶν 
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ἐπαινεῖς, ὡς ἔοικας, ὦ Τύρταιε, μάλιστα τοὺς πρὸς τὺν 
190 ὀθνεῖόν τι καὶ ἔξωθεν πόλεμον γιγνόμενον —— 

Φαίη ταῦτ ἄν που καὶ ὁμολογοῖ; 

κ. Τί μήν; 

5 αθ. Ἡμεῖς δέ γε ἀγαθῶν ὄντων τούτων ἴτι φαμὶν 
6580 ἀμείους εἶναι καὶ πολὺ τοὺς ἐν τῷ µεγίστῳ πολέμῳ γεγνο- 

µένους ἀρίστους διαφανῶς. ποιητην δὲ καὶ ἡμεῖς µάρ- 
τυρα ἔχομεν, Θέογνιν, πολίτην τῶν ἐν Σικελίᾳ Μεγαρέων, 
ὃρ φησι 

ο. πιστὸς ἄνηρ χφυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύόασθαι 
ἄξιος ἐν χαλεπῇ, Κύρνε, διχοστασίῃ. 

τοῦτον δή φαµεν ἐν πολέμω χαλεπωτέρω ὠμείνονα ἐκείνου 
πάμπολυ γίγνεσθαι, οχεδὸν ὅσον ἀμείνων δικαιασύνη καὶ 

Βϐ σωφφοσύνη καὶ φρόνησις εἰς ταὐτὸν ἐλθοῦσα μετ ἀνδρίας. 

1η πιστὸς μὲν γὰρ καὶ ὑγιῆς ἐν στάσεσιν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο 

ἄνευ ἔνμπάσης ἀρετῆς' διωβάντες ὃ) εὖ καὶ μαχόμενοι 
ἐθέλοντες ἀποθνήσκειν ἐν τῷ ποϊἰέμω, ὦ φράζει Τὔρεαιος, 
τῶν μισθοφόρων εἰσὶ πάμµπολλοι, ὧν οἱ πλεῖστοι γίνονται 
Φφασεῖς καὶ ἄδικοι καὶ ὑβρισταὶ καὶ ἀφρονέστατοι σχεδὺν 

Χι πάντων, ἐκτὸς δή τινων µάλα ὀλίγων. ποῖ δὴ τελευτᾷ 
6 νῦν ἡμῖν οὗτος ὁ λόγος, καὶ τί φανερόν ποτε ποιῆσαι 

βουληθεὶς λέγει ταῦτα: ὅῆλον ὅτι τόδε, ὡς παντὸς μᾶλλον 

καὶ ὁ τῆδε παρά «ιὸὺς νοµοθίτης, πᾶς τε οὗ καὶ σµι- 

κρὸν ὄφελος, οὐκ ἄλλο ἢ πρὸς τὴν µεγίστην ἀριτὴν µά- 
{94 15 λιστα β]έπων ἄεὶ Θήσει τοὺς νόμους" ἴσει δέ, ὥς φησι 

Θέογνις, αὕτη πιστότης ἐν τοῖς δεινοῖς, ἤν τις δικαιοσύ- 
νην ἂν τελέαν ὀνομάσειεν. ἣν δ᾽ αὖ Τὔρταιος ἐπῄνεσε µά- 
λιστα, καλὴ μὲν καὶ κατὰ καιρὸν κεκοσµηµένη τῷ ποιητῇ, 

D τιτάρτη µένεοι Όμως ἀριθμῷ τε καὶ δυνάμει τοῦ τιµία 

40 εἶναι λέγοιτ᾽ ἂν ὀρθύτατα. 
η. Ὦ Εένε, τὸν νοµοθίτην ἡμῶν ἀποβάλλομεν εἰς 

τοὺς πόῤῥω νοµοθέτας: 
40. Οὐχ ἡμεῖς γε, ὦ ἄριστε, ὦὧλλ' ἡμᾶς αὐτούς, 

ὅταν οἰώμεθα πάντα τά τ ἐν Πακεδαίμονι καὶ τὰ τῇδε 
30 πρὸς τὸν πόλεμον μάλιστα βλέποντας υκοῦργόν τε καὶ 

Πίνω τίθεσθαι τὰ νόμιμα. 

XA. Τὸ δὲ πῶς χρῆν ἡμᾶς λέγειν 

486. ὍὭσπερ τὸ τε ἀληθές, οἶμαι, καὶ τὸ δίκαιον 
ΕΚ ῥὑπέρ γε Βείας διαλεγοµένονς ἀέγειν, οὐχ ὡς πρὸς ἀρετῆς 

«οτι µόριον, καὶ ταῦτα τὸ φανλότατον, ἐτίθη βλέπων, ἀλλά 

πρὸς πᾶσαν ἀρετήν, καὶ κατ εἴδη ζητεν αὐτῶν τοὺς 
νόμους, οὐδ᾽ ὤπερ οἱ τῶν νῦν εἴδη προτιθέµενοι ζητοῦσιν: 
οὗ γὰρ ἂν ἕκαστος ἐν χρεία γίγνηται, τοῦτο ζητεῖ νῦν 
παραθέµενος, ὁ μὲν τὰ περὶ τῶν κλήρων καὶ ἐπικλήρων, 

μα ὁ δὲ τῆς αἰκίας πέρι, ἄλλοι δὶ ἄλλα ἄττα µυρία τοιαῦτα᾽ 

4 ἡμεῖς δέ φαµεν εἶναι τὸ περὶ νόµους ζήτημα τῶν εὖ ζη- 
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τούντων, ὥσπερ νῦν ἡμεῖς ἠρξάμεθα. καὶ σοῦ τὴν μὲν 
ἐπιχείρησιν τῆς ἐξηγήσεως περὶ τοὺς νόµους παντάπασιν 
ἄγαμαι: τὸ γὰρ ὧπ ἀρειτῆς ἄρχεσθαι, λέγοντα ὡς ἐτίθη 
ταύτης ἕνεκα τοὺς νόμους, ὀρθόν' ὅτι δὲ πάντα. εἰς µό- 

ριον ἀρετῆς, καὶ ταῦτα τὸ σμικρύτατον, ἐπαναφέροντα 6 
ἔφησθα αὐτόν νομοθετεῖν, οὔτε ὀρθῶς ἔτι µοι κατεφάνης 
λέγων τόν τε ὕστερον νῦν λόγον τοῦτον πάντα εἴρηκα διὰ 
ταῦτα. πῇ δὴ οὖν σε ἔτ ἂν ἐβουλόμην διελόµενον λέγειν 
αὐτός τε ἀκούειν; βούλει σοι φράζω; Β 

XA. Πάνυ μὶν οὖν, ὦ ξένε. 1ο 

αθ. ᾿ἘΕχρῆν εἰπεῖν, αἳ Κρητῶν νόμοι οὐκ εἰσὶ µάτην 
διαφερόνεως ἐν πᾶσιν εὐδόκιμοι τοῖς Ελλησιν΄ ἔχουσι γὰρ 
ὀρθῶς τοὺς αὐτοῖς χρωµένυυς εὐδαίμοναρ ἀποτελοῦντες" 
ἅπαντα γὰρ τὰ ἀγαθὰ πορίξουσι. διπλᾶ δὲ ἀγαθά ἐστι, 
τὰ μὲν ἀνθρώπινα, τὰ δὲ Θεῖα" ἤρτηται ὅ᾽ ἐκ τῶν θείων 15 
Θάτερα: καὶ ἐὰν μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλις, κτᾶ- 

ται καὶ τὰ ἐλάττονα, εἰ δὲ µή, στέρεται ἀμφοῖν' ἔσει δὲ {5 
τὰ μὲν ἐλάττονα ὧν ἡγεῖται μὲν ὑγίια, κάλλος δὲ δεύ- 
τεφον, εὖ δὲ τρίτον ἰσχὺς εἴς τε δρόμον καὶ εἰς τὰς ἄλλάς 

πάσας κινήσεις τῷ σώματι, τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτος οὐ 39 
τυφλὸς ἆλλ ὀξὺ βλέπων, ἄνπερ ἅμ ἔπηται φρονήσε. ὃ 
δή πρῶτον αὖ τῶν θείων ἡγεμονοῦν ἐσεὶν ἀγαθῶν, ἡ 
φφόνησις, δεύτερον δὲ μετὰ νοῦν σώφρων ψυχῆς ἕξις' ἐκ 
δὲ τούτων µετ ἀνδρίας κραθέντων τρίτον ἂν εἴη δικαιο- 
σύνη, τέταρτον δὲ ἀνδρία. ταῦτα δὲ πάντα ἐκείνων ἔμ-αδυ 
προσθεν τέτακται φύσει, καὶ δὴ καὶ τῷ νοµοθέτῃ τακτέον 
οὕτω. μετὰ ὃλ ταῦτα τὰς ἄλλας προστάξεις τοῖς πολίταις 
εἰς ταῦτα βλεπούσας αὐτοῖς εἶναι διακελευστέον, τούτων 

δὲ τὰ μὲν ἀνθρώπινα εἰς τὰ θεῖα, τὰ δὲ θεῖα εἰς τὸν 

ἠγεμόνα νοῦν Εύμπαντα βλέπειν. περί τε γάμους ἀλλήλοις πο 
ἐπικοινουμένους, µετά τε ταῦτα ἐν ταῖς τῶν παίδων γερνή- 

σισι καὶ τροφαῖς, ὅσοι τε ἄῤῥενες καὶ ὅσαι θήλειαε, νέων 
τε ὄντων καὶ ἐπὶ τὸ πρεοβύτερον όντων µέχρι γήρως, ἙἘ 
τιμῶντα ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι δεῖ καὶ ἀτιμάζοντα, ἐν πά- 

σαις ταῖς τούτων ὁμιλίαις τάς τε λύπας αὐτῶν καὶ τὰς 16 

ἡδονὰς καὶ τὰς ἐπεθυμίας Ευμµπάντων τε ἐρώτων τὰς 
οπουδᾶς ἐπεσκεμμένον καὶ παραπεφυλαχότα φέγειν τε ὁρ- 
Φῶς καὶ ἐπαιγεῖν δὲ αὐτῶν τῶν νόμων. ἐν ὀργαῖς τε αὖ 
καὶ ἐν φόβοις, ὅσαι τε διὰ δυστυχία» ταραχαὶ ταῖς Ψυ- 
χαῖς γίγνονται καὶ ὅσαι ἐν εὐτυχίαις τῶν τοιούτων ἆπο- 40 
φυγαί, ὅσα τε κατὰ νόσους ἢ κατὰ πολέμους ἢ πενίας 
ἢ τὰ τούτοις ἐναντία γιγνόµενα προοπίπτει τοῖς ἀνθρώ- 
ποις παθήµατα, ἐν πιῖσι τοῖς τοιούτοις τῆς ἑκάστων δια- 
θέσεως διδακτέον καὶ ὁριστέον τό τε καλὸν καὶ µή. μιτὰ ἩΒ 
δὲ ταῦτα ὠνάγκη τὸν νοµοθέτην τὰς κτήσεις τῶν πολιτῶν «5 

καὶ τὰ ἀναλώματα φυλάττειν, ὄνεινα ἂν γίγνηται τρόπον, 
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καὶ τὰς πρὸφ ἀλλήλους πᾶσι τούτοις κοινωνίας καὶ δια- 

λόσεις ἑκοῦσί τε καὶ ἄκουσι, καθ ὁποῖον ἂν ἕκαστον 
πράττωσι τῶν εοιούτων πρὺς ἀλλήλους, ἐπισκοπεῖν τό τε 
δίκαιον καὶ μή, ἐν οἷς ἴστι τε καὶ ἐν οἷς ἐλλείπει, καὶ 

δτοῖς μὲν εὐπειθέσι τῶν νόμων τιμὰς ἀπονέμειν, τοῖς δὲ 

ϱ δυσπειθέσι δίκας τακτὰς ἐπιτιθέναι, µέχριπερ ἂν πρὺς 
τέλος ἁπάσης πολιτείας ἐπεξελθών ἴδῃ τῶν τελευτησάνεων 
τίνα δεῖ τρόπον ἑκάσεοις γίγνεσθαι τὰς ταφὰς καὶ τιμάς 
ἄσεινας αὐτοῖς ἀπονέμειν δεῖ. κατιδὼν δὲ ὁ Φεὶς τοὺς 

Ἰονόµους ὤπασι τούτοῖς φύλακας ἐπιστήσει, τοὺς μὲν διά 
φρονήσεως, τοὺς δὲ δν ἀληθοῦς δόξης εντας, ὅπως 
πάντα ταῦτα ἐννδήσας ὁ νοῦς ἑπόμενα σωφροσύνη καὶ 
δριαιοσύνη ἀποφήνῃ, ἀλλὰ μὴ πἱούτω μηδὲ φιλοτιµία. 

Ὦ οὕτως, ὦ ἐένοι, ἔγωγε ἤθελον ἂν ὑμᾶς, καὶ ἔτι νῦν βού- 
'δλομαι, δαξελθεῖν πῶς ἐν τοῖς τοῦ «4ιὸς λεγομµένοις νόµοις 

τοῖς τε τοῦ Πυθίου ᾽Απόλλωνος, οὓς ἠένως τε καὶ 1ν- 

κοῦργος ἐθίτην, ἴνεοτί τε πάντα ταῦτα, καὶ ὅπη τάξιν 
τινὰ εἰληφύτα διάδηλά ἐστι τῷ περὶ νόμων ἐμπείρῳ τέχνῃ 

εἴτε καί τισιν ἴθλσι, τοῖς δὲ ἄλλοις ἡμῖν οὐδαμῶςρ ἐστὶ 
3ο καταφανή. 

Κι. Πῶς οὖν, ὦ ἑένε, λέγειν χρὴ τὰ μετὰ ταῦτα: 

Θ. ᾿Εξ ἀρχῆς πάλιν ἴμοιγε δοκεῖ χρῆναι διεξειθεῖν, 

Ε µκαθώπερ ἠρέάμεθα, τὰ τῆς ἀνδρίας πρῶτον ἐπιτηδεύ- 
µατα”:. ἔπειτα ἕτερον καὶ αὖθις ἕτερον εἶδος τῆς ἀρετῆς 

15 διέξιμεν, ἐὰν βούλησθε: ὅπως δ᾽ ἂν τὸ πρῶτον διεξέλθω- 
μεν, πειρασύµεθα αὐτὸ παράδειγµα Θέμενοι καὶ τἆλλα 

οὕτω διαμυθολογοῦντες παραμύθια ποιήσασθαι εἲς ὁδοῦ" 
ὥστερον δὲ ἀρετῆς πάσης, ἃ γε νῦν δὴ διήλθοµεν, ἐκεῖσε 
βλέποντα ἀποφανοῦμεν, ἂν Θεὸς ἐθέλῃ. 

ΜΕ. Καλῶς λέγες, καὶ πειρῶ πρώτον κρίνει τὸν 

τοῦ ἀΑιὸς ἐπαινέτην εόνδε ἡμῖν. 
4Θ. Πειράσομαι καὶ σὲ τε καὶ ἐμαντόν' κοινὸς γὰρ 

ὁ λύγος. λέγετε οὖν" τὰ ἔνσσίτιά φαµεν καὶ τὰ γυμνάσια 

πρὺς τὸν πύλεμον ἐξευρῆσθαι τῷ νομοθέτη: : 
5 ΜΕ. Να. 

48. Καὶ τρίτον ἢ τέταρτον; ἴσως γὰρ αν οὕτω χρείη 
496 ῥδιαριθµήσασθαι καὶ περὶ τῶν τῆς ἄλλης ἀρετῆς εἴτε μερῶν 

εἴτε ἄτε αὐτὰ καλεῖν χρεών ἐστι, δηλοῦντα µόνον ἃ 
λέγει. J 

ΜΕ. Τρίτον τοίνυν, ἴγωγε εἴποιμ) ἂν καὶ {ακεδαι- 

µονίων ὁστισοῦν, τὴν θήραν εὗρε" τέταρτον δὲ ἢ πέμπτο» 
εἰ δυναίµεθα λέγειν, πειρώµεθα. ἔτι τοίνυν καὶ τὸ τέταρ- 

τον ἔγῶγε πειρώµην ἂν λέγειν τὸ περὶ τὰς καρτερήσεις 
τῶν ἀλγηδόνων πολὺ παρ ἡμῖν γιγνόµενον ἓν τε ταῖς 

«5 πρὺς ἀλλήλους ταῖς χεραὶ µάχαις καὶ ἐν ἁρπαγαῖς τισὶ 
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διὰ πολλών πληγῶν ἑκάστοτε γιγνοµένων" ἔτι δὲ καὶ κρυ- 
πτεία τις ὀνομάξεται θαυμαστῶς πολύπονος πρὸς τὰς 
καρτερήσεις, χειμώνων τε ἀνυποδησίαι καὶ ἀστρωσίαι καὶ Ὁ 
ἄνευ Θεραπόντων αὐτοῖς ἑαυτῶν διακονήσεις, νύκεωρ τε 

πλανωμένων διὰ πάσης τῆς χώρας καὶ μεθ) ἡμέραν. ἴτι 6 
δὲ κάν ταῖς γυμνοπαιδιαῖς δειναὶ καρτερήσεις παρ ἡμῖν 

Ἰέγνονται τῇ τοῦ πνίγους ῥώμῃ διαµαχοµένων, καὶ πάμ- 
πολλα ἕτερα, σχεδὺν ὅσα οὐκ ἂν παύσαιτό εις ἑκάσεοτε 
διξιών. 

4Θ. Εὖ γε, ὦ Λακεδαιμόνιε ξένε, λέγεις. τὴν ἂν- 10 

δρίαν δὲ, φέφε, εί Φώμεν; πύτερον ἁπλ]ῶς οὕτως εἶναι 

πρὺς φόβους καὶ λύπας διαµάχην µόνον, ἢ καὶ πρὸς Ὁ 
πύθους τε παὶ ἡδονὰς καί τινας δεινὰς θωπείας πο]ακι- 197 

κάς, αἲ καὶ τῶν σεμνῶν οἰομένων εἶναι τοὺς θυμοὺς µα- 

λάττουσαι κηφίνους ποιοῦσιν; 15 

ΜΕ. Οἶμαι μὲν οὕτω, πρὸς ταῦτα ξύμπαντα. 

48. Εὐ γοῦν µεμνήμεθα τοὺς ἔμπροσθεν Ἰόγους, 
ἥττω τινὰ ὅδε καὶ πόλιν ἔλεγεν αὐτὴν αὐτῆς καὶ ἄνδρα. 
ἡ γάρ, ὦ ξένε Κνώσιει 

Κά. Καὶ πάνυ γε. 3ο 
48. Nõr οὖν πότερα λέγομεν τὸν τῶν λυπών ἤτω Ε 

κακὸν ἡ καὶ τὸν τῶν ἡδονῶν μᾶλλον; 
AA. Ἔμοιγε δοκεῖ, τὸν τῶν ἡδονῶν' καὶ πάντες που 

μᾶλλον λέγομεν τὸν ὑπὸ τῶν ἡἠδονῶν κρατούµενον, τοῦ- 
τον τὸν ἐπονείιδίσεως ἥττονα ἑαυτοῦ, πρότερον ἢ τὸν 15 
ὑπὸ τῶν λυπῶν. 

ΑΘ. Ὁ Οιὸς οὖν δὴ καὶ ὁ Πυθικὸς νομοθέτης οὐ 

δή που χωλὴν τὴν ἀνδρίαν νενοµοθετήκατον, πρὸς τὰ 
ἀριστερὰ µόνον δυναµένην ἀντιβαίνειν, πρὸς δὲ τὰ δεξιὰ 

καὶ κομψὰὶ καὶ θαπενεικὰ ἀδυνατοῦσαν: ἢ πρὸς ἀμφότερα : 30 
Ν4. Πρὸς ἀμφύτερα ἴγωγε ἀξιῶ, 
48. ἠΠέγωμεν τοίνον πάλιν, ἐπαηδεύμαεα ποῖα ἴσθ᾽ 

ἡμῖν ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσιν, ἃ γεύοντα τῶν ἡδονῶν 
καὶ οὐ φεύγοντα αὐτάρ, καθάπερ εἲς λύπας οὐκ ἔφευγεν, 

ἀλλ’ ἄγοντα εἰς µέσας ἠνάγκαξε καὶ ἴπειθε τιμαῖς ὥστεαο 
κφατεῖν αὐτῶν, ποῦ δη τοῦτ' ἴστι ταὐτὸν περὶ τὰς ἠδο- Β 
νὰς ουντεταγµένον ἐν τοῖς »όμοις; λεγέσθω, τί τοῦτ' 

ἐσεῖν ὃ καὶ ἀπεργάζεται ὑμῖν ὁμοίως πρός τε ἀλγηδόνας 
καὶ πρὺς ἡδονὰς τοὺς αὐτοὺς ἀνδρείους φικώντάς τε ἃ 
δεῖ νικῶν, καὶ οὐδαμῶς ἤττους πολεμίων τῶν ἐγγύτατα 0 
ἑαυτῶν καὶ χαλεπωτάτων. 

ΜΕ. Οὕτω μὶν τοίνυν», ὦ ἕένε, καθάπερ πρὸς τὰς 

ἀλγηδόνας εἶχον νόμους ἀντιτεταγμένους πολλοὺς εἰπεῖν, 
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AA. Οὐ μὴν οὐδ ἂν αὐτὸς ἔγωγε ἐν τοῖς κατὰ Κρή- 
την νόµοις ἔχοιμι ἐμφανὲς ὁμοίως ποιεῖν τὸ τοιοῦτον. 

40. Ὦ ἄριστοι ξένων, καὶ οὐδέν γε Θαυμαστόν, ἆλλ᾽ 
ἂν ἄρα τις ἡμῶν περὶ τοὺς ἑκάστων οἴκοι νόμους φέξη 

ὅτι, βονλόμενος ἐδεῖν τό τε ἀληθὶς ἅμα καὶ τὸ βέλτιστον, 
μὴ χαλεπῶς ἀλλὰ πράως ἀποδεχώμεθα ἀλλήλων. 

Κα. ᾿Ορθῶς, ὦ ξένε Αθηναῖε, εἴρηκας, καὶ πειστέον. 
αΘ. Οὐ γὰρ ἄν, ὦ Κλενία, τηλικοῖσδε ἀνδράσι 

πρέποι τὸ τοιοῦτον. 

ια. Κα. Οὐ γὰρ οὖν. 
46. Εὺ μὶν τοίνυν ὀρθῶς ἢ μή τις ἐπιτιμᾷ τῇ τε 

Δακωνικῇ καὶ τῇ Κρητικῇ πολιτεία, ὁ λόγος ἂν ἕτερος 
εἴη” τὰ γοῦν λεγόμενα πφὸς τῶν πολλῶν ἴσωρ ἐγὼ μᾶλλον 
ἔχοιμ) ἂν ἡμῶν ἀμφοτέρων λέγειν. ὑμῖν μὶν γάρ, εἴπερ 

16 καὶ µετρίως κατεσκεύασται τὰ τῶν νόμων, εἷς τῶν καλλί- 

στων ἂν εἴη νόμων μὴ ζητεῖν τῶν νέων µηδένα ἐᾷν ποῖα 
Ε καλῶς αὐτῶν ἢ μὴ καὶῶς ἔχει, μιᾷ δὲ φωνῇ καὶ ἐξ ἑνὸς 

σεόµατος πάντας συμφωνεῖν ὧς πάντα καλῶς κεῖται Θέν- 

των Φεῶν, καὶ ἐάν τις ἄλλως λέγῃ, μὴ ἀνέχεσθαι τὸ 
30 παρώπαν ἀκούοντας" γέρων δὲ εἴ εἰς τι ξυννοεῖ τῶν παρ᾽ 

ἡμῖν, πρὺς ἄρχοντά τε καὶ πρὸς ἠλικιώτην μηδενὸς ἐναν- 
τίον νέου ποιεῖσθαι τοὺς τοιούτους λόγους. 

Κμ. ᾿Ὀρθότατά γε, ὦ ξένε, λέγχις, καὶ καθάπερ 
6865 Ἠµάντις ἀπὼν τῆς τότε διανοίας τοῦ τιθέντος αὐτὰ νῦν 

35 ἐπιεικῶς µοι δοκεῖς ἐστοχάσθαι καὶ σφύδρα ἁληθῆ λέγειν. 

4θΘ. Οὐκοῦν ἡμῖν τὰ νῦν ἐρημία μὲν νέων, αὐτοὶ ὅ᾽ 
900 ᾖΈἕνεκα γήρως ἀφείμεὮ' ὑπὸ τοῦ νοµοθέτου διαλεγόµενοι 

περὶ αὐτῶν τούτων μόνοι πρὸς μόνους μηδὶν ἂν πληµ- 

μελεῖνς 

ao XA. Ἔστι ταῦτα οὕτως, εἰς ἃ καὶ μηδέν γε ἀνῆς 
ἐπιτιμῶν τοῖς νόμοι ἡμῶν' οὐ γὰρ τό γε γνῶναί τι τῶν 
μὴ ναλῶν ἄειμον, αἁλλὰ ἴασιν ἐξ αὐτοῦ συμβαίνει γίγνε- 

Β σθαι τῷ μὴ φθόνῳ τὰ λεγόμενα ἆλλ᾽ εὐνοίᾳ δεχοµένῳ. 
ΑΘ. Καλῶς. οὐ μὴν ἐπιειμῶν γε ἐρῷ τοῖς νόµοις 

4ὔὕπω πρὶν βεβαίως εἰς δύναμιν διασκέφασθαι, μᾶλλον δὲ 
ἀπορῶ». ὑμῖν γὰρ ὁ νομοθέτης µύνοις Ἑλλήνων καὶ 

βαρβάρων, ὧν ἡμεῖς πυνθανόµεθα, τῶν µεγίστων ἠδο- 
νῶν καὶ παιδιῶν ἐπέταξεν ἀπέχγεσθαι καὶ μὴ γεύεσθαι, 
τὸ δὲ τῶν Ίυπῶν καὶ φόβων, ὅπερ ἄφει διληλύθαμεν, 

«0 ἠγήσατο εἴ τις ἐκ παίδων φευξεῖται διά τέλους, ὁπόταν 
ο εἰς ἀναγκαίους ᾖλθῃ πύνους καὶ φόβους καὶ λύπας, φευ- 

ξεῖσθαι τοὺς ἐν ἐκείνοις γεγυµνασµένους καὶ δουλεύσειν 
αὐτοῖς. ταὐτὸν δὴ τοῦτ, οἶμαι, καὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς 
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δει διανοεῖσθαι τὸν αὐτὸν νοµοθίτην, έγοντα αὐτὸν. 
«πρὸς ἑαυτὸν ὡς ἡμῖν ἐκ νέων εἰἶ ἄπειροι τῶν µεγίστων 

ἡδονῶν οἱ πολῖται γενήσονται, καὶ ἀμελέτητοι γιγνόμενοι 
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ἐν ταῖς ἡδοναῖς καρτερεῖν καὶ μηδὲν τῶν αὐγρῶν ἄναγ- 
κάζεσθαι ποιεῖν ἕνεκα τῆς Ἰγλυκυθυμίας τῆς πρὸς τὰς 
ἡδονὰς ταὐτὸν πείσονται τοῖς ἠτεωμένοις τῶν φόβων" 

δουλεύσουσι τρόπον ἕτερον καὶ ἴτ αἰσχίω τοῖς γε ὄννα- 
µένοις καρτερεῖν ἐν ταῖς ἡδοναῖς καὶ τοῖς πεκεηµένοις τὰ 5 

περὶ τὰς ἠδονάς, ἀνθρώποις ἐνίοτε παντάπασι κακοῖς, 
καὶ την ψυχὴν τῇ μὲν δούλην τῇ δ- ἐλενθέραν ἔξουσε, 
καὶ οὐκ ἄξιοι ἁπλῶς ἀνδρεῖοι καὶ ἐλενθέριοι ἔσονται προς- 
αγορεύεσθαι. σκοπεῖεε οὖν εἴ τι τῶν νῦν λεγομένων ὑμῖν 

κατὰ τρόπον δοκεῖ λέγεσθαι. 3 1ο 

ΚΙ. «οκεῖ μὶν ἡμῖν γε πως λεγομένου τοῦ λόγου, Ε 
περὶ δὲ τηλικούτων εὐθὺς πεπιστευκέναι ῥᾳδίως μὴ νέων 
τε ᾗ μᾶλλον καὶ ἀνοήτων. 

48. αλλ' εἶ τὸ μετὰ ταῦτα διεξίοιµεν ὧν προὐθέ- 
µεθα, ὦ Κλενία τε καὶ ακεδαιμόνιε ξένε -- μετ ἆν- 15 

δρίαν γὰρ δῇ σωφροσύνης πέρι λέγωμεν --, τὶ διαφέρον 
ἐν ταύταις ταῖς πολιτείαις ἢ ταῖς τῶν εἰκῇ πολιτευοµέ- 

γων ἀνενρήσομεν, ὥσπερ τὰ περὶ τὺν πόλεμον νῦν δή; 
ΜΕ. «Σχιδὸν οὐ ῥάδιον" ἆλλ᾽ ἴοικε γὰρ τά τε ἔνσσί- 

τια καὶ τὰ γυμνάσια καλῶς εὑρῆσθαι πρὸς ἀμφοτέραςρ. 3 
ΑΘ. Ἔοικε δῆτα, ὦ ξένοι, χαλεπὸν εἶναι τὸ περὶ 

τὰς πολιτείας ἀναμφιαβητήτως ὁμοίως ἔργῳ καὶ λόγω 39 
γήνεσθαι, κινδυνεύει γάρ, καθάπερ ἐν τοῖς σώμασιν, οὐ 
δυνατὸν εἶναι προστάξαι τι πρὸς ἓν σώμα ἓν ἐπικήδευμα, 

ἐν ᾧ οὐκ ἂν φανείη ταὐτὺν τοῦτο τὰ μὲν βἰάπτον τὰ 36 
ἡμῶν σώματα, τὰ δὲ καὶ ὠφελοῦν, ἐπεὶ καὶ τὰ γυμνάσια Β 
ταῦτα καὶ τὰ ξυσσίτια πολλὰ μὲν ἄλλα νῦν ὠφελεῖ τὰς 
πόλεις, πρὸς δὲ τὰς στάσεις χαλεπά’ δηλοῦσι δὲ ΛΙιλησίων 
καὶ Βοιωτών καὶ Θουφίων παῖδες. καὶ δὴ καὶ παλαιὸν 
γόμον δοκεῖ τοῦτο τὺ ἐπιτήδευμα καὶ κατὰ φύσιν τὰς περὶ 30 

τὰ ἀφροδίσια ἡδονᾶς οὐ µόνον ἀνθρώπων ἀλλά καὶ θη- 
ρίων διεφθαρκέναι. καὶ τούτων τὰς ὑμετέρας πόλεις πρώ- 

τας ἄν εις αἰειῶτο καὶ ὅσαι τῶν ἄλλων µάλισεα ἅπτονται 
τῶν γυµνασίων. καὶ εἶτε παίζοντα εἴτε σπονδάζοντα ἔννο- ϐϱ 

εἴν δεῖ τὰ τοιαῦτα, ἐννοητίον ὅτι εῇ δηλείᾳ καὶ τῇ τῶν 15 
ἀθῥένων φύσει εἰς ποινωνίαν ἰούση τῆς γεννήσεως ἡ περὶ 

ταῦτα ἡδονὴ κατὰ φύσιν ἀποδεδόσθαι δοκεῖ, ἀῤῥένων δὲ 

πρὸς ἄφῥενας ἢ θηλειῶν πρὸς Θηλείαρ παρὰ φύσιν καὶ 
τῶν πφώτων τὺ τόίμηµα εἶναι δι ἀκράτεαν ἡδονῆς. 

πάντες δὲ δὴ Κρητῶν τὸν περὶ τὰν Γανυμήδη μῦθον κατη- 40 

γοφοῦμεν, ὡς λογοποιησάνεων τούτων" ἐπειδὴ παρὰ «ἰιὸς 
αὐτοῖς οἱ νόμοι πεπιστευµένοι: ἦσαν γεγονέναι, τοῦτον 
τὺν μῦθον προστεθεικέναι κατὰ τοῦ Ο4ιός, ἵνα ἑπόμενοι 
δὴ τῷ Θεῷ καρπῶνται καὶ ταύτην τὴν ἡδονήν. τὸ μὲν 
οὖν τοῦ μύθου χαιρέτω, νόµων δὲ πέρι διασκοπουµένων 4ὔ 
ἀνθρώπων ὀλίγου πᾶσά ἐστιν ἡ σκέψις περί τε τὰς ἡᾖδο- 
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»ὰᾳ καὶ τὰς λύπας ἕν τε πόλεσι καὶ ἐν ἰδίοις ἤθεσι' δύο 

γὰρ αὗται πηγαὶ μεθεῖνται φύσει φεῖν, ὧν ὁ μὲν ἀρυτό- 
µενος ὅθεν τε δεῖ καὶ ὁπύτε καὶ ὁκόσον εὐδαιμονεῖ, καὶ 

Ε πόλς ὁμοίως καὶ ἰδιώτης καὶ ζῶον ἅπαν, ὁ ὅ ἄνεπι- 
δστηµόνως ἅμα καὶ ἐκεὸς τῶν καιρών τώναντία ἂν ἐκεί- 

5π0 νῳ ζῴη. 
ΜΕ. «έγεται μὲν ταῦτα, ὦ ξένε, καλῶς πως, οὐ 

μὴν ἀλλ ἀφασία γ ἡμᾶς λαμβάνει τί ποτε χρὴ λέγειν 
πρὸς ταῦτα. ὅμως ὃ) ἔμοιγε ὀρθῶς δοκεῖ τὸ τὰς ἠδονὰς 

1ο φεύγειν διακελεύεσθαι τόν γε ἐν ακεδαίμονι νοµοθέτην" 
περὶ δὲ τῶν ἐν Κνωσῷ νόμων ὅδε, ἂν ἐθέλῃ, βοηθήσει. 

651 τὰ ὃ) ἐν Σπάρεῃ κάλλιο ἀνθρώπων δοκεῖ µοι κεῖσθαι 
τὰ περὶ τὰν ἡδονάς' οὗ γὰρ μάλιστ ἄνθρωποι καὶ µε- 
γίσταις προσπίπτοναιν ἡδοναῖς καὶ ὕβρεσι καὶ ἀνοία πάση, 

ιδτοῦτ᾽ ἐξέβαλεν ὁ νόμος ἡμῶν ἐκ τῆς χώρας ξυµπάσης, 
καὶ οὔτ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἀγρῶν ἴδοις οὔτ᾽ ἐν ἄστεσιν ὅσων Ἅπαρ- 
τιάταις µέλει συμπόσια οὐδ ὁπόσα τούτοις ξυνεπόµενα 
πάσας ἡδονὰς κινεῖ κατὰ δύναμιν, οὐδ' ἔσειν ὅστις ἂν 
ἀπαντῶν κωμάζοντί τιν μετὰ µέθης οὐκ ἂν τὴν µεγίστην 

Β 90 δύην εὐθὺς ἐπιθείη, καὶ οὔτ ἂν «ιονύσια πρόφασιν 
ἔχοντ᾽ αὐτὸν λύσαιτο, ὥσπερ ἐν ἁμάξαις εἶδόν ποτε παρ’ 
ἡμῖν ἐγώ. καὶ ἐν Τάραντι δὲ παρὰ τοῖς ἡμετέροις ἀποίκοις 
πᾶσαν ἐθεασάμην τὴν πόλιν περὶ τὰ «ιονύσια µεθύον- 
σαν" παρ ἡμῖν ὁ) οὐκ ἔστ οὐδὶν τοιοῦτον. 

35 4Θ. 9 ἠακεδαιμύνι ξένε, ἐπαινετὰ μῖν πάντ ἐστὶ 
τὰ εοιαῦτα, Όπου τινὶς ἔνεισι καρτεφήσεις, ὅπου ὅ ὧν εἴν- 

ὁ ται, βλακικώτερα ταχὺ γάρ σου λάβοιτ ἄν τις τῶν παρ. 

ἡμῶν ἀμυνόμενος, δεικνὺς τὴν τῶν γυναικῶν παρ ὑμῖν 
ἄνεσιν. ἅπασι δὴ τοῖς τοιούτοις, καὶ ἐν Τάραντι καὶ παρ 

αυ ἡμῖν καὶ παρ ἡμῖν δέ, µία ἀπόκριοις ἀπολύεσθαι δοκεῖ 
τοῦ μὴ κακῶς ἔχειν ἀλλ’ ὀρθῶς: πᾶς γὰρ ἀποκριρόμενος 
ἐρεῖ θαυμάζονει ξένῳ, τὴν παρ αὐτοῖς ἀήθειαν ὁρῶντι, 
Μἠ Θαύμαζε, ὦ ξένε' νόμος ἴσθ ἡμῖν οὗτος, ἴσως δ᾽ 
ὑμῖν περὶ αὐτῶν τούτων ἕτερος. ἡμῖν ὅ᾽ ἐστὶ νῦν, ὦ 

Ώ 35 φίλοι ἄνδρες, οὐ περὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἄλλων ὁ λόγος, 
ἀλλὰ περὶ τῶν νομοθετῶν αὐτῶν κακίας τε παὶ ἀρετῆς. 
ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ὡπάσης µέθης' οὐ γὰρ 

905 ομικρόν ἐσει εὺ ἐπιτήδευμα οὐδὲ φαύλου διαγνῶναι νο- 
µοθέτον. λέγω ὅ᾽ οὐκ οἴνου περὶ πόσεως τὺ παράπαν ἢ 

«μή, µέθης δὲ αὐτῆς πέρι, πότερον, ὥσπερ Σκύθαι χρῶν- 
ται καὶ Πέρσαι, χρηστέο», καὶ ἔτι Καργηδόνιοι καὶ Κελτοὶ 

Ε καὶ Ἴβηρες καὶ Θρόκες, πολεμικὰ ξύμπαντα ὄντα ταῦτα 

γένη, ἢ καθάπερ ὑμεῖς' ὑμεῖς μὲν γάρ, ὅπερ λέγει, τὸ 
παράπαν ἀπέχεσθε, Σκύθαι δὲ καὶ Θρᾷκες ἀκράτῳ παν- 

G τάπαδι χρώµενοι, γυναϊκές τε καὶ αὐτοί, καὶ κατὰ τῶν 

{ματίων καταχεόµενοι καλὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιήδευμα 
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ἐπιτηδεύειν νενοµύιασι. Πέρσαι δὲ σφύδρα μὲν χρῶνται 
καὶ ταῖς ἄλλαις τρυφαῖς, ἂς ἐμεῖς ἀποβάλλετε, ἐν τάξει 
δὲ μᾶλλον τούτων. ' 

ΜΕ. Q λῷστε, διώκοµεν δέ γε ἡμεῖς πάντας τούτους 
ὅταν ὅπλα εἰς τὰς χεῖρας λάβωμεν. 5 

4Θ. 5 ἄριστε, μὴ λέγε ταῦτα: πολλαὶ γὰρ δὴ φυ- 
γαὶ καὶ διώξεις ἀτέκμαρτοι γεγόρασί τε καὶ ἔσονται, διὸ 
φανερὺν ὅρον τοῦτον οὐκ ἄν ποτε λέγοιμεν ὦλλ᾽ άμφισβη- 
τήσιµον περὶ καλῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ µή, Φίκην τε καὶ 
ἧτταν λέγοντες μάχης ἐπειδὴ γὰρ αἱ µείζους τὰς ἐλάτ- ιο 
τους πόλεις νικῶσι µαχόμεναι καὶ καταδσυλοῦνται, Συ- Β 

ρακόσιοι μὲν οκρούς, οἳ δὴ δοκοῦσιν εὐνομώτατοι τῶν 396 
περὶ ἐκεῖνον τὸν τόπον γεγονέναι, Κείους δὲ ᾽θηναῖοι: 
µυρία ὅ᾽ ἄλλα τοιαῦτ' ἂν εὕροιμεν. ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ ἑκά- 
ότου ἐπιτηδεύματος πειρώµεθα λέγοντες πείθειν ἡμᾶς αὐ- 16 
τούς, γίκας δὲ καὶ ἥττας ἐπεὺς λόγου τὰ νῦν θῶμεν, 
λέγωμεν ὃ) ὡς τὸ μὲν τοιόνδε ἐστὶ καλόν, φὸ δὲ τοιόνδε 
οὐ καλόν. πρῶτον ὃ᾽ ἀκούσατέ εί µου περὶ αὐτῶν τούτων, 
ὡς δεῖ τό τε χρηστὺν καὶ τὸ μὴ σκοπεῖν. 

ΜΕ, Πῶς οὖν δὴ λέγεις; 
4Θ. «οκοῦσί µοι πάντες οἱ λόγῳ τι λαβόντες ἐπιτή- 

δευμα καὶ προθέµενοι Ψέγειν αὐτὸ ἢ ἐπαινεῖν εὐθὺρ ῥη- 
Φὲν οὐδαμῶς ὅρᾶν κατὰ τρόπυν, ἀλλὰ ταύὐτὸν ποιεῖν 
οἷον εἰ δή τις ἐπαινέσαντός τινος πυρούς, βρῶμα ὡς 

ἀγαθόν, εὐθὺς φέγοι, μὴ διαπυθόμενος αὐτοῦ μήτε τὴν 15 
ἐργασίαν μήτε τὴν προσφοράν, ὄντινα τρόπον καὶ οἶότισι 
καὶ μεθ’ ὧν καὶ ὅπως ἔχοντα καὶ ὅπως προσφέρειν ἔχουσι" 
νῦν δἡ ταύτόν µοι δοκοῦμεν ἡμεῖς ἐν τοῖς λόγοις πομῖν' Ὁ 
περὶ µέθης γὰρ ἀκούδαντες τοσοῦτον µόνον εὐθὺς οἱ μὲν 
ψέγειν αὐτό, οἱ ὅ) ἐπαινεῖν, καὶ µάλα ἀτόπως. µάρτυσι 30 
γὰρ καὶ ἐπαινίταις χρώμενοι ἐπαινοῦμεν ἑκάτεροι, καὶ οἱ 
μέν, ὅτι πολλοὺς παρεχόµεῦα, ἀξιοῦμέν τι λέγειν κύριον, 
οἱ δέ, ὅτι τοὺς μὴ χφωµένους αὐτῷ ὁὀρῶμεν νικώντας 907 
µαχομένους" ἀμφισβητεῖται ὃ᾽ αὖ καὶ τοῦθ' ἡμῖν. εἰ μὲν 

δὴ καὶ περὶ ἑκάστων οὕτω καὶ τῶν ἄλλων νοµέµων διέξι- 35 

μεν, οὐκ ὢν ἔμοιγε κατὰ νοῦν εἴη. τρόπον δὲ ἄλλον ὃν Ε 
ἐμοὶ φαίνεται δεῖν ἐθέλω λέγειν περὶ αὐτοῦ τούτον, τῆς 
µέθης, πειρώμενος ἂν ἄρα δύνωµαι τὴν περὶ ἁπάντων 
τῶν τοιούτων ὀρθὴν µέθοδον ἡμῖν δηλοῦν, ἐπειδὴ καὶ 
μµυρία ἐπὶ µυρίοις ἔθνη περὶ αὐτῶν ἀμφισβητοῦντα ἡμῖν 40 
πύόλεσι ὄνεῖν τῷ λόγῳ διαµάχοιτ᾽ ἄν. 

ΜΕ. Καὶ μὴν εἴ τινα ἴγομεν ὀρθὴν σκέφιν τῶν τοι- 
οὕτων, οὐκ ἀποκνητέον ἀκούειν. 

48. Σκεφώμεθα δή πη τεῇδε' φέρε, εἴ τις αἰγῶν 

τροφἠν καὶ τὸ ζῶον αὐτό, κεῆμα ὡς ἔσει καλόν, ἔπαι- ὦ 
φοῖ, ἄλλος δέ τις ἑωρακώς αἶγας χωρὶς νεµοµένας αἰπύλου 
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ἐν ἐργασίμοις χωρίοις δρώσας κακὰ διαφέγοι, καὶ πῶν 

Θρέμμα ἄναρχον ἢ μετὰ τῶν κακῶν ἀρχόντων ἰδὼν οὕτω 
µέμφοιτο, τὸν τοῦ τοιούτου Φύγον ἠγώμεθα ὑγὰς ἄν 
ποτε φέξαι καὶ ὁτιοῦν; 

5 ΜΕ. Καὶ πῶς; 

στι 4Θ. Ἀφποτὸς δὲ ἄρχων ἐσθ᾽ ἡμῖν ἐν πλοίοις πύτερον 
Ἡ ἐὰν τὴν ναυτοήν ἔχῃ ἐπιστήμην µόνον, ἄν τ᾽ οὖν ναυτιᾷ 

ἄν τε μή: ἢ πῶς ἂν λέγοιµεν; 
ΜΕ. Οὐδαμῶς, ἄν γε πρὸς τῇ τέχνη ἔχη καὶ εοῦεο 

ιοτὸ πάθος ὃ λέγεις. 

4Θ. Τί δ᾽ ἄρχων στρατοπέδων; ἀφρ ἐὰν εὖν πολε- 
μὴν ἔχῃ ἐπιότήμην, ἱκανὺς ἄρχειν, κἂν δειλὸς ὢν ἐν 

τοῖς δειροῖς ὑπὸ µέθης τοῦ φόβου ναυτιᾷ; 
ΜΕ. Καὶ πῶς; 

1 40. Ἂν δὲ αὖ µήτ' ἔχη τὴν τέχνην δειλός τ' ᾗ: 
ΜΕ. Παντάπασί τινα πονηρὸν ἀέγεις, καὶ οὐδαμῶς 

ἀἰνδρῶν ἄρχοντα ἀλλά τινων σφόδρα γυναικών. 
6 4θ. Τί ὃ' ἐπαινέεην ἢ Φέκτην κοινωνίας ἠστινοσοῦν, 

ᾗ πέφυκέ τε ἄρχων εἶναι μετ ἐκείνου τε ὠφέλιμός ἔσειν" 
0 ὁ δὲ μήθ᾽ ἑωφρακὼς εἴη ποτ ὀρθῶς αὐτὴν αὐτῇ κοινω- 

γοῦσαν μετ ἄρχοντος, εεὶ δὲ ἄναρχον ἢ μετὰ κακῶν ὦρ- 
χόνεων ξυνοῦσαν: οἰώμεθα δή ποτε τοὺς τοιούταυς θεωροὺς 

τῶν τοιούτων κοινωνιῶν χρηστόν τι φέξειν ἡ ἐπαινέσεσθαι: 
ΜΕ. Πῶς ὁ ἄν; µηδέποτέ γε ἰδόντας μηδὲ ἔνγγε- 

αδνομένους ὀρθῶς γενομµένῳ μηδενὶ τῶν τοιούτων κοινῶ- 

ῦ νημάτων; 
“48. "Εχε δή" τῶν πολλῶν κοινωνιῶν ξυμπύτας καὶ 

ἐυμπόσια Θεῖμεν ἂν µίαν τινὰ ξυνουσίαν εἶναι; 
ME. Καὶ σφύδρα γε. 

πυ 40. Ταύτην οὖν μῶν ὀρθῶς γιγνοµέίνην ἤδη τις 
9083 πώπστε ἐθεάσατο, καὶ σφῶν μὲν ὠποκρίνασθαι ῥάδιον ὡς 

οὐδεπώποτε τὸ παράπαν’' οὐ γὰρ ἐπιχώριον ὑμῖν τυῦτο 
οὐδὲ νόμιμον ἐγὼ ὅὃ᾽ ἐντετύχηκά τε πολλαϊῖς καὶ πολλαχοῦ, 

καὶ προσέτι πάσας ὧρ ἴπος εἰπεῖν διηρώτηκα, καὶ σχεδὸν 
Εαν ὅλην μὲν οὐδεμίαν ὀρθῶς γιγνοµένην ἑώρακα οὐδ᾽ ἀκήκοα, 

µόρια ὅ᾽ εἴ που σμικρὰ καὶ ὀλίγα, τὰ πολλὰ δὲ ξύμπανθ᾽ 
αἷς εἰπεῖν διηµαρτηµένα. 

1. Πῶς δὴ ταῦτα, ὦ ξίνε, λέγεις; εἰπὲ ἔτι σαφὲ- 
στερον" ἡμεῖς μὶν γάρ, Όπερ εἶπες, ἀπειρίᾳ τῶν τοιούτω», 

640 «ο οὐδ᾽ ἐντυγχάνοντες ἂν ἴσως εὐθύς γε γνοῖμεν τό τε ὀρθὸν 
καὶ μὴ γιγνόµενον ἐν αὐτοῖς. 

48. Εὐις λέγεις' ἁλλ ἐμοῦ φράζοντος πειρῷ µαν- 

Φάνειν. τὸ μὲν γὰρ ἐν πάσαις τε ξυνόδοις καὶ κοιρωνίαις 
πράξεων ὠντινωνοῦν ὡς ὀρθὸν πανταχοῦ ἑκάστοις ἄφ- 

αὖ Ίοντα εἶναι, µανθάνεις; 

Κα. Πώς γὰρ οὔ: 
4Θ. Καὶ μὴν ἑλέγομεν νῦν δή, µαχομένων ὡς ἂν- 

δρεῖον δεῖ τὸν ἄφχοντα εἶναι. 
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XA. Πῶς ὃ' οὔ; 

486. Ὁ μὴν ἀνδρεῖος εῶν δειλῶν ὑπὸ φόβων ἧττον 
τεθορύβηται. 

Κα. Καὶ τοῦτο οὕτως. — Β 
αθ. Ex δ᾽ ἦν τις μηχανὴ μηδὲν τὸ παρώπαν δεδιότα 5910 

μηδὲ θοφυβούμενον ἐπιστῆσαι στρατοπἑδῳ στφατηγόν, ἀρ' 
οὐ τοῦτ' ἂν παντὶ τρύπῳ ἐπράττομεν; : 

XA. Σφόδρα μὶν οὖν. 

4Θ. ἈΝῦν δέ γε οὐ στρατοπέδου πεφὶ λέγομεν ἄρξον- 
τος ἐν ὠνδρῶν ὁμιλίαις ἐχθρῶν ἐχθροῖς μετὰ πολέμου, 1ο 
φίλων δ' ἐν εἰρήνη πρὺς φίλους κοινωνησάντων φιλο- 

φροσύνης, 
λα. Ὀρθῶς. 

46. Ἔσει δέ γε ἡ τοιαύτη συνουσία, εἴπερ ἴσται ϐ 

μετὰ µέθης, οὐκ ἀθόρυβος: ἡ γάρ; 15 
κι. Πῶς γάρ; ἆλλ οἶμαι πᾶν τοὐναντίον. 

48. Οὐκοῦν πρῶτον μὶν καὶ τούτοις ἄρχοντος δεῖ: 
Και Τί µήνι ὡς οὐδενί γε πρώγµαει. 

48. Πότερον οὖν ἀθόρυβον, εἰ ὄννατὸν εἴη, τὸν 
τοιοῦτον ὥρχαρτα ἐκπορίρεσθαι δεῖ: 30 

Κα. Πῶς γὰρ οὗ: 
4Θ. Καὶ μὴν περί γε ὀυνουσίας, ὡς ἴοικεν, αὐτὸν 

φρύνιµον εἶναι δεῖ. γέγνεται γὰρ φύλαξ τῆς τε ὑπαρχού- 

σης φιλίας αὐτοῖς, καὶ ἔτι πλείονος ἐπιμελητὴς ὅπως Ὁ 
ἔσται διὰ τὴν τότε ξυνουσίαν. * 

ΚΗ. Anioratu. 
48. Οὐκοῦν νήφοντά τε καὶ σοφὸν ἄρχοντα µεθυόν- 

των δεῖ καθιστάναι, καὶ μὴ τούὐναντίον; μεθνόντων γὰρ 

μεθύων καὶ νέος ἄρχων μὴ σοφός, εἰ μὴ κακὸν ἄπεργά- 
σαιτό ει μέγα, πολλῇ χρώς᾽ ἂν ἀγωθῇ εύχῃ. 30 

XA. Παμπόλλῃ μὲν οὖν. 
4Θ. Οὐκοῦν εἰ μὲν γιγνοµένων ὡς δυνατὸν ὀρθύτατα 

τούτων ἐν ταῖς πύλεσι τῶν ξυνουσιῶν μἐμφοιτό τις, 
ἐπικα]ῶν αὐτῷ τῷ πράγματι, τὰχ ἂν ὀφθῶς ἴσως µέμ- Ἑ 
φοιεο". εἰ δὲ ὠἁμαρτανόμενον ὡς οἷόν τε μάλιστα ἐπιτή- απ 

δευµά τις ὁφῶν λοιδορεῖ, πφῶτον μὲν ὅμλον ὡς ὧγροιί 
τοῦτ' αὐτὺ γιγνόµενον οὐκ ὀρθῶς., εἶθ᾽ ὄει πᾶν τούτῳ τῷ 
τρόπῳω φανείται πονηρό», δεσπύτου τε καὶ ἄρχοντος νήφον- 

τος χωρὶς πῳαττόµενον. ἢ οὐ ξυννοείς τοῦ, ὅτι μεθύων 
κυβερνήτης καὶ παᾶς παντὸς ἄρχων ἀνατρέπει πάντα εἴτειο 641 

πλοῖα εἴτε ὥρματα εἴτε στρατόπεδο», εἰθ᾽ ὃ εί ποτ᾽ εἴη 
τὸ κυβερνώμενον ὑπ' αὐτοῦ; 

Κά. Παντάπασι τοῦτό γε ἀληθὶς εἴρηκας, ὦ ξένε: 
τούπὶ εῴδε ὅ ἡμῖν λέγε, τί ποτ, ἂν γίγνηται τοῦτο 
ὀφθύόν τὸ περὶ τὰς πύσεις νόμιμο», ὀγαθόν ἂν δράσειεν α5 
ἡμᾶς; οἷον ὃ νῦν δή ἐλέγομεν, εἰ ὄτράτευµα ὀρθῆς ἡγε- 
µογίας τυγχάνοι, νίκη πολέμου τοῖς ἐπομένοις ἂν γί- 

Ύνοιο, οὐ σμικρὸν ἀγαθόν, καὶ τζλλ᾽ οὕτω" συμποσίου δὲ 

η 

3. τῶν οπι. a. Conf. v. 34. — 7. ἴχῃ τὴν ἐπιστήμην 3, — 13. καὶ 4 Ξο[βτ. — 31. οἰύμεθα ἄν ποτε ασ. — 
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5 ὀρθῶς παιδαγωγηθέντος πί μέγα ἰδιώεαις ἢ τῇ πδλει 
γήγνοιτ ἄν; - 

460. Τί δέ; παιδὺς ἑνὸς ἢ καὶ χοροῦ παιδαγωγη- 
Φέντος κατὰ τρόπον ἑνὸς εί µέγα τῇ πόλει φαῖμεν ἂν 

5 γίγνεσθαι; ἢ τοῦτο: οὕτως ἐρωτηθέντες εἴποιμεν ἂν ὡς 
ἑνὸς μὲν βραχὺ τῇ πόλει γίγνοα᾽ ἂν ὄφελος, εἰ ὅ ὅλως 
ἐρωτᾷς παιδείαν τῶν παιδευθέντων, τί µέγα τὴν πόλιν 
ὀνίνησιν, οὐ χαλεπὺν εἰπεῖν ὕτι παιδευθέντες μὶν εὖ 
γέγνοινε᾽ ἂν ἄνδρες ἀγαθοί, γενόµενοι δὲ τοιοῦτοι τά τ) 

6 το ἄλλα πράττουν καλῶς, ἔτι δὲ κἂν νικῷεν τοὺς πολεμίους 

μαχόμενοι. παιδεία μὲν οὖν φέρει καὶ γίκην, σίκη ὅὃ' 
ἐνίοτε ἀπαιδευσίαν' πολλοὶ γὰρ ὑβρισεύτεροι διὰ πολέμων 
νύκας γενόμενοι µυρίων ἄλλων κακῶν δι ὕβριν ἐνεπλή- 

σθησαν, καὶ παιδεία μὲν οὐδεπώποτε γέγονε Καδμεία, 
16 νίκαι δὲ ἀνθρώποις πολλαὶ δὴ τοιαῦται γεγόνασί τε καὶ 

ἔσονται. 

κα. 4οκεῖς ἡμῖν, ὦ φίλε, τὴν ἐν τοῖς οἴνοις ποινὴν 

Ὁ  διατριβήν ὡς εἰς παιδείας μεγάλην μοῖραν τείνουσαν λέγειν, 

ἂν ὀρθῶς γέγνηται. 

ο. 4θ. Τί µήνι 

XA. Ἔχοις ἂν οὖν τὸ μετὰ τοῦτ' εἰπεῖν ὡς ἔσει τὸ 

νῦν εἰρημένον ἀληθές: . 
ΑΘ. Τὸ μὶν ἀληθές, ὦ ξένε, δισχυρίζεσθαι ταῦτα 

οὕτως ἔχειν, πολλῶν ἀμφισβητούντων, Θεοῦ: εἰ ὃ ὅπη 
15 ἐμοὶ φαίνεται δεῖ λέγειν, οὐδες φθόνος, ἐπείπερ ὠρ- 

913 μµήκαμέν γε τοὺς λόγους περὶ νόµων καὶ πολιτείας ποι- 

εἴσθαι τὰ νῦν. 

Κά. Τοῦτ αὐτὸ δὴ πειρώµεθα τὸ σοὶ δοποῦν περὶ 

Εξ τῶν νῦν ἀμηισβητουμένων καταμαθεῖν. 
πο. 4Θ. Αλλὰ χρὴ ποιεν οὕτως, ἡμᾶς τε ἐπὶ τὸ μαθεῖν 

καὶ ἐμὲ ἐπὶ τὸ δηλώσαι πειρώμενον ἁμῶς γέ πως ἕνν- 
τεῖναι τὸν λόγον. πρῶτον δέ μον ἀκούσατε εὺ τοιόνδε" 

τὴν πόλιν ἅπαντε ἡμῶν Ἕλληνες ὑπολαμβάνουσιν ὡς 
φιλόλογός τέ ἐστι καὶ πολύλργος, Ιακεδαίμονα δὲ καὶ 

as Αρήτην, τὴν μὶν βραχύλογον, τὴν δὲ πολύνοιαν μᾶλλον 

645 Ὦᾖἢ πολυλογίαν ἀσκοῦσαν. σκοπῶ δὴ μὴ δύξαν ὑμῖν παρά- 
σχωµαι περὶ σμικροῦ πολλὰ λέγειν, µέθης πέρι σμικροῦ 

πράγματος παµµήκη λόγον ἀνακαθαιρόμενος. τὸ δὲ ἡ 
κατὰ φύσιν αὐτοῦ διόρθωσις οὐκ ἂν ὀύναπο ἄνευ µου- 

αυ σοῆς ὀρθότητός ποτε σαφὶὲς οὐδ' Ἱκανὸν ἐν τοῖς λόγοις 

ἀπολαβεῖν' μουσικὴ δὲ ἄνευ παιδείας τῆς πάσης οὐκ ἂν 

αὖ ποτὲ δύναιο" ταῦτα δξ παμπύλλων ἐσεὶ λόγων. ὁρᾶτε 
οὖν τί ποιῶμεν, εἰ ταῦτα μὲν ἐάσαιμεν ἐν τῷ παρόντι, 

Ἡ µμετεκβαῖμεν ὃ᾽ εἰς ἕτερόν τινα γόµων πέρι λόγον. 
ο] ΜΕ. Ὦ, ἑένε ᾽Αθηναῖε, οὐκ οἶοθ ἴσως ὅτι τυγχάνει 

9/4 ἡμῶν ἡ ἑστία τῆς πόλεως οὖσα ὑμῶν πρόξενος. ἴσως μὲν 
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οὖν καὶ πᾶσι τοῖς παισίν, ἐπειδὰν ἀκούσωσιν ὅτι τινός 

εἶσι πόλεως πρύξενοι, ταύτῃ τις εὔνοια ἐκ νέων εὐθὺς ἐν- 

δύεται Έκαστον ἡμῶν τῶν. προξένων τῇ πόλει, ὡς δευτέρα 
οὔσῃ παερίδι μετὰ τὴν αὐτοῦ πόλιν: καὶ δὴ καὶ ἐμοὶ νῦν 
ταὐτὺ τοῦτο ἐγγέγονεν. ἀκούων γὰρ τῶν παίδων εὐθύς, 6 
εἴ τι µέμφοιντο ἢ καὶ ἐπαινοῖεν ακεδαιμόνιοι Αθηναίους, 6 
ὡς ἡ πόλις ὑμῶν, ὦ Μέγιλλε, ἔφασαν, ἡμᾶς οὐ καλῶς 
ἢ καλῶς ἑῤῥεξε, — ταῦτα δὴ ἀκούων καὶ μαχόμενος πρὸς 
αὐτὰ ὑπὶρ ὑμῶν ἆἄεὶ πρὺς τοὺς τὴν πόλιν εἰς φόγον 
ἄγοντας πᾶσαν εὔνοιαν ἴσχον, καί µοι νῦν ἤ τε φωνἡ ιο 
προσφιλὴς ὑμῶν, τό τε ὑπὸ πολλῶν λεγόμενον, ὡς σοι 
᾽αθηναίων εἰσὶν ἀγαθοὶ διαφερόντως εἰσὶ τοιοῦτοι, δοκεῖ 
ἀληθέσεατα λέγεσθαι" μόνοι γὰρ ἄνευ ἀνάγκης, αὐτοφνῶς, 
Φείᾳ μοίρα, ἀληθῶς καὶ οὔ τι πλαστῶς είν αἀγαθοί. Ὦ 
Φαφῥών δὴ «ἐμοῦ γε ἕνεκα λέγοις ἂν τοσαῦτα ὁπύσα 5 
σοι φίλον. 

Κά. Καὶ µήν, ὦ ἑένε, καὶ τὸν παφ ἐμοῦ λόγον 
ἀκούσας τε καὶ ἀποδεξάμενος Θαῤῥών ἁπόσα βούλει λέγε. 
τῇδε γὰρ ἴσως ἀκήκοας ὡς Ἐπιμενίδης γέγονεν ἀνῆρ 

Φεῖος, ὃς ἦν ἡμῖν οἰκεῖος, ἐλὼν δὲ πρὸ τῶν Περσικῶν 30 
δέκα ἔτεσι πρότερον παρ ὑμᾶς κατὰ τὴν τοῦ Φεοῦ µαν- 
τείαν θυσίας τε ἐθύσατό τινας, ἂςφ ὁ θεὸς ἀνεῖλε, καὶ 

δὴ καὶ φοβουμένων τὸν Περσικὺν ᾽αθηναίων στύλον εἶπεν Ε 

ὅτι δέκα μὶν ἐτῶν οὐχ ἠξουσιν, ὅταν δὲ ἔλθωσιν, ὡπαλ- 
λαγήσονεαι πράξανεες οὐδὲν ὧν ἡλπιζον παθόντες τε ἢ 15 

δράσαντες πλείω κακά, τότ οὖν ἐξενώθησαν ὁ ἡμῖν οἱ πρύ- 

γονοι ἡμῶν, καὶ εὔνοιαν ἐκ τόσον ἔγωγε ὑμῖν καὶ οἱ ἡμέ- 
τεροι ἔχουσι γονῆς. 

4θ. Τὰ μὲν τοίνυν ὑμέτερα ἀκούειν, ὡς ἴοικεν, 

Ετοιμ΄ ἂν εἴη: τὰ ὅ ἐμὰ βούλεσθαι μὲν ἔτοιμα, δύνασθαι αυ 
δὲ οὐ πάνυ ῥάδια, ὅμως δὲ πειρατίον. πρῶτον δὴ οὖν 
πρὺς τὸν λόγον ὀφισώμεθα παιδείαν τί ποτ ἐσεί καὶ 
τίνα δύναμιν ἔχει. διὰ γὰρ ταύτης φαμὲν ἀέον εἶναι τὸν 
προκεχειρισµένον ἐν τῷ νῦν λόγον ὑφ ἡμῶν, µέχριπερ 
ἂν πρὸς τὸν Φεὺν ἀφίκηται. 36 

Κα. Πάνυ μὲν οὖν δρῶμεν ταῦτα, εἶπερ σοέ γε ἡδή. 

48. «έγονεος τοίνυν ἐμοῦ τί ποεε χρὴ φάναι παι- ἩΒ 
δείαν εἶναι, σκέψασθε ἂν ἀρέσκῃ τὸ λεχθέν. 

Κ. «έγοις ἄν. 

46. έγω δή, καί φηµι τὸν ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἄνδρα αυ 
μέλλοντα ἔσεσθαι τοῦτο αὐτὸ ἐκ παίδων εὐθὺς μειετῶν 
δεῖν παίζοντά τε καὶ σπουδάζοντα ἐν τοῖς τοῦ πράγματος 

ἑκάστοις προὔήκουσίν’ οἷον εὖν μέλλοντα ἀγαθὺν ἔσισθαι 
γεωργὸν ἤ τινα οἰκοδόμον, τὸν μὲν οὐκοδομοῦνεά τι τῶν 

παιδείων οἰκοδομημάτων παίζειν χρή, τὸν ὃ) αὖ γεωφ- 15 

γοῦντα, καὶ ὄργανα ἑκατέρῳ σµικρά, τῶν ἀληθινῶν µι- C 
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µήματα, παρασκευάζειν τὸν τρέφοντα αὐτῶν ἑκάτερον, 
καὶ δὴ καὶ τῶν µαθηµάτων ὅσα ἀναγκαῖα προμεμαθηκέ- 
γαι προµάνθάνειν, οἷον τέκτονα μετρεν ἢ σταθμᾶσθαι 
καὶ πολεμικὸν ἱππεύειν παίζοντα ἤ τι τῶν τοιούτων ἄλλο 

αποιοῦντα, καὶ πειρᾶσθαι διὰ τῶν παιδιῶν ἐκεῖσε τρέπειν 

τὰς ἠδονὰς καὶ ἐπιθυμίας τῶν παίδων, οἱ ἀφικομέρους 
αὐτοὺς δεῖ τέλος ἔχειν. πεφάλαιον δὴ παιδείας λέγοµεν 

Ὦ τὴν ὀρθὴν τροφή», ἣ τοῦ παίζονεος τὴν ψυχὴν εἰς ἔρωτα 
μάλιστα ἄξει τούτου, ὃ δεήσει γενόµενον ἄνδρ αὐτὸν τέ- 

19 λ1ιον εἶναι τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς' ὁρᾶτε οὖν εἰ µέχρι 
τούτου γε, ὅπερ εἶπον, ὑμῖν ἀρέσκει τὸ uꝛvi⸗ 

AA. Πῶς γὰρ οὔ; 
48. Μὴ τοίνυν μηδ ὃ λέγοµεν εἶναι παιδείαν ἀόφι- 

στον γένηται. νῦν γὰρ ὀνειδίζοντες ἐπαινοῦντές 9᾽ ἑκά- 
Ιδσεων τὰς εροφᾶς λέγομεν ὡς τὸν μὲν πεπαιδευµένον 

ἡμῶν ὄντα τινά, τὸν δὲ ἀπαίδευτον, ἐνίοτε εἲς τε καπη- 
λείας καὶ νανκληρίας καὶ ἄλλων τοιούτων µάλα πεπαιδεν- 
µένων σφόδρα ἀνθρώπων" οὐ γὰρ ταῦτα ἡγουμένων, ὡς 

ἔοικεν, εἶναι παιδείαν ὁ νῦν λόγος ἂν εἴη, τὴν δὲ πρὺς 
30 ἀρετὴν ἐκ παίδων παιδείαν, ποιοῦσαν ἐπιθυμητήν τε καὶ 

ἐραστὴν τοῦ πολίτην γενέσθαι τέλεον, ἄρχειν τε καὶ ἄρχε- 
σθαι ἐπιστάμενον μετὰ δίκης. ταύτην τὴν τροφὴν ἆφο- 
ρισώµενος ὁ λόγος οὗτος, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, νῦν βούλοιτ᾽ 
ἂν µόνην παιδείαν προσαγορεύειν, τὴν δὲ εἰς χρήµατα 

Ἀδτείνουσαν ἢ τινα πρὺς ἰσχὺν ἢ καὶ πρὸς ἄλλην τινὰ σο- 
φίαν ἄνευ νοῦ καὶ δίκης βάνανσόν τε’ εἶναι καὶ ἀνελεύθε- 
ϱον καὶ οὐκ ἀξίαν εὺ παράπαν παιδείαν καλεῖσθαι. ἡμεῖς 

578 δὴ μηδὲν ὀνόματι διαφερώμεθ’ αὐτοῖς, ἀλλ ὁ νῦν δὴ 
λόγος ἡμῖν ὁμολογηθεὶς µενέτω, ὡς οἳ γε ὀρθῶς πεπαι- 

10 ὄνυμένοι οχεδὸν ἀγαθοὶ γίνονται, καὶ δεῖ δὴ τὴν παιδείαν 
Β μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡς πρῶτον τῶν καλλίστων τοῖς ἀρί- 

στοις ἀνδράσι παραγιγνύµενον’ καὶ εἴ ποτε ἐξέρχεται, ön - 

νατὸν ὃ᾽ ἐστῖν ἐπανορθοῦσθαι, τοῦε ἀεὶ δραστίον διὰ 
βίου παντὶ κατὰ δύναμιν. 

1. ΚΗ. ᾿Ορθῶς, καὶ συγχωροῦμεν ἃ λέγεις. 
4Θ. Καὶ μὴν πάλαι γε συνεχωρήσαµεν ὥς ἀγαθῶν 

918 αὲν ὄνεων τῶν δυναµένων ἄρχειν αὐτῶν, κακῶν δὲ τῶν µή. 
Κά. έχεις ὀρθότατα. 

40. Σαφέστερον ἔτι τοίνυν ἀναλάβωμεν τοῦτ αὐτὸ 
6 ὔ τέ ποτε λέγομεν. κα µοι δὲ εἰκόνος ἀποδέξασθε ἑάν 

πως δυρατὸς ὑμῖν γένωµαι δηλῶσαι τὸ τοιοῦτον. 
AA. «έγε µόνον. 

46. Οὐκοῦν ἕνα μὲν ἡμῶν ἕκαστον αὐτῶν τιθῶμεν; 
Κα. Ναί 

217 
Ε 
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9, μανθάνειν a. τ 6. παιδεῶν δις. 

ΠΠ 4ΤΩΟΝΟΣ ΝΟΜΟΝ α’. 

--9. 5] οὗ vel οἵ Astius. — 11, ἡμῖ 

644. 645. 

4Θ. «ύο δὲ κεκτηµένον ἐν αὐτῷ ξυμβούίω ἐναντίω 
τε καὶ ἄφρονε, ὦ προσαγορεύοµεν ἡδονὴν καὶ λύπην: 

Κ4. Ἔστι ταῦτα. 
4Θ. Πρὸς δὲ τούτοιν ἀμφοῖν αὖ δόξας µελ]όντων, 

οἷν κοινὺν μὲν ὄνομα ἐλπίς, ἴδιον δὲ φόβος μὲν ἡ πρὸ 6 
χύπης ἐλπίς, θάῤῥος δὲ ἡ πρὸ τοῦ ἐναντίου. ἐπὶ δὲ πᾶσι Ὦ 

τούτοις λογισμός, Ὁ τί ποτ αὐτῶν ἄμεινον ἢ χεῖρον" ὃς 
γενόμενος δόγμα πόλεως κοινὺν νόμος ἐπωνόμασται, 

Κά. Μόγις μέν πας ἐφέπομαι, Λέγε μὴν τὸ μετὰ 
ταῦτα ὥς ἐπομένον. 1ο 

ΜΕ. Kcæxl ἐν ἐμοὶ μὴν ταὐτὸ τοῦτο πάθος ἓνι. 
4Θ. Περὶ δὴ τούτων διανοηθῶμεν οὕτωσί. θαῦμα 3219 

μὲν ἕκαστο» ἡμῶν ἠἡγησώμεθα τῶν ζώων θΘεῖον, εἴτε ὡς 
παίγνιον ἑκείνων εἴτε ὥς σπουδῇ τινὶ ξυνεστηκός' οὐ γὰρ 
δὴ τοῦτό γε γιγνώσκοµεν: τόδε δὲ ἴσμεν, ὅτι ταῦτα τὰ 1 K 
πάθη ἐν ἡμῖν οἷον νεῦρα ἢ μήρινθοί τινες ἐνοῦσαι σπῶσί 
τε ἡμᾶς καὶ «λλήλαις ἀνθέλκονσιν ἐναντίαι οὖσαι ἐπ) 
ἐναντίας πράξεις, οὗ δὴ διωρισµένη ἀρετὴ καὶ κακία κεῖ- 
ται" μιᾷ γάρ φησιν ὁ λόγος δεῖν τῶν ἔλξεων ἐυνεπόµενον 
ἀεὶ καὶ μηδαμῆ ἀπολειπόμενον ἐκείνης ἀνθέλκειν τοῖς πο 
ἄλλοις νεύροις ἕκαστον, ταύτην ὃ᾽ εἶναι τὴν τοῦ λογισμοῦ 
ἀγωγὴν χρυσῆν καὶ Ἱεράν, τῆς πύλεως ποινὺν ρόμον ἔπι- 
καλουμένην, ἄλλας δὲ σκληρὰς καὶ σιδηρᾶς, τὴν δὲ µα- 
λακὴν ἅτε χρυσῆν οὖσαν, τὰς δὲ ἄλλας παντοδαποῖς εἴδε- 
σι» ὁμοίας' δεῖν δὴ τῇ καλλίστῃ ἀγωγῇ εῇ τοῦ νόµου ἀεὶ 35 
ἐυλλαμβάνειν" ἅτε γὰρ τοῦ λογισμοῦ καλοῦ μὲν ὄντος, 
πράου δὲ καὶ οὐ βιαίου, δεῖσθαι ὑπηρετῶν αὐτοῦ τὴν 

ἀγωγήν, ὅπως ἂν ἡμῖν τὸ χρυσοῦν γένος νικῷ τὰ ἄλλα 
γένη. καὶ οὕτω δὴ περὶ θαυμάτων ὡς ὄντων ἡμῶν ὁ Β 
μῦθος ἀρετῆς σεσωσµένος ἂν εἴη, καὶ τὸ κρεπτω ἕανυ- 10 
τοῦ καὶ ὕττω εἶναι τρόπον τιρὰ φανερὸν ἂν γίγνοιτο μᾶλ- 
λ1ον ὃ νοεῖ, καὶ ὅτι πόλιν καὶ ἰδιώτην, τὸν μὲν λόγον 399) 
ἀληθῆ λαβόντα ἐν ἑαυτῷ περὶ τῶν ἔλξεων τούτων τούτῳ 
ἑπόμενον δεῖ ζῆν, πόλιν δὶ ἢ παρὰ Φεῶν τινὸς ἢ παρὰ 
τούτου τοῦ γνόντος ταῦτα λόγον παραλαβοῦσαν, »όμον ᾳδ 
ΦΔεμένην, αὐτῇ τε ὁμιλεῖν καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. οὕτω 
καὶ κακία δὴ καὶ ἀρετὴ σαφέστερον ἡμῖν διηρθρωµένον G 
ἂν εἴη. ἐναργεστέρου ὅ) αὐτοῦ γενοµένονυ καὶ παιδεία καὶ 
τἆλλα ἐπιτηδεύματα ἴσως ἔσται μᾶλλον καταφανῆ, καὶ δὴ 
καὶ τὸ περὶ τῆς ἐν τοῖς οἶνοις διατριβῆς, ὁ δοξασθείη 4ο 
μὲν ἂν εἶναι φαύλου πέρι µῆκος πολὺ λόγων περιετὸν 
εἰρημένον. 

XA. Φανείη δὶ τάχ ἂν ἴσως τοῦ μήκους γ αὐτῶν 
οὐκ ἀπάξιον. 

ν 4 Ἐδοι, — 17. πεπαιδευµένον J 
— 10. ἀνθρώπων σφόδρα a. [τοιούτων πράγματα πεπαιδευµένον σφόδρα ἄνθρωπον Απ) — 19. ὁ νὺν- «παίδων 

] 
παιδείαν οπι. ᾱ. — 33. ὧς ἐμοὶ] ἐξ ὧν a. 
Ueruardus. 

— 18, αὐτοῖς a b. 
— 37. αὐτῶν ᾱ. — 42. αὐτὸν 5 οππι Εανονίο οἱ V. 

— 34. παντὸς Q, παντὸς vf οἱ 11, παντὺς παντὶ 

11. μὲν ᾱ, — 16. σμήρινθοί νο eum Ρε. δὲ, — 17. ἀνθέλκουσαι 4 Ἐδυ[θτ. — 39. οὖσαν καὶ μονοειδῆ τὰς ϐ. 
- 4. δὴ οπι. .. -- τῇ aute τοῦ o. Βολκοτὶ ορεταθ. -- 15. τἆλλα Ώ, τἆλία b. — τν. δὴ] δὲ α. -- 17. δὴ) δὲ α. 
— 1ο, ὃ] οὐ Απίυς, 
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4Θ. Εὖ λέγις, καὶ περαίνωµεν ὃ τί περ ἂν τῆς γε 

»ῦν διατριβής ἄξιον γέγνηται. 
KA. αέγε δή. 

υ] 4Θ. Προσφέροντες τῷ Θαύμαει τούτῳ τὴν µέθην 
δποῖόν τί ποτε αὐτὸ ἀπεργαζόμεθα: 

Κά. Πρὺς τί δὲ σκοπούµενος αὐτὸ ἐπανερωτᾶς; 
48. Οὐδέν πω πρὸς ὃ τι, τοῦτο δὲ ὅλως κοινωνῆσαν 

πούτῳ ποῖόν τι ξυμπίπτει γίγνεσθαι. ἔτι δὲ σαφέστερον 
ὃ βούλομαι πειράσοµαι φράζειν. ἐρωτῶ γὰρ τὸ τοιόνδε: 

io ἄρα σφοδφοτέρας τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας καὶ θυμοὺς καὶ 
ἔρωτας ἡ τῶν οἴνων πόσις ἐπιτείνει; 

Κ4. Ποὶύ γε. 
ε 4Θ. Τέ δ αὖ τὰς αἰσθήσεις καὶ μνήμες καὶ δόξας 

καὶ φρονήσεις; πότερον ὠσαύτως σφοδροτέρας, ἢ πάµπαν 
15 ἀπολείπει ταῦτα αὐτύν, ἂν κατακορήᾳ τις τῇ μµέὂῃ γί- 

γνηταε; 
Κά. Ναίΐν πάµπαν ἀπολείπει. 

46. Οὐκοῦν εἰς ταὐτὸν ἀφικνεῖται εἦν τῆς φυχῆρ 
Εξιν τῇ εύτε ὅτε νέος ἦν παῖς; 

ου. Κά. Τί μήν; 
4Θ. ΄Ἠκισια δὴ τότ᾽ ἂν αὐτὸς αὐτοῦ γίγνοιτο ἐγ- 

κρατής. 
Κα. "Ἠκιστα. 
4Θ. ΑΦ οὖν πονηρότατος, φαµέν, ὁ τοιοῦτος; 

3. ΚΙ. Πολύ γε. 

46. Οὐ µόνον ἄρ, ὡς ἔοικεν, ὁ γέρων δὶς παῖς 
γίγνοις) ἄν, ἀλλὰ καὶ ὁ µεθυσθείς. 

4. ᾿Αριστα εἶπες, ὦ ξένε, 
48. Τούτου δὴ τοῦ ἐπιτηδεύματος ἔσθ᾽ ὅστις λόγος 

30 ἐπιχειρήσει πείθειν ἡμᾶς αἷς χρὴ γεύεσθαι καὶ μὴ φεύγειν 
παντὶ σθένει κατὰ τὸ ὄννατόν: 

Κ4. "Εοικ' εἶναι: σὺ γοῦν φὴς καὶ ἔτοιμος ἦσθα νῦν 
δὴ λέγειν. 

Β 46. ᾽Απηθῆ μέντοι μνηµονεύεις. καὶ νῦν γ΄ εἰμὶ ἔτοι- 

ῷΏ3θμος, ἰπεδήπερ σφώ 7ε ἐθείήσειν προθύμως ἔφατον 
ἀκούειν. 

Κα. Πῶς ὃ' οὐκ ἀκουσόμεθα; κἂν εἰ μηδενὸς ἄλλου 
χάριν, ἀλλὰ τοῦ Θαυμαστοῦ τε καὶ ἀτόπου, εἰ δεῖ ἑκόντα 
ποτὶ ἄνθρωπον εἰς ἅπασαν φανλότητα ἑαυτὸν ἐμβάλλειν. 

Αθ. ὕΨυχῆς λέγεις, ᾖ γάρ; 
AA. Ναί. 

4Θ. Τί δὲ σώματος, ὦ ἑταῖρε, εἰς πονηρίαν, λεπτό- 
τητά τε καὶ αἶσχος καὶ ἀδυναμίαν; θΘαυμάζοιμεν ἂν εἴ 

6 ποτέ τις ἑκὼν ἐπὶ τὸ τοιοῦτον ἀφικνεῖται; 
5 A4. Πῶς γὰρ οὔ; 

460. Τί οὖν; τοὺς εἰς τὰ ἰατρεῖα αὐτοὺς βαδίζον- 

9ο 

ύμεθα 4. ἀπεργασό, 
15 θο[ότ ἑκὼν —* abe. 
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τας ἐπὶ φαρµακοποσίᾳ ἀγνοεῖν οἰόμεθα t µετ ὀλίγον 
ὥστερον καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἔξουσι τοιοῦτον τὸ σῶμα, 
οἷον εἰ διὰ τέλους ἔχειν µέλλοιεν, ζῆν οὐκ ἂν δέξαιντος 
ἢ τοὺς ἐπὶ τὰ γυμνάσια καὶ πόνους ἑόντας οὐκ ἴσμεν ὡς 
ἀσθενεῖς εἰς τὸ παραχφῆμα γήνονεαι; 5 

Χ4. Πάντα ταῦτα ἴσμεν. 574 

4Θ. Καὶ ὅτι τῆς μετὰ ταῦτα ὠφελείας ἕνεκα ἑκόντες 
πορεύονται; 

Κι. Κάλλισεα. υ 

4Θ. Οὐκοῦν χρὴ καὶ τῶν ἄλλων — πέρι 10 
διανοεῖσθαι τὸν αὐτὸν τρύπον: 

ΚΑ. Πώνυ γε. 

48. Καὶ τῆς περὶ τὸν οἶνον ἄρα διατριβής ὠσαύ- 
τως διανοητέον, εἶπερ ἕνι τοῦτο ἐν τούτοις ὀρθῶς δια- 

vonb ἤναι. 15 
Κα. Πῶς ὅ) οὗ; 

4Θ. ν ἄρα τινὰἁ ἡμῖν ὠφέλειαν ἔχονσα φαίνηται 
μηδὶν τῆς περὶ τὸ σῶμα ἐλάττω, τῇ γε ἀρχῇ τὴν σωµα- 
σκίαν νικῷ τῷ τὴν μὲν μετ ἀλγηδύνων εἶναι, τὴν δὲ µή 

Κά. ᾿Ορθῶς λέγις, ΘΒανμάζοιμι ὅ ἂν εἴ τι δυναί- ο Ε 
µεθα εοιοῦτον ἐν αὐτῷ καταμαθεῖν. 

4Θ. Tot' αὐτὸ δὴ νῦν, ὡς ἔοιγ, ἡμῖν ἤδη πει- 
ρατέον φφάζειν. καί µοι λέγε δύο φύβων εἴδη σχεδὸν 

ἑναντία δυννάμεθα κατανοῆσαι; ’ 
Κ.. Ποῖα δή: 15 

4θ. Τὰ τοιάδε’ φοβούμεθα μέν που τὰ κακά, προσ- 

δοκῶντες γενήσεσθαι. 
Κάι Naæei. 

48. Φοβούμεθα δέ γε πολλάκις δόξαν, ἡγούμενοι 
δοξάδεσθαι κακοὶ πράττοντες ἢ λἐγονεές τι τῶν μὴ κα- 30 
λῶν' ὃν δὴ καὶ καλοῦμεν τὸν φόβον ἡμεῖς γε, οἶμαι δὲ 641 

καὶ πάντες, αἰσχύνην. 
κι Τί ὅ’ οὗ; 

48. Τούτους δὴ δύο ἴλεγον φόβους" ὧν ὁ ἕτερς 398 
ἐναντίος μὲν ταῖς ἀλγηδόσι καὶ τοῖς ἄλλοις φύβοις, ἐναν- 15 
τίος ὅ᾽ ἐστὶ ταῖς πλείσταις καὶ µεγίσεαις ἡἠδοναῖς. 

Κα. ᾿Ορθύτατα λέγεις. 
ἀΘ. αρ οὖν οὐκ ἂν νομοθέτης, καὶ πᾶς οὗ καὶ σµι- 

κρὸν ὄφελας, τοῦτον τὸν φύόβον ἐν τιμῇ μεγίσεῃ σέβε, 
καὶ καλών αἰδῶ τὸ τούτῳ θάῤῥος ἐνανείον ἀναίδειάν τεφο 

προσαγορεύει καὶ µέγιστον κακὸν ἐδίᾳ τε καὶ δηµοσίᾳ πᾶσι B 
φενόμικεν: 

Κα. ᾿Ορθῶς λέγειᾳ. 
αΘ. Οὐκοῦν τά τ’ ἄλλα ποὶὰ καὶ µεγάϊα ὁ φόβος 

ἡμᾶς οὗτος σώξει, καὶ τὴν ἐν τῷ πολέμω νίκην καὶ σω- 49 
τηρίαν Ἐν πρὸς ἓν οὐδὲν οὕτω σφόδρα ἡμῖν ἀπεργάζεται. 

303 
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δύο γὰρ οὖν ἑοτὸν τὰ τὴν νίκην ἀπεργαζόμενα, θάῤῥος 
μὲν πολεµίων, φίλων δὲ φόβος αἰσχύνης πέφι κακῆς. 

XA. Ἔσει ταῦτα. 
48. 4φοβον ἡμῶν ἄρα δεῖ γίγνεσθαι καὶ φοβερὸν 

ϱ 5 ἕκαστον" ὧν ὃ᾽ ἑκάτερον ἵνεκα, διηρήµεθα. 
Κι. Πώνυ μὶν οὖν. ' 
4θ. Καὶ μὴν ἄφοβόν γε ἕκαστον βουληθέντες ποιεῖν, 

990 «φύβων πολλῶν τινῶν εἰς φόβον ἄγοντες αὐτὸν μετὰ νύ- 
µου, τοιοῦτον ἀπεργαζόμεθα., 

10 Κι. Φαιρύμεθα. 

486. ὗΤί ὅ) ὅταν ἐπιχειρώμέν τινα φοβερὺν ποιεῖν 
μετὰ δίκης, ἄρ' οὐκ ἀναισχυνείᾳ ξυμβάλλοντας αὐτὸν καὶ 
προογυµνάζοντας νικῷν δεῖ ποιεῖν διαμαχύμενον αὐτοῦ ταῖς 
ἠδοναῖς; ἢ τῇ μὲν δειλίᾳ τῇ ἐν αὐτῷ προσμαχόμενον καὶ 

Ρ 16 νικῶνεα αὐτὴν δεῖ τέλεον οὕτω γίγνεσθαι πρὸς ἀνδρίαν, 
ἄπειρος δὲ δήπου καὶ ὠγύμναστος ὢν τῶν τοιούτων εγώ- 
ων ὀστισοῦν οὐδ᾽ ἂν ἥμισυς ἑαυτοῦ γένοιτο πρὸς ἆρε- 

τήν; σώφρων δὶ ἆρα τελέως ἴσται μὴ πολλαῖς ἠδοναῖς 
καὶ. ἐπιθυμίαις προτρεπούσαις ἀναισχυντεῖν καὶ ἀδικεῖν 

30 διαμεμαχημένος καὶ νενικηκὼς μετὰ λύγου καὶ ἴργου καὶ 
τέχνης ἓν τε παιδιαῖς καὶ ἐν σπουδαῖᾳ, ἆλλ’ ἀπαθὴς ὢν 
πάντων τῶν τοιούτων; 

Κ4. Οὕνουν τόν Υ εἰκότα 1όγον ἂν ἴχοι. 
Ε 46. Τί οὖν: φύβου φάρµακον ἴσθ᾽ ὃς τις θεὺς 

15 ἴδωκεν ἀνθρώποις, ὥστε ὁπύσῳ πλέον ἂν ἐθέλῃ τις πίψειν 
αὐτοῦ, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν νοµίζειν καθ) ἑκάστην πό- 
σιν δυσενχῆ γέγνεσθαι, καὶ φοβεῖσθαι τὰ παρόντα καὶ 

648 τὰ μέλλοντα αὐτῷ πάντα, καὶ τελευτῶντα εἰς πᾶν δέος 
2960 Ἅἡναι τὸν ὠνδρειότατον ἀνθρώπων, ἐκκοιμηθέντα δὲ καὶ 

Φιτοῦ πώµατος ἁπαλλαγέντα πάλιν ἑκάσευτε τὸν αὐτὸν 

1ύγνεσθαι. 

Κ4. Καὶ τί τοιοῦτον φαῖμεν ἄν, ὦ ἕένε, ἐν ἀνθρώ- 
ποις γεγονέναι πῶμα: 

αθ. Οἰδέν' εἰ δ' οὖν ἐγένετό ποθεν, ἴσθ ὅ τι πρὸς 
35 ἀνδρίαν ἦν ἂν νοµοθέτῃ χρήσιµον; οἷον τὸ τοιόνδε περὶ 

αὐτοῦ καὶ μάλα εἶχομεν ἂν αὐτῷ διαλέγεσθαι Φέρε, ὦ 
νομοθέτα, εἴεε Χρησίν, εἴθ' οἰσεισινοῦν νομοθετεῖς, πρῶ- 

Β τον μὶν τῶν πολικῶν ἆφ ἂν δέξαιο βάσανον δυνατὸς 
εἶναι λαμβάνειν ἀνδρίας τε πέρι καὶ δειλία; 

“ ΧΚ. Φαίη που πᾶς ἂν δῇλον ὅτι. 
4θ. Τί δὲ; μες ἀσφαλείας καὶ ὤνευ κινδύνων µε- 

γάλων ἢ μετὰ τῶν ἐναντίων; ἳ 
Κ1. Καὶ τοῦτο μετὰ τὴς ἀσφαλείας ξὐνομολογή- 

σει πᾶς. 

«5 ᾖ4Θ. Χρῶο ὅ ἂν εἰς τοὺς φόβους τούτους ἄγων καὶ 
ἐλέγχων ἐν τοῖς παθήµασιν, ὥστε ἀναγκάξεν ἄφοβον 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΝ α. 648. 640. 

γίγνεσθαι, παραπελευόµενος καὶ νουθετῶν καὶ τιρῶν, 

τὺν δὲ ὀτιμάζων, ὅστις ὅοι: μὴ πείθοιεο εἶναι τοιοῦτος ϐὉ 

οἷον σὐ εάττοις ἐν πᾶσι; καὶ γυμνασάµενον μὶν εὖ καὶ 
ἀνδρείως ἀζήμιον ἁπαλλάττοις ἄν, κακώς δὲ ζημίαν ἐπι- 

τεθείς; ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἄν χρῷο, μηδὺν ἄλλο ἐγκαλῶν 5 
τῷ πώματε; 

ΚΑ. Καὶ πῶς οὐκ ἂν χρῶτο, ὦ ξένει 
46. Γυµνασία γοῦν, ὦ φίλε, παρὰ τὰ νῦν Θαυμα- 

στὴ ῥησεώνης ἂν εἴη καθ ἕνα καὶ κατ ὀλίγους καὶ καθ’ 
ὁπόσους τις ὠεὶ βούλοιτο" καὶ εἴ τε τις ἄρα µύνος ἐν 10Ώ 
ἐρημία, τὸ τῆς αἰσχύνης ἐπίπροσθεν ποιούµενος, πρὶν εὖ 

σχεῖν ἡγούμενος ὁρᾶσθαι μὴ δεῖν, Ὀὕτω πρὸς τοὺς φό- 
βους γυμµνάζοπο, πῶμα µόνον ἀνεὶ µυρίων πραγμάτων 
παρασκευαζόµενος, ὀρθῶς ἄν τι πράττοι, εἴ τὲ τις ἑαυτῷ 
πιστεύων φύσει καὶ µειέτῃ καλῶς παρεσκευάσθαι μηδὶν 5 
ὀκνοῖ μετὰ ξυμποτῶν πλειόνων γυμναζύμενος ἐπιδείκνυ- 
σθαι τὴν ἐν τῇ τοῦ πώµατος ἀναγκαίᾳ διαφορᾷ δύνα- 
ιν ὑπερθέων καὶ κρατῶν, ὥστε ὑπ' ἀσχημοσύνης μηδὶ Ἑ 
ἓν σφάλλεσθαι μέγα μηδ ἀλλοιοῦσθαι δι ἀρετήν, πρὸς 
δὲ τὴν ἰσχάτην πύσιν ἁπαλλάττοιτο πρὶν ἀφικνεῖσθαι, 1ο 
τὴν πάντων ἧτταν φοβούμενος ἀνθρώπων τοῦ πώματος. 

Κά. Ναί σωφρονοῖ γάρ, ὦ Εένε, καὶ ὁ τοιοῦτος 
οὕτω πράτεων. ι 

4Θ. Πάλι δὴ πρὸς τὸν νοµοθέτην λέχωμεν τάδε. 675 
Εἶεν, ὦ νοµοθέτα, τοῦ μὲν δὴ φύβου σχεδὸν οὔτε θιὸς 15 649 
ἔδωκεν ἀνθρώποις τοιοῦτον φάρμακον οὔτε αὐτοὶ µεµη- 3998 
χανήµεθα. τοὺς γὰρ Ἰόητας οὐκ ἐν Φοίνῃ λέγω" τῆς δὲ 
ἀφοβίας καὶ τοῦ λίαν θαῤῥεῖν καὶ ἀκαίρως ἃ μὴ χρή, πό- 
τερον ἔσει πῶμα, η πῶς λέγομεν; 

Κά. Ἔσει, φήσει που, τὸν οἶνον φράζων. . 
4Θ. Ἡ καὶ τοὐνανείον ἔχει τοῦτο τῷ νῦν δὴ λεγο- 

μένω: πιόντα τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν αὐτοῦ ποιεῖ πρῶτον 
Ώεων εὐθὺς μᾶλλον ἢ πρότερον, καὶ ὁπόσῳ ἂν πλέον Β 
αὐτοῦ γεύηται, τοσούτῳ πλειόνων ἐλπίδων ἀγαθῶν πλη- 
ροῦται καὶ δυνάμεως εἰς δόξαν, καὶ τελευτῶν δὴ πάσης 15 
ὁ τοιοῦτος παῤῥησίας ὡς σοφὸς ὢν μεστοῦται καὶ ἔλευ- 
θερίας, πάσης δὲ ἀφοβίας ὥστε εἰπεῖν τε ἀόκνως ὁτιοῦν, 
ὠσαύτως δὲ καὶ πρᾶξαι: 

Κα. Πᾶς ἡμῖν, οἶμαι, ταῦτ ὤν συγχωροῖ. 

ΜΕ. Τί µήνι «0 
46. ᾽Αναμνησθώμεν δῇ τόδε, ὅτι δύ ἴφαμεν ἡμῶν 

ἐν ταῖς ψυχαῖς δεῖν Θεραπεύεσθαι, τὸ μὲν Όπως ὅ τι 
μάλιστα Θαῤῥήσομεν, τὸ δὲ τοὐραντίον ὃ τι μάλιστα φο- ϐ 

βησόµεθα. 
XA. "α τῆς αἰδοῖς ἵλεγες, ὡς οἰόμεθα. 5 
4Θ. Καλῶς μνημονεύκε. ἐπειδὴ δὲ τήν τε ἀνδρίαν 

90τ 

13. αὐτοῦ ᾱ. -- 14. δειλίᾳ γρ. 458: διαίτῃ abe. -- 17. μισυ a. — 11. τῶν 011. ᾱ. — 25. δέδωχεν α. — ξῃ 4. 
— 30. πόµατος a, στα ρορίοα, [ρου ὦ Ίαπο vocem οἴοτγο φοἱεπί pr. 441.) — 234. ὅ τι] ὅτε ᾱ. — 39. τε om. ο, 

ὥς 
3, τάττεις ᾱ. — —— a. — 14. ὀρθῶς Ahr: ὀρθὸν 3, ὀρθὸν αἲνο. -- 15. παρασκευάσθαι Stal- 

baumii operae. — 17. 
ροῦσθαι ὃ ουπη libris, αἱ γἰάρίας, οί, 

αἲ, — 21. ἁπάντων αὖ. - 22 σωφρονεῖ 4. -- 10. οἶνον ὁ φράζων ᾱ. -- 34. πλη- 



ἔ 
καὶ τὴν ἀφοβίαν ἐν τοῖς φόβοις δεῖ καταμελτᾶσθαι, 
σκεπτέον ἄρα εὐ ἑναντίον ἐν τοῖς ἑναντίοις θεραπεύεσθαι 
δίον ἂν εἴη. 

Κι. Τό γ οὖν εἰκός. 
5 4Θ. | παθόντες ἄρα πεφύκαμεν διαφερόντως θαῤῥα- 

ἀέοι τ΄ εἶναι καὶ Θρασεῖς, ἐν εούτοις δέον ἄν, ὡς ἔοι, 
εἴη τὸ μελετῶν αἷς ἥκιστα εἶναι ἀναισχύντους τε καὶ Όρα- 
αύτητος γέµοντας, φοβεροὺς δὲ εἰς τό τι τοὶμᾷν ἕκά- 
στοτε λέγειν ἢ πάσχειν ἢ καὶ δρᾷν αἰσχρὸν ὁτιοῦν. 

Κα. Ἔοικεν, 

48. Οὐκοῦν ταῦτά ἐσει πάντα ἐν οἷς ἐσμὶν τοιαῦτοι, 

Φυµός, ἔρως, ὕβρις, ἁμαθία, φιλοκέρδεια, δειλία, καὶ 
ἔτι τοιάδε, πλοῦτος, κάλλος, ἰχγύς, καὶ πώνθ ὅσα δι 

ἡδονῆς αὖ μεβύσκοντα παράφρονας ποιεῖ: εούτων ὅ᾽ εὖ- 
15 τελῆ εε καὶ ἀσινεστέραν πρῶτον μὲν πρὸς εὖὐ Ἰαμβάνειν 

πείραν, εἶτα εἰς τὸ µελετῷν, πλὴν τῆς ἐν οἴνῳ βασάνου 
καὶ παιδιᾶς τίνα ἴχομεν ἡδονὴν εἰπεῖν ἴμμετρον μᾶλλον, 

ἂν καὶ ὁπωστιοῦν μετ εὐλαβείας γίγνηται; σκοπῶμεν γὰρ 
δή: δυσκόϊου ψυχῆς καὶ ὡγρίας, ἐξ ἧς ἀδικίαι µυρίαι 
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γήνονταε, πότερον ldorre εἰς τὰ ξυμβύλαια πεῖραν λαμ- 
βώνειν, κινδυνεύοντα περὶ αὐτῶν, σφαλερώτερον, ἤ ξυγ- 
γενόµενον μετὰ τῆς τοῦ «Πιονύόου Θεωρίας; ἢ πρὸς τι- 
φφοδίσια ἠττημένης τινὸς ψυχῆς βώσανον λαμβάνειν, 
ἐπιτρέποντα αὐτοῦ θυγατέρας τε καὶ υἱεῖς καὶ γυναῖκας, ὅ 

οὕτως ἐν τοῖς φιλτάτοις κινδυνεύσαντα, ἦθος ψυχῆς 8ε- 

ἁσασθαε; καὶ µυρία δή λέγων οὐκ ἄν τίς ποτε ὠἀνύσειεν, 
ὅσῳ διαφέρει τὸ μετὰ παιδιᾶς τὴν ἄλλως ἄνευ μισθοῦ 
ζημιώδους θεωρεῖν" καὶ δὴ καὶ τοῦτο μὲν αὐτὸ περί γε 

τούτων οὔτ᾽ ὤν Κφῆτας οὔτ ἄλλους ἀνθρώπους οὐδένας 10 

οὐόμεθα ἀμφισβητῆσαι, μὴ οὐ πεῖράν τε ἀλλήλων ἐπιεικῇ 
ταύτην εἶναι τό τε τῆς εὐτελείας καὶ ἀσφαλείας καὶ τά- 
Ίους διαφέρειν πρὸς τὰς ἄλλας βασάνους. 

Κι. ᾽αληθὲς τοῦτό γε. 

48. Τοῦτο μὲν ἂφ ἂν τῶν χρησιµωτάτων Ἐν εἴη, Ι5 
τὸ γνῶναι τὰς φύσεις τε καὶ ἕξεις τῶν φυχῶν, τῇ τέχνῃ 
ἐκείνῃ ἧς ἐστὶ ταῦτα Θεραπεύειν' ἔστ δέπου, φαµέν, 

ὡς οἶμαι, πολιτικῆς. ἡ γάρ; 
Κι. Πάνν μὲν οὖν. 

1. ἄρα 4Ξ 9. -- ο, ἔσικεν ᾱ, — 8. τε οπι, a. -- 13. ὂι τὰ τοιάδε ᾱ. 
1. ἰόντας ᾱ. — 3. κινδυνεύοντας ᾱ. — αὐτῶν α. Malim αὐτῷ. Βεκκ. — ἑυγγενομένους α. — δ. ἐπιρέποντας 

αὐτῶν ᾱ, — 6. κιηδυνεύσαντα ουσ Βοκκοτο ο: κιδυνεύσαντες ΑΘυ[ῆτ, κινδυνεύσαντας a. — δ. τηνάλλως ᾱ. — 
9, καὶ ante τοῦτο om. a. 

PLATO. 70 

οσο 



Ε. 

Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικε, σκεπτέον ἐκεῖνο περὶ 
αὐτῶν, πότερα τοῦτο µύνον ἀγαθὸν ἔχει, τὸ κατιδεῖν 
πῶς ἔχομεν τὰς φύσεις, ἢ] καί τι μέγεθος ὠφελείας ἄξιον 
πολλῆς οπουδῆς ἔνεσε ἐν τῇ κατ ὁρθὸν χρείᾳ τῆς ἐν 

δοἴνω φυνονσίας. τέ οὖν δὴ λέγομεν; ἴνεσθ, ὡς ὁ λόγος 
ἔοικε βούλεσθαι σηµαίνειν' ὅπῃ δὲ καὶ ὅπως, ἀκούωμεν 

Ἡ προσέχοντες τὸν νοῦν, µή πη παραποδισθώμεν ὑπ αὐτοῦ. 
XA. Μέγ οὖν. 
4Θ. ᾿Αναμνησθῆναι τοίνυν ἴγωγε πάλιν ἐπιθυμῶ τί 

668810 ποτε λέγομεν ἡμῖν εἶναι τὴν ὀρθὴν παιδείαν. τούτου γάρ, 
ὥς γ ἐγὼ τοπάζω τὰ νῦν, ἔσειν ἐν τῷ ἠπινηθούναει τι τού- 
τῷ καλῶς κατορθουμένῳ σωτηρία. 

232 AA. ἥΜέγα λέγεις, 
46. Αέγω τοίνυν τῶν παίδων παιδικὴν εἶναι πρώτην 

15 αἴσθησιν ἡδονὴν καὶ λύπην, καὶ ἐν οἷς ἀρετὴ ψυχῇ καὶ 
κακία παραγίγνεται πρῶτον, ταῦτ᾽ εἶναι" φρόνησιν δὲ καὶ 

ἀληθεῖς δόξας βεβαίους, εὐτυχὶς ὕτῳ καὶ πρὸς τὸ γῆρας 
παρεγένετο" τέλεος ὅ᾽ οὖν ἔστ ἄνθρωπος ταῦτα καὶ τὰ 
ἐν τούτοις πάντα κεκτηµένος ἀγαθά. παιδείαν δὴ λέγω 

αοτὴν παραγιγνοµένην πρῶτον παισὶν ἀρετήν, ἡδονὴ δὲ καὶ 
φιλία καὶ λύπη καὶ μῖσος ἂν ὀρθῶς ἐν φυχαῖς ἐγγίγνων- 
ται µήπω δυναµένων λόγῳ λαμβάνειν, λαβόντων δὲ τὸν 
λόγον συμφωνήσωσι τῷ λόγω, ὀρθῶς εἰθίσθαι ὑπὸ τῶν 
προσηκόντων ἐθῶν' αὐτῆς 9) ἡ ξυμµφωνία ἔύμπασα μὲν 

35 ἀρετή, τὸ δὲ περὶ τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας τεθραμμένον 

αὐτῆς ὀρθῶς, ὥστε μισεῖν μὲν ἃ χρὴ μισεν εὐθὺς ἐξ 
αρχῆς µέχρι τέλους, στέργειν δὲ ὢ χρὴ στέργειν, τοῦτ' 
αὐτὸ ἀποτεμῶν τῷ λόγῳ καὶ παιδείαν προδαγορεύων, 
κατά γε τὴν ἐμὴν ὀρθῶς ἂν προσαγορεύοις. 

Κά. Καὶ γάρ, ὦ ξένε, ἡμῖν καὶ τὰ πρότερον ὀρθῶς 
σοι παιδείας πέρι καὶ τὰ νῦν εἰρῆσθαι δοκεῖ. 

46. Καλῶς τοίνυν. τούτων γὰρ δὴ τῶν ὀρθῶς τε- 

576 

ὴ 

πα 

Βραμµένων ἡδονῶν καὶ Ίυπών παιδειῶν οὐσῶν χαλᾶται 
τοῖς ἀνθρώποις καὶ διαφΏείρεται τὰ πολλὰ ἐν τῷ βίω, 

θεοὶ δὲ οὐκτείραντες τεὺ τῶν ἀνθρώπων ἐπίπονον πεφυκὸς 
γένος ἀναπαύλας τε αὐτοῖς τῶν πόνων ἐτάξαντο τὰς τῶν 
ἑορτῶν ἁμοιβὰς τοῖς Φεοῖς, καὶ ἸΜούσας ᾽Απύλλωνά τε 

µονσηγέτην καὶ «ιόνυσον ξυνεορταστὰς ἔδοσαν, ἵν ἔπα- 
φορθῶνται τὰς τροφὰς γενοµένας ἐν ταῖς ἑορταῖς μετὰ 
Φιῶν. ὁρᾷν οὖν χρὴ πύτερον ἀληθὴς ἡμῖν κατὰ φύσιν 
ὁ λόγος ὑμνεῖται τὰ νῦν, ñ πῶᾳ. φησὶ δὲ τὸ νέον ἅπαν 
ὡς ἔπος εἰπεῖν τοῖς τε σώμασι καὶ ταῖς φωναῖς ἠσυχίαν ιο 
ἄγειν οὐ δύνασθαι, χινεῖσθαι δὲ ἀεὶ ζητεῖν καὶ φθέγγε Ἐ 
σθαι, τὰ μὲν ἀλλόμενα καὶ σκιφεῶντα, οἷον ὀρχούμενα 
μεθ’ ἡδονῆς καὶ προσπαίζαντα, τὰ δὲ φθεγγόµενα πάσας 

φωνάς' τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζώα οὐκ ἔχειν αἴσθησιν τῶν έν 
ταῖς κινήσεσι τάξεων οὐδὲ ἀταξιῶν, οἷς δὴ ῥυθμὸς ὄνο- ι6 
µα καὶ ἁρμονία" ἡμῖν δὲ οὓς εἴπομεν τοὺς θΘεοὺς συγχο- 
ρευτὰς δεδόσθαι, τούτους εἶναι καὶ τοὺς δεδωκότας τὴν 

ἔνρυθμόν τε καὶ ἐναρμόνιον αἴσθησιν μεθ ἡδονῆς, ᾗ δὴ 
κινεῖν τε ἡμᾶς καὶ χορηγεῖν ἡμῶν τούτους, ᾠδαῖς τε καὶ 
ὀρχήσεσιν ἀλλήλοις ξυνείροντας, χορούς τε ὠνομακέναι ο 
παρὰ τῆς χαρᾶς ἴμφυτον ὄνομα. πρῶτον δὴ τοῦτο 
ἀποδεξώμεθα; θώμεν παιδείαν εἶναι πρώτην διὰ Μουσῶν 32984. 
τε καὶ Απόλλωνος; ἢ πῶς; 

Κά. Οὕτως. 
40. Οὐκοῦν ὁ μὲν ἀπαίδευτορ ἀχόφευτος ἡμῖν ἔσται, 35 

"ἔ 

τὸν δὲ πεπαιδευµένον ἱκανῶς κεχορευκότα Θετέον; Β 
Κ. Τί μήν: 
48. Χορεία γε μὴν ὄρχησίς τε καὶ ᾠδὴ τὸ ξύνο- 

1όν ἐστιν. 
Κμ. ᾿Αναγκαῖον. 0 
4θ. 0 καλῶς ἄρα πεπαιδευµένος ἄδειν τε καὶ ὀρχεῖ- 

σθαι δυνατὸς ἂν εἴη καλῶς. 

4. ἔνεστι τῇ a, ἔνεστιν ἐν τῇ ο. -- 16. παραγίγνεται 
15. τέλειος a. -- ἔστν ᾱ. — 13. δν Aslius. — 24, αὕτη 

3. τὰ] κατὰ 4 Ξδεν[ῇτ. 
10. τοὺς οσι, a. — 19. ἡμῶν] ἡμῖν α. -- 30. ἀλλήλους ας. 

- 7, τὰς] τάς τε 4ΞΦο[0τ. 

, πρῶτον τοῦτ) Rekkeri operae -- 17. βεβαιοῦν α. --- 
ὅ) Αλαν, — 29. ἐμὴν δόξαν ὀρθῶς α. 

-, Ὑερομένας τροφὰς α. -- 8. οὖν] ἃ ΑἈδυ[ος. 
— αἰνομακέναι τὸ παρὰ ας. 



Κμ. Ἔοικεν. 
4Θ. Ἴδωμεν δὴ τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ νῦν αὐ λεγόμενον. 
Κά. Τὸ ποῖον δή: 
460. Καλῶς ἄδει, φαµέν, καὶ καλῶς ὀρχεῖται: πό- 

6 ὅτερον εἰ καὶ καλὰ δει καὶ καλὰ ὀρχεῖαι; προσθώμεν 

ἢ μήν 
Κα. Προσθώμεν. 

αθ. Τί δ’, ἂν τὰ καλά τε ἡγούμενος εἶναι καλὰ 
καὶ τὰ αἰσχρὰ αἰσχρὰ οὕτως αὐτοῖς χρῆται; βέλτιον ὁ 

ιοτοιοῦτος πεπαιδευµένος ἡμῖν ἔσται τὴν χορείαν τε καὶ 
μουσικὴν ὃς ἂν τῷ μὲν σώμαει καὶ τῇ φωνῇ εὺ δια- 

235 νοηθὲν εἶναι καλὸν Ἱκανῶς ὑπηρετεῖν δυνηθῇ ἑκάστοτε, 

Ιαίρῃ δὲ μὴ τοῖς καλοῖς μηδὲ µισῇ τὰ μὴ καλά, ἢ ̓κεῖνος 
ὃς ἂν τῇ μὶν φωνῇ καὶ τῷ σώματι μὴ πάνυ δυνατὸς ᾖ 

Diis κατορθοῦν ἢ διανοεῖσθαι, τῇ δὲ ἡδονῇ καὶ λχύπῃ κατορ- 
Θοῖ, τὰ μὲν ἀσπαξόμενος, ὅσα καλά, τὰ δὲ δυσχεραίνω», 
ὁπόσα μὴ καλά; 

Κμ. Πολὺ τὸ διαφέρον, ὦ ἑένε, λέγεις τῆς παιδείας. 
4Θ. Οὐκοῦν εἰ μὲν τὸ καλὸν ὠδῆς τε καὶ ὀρχήσεως 

χοπέρι γιγνώσκοµεν τρεῖς ὄντες, ἴσμεν καὶ τὸν πεπαιδευ- 
µένον τε καὶ ἀπαίδευτον ὀρθῶς' εἰ δὲ ἀγνοοῦμέν γε τοῦτο, 
οὐδ' εἴ τις παιδείας ἐσεὶ φυἱακὴ καὶ ὅπου διαγιγνώσκειν 

Ε ἂν ποτε δυναίµεθα. ἀρ οὐχ οὕτως; 
Κ. Οὕτω μὶν οὖν. 

15. ΑΘ. Ταῦτ ἄρα μετὰ τοῦθ ἡμῖν αὖ, καθάπερ χνσὶν 
ἠνευσύσαις, διερευνητέο», σχῆμά τε καλὺν καὶ µέλος καὶ 
ᾠδὴν καὶ ὄρχησιν. εἰ δὲ ταῦθ ἡμᾶς διαφυγόντα οἰχήσε- 
ται, µάταιος ὁ μετὰ ταῦθ) ἡμῖν περὶ παιδείας ὀρθῆς εἰθ᾽ 

Ἑλληνικῆς εἴεε βαρβαρικῆς λόγος ἂν εἴη. 
Κα. Ναί 

4θΘ. Εἶεν' τί δὲ δὴ τὸ καλὸν χρὴ φάναι σχῆµα ἢ 
µέλος εἶναί ποτε; φέρε, ἀνδρικῆς ψυχῆς ἐν πόνοις ἐρχο- 

6565 Ἁµένης καὶ δελῆς ἐν τοῖς αὐτοῖς τε καὶ ἴσοις ἄρ ὅμοια 
236 τά τε οχήµατα καὶ τὰ φθέγµατα ξυµβαίνει γίγνεσθαι; 

1. Κά. Καὶ πῶς, ὅτε γε μηδὲ τὰ χρώματα; 
αθΘ. Καλῶς γε, ὦ ἑταῖρε" ἀλλ ἐν γὰφ µουσικῇ καὶ 

οχήματα μὲν καὶ µέλη ἕνεσει, περὶ ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν 

οὔσης τῆς µονσικῆς, ὥστε εὔρυθμον μὲν καὶ εὐάρμοστον, 
εὔχρων δὲ µέλος ἢ σχῆμα οὐκ ἔσειν ἀπεικάσαντα ὥσπερ 

«0 οἱ χοροδιδάσκαλοι ἀπεικάζουσιν, ὀρθῶς φθέγγεσθαι' τὸ 
δὲ τοῦ δειλοῦ τε καὶ ἀνδρείου οχῆμα ἢ µέλος ἔσει τε καὶ 

Β ὀρθῶς προσαγορεύειν ἔχει τὰ μὲν τῶν ἀνδρείων καλά, 
τὰ τῶν δειλῶν δὲ αἰστρά. καὶ ἵνα δὴ μὴ µακρολογία 
πολλή τις γίγνηται περὶ ταῦθ) ἡμῖν, ἅπαντα ἁπλῶς ἔστω 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΝ β’. 5556 

τὰ μὲν ἀρετῆς ἐχόμενα ψυχῆς ἢ σώματος, εἴτε αὐτῆς εἴτε 
τινὸς εἰκόνος, ξύμπαντα σχήµατά τε καὶ µέλη καλά, τὰ 
δὲ κακίας αὖ τοὐναντίον ἅπαν. 

Κά. ᾿Ορθῶς τε προκαλεῖ καὶ ταῦθ᾽ ἡμῖν οὕτως ἔχειν 
τὰ νῦν. 85 

αθ. Ἔτι δὴ τόδε" πότερον ἅπαντες πάδαις χορείαις 

ὁμοίως χαΐροµμεν, ἢ πολλοῦ δεῖ; 6 
XA. Τοῦ παντὸς μὲν οὖν. 
40. Τί ποτ ἂν οὖν λέγωµεν τὸ πεπλανηκὸς ἡμᾶς 

εἶναι; πότεροῦ οὐ ταύὐτά ἐστι καλὰ ἡμῖν πᾶσιν, ἢ τὰ ιο. 
μὲν αὐτά, ἆλλ οὐ δοκεῖ εαὐτὰ εἶναι; οὐ γάρ που ἐρεῖ 
γέ τις ὥς ποτε τά τῆς κακίας ἢ ἀρετῆς καλλίονα χορεύ- 

µατα, οἱδ’ ας αὐτὸς μὲν χαίρει τοῖ τῆς µοχθηρίας σχή- 
µασιν, οἱ ὅ ἄλλοι ἐναντείᾳ ταύτης Μούσῃ τινί. καί τρι 
λέγουσί γε οἱ πλεῖστοι µουσικῆς ὀρθότητα εἶναι τὴν ᾖδο- Ι6 
νὴν ταῖς ψυχαῖς πορίξουσαν δύναμιν" ἀλλὰ τοῦτο μὲν —D 
οὔτε ἀνεκτὸν οὔτε ὕσιον τὸ παράπαν φθέγγεσθαι. τόδε 
δὲ μᾶλλον εὐκὸς πλανᾷν ἡμᾶς. 

Κα. Τὸ ποῖον; 

46. Ἐπειδὴ µιµήµατα τρόπων ἐσεὶ τὰ περὶ τὰς χο- 19 
ρείας, ἐν πφάξεσί τε παντοδαπαῖς γιγνόμενα καὶ τύχαις 
καὶ ἤθεσι καὶ µιµήµασι διεξιόντων ἑκάσεων, οἷς μὲν ἂν 
απρὺς τρόπου τὰ ῥηθένεα ἢ µελωδηθέντα ἢ καὶ ὁπωσοῦν 
χορευθέντα ᾗ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ ἴθος ἢ κατ ἀμφότερα, δΤΊ 
τούτους μὲν καὶ τούτοις χαίρειν τε καὶ ἐπαινεῖν αὐτὰ καὶ 15 E 
προσαγορεύειν καλὰ ἀναγκαῖον, οἷς δ᾽ ἂν παρὰ φύσιν ἢ 
τρόπον ἤ τινα ξυνήθειαν, οὔτε χαίρειν δυνατὸν οὔτε ἐπαι- 
γεῖν αἰσχρά τε προσαγορεύειν. οἷς d ἂν τὰ μὲν τῆς φύσεως 
ὀρθὰ ξυμβαίνῃ, τὰ δὲ τῆς συνηθείας ἐναντία, ἢ τὰ μὲν 
τῆς συνηθείας ὀφθά, τὰ δὲ τῆς φύσεως ἐναντία, οὗτοι 30 
δὲ ταῖς ἡἠδοναῖς τοὺς ἐπαίνουρ ἐναντίους προσαγορεύου- 
σιν' ἡδία γὰρ τούτων ἕκασεα εἶναί φασι, πονηρὰ δέ, 
καὶ ἐναντίον ἄλλων οὓς οἴονται φρονεῖν αἰσχύνονται μὲν 
κινεῖσθαι τῷ σώματι τὰ τοιαῦτα, αἰοχύνονται δὲ ἄδειν 
ὡς ἀποφαινόμενοι καλὰ μετὰ σπονδῆς, χαίρουσι δὲ παρ 15 
αὐτοῖς. 

Κ. Ὀρθότατα λέγεις. 
4Θ. Μῶν οὖν τι βλάβην ἔσθ᾽ ἤντινα φέρει τῷ χαΐ- 

ροντι πονηρίας ἢ σχήµασιν ἢ µέλεσιν, ἢ τιν ὠφέλειαν 
αὖ τοῖς πρὺς τάναντία τὰς ἡδονὰς ἀποδεχομένοις; η 

Κά. Εὐός γε. 
4Θ. Πύτερον εἰκὸς ἢ καὶ ἀναγκαῖον ταὐτὸν εἶναι B 

ὅπερ ὅταν τις πονηροῖς ἤθεσι ξυνὼν κακών ἀνθρώπων 

μὴ µισῇ, χαίρη δὲ ἀποδεχόμενος, ψέγῃ δὲ ὧς ἐν παιδιᾶς 

2. om. ᾱ. -- 19. χορηγίαν a. -- 11. ὃς Αίας: ἢ ὃς ab, [ῇ) ὃς ο, -- 12. ἢ κεῖνος Sehneiderus: ἡ κεῖνος 49ο, 
— 14. δυνατὸν operae Stalibaumii. — 19. τε οσα, a. -- 331. εἴ τις) ἥτις 2. — 34. Οὕτως α. — 33. ἐχομένης πωα]ουαί 
Stephanus. — 29. εὔχρουν α. — 43, τῶν δειλῶν δὲ 4: δὲ τῶν δειλῶν abe. — δή] δὲ α. 

6. δὴ] δὲ 5. — 1ο, ἡμῖν καλά ᾱ. — 14. αὐτά) ταὐτὰ ᾱ. — 13. ο. Qu, µιµήσεσι 0. (ῆθεσι, µιµήμασι ὄμεξι- 
οι 
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μοίρα, ὀνειρώττων αὐτοῦ τὴν µοχθηρίαν; τότε ὁμοιοῦ- 
σθαι δή που ἀνάγκη τὸν χαΐροντα, ὁποτέροις ἂν χαίρη, 
ἐὰν ἄρα καὶ ἐπαινεῖν αἰσχύνηται. καί τοι τοῦ τοιούτου τέ 
μείζον ἀγαθὸν ἢ κακὸὺν φαῖμεν ἂν ἡμῖν ἐκ πάσης ἀνάγκης 

σγήγνεσθαι; 

XA. «οκῶ μὲν οὐδέν. 

[μ 40. "Όπου δὴ νόμοι καλώς εἰσὶ κείµενοι ἢ καὶ εἰς 
τὸν ἴπειτα χρόνον ἔσονται, τὴν περὶ τὰς Μούσας παι- 

δείαν τε καὶ παιδιὰν οἰόμεθα ἐξέσεσθαι τοῖς ποιητικοῖς, ὃ 

939 1οτί περ ἂν αὐτὸν τὸν ποιητὴν ἐν τῇ ποιήσει τέρπῃ ῥν- 
Αμοῦ ἢ μέλους ἡ ῥήματος ἐχόμενον, τοῦτο διδάσκοντα καὶ 
τοὺς τῶν εὐγόμων παϊδαᾳ καὶ νίους ἐν τοῖς χοροῖς ὃ τι 

ἂν τύχη ὠπεργάζεσθαι πρὸς ἀρετὴν ἢ µοχθηρίων; 
Λα. Οὔ τοι δὴ τοῦτό γε λόγον ἔχει" πῶς γὰρ ἄν; 
αθ. Nõr δέ γε αὐτὸ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐν πάσαις ταῖς 

πύλεσιν ἔξεσει ὁρᾷν, πλὴν κατ Αἴγυπτον. 

Κα. Ἐν Αὐύπτω δὲ δὴ πῶς τὸ τοιοῦτόν φῃς νένο- 
μοθετησθαις . 

46. Θαῦμα καὶ ἀκοῦσαι. πάλαι γάρ δή ποτε, ὡς 

30 ἔοεκεν, ἐγνώσθη παρ αὐτοῖς οὗτος ὁ λύγος ὃν τὰ νῦν 
λέγομεν ἡμεῖᾳ, ὅτι καλὰ μὲν σχήματα, καλὰ δὲ µέλη δεῖ 
µεταχειρίζεσθαι ταῖς συρηθείαις τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι νέους. 

ταξάµενοι δὲ ταῦτα ἄττα ἐστὶ καὶ ὁποῖ' ἄττα, ἀπέφηναν 
Κ ἐν τοῖς ἱεροῖς, καὶ παρὰ ταῦς᾽ οὐκ ἑξῆν οὔτε ζωγράφοις 
απ οὔτ' ἄλλοις ὅσοι σχήματα καὶ ὁποί ἄετα ἀπεργάζονται 

καιφοτομεῖν οὐδ᾽ ἐπινοεῖν ἅλλ᾽ ἄττα ἢ τὰ πάτρια, οὐδὲ 
»ὸν ἔξεσειν, οὔτ' ἐν τούτοις οὔτ ἐν μονσικῇ ἔυμπάσῃ. 
οκοπῶν δ᾽ εὑρήσεις αὐτόθι τὰ μυριοστὸν ἔτος γεγραμµένα 

ἢ τετυπωµένα, οὐχ ὡς ἔπος εἰπεῖν μυφιοστὸν ἆλλ’ ὄντως, 

αυ τῶν νῦν δεδηµιουργηµένων οὔτε τε καλλίονα οὔτ αἰσχίω, 
τὴν αὐτὴν δὲ τέχνην ἀπειργασμένα. 

XA. Θαυμαστὸν λέγειρ. 

468. Νομοθετικὸν μὲν οὖν καὶ ποἰιτικὸν ὑπερβαλλόν- 
τως. ἆλλ᾽ ἕτερα φαῦλ ἂν εὗροις αὐτόθι" τοῦτο δ᾽ οὖν 

απτὸ περὶ µονσικὴν ἀληθές τε καὶ ἄξιον ἐννοίας, ὅτι ὄννα- 
τὸν ἄρ ἦν περὶ τῶν τοιούτων γομοθετεσθαι βεβαίως 
Βαῤῥοῦντα µέλη τὰ τὴν ὀρθύτητα φύσει παρεχόµενα" 
τοῦτο δὲ Φεοῦ ἢ Δείου τεὺς ἂν εἴη, καθάπερ ἐκεῖ φασὶ 

Ἡ τὰ τὸν πολὺν τοῦτον σεσωσµένα χφόνον µέλη τῆς Ίσιδος 

«οποιήµατα γεγονέναι. ὥσθ', ὅπερ ἔλεγον, εἰ δύναιτό τις 
ἐλεῖν αὐτῶν καὶ ὑπωσοῦν τὴν ὀρθύτητα, θαῤῥοῦντα χρὴ 

εὖς όμον ἄγειν καὶ τάξιν αὐτά" ὡς ἡ εἲς ἡδονῆς καὶ 
λύπης ζήτησις τοῦ καινῇ ζητεν αεὶ μουσικῇ χρῆσθαι 

οχεδὺν οὐ μεγάλην τινὰ δύναμιν ἔχει πρὸς τὸ διαφθεῖραι 

αὖ τὴν καθιερωθεῖσαν χορείαν ἐπικαλοῦσα ἀρχαιότητα. τὴν 

γοῦν ἐκεῖ οὐδαμῶς ἴἔοικε δυνατὴ γεγονέναι διαφθεῖραι, 
πᾶν δὶ τοὐναντίον. 

7. δὴ | δὲ. — 13. τύχοι 8. — 14. χει, 

ΠΑάΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΩΝ βᾖ.. 

ΜΕ. Πῶς γὰρ ἂν 4. 

ΚΗ. Φαίνεται οὕτως ὢν ταῦτα ἔχειν ἐκ τῶν ὑπὸ ϐς 
σοῦ τὰ νῦν λεχθέντων. 

48. Αρ οὖν θαῤῥοῦντες Λέγωμεν τὴν τῇ μονσικῇ 
καὶ τῇ παιδιᾷ μετὰ χορείας χρείαν ὀρθὴν εἶναι τοιῷδέ 
τιν τρόπω: χαΐρομεν ὕταν οἰώμεθα εὖ πράττειν, καὶ 6 
ὁπύταν χαίΐρωμεν, οἰόμεθα εὖ πράττεν αὖ; μῶν οὐχ 

9Η 

οὕτως: 
Κ. Οὕτω μὲν οὖν. 
4Θ. Καὶ μὴν ἓν γε τῶ: τοιούτῳ χαίροντες ἠσυχίαν 

οὐ ὀννάμεθδα ἄγειν. Π 

Κ. Ἔοτι ταῦτα. 
4Θ. 4 οὖν οὐχ ἡμῶν οἱ μὲν νέοι αὐτοὶ χορεύεν D 

Έεοιμοι, τὸ δὲ τῶν πρεσβοτέρων ἡμῶν, ἐκείνους αὖ Θεω- 
ροῦντες atyter ἡγούμεδα πρεπόνεως, χαΐροντες τῇ ἐκεί- 
νων παιδιᾷ τε καὶ ἑορτάσει, ἐπειδῃ τὸ παρ ἡμῖν ἡμᾶς | 
ἑλαφρὸν ἐκλείπει νῦν, ὃ ποθοῦντες καὶ ἀσπαζόμενοι τίθε- 
μεν οὕτως ἁγώνας τοῖς δυναµένοις ἡμᾶς ὃ τι μάλιστα 
εἰς τὴν νεότητα μνήμῃ ἐπεγείρειν: 

λα. ληθέστατα. 

48. ΠΜῶν οὖν οὐύμεθα —* xoutoñ µώτην τὸν νὺν 1 

λεγόµενον λόγον περὶ τών ἑορταζόντων λέγειν τοὺς πολλούς, Ε 

ὅτι τοῦτον δεῖ σοφώεατον ἠγεῖσθαι καὶ κρίνεν νικῶν, 
ὃς ἂν ἡμᾶς εὐφραίνεσθαι καὶ χαίρειν ὃ τι μάλιστα ἄπερ- 
γάζηται; δεῖ γὰρ δή, ἐπείπερ ἀφείμεθά γε παίσειν ἐν τοῖς 

τοιούτοις, τὸν πλείστους καὶ μάλιστα χαίρειν ποιοῦντα, 15 

τοῦτον μάλιστα τιμάσθαί τε, καὶ ὕπερ εἶπον νῦν δή, τὰ 

φικητήρια φέρει; ἂρ οὐκ ὀρθῶς λέγεταί τε τοῦτο καὶ 
πράττοιτ ἄν, εἰ ταύτῃ γέγνοιτος 

Κα. Τώχ ἄν. 
αθ. Αλ, ὦ μακάρι, μὴ ταχὺ εὺ εοιοῦτον κρίνω- 30 

μεν, ἀλλὰ διαιροῦντες αὐτὸ κατὰ µέρη σκοπώµεθα τοι- 

ὥδέ τινε τρόπῳ: τί ἂν, εἴ ποτέ τις οὕτως ἁπλῶς ἀγῶνα 
Θείη ὀντινοῦν, μηδὲν ἀφορίσας μήτε γυμνικὸὺν µήτε µου- 
σικὸν μήθ) ἱππικόν, ἁλλὰ πάντας συναγαγών τοὺς ἐν τῇ 
πόλει προείποι Θεὶς νικητήρια τὸν βουλόμενον ἥκειν ἀγω- 15 
»ιούµενον ἡδονῆς πέρι µόνον, ὃς ὅ' ἂν τέρφῃ τοὺς Όεα- 
τὰς μάλιστα, μηδὲν ἐπιταττόμενος ὧεινι τρόπω, νικήση 
δὲ αὐτὸ τοῦτο ὃ τι μάλιστα ἀπεργασάμενος καὶ κριθῇ 576 
τῶν ἀγωνισαμένων ἤδιστος γεγονίναι" τί ποτ ἂν ἡγού- 
µεθα ἐκ ταύτης τῆς προῤῥήσεως ξυμβαίνευ: 40 

Κα. Τοῦ πέρι λέγεις; 

48. ἘΕὐἰός που τὸν μέν τινα ἐπιδεικνύναι, καθάπερ 

242 

"Όμηρος, ῥαψῳδίαν, ἄλλον δὲ κεθαρωδίαν, τὸν δέ τινα 
τραγωδία», τὺν ὃ) αὖ κωµῳδίαν. οὐ Θαυμαστὺν δὲ εἴ 
τις καὶ Θαύματα ἐπιδεσκὺς μάλιστ ἂν νικᾶν ἡγοίτο. τού- 9198 
των δὴ τοιούτων καὶ ἱτέρων ἀγωνιστῶν µυρίων ἑλθόντων ο 
ἔχομεν εἰπεῖν τὶς ἂν νικῷ δικαίως; 

— 17. πομοθιτεῖσθαι a. — 56, ἅττα ἠι 48. 
24. 6 οὖν] δὲ a. — 49. τοῦ) που ο, -- ἂν, οὗ Winckelmauno videtur deleudum. — 46. ἐπικαλοῦσαν ο cum — 
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20. ὃς ἂν ἰἀεῖοιο d') cinu Ἐἰοίπο Winekelmannus. — 25, ἠγώμεθα a. 



ΚΑ. ᾿ατοπον ἤρον" τίς γὰρ ἂν ἀποκρίνοιτό σοι τοῦτο, 
ὡς γνοὺς ἄν ποτε πρὶν ἀκοῦσαί τε καὶ τῶν ἀθλητῶν ἑκά- 
στων αὐτήκους αὐτὸς γενέσθαε; 

αθ. Τί οὖν δή: βούλεσθε ἐγὼ σφῶν εἡν ἄτοπον ταύ- 
δτην ἀπόκφισιν ἀποκρίνωμαι; 

λα. Τί μήν; 

αθ. Εἰ μὲν τοίνυν τὰ πάνυ σμικρὰ κρίνοι παιδία, 

κρινοῦσι τὸν τὰ θαύματα ἐπιδεικνύντα. ἡ γάρ 
ρ AA. Πῶς γάρ οὔ: 

ιο. 4Θ. Ἐὰν δὲ γ΄ οἱ µείζους παῖδες, τὸν τὰς κωμωδίας" 

τραγωδίαν δὲ αἴ τε πεπαιδευµέναι τῶν γυναικῶν καὶ τὰ 

νέα µειρώκια καὶ σχεδὸν ἴσως τὸ πλῆθος πάντων. 
Κα. Ἴσως δῆτα. 
4Θ. Ῥαφωδὸν δέ, καλώς Ιλιάδα καὶ ᾿Οδύσσειαν ἤ 

1δτι τῶν Ἡσιοδείων διατιθέντα, τάγ ἂν ἡμεῖς οἱ γέροντες 
ἤδιστα ἀκούόαντες νικᾷν ἂν φαῖμεν πάμπολν. τίς οὖν 
ὀρθῶς ἂν νενυηκώς εἴη, τοῦτο μετὰ τοῦτο: ἡ γώρ; 

Κα. Ναί ἳ 

η 4Θ. «ῆλον ὡς ἴμοιγε καὶ ὑμῖν ἀναγκαῖόν ἐσει φάναι 

94 4 ὐτοὺς ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἠλικιωτῶν κριθέντας ὀρθῶς ἂν 
φικῷν. τὺ γὰρ ἔθος ἡμῖν τῶν νῦν δὴ πάμπολυ δοκεῖ 
τῶν ἐν ταῖς πύλεσν ἁπάσαις καὶ πανταχοῦ βέλτιστον 
γύγνεσθαι. 

κι. Τί μήν; 

35 48, Συγχωρῶ δὴ τό γε τοσοῦτον καὶ ἐγὼ τοῖς πολλοῖς, 
δεῖν τὴν μουσικὴν ἡδονῇ κρίνεσθαι, μὴ μέντοι τῶν γε 

ἐπιτυχόντων, ἀλλὰ σχεδὸν ἐκείνην εἶναι ΛΙοῦσαν καλλίστην 
τις τοὺς βελτίστους καὶ Ἱκανώς πεπαιδευµένους τέρπει, 

6589 Ἅµμάλιστα δὲ ἥτις ἕνα τὸν ἀρετῇ τε καὶ παιδεία διαφέροντα. 
30 διὰ ταῦτα δὲ ἀρετῆς φαμὲν δεῖσθαι τοὺς τούτων κριτάς, 

ὅτι τῆς τε ἄλλης μετόχους αὐτοὺς εἶναι δεῖ φρονήσεως 
καὶ δἡ καὶ τῆς ἀγδρίας. οὔτε γὰρ παρὰ Θεάτρου δεῖ 
τόν γε ἀληθῆ κφιτὴν κρίνειν µανθάνοντα καὶ ἐκπληττό- 
µενον ὑπὸ Θορύβου τῶν πολλῶν καὶ τῆς αὐτοῦ ἅπαι- 

36 δευσίας, οὔτ αὖ γιγνώσκοντα δι ὠνανδρίαν καὶ δειλίαν 
ἐκ ταὐτοῦ στόματος οὗπεφ τοὺς Φεοὺς ἐπεκαλέσατο μέλλων 

Ἡ κρίνειν, ἐκ τούτου φευδύµενον ἀποφαίνεσθαι ῥᾳθύμως 
τὴν κρίσιν' οὐ γὰρ µαθητὴς αλλὰ διδάσκαλος, ὥς γε τὸ 
δίκαιον, θεατῶν μᾶλλον ὁ κριτής καθίζει, καὶ ἐναντιω- 

«οσύμενος τοῖς τὴν ἡδονὴ» μὴ απροσηκόντως μηδὶ ὀρθῶς 
915 ἁἀποδιδοῦσι θεαταῖς. ἐξῆν γὰρ δὴ τῷ παλαιῷ τε καὶ Ἑλλη- 

ικῷ νόµω, καθώπερ ὁ Σικελικός τε καὶ Ἱταλωιὸς νόμος 
νῦν τῷ πλήθει τῶν Θεατῶν ἐπιτρέπων καὶ τὸν φικῶντα 
διακρίνων χειροτονίαις διέφθαρκε μὲν τοὺς ποιητὰς αὐ- 

6 ωτούς — πρὸς γὰρ τὴν τῶν κριτῶν ἡδονὴν ποιοῦσιν 

οὖσαν φαύλην, ὥστε αὐτοὶ αὐτοὺς οἱ Βεαταὶ παιδεύ- 
ουσι --, διέφθαρκε ὅ) αὐτοῦ τοῦ Θεώερου τὰς ἠδονάς" 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ β’. σοτ 

δέον γὰρ αὐτοὺς ἀεὶ βελτίω τῶν αὐτῶν ἠθῶν ἀκούοντας 
βελτίω τὴν ἡδονὴν ἴσχειν, νῦν αὐτοῖς ὄρώσι πᾶν τούναν- 

τίον ξυμβαίνε. τί ποτ οὖν ἡμῖν τὰ νῦν αὖ διαπεραν- 
Φέντα τῷ λόγῳ σηµαίνειν βούλεται; σκοπεῖσθ εἰ τόδε, 

AA. Τὸ ποῖον; 8 

ΑΘ. «οκεῖ µοι τρίτον ἢ τέταρτον ὁ λόγος εἰς ταύ- 
τὸν περιφερόµενος ἴκειν, ὡς ἄρα παιδεία μὲν ἐσθ ἡ Ὁ 
παίδων ὁλκή τε καὶ ἀγωγὴ πρὺς τὸν ὑπὸ τοῦ νόµου λό- 
γον ὁρθὸν εἰρημένον καὶ τοῖς ἐπιεικεστάτοις καὶ πρεσβυ- 
τάτοις δι ἐμπειρίαν ξυνδεδογµένον ὡς ὄνεως ὀρθός ἐστιν" ιο 
ἵν' οὖν ἡ Ψυχὴ τοῦ παιδὸς μὴ ἐνανεία χαΐρειν καὶ 1ν- 
πεῖσθαι ἐθίζηται τῷ νόµω καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ νόµου πεπει- 

σµένοις, ἁλλὰ ξυνέπηταε χαίρουσά τε καὶ λυπουµένη τοῖς 

αὐτοῖς τούτοις οἶσπερ ὁ γέρων, τούτων ἕνεκα, ἃς ᾠδὰς 946 
καλοῦμεν, ὄντως μὲν ἐπῳδαὶ ταῖς ψυχαῖς αὗται νῦν γε-15Ε 
γανέναι, πρὸς τὴν τοιαύτην ἣν λέγοµεν συµφωνίαν ἐσπου- 

δασμέναι, διὰ δὲ τὸ σπυυδὴν μὴ δύνασθαι φέφειν τὰς 

τῶν νέων ψυχάρ παιδιαί τε καὶ ὡδαὶ καλεῖσθαι καὶ πράτ- 
τεσθαι, καθώπερ τοῖς κάμνονσί τε καὶ ἀσθενῶς ἴσχουσι 

τὰ σώματα ἐν ἠδέοι τιαὶ σιτίοις καὶ πώµασι τὴν χρηοτὴν ο 660 
πειρώνται τροφὴν προσφέρει» οἷς µέλει τούτων, τὴν δὲ 

τῶν πονηρῶν ἐν ὠηδέσιν, ἵνα τὴν μὲν ἀσπάζωνται, τὴν 
δὲ μισεῖν ὀρθῶς ἐθίζωνται' ταὐτὸν δὴ καὶ τὸν ποιητικὀν 
ὁ ὀρθὸς νομοθέτης ἐν τοῖς καλοῖς ῥήμασι καὶ ἐπαινετοῖς 
πείσει τε καὶ ἀναγκάσει μὴ πείθων, τὰ τῶν σωφρύνων τε 35 

καὶ ὠνδρείων καὶ πάντως ἀγωθών ἀνδρῶν ἓν τε ῥνθμοῖς 
σχήµατα καὶ ἐν ἁρμονίαις µέλη ποιοῦντα ὀρθῶς ποιεῖν. 

ΚΗ. Νῦν οὖν οὕτω δοκοῦσί σοι, πρὸς Φἱός, ὦ ἑένε, Β 
ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι ποιεῖν; ἐγὼ μὶν γὰρ καθ ὅσον 
αἰσθάνομαι, πλὴν παρ ἡμῖν ἢ παρὰ ακεδαιμονίοις, ὃ 3 
οὐ νῦν λέγεις, οὐκ οἶδα πραετύµενα, καινὰ δὲ ἅττα ἀεὶ 
γινόμενα περί τε τὰς ὀρχήσεις καὶ περὶ τὴν ἄλλην µου- 
σικὴν ξύμπασαν, οὐχ ὑπὸ νόμων μεταβαλλόμενα «ἀλλ 

ὑπό τινων ἀτάκεων ἡδονῶν, πολλοῦ δεονσῶν τῶν αὐτῶν ον 
εἶναι καὶ κατὰ ταύτά, ὡς οὗ κατ Αἴγυπτον ἀφερμηνεύεις, 19 αἱ 
ἆλλ᾽ οὐδέποτε τῶν αὐτῶν. 5 

4Θ. "Αριστά γ, ὦ Κλενία. εἰ δ' ἴδοξά σοι ἃ σὺ 
λέγεις λέγειν ὡς νῦν γιγνόµενα, οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ 
μὴ οαφῶς λέγων ἆ διανοοῦμαι τοῦτο ἐποίησα καὶ ἔπαθον" 
ἆλλ᾽ ἃ βούλομαι γίγνεσθαι περὶ µουσικήν, τοιαῦτ ἄττα 40 
εἶπον ἴσως, ὥστε σοὶ δύξαι ταῦτα ἐμὲ λέγειν. λοιδορεῖν 
γὰρ πράγματα ἀνίατα καὶ πόῤῥω προβεβηκότα ἁμαρτίας 
οὐδαμῶς ἠδύ, ἀναγκαῖον ὃ᾽ ἐνίοε ἐσείν. ἐπειδὴ δὲ ταῦτα 
ἐυνδοκεῖ καὶ σοί, φέρε φὴς παρ ὑμῖν καὶ τοῖσδε μᾶλλον Ὦ 
ἢ παρὰ τοῖς ἄλλοις Ἔλλησι γίγνεσθαι τὰ τοιαῦτα; ο 

XA. Τί μήν; 

48. Τί δ) εἰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις γίγνοιθ᾽ οὕτω, 0Ἴθ 

4. ἀπύχρισιν ταύτην 4. — 17. τοῦτο μετὰ) τὸ μετὰ a. — 51. ἦθος a. — νῦν] νέων a. — 39. ἥτις) εἴτιρ ᾱ. -- 
33. Βατέρου αᾱ, — 334. αὐτοῦ ᾱ. — 43. νόµῳ, οὐ καθώπερ πεκοϊπιαμηυς. -- ἀ6. αὐτοὺς a, ἑαυτοὺς ο. 

3. αὐτοῖς) αὖ τοῖς a. -- 4. σκοπεῖσθ᾽ εἰ] σκοπεῖσθεα. -- 30. πόµασι a. — 16. πάντων α. — 37. ἁρμονίαισι νο 
cuin corr. Q. — 47. καὶ ου. Bekkeri ορετας, 
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πύτερον αὐτὰ καλλιόνως οὕτως εἶναι φαῖμεν ἂν ἢ καθά- 
περ νῦν γίγνεται γιγνόμενα: 

AA. Πολύ πουν τὸ διαφέρον, εἰ καθάπερ παρά τε 
τοῖσδε καὶ παρ ἡμῖν, καὶ ἔτι καθάπεφ εἶπες σὺ νῦν δὴ 

ὃ δεῖν εἶναι, γίγνοιτο. 
4Θ. Φίρε δή, ξυνομολογησώμεθα τὰ νῦν. ἄλλο τι 

Ε παρ ἡμῖν ἐν πάσῃ παιδείᾳ καὶ µουσικῇ τὰ λεγόμενά ἐστι 
τάδε; τοὺς ποιητὰς ἀναγκάξετε λέγειν ὡς ὁ μὲν ἀγαθὸς 
ἀνὴρ σώφρων ὧν καὶ δίκαιος εὐδαίμων ἐστὶ καὶ µακά- 

9/8 Ιοριος, ἐών τε μέγας καὶ ἰσχυρὸς ἐάν τε σμικρὸς καὶ ἄσθε- 
νὴς ᾖ, καὶ ἐὰν πλουτῇ καὶ μή: ἐὰν δὲ ἄρα πἱουτῇ μὲν 
Κινύρα τε καὶ Μίδα μᾶλλον, ᾗ δὶ ἄδιιος, ἄθλιός τ' 
ἐστὶ καὶ ἀνιαρῶς ζῇ' καὶ Οὔτ) ἂν µνησαίµην, φησὶν 
ἡμῖν ὁ ποιητής, εἴπερ ὀρθῶς λέγει, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἄν- 

Ίδδρα τιθείµην, ὃς μὴ πάντα τὰ λεγόμενα καλὰ μετὰ 
δικαιοσύνης πφάττοι καὶ κτῷτο, καὶ δἡ καὶ δηζων τοι- 

661 οὕὔτος ὤν ὀρέγοιτο ἐγγύθεν ἱστάμενος, ἄδικος δὲ 
ὧν μήτε τοὶμῷ ὁρῶν φόνον αἱματόεντα μήτε νι- 

κῷ Βέων Θφηΐκιον Βορέη», μήτε ἄλλο αὐτῷ μηδὲν 
3υτῶν λεγομένων ἀγαθῶν γέγνοιτό ποτε" τὰ γὰρ ὑπὸ τῶν 

πολλῶν λεγόμενα ἀγαθὰ οὐκ ὀρθῶς λέγεται. λέγεται γὰρ 
ὡς ἄριστον μὲν ὑγιαίνειν, δεύτερον δὲ κάλλος, αρίτον δὲ 
πλοῦτος. ανρία δὲ ἅλλα ἀγαθὰ λέγεται" καὶ γὰρ ὀξὺ 

Β ὁρᾷν καὶ ἀκούεν καὶ πάντα ὅσα ἔχεται τῶν αἰσθήσεων 
36 εὐαισθήτως ἔχειν, ἔτι δὲ καὶ τὸ ποιεῖν τυραννοῦντα ὃ τι 

ἂν ἐπιθυμῇ, καὶ τὸ δὴ τέλος ἁπάσης µακαριότητος εἶναι 
τὸ πάντα ταῦτα κεκτηµένον ἀθάνατον εἶναι γερόµενον 
ὃ τι τάχιστα. ὑμεῖς δὲ καὶ ἐγώ που τάδε λέγομεν ὡς 
ταῦτά ἐστι ξύμπαντα δικαίοις μὲν καὶ ὁσίοις ἀνδράσιν 

949 10 ἄριστα κτήµατα, ἀδίκοις δὲ κώκιστα Εύμπαντα ἀρξάμενα 
ἀπὸ τῆς ὑγιίας. καὶ δὴ καὶ τὸ ὁρᾷν καὶ τὸ ἀκούειν 

6 καὶ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ παράπαν ζῆν µέγιστον μὶν κα- 
κὸν τὸν ξύμπαντα χρόνον ἀθάνατον ὄντα καὶ κεκτηµένον 
πάντα τὰ λεγόμενα ἀγαθὰ πλὴν δικαιοσύνης τε καὶ ἄρε- 

αὐτῆς ἁπάσης, ἴἔλαττον δέ, ἂν ὡς ὀλίγισιν ὁ τοιοῦτος 
χρόνον ἐπιζώη. ταῦτα δὴ λέγειν οἶμαι τοὺς παρ ἡμῖν 
ποιητάς, ἅπερ ἐγώ, πείσετε καὶ ἀναγκάσετε, καὶ ἔτι τού- 
τοις ἐπομένους ῥυθμούς τε καὶ ἁρμονίας ἀποδιδόντας 
παιδεύειν οὕτω τοὺς νέους ἡμῶν. ἡ γάρ; ὁρᾶτε. ἐγὼ μὲν 

Ρ ο γὰρ λέγω σαφῶς τὰ μὲν κακὰ λεγόμενα ἀγαθὰ τοῖς ἀδί- 
χοις εἶναι, τοῖς δὲ διιαίοις κακά, τὰ ὅ᾽ ἀγαθὰ τοῖς μὲν 
ἀγαθοῖς ὄντως ἀγαθά, τοῖς δὲ κακοῖς κακά. ὅπερ οὖν 

ι ἠρόμην, ἄρα ξυμφωνοῦμεν ἐγώ τε καὶ ὑμεῖρ; ἢ πῶς; 
Κα. Τὰ μὲν ἔμοιγε φαιρόμεθά πως, τὰ ὅ' οὐδαμῶς. 

ο Ἅ4Θ. Αρ οὖν ὑγίειάν τε κεκτηµένον καὶ πλοῦτον καὶ 
τυραννίδα διὰ τέλους, καὶ ἔει προσείθηµι ὑμῖν ἰσχὺν 
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διαφέρουσαν καὶ ἀνδρίαν μετ ὠἀθανασίας, καὶ μηδὶν ἅλιο Ἐ 
αὐτῷ τῶν λεγομένων κακῶν εἶναι γιγνόµενον, ἀδικίαν δὲ 
καὶ ὕβριν ἔχοντα ἐν αὐτῷ µόνον --, τὸν οὕτω ζῶντα ἴσως 
ἡμᾶς οὐ πείθω μὴ οὐκ ἄρα εὐδαίμονα ἀλλ’ ἆθλιον γίγνε- - 
σθαι σαφῶς; 5 

Κά. ᾽αληθέσατα λέγεις. 

4Θ. Εἶεν' τί οὖν τὸ μετὰ τοῦτ' εἰπεῖν ἡμᾶς χρεών; 
ἀνδρεῖος γὰρ δῆ καὶ ἠσχυρὸς καὶ καλὸς καὶ πλούσιος, καὶ 
ποιῶν ὃ τέ περ ἐπιθυμοῖ τὸν βίον ἅπαντα, οὐχ ὑμῖν δυ- 6658 
κεῖ, εἴπερ ἄδικος εἴη καὶ ὑβριστής, ἐξ ἀνάγκης αἰ-ιὸ 

σχρῶς ἂν ζῆν; ἢ τοῦτο μὲν ἴπως ἂν ουγχωφήσαιτε, τό γε 
αἰαγρῶς; 

Κα. 

40. 

Και 

4θ. 

Πάνυ μὲν οὖν. ΄ 
Τί δὲ; τὸ καὶ κακῶς; 

Οὐκ ἂν ἔτι τοῦθ ὁμοίως. 15 
Τέ δὲ; τὸ καὶ ἀηδῶς καὶ μὴ ξυμφερόντως αὐτῷ; 

Κα. Καὶ πῶρ ἂν ταῦτά γ΄ ἴτι ἔυγχωροῖμεν; 
48. "Όπως; εὖ Φεὸς ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ὦ φίλοι, δοίη 

τις συµφωνίαν, ὡς νῦν γε σχεδὸν ἁπάδομεν ἅπ' ἀλλήλων. Β 
ἐμοὶ γὰρ δὴ φαίνεται ταῦτα οὕτως ἀναγκαῖα, ὡς οὐδέ, πο 

ὦ φίλε Αλεινία, Κρήτη νῆσος σαφῶς' καὶ νομοθέτης ὢν 
ταύτῃ πειρώµην ἂν ταύς τε ποιηεὰς ἀναγκάξειν φθέγγε- 
σθαι καὶ πάντας τοὺς ἐν τῇ πόλει, ζημίαν τε ὀλίγου µε- 
Ἰίστην ἐπιτιθείην ἄν, εἴ τις ἐν τῇ χώρα φθέγξαιτο ὡς 
εἰσί τινες ἄνθρωποί ποτε πονηροὶ μέν, ἠδέως δὲ ζῶντες, 15 
ἢ λυσιτελοῦντα μὲν ἄλλα ἐοτὶ καὶ κερδαλέα, δικαιότερα 
δὲ ἄλλα, καὶ ποὶλὰ ἄτε ἂν παρὰ τὰ νῦν λεγόμενα ὑπό 251 
τε Κρητών καὶ Αακεδαιμονίων, ὡς ἔοικε, καὶ δή που 
καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων διάφορα πείθοιμ’ ἂν τοὺς πο- 
λίτας µοι φθέγγεσθαι: φέρε γάφ, ὦ πρὸς 4ιός τε καὶ ao 
᾽Απόλλωνος, ὦ ἄριστοι τῶν ἀνδρῶν, εἰ τοὺς »οµοθετή- 
σαντας ὑμῖν αὐτοὺς τούτους ἐροίμεθα Θεούς, ἀρ ὁ δι- 
καιότατός ἔσει βίος ἤδιστς, ἢ δύ᾽ ἐσεόν τινε βίω, οἷν D 
ὁ μὲν ἤδιστος ὢν ευγχάνει, δικαιότατος ὃ᾽ ἕτερος; εἰ δὴ 
δύο φαῖεν, ἐροίμεθ) ἂν ἴσως αὐτοὺς πάλιν, εἴπερ ὀρθῶς as 
ἐπανερωτῷμεν, ποτέρους ὅ᾽ εὐδαιμονεστέρους χρὴ λέγειν, 
τοὺς τὸν δοιαιότατον ἢ τοὺς τὸν ἤδισεον διαβιοῦντας 
βίον: εἰἶ μὲν δὴ φαῖεν τοὺς τὸν Πδιστον, ἄτοπος αὐτῶν 
ὁ λόγος ἂν γίγνοιτο. βούλομαι δέ µοι μὴ ἐπὶ θεῶν λέγε- 
σῦαι τὸ τοιοῦτον, ἀλλ ἐπὶ πατέρων καὶ νομοθετῶν μᾶλ- «0 
ον, καί µοι τὰ ἔμπροσθεν ἠρωτημένα πατέρα τε καὶ Ε 
ροµοθέτην ἠρωτήσθω, ὁ δ’ εἰπέτω ὡς ὁ ζῶν τὸν ἤδιστον 
βίον ἐσεὶ µακαριώτατος. εἶτα μετὰ ταῦτα ἔγωγ ἂν φαίην 
Ὦ πάτερ, οὐχ ὡς εὐδαιμονέστατά µε ἐβούλου ζῇν, ἀλλ' 
ἀεὶ διακελευόµενος οὐδὲν ἐπαύου ζῆν µε ὡς δικαιότατα. 45 

ταύτῃ μὲν οὖν ὁ ειθέµενος εἴκε ρομοθέτης εἴτε καὶ πατὴρ 

14. ὁ ποιητής) Ἐντίπους Eleg. O, { 44. Schneidew. — 13. τρίτον δὲ ἰσγύς, τέταρτον δὲ πλοῦτος ab. Ο{. Gorg. 
454 Ἐ. -- 36. ἐπιζῇ Aeltus. — 37. ποιῄσετε 4 Ἐδευ[ήτ. 
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νερωτῶμεν α. -- 38. τοὺς φαῖεν Βοκκοτί typotheta. — 42. εἰπάτω ᾱ. — 44. ζῆνι ἀλλ’ be. — 46. καὶ ΔΠίθ πατὴρ 
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ἄτοπος ἄν, οἶμαι, καὶ ἄπορος φαίνοιτο τοῦ ἑυμφωνούν- 
τως ἑαυτῷ λέγειν. εἰ δ' αὖ τὸν δικαιότατον εὐδαιμονέ- 
ότατον ἀποφαίνοιτο βίον εἶναι, ζητοἳ που πᾶρ ἂν ὁ 
ἀχούων , οἶμαι, εί ποτ᾽ ἐν αὐτῷ τὸ τῆς ἡδονῆς αρεῖετον 

6638 οώγαθόν τε καὶ καλὀν ὁ νόμος ἑνὸν ἐπαινεῖ; τί γὰρ δὴ 

δικαίῳ χωριζόμενο» ἡδονῆς ἀγαθὸν ἂν γήγνοιτο; φέρε, 
κλέος τε καὶ ἴπαινος πρὺς ἀνθρώπων τε καὶ θεῶν ἂφ 

ἐσεὶν ἀγαθὸν μὲν καὶ καλόν, ἀηδὲς δέ, δύσκλεια δὲ τά- 
580 ναντία; ἥκιστα, ὦ φίλε νοµοθέτα, φήσοµεν. ἀλλὰ τὸ 

10 µήτε τινὰ ἀδικεῖν µήτε ὑπό τινος ἀδικεῖσθαι μῶν ἀπδὶς 
μέν, ἀγαθὸν δὲ ἢ καλόν, τὰ ὅ) ἕτερα ἡδέα μέν, αἰσχρὰ 
δὲ καὶ κακά; 

Κ4. Καὶ πῶς; 

46. Οὐκοῦν ὁ μὲν μὴ χωρίζων Ἰόγος ἡδύ τε καὶ 
Β ι6 δίκαιον καὶ ἀγαθόν τε καὶ καἰὸν πιθανός γ’, εἰ μηδὲν 

ἕτερον, πρὸς τό τινα ἐθέλειν ζῆν τὸν ὅσιον καὶ δίκαιον 
βίον, ὥστε νοµοθέτῃ γε αἴσμστος λόγων καὶ ἐνανειώτατος 
ὃς ἂν μὴ φῇ ταῦτα οὕτως ἔχειν' οὐδεὶς γὰρ ἂν ἑκὼν 
ἐθέλοι πείθεσθαι πράττειν τοῦτο ὕτω μὴ τὸ χαΐρειν τοῦ 

αολυπεῖσθαι πλέον ἔπεται. σκοτοδινιῶν δὶ τὸ πόῤῥωθεν 
ὀρώμενον πᾶσί τε ὡς ἔπος εἰπεῖν καὶ δὴ καὶ τοῖς παιοὶ 
παρέχει. νομοθέτης ὅ) ἡμῖν δύξαν εἰς τοὐναντίον τούτου 

6 καταστήσει εὺ σκότος ἀφελών, καὶ πείσει ἁμῶς γέ πως 
253 ᾖἔθεσι καὶ ἐπαίνοις καὶ λόγοις ὧς ἐσκιαγραφημένα τὰ 

16 δίκαιά ἐστι καὶ ἄδικα: τὰ μὲν ἄδικα τῷ τοῦ δικαίου ἔναν- 
τίως φαιρόµενα, ἐκ μὲν ἀδίκου καὶ καχοῦ ἑαυτοῦ θεω- 
ρούμενα ἠδία, τὰ δὲ δίκαια ἀηδέστατα, ἐκ δὲ δικαίου 
πάντα τἀναντία πάντη πρὸς ἀμφύτεφα. 

Κι. Φαίνεται. 

που 40. Τὴν ὃ ἀλήθειαν τῆς κρίσεως ποτέραν κυριωτέ- 

ραν εἶναι φῶμεν; πότερα τὴν ες χείρονος ψυχῆς ἢ τὴν 
τῆς βετίονος; 

D XA. ἸΑναγκαῖόν που τὴν τῆς ἀμείνονος. 
4Θ. ᾿Αναγκαῖον ἄρα τὸν ἄδικον βίον οὐ µόνον αἰσχίω 

as καὶ µοχθηρότερον ελλὰ καὶ ἀηδέσεερον τῇ ἀληθείᾳ τοῦ 
δικαίου τε εἶναι καὶ ὁσίου βίου. 

Κι Κινδυνεύει κατά γε τὸν νῦν λόγον, ὦ φίλοι. 
4Θ. Νομοθέτης δὲ οὗ τι καὶ σμικρὸν ὄφελος, εἰ καὶ 

μὴ τοῦτο ἦν οὕτως ἴχον, ὧς καὶ νῦν αὐτὸ ἤρηχ ὁ λόγος 
ω ἔχειν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο ἐτόλμησεν ἂν ἐπ᾽ ἀγαθῷ ψεύδε- 

σῦαι πρὸς τοὺς νέους, ἔστιν ὃ τι τούτου ψεῦδος λ9σιτε- 
κ λέστερον ἂν ἐφεύσατό ποτε καὶ δυνάµενον μᾶλλον ποιεῖν 

μὴ βίᾳ ἆλλ' ἑκόντας πάντα τὰ δίκαια; 
Κά. Καλὸν μὲν ἡ ἀλήθεια, ὦ ξένε, καὶ µόνιμον" 

«ὁ ἔουιε μὴν οὐ ῥᾷδιον εἶναι πείθειν. 
4Θ. Εἶεν' τὸ μὲν τοῦ Σιδωνίου μυθολόγημα ῥᾷδιον 

ἐγένετο πείθειν, οὕτως ἀπίθανον ὄν, καὶ ἄλλα µυρία. 
24 
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AA. Ποῖα; 

4Θ. Τὸ σοπαρέντων ποτὲ ὀδόντων ὁπλίτας ἐξ αὐτῶν 
φῦναι. καί τοι µέγα γ ἐσεὶ νοµοθέτῃ παράδειγµα τοῦ 
πείσεν ὃ τι ἂν ἐπιχειρῇ τις πείθει» τὰς τῶν νέων φυχάς, 
ὥστε οὐδὲν ἆλλο αὐτὸν δεῖ σκοποῦντα ἀνευρίοκειν ἢ τί 
πείσας µέγιστον ἀγαθὸν ἐργάσαιτο ἂν πόλιν, τούτου δὲ 
πέρι πᾶσαν μηχανὴν εὑρίσχειν, ὄντιά ποτε τρόπον ἡ 
τοιαύτη ἐυνοικία πᾶσα περὶ τούτων ἓν καὶ ταὐτὸν ὅ τι 
νά φθέγγοιτ’ αεὶ διὰ βίου παντὸς ἔν τε ᾠδαῖς καὶ 
μύθοις καὶ λόγοις. εἰ δ’ οὖν ἄλλῃ πῃ δοκεῖ ἢ ταύτῃ, 1ο 
πρὸς ταῦτα οὐδεὶς φθόνος ἀμφισβητῆσαι τῷ λόγῳ. 

Κά. αλλ οὔ µοι φαίνεται πρός γε ταῦτα δύνασθαι Β 
ἡμῶν ἀμφισβητῆσαί ποτ᾽ ἂν οὐδίτερος. 

4Θ. Τὸ μετὰ τοῦτο τοίνυν ἐμὸν ἂν εἴη λέγειν. φημὶ 
γὰρ ἅπαντας δεῖν ἐπᾷδειν τρεῖς ὄντας τοὺς χοροὺς ἔτι 15 
νέαις οὔσαις ταῖς ψυχαῖς καὶ ἁπαλαῖς τῶν παίδων, τά 
τε ἄλλα καλὰ λέγοντας πάντα ὅσα διεληλύθαμέν τε καὶ 
ἔει διέλθοιµεν ἄν, τὸ δὲ κεφάλαιον αὐτῶν τοῦτο ἔστω" 
τὸν αὐτὸν ἠδιστόν τε καὶ ἄριστον ὑπὺὸ θΘεῶν βίον Λέ- 255 
γεσθαι φάσκοντες ἀληθέστατα ἐροῦμεν ἅμα καὶ μᾶλλονος 
πείσοµεν οὓς δεῖ πείθειν, ἢ ἐὰν ἄλλως πως φθεγγώµεθα 
λέγοντες. 

XA. Συγχωφητέον ἃ λέγεις. 
46. Πρῶτον μὲν τοίνυν ὁ Μουσῶν χορὸς ὁ παιδικὸς 

ὀρθότατ᾽ ἂν εἰσίοι πρῶτος τὰ τοιαῦτα εἰς τὸ μέσον οᾖσό- 15 
µενος ἁπάσῃ οπουδῇ καὶ ὅλη τῇ πύόλει, δεύτεφας δὲ ὁ 
µέχρι τριάκοντα ἐκῶν, τόν τε Παιᾶνα ἐπικαλούμενος µάρ- 
τυρα τῶν λεγομένων ἀληθείας πέρι καὶ τοῖρ νέοιᾳ ἴλεων 
μετὰ πειθοῦς γίγνεσθαι ἐπευχόμενος. δεῖ δὲ δὴ καὶ ἔτι ἢὉ 
τρίτους τοὺς ὑπὲρ τριάκοντα ἔεη µέχρι τῶν ἑξήκοντα γε- 38 
γονότας ἄδειν' τοὺς δὲ μετὰ ταῦτα, οὐ γὰρ ἔτι δυνατοὶ 
φέρειν ᾠδάς, μυθολόγονς περὶ τῶν αὐτῶν ἠθῶν διὰ 
ΦΔείας φήμης κχαταλελεῖφθαι. 

Κά. ἀέγεις δέ, ὦ ξένε, τίνας τούτους τοὺς χοροὺς 
τοὺς τρίτους; οὐ γὰρ πάνυ ξυνίεµεν σαφῶς ὃ τί ποτεῖδ 
βούλει φράζειν αὐτῶν πέρι. 

4Θ. Καὶ μὴν εἰσί γε οὗτοι σχεδὸν ὧν χάριν οἱ πλεῖ- 
στοι τῶν ἔμπροσθεν ἐῤῥήθησαν λόγων. 

Κά. Οὕπω µεμαθήκαμε», ἆλλ᾽ ἴτι σαφέστερον πειρῶ Ε 
φράξειν. “ 

4Θ. Εἴπομεν, εἰ µεμνήµεθα, κατ’ ἀρχὰς τῶν λόγων 
ὡς ἡ φύσι; ἁπάνιων τῶν νέων διάπνυρος οὖσα ἡουχίαν 358 
οὐχ οἵα τε ἄγειν οὔτε κατὰ τὸ σῶμα οὔτε κατὰ τὴν φω- 
νὴν εἴη, φθέγγοιτο ὅ᾽ ἀεὶ ἀτάκτως καὶ πηδῷ: τάξεως 
ὁ) αἴσθησιν τούτων ἀμφοτέρων τῶν ἄλλων μὲν ζώων οὐ- 
δὲν ἐφώπτοιτο, ἡ δὲ ἀνθρώπου φύσις ἴχοι µόνη τοῦτο" 
τῇ δὴ τῆς κινήσεως τάξει ῥνθμὸς ὄνομα εἴη, τῇ δ' αὖ 668 

16. πρὸς μῖν τὸ Aldus οἱ Has. utraque. — 12. ὅ) ἡμῖν) δ' εἰ μὴ — — μὴ h, δὲ τὴν γρ. h. — 23. ἅμωσ- 
γέπως ας. -- 35. ἄδικα καὶ τὰ α. -- 38. πάντη γρ. 4: παντὶ αὖο, — 37. φίλε 

19, αὐτῶν α, — 12. ἠθῶν] ᾠδῶν a. — 35. τρίεους) Malim τριετούς. Cſr. Ρον. 48 6. Οκ. -- 14. ἐῤῥέδησαν ας, 
— 5. αἰσθήσει Vinckeltuannus coll. Phaed. 65 D. Phileb. 35 ΛΑ. — 47. δὴ δὲ ας, 
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τῆς φωνῆς, τοῦ τε ὀξίος ἅμα καὶ βαρίος συγκεραννυµέ- 

ρων, ἁρμορία ὄνομα πφοσαγορεύοιτο, χορεία δὲ χὸ ξυν- 

αμϕύτερον κληθείη. Φεοὺς ὃ' ἴψαμεν ἐλεοῦνεας ἡμᾶς 
συγχορευτάς τε καὶ χορηγοὺς ἡμῖν διδωκέναι τόν τε Απόλ- 

βλωνα καὶ ΛΙούσας, καὶ δὴ καὶ τρίτον ἔφαμεν, εἶ µεμνή- 

µεθα, «ιόνυσον. 

Κι. Πώς ὅ οὐ µεμνήμεθαι 
40. 0 μὶν τοίνυν τοῦ Απόλίωνος καὶ τῶν Ἰου- 

σῶν χορὺς εἴρηνται, τὺν δὲ τρίτον καὶ τὸν λοιπὸν χορὸν 

Β. 10 ἀνάγκη τοῦ «ιονύσου λέγεσθαι. 
Κ1. Πῶς δή: λέγε' µάλα γὰφ ἄτοπος γέγνοιτ ἂν 

ὥς Υ ἑξαίφνης ἀκούσαντι — εἰ 
ἄρα οἱ ὑπὶφ τριάκοντα καὶ πεντήκοντα δὲ γεγονότες ἴτη 
µέχρι ἑξήκοντα αὐτῷ χορεύονσιν. 

15 4Θ. ᾿Αληθέσατα μέντοι λέγεις. λόγου δὴ δεῖ πρὸς 
207 ταῦτα, οἶμαι, Όπη τοῦτο εὔλογον οὕτω γιγνόμενον ἂν 

riyroeto 

κά. Τέ μήν: 
αθ. αρ οὖν ἡμῖν τά γε ἔμπροσθεν ὁμολογεῖται; 

ον AA. Τοῦ πέρι; 
αθ. Τὸ δεῖν πάντα ἄνδρα καὶ παῖδα, ἐλεύθερον 

καὶ δοῦλον θἠλύν τε καὶ ὄῤῥενα, καὶ Όλῃ τῇ πύλει Όλην 

τὴν πόλιν αὐτὴν αὐτῇ ἐπάδονσαν μὴ παὐεσθαί ποτε 
581 ταῦτα ὃἃ διληλύθαμεν ἁμῶς γὲ πως ἄεὶ μεταβαλλόμενα 

1η καὶ πάνεως παρεχόµενα ποικιλίαν, ὥστε ἁπληστίαν εἶναί 
τινα τών ὕμνων τοῖς ἄδανσι καὶ ἡδονήν. 

XA. Πώς ὅ) οὐγ ὁμολογοῖτο ἂν δεῖν ταῦτα οὕτω 

πράττεσθαι; 

— A. Ποῦ δὴ τοῦ’ ἡμῖν τὸ ἄριστον Εῆς πόλεως, ἡλι- 
φακίαις τε καὶ ἅμα φφονήσεσι πιθανώτατον ὃν τῶν ἐν τῇ 

πόλει, ὧδον τὰ κάλλιστα µέγιστ ἂν ἐξεργάζοιτο ἀγαθά; 
ἢ τοῦτο ἀνοήτως οὕτως ἀφήσομεν, ὃ κυριώτατον ἂν εἴη 
τῶν καλλίστων τε καὶ αἰφελιμωτάτων ᾠδῶν; 

XA. Αλ ἀδύνατον τὸ µεθιέναι, ὥς γε τὰ νῦν ε- 

19 γόμενα. 
4θΘ. Πῶς οὖν πφέπον ἂν εἴη τοῦτο; ὁρᾶτε εἰ τῇδε. 

908 κι. Πῇ δή: 
48. Πᾶς που γιγνύμενος πρεσβύτερος ὄκνου πρὺς 

εὰς ᾠδὰς µεστός, καὶ χαίρει τε ἧττον πράττων τοῦτο καὶ 
Ε ο ὀνώγκης γενομένης αἰσχύνοις ἂν μᾶλλον, ὅσῳ πρεσβύτε- 

ρος καὶ σωφρονέατερός γίγνεται, τόσῳ μᾶλλον. ἀφ οὐχ 

οὕτως: 
Κι. Οὕτω μὲν οὖν. 
4θΘ. Οὐκοῦν ἐν θεάτρω γε καὶ παντοίοις ἀνθρώποις 

ο ἄδειν ἑστὼς ὀρθὸς ἔτι μᾶλλον αἰσχύνοις ἄν. καὶ ταῦτά 

Υ εἰ καθάπερ οἱ περὶ νίκης χοροὶ ἀγωνιζόμενοι πεφωνα- 
σκηκότες ἰσχνοί τε καὶ ἄσιται ἀναγκάξοιντο ἄδειν οἱ τοι- 

2. ἁρμονίας ᾱ. 
οεὶ ἠδονήν Orellius. ⸗ 17. ταῦτα δεῖν ᾱ. 
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οὔτοι, παντάπασί που ἀηδῶς τε καὶ αἰσχυντηλῶς ἄδοντες 
ἀπροθύμως ὢν τοῦτ ἐφγάζοιντο. 

XA. ᾿ἸΑναγκαιότατα μέντοι λέγεις. 
48. Πῶς οὖν αὐτοὺς παραμυθησόµεθα προθύµους 

εἶναι πρὸς τὰς ᾠδάς: ἄρ οὐ νοµοθετήσομεν πρῶτον μὲν 5 
τοὺς παῖδας µέχρι ἐτῶν ὀκτωκαίδεκα τὸ παράπαν οἴνου 
μὴ γεύεσθαι, διδάσκοντες ὡς οὐ χρὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ όχε- 
τεύειν εἷς τε τὺ σώμα καὶ τὴν φυτήν, πρὶν ἐπὶ τοὺς πό- 
νους ἐγχειρεῖν πορεύεσθαι, τὴν ἑμμανῇ εὐλαβούμενοι ἕξιν 

τῶν νέων" μετὰ δὲ τοῦτο οἴνου μὲν δὴ γεύεσθαι τοῦ µε-ι0 

τρίου µέχρι εριώκοντα ἐτῶν, µέβης δὲ καὶ πολνοινίας τὸ Β 

παράπαν τὺν γέον ἀπέχεσθαι. τεταράκοντα δὲ ἐπιβαί- 3909 

νοντα ἐτῶν, ἐν τοῖς ξυοσιτίοις εὐωχηθέντα, καλεῖν τούς 
τε ἄλλους θεφὺς καὶ δῇ καὶ «ιόνυσον παρακαλεῖν εἰς τὴν 

τῶν πρεσβυτῶν τελετὴν ἅμα καὶ παιδιάν, ἣν τοῖς ἀνθρώ- 15 
ποις ἐπίκουρον τῆς τοῦ γήρως αὐστηρότητος ἐδωρήσατο 
τὺν οἶνον φάρµακον, ὥστε ἀνηβᾶν ἡμᾶς καὶ δυσθυµίας 
λήθην Ὑέγνεσθαι, μµαλακώτερον ἐκ σκληροτέρου τὸ τῆς 

φυχῆς ήθος, καθάπερ εἰς πῦρ σίδηρον ἐντεθέντα, γηνό- ϐ 
µενον, καὶ οὕτως εὐπλαστότερον εἶναι. πρῶτον μὲν δἡ 19 
διατεθεὶς οὕτως ἕκαστος ἆρ οὐκ ἂν ἐθέλοι προθυμύτερόν 
Τεν ἧτεον αἰσχυρόμενος, οὐκ ἐν πολλοῖς ἆλλ᾽ ἐν µετρίοις, 
καὶ οὐκ ἐν ἀλλοτρίοις ἀλλ ἐν οὐμίοις, ἄδειν τε καὶ ὃ 
πολλάκις εἰρήκαμεν ἐπβδειν; 

Κ. Καὶ πολύ γε. 35 

4θ. Εἰὺς μέν γε τὸ προάχειν τοίνυν αὐτοὺς µετέχειν 
ἡμῖν ᾠδῆς οὗτος ὁ ερόπος οὐκ ἂν παντώπασιν ἀσχήμων ὮἙ 
γήγνοιτο. 

κι. Οὐδαμῶφ. 
4θ. Ποίαν δὲ ἄσουσιν οἱ ἄνδρες φωνὴν ἢ Μοῦσαν ; 38 

ἢ ὅῆλον ὅτι πφέπουσαν αὐὑτοῖς δεῖ γέ τινα. 
Κι. Πώς γὰρ οὔ: 

460. Τίς ὢν οὖν πρέποι θείοις ἀνδράσιν; ἆρ ἂν ἡ 
τῶν χορῶν; 

Κα. Ἡμεῖς γοῦν, ὦ ξένε, καὶ οἴδε οὐκ ἄλλην ἄν 35 260 
. 

τινα δυναίµεθα ᾠδὴν ἢ ἦν ἐν τοῖς χοροῖς ἐμάθομεν ἕυν- 
ἦθεις ἄδειν γενόµενοι. 

48. Εὐότως γε" ὄντως γὰρ οὐκ ἐπήβολοι γεγόνατε 
τῆς καλλίστης ὠδῆς. στρατοπέδου γὰρ πολιτείαν ἔχτε, Ἑ 
ἆλλ’ οὐκ ἐν ἄστεσι κατωκηκότων, ἆλλ᾽ οἷον ἀθρόους πώ- 90 
λους ἐν ἀγέλῃ νεµομένους φορβάδας τοὺς νέους κέκτησθε. 
λαβὼν δὲ ὑμῶν οὐδεῖς τὸν αὐτοῦ παρὰ τῶν Ευννόµων 
οπάσας σφόδρα ἀγριαίνοντα καὶ ἀγανακτοῦντα, ἱπποκό- 

μον τε ἐπέστησεν ἰδίᾳ καὶ παιδεύει Ψήχων τε καὶ ἡμερῶν 
καὶ πάντα προσήκοντα ἀποδιδοὺς τῇ παιδοτροφίᾳ, ὅθεν α5 
οὐ µόνον ἀγαθὸς ἂν σερατιώτης εἴη, πόλιν δὲ καὶ ἄστη 
δυνάµενος διοικεῖν, ὃν δὴ κατ ἀρχὰς εἴπομεν τῶν Τυρ- ϐ66Ί 

-- τὸ] που Saofhr. — αν, δὴ] δὲ. — 23 ἁμωσγέπως πο. — 26. καθ ἡδονήν Astius, καὶ 

6. μέχρις ᾱ. — 8. ἐκμανῆ a. — 15. πρεσβυτάτων 4. -- τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις Za. — 31. γε cum Βοθοκ]ήο ο: 
τε cum lihris abe. — 36. ἤσουσιν Porsonus. — 36. ἣν] τὴν 4 Ἐδυ[θτ. 



ταίου πολεμικῶν εἶναι πολεμικώτερον, εέεαρτον ἀρετῆς 
αλλ’ οὐ πρῶτον τὴν ἀνδρίαν κτῆμα τιμῶντα αεὶ καὶ παν- 
παχοῦ ἰδιώταις τε καὶ ξυμπάση πόλει. 

κά. Οὐκ οἶδα ἡμών, ὦ ᾖένε, ὕπη πάλιν αὖ τοὺς 
5 νοµοθέτας φανλέξεις. 

4Θ. Οὐκ, ὦ 'γαθέ, προσέχων τούτῳ τὸν νοῦν δρῶ 
τοῦτο, εἴπερ' ἆλλ’ ὁ λόγος ὅπῃ φέρει, ταύτῃ πορενώµεθα 

96 εἰ βούλεσθε. εἰ γὰρ ἴχομεν Μοῦσαν τῆς τῶν γορῶν καλ- 
Β ᾖἈίω καὶ τῆς ἐν τοῖς κοινοῖς  ΘΒεάτροις, πειρώµεθα ἆπο- 

10 δοῦναι τούτοις οὓς φαµεν ἐκείνην μὲν αἰσχύνεσθαι, ζητεῖν 
δὲ ἥτις καλλίστη ταύτης ποινωνεῖν. 

Κα. Πάνυ γε. 
4Θ. Οὐκοῦν πρῶτον μὶν δεῖ τόδε γε ὑπάρχειν ἅπα- 

σιν ὅσοις συμπαρέπεταί τις χάρις, ἢ τοῦτο αὐτὸ µόνον 
15 αὐτοῦ τὸ σπονδαιότατον εἶναι ἤ τινα ὀρθότητα ἢ τὸ 
τρίτον ὠφέλειαν; οἷον δὴ λέγω ἐδωδῇ μὲν καὶ πόσει καὶ 

΄ ξυμπάσῃ τροφῇ παρέπεσθαι μὶν τὴν χάριν, ἣν ἡδονὴν 
6 ἂν προσείποιµεν: ἣν δὲ ὀρθότητά τε καὶ ὠφέλειαν, ὅπερ 

ὑγιεινὸν τῶν προσφεροµένων λέγομεν ἑκάστοτε, τοῦς αὐτὸ 
30 εἶναι ἐν αὐτοῖς καὶ εὐ ὀρθότατον. 

Κά. Πάνυ μὲν οὖν. 
46. Καὶ μὴν καὶ τῇ µαθήσει παρακολουθεῖν μὲν. τό 

Τε τῆς χάριτος τὴν ἡδονήν, τὴν δὲ ὀρθύτητα καὶ τὴν 
ὠφέλειαν καὶ τὸ εὖ καὶ τὸ καλῶς τὴν ἀλήθειαν εἶναι τὴν 

16 ἀποτελοῦσαν. 

Κά. "ξσειν οὕτως. 

4θ. Τί δέ; τῇ τῶν ὁμοίων ἐργασία, η 
Ὦ εἰκαστκαί, ἀρ οὐκ, ἂν τοῦτο ἐξεργάζωνται, τὸ μὲν ἠδο- 

νὴν ἐν αὐτοῖς γίγνεσθαι, παρεπόµενον ἐὰν γήγνηται, χά- 
30 ϱιν αὐτὸ δικαιότατον ἂν εἴη προσαγορεύειν; 

Κμ. Ναί. 

4Θ. Τὴν δέ γε ὀρθότητά που τῶν τοιούτων ἡ ἱσότης 
ἄν, ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν, ἐξεργάζοιεο τοῦ τε τοὔδούτον 
καὶ τοῦ τοιούτου πρύτερον, ἀλλ οὐγ ἡδονή. 

3  ΚΗά. Καλῶρ. 

4Θ. Οὐκοῦν ἡδονῇ κρίνοις᾽ ἂν µόνον ἐκεῖνο ὀρθῶς, 
ὃ μήτε τινὰ ὠφέλειαν μήτε ἀλήθειαν µήτε ὁμοιότητα 

E ἀπεργαζόμενον (παρέχεται, μηδ αὖ γε βλάβην, ἀλλ’ αὐ- 
τοῦ τούτου μόνου ἕνεκα γέγνοιτο τοῦ ἔνμπαριπομένον 

τοῖς ἄλλοις, τῆς χάριτος, ὃν δὴ κάλλιστά τις ὀνομάσαι 
ἂν ἡδονήν, ὕταν μηδὶν αὐτῇ τούτων ἐπακολονθη: 

Κά. ᾽αβιαβῆ λέγεις ἡδονῆν µόνον. 
460. Ναί, καὶ παιδιάν γε εἶναι τὴν αὐτὴν ταύτην λέγω 

τότε ὄταν μήτε τι βλάπτῃ µήτε ὠφελῇ σπουδῆς ἢ λόγον ἄξιον. 
ϱ ΚΙ. ᾽Αληθέσατα λέγεις. 

4Θ. 40 οὖν οὐ πᾶσαν µίµησιν φαῖμεν ἂν ἐκ τῶν 

47. δέ] δαί ο. 
1. ἢ καί τις Boeckhius, ἢ 

µένων΄ Βεἰκοτὶ operae. - ὁ4. ᾗ] εἰ ὃ, 
PLAToO. 

Π44ΤΟΝΟΣ ΝΟΜΘΝ β’. 561 

νῦν λεγομένων ἥκιστα ἡδονῇ προσήκειν κρίνεσθαι καὶ 589 
δόξῃ μὴ ἀληθεῖ, καὶ δὴ καὶ πᾶσαν ἰσότητα; οὐ γὰρ 668 
εἴ τῷ δοκεῖ ἢ µή τις χαΐρει τω, τό γε ἴσον ἴσον οὐδὲ τὸ . 
σύμμετρον ὧν εἴη σύμµετρον ὅλως, ἀλλὰ τῷ ἀληθεῖ πάν- 
των μάλιστα, Πκιστα δὲ ὀτφοῦν ἄλλῳ. 6 

Κα. Παντάπασι μὶν οὖν. 
46. Οὐκοῦν µονσικήν γε πᾶσάν φαµεν εἰκαστικήν 

τε εἶναι καὶ µιµητικήν; 
Κι. Τί μήν; 

48. "Ἠκιοτ' ἄρα Όταν τις µονσικὴν ἡδονῆ φῆ κρίνε- 0 
σθαι, τοῦτον ἀποδεκτέον τὸν λόγον, καὶ ζητητέον ἥκιστα 
ταύτην ὡς σπουδαίαν, εἴεις ἄρα που καὶ γίγνοιτο, ἀλλ ΒΑ 
ἐκείνην τὴν ἔχουσαν τὴν ὁμοιότητα τῷ τοῦ καλοῦ µι- 

μήματι. 
Κά. Αιηθέσεατα. 15 
48. Καὶ τούτοις δὴ τοῖς τὴν καλλίστην ᾠδήν τε ζη- 

τοῦσι καὶ Μοῦσαν ζητηείον, ὡς ἴἔοικεν, οὐχ ἥτις ἠδεῖα 

ἀλλ ἥτις ὀρθή. µιµήσεως γὰρ ἦν, ὡς ἔφαμεν, ὀρθότης, 
εἰ τὸ μιμηθὲν ὅσον τε καὶ οἷον ἦν ἀποτελοῖτο. 

XA. Πῶς γὰρ οὔ; 30 
Αθ. Καὶ μὴν τοῦεό γε πᾶς ἂν ὁμολογοῖ περὶ τῆς 

µουσικῆς, ὅτι πάντα τὰ περὶ αὐτήν ἐσει ποιήµατα µίμησίς 
τε καὶ ἀπεικασία, καὶ τοῦτό γε μῶν οὐκ ἂν ξύμπαντις ϱ 
ὁμολογοῖεν ποιηταί τε καὶ ἀκροαταὶ καὶ ὑπονφικαί; 

ΚΑ. Καὶ µάλα. 
αΘ. «εἴ δὴ καθ Εκαστόν γε, ὡς ἔοικε, — 

σχειν τῶν ποιημάτων, ὃ τί ποτε ἔσει, τὸν μέλλοντα ἐν 3904. 
αὐτῷ μὴ ἁμαρτήσεσθαι. μὴ γὰρ γιγνώσκων τὴν οὐσίαν, 

εί ποτε βούλεται καὶ Όεου ποτέ ἐσειν εἰκὼν ὄντως, σχοῇ 
τήν γε ὀρθότητα τῆς βουλήσεως ἢ καὶ ἁμαρτίαν αὐτοῦ 0 
διαγνώσεται. 

Κά. Σχοὶῇ" πῶς δ᾽ οὗ: 
4Θ. Ὁ δὶ τὸ ὀρθῶς μὴ γιγνώσκων ἀρ ἄν ποτετό ἩὮ 

γε εὖ καὶ τὸ κακῶς δυνατὸς εἴη διαγνῶναι; Ἱέγω ὅ' οὐ . 
πάνυ σαφῶς, ἀλλ ὧδε σαφέσεερον ἴσως ἂν λεχθείη. 

Κι. Πώς: 

ἀθΘ. Εἰαᾶ δή που κατὰ τὴν ὄψιν ἡμῖν ἀπεικασίαι 

μνρίαι. 
Κα. ἵΝαί. 

ΑΘ. Τί οὖν: εἴτις καὶ ἐν τούτοις ἀγνοοῖ τῶν µεμιμημέ- «0 
vor ὃ εί ποτέ ἐσειν ἕκαστον τῶν σωμάτων, ἀρ᾽ ἄν ποτε τό γε 
ὀρθῶς αὐτῶν εἰφγασμένον γνοίη; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, οἷον 
τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ σώματος καὶ ἑκάστων τῶν μερῶν τὰς 
θέσεις ᾗ ἔχει, ὅσοι τ᾽ εἰσὶ καὶ ὁποῖα παρ ὁποῖα αὐτῶν Κ 
κείµενα τὴν προσήκονσαν τάξιν ἀπείληφε, καὶ ἔτι δὴ 45 
χρώματά τε καὶ σχήματα, ἢ πάντα ταῦτα τεταραγµένως 
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εἴργασται. μῶν δοκεῖ ταῦτ ἄν ποτε διαγνῶναί τις τὸ πα- 
ρώπαν ἀγνοῶν ὃ τί ποτέ ἐστι τὸ μεμιμημένον ζῶον; 

XA. Καὶ πῶς; 

αθ. Τί δ᾽; εἰ γιγνώσκοιμεν Ότι τὸ γεγραμµένον ἢ 
δτὺ πεπλασμένον ἐσεὶν ἄνθρωπος, καὶ τὰ µέρη πάντα 
τὰ ἑαυτοῦ καὶ χρώματα ἅμα καὶ οχήματα ἀπείληφεν ὑπὸ 
τῆς τέχνης, ἄρά γε ὠἰναγκαῖον ἤδη τῷ ταῦτα γνόντι καὶ 
ἐκεῖνο ἑεοίμως γιγνώσκειν, εἴτε καλὸν εἴεε ὕπῃ ποτὲ ἐἑλλι- 
πὶς ἂν εἴη κάλλους: 

1. Κά Πάντες μέν ἄν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

καλὰ τῶν ζώων ἔγι εν. 

4Θ. ᾿Ορθότατα λέγεις. ἆρ οὖν οὐ περὶ ἑκάστην εἰ- 

κόνα καὶ ἐν γραφικῇ καὶ ἐν μονσικῇ καὶ πάντη τὸν μέλ- 
Άοντα ἴμφρονα κριτὴν ἔσεσθαι δεῖ ταῦτα τρία ἔχειν, ὃ 

Β ιδ τέ ἐστι πρῶτον γιγνώσκειν, ἔπειτα ὦς ὀρθῶς, ἴπειθ' ὡς 
εὖ, τὸ τρίτον, εἴργασται τῶν εὐιόνων ἠτισοῦν ῥήμασί τε 
καὶ µέλεσι καὶ τοῖς ῥυθμοῖς; 

Κάἄ. Ἔοικε γοῦν. 
4Θ. Μἠ τοίνυν ἀπείπωμεν λέγοντες τὸ περὶ τὴν µου- 

λοσικἠν ᾗ χαλεπόν. ἐπειδὴ γὰρ ὑμνεῖται περὶ αὐτὴν διαφε- 
ρόντως ἢ τὰς ἄλλας εὐιόνας, εὐλαβείας δἠ δεῖται πλείστης 
πασῶν εἰκόνων. ἁμαρτών τε γάρ τις µέγιστ᾽ ἂν βλάπεοιτο, 

ὁ ἤθη κακά φιλοφρονούμενος, χαλεπώτατόν τε αὐθέσθαι 

206 διὰ τὸ τοὺς πονητὰς φαυλοτέρους εἶναι ποιητὰς αὐτῶν 
αὐτῶν Μουσῶν. οὐ γὰρ ἂν ἐκεῖναί γε ἐξαμάρτοιέν ποτε το- 

σοῦτον, ὥστε ῥήματα ἀνδρῶν ποιήσασαι τὸ σχῆμα γυναι- 
κών καὶ µέλος ἀποδοῦναι, καὶ µέλος ἐλευθέρων αὖ καὶ 
σχήματα Ἐυνθεῖσαι ῥυθμοὺς δούλων καὶ ἀνειευθέρων 

προσαρµόττειν, οὐδ' αὖ ῥυῦμοὺς καὶ σχῆμα ἐλευθέριον 
10 ὑποθεῖσαι µέλος ἢ λόγον ἐναντίον ἀποδοῦναι τοῖς ῥνθ- 

Ὁ μοῖς' ἔτι δὲ Θηρίων φωνὰς καὶ ἀνθρώπων καὶ ὀργάνων 
καὶ πάντας Ψόφους εἰς ταὐτὸ οὐκ ἄν ποτε ξυνθεῖεν, ὡς 
ἓν ει µιμούμεναι. ποιηταὶ ὅ ἀνθρώπινοῦ σφόδρα τὰ τοι- 
αὔτα ἐμπλέκοντες καὶ συγκυκῶντες ὀλόγως γέλωτ᾽ ἂν πα- 

αδρασχευάξοιεν τῶν ἀνθρώπων ὕὥσους φησὶν Ὀρφεὺς λαχεῖν 
ὥραν τῆς τέρφιος' ταῦτά τε γὰρ ὀρῶσι πάντα κυκώµενα 
καὶ ἔτι διασπῶσιν οἱ ποιηταὶ ῥυθμὸν μὲν καὶ σχήµωτα 
μέλους χωρίς, λόγους ψιλοὺς εἰς µέτρα τιθέντεες, µέλος 

κ ὁὃ αὖ καὶ ῥυθμὸν ἄνευ ῥημάτων, Φιλῇ κεθαρίσει τε καὶ 
«ο αὐλήσει προσχρώµενοι, ἐν οἷς δὴ παγχάλεπον ἄνεν λόγον 

γιγρόµενον ὑνθμόν τε καὶ ἁρμονίαν γιγνώσκειν, ὃ τί τε 
βούλεται καὶ ὕτῳ ἔοικε τῶν ἀξιο]όγων μιμηµάτων. ἀλλ 

ὑπολαβεῖν ἀναγκαῖον ὅτι τὺ τοιοῦτόν γε πολλῆς ἀγροικίας 
07 µμεστὸν πᾶν, ὁπύσον τάχους τε καὶ ἁπταισίας καὶ φωνῆς 

ὦ Θηριώδους σφόδρα φίλον, ὥσε᾽ αὐλήσει γε χρῆσθαι καὶ 
κιθαρίσει πλὴν ὅσον ὑπὺ ὄρχησίν τε καὶ ᾠδήν' ψιῷ ὃ' 
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ὦ ξένε, τὰ 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ β'. ος. 610. 611. 

ἑκατέρῳ πᾶσά τις ἀμουσία καὶ Θαυματουργία γίγνοι ἂν 

τῆς χρήσεως. ταῦτα μὲν ἴχι ταύτη λόγον" ἡμεῖς δέ γε 
οὐχ ὃ τι μὴ δεῖ ταῖς Μούσαις ἡμῶν προσχρῆσθαι τοὺς 
ἤδη τριακοντούτας καὶ τῶν πενεήκοντα πέραν γεγονότας 

σχοπούμεθα, ἀλλ ὅ τί ποτε δεῖ. εύδε μὲν οὖν ἐκ τούτων 5 

ὁ λόγος ἡμῖν δοκεῖ µοι σηµαίνει ἤδη τῆς γε χορικῆς 
Μούσης, Ὁ τι πεπαιδεῦσθαι δεῖ βέλτιον τοὺς πεντηκον- 
τούτας, ὅσοις περ ἂν ἄδειν προσήκῃ. τῶν γὰρ ῥυθμῶν Β 
καὶ τῶν ἁρμονιῶν ἀναγκαῖον αὐτοὶς ἐσεὶν εὐαισθήτως 
ἔχειν καὶ γιγνώσκειν" ἢ πῶς τις τὴν ὀρθότητα γνώσεται |9 
τῶν με]ῶν, ᾧ προσῆκεν ἢ μὴ προσῆκε τοῦ «ωριστὶ καὶ 
τοῦ ῥυθμοῦ ὃν ὁ ποιητῆς αὐτῷ προσήφεν, ὀρθῶς ἢ μή; 

XA. «ῆλον ὡς οὐδαμῶς, 

48. ᾖΓελοῖος γὰρ ὃ γε πολὺς ὄχλος ἡγούμενος Ἱκανῶς 
γιγνώσκειν τό τ᾽ εὐάρμοστον καὶ εὔρυθμον καὶ µή, ὅσοι 15 583 
προσάδειν αὐτῶν καὶ βαίνεν ἐν ῥυθμῷ γεγόνασι δτηναγ- 
κασµένοι” ὅτι δὲ δρῶσι ταῦτα ἀγνοοῦντες αὐτῶν ἕκαστα, 
οὐ συλλογίζονται, τὸ δέ που προσήκοντα μὲν ἔχον πᾶν 

µέλος ὀρθῶς ἔχει, μὴ προσήκοντα δὲ ἡμαρεημένως. 
Κά. ᾿Αναγκαιότατα. .ο 

4Θ. Τί οὖν; ὁ μηδὲ ὅ εί ποτ ἔχει γιγνώσκων ἄρα, 
ὃ τί περ εἴπομεν, ὡς ὀρθῶς γε αὐτὸ ἔχει, γνώσεταί ποτε 
ἐν ὀτφοῦν; 

Κά. Καὶ εἰς μηχανή: 
48. Τοῦτ) οὖν, ὧς ἴοικεν, ἀνευρίσκομεν αὖ τὰ νῦν, 18 

ὅτι τοῖς ὡδοῖς ἡμῖν, οὓς νῦν παρακαλοῦμεν καὶ ἑκόντας 
τινὰ τρόπον ἀναγκάζομεν ἄδειν, µέχρι γε τοσούτον πε D 
παιδεῦσθαι σχεδὸν ὠναγκαῖον, µέχρι τοῦ δυνατὸν εἶναι 
ἐυνακολουθεῖν ἕκασεον ταῖς τε βάσεσι τῶν ῥυθμῶν καὶ 
ταῖς χορδαῖς ταῖς τῶν μελῶν, ἵνα καθοφῶντερ τάς τε ρ- 50 

µονίας καὶ τοὺς ῥνθμοὺς ἐκλέγεσθαί τε τὰ προσήκοντα 
οἷοί τ’ ὧσιν, ἃ τοῖς τηλικούτοις τε καὶ τοιούτοις ᾖδειν 
πφέπον, καὶ οὕτως ἄδωσι, καὶ ἄδονεες αὐτοί τε ἡδονὰς 
τὸ παραχρῆμα ἀσινεῖς ἤδωνται καὶ τοῖς νεωτέροιρ ἠγε- 
μόνες ἠθῶν χρηστῶν ἀσπασμοῦ πφοσήκοντος γίγνωνται. 19 Ε 
µέχρι δὲ τοσούτου παιδευθέντες ἀκριβεσεέραν ἂν παι- 
δείαν τῆς ἐπὶ τὸ πἱῆθος φερούσης εἶεν μετακεχειρισµένοι 
καὶ τῆς περὶ τοὺς ποιηεὰς αὐτούς. τὸ γὰρ τρίτον οὐδε- 
µία ἀνάγκη ποιητῇ γιγρώσκειν, εἴτε καλὸν εἴτε μὴ καλὸν 

τὸ µίμημα, τὺ ὃ’ ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ σχεδὺν ἀνάγκη 40 
τοῖς o πάντα τὰ τρία εῆς ἐκλογῆς ἕνεκα τοῦ καλλίστον 
καὶ δευτέρου, ἢ µηδέποτε ἱκανὸν ἐπῳδὸν γίγνεσθαι νέος 6311 

πρὸς ἀρετήν. καὶ ὕπερ ὁ λόγος ἐν ἀρχαῖς ἐβουλήθη, τὴν 
τῷ τοῦ «Διονύσου χορῷ βοήθειαν ἐπιδεῖξαι καλῶς λεγομέ- 
γη», εἰς δύναμιν εἴρηκε. σχοπώμεθα δὴ εἰ τοῦθ) οὕτω 5 
γέγονε. θορυβώδης μέν που ὁ ξύλλογος ὁ τοιοῦτος ἐξ 

9. ἢ τὸ πεπλασμένον o. pr. 4, τὸ om. h. -- 9. κάλλους: πάντες - - ἐγιγνώσκομεν. Κά. Ὀρθότατα λέγεις. 4Θ. Αρα. 
— 14. ὃ τί ἐστι Astius. — 20. ἡμνεῖται τὺ περὶ α. — 23. 10 γεΧ, Οἱ). 4. -- 36. σχῆμα] χρώμα 456fhr Conſ. 655 Α. 
-- 38, Ὀρφεῦς) γιὰ, Οτρ]νεῖ ſr. ĩn Lobeck. Aslaoph. I. ν. 90. 1. ρ. 947 να. — 23. ῥυθμοὺς α. . ἀπταισίας] ἀπνενσείας 
πε! απτοήσεως Aslius, ἀπανστίας ideim in Lexico, ἀποτάσεως Orellius. Οἱ. tatuen AMax. Tyr. hiss. ΥΗ. p. 119. K. κοκ. 

3. ὅτι ᾱ. — 4. εριακοντούτεις 3. — πέρα 4. -- 5. ὅτι α. -- 7. ὅτι ab. -- πεντηκονεούτειρ ᾱ. -- 10. τις οαι, Ξ. 
— 15. τόδε που προσήκοντα ᾱ. — 13. ἔχειν ᾱ. — 13. τί erpunxerimn. Βκκκ. -- 25. αὖ τὰ) αὐτὰ 4. 



ο». 615. 

ἀνάγκης προϊούσης τῆς πόσεως ἐπὶ μᾶλλον ἀεὶ ξυμβαίνει 

γηγνόµενος, Όπερ ὑπεθέμεθα κατ᾿ ἀρχὰς ἀναγκαῖον εἶναι 
Β γήγνεσθαι περὶ τῶν νῦν γιγνοµένων. 

κι. ᾿Ανάγκη. , 

5 ᾖ/θ. Πᾶς δέ γε αὐτὸς αὐτοῦ — αἴρεται καὶ 

γέγηθέ τε καὶ παῤῥησίας ἐμπίπλαται καὶ. ἀνηκονστίας ἐν 
τῷ τοιούτῳ τῶν πέλας, ἄρχων ὅ᾽ ἱκανὸς ἀβιοὶ ἑαυτοῦ τε 

καὶ τῶν ἄλλων γεγονέναι. 

ΜΗ. Τί μήν: 
1 460. Οὐκοῦν ἔφαμεν, ὅταν γέγνηται ταῦτα, καθάπερ 

τινὰ σίδηρο», τὰς φυχὰς τῶν πινόντων διαπύρους yeyro · 
µένας µαλθακωτέρας γέγγεσθαι καὶ νεωτέρας, ὥστε εὖα- 

6 γώγους ζυμβαίνειν τῷ δυναµένῳ καὶ ἐπισταμένῳ παιδεύειν 
τε καὶ πλάττειν, καθάπερ ὕτ ἦσαν νέαι; τοῦτον ὅ’ εἶναι 

970 14 τὸν πἱάστην τὸν αὐτὸν ὥσπερ τότε, τὸν ἀγαθὸν νοµοθέ- 
την, οὗ »όμονς εἶναι δεῖ ουμποτικούς, δυναµένους εὺν 
εὔείπιν καὶ Φαῤῥαλέον ἐκεῖνον γιγνόµενον καὶ ἀναισχυν- 
τότερον τοῦ δέοντος, καὶ οὐκ ἐθέλοντα τάξιν καὶ τὸ κατὰ 
µέρος σιγῆς καὶ λόγου καὶ πόσεως καὶ Μούσης ὑπομένειν, 

3ο ἐθέλειν ποιεῖν πάντα τούτοις τάναντία, καὶ εἰσιόντι τῷ 
ϱ μὴ καλῷ θάῤῥει τὸν κάλλιστον διαμαχόμενον φόβον εἰσπέμ- 

πειν οἵους τ᾽ εἶναι μετὰ δίκης, ὃν αἰδῶ τε καὶ αἰσχύνην 
Φεῖον φόβον αἰνομάκαμεν; 

Κ4. Ἔσι ταῦτα. 
36 4θΘ. Τούτων δέ γε τῶν νόµων εἶναι νομοφύλακας καὶ 

συνδημιουργοὺς αὐτοῖς τοὺς ἀθορύβους καὶ »ήφοντας τῶν 

μὴ νηφόντων στρατηγούς, ὧν δὴ χαρὶς µέθῃ διαµάχεσθαι 
δεινότερον ἢ πολεµίοις εἶναι μὴ μετὰ ἀρχόντων ἀθορύ- 
βων, καὶ τὸν αὖ μὴ δυνάµενον ἐθέλειν πείθεσθαι τούτοις 

Ε 2ο καὶ τοῖς ἡγεμόσι τοῖς τοῦ «ιονύσου, τοῖς ὑπὶρ ἑξήκοντα 
ἔτη γεγονόσιν, ἴσην καὶ µείζω τὴν αἰσχύνην φέρειν ἢ τὸν 
τοῖς τοῦ άρεος ἀπειθοῦντα ἄρχουσιν. 

Κά. Ὀρθῶς. 
4Θ6. Οὐκοῦν εἴ γε εἴη τοιαύτη μὲν μέθη, τοιαύτη δὲ 

αδπαιδιά, μῶν οὐκ ὠφεληθέντες ἂν οἱ τοιοῦτοι συμπόται 
καὶ μᾶλλον φίλοι ἢ πρότερον ἁπαλλάττοιντο ἀλλήλων, 

Ni αλλ οὐγ ὥσπερ τὰ νῦν ἐχθροί, κατὰ νόμους δὲ πᾶσαν 
614 τὴν ἐυνουσίαν ξυγγενόμενοι καὶ ἀκολουθήσαντες, ὁπότε 

ἀφηγοῖντο οἱ νήφοντες τοῖς μὴ νήφουσιν: 
ο. Κα. Ὀρθῶς, εἴ γε δὴ εἴη τοιαύτη ων οὖν 

λέγεις. 
48. Μὴ τοίνυν ἐκεῖνό Υ ἔτι τῆς τοῦ «ιονύσου δω- 

ρεᾶς Φέγωμεν ἁπλῶς, ὡς ἔσει κακἠ καὶ εἰς πόλιν οὐκ 
ἀξία παραδέχεσθαι. καὶ γὰρ ἔτι πλείω τις ἂν ἐπεξέλθοι 

αδ λέγων, ἐπεὶ καὶ τὸ µέγιστον ἀγαθὸν ὃ δωρεῖεαι, λέγειν 

ΠΑ4ΛΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΩΝ β'. 563 

μὲν ὄκνος εἰ τοὺς πολλοὺς διὰ τὸ κακῶς τοὺς ἀνθρώ- 
πους αὐτὸ ὑπολαβεῖν καὶ γνῶναι Λλεχθέν. Β 

ΚΗ. Τὸ ποῖον δή; 

ΑΘ. Αόγος τις ἅμα καὶ φήμη ὑποῤῥε πως, ὡς ὁ 
ΦΒεὸς οὗτος ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς Ἡρας διεφορήθη τῆς ψυ- 6 
χῆς τὴν γνώµη», διὸ τάς τε βακχείαᾳ καὶ πᾶσαν τὴν 
µανικὴν ἐμβάλλει χορείαν τιµωρούμενος: ὅΌθεν καὶ τὸν 
οἶνον ἐπὶ τοῦτ) αὐτὸ δεδώρηται. ἐγὼ δὲ τὰ μὶν τοιαῦτα 
τοῖς ἀσφαλὶς ἡγουμένοις εἶναι λέγειν περὶ θεῶν ἀφίημε 
λέγειν, τὸ δὲ τοσόνδε οἶδα, ὅτι πῶν ξῶον, ὅσον αὐτῷ 10 
προσήκει νοῦν ἔχειν τελεωθέντε, τοιοῦτον καὶ τοσοῦτον ϱ 
οὐδὶν ἔχον ποτὲ φύεται. ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ Ότο 
µήπω κέκτηται τὴν οὐκείαν φρόνησιν, πᾶν µαίνεταί τε 
καὶ βοᾷ ἀεάκτως, καὶ ὕταν ἀκταινώσῃη ἑαυτὸ τάχιστα, 
ἀτάκεως αὖ πηδᾷ. ἀναμνησθῶμεν δὲ ὅτι μονσικῆς τε καὶ |5 
γυµναστικῆς ἔφαμεν ἀρχὰς ταύτας εἶναι. 

Κ. Μεμνήμεθα” τί ὅ᾽ οὗ: 

4Θ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι τὴν ῥνθμοῦ τε καὶ ἁρμονίας 
αἴσθησιν τοῖς ἀνθρώποις ἡμῖν ἐνδεδωκέναι τὴν ἀρχὴν ὮὉ 
ταύτην ἔφαμεν, ᾽Απόλίωνα δὲ καὶ ἸΜούσας καὶ «Ιιόνυσον 19 
Φεῶν αἰτίους γεγονέναι; 

Κα. Πῶς γὰρ οὗ; 
4Θ. Καὶ δὴ καὶ τὸν οἶνόν γε, ὡς ἔοικεν, ὁ τῶν 

ἄλλων λόγος, ἵνα μανῶμεν, φησὶν ἐπὶ τιµωρίᾳ τῇ τῶν 
ἀνθρώπων δεδόσθαι’ ὁ δὲ νῦν λεγόμενος ὑφ᾽ ἡμῶν φάρ- ας 
µακον ἐπὶ τοὐναντίον φησὶν αἰδοῦς μὲν ψυχῆν κεήσεως 
Ένεκα δεδόσθαι, σώματος δὲ ὑγιείας τε καὶ ἰσχύος. 

Κι. Κάλλιτα, ὦ Είνε, τὸν λόγον ἀπεμνημόνευκας. 684 

4Θ. Καὶ τὰ μὶν δὴ τῆς χοφείαρ ἡμίσεα ὅιαπεπε Ε 
ράνθω” τὰ ὅ ἡμίσια, ὅπως ἂν ἔτι δοκῇ, περανοῦμεν ἢ au 
καὶ ἐάσομεν. 

η. Ποῖα δὴ λέγεις, καὶ πῶς ἑκάτερα διαιρῶν; 

46. "Όλη μὲν που χορεία ὅλη παίδευσις ἦν ἡμῖν, 

τούτου δ' αὖ τὸ μὲν ῥυθμοί τε καὶ ἁρμονίαί εὺ κατὰ 9Τ3 

τὴν φωνή». 15 
Κι. Ναί 

48. Τὸ δέ γε κατὰ τὴν τοῦ σώματος κίνησιν ῥνθ- 

μὸν μὲν κοινὸν τῇ τῆς φωνῆςρ εἶχε κινήσει, σχῆμα δὲ 
ἴδιον. ἐκεῖ δὲ µέλος ἡ τῆς φωνῆς κίνησις. 

Κά. ᾽Αληθέστατα. 40 

40. Τὰ μὶν τοίνυν τῆς φωνῆς μέχρι τῆς ψυχῆς πρὸς 
ἀρετῆς παιδείαν, οὐκ οἵδ ὄνεια τρόπον, ὠνομάσαμεν 

μονσικήν 
η. 
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Ὀρθῶς μὶν οὖν. 
46. Τὰ δέ γε τοῦ σώματος, ἃ παιξόντων ὄρχησιν 10 

1. ἀεὶ επι Cusebio be: οἱ εν εἰα. — 3, εἶναι οτι. ο. — 12. δυναμένῳ τε καὶ 4). -- 15. ὄνπερ a. -- 51. τὸν] 
τὸν μὴ 4Ξδευ[ῆτ. Fort. τὸν δή. Ou. — 35. ΄άρεως a. — 39. ἀφίκοιντο ϱ, ὑφηγοῖντο Astius. — 49. εἴη ἐπὶ 
τοιαύτῃ Α, εἴη ἔτι τοιαύτη Astio auetore ο. 

5. Ἠφας οπη. ᾱ. -- 7. » ο. — 11. εοιοῦτον] τοῦτο» Quhr οἱ (ουστ, in ο) 4. -- 19. ἀποκτείνῃ τις αὐτὸ α, ᾽μβάλλει 
ἀποκναίσῃ ἑαυτὸ Vinekelmannus. Vid. praeſat. ad Phileb. p. XIII 2η. οὐ. min. — 11. θεῶν] τούτων a. — 34, τῇ 
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εἴπομεν, ἐὰν µέχρι τῆς τοῦ σώματος ἀρετῆς ἡ τοιαύτη 
κίνησις γέγνηται, τὴν ἕντεχνον ἀγωγὴν ἐπὶ τὸ τοιοῦτον 

αὐτοῦ γυμναστικὴν προσείποµεν. 
Κ4. ᾿Ορθότατα. ] 
46. Τὸ δὲ τῆς μουσικῆς, ὃ νῦν δὴ σχεδὸν ἥμισυ διελη- 

ἀυθέναι τῆς χοφείας εἴπομεν καὶ διαπεπεράνθαι, καὶ νῦν 

οὕτως εἰρήσθω" τὸ δὲ ἤμιου λέγωμεν. ἢ πῶς καὶ πῇ ποιητέον; 
Κά. Ὦ ἄριστε, Κρησὶ καὶ ακεδαιμονίοις διαλεγό- 

µενος, µουσικῆς πέρι διελθόντων ἡμῶν, ἐλλειπόντων δὲ 
3Τ4 1ο γυµναστικῆς, τί ποτε οἵει σοι πότερον ἡμῶν ἀποκρινεῖσθαι 

πρὸς ταύτην τὴν ἐρώτησιν; 
4Θ. ᾿Αποκεκρίόθαι ἔγωγ ἄν σε φαίην σχεδὸν ταῦτ' 

6 ἐρόμενον σαφῶς, καὶ µανθώνω ὡς ἐρώτησις οὖσα αὕτη 
τὰ νῦν ἀπύόκρισίς ε᾿ ἐσείν, ὡς εἶπον καὶ ἔτι πρόσταξις 

15 διαπεράνασθαι τὰ περὶ γυμνασεικῆς. 

ΚΑ. "αριοθ' ὑπέλαβές τε καὶ οὕτω δὴ ποίει. 
4Θ. Ποιητέον' οὐδὲ γὰρ πάνυ χαλεπόν ἔσειν εἰπεῖν 

ὑμῖν γε ἀμφοτέροις γνώριµα. ποὶὺ γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ 
τέχνη πλέον ἐμπειρίας ἢ ἓν ἐκείνῃ µετέχετε. 
A4. Σχεδὸν ἀληθῆ λέγεις. 

ΑΘ. Οὐκοῦν αὖ ταύτης ἀρχὴ μὶν τῆς παιδιᾶς τὸ κατὰ 
ϱ φύσιν πηδῶν εἰθίσθαι πᾶν ζῶον, τὸ ὃ᾽ ἀνθρώπινο», ὡς ἔφα- 

μεν, αἴσθησιν λαβὸν τοῦ ῥυθμοῦ ἐγέννησέ τε ὄρχησιν καὶ 
ἔτεκε, τοῦ δὲ μέλους ὑπομιμνήσκοντος καὶ ἐγείροντος τὺν 

46 ῥνθμόν, κοινωθέντ᾽ ἀλλήλοις χορείαν καὶ παιδιὰν ἐτεκέτην. 
Κ4. ᾽αληθέστατα. 
4Θ. Καὶ τὸ μέν, φαµέν, ἤδη διεηλύθαµεν αὐτοῦ, 

τὸ δὲ πειρασόµεθα ἐφεξῆς διελθεῖν. 

Κμ. Πάνυ μὶν οὖν. 
υ.  4Θ. ᾿ἘΕπὶ τοίνυν τῇ τῆς µέθης χθείᾳ τὸν κολοφῶνα 

Εξ πρῶτον ἐπιθώμεν, εἰ καὶ σφῷν ξυνδοκεῖ. 

3. προσείπωµεν ᾱ. -- 5. δὴ om. a. — 30, χορείᾳ Δ. 

ΠΑ44ΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΡΝ β. 624. 

AA. Toſor δὴ καὶ είνα λέγεις; 215 

4Θ. Ed μέν τις πόλις ὡς οὔσης οπουδῆς τῷ ἐπιτηδεύ- 
ματι τῷ νῦν εἰρημένῳ χρφήσεται μετὰ νόµων καὶ τάξεως, 
ες τοῦ σωφρονεῖν ἕνεκα μελέτης χρωµένη, καὶ τῶν ἄλλων 
ἡδονῶν μὴ ἀφέξεται ὡσαύτως καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, 5 
τοῦ κφατεῖν αὐτῶν ἕνεκα µηχανωµένη, τοῦτον μὲν τὸν 

τρόπον ἅπασι τούτοις χρηστέον’ εἰ δ' ὧς παιδιᾷ τε, καὶ 
ἐξέσεαι τῷ βουλομµένῳ, καὶ ὅταν βούληται, καὶ μεθ ὧν 
ἂν βούληται, πίνειν μετ’ ἐπιτηδευμάτων αἰντινωνοῦν ἄλλων, 
οὐκ ἂν τιθείµην ταύτην τὴν φῆφον, ὡς δεῖ ποτὶ μέθη ιο 
χρῆσθαι ταύτην τὴν πόλιν ἢ τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἀλλ’ ἔτι 
μᾶλλον τῆς Κρητών καὶ ακεδαιμονίων χρείας προσθεί- 

µην ἂν τῷ τῶν Καρχηδονίων νόµῳ, µηδέποτε µηδένα ἐπὶ 
στρατοπέδου γεύεσθαι τούτου τοῦ πώµατος, ἀλλ’ ὀδροπο- 

σίαις ἐνγγίγνεσθαι τοῦτον τὸν χρόνον ἅπαντα, καὶ κατα 5 
πόλιν μήτε δοῦλον μήτε δούλην γεύεσθαι µηδέποτε, μηδὲ 
ἄρχοντας τοῦτον τὺν ἐνιαυτὸν ὃν ἂν ἄρχωσι, µηδ αὐ Β 
κυβερνήτας μηδὲ δικαστὰς ἐνεργοὺς ὄνταρ οἴνου γεύεσθαι 
τὸ παράπαν, μηδ’ ὅσεις βουλευσόµενος εἰς βουλὴν ἀξίαν 
τινὰ λόγου συνέρχεται, μηδέ γε ”. ἡμέι 
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μεθ’ ἡμέραν µηδένα τὸ 3 
παράπαν, εἰ μὴ σωµασχίας ἢ νόσων Ένεκα, μηδ αὖ νύ- 
κτωρ, ὅταν ἐπινοῇ τις παῖδας ποιεῖσθαι ἀνὴρ ἢ καὶ γυνή. 376 
καὶ ἄλλα δὲ πάµπολλα ἄν τις λέγοι, ἐν οἷς τοῖς φοῦν τε 
καὶ »όμον ἔχουσιν ὀρθὸν οὐ ποτέος οἶνος, ὥστε κατὰ τὸν ϐ 
λόγον τοῦτον οὐδ ἁμπέλων ἂν πολλῶν δέοι οὐδ' ᾗτινι5 
πόλει, τακτὰ δὲ τά τ᾽ ἄλλα ἂν εἴη γεωργήµατα καὶ πᾶσα 
ἡ δίαιτα, καὶ δὴ τά γε περὶ οἶνον σχεδὸν ὠπάντων ἐμ- 
µετρώτατα καὶ ὀλίγιστα γέγνοι ἄν. Οὗτος, ὦ ξένοι, 
ἡμῖν, εὖ ἐννδοκεῖ, κολοφὼν ἐπὶ ε περὶ οἴνουν λόγῳ ῥη- 
Φέντι εἰρήσθω. 30 

Κα. Καλώς, καὶ Εννδοκεῖ. 

13. τῶν addldimus σαπι Αάλυ[ῆτ. — 14. — 5, — ὑδροποσίᾳ a. -- 16. δούλην μήτε δοῦλον 4. -- 15. ἅμ- 
πελώνων Ruschius. — 37. ἐμμετρότατα Δ. 



L. 

Ταῦτα μὶν οὖν δὴ ταύτῃ" πολιτείας δ' ἀρχὴν τίνα 
ποεὶ φῶμεν γεγονέναι; μῶν οὐκ ἐνθένδε τις ἂν αὐτὴν 
ῥᾷσεά τε καὶ κάλλιστα κατίδοι;, 

Κά Πόθεν; 

5. 4θ. "Όθεν περ καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐπίδοσιν εἰς 
ἀρετὴν µεταβαίνουσαν ἅμα καὶ κακίαν ἑκάσεοτε θΘεατέον. 

ΚΗ. ἀΑέγεις δὶ πόθεν; 
ΑΘ. Οἶμαι μὲν ἀπὸ χρόνου μήκους τε καὶ ἀπερίας 

Ἑ καὶ τῶν μεταβολῶν ἐν τῷ τοιούτῳ. 
ιο. Κά. Πῶς λέγεις; 

4Θ. Φέρε, ἀφ᾽ οὗ πόλεις τ’ εἰσὶ καὶ ἄνθρωποι πολι- 
τενόµενοι, δοκεῖς ἄν ποτε κατανοῆσαι χρόνου πλῆθος 

ὅσον γέγονεν; 
XA. Οὔκουν ῥᾷδιόν γε οὐδαμῶς. 

5 4Θ. Τὸ δέ γε, ὣς ἄπλετόν τι καὶ ἀμήχανον ἂν εἴη. 
Κ4. Πάνυ μὲν οὖν τοῦτό γε. 
ΑΘ. Μῶν οὖν οὐ µνρίαι μὲν ἐπὶ µυρίαις ἡμῖν γεγό- 

νασι πόλεις ἐν εσύτῳ τῷ χρόνῳ, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦ 
6 πλήθους λόγον οὐκ ἐλάττους ἐφθαρμέναι; πεπολιτευµέναι 
3ο ὃ αὖ πάσας πολιτείας πολλάκις ἑκασταχοῦ; καὶ τοτὲ μὲν 

ἐξ ἑλαττόνων µείζους, τοτὶ δὲ ἐκ µειζόνων ἐλάττους, καὶ 
χείρους ἐκ βελτιόνων γεγόνασι καὶ βελείους ἐκ χειρόνων; 

ΚΗ. ᾿Αναγκαῖον. 
ΑΘ. Ταύτης δή πέρι λάβωμεν, εἰ δυναίµεθα, τῆς 

36 μιταβολῆς τὴν αἰείαν' τάχα γὰρ ἂν ἴσωρ δείξειεν ἡμῖν 
τὴν πρώτην τῶν πολμτειῶν γένεσιν καὶ µετάβασιν. 

Κα. Εὖ λέγεις, καὶ προθυμεῖσθαι δεῖ αἳ μὶν ὃ δια- 
νοεῖ περὶ αὐτῶν ἀποφαινόμενον, ἡμᾶς δὲ ξυνεποµένους. 

40. 40) οὖν ἡμῖν οἱ παλαιοὶ Ἰόγοι ἀλήθειαν ἔχειν 
χο τινὰ δοκοῦσιν; 

3τ8 
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XA. Ποῖοι δή: 

46. T ποὶλὰς ἀνθρώπων φθορὰς γεγονέναι κατα- 

κλυσμοῖς τε καὶ νόσοις καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ἐν οἷς βραχύ 

τι τῶν ἀνθρώπων λείπεσθαι γένος. 

XA. Πάνν μὶν οὖν πιθανὺν τὸ τοιοῦτον πᾶν παντί. 5979 
4Θ. Φέρε δή, νοήσωμεν µίαν τῶν πολλῶν ταύτην 

τὴν τῷ κατακλυσμῷ ποτὲ γενοµένην. 
Κά. Τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῆς διανοηθέντες; 
48. Ὡς οἳ τότε περιφυγόντες τὴν φθορὰν σχεδὸν Β 

ὄρειοί τινες ἂν εἶεν νοµῆς, ἐν κορυφαῖς πον σμικρὰ ζώ- ιο 
πυρα τοῦ τῶν ἀνθρώπων διασεσωσµένα γένους. 

Κά. «ῇλον. 
4Θ. Καὶ δὴ τοὺς τοιούτους γε ἀνάγκη που τῶν ᾱλ- 

λων ἀπείρους εἶναι τεχνών καὶ τῶν ἐν τοῖς ἄστεσι πρὸς 
ἀλλήλους μηχανῶν εἴς τε πλεονεξίας καὶ φιλονεικίας, καὶ — 
ὁπόσ ἄλλα κακουργήματα πρὺς ἀλλήλους ἐπινοοῦσιν. 

Κμ. Εἰκὸς γοῦν. 
4Θ. Θῶμεν δὴ τὰς ἐν τοῖς πεδίοις πόλεις καὶ πρὸς ϱ 

δαλάτεῃ κατοικούσας ἄρδην ἐν τῷ τότε χρόνῳ δια- 
φθείρισθαι; 30 

AA. Θῶμεν. 

ΑΘ. Οὐκοῦν ὄργανά τε πάντα ἀπόλλυσθαι, καὶ εἴ τι 
τέχνης ἦν ἐχόμενον σπουδαίως εὑρημένον ἢ πολιτικῆς ἢ 
καὶ σοφίας τινὸς ἑτέρας, πάντα ἔῥειν ταῦτα ἐν εῷ τότε 

χρόνῳ φήσοµεν: 35 
Κα. Πῶς γὰρ ἄν, ὦ ἄριστε, εἴ γε ἔμενε τάδε οὕτω 

τὸν πάντα χρόνον ας νῦν διακεκόσµηται, καινὺν ἀνευρί- 3990 
σκετό ποτε καὶ ὁτιοῦν; ὅτι μὲν γὰρ µυριώκις μύρια ἴτη Ὁ 
δμλάνθανεν ἄρα τοὺς τότε, χίλια ὃ) ἀφ' οὗ γέγονεν ἢ 
δὶς τοσαῦτα ἔτη, τὰ μὲν «Δαιδάλῳ καταφανῆ γέγονε, τὰ 3 

1. ταύτῃ) ταῦτα a. — 5. περ οπι, a. — 

οὖν α. — 14. πέρι λάβωμεν] 
3, δή] δέ. — 1ο. νομεῖς α. -- 11. 

ὁτιοῦν του; ὃ, τι 8. -- γὰρ om. μμ, 

περιλάβαµεν 8, —— — 

εὖς] ἐπ᾽ ας, -- 19. ῥᾷόν α. — 15. ἄπλετον] * a. — 17. Μῶν γε 

-36. Qufh, λὴν τ. — 39. ὑμῖν 6 µεταβολὴν δὲυ [ή —* * ὑμῖν Qufher. 
ιασεσωσµένα α. — 33. ας ᾱ. — 39. ὀειοῦν τοῦτο ὅτι 4, 
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δὲ ᾿Ορφεῖ, τὰ δὲ Παλαμήδει, τὰ δὲ περὶ μονσικὴν ΆΙαρ- 
σύᾳ καὶ Ὀλύμπῳ, περὶ λύραν δὲ ᾽Αμϕίονε, τὰ δ᾽ ἄλλα 
ἄλλοις πάµπολλα, ὡς ἔπος εἰπεῖν χθὶς καὶ πρώην Ίγε- 
γονότα. 

5 αθ. "Αρ οἶσθ', ὦ Κλεινία, τὸν φίλον ὅτι παρέλπες, 
τὸν ἀτεχνῶς χθὲς γενόµενον; 

Κά. Μῶν φράζες Ἐπιμενίδην: 
ε 48. Nal τοῦτον" πολὺ γὰρ ὑμῖν ὑπερεπήδησε τῷ 

µηχανήµατι τοὺς Εύμπαντας, ὦ φίλε, ὃ λόγῳ μὲν 'Ησί- 

io odos ἐμαντεύετο πάλαι, τῷ ὅ᾽ ἔργῳ ἐκεῖνορ ἀπετέλεσεν, 
ὡς ὑμεῖς φατέ. 

Κά. Φαμὶν γὰρ οὖν. 
αΘ. Οὐκοῦν οὕτω δὴ λέγωμεν ἔχειν τότε, ὅτε ἐγέ- 

νετο ἡ φθορά, τὰ περὶ τοὺς ἀνθρώπους πράγματα, µυ- 
Ἱδρίαν μέν τινα φοβερὰν ἐρημίαν, γῆς ὅ' ἀφθόνου π]ῆθος 

πάμπολν, ζώων δὲ τῶν ἄλλων ἐῤῥόντων βουκόλ ἄττα, 
καὶ εἴ τί πον αἰγῶν πεφιλειφθὶν ἐτύγχανε γένος, σπάνια 

618 καὶ ταῦτα νέμονσιν εἶναι ζῆν τότε κατ ἀρχάς. 

284 κι. Τί μήν; 

3 ΑΘ. Πόλεως δὲ καὶ πολιτείας πέρι καὶ νομοθεσίας, 

ὧν νῦν ὁ λόγος ἡμῖν παρέστηκεν, ἂἄφ' ὡς ἴπος εἰπεῖν 
οἰόμεθα καὶ μνήμην εἶναι τὸ παράπαν; 

κ. Οὐδαμῶς. 
αθ. Οὐκοῦν ἐξ ἐκείων τῶν διακειµένων οὕτω τὰ 

αονῦν γέγονεν ἡμῖν ξύμπαντα, πόλεις τε καὶ πολιτεῖαι 
καὶ τέχναι καὶ νόμοι καὶ πολλὴ μὲν πονηρία, πολλἠὴ δὲ 
καὶ ἀρετή; 

Κα. Πῶς λέγεις; 

β 4Θ. 0 οἰύμεθα, ὦ Φαυμάσιε, τοὺς τότε ἀπείρους 
30 ὄντας πολὶῶν μὶν καλῶν τῶν κατὰ τὰ ἄστη, πολλῶν δὲ 

καὶ τῶν ἐναντίων τελέους πρὸς ἀρετὴν ἢ καὶ πρὸς κακίαν 
γεγονέναι; 

Κα. Καλῶς εἶπες, καὶ µανθάνοµεν ὃ λέγεις. 
48, Οὐκοῦν προϊόντος μὲν τοῦ χρόνου, πληθύοντος 

as δ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους εὖς πάντα τὰ νῦν καθεστηκότα προε- 
λήλνθε πάντας 

Κμ. Ὀρθότατα, 
40. Οὐκ ἐξαίφνης γε, ὡς εἰκός, κατὰ σμικρὸν δὲ 

ἓν παμπόλλῳ τινὶ χρόνῳ. 
Κι. Καὶ µάλα πρέπει τοῦθ' οὕτως. 

4Θ. Ἐκ γὰρ τῶν ὑφηλῶν εἰς τὰ πεδία καταβαίνειν, 
οἶμαι, πᾶσι φόβος ἔναυλος ἐγεγόνει. 

Κι. Πῶς ὅ᾽ οὗ; 
ΑΘ. Αρ οὐκ ἄσμενοι μὲν ἑαντοὺς ἑώρων δι ὀλιγό- 

αὕτητα ἐν τοῖς περὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, πορεῖα δέ, ὥστ 
᾿ ἀλλήλους τότε πορεύεσθαι κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν, 

σὺν ταῖς τέχναις ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντα σχεδὺν ἀπολώλει; 

ἐυμμίσγειν οὖν ἀλλήλοις οὐκ ἦν, οἶμαι, σφόδρα δυνατόν . 

σα 

28ο 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ γ’. 

σίδηρος γὰρ καὶ 1αλκὸς καὶ πάντα τὰ . Ρεταλλεῖα συγκε Ὁ 

χυμένα ἠφάνιστο, ὥστε ἁπορία πᾶσα ἦν τοῦ ἀνακαθαί- 

ρεσθαι τὰ τοιαῦτα, ὀρυοτομίας τε εἶχον οπάνιν. εἰ γάρ 

πού τι καὶ περιγεγονὸς ἦν ὄργανον ἐν ὄρεσι, ταῦτα μὲν 
ταχὺ κατατριβέντα ἠφάνιστο, ἄλλα δ᾽ οὐκ ἔμελίε γενή- 
σεσθαι, πρὶν πάλιν ἡ τῶν µεταλλέων ἀφίκοιτο εἷς ἀνθρω- 

πους τέχνη. 

κη. Πᾶς γὰρ ἄν: 
4Θ. Γενεαῖς δὴ πόσαιρ ὥστερον οἰόμεθα τοῦθ' οὕτω 586 

γεγονέναι; 1ο 

ΚΑ. «ἥλον ὅτι παμπόλλαις τισίν. E 
40. Οὐκοῦν καὶ τέχναι ὄσαιπερ σιδήρου δέονται καὶ 

χαλκοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων, τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ 
ἔτι πλείονα ἠφανισμέναι ἂν εἶεν ἐν τῷ τότε; 

κι. Τί µήν; 15 

4θ. Καὶ τών οτάως ἅμα καὶ πόλεμος ἀπολώλι μον] 

κατὰ τὸν τότε χρόνον πολλαχῇ. 
Κα. Πῶς; 

4Θ. Πρῶτον μὶν ἠγάπων καὶ ἐφιλοφρονοῦντο αἀλλή- 
λους δι ἐρημίαν, ἴπειτα οὐ περιµάχητος ἦν αὐτοῖς ἡ 39 
τροφή. νομῆς γὰρ οὐκ ἦν οπάνις, εἰ µή τισι κατ ἀρχὰς 619 
ἴσως, ᾗ δὴ τὸ πλεῖσεον διέζων ἐν τῷ τότε χρόνῳ: γά- 
λΊακτος γὰρ καὶ κρεῶν οὐδαμῶς ἐνδεεῖς ἦσαν, ἔτι δὲ θη- 
ρεύοντες οὐ φαύλην οὐδ' ὀλίγην τροφὴν παρείχοντο. καὶ 
μὴν ἀμπεχόνης γε καὶ στρωμνῆς καὶ οὐκήσεων καὶ σκευῶν 15 
ἐμπύρων τε καὶ ἀπύρων εὐπόρουν: αἲ πλασεικαὶ γὰρ καὶ 
ὅσαι πλεκτικαὶ τῶν τεχνῶν οὐδὲ Ἑν προσδέονται σιδήρου” 
ταῦτα δὲ πάντα τούτω τὼ τέχνα θΘεὺς ἔδωκε πορίζεν “ 
τοῖς ἀνθρώποις, ἵν ὁπόεε εἰς τὴν τοιαύτην ἁπορίαν ἴλ- 
8οιεν, ἴχοι βλάσεην καὶ ἐπίδοσιν τὸ τῶν ἀνθρώπων γέ- 30 
νος. πένητες μὶν δὴ διὰ τὸ τοιοῦτον σφόδρα οὐκ ἦσαν, 

οὐδ᾽ ὑπὸ πενίας ἀναγκαζόμενοι διάφοροι ἑαντοῖφ ἐγέγνοντο" 
πλούσιοι δ᾽ οὐκ ἄν ποτ ἐγένοντο ἄχρυσοί τε καὶ ἀνάρ- 
γυροι ὄντες, ὃ τότε ἐν ἐκείνοις παρῆν. ᾗ δ᾽ ὤν ποτε ἔυν- 
οικία μήτε πλοῦτος ξυνοικῇ μήτε Σοίαν οχεδὸν ἐν ταύτῃ 16 

γενναιότατα ἤδη γέγνοιε᾽ ἄν' οὔτε γὰρ Ὄβρις οὔτ' δι C 
κία, ζῆλοί τε αὖ καὶ φθόνοι οὐκ ἐγγίνονται, ον 294 
μὲν δὴ διὰ ταῦτά τε ἦσαν καὶ διὰ τὴν Λεγομένην εὐή 
Φειαν ἃ γὰρ ἤκουον καλά καὶ αἰσχρά, εὐήθεις ὄντες 

ἡγοῦντο ἀληθέστατα λέγεσθαι καὶ ἐπείθοντο. ψεῦδος γὰρ 4ο 
ὑπονοεῖν οὐδεὶς ἠπίστατο διὰ σοφίαν, ὥσπερ τὰ νῦν, 
ἀλλά περὶ Δεῶν τε καὶ ἀνθρώπων τὰ λεγόμενα ἀληθῆ 
νοµέζοντες ἔζων κατὰ ταῦτα" διόπερ ἧσαν τοιοῦτοι παν- 

τάπασι», οἵους αὐτοὺς ἡμεῖς ἄρτι διεἸηλύθαµεν. 
XA. Ἐμοὶ γοῦν δὴ καὶ τῶδε οὕτω ταῦτα ξυνδοκεῖ. 
46. Οὐκοῦν εἴπωμεν ὅτι γενεαὶ διαβιοῦσαι πολλαὶ 

τοῦτον τὸν τρύπον τῶν πρὸ πατακλυσμοῦ γεγονύτων καὶ 

τῶν νῦν ἀτεχνώτεροι μὲν καὶ ἁμαθέσεεροι πρός τε τὰς 

ου 

9. 'Ἡσίοδος] Opp. οἱ D. 4. -- 19. οὐώμεθα a. — 34. πλ Δι — 230. ἅπαντα Ας. — 46. πόφεια a. ηθύνοντος 
3. γάρ τι που Α. (τι οπὰ, 4.) — 8 ὧν) δἱ ο. το ὀδονναι {1 δὴ. — 17, οὐδὲν a. -- 36. γενναιότατα] 

δικαιύτατα a. — 48. ἀτεχνύτεροι πο. 
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ἄλλας µέλλουσιν. εἶναι τέχνας καὶ πρὸς τὰς πολεμικάς, 
ὅσαι τε πιζαὶ καὶ ὅσαι κατὰ θάλατταν γίγνονται τὰ νῦν, 
καὶ ὅσαι δὴ κατὰ πόλιν µόνον αὐτοῦ δίκαι καὶ στάσεις 

λεγόµεναι, λόγοις ἔργοις τε μεμηχανημέναι πάσας µηχα- 
Ἐ σνὰς εἰ τὸ κακουργεῖν τε ἀλλήλους καὶ ἀδικεῖν, εὐηθέστε- 

ροι δὲ καὶ ἀνδρειόεεροι καὶ ἅμα σωφφρονέστεροι καὶ ξύμ- 
παντα δικαιότεροι; τὸ δὲ τούτων αἴτιον ἤδη διεληλύ- 
Φαμεν. 

Κα. Ὀρθώς λέγεις. 
πο. 4. ελέθω δὴ ταῦτα ἡμῖν καὶ τὰ τούτοις ἔννε- 

πόµενα ἔτι πάντα εἰρήσθω τοῦδ ἕνεκα, ἵνα νοήσωμεν 

τοῖς τότε νόμων τίς ποτ ἦν χφεία καὶ τίς ἦν νομοθέτης 
αὐτοῖς. 

Κ4. Καὶ καλῶς γε εἴρηκας. 
15 40. αρ οὖν ἐκεῖνι μὲν οὔτ ἐδέοντο νομοθετῶν 

οὔτε πω ἐφίλει κατὰ τούτους τοὺς χρόνους γίγνεσθαι τὸ 
τοιοῦτον: οὐδὲ γὰρ γράμματα ἔσει πω τοῖς ἐν τούτῳ τῷ 
μέρει τῆς περιόδον γεγονύσιν, ἁλλ᾽ ἔθεσι καὶ τοῖρ Λεγο- 
µένοις πατρίοις νόµοις ἑπόμενοι ζῶσιν. 

πο Κ4. Εὐὸς γοῦν. 
4Θ. Πολιτείας δέ γε ἤδη καὶ τρόπος ἐσεί τις οὗτος. 
και Τὸ 

Β 46. «σκοῦσί µοι πάντες τὴν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
πολιτείαν δυναστεία» καλεῖν, ἢ καὶ νῦν ἔτι ποὶλαχοῦ καὶ 

35 ἐν ́Ἕλλησι καὶ κατὰ βαρβάρους ἐστί: λέγει δ᾽ αὐτήν που καὶ 
"Όμηρος γεγονέναι περὶ τὴν τῶν Μυκλώπων οἴκησιν, εἰπὼν 

τοῖσιν ὃ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε Δέμιστες, 
ἆλλ᾽ οἳ Υ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, Θεμιστεύει δὲ ἕκαστος 
παίδων ἠδ' ἁλόχων, οὐδ' ἀλλήλων ἀλέγουσιν. 

Κ4. "Εοικέ γε ὁ ποιητὴς ὑμῖν οὗτος γεγονέναι χα- 
οἶεις. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἄλλα αὐτοῦ διληλύθαµεν μώλ’ 
ἀστεῖα, οὐ μὴν πολλά γε' οὐ γὰρ σφόδρα χρώµεβα οἱ 
Κφῆτες τοῖς ξενικοῖς ποιήµασιν. 

1 ΜΕ. Ἡμεῖς ὅ αὖ χρώµεθα μέν, καὶ ἔοικέ γε κρατεῖν 
τῶν τοιούτων ποιητῶν, οὐ μέντοι ακωνικόν γε ἀλλά 

Ὦ τινα μᾶλλον Ἰωνικὸν βίον διεξέρχεται ἑκάστοτε. νῦν μὴν 

εὖ τῷ σῷ λόγῷ ἔοικε μαρτυρεῖν, τὸ ἀρχαῖον αὐτῶν ἐπὶ 
τὴν ἀγριότητα διὰ μυθολογίας ἐπανενεγκών. 

“0 4θΘ. Ναί. ξυμμαρτυρεὶ γὰρ καὶ λάβωμέν γε αὐτὸν 
μηνυτὴν ὅτι τοιαῦται πολιτεῖαι γίγνονταί ποτε. 

Κι. Καλώς. 

αθ. Μῶν οὖν οὖκ ἐκ τούτων τῶν κατὰ µίαν οἴκη- 
σιν καὶ κατὰ γένος διεόπαρµένων ὑπὸ ἀποφίας τῆς ἐν 

α«ὁ ταῖς φθοραῖς, ἐν οἷς τὸ πρεοβύτατον ἄφχει διὰ τὸ τὴν 

E ἀρχὴν αὐτοῖς ἐκ πατρὸς καὶ μητρὺς γεγονέναι, οἷς ἔπό- 

980 
6ο 

1 
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µενοι καθάώπερ ὄρνιθες ἀγέλην µίαν ποιήσοναι, πατρονο- 
μούμενοι καὶ βασιλείαν πασών δικαιοτάτην βασιλευόμενοι; 

Κι. Πάνν μὶν οὖν. 
48. Μιτὰ δξ ταῦτά γε εἰς τὸ κοινὸν µείζους ποιοῦν- 

τες πόλεις πλείουνς συνέρχονται, καὶ ἐπὶ γεωργίας τὰς ἐν 5 

ταῖς ὑπωρείαις τρέπονται πρώτας, περιβόλους τε αἷμασ- 688 

ὧδεις τινάς, τειχῶν ἐρύματα, τῶν Θηρίων ἕνεκα ποιοῦν- 347 
ται, µίαν οἰκίαν αὖ κοινὴν καὶ μεγάλην ἀποτελοῦντες. 

Κα. Τὸ γοῦν εὐὸς ταῦθ οὕτω γίγνεσθαι. 
4Θ. Τί δὲ; τόδε ἄρα οὐκ εὐκός; 19 
Κμ. Τὸ ποῖον; 

4Θ. Τῶν οἰκήσεων τούτων μµειζόνων αὐξανόμένων 

ἐκ τῶν ἑλαττόνων καὶ πρώτων ἑκάστην τῶν σμικρῶν πα- 
ρεῖναι κατὰ γένος ἴχουσαν τόν τε πρισβύτατον ἄρχοντα 

καὶ αὐτῆς ἔθη ἄττα ἴδια διὰ τὸ χωρὶς ἀλλήλων οὐκεῖν, 6 8 
ἕτερα ἀφ᾽ ἑτέρων ὄνεων τῶν γεννητόρων τε καὶ θρεψάντω», 
ἃ εἰθίσθησαν περὶ θεούς τε καὶ ἑαυτοὺς κοσµιωτέρων μὲν 
ποσμιώτερα καὶ ἀνδρικῶν ἀνδρικώτερα" καὶ κατὰ τρόπον 
οὕτως ἑκάστους τὰς αὐτῶν ἀναιρέδεις εἰς τοὺς παῖδας 587 

ἀποτυπουμένους καὶ παίδων παῖδας, ὃ λέγομεν, ἤκειν 30 
ἔχοντας ἰδίους νόµους εἰς τὴν μείζονα ξυνοικίαν. 

Κ4ά. Πώς γὰρ οὔ: 
ΑΘ. Καὶ μὴν τούς γε αὐτῶν νόμους ἀρέσκειν ἑκά- ϐ 

στοις ἀναγκαῖόν που, τοὺς δὲ, τῶν ἄλλων ὑστέρους. 
AA. Οὕτως. 35 
46. Αρχῇ δὴ νοµοθεσία οἷον ἐμβάντες ἐλάθομεν, 

ὡς ἔοικεν. 

Κά. Πάνυ μὶν οὖν. 
48. Tè γοῦν μετὰ ταῦτα ἀναγκαῖον αἱρεῖσθαι τοὺς 388 

συνελθόντας τούτους κοινούς τινας ἑαυτῶν, οἳ δὴ τὰ πάν- 30 

των ἐδόντες νόµιµα, τά σφισιν ἀρέσκοντα αὐτῶν μάλιστα 
εἰς τὺ κοινὸν τοῖς ἡγεμόσι καὶ ἀγαγοῦσι τοὺς δήμους οἷον 
βασιλεῦσι φανερὰ δείξαντες ἱλέσθαι τε δόντες, αὐτοὶ μὲν Ὦ 
φοµοθέται κληθήσονται, τοὺς δὲ ἄρχοντας καταστήσαντες, 

ἀρισεοκρατίαν τινὰ ἐκ τῶν δυναστειῶν ποιήσανεες ἢ καί as 
τινα βασαείαν, ἐν ταύτῃ τῇ µεταβο]ῇ τῆς πολιτείας οἱ- 
κήσουσιν. 

Κά. Ἐφεξῆς γοῦν ἂν οὕτω τε καὶ ταύτῃ γίγνοιτο. 
αθ. Τρίτον τοίνυν εἴπωμεν ἔτι πολαείας σχῆμα 

γιγρόµενον, ἐν ᾧ δὴ πάντα εἴδη καὶ παθήματα πολιτει- 40 
ὤν καὶ ἅμα πόλεων ἑυμπίπτει γίγνεσθαι. 

Κα. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο; Ε 

4θΘ. "Ο μετὰ τὸ δεύτερον καὶ "Όμηρος ἐπεσημήνατο, 
λέγων τὸ τρίτον οὕτω γεγονέναι΄ κτίσσε δὲ «Φαρδανίην 
γάρ πού φησιν, 1.5 

ἐπεὶ οὕπω Ἴλιος Ιρή 

19. ἐκεῖνοι οτι. Rekkeri operae. — 19. πατρικοῖς ᾱ. -- 1”, Uom. Odyss.«, 142 -- {10. — 17. βίον Ἰωνικὸν Έα. -- 
34. αὐτὸν α. — 40. Κά. Ναί. 4θ. Ἐυμμαρτυρεί 2. — 4δ, οὖν οἱ. ᾱ. — ols eum Αγιο νε: αἷς ειπα libri« π. 

1ο, δὲ τόδες ἄφα α. -- 14. αὐτῆς ᾱ- — 18. τρόπους V. — 1. αὐτῶν αἱρέσεις Astlus, αὐτῶν ἀεὶ αἱρέσεις Ογεβίας, 
(κατά τρόπους οὕτως ἑκάστους τοὺς αὐτῶν ἀνευρήσεις Winckelmannus coll. 138 Β. Gorg. 

— 44, Χτίσσε δὲ κελ.] Hom. Iliad. v, 216-216. — 36. οὕτω Sſielibarii — 44. κατασεάσαντες Bekkeri operae. 
operae. 

αοτ 0) --10. δὴ οἱ, ᾱ. 
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ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις µερόπων ἀνθρώπων, 
ἆλλ’ Εθ᾽ ὑπωρείας ὤκουν πολυπιδώκου Ἴδης. 

686 έγει γὰρ δὴ ταῦτα τὰ ἔπη καὶ ἐκεῖνα ἃ περὶ τῶν Κυκλώ- 
πων εἴρηκε κατὰ Θεόν πως εἰρημένα καὶ κατὰ φύσιν" 

289 σθεῖον γὰρ οὖν δὴ καὶ τὸ ποιητεικὸν ἐνθεαστικὸν ὃν γένος 
ἡμνῳδοῦν πολλῶν τῶν κατ᾿ ἀλήθειαν γιγνοµένων ξὖύν τισι 
λάρισι καὶ Μούσαις ἐφάπτεται ἱκάστοτε. 

XA. Χαὶ µάλα. 

40. Εἰς δὴ εὖὺ πρόσθεν προέλθαµεν ἔτι τοῦ νῦν 
10 ἐπε]θόντος ἡμῖν μύθου. τάχα γάρ ἂν σηµήνειέ τι τῆς 

ἡμετέρας πέρι βουλήσεωρ. οὐκοῦν χρή; 
Β Κ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΑΘ. Κατωκίσθη δή, φαµέν, ἐκ τῶν ὑψηλῶν εἰς 
µέγα τε καὶ καλὺν πεδίον Ίλιον, ἐπὶ λόφον τινὰ οὐχ 

19 ὑψηλὸν καὶ ἔχοντα ποταμοὺς πολλοὺς ἄνωθεν ἐκ τῆς 

Ἴδης ὠρμημένους. 
Κά. Φασὶ γοῦν. 
ΑΘ. 40 οὖν οὐκ ἐν πολλοῖς τισὶ χρόνοις τοῖς μετὰ 

τὸν κατακλνσμὸν τοῦτο οὐόμεθα γεγονέναι; 
πο. Κα. Πώς ὅ οὐκ ἐν πολλοῖς: 

4Θ. «Οεινὴ γοῦν ἔοικεν αὐτοῖς λήθη τότε παρεῖναι 

ϱ τῆς νῦν Ίεγομένης φθορᾶς, 08) οὕτως ὑπὸ ποταμοὺς 
πολλοὺς καὶ ἐκ τῶν ὑψηλῶν ῥέοντας πόλιν ὑπέθεσαν, 
πιστεύσαντες οὐ σφύδρα ὑψηλοῖς τισὶ λόφοις. 

5. Κ4. «οῆλον οὖν ὡς παντάπασί τινα μακρὸν ἀπεῖχον 
χρόνον τοῦ τοιούτου πάθους. 

ΑΘ. Καὶ ἅλλαι γε, οἶμαι, πόλεις εύτε καεῴκουν ἤδη 
πολλαὶ π]ηθυόνεων τῶν ἀνθρώπων. 

Κι. Τί µήν: 
πο. 4Θ. Αἴγέπον καὶ ἐπεσερατεύσαντο αὐτῇ, καὶ κατὰ 

Φάλατταν δὲ ἴσως, ἀφόβως ἤδη πάνεων χρωμµένων τῇ 
Φαλάττῃ. 

ρ AA. Φαίνεαι. 

4Θ. «Οέκα ὅ’ ἴτη που µείναντες Αχαιοὶ τὴν Τροίαν 
as ἀνάστατον ἐποίησαν. 

XA. Καὶ µάλα. 

4Θ. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ὄνει δεκέτει, ὃν 
τὺ Πλιον ἐπολιορκεῖτο, τὰ τῶν πολιορκούντων ἑκάστων 
οἴκοι κακὰ πολλὰ ξυνέβαινε γινόμενα περὶ τὰς σεάσεις 

αοτῶν νέων, οἳ καὶ ἀφικομένους τοὺς στρατιώτας εἰς τὰς 

αὐτῶν πόλεις τε καὶ οἰκίας οὐ καλῶς οὐδ' ἐν δίκη ὑπε- 

Ἐ ῥδέξαντο, ἀλλ’ ὥστε θανάτους τε καὶ σφαγὰς καὶ φνυγὰς 

γενέσθαι παμπόλλας; οἳ πάλιν ἐκπεσόντες κατῆλθον µε- 

ταβαλόντες ὄνομα, «ωφιῆς ἀντ ᾽Αχαιῶν κληθέντες διὰ 

«ο τὸ τὸν συλλέξαντα εἶναι τὰς τότε φυγὰς «Ιωφιᾶ. καὶ δὴ 

3. πολυπίδακος Ἡοπιοτί Ubri. 
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ταῦτά γε ἤδη πάνθ᾽ ἡμεῖς, ὦ Αακεδαιμόνιοι, τἀντεῦθεν 
μνυθολογεῖεέ τε καὶ διαπεραίνετε. 

ΜΕ. Τί μήν; 
46. "Οὔεν δὴ κατ ἀρχὰς ἐξετραπόμεθα περὶ νόμων 

διαλεγόμενοε, περιπεσόντερ µουσαῇ τε καὶ ταῖς µέθαις, 9 
νῦν ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἀφίγμεθα ὥσπερ κατὰ θεόν, καὶ 

ὁ λόγος ἡμῖν οἵον λαβὴν ἀποδίδωσιν" ἥκιι γὰρ ἐπὶ τὴν 98 
εἰς 4ακεδαίμονα κατοίκισιν αὐτήν, ἣν ὑμεῖς ὀρθῶς ἔφατε 688 

κατοικεῖσθαι καὶ Κρήτην ὡς ἀδελφοῖς νόμοιρ. νῦν οὖν 
δὴ τοσόνδε πλεονεκεοῦμεν τῇ πλάνη τοῦ λόγον, διὰ πο-ιο 
λιτειῶν τινῶν καὶ κατοικισμῶν δµξελθόντες' ἐθεασάμεθα 

πρώτην τε καὶ δεντέραν καὶ ερίτην πόλιν, ἀλλήλων, ὥς 

οἰόμεθα, ταῖς κατοικίσεσιν ἐχομένας ἐν χρόνου εινὸς µή- 
χεσιν ἀπλέτοις. νῦν δὲ δὴ τετάρτη τις ἡμῖν αὕτη πόλις, 
εἰ δὲ βούλεσθε, ἔθνος ἥκει κατοικιζόµενόν τέ ποτε καὶ ι5 
»ῦν κατὠκισμένον. ἐξ ὧν ἁπάντων εἴ τι ξυνεῖναι ὅν- Β 
νάµεθα τί τε καὶῶς ἢ μὴ πατφκίσθη, καὶ ποῖοι νόμοι 

σώζουσιν αὐτῶν τὰ σωζόμενα καὶ ποῖοι φθείρουσι τὰ 
φθειρόµενα, καὶ ἀντὶ ποίων ποῖα µετατεθέντα εὐδαίμονα 
πόλιν ἀπεργάζοις' ἄν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, ταῦτα πο 

δὴ πάλιν οἷον ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν Ἰεκεέον͵, εἰ µή τι τοῖς εἰρη- 
µένοις ἐγκαλοῦμεν λόγοις. 

ΜΕ. Εἰ γοῦν, ὦ ξένε, τις ἡμῖν ὑπόόχοιτο θεὸς ὡς, 
ἐὰν ἐπιχειρήσωμεν τὸ δεύτερον τῇ τῆς νομοθεσίας σκέψει, ϱ 
τῶν νῦν εἰρημένων λόγων οὐ χείρους οὐδ' ἐλάττους ἀκον- 15 

σόµεθα, μακρὰν ἂν ἕλθοιμι ἔγωγε, καί µοι βραχεῖ ἂν 
δόξειεν ἡ νῦν παροῦσα ἡμέρα γίγνεσθαι. καί τοι σχεδόν 999 
Υ. ἐσεὶν ἡ ἐκ θερινῶν εἰς τὰ χειμερινὰ τοῦ Θεοῦ τρε- 
πομένου. 

4θΘ. Χρὴ δὴ ταῦτα, ὡς ἔοικε, σκοπεῖν. 3ο 
ΜΕ. Πάνυ μὲν οὖν. 

46. Γενώµεθα δὴ ταῖς διανοίαις ἐν εῷ τότε χρόνῳ, 
ὅτε 4ακεδαίμων μὲν καὶ "άργος καὶ Μεσσήνη καὶ τὰ μετὰ 

τούτων ὑποχείρια τοῖς προγόνοις ἡμῶν, ὦ Μέγιλλε, ἵκα- Ὦ 
φῶς ἐγεγόνει' τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἔδοξεν αὐτοῖς, ὥς γε35 
λέγεται τὸ τοῦ μύθου, τριχῇ τὸ σερώτευµα διανεέµανεας 
τρεῖς πόλεις κατοικίζειν, "Αργος, Μεσσήνην, ακεδαίμονα. 

ΜΕ, Πάνυ μὶν οὖν. 
4Θ. Καὶ βασιλεὺς μὲν "ἄργους Τήμενος ἐγίγνετο, 

Μεσσήνης δὲ Κφεσφόντης, 4ακεδαίμονος δὲ Προκλῆς καὶ «ο 588 
Ἐνρνσθένης. 

ΜΕ. Πῶς γὰρ οὔ: 

4Θ. Καὶ πάντες δὴ τούτοις ὤμοσαν οἱ εότε βοηθή- 
σεν, ἐάν τις τὴν βασιλείαν αὐτῶν διαφθείρῃ. [ 

ΜΕ. Τί µήν; “5 

— 5. ἐνθεαστικὸν auelore Boechhio om. Bekkerus, seclusit Stallbaumius. (ἐνθου- 
σιαστικὀν ma volt Winekelmannus.) -- 9 δ) δὲ a. — εοῦ νῦν) τοίνυν 4 εἰ γρ. 4, — τα, περὶ ο. — 34, πανεάπασί 
τινα Stephanus: πανεάπασί τί ab, παντάπασί [τι] — παντάπασί [τε] Stallbaumii ἐγροϊϊνοία, -- 44, ω- 
οιεῖς α. — «5. τοὺς τότε φυγάδας a b. Όομί laoer. or. 3. 3. 8. or. Β. ῥ. 145. or. 10. β. 71. ΒΛΙΤ. -- Φωρέα α, 
«οριᾶ Βεκκοτὶ operae. 

2. τε ο. ab. -- 8. καοτοίκησιν ᾱ, — 10. δὴ om. a. — 11. τὸν οσα. Hekkeri operae. — 13. κατοικήσεσιν a. — 
19. καὶ πρὸ νῦν 4 οἱ γρ. 3. — 16. ει καὶ ξυνεῖναι Όο. — 10. ἀπεργάζοιντ᾽ a. — 40, Πατροκλῆς ᾱ. — 43. Καὶ om. δ. 
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48. Βασιλεία δὲ καταλύεται, ὦ πρὸς Διός, ἢ καί 
τις ἀρχὴ πώποτε κατελύθη μῶν ὑπό τινων ἄλλων ἢ σφῶν 
αὐτῶν; ἢ νῦν δἡ μὲν ὀ]ίγον ἔμπροσθεν τούτοις περιτὺ- 

χόντες τοῖς λόγοις οὕτω ταῦτ ἐτίθεμεν, νῦν d ἐπιλελή- 
βσμεῦα; 

ΜΕ. Καὶ πῶς, . ᾽ 

4Θ. Οὐκοῦν νῦν δὴ μᾶλλον βεβαιωσόμηῖα τὸ τοι- 
οὕτον' περιτυχόντες γὰρ ἴργοις γενομένοις, ὡς ἴοικεν, 
ἐπὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἐληλύθαμεν, ὥστε οὐ περὶ κενόν 

684 οτι ζητήσομεν τὸν αὐτὸν λόγον, ἀλλὰ περὶ γεγονός τε καὶ 

ἔχον ἀλήθειαν. γέγονε δὴ τάδε" βασιλεῖαι τρεῖς βασιλενο- 
µέναις πόλεσι εριτταῖς ὤμοσαν ἀλλήλαις ἑκάτεραι, κατὰ 
;όµους οὓς ἔθεντο τοῦ τε ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι κοινούς, 
οἱ μὲν μὴ βιαιοτέραν τὴν ἀρχὴν ποιήσεσθαι προϊόντος 

ιστοῦ χρόνου καὶ γένους, οἱ δὲ ταῦτα ἐμπεδούντων τῶν 

ἀρτόντων µήτε αὐτοὶ τὰς βασιλείας ποτὶ καταλύσειν μήτ) 
ἐπιτρέψεο, ἐπιχειροῦσιν ἑτέροις, βοηΒήσειν δὲ βασιλῆς τε 

Β ᾖµβασιλεῦσιν ἀδιπουμένοις καὶ δήµοις καὶ δήμοι δήµοις καὶ 

βααιλεῦσιν ἀδικουμένοις. ἀρ οὐχ οὕτως; 

πο ΜΕ. Οὕτω μὲν οὖν. 
48. Οὐκοῦν τό γε µέγισεον ταῖς καταστάσεσι τῶν 

πολιτειῶν ὑπῆρτε ταῖς ἐν ταῖᾳ ερισὶ πάλεσι νοµοθετουμέ- 
ναις, εἴτε οἳ βασιλῆς ἐνομοθέτουν εἴε) ἄλλοι τενέᾳ; 

ΙΕ. Ποίονς 

15 ΑΘ. Τὸ βοηθούς γε εἶναι τὰς δύο ἐπὶ τὴν µίαν ἀεὶ 
πόλιν, τὴν τοῖς τεθεῖσι νόµοις ἀπειθοῦσαν. 

ΜΕ. «ᾖλον. : 
9Η ΑΘ. Καὶ μὴν τοῦτό γε οἱ πολλοὶ προστάττουσι τοῖς 

ο νοµοθέταις, ὅπως τοιούτους Θήσουσι τοὺς νύµους οὓς 

10 ἑκόντες οἱ δῆμοι καὶ τὰ πλήθη δέξονται, καθάώπερ ἂν εἴ 
τις γυμνασταῖς ἢ ἰατροῖς προσεώετοι με’ ἡδορῆς Θερα- 

πεύειν τε καὶ ἐᾶσθαι τὰ Θεραπευόµενα σώματα. 

ΜΕ. Παντάπασι μὶν οὖν. 
40. Τὸ δέ γ ἐστὶν ἀγαπητὸν πολλάκις εἰ καί τις 

αὔ μετὰ λύπης μὴ μεγάλης ὄύναιτο εὐεκεικά τε καὶ ὑγιῆ σώ- 

µατα ἀπεργάδεσθαι. 

ΜΕ. Τί μήν; 
ρ 486. Καὶ τόδε γε ἔτι τοῖς τότε ὑπῆρχεν οὐ σμικρὸν 

εἷς ῥᾳσεώνην τῆς Δέσεως τῶν νόμων. 

430 ΜΕ. τὸ ποῖον; 

46. Οὐκ ἦν τοῖς νοµοθέταις ἡ μεγίστη τῶν µέμ- 

Ψεων, ἰσύτητα αὐτοῖς τινὰ κατασκευάζουαι τῆς οὐσίας, 

ἦπερ ἐν ἄλλαις νομοθετουμέναις πόλεσι πολλαῖς γέγνεταιν 

ἐάν τις ζητῇ γῆς τε κεῆσιν κινεῖν καὶ χρεῶν διάλυσιν, 

α ὁρῶν ὡς οὐκ ἂν δύναιτο ἄνευ τούτων γενέσθαι ποτὲ τὸ 

ἴσον Ἱκανῶς' ὡς ἐπιχειροῦντι δῇ νοµοθέτῃ κινεν τῶν 

Ε ᾖτοιούτων τι πᾶρ ἀπαντᾷ Ἱέγων μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα, 
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καὶ ἐπαρᾶται γῆς τε ἀναδασμοὺς εἰσηγούμενον καὶ χρεῶν 

ἀποχοπάς, ὥστ᾽ εἰς ἀπορίαν καθίστασθαι πάντα ἄνδρα. 

τοῖς δὶ δῆ «Φωφριεῦσι καὶ τοῦθ) οὕτως ὑπῆρχε καλῶς καὶ 
ἀνεμεσήτως, γῆν τε ἀναμφισβηεήτως διανέµεσθαι, καὶ 

χθέα μεγάλα καὶ παλαιὰ οὐκ ἦν. ὅ 
ΜΕ. ᾽Αληθῆ. 
4Β. Πῇ δή ποτε οὖν, ὦ ἄριστοι, κακῶς οὕτως αὖ- 

τοῖς ἐχώφησεν ἡ κατοἰκισίς τε καὶ νοµοθεσία; 
ΜΕ. Πῶς δή, καὶ τί µεμφόμενος αὐτῶν Ίέγεις: ε 6δςδ 

ΑΘ. Ὅει τριῶν γενοµένων τῶν οἰκήσεων τὰ δύο 19 
αὐτῶν µέρη ταχὺ τήν τε πολιτείαν καὶ τοὺς νόµους διέ- 
φδθειρε, τὸ δὲ) ἓν µόνον ἔμειε, τὸ τῆς ὑμετέρας πόλεως. 

ΜΕ. Οὐ πάνυ ῥᾷδιον ἐρωτᾷς. 
4Θ. ᾽Αἱιὰ μὴν δεῖ γε ἡμῖς τοῦτο ἐν τῷ νῦν σκο- 

ποῦντας καὶ ἐξετάζοντας περὶ γόµων, παίζοντας παιδιὰν 5 

πρεσβυτικὴν αώφρονα, διελθεῖν τὴν ὁδὺν ἁλύπως, ὡς 

ἴφαμεν ἡνίκα ἠρχόμεθα πορεύεσθαι. , Π 
ΜΕ, Τί µήν; καὶ ποιητέον γε ας λέγεις. 
4Θ. Τίν οὖν ἂν σχέφιν καλλίω ποιηααίµεθα περὶ 

νόμων ἢ τούτων οἳ ταύτας διακεκοσµήκασιν; ἡ πόλεων α0 
πέρι τίνων εὐδοκιμωτέρων τε καὶ µειζόνων κατοικίσεων 

σκοποίμεθ ἄν; 
ΜΕ. Οὐ ῥᾷδιαν ἀνεὶ τούτων ἑτέρας λέγειν. 

4Θ. Οὐκοῦν ὅτι μὲν διενοοῦντό γε οἱ τότε τὴν κα- 
τασκενήν ταύτην οὐ Πελοποννήσῳ µόνον ἴσεσθαι βοηῦ ὃν 15 
Ἱκανήν, σχεδὸν δῆλον, ἀλλὰ καὶ τοῖς Ἕλλησι πᾶσιν, εἴ 6 
τις τῶν βαρβάρων αὐτοὺς αδικο, καθάπερ οἱ περὶ τὸ 
Taov οὐκοῦντες τύτε, πιστεύοντες τῇ τῶν Ασσυρίων ὅν- 

νάµει τῇ περὶ Νΐνον γενοµένῃ, ΘΒρασυνόμενοι τὺν πόλε- 
μὸν ἤγειραν τὸν ἐπὶ Τροίαν. ἦν γὰρ ἴει τὸ τῆς ἀρχῆς 19 
ἐκείνης σχῆμα τὸ σωζόμενον οὐ σμικρόν. καθάπερ νῦν 
τὸν µέγαν βασιλέα φοβούμεθα ἡμεῖς, καὶ τότε ἐκείνην 
τὴν συσταθεῖσαν σύνταξιν ἐδέδισαν οἱ τότε. μέγα γὰρ 

ἔγκλημα πρὺς αὐτοὺς ἡ τῆς Τροίας ἅλωσις τὸ δεύτερον Ὦ 
ἐγεγόνει" τῆς ἀρχῆς γὰρ τῆς ἐκείνων ἦν µύριον. πρὺς δὴ 15 
ταῦτα πάντα ἡ τοῦ στρατοπέδου τοῦ τότε διανεμηθεῖσα 
εἰς τρεῖς πύλεις κατασχενὴ µία ὑπὸ βασιλέων ἀδελφῶν, 

παίδων Ἡρακλίους, καλώς ἐδόκει ἀνευρημένη καὶ κατα- 
κεκούµηµένη καὶ διαφερόντως τῆς ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀφι- 
κοµένης. πρῶτον μὲν γὰρ τοὺς Ἡρακλείδας τῶν Πελο- ο 

πιδῶν ἀμείνους ἡγοῦντο ἀρχόνεων ἄρχοντας ἔχειν, ἔπειτ 
αὖ τὸ σερατόπεδον τοῦτο τοῦ ἐπὶ “Τροίαν ἀφικομένου Ε 
διαφέρειν πρὺς ἀρετήν' νενικηκέναι γὰρ. τούτους, ἠττᾶ- 
σθαι ὅ ὑπὸ τούτων ἐκείνους, ᾽Αχαιοὺς ὄντας ὑπὸ «ω- 

ριέων. ἀρ οὐχ οὕτως οἰύμεθα καὶ τῇ διανοία ταύτῃ: σ9τ 
κατασκευάζεσθαι τοὺς τότε; 

ΜΕ. Πάνυ μὶν οὖν. 
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48. Οὐνυῦν καὶ το βιαίως οὔεσθαι ταῦθ ἕξειν 
εἶκὸς αὐτοὺς καὶ χρόνον τιν ὤν πολὺν µένειν, ἅτε κεκοι- 
νωνηκύτας μὲν πολιῶν πόνων καὶ κινδύνων ἀλλήλοις: 
ἠπὺ γένους δὲ ἑνὸς τῶν βασιλέων «δεφῶν ὄντων δια- 

Φκεκοσµηµένους, πρὸς τούτοις ὅ' ἔτι καὶ πολλοῖς µάντεσι 

κεχρηµένους εἶναι τοῖς τε ἄλλοις καὶ τῷ «ελφικῷ ᾽Απόλλωνι; 
ΜΕ. Πῶς ὅ' οὖν εἶκός; 
460. ὙΤαῦτα δὴ τὰ µεγόλα οὕτω προαδοκώόµενα δι- 

588 πτατο, ὡς ἴοικε, τότε ταχύ, πλὴν ὅπερ εἴπομεν νῦν δὴ 

Β ιοσμικροῦ μέρους τοῦ περὶ τὸν ὑμέτερον τόπον" καὶ τοῦτο 
δὴ πρὸς τὰ δύο µέρη πολεμοῦν οὐ πώποτε πέπανται 

µέχρι τὰ νῦν" ἐπεὶ γενοµένη γε ἡ τύτε διάνοια καὶ ἔνκ- 
φωνήσασα εἰς ἓν ἀνυπόστατον ἄν τινα δύναμιν ἴσχε κατὰ 
πύλεμον. 

15 ΜΕ. Πῶς γὰρ οὔ: 

48. Πῶς οὖν καὶ πῇ διώ]κο; ἆρ οὐκ ἄξιον ἐπι- 
σκοπεῖν, τηλικοῦτον καὶ τοιοῦτον σύστηµα ἥτις ποτὲ τύχη 
διέᾳθειρεν: 

948 ΝΤΕ. Σχοϊῇ γὰρ οὖν δή τις ἂν ἄλλο σκοπῶν ἢ νόμους 
επ ῇ πολσείας ἄλλας ΔΒεάσαιπο σωζούσας καλά καὶ μεγάλα 

πράγματα ἢ καὶ τούναντίον διαφθειρούσας τὸ παράπαν, 

εἰ ἀμελήσειε τούτων. 
48. ἸΤοῦτο μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, εὐτυχῶς πως ἐμβε- 

βήκαμέν γε εἴς τινα σκέφιν Ἱκανήν. 

ΜΕ. Πάνν μὶν οὖν. 
α8. αρ οὖν, ὦ θαυμάσιε, λεήθαµεν ἄνθρωποι 

πάντες, καὶ τὰ νῦν δὴ ἡμεῖς, οὐόμενοι μὲν ἑκάστοτέ τι 
καλὸν ὁρᾷῶν πφᾶγμα γενόµενον καὶ θαυμαστὰ ἂν ἔργα- 

σάµενον, εἴ τις ἄρα ἠπιστήθη καὶῶς αὐτῷ χρῆσθαι 
h 20 κατά τινα τρόπον, εὐ δὲ νῦν γε ἡμεῖς τάγ ἂν ἴσως περὶ 

τοῦτο αὐτὸ οὔτ ὀρθῶς διανοοίµεθα οὔτε κατὰ φύσιν, 
καὶ δὴ καὶ περ τὰ ἄλλα πάντες πάντα περὶ ὧν ἂν 
οὕτω διανοηθῶσιν; 

ΜΕ. «έχεις δὲ δὴ τί, καὶ περὶ τίνος σοι πρώμεν μά- 
αδλιστ᾽ εἰρῆσθοι τοῦτον τὸν Ἰόγον: 

48. Ὢ Ἰγωθέ, καὶ αὐτὸς ἐμαντοῦ νῦν δὴ κατεγέ- 
λασα. ἀποβιέφας γὰρ πρὸς τοῦτον τὸν στόλον οὗ πέρι 
διαλεγόµεθα, ἔδοξέ µοι πάγκαλός τε εἶναι καὶ θαυμαστὸν 

πτῆμα παραπεσεῖν τοῖς Ἕλλησιν, ὕπερ εἶπον, εἴ τις ἄρα 
Ε ο αὐτῷ τότε καλῶς ἐχρήσατο. 

ΜΕ. Οὐκοῦν εὖ καὶ ἐχόντως νοῦν σύ τε πάντα εἶπες 

καὶ ἐπῃνέσαμεν ἡμεῖς; 
μυ] 46. Ἴσως' ἐνμοῶ γε μὴν ὡς πᾶς ὃς ἄν ἴἵδῃ τι µέγά 

καὶ δύναμιν ἔχον πολλὴν καὶ ῥώμην, εὐθὺς ἔπαθε τοῦτο, 
40 ὧς εἴπερ ἐπίσταιτο ὁ πεκεηµένος αὐτῷ χρῆσθαι τοιούτῳ 

τε ὄντι καὶ τηλικούτω, θαυμάστ᾽ ἂν καὶ ποὶλὰ κατεργα- 
σάµενος εὐδαίμανοῖ. 
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ΜΕ. Οὐκοῦν ὀρθὸν καὶ τοῦτο; ἢ πῶς λέγεις; 6.” 

418: Σκόπει δὴ ποῖ βιέπων ὁ τὸν ἔπαινον τοῦτον 
περὶ ἑκάστου τιθέµενος ὀρθῶς λέγε. πρῶτον δὲ περὶ 
αὐτοῦ τοῦ νῦν λεγομµένον, πῶς, εἰ κατὰ τρόπον ἠπιστή- 
θησαν τάξαι τὸ σερατόπεδον οἱ τότε διακοσμοῦντεες, τοῦ 5 

παιροῦ πως ἂν τυχον; ἀφ οὖν εἰ ἐννέστησών τε ὀσφαλῶς 
αὐτὸ διέσωξόν τε εἰς εὖν ὧεὶ χρόνον, ὥστε αὐτούς τε 
ἐλευθέρους εἶναι καὶ ἄλλων ἄρτοντας ὧν βουληθεῖεν, καὶ 
ὅλως ἐν ἀγθρώποις πᾶσι καὶ Ἓλλησι καὶ βαρβάροις πφάτ- Β 
τεν Ὁ τι ἐπιθυμοῖεν αὐτοί τε καὶ ol ἔκγονοι; μῶν οὐ 19 
τούτων χάριν ἐπιθυμοῖεν ἄνι 

ΜΕ. Πάνο μὲν οὖν. 

48. 40 οὖν καὶ ὃς ἂν ἰδὼν π]οῦτον µέγαν ἢ τικὰς 
διαφερούσας γένους ἢ καὶ ὀτιοῦν τῶν τοιούτων εἴπη 
ταύτὰ ταῦτα, πρὺς τοῦτο βλέπων εἶπεν, ὡς διὰ τοῦτ) µε 

αὐτῷ γενησύµενα ὧν ἂν ἐπιθυμῇ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα 
καὶ ὅσα ἀξιώτατα Ἰόγου: 

ΜΕ. Ἔνοικε γοῦν. 3 

48. Φέρι δή, πάντων ἀνθρώπων —* ποινὸν ἐπι ϱ 
θύμημα ἓν τι τὸ νῦν ὑπὸ τοῦ λόγον δηλούμενον, ὡς Ἡν 

αὐτός φησιν ὁ λόγος: 
ΜΕ. Τὸ ποῖον; 

48. Τὺ κατὰ τὴν τῆς αὐτοῦ Φφυχῆς ἐπίταξιν τὰ 
γγνόµενα γίγνεσθαι, μάλιστα μὲν ἅπαντα, εἰ δὲ µή, τά 

1. ἀνθρώπινα. 5 

ΜΕ. Τί μήν: 

486. Οὐκοῦν ἐπείπερ βουλόμεθα πάντες τὸ τοιοῦτον 

ἀεὶ παϊδές τε ὄντες καὶ ἄνδρες καὶ πφεσβῦται, τοῦς 
αὐτὸ καὶ εὐχοίμεθ) ἂν ἀναγκαίως διὰ τέλους: 

ΜΕ. Πῶς & οὔ: πθ 
48. Καὶ μὴν τοῖς γε φίλοις που ξυνευχοίμεθ ἂν ἢὮϱ 

ταῦτα ἅπερ ἐκεῖνοι ἑαυτοῖσιν. 

ME. Τί μήν; 
4Θ. Φίλος μὲν υἱὸς πατρί, παῖς ὤν ἀνδρί. 
ΛΤΕ. Πῶς ὃ᾽ οὗ: 15 

4Θ. Καὶ μὴν αν γ) ὁ παῖς εὔχεται ἑαυτῷ γίγνεσθαι, 
πολλὰ ὁ πατὴρ ἀπεύξαιτ' ἂν τοῖς θεοῖς μηδαμᾶς κατὰ 

τὰς τοῦ υἱέος εὐχᾶς Υήγνεσθαι. 

ΜΕ. "Όταν ἀνόητος ὤν καὶ ἔτι φέος εὔχηται, λέγεις: 
48. λαὶ ὅταν γε ὁ πατὴρ ὢν γέραν ἢ καὶ σφόδρα κο 

γεανίας, μηδὶν τῶν καλῶν καὶ τῶν δικαίων γινώσκω», Ε 
εὔχηται µάλα προθύµως ἐν παθήµασιν ἀδελφοῖς ὢν τοῖς 304 

γεροµένοις Θησεῖ πρὸς τὸν δυστυχώς τελευτήσαντα Ἱπ- 
πόλντο», ὁ δὲ παῖς γιγνώσκῃ, τύτε, δοκεῖς, παῖς πατρὶ 
συνεύξεται; . 

ΜΕ. ᾿Μανθάνω ὃ λέγεις. λέγειν γάρ µοι δοκεῖς ὡς 
οὐ τοῦτο εὐκτέον οὐδὲ ἐπεικέον, ἔπεσθαι πάντα τῇ 
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ἑαυτοῦ βουλήσει, τὴν βούλησιν δὲ μηδῖν μᾶλλον τῇ ἑαν- 
τοῦ φφονήσει" τοῦτο δὲ καὶ πόλιν καὶ ἕνα ἡμῶν ἕκαστον 

καὶ εὔχεσθαι δεῖν καὶ σπεύδειν, ὕπωρ νοῦν ἕξει. - 

48. Ναί, καὶ δὴ καὶ πολιεικόν γε ἄνδρα νοµοθέτην 
δς «εὶ δεῖ πρὸς τοῦτο βλέποντα τιθέναι τὰς τάξεις τῶν 

ρόμων, αὐεύς τε ἐμνήσθην καὶ ὑμᾶρ ἐπαναμιμνήσκω 
κατ ἀρχάς, εἰ µεμνήµεδα, τὰ Μεχθέντα, ὅτι τὺ μὲν 
σφῷν ἦν παρακέλευµα ὡς χρεὼν εἴη εὺν ὠγαθὸν νοµο- 
Βέτην πάντα πολέμου χάριν τὰ νόμιμα τιθέναι, τὸ ὁ) 

10 ἐμὸν ἔλεγον ὄει τοῦτο μὲν πρὸς μίαν ἀρετὴν οὐσῶν τετ- 
τάρων κελεύοι τίθεσθαι τοὺς νόμους, δέοι δὲ δἠ πρὸς 

Ἡ πᾷσαν μὶν βλέπειν, μάλιστα ὁὲ καὶ πρὸς πρώτην τὴν τῆς 

ἐυμπώσης ἠἡγιμόνα ἀρετῆς, φρόνησις ὅ) εἴη τοῦτο καὶ 

νοῦς καὶ δόξα μετ ἔρωεύς τε καὶ ἐπιθυμίας τούτοις ἔπο- 
16 µένης. κει δὴ πάλιν ὁ λόγος εἡ ταὐτόν, καὶ ὁ λέγων 

309 ἐγὼ νῦν λέγω πάλιν ὤπερ τότε, εἰ μὲν ῥούλεσθε, ὡς παί- 
ζων, εἰ δ᾽, ὡς σπουδάζων, Ότι δή φηµι εὐγῇ χρήσθαι 

σφαλερὺν εἶναι νοῦν μὴ κεκεηµένον, ολλά ταναντία ταῖς 
βουλήσεσίν οἱ γήγνεσθαι. σπουδώζοντα ὃ) εἴ µε τιθέναι 

Ου βούλεσθε, τίθετε' πάνυ γὰρ οὖν προσδοκῶ νῦν ὑμᾶς εὖ- 

ρήσειν τῷ λόγῳ ἐπομένους, ὃν ἀλίγον ἔμπροσῦεν πρού- 

Θέμεῦα, τῆς τῶν βασιλέων τε φθορᾶς καὶ ὅλου τοῦ ὅια- 

νοήματος οὐ δειλίαν οὖσαν τὴν αἰτίαν, οὐδ' ὅτι τὰ περὶ 
τὸν πόλεµον οὐκ ἠπίσταντο ἄρχοντές τε καὶ οὓς προσῆ- 

δκεν ἄρχισθαι, τῇ ἐαιπῇ δὲ πάση κακίᾳ δαφῶαρμένα, καὶ 
μάλιστα εῇ περὶ τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων 

Ὦ ἁμαθίμ. ταῦτ οὖν ὡς οὕτω γέγονε περὶ τὰ τότε καὶ νῦν, 
εἴ που, γίγνεται, καὶ ἐς τὸν ἔπετα χρόνον οὐκ ἄλλως 

συµβήσεται, ἐὰν βούλησθε, πειράσοµαι (ὼν κατὰ τὸν 
590 οο ἑξῆς λόγον ἀνεύρίσκειν τε καὶ ὑμῖν δηλοῦν κατὰ δύναμιν 

ὡς οὖσι φίλοις, ; 
XA. Ιόγῳ μὲν τοίνυν σε, ὦ ξένε, ἐπαινεῖν ἐπαχθέ- 

τερον, ἔργῳ δὲ σφόδρα ἐπαινεσόμεθα" προθύμως γὰρ 
τοῖς λεγοµένοις ἐπακολονθήσομεν, ἐν. οἷς ὃ γε ἐλεύθεφος 

46 ἐπαινών καὶ µὴ μάλιότά ἔσει καεαφανής. 
Ε ΜΕ. ᾿Αριος', ὦ Κλεινία, καὶ ποιῶμεν ὢ λέγειρ. 

Κά. "Ἔοται ταῦτα, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ. έγε µόνον. 
4Θ. Φαμὲν δὴ νῦν καθ ὁδὸν ὤὔντες τὴν λοιπὴν 

τοῦ λόγου, τὴν µεγίστην ἁμαθίαν τότε ἐκείνην τὴν δύ- 
40 ναμιν ἀπολέσαι καὶ νῦν ταὐεὺν τοῦτο πεφυκέναι ποιεῖν, 

ὥσεε τόν γε νοµοθέτην, εἰ τοῦθ) οὕτως ἔχει, πειρατέον 
ταῖς πόλεσι φρόνησιν μὶν ὕσην ὄυνατὸν ἐμποιεῖν, τὴν δ᾽ 
ἄνοιαν ὃ τι μάλιστα ἐξαιφεῖν. 

Κά. «ἡλον. 
ΑΘ. Ίΐς οὖν ἡ μεγίστη δικαίως ἂν λέγοιεο ἁμαθία; 
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σκοπεῖεε εἰ συνδύξει καὶ σφῷν λεγόμενον' ἐγὼ μὲν δὴ τήν 
τοιάνδε τίθεµαι. 

Χ.Α. Ποίαν: 

46. Τὴν ὅταν τῷ τι δόξα καλὸν ἢ ἀγαθὸν εἶναι 
μὴ φιλῇ τοῦτο ἁλλὰ µισῇ, τὸ δὲ πονηρὸν καὶ ἄδικον δο- 6 
κοῦν εἶναι φιῇ τε καὶ ἀσπάζηται. ταύτην τὴν διαφωνίαν 
λύπης τε καὶ ἡδυνῆς πρὸς τὴν κατὰ λόγον ὄόξαν ἅμα- 
Φίαν φημὶ εἶναι τὴν ἐσχάτην, µεγίστην δὲ, Ὅτι τοῦ πλή- 
Φους ἐοτὶ τῆς φυχῆς' τὸ γάφ λυπούμενον καὶ ἠδόμενον ϐ 

αὐτῆς, ὕπερ ἡμός τε καὶ πλήθος πύλεώς ἐστιν. ὄταν 1ο 
οὖν ἐπισεήμαις ἢ δύξαις ἡ λόγῳ ἐναντιῶται, τοῖς φύσει 
ἀρχικοῖς, ἡ ψυχή, τοῦτο ἄνοιαν προὔαγορεύω, πόλεώς τε, 
Όταν ἄρχουσι καὶ νόµοις μὴ πείθηται τὸ πλῆθος, ταύ- 304 
τόν, καὶ δὴ καὶ ἑνὸς ἀνδρός, ὁπόταν καλοὶ ἐν ψυχῇ λόγοι 
ἐνόντες μηδὶν ποιῶσι πλέον ἀλλὰ δῇ τούτοις πᾶν τού- 15 
ναντίον. ταύτας πίίσας ἁμαθίας τὰς πλημμελεστάτας ἔγωγ 6 
ἂν Φείην πύλεώς τε καὶ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πολιτῶν, ἆλλ᾽ 

οὐ τὰς τῶν δημιουργών, εἰ ἄρα µου καταµανθάνετε, ὦ 
ἐένοι, ὃ λέγω. 

Κά. Μανθάνομέν τε, ὦ φίλε, καὶ συ;χωροῦμεν ἃ λέγειφ. 30 
48. Τοῦτο μὲν τοίνυν οὕτω κείσθω δεδογμένον καὶ 

ἠεγόμενον, ὡς τοῖς ταῦτ ἁμαθαίνονοι τῶν πολιτῶν οὐ- 

δν ἐπιτρεπτέον ἀρχῆς ἐχόμενον καὶ ὥς ὠμαθέοιν ὀνειδι- 
στέον, ἂν καὶ πάνυ λογιστικοί τε ὧσι καὶ πάνεα τὰ κοµ- 
ψὰ καὶ ὅσα πρὸς τώχος τῆς Ψυχῆν πεφυκύτα διαπεπονη- 19 Ὦ 
µένοι ἅπαντα, τοὺς δὲ τούναντίον ἔχοντας τούτων ὡς 

σοφούς τε προσρητέον, ἂν καὶ τὸ λεγύμενον μήτε γράµ- 
µατα μήτε νεῖν ἐπιστῶνται, καὶ τὰς αρχὰς ὁοτέον ὡς 

ἔμφφοσι. πῶς γὰφ ἄν, ὦ φίλοι, ἄνευ ἑυμφωνίας γένοιτ᾽ 
ἂν φρονήσεως καὶ τὸ σµεκρύτατον εἶδος; οὐκ ἔστιν, ὦλλ 3ο 
ἡ καλλίστη καὶ µεγίσεη τῶν δυμφωνιῶν μεγίστη δικαιότατ᾽ 

ἂν λέγοιεο σοφία, ἡς ὁ μὲν κατὰ λόγον ζῶν μέτοχος, ὁ 

ὃ) ἀπολειπύμενος οὐκοφθόρος καὶ περὶ πόλιν οὐδαμῇ σω- E 
τὴρ ἁλλὰ πᾶν τοὐναντίον ἁμαθαίνων εἰς ταῦτα ἑκάσεοτε 300 

φανείται. ταῦτα μὶν οὖν, καθάώπερ εἴπομεν ἄρτι, λε- as 
εγμένα εεθήτω ταύτῃ. 

Κά. Κείσθω γὰφ οὖν. 

48. ρχονεας δὲ δὴ καὶ ἀρχομένους ὠναγκαῖον ἐν 
ταῖς πύλεσιν εἶναί που. 

Κά. Τί μήν; ο 
4Θ. Εἰἶεν' ἀξιώματα δὲ δὴ τοῦ τε ἄρχειν καὶ ᾱρ 690 

χεσθαι ποϊά ἔσει καὶ πόσα, ἓν τε πύλεσι µεγάλαις καὶ 

σμικραῖς ἓν τε οἰκίαις οἀσαύτως; ἀρ' οὐχὶ ἓν μὶν τό τε 

πατρὸς καὶ µητφός, καὶ ὅλως γονέας ἐκγόνων ἄρχειν «ξί- 
{μα ὀφθὸν πανταχοῦ ἂν εἴηι * 

1. μηδὶν] πολὺ hr cum γρ. 4, om. a. — 2. καὶ ἕνα πόλιν καὶ ἡμῶν Rekkert operae. — 5. παρακέλευσµα αὖ. 
— 15. δη) a. — 17. εἰ δ) eum ΑΜίο ο: εἴθ) οσα lihris ab. — 26. βούλεσθαι a. — 21. ἔμπροσθε ὃ εὔη pr. 4. 
— 22. βασιλειῶν Βοουκλίως, — 24. προσήκειν Qufhr. — 18. γίνεται bis ροδμεσί, Βεκκ. — 22. ῥούλεοθε Βεκκετί 
operae. — 35. ἐπαίνων ᾱ. -- 41. τε ἡ Ἐδλυ[ῆτ. ---εἰ τοῦ) εθ᾽ 4 οἱ ρε. Q. αν 

4. τι δόξη 4 Ξδλυ[ς 4 quidem ἴπ η εοετω, δόξη τε h. — 14. καὶ πἱο δὴ οπι. a. --1Ν. ἀφ ἐμοῦ α. — 33. ταῦτα 
μανθάνουσι 4 Ἐδυ[θτ. — 38, ἐπίστωνται a. 
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Κα. Καὶ µάλα. 

46. Τούτω δέ γε ἐπόμενον γένναίους ἁγεννῶν ἂἄρ- 
ειν" καὶ τρίτον ἔτι τούτοις ξυνέπεται τὸ πρεσβυτέρους 
μὲν ἄρχειν δεῖν, νεωτέρους δὲ ἄρχεσθαι. 

5. Χά Τί μήν; 
Β 4Θ. Τέταρτον δ᾽ αὖ δούλους μὶν ἄρχεσθαι, 

τας δὲ ἄρχειν. 
Κάι Πῶὼς γάρ οὔ; 

ΑΘ. Πίμπτον γε, οἶμαι, τὸν κρείτονα μὲν ἄρχειν, 

νοτὸν ἥττω δὲ ἄρχεσθαι. 
Κά. Μάλα γε ἀναγκαίαν ἀρχὴν εἴρηκας. 
4Θ. Καὶ πλείστην γε ἐν ξύμπασι τοῖς ζώοις οὖσαν 

καὶ κατὰ φύσιν, ὡς ὁ Θηβαῖος ἔφη ποτὶ Πίνδαρος. τὸ 
δὲ µέγιστον, ὡς ἔσικεν, ἀξίωμα Έκτον ἂν γέγνοιτο, ἔπε- 

πδοθαι μὲν τὸν ἀνεπιστήμονα κελεῦον, εὖν δὲ φρονοῦντα 

ὁ ἡγεῖσθαί τε καὶ ἄρχειν. καί τοι τοῦτό γε, ὦ Πίνδαρε 
σοφώτωτε, οχεδὺν οὐκ ἂν παρά φύσιν ἴγωγε φαίην γέγνε- 
σθαι, κατὰ φύσιν δὲ τὴν τοῦ νόµου ἑκύντων ἀρχὴν ἀλλ) 
οὐ βίαιον πεφυκνῖαν. 

”.  Κά Ὀρθύτατα λέγεις. 
4Θ. Θεοφιλῆ δέ γε καὶ εὐευχῆ τινὰ λέγοντες ἐβδό- 

µην ἀρχὴν εἰς κλήρόν τινα πφοάγοµεν καὶ λαχόντα μὲν 
ἄρχειν, δνσκληροῦντα δὲ ἀπιόντα ἄρχεσθαι τὸ δεκαιότα- 
τον εἶναί φαµεν. 

35. Κά. ᾿ληθέσατα λέγεις. 

Π 40. Ὁρᾷς δή, φαῖμεν ἄν, ὦ νοµοθίτα, πρός τινα 
παίζοντες τῶν ἐπὶ νόμων θέσιν όντων ῥᾳδίως, ὅσα ἐσεὶ 

πρὸς ἄρχοντας ἀξιώματα καὶ ὅτι πεφυκότα πρὸς ἄλληλα 
ἐνανείως; νῦν γὰρ δη στάσέων πηγήν τινα ἀνευρήκαμεν 

πο ἡμεῖς, ἣν δεῖ σε θεραπεύειν. πρῶτον δὲ μεθ) ἡμῶν ἀνά- 
σκεφαι πῶς τε καὶ εί παρὰ ταῦτα ἁμαρτόντες οἱ περί 
τε άργος καὶ Μεσσήνην βασιλῆς αὐτοὺς ἅμα καὶ τὴν τῶν 
Ἑλλήνων δύναμιν οὖσαν θαυμαστὴν ἐν τῷ εὖύτε χρόνῳ 

ὁμς  διέφθειραν. ἂφ οὐκ ἀγνοήσαντες τὸν Ἡσίοδον ὀρθύτατα 
"μα λέγοντα ὡς τὸ ἦμισυ τοῦ παντὸς ποϊλάκις ἐστὶ πλέον; 

ὁπύταν ᾗ τὸ μὶν ὅἷον λαμβάνειν ζημιῶδες, τὸ ὅ᾽ ἤμιου 
µέτριον, τότε τὸ μέτριο» τοῦ ἀμέτρου πλέον ἠγήσατο, 

ἄμεινον ὂν χείρονος. 
Κῑ. Ὀρθότατά γε. 

μ. 4Θ. Πόεερν οὖν οἰόμεθα περὶ βασιλέας τοῦε ἐγγι- 

γνόµενον ἑκάστοτε διαφθείρειν πρότερον ἢ ἐν τοῖσι δήµοις; 
Χα. Τὰ μὶν εἰλὸς καὶ τὸ πολὺ βασιλέων τοῦτο εἶναι 

νόσημα ὑπερηφάνως ζώντων διὰ τρυφάς. 

4Θ. Οὐνοῦν δῆλον ὡς πρῶτον τοῦτο οἱ τότε βασιλῆς 

ὦ ἴσχον, τὸ πλεονεκτεῖν τῶν τεθέντῶων νόμων, καὶ ὃ λύγῳ 
τε καὶ ὄρκῳ ἐπήνεσαν, οὐ ξυρεφώνησαν αὗτοῖς, ἁλλ’ ἡ 

δεσπό- 
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διαφωνία, ὧς ἡμεῖς φαµέν, οὖσα ἁμαθία μεγίστη, δο- 
κοῦσα δὲ σοφία, πάνε ἐκεῖνα διὰ πλημμέλειαν καὶ ἆμου- 
σίαν τὴν πικρὰν δέφθειρεν; 

Κι. Ἔδικε γοῦν. 

48. Εἶεν' τί δὴ τὸν νοµοθέτην ἴδει τότε τιθέντα 6Β 
εὐλαβηθῆναι τούτου περὶ τοῦ πάθους τῆς γενέσεως; ἀρ 
ὦ πρὸς θεών νῦν μὲν οὐδὶν σοφὸν γνῶναι τοῦτο οὐδ' 
εὐπεῖν χαλεπόν, εἰ δὲ προϊδεῖν ἦν τότε, σοφώτερος ἂν ἦν 
ἡμῶν ὁ προϊδών; 

ΜΕ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 

αθ. Εἰς τὸ γεγονὸς παρ’ ὑμῖν, ὦ Μέγιλλε, ἔστι νῦν γε 
κατιδόντα γνῶναε, καὶ γρόντα εἰπεῖν ῥάδιον, ὃ τότε ἴδει 
γὔνεσθαι. 

ΜΕ. «Σαφέστερον ἴτι λέγε. 
4Θ. Τὸ τοίνυν σαφέσεατον ὢν εἴη εὺ τοιόνδε. 15 
ΜΕ. Τὸ ποῖονς 

4Θ. Ἐάν τις μείζονα διδῷ τοῖς ἐλάττοσ δύναμιν 6 
παφεὶς τὸ µέτριον, πλοίοις τε ἰστία καὶ σώμασι τροφὴν 
καὶ ψυχαῖς ἀρχὰς, ἀνατρέπεταί που πάντα καὶ ἑξυβρί- 
ζοντα τὰ μὲν εἰς νόσους θεῖ, τὰ δ' εἰς ἔκγονον Όβρεως 1ο 
ἀδικίαν. τί οὖν δή ποτε λέγοµεν; ἄρά γε τὸ τοιόνδε, ὡς 

οὖκ ἴστ᾽, ὦ φίλοι ἄνδρες, θνητῆς ψυχῆς φύσις ἥτις ποτὲ 
δυνήσεται τὴν µεγίστην ἐν ἀνθρώποις ἄρχὴν φέρει» νέα 
καὶ ἀνυπεύθννος, ὥστε μὴ τῆς µεγίστης Σύσου ἀνοίας 
πληρωθεῖσα αὐτῆς τὴν διάνοιαν μῖσος ἴχειν πρὺς τῶν ἐγ- 390 
γύτατα φίλων, ἃ γενόµενον ταχὺ διέφθειρεν αὐτὴν καὶ 
πᾶσαν τὴν δύναμιν ἠφάνισεν αὐτῆς; τοῦς οὖν εὐλαβη- 
Φῆναι γνόντας τὸ μέτριο» μεγάλων νομοθιτῶν. ὡς οὖν 
δὴ τότε γενόµενον νῦν ἔστι ωετριώτατα τοπάσαι, τόδ᾽ 

ἔουκεν εἶναι. . 
ΜΕ. Τὸ ποῖόν; 

48. θΘεὺς εἶναι «ηδόµενος ἡμῶν τις, ὃς τὰ μέλ- 
λοντα προορῶν, δίδυµον ἡμῖν φυεεύσας τὴν τῶν βασι- 

λέων γένεσιν ἐκ μονογενοῦς, εἰς τὸ µέτριον μᾶλλον συνέ- ΕΚ 
στειλε. καὶ μετὰ τοῦτο ἔτι φύσις τις ἀνθρωπίνη μεαιγμένη as 
Φείᾳ τινὶ δυνάµει, κατιδοῦσα ὑμῶν τὴν ἀρχὴν φλεγµαί- 
Ῥουσαν ἔτι, µέγνυσι τῇν κατὰ γῆρας σώφρονα δύναμιν 
τῇ κατὰ γένος αὐθάδει ῥώμῃ, τὴν τῶν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι 
γερόντων ἐσόψηφον εἰς τὰ μέγιστα τῇ τῶν βασιλέων πουή- 
σασα δυνάμει. ὁ δὲ τρίτος σωτὴρ ὑμῖν ἔτι σπαφγώσαν καὶ 4ο 
Φυμουμένη» τὴν ἀρχὴν ὁρῶν οἷον φάλιον ἐνέβαλεν αὐτῇ 

τὴν τῶν ἐφόρων ὀύναμιν, ἐγγὺᾳ τῆς κληρωτῆς ἀγαγὼν 
ὀνράμεως. καὶ κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον ἡ βασιλεία παρ’ 
ἡμῖν ἐξ ὧν ἔδει σύμμικτος γενοµένη καὶ µέτρον ἴχουσα, 
σωθεῖσα αὐτὴ σωτηρίας τοῖς ἄλλοις γέγονεν αἀία: ἐπεὶ B 
ἐπέ γε Τημένῳ καὶ Κρεσφόντῃ καὶ τοῖς τότε νοµοθέταις, 
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οἵεινες ἄφ' ἦσαν νομοθετοῦντες, οὐδ᾽ ἡ ᾿Αριστοδήμου µε- 
οἷς ἐσώθη ποτ᾽ ἄν. οὐ γὰρ Ἱκανῶς ἦσαν νομοθεσίας ἔμ- 
πειροι" σχεδὸν γὰρ οὐκ ἄν ποτ φήθησαν ὄρκοις µετριάσαι 
φυχὴν νέαν λαβοῦσαν ἀρχήν, ἐξ ἦς δννατὸν ἦν ευραν- 

310 δνίδα γενέσθαι. νῦν ὅ) ὁ θεὸς ἔδειξεν οἵαν ἔδει καὶ δεῖ δῇ 
πὴν μενοῦσαν μάλιστα ἀρχὴν γήνεσθαι. τὸ δὲ παρ ἡμῶν 

6 νώσκεσθαι ταῦτα, Όπερ εἶπον ἔμπροσθεν, νῦν μὲν γε- 
όμενον οὐδὲν σοφόν’ ἐκ γὰρ παραδείγµατος ὁρᾷν γεγο- 
ρότος οὐδὲν χαλεπόν. εἰ δ' ἦν τις προορῶν τύτε ταῦτα 

τοκαὶ δυράµενοφ µετριάσαι τὰς ἀρχὰς καὶ μίαν ἐκ τριῶν 
ποιῆσαι, τά τε νοηθέντα ἂν ναλὰ τότε πάντα ἀπέσωσε 
καὶ οὐκ ἄν ποτε ὁ Περσικὺς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα οὐδ' ἄλλος 
οὐδεὶς στόλος ἂν ὥρμησε, καταφρονήσας ὡς ὄνεων ἡμῶν 
βραχέος ἀξίων. 

is ΚΙ. Αιηθή λέγειᾳ. 
[ 4Θ. Αἰσιρῶς γοῦν ἡμύναντο αὐτούς, ὦ Κλενία. 

τὸ ὅ᾽ αἰσχρὸν λέγω οὐχ ὡς οὐ νικῶντίς γε οἳ τότε καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ ΔΒάλατταν καὶὰς νενικήκασι μάχας᾽ 
ἆλλ’ ὅ φηµι αἰσχρὸν τότ᾽ εἶναι, τόδε λέγω τὸ πρῶτον μὲν 

30 ἐκείνων τῶν πόλεων τριῶν οὐσῶν µία» ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος 
ἀμῦναι, τὼ δὲ δύο κακῶς οὕτως εἶναι διεφθαρµένα, 
ὥστε ἡ μὶν καὶ 4ακεδαίμονα διεκώλνεν ἐπαμύνειν αὐτῇ, 
πολεμοῦσα αὐτῇ κατὰ κράτος, ἡ δ᾽ αὖ πρωτεύουσα ἐν 

Ε τοῖς τότε χρόνοις τοῖς περὶ τὴν διανοµήν, ἡ περὶ τὸ άργος, 

35 παρακαλουμένη ἀμύνειν τὸν βάρβαρον οὐθ) ὑπήχουσεν 
οὔτ ἥμυνε. πολλὰ δὲ λέγων ἄν τις τὰ τότε γενόµενα περὶ 
ἐκεῖνον τὸν πύλεμον τῆς Ἑλλάδος οὐδαμῶς εὐσγήμονα ἂν 

κατηγοροῖ: οὐδ' αὖ ἀμύνασθαι τήν γε Ἑλλάδα λέγων ὁρ- 
ΦΘῶς ἂν λέγοι, ἀλλ εἰ μὴ τό τε ᾿ἀθηναίων καὶ τὸ 4ακε- 

693 0 δαιμονίων ποινῇ διανόηµα ἥμυνε τὴν ἐπιοῦσαν δονλείαν͵, 
σχεδὸν ἂν ἤδη πάντ ἦν µεμιγμένα τὰ τῶν Ἑλλήνων γένη 
ἐν ἀλλήλοις καὶ βάρβαρα ἐν Ἕλλησι καὶ Ἑλληνικὰ ἐν βαφ- 
βάροις, καθάπερ ὧν Πέρσαι τυραννοῦσι τὰ νῦν, διαπε- 
φοφηµένα καὶ υμπεφορηµένα κακῶς ἐσπαρμένα κατοι- 

as κεῖται. ταῦτ’, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, ἔχομεν ἐπιειμᾷν 
τοῖς τε πάλαι πολιτικοῖς λεγομένοις καὶ νοµοθέται καὶ 

τοῖς νῦν, ἵνα τὰς αἰείας αὐτῶν ἀναζητοῦντες ἀνευρίσκω- 
Β µεν τί παρὰ ταῦτα ἴδει πράττειν ἄλλο, οἷον δὴ καὶ τὸ 

παρὺν εἴπομεν, ὡς ἄφα οὐ δεῖ µεγάλας ἀρχὰς οὐδ' αὖ 

«0 ἁμήπους νομοθετεῖν, διανοηθένεας τὺ τοιόνδε, ὅτι πό- 
1ιν ἐλευθέραν τε εἶναι δεῖ καὶ ἔμφρονα καὶ ἑαυτῇ φί- 
λην, καὶ τὸν νομοθετοῦντα πρὺς ταῦτα βλέποντα δεῖ νο- 
μοθετεῖν. μὴ Φαυμάσωμεν δὲ εἰ πολλάκις ἤδη προθέµεναι 
ἄττα εἰρήκαμεν Ότι πρὸς ταῦτα δεῖ νομοθετεῖν βλέποντα 

CA τὸν νοµοθέτην, τὰ δὲ προτεθέντα οὐ ταὐτὰ ἡμῖν φαίνε- 
ται ἑκάστοτε" ἀλλ ἀναλογίξεσθαι χρή, ὕταν πρὸς τὸ σω- 
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φρονεῖν φῶμεν δεῖν βλέπειν ἢ πρὸς φρόνησιν ἢ φιλίαν, 
ὡς ἴσθ οὗτος ὁ σκοπὸς οὐχ ἕτερος ἆλλ' ὁ αὐτός. καὶ 349 
ἄλλα δὴ ποὶλὰ ἡμᾶς τοιαῦτα ἂν γέγνηται ῥήματα, μὴ 
διαταραττέτω. 

Κα. Πειρασόμεθα ποιεῖν οὕτως ἐπανιόντες τοὺς Μύ- 6 
Ίους" καὶ νῦν δὴ τὸ περὶ τῆς φιλίας τε καὶ φρονήσεως 

καὶ ἐλενθερίας, πρὸς ὃ τι βου]όμενος ἔμελλες λέγειν δεῖν δ05 
στοχάζεσθαι τὸν νοµοθέτην, λέγε. ρ 

46. "άκουσον δὴ νῦν. εἰσὶ πολιτειῶν οἷον μητέρες 
δύο τινές, ἐξ ὧν τὰς ἄλλας γεγονέναι λέγων ἄν τις ὀφ- 10 
Φῶς λέγοι. καὶ τὴν μὶν προσαγορεύειν µοναρχίαν ὀρθόν, 
τὴν δ᾽ αὖ δηµοκρατίαν' καὶ τῆς μὲν τὸ Περσών γένος 
ἄκρον ἔχειν, τῆς δὲ ἡμᾶς. αἱ ὁ' ἅλλαι σχεδὸν ἅπασαι, 
καθάπερ εἶπον, ἐκ τούτων εἰσὶ διαπεποικιλµέναι. δεῖ δὴ 
οὖν καὶ ἀναγκαῖον μεταλαβεῖν ἀμφοῖν τούτοιν, εἴπερ ἐλευ- 16 
θερία τ᾽ ἴσται καὶ φιλία μετὰ φρονήσεως' ὃ δὴ βούλεται R 
ἡμῖν ὁ λόγος προστάτστειν, λέγων ὡς οὐκ ἄν ποεε τούτων 
πόλις ἄμοιρος γενομένη πολιτενθήναι δύναιτ᾽ ἂν καλῶς. 

Χα. Πῶς γὰρ ἄν; 
4Θ. Ἡ μὲν τοίνυν τὸ µοναρχικόν, ἡ δὲ τὸ ἐλεύθε- πο 

ρον ἀγαπήσασα µειζόνως ἢ ἔδει µόνον, οὐδετέρα τὰ µέ- 
τρια κέκεηται τούτων’ αἱ δὲ ὑμέτεραι, ἤ τε Δαχωνικὴ 
καὶ Κρητική, μᾶλλον. ᾽θηναῖοι δὲ καὶ Πέρσαι τὸ μὲν 313 

πάλαι οὕτω πως, τὸ νῦν δὲ ἧττον. τὰ ὃ αἴτια δάλθω- 694, 

μεν. ἡ γάρ; 15 
Κα. Πάνεως, εἴ γέ που μέλλομεν ὁ προὐθέμεθα 

περαίνειν. 

ΑΘ. ᾽κούωμεν δή. Πέρσαι γὰρ ὅτε μὲν τὸ µέτριον 
μᾶλλον δονλείας τε καὶ ἐλευθερίας ἦγον ἐπὶ Κύρου, 
πρῶτον μὲν ἐλεύθεροι ἐγένονεο, ἔπεπα δὲ ἄλλων ποὶ- 10 
λῶν δεσπόται. ἐλευθερίας γὰρ ἄρτοντες, µεταδιδόνεες 
ἀρχομένοις καὶ ἐπὶ τὸ ἴσον ἄγοντες μᾶλλον φίλοι τε ἦσαν 
σερατιώται σερατηγοῖς καὶ προθύμους αὐτοὺς ἐν τοῖς Β 
πινδύνοις παρείχοντο, καὶ εἴ τις αὖ φρόνιμος ἦν ἐν αὐ- 
τοῖς καὶ βουλεύειν δυνατός, οὐ φθονεροῦ τοῦ βασιλέως 39 
ὄντος, διδόντος δὲ παῤῥησίαν καὶ τιμῶντος τοὺς εἲς τι 
δυναµένονᾳ συμβονλεύειν, κοιρήν τὴν τοῦ φρονεῖν εἰς τὸ 
µέσον παρείχετο δύναμιν, καὶ πάντα δὴ εὖύτε ἐπέδωκεν 
αὐτοῖς δι ἐλευθερίαν τε καὶ φιλίαν καὶ νοῦ κοινωνίαν. 

Κά. Ἔοικε γέ πως τὰ λεγόμενα οὕτω γεγονέναι. “ο 
40. Πῃῆ δὴ οὖν ποτὲ ἁπώλετο ἐπὶ Καμβύσου καὶ ϐ 

πάλιν ἐπὶ «Δαρείου σχεδὸν ἐσώθη; βούλεσθε οἷον µαντείᾳ 

διανοηθέντες χρώµεθα; 
Κά. Φέρει γοῦν ἡμῖν σκέφιν τοῦτο ἐφ᾽ ὅπερ ὦρ- 

μήκαμεν. 15 
ΑΘ. Μαντεύομαι δὴ νῦν περί γε Κύρου τὰ μὲν ἅλλ᾽ 
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αὐτὸν σερατηγὀν τε ὠγαθὸν εἶναι καὶ φιλόπολιν, παιδείας 
δὲ ὀρθῆς οὐχ ἡφθαι τὸ παράπαν οἰκονομέᾳ τε οὐδὲν τὸν 

νοῦν προσεσχηκέναι. 
Κάι Πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον φῶώμεν; 

46. "Ἔοικεν ἐκ νέου στρατεύεσθαι διὰ βίου, ταῖς 

γυναιξὶ παραδοὺς τοὺς παϊδεᾳ τρέφειν, αἱ δὲ ὡς εὐδαί- 
µονας αὐεοὺς ἐκ τῶν παίδων εὐθὺς καὶ µακαρίους ἤδη 
γεγονότας καὶ ἐπιδεεῖς ὄντας τούτων οὐδενὸς ἔἕτρεφον" 
κωλύουσαι δὲ ὡς οὖσιν ἱκανῶς εὐδαίμοσι µήτε αὐτοῖς 

1ο ἐνανειοῦσθαι µηδένα εἰς μηδέν, ἐπαινεῖν τε ὠναγκάξουσαι 

πάντας τὺ λεγόμενον ἤ πραετόμενον ὑπ' αὐτῶν, ἕθφε 
φαν τοιούτους τινας. 

Κά. Καλήν, ὡς ἔοικας, τροφήν εἴρηκαρ. 

ε ' 4θΘ. Γυναικείαν μὶν οὖν βασιλίδων γυναικῶν, νεωοτὶ 

16 γεγονυιῶν πλουσίων καὶ ἐν ἀνδρῶν ἐρημία, διὰ τὸ μὴ 
σχολάζειν ὑπὸ πολέμων καὶ πολλῶν κινδύνων», τοὺς παῖ- 

δας τρεφονσῶν. 

AA. Ἔχει γὰρ λόγον. 
4θ. 0 δὶ πατήρ γε αὐτοῖς αὖ πυίμνια μὶν καὶ πρό- 

115 * βάτα καὶ ἀγέλας ἀνδρῶν τε καὶ ἄλλων ποὶλῶν πολλὰς 

ουσ ἐκτάτο, αὐτοὺς δὲ οἷς εαῦτα παραδώσειν ἔμελλεν ἠγνόει 

τὴν παερώαν οὐ παιδευοµένους τέχνην, οὖσαν Περοικήν, 
ποιμένων ὄντων Περσῶν, τραχείας χώρας ἐκγόνων, σκλη- 
ράν καὶ Ἱκανὴν ποιμένας ἀπεργάζεσθαι µάλα ὐχυροὺς καὶ 

α ὀυναμένους θυραυλεῖν καὶ ὠγρυπνεῖν καὶ εἰ σερατεύεσθαι 

δέοι στρατεύεσθαι. διεφθαρµένην δὲ παιδείαν ὑπὸ τῆς 

λεγομένης εὐδαιμονίας τὴν Μηδικὴν περιεῖδεν ὑπὸ γυναι- 

κῶν τε καὶ εὐνούχων παιδευθέντας αὐτοῦ τοὺς πἱεῖς, οθεν 

Ἡ ῥἐγένοντο οἵους ἦν αὐτοὺς εἰκοᾳ γενέσθαι, τροφῇ ὠνεπι- 
α0 πλήκτω τραφένταᾳ. παραλαβόντεες ὅ) οὖν οἱ παῖδες τελευ- 

τήόαντος Κύρου τρυφῆς μεστοὶ καὶ ἀνεπιπληξίας, πρῶτον 
μὲν τὸν ἔτεφον ἄτεφος ἀπέκτεινε τῷ ἴσῳ ἀγανακεῶν, μετὰ 
δὲ τοῦτο αὐτὸς μαινύµενος ὑπὸ µέθης τε καὶ ἀπαιδενσίας 

τὴν ἀρχὴν ἁπώλεσεν ὑπὸ Μήδων τε καὶ εοῦ λεγομένου 
36 εύτε εὐνούχου, καταφρονήσαντος τῆς Καμβύσου µωρίας. 

Κ. Ἅ«έγεαι δὴ ταῦτά γε, καὶ ἴοικε σχεδὸν οὕτω 
6 πως γεγορέναι. 

4Θ. Καὶ μὴν καὶ πάλιν εἰ Πέρσας ἐλθεῖν τὴν ρ- 
χἠν διὰ «Δαρείου καὶ τῶν ἑπτὰ λέγεταί που. 

40 δ4. Τί μήν, 

4Θ. Θεωρῶμεν δὴ ξυνεπόµενοι τῷ λόγω. «αρεῖος 
γὰρ βασιλέως οὐκ ἦν νἱὸς παιδείᾳ τε οὐ διατρυφώσῃ 
τεθραμµένος, ἐλθὼν ὅ᾽ εἰ τὴν ἀρχὴν καὶ λαβώὼν αὐτὴν 
ἕβδομος δικίλετο ἑπτὰ µέρη τεµύμενος, ὧν καὶ νῦν ἔτι 

αὔ ὁμικρὰ ὀνείρατα λέλειπται, καὶ νόμους ἠξίου Θέμενος οὐ- 
Ὁ κεῖν ἐσόεητά τινα κοινὴν εἰσφέρων, καὶ τὸν τοῦ Κύρον 

δασμὸν ὧν ὑπέσχεο Πέρσαις εἰς τὸν νόµον ἐνέδει, φι- 

ρ 5 

“6 

7. ἤδη om. ᾱ. — 29. εἰκὸς αὐτοὺς πο 

ο ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ γ’. 

ἀΐαν παρίζων καὶ κοινωνίαν πᾶσι Πέρσαις, χφήµασι καὶ 

δωρεαῖς τὸν Περσοῶν ὅῆμον πφοσαγόµενος τεοιγαροῦν 

αὐτῷ τὰ σεραεεύµατα µεε εὐνοίας προσεκεήσατο χώρας 
οὐκ. ἐλάετους ὧν κατέλιπε Κὔρος. μιτὰ δὶ «Ἰαρεῖον ὁ τῇ 
βασιλικῇ καὶ τρυφῶώσῃ πάλιν παιδευθεὶς παιδείᾳ Ξέρξης. 6 
Ὢ «Ιαρεῖε, εἰπεῖν ἐσεί δικαιότατον ἴσως, ὃς τὸ Κύρου 
κακὸν οὐκ ἔμαθες, ἑθρέφω δὲ Ἐέρξην ἐν τοῖς αὐτοῖὶς Ε 

ἤθεσιν ἐν οἶσπερ Αὕρος Λαμβύσην. ὁ δὲ, ἅτε εῶν αὖὐ- 
τῶν παιδειῶν γενόμενος ἔκγονος, παραπλήσια ἀπετέλεσε 

τοῖς Καμῤύσου παθήμασι: καὶ οχεδὺν ἔκ γε τοσούτου βα- 1ο 

σιλεὺς ἐν Πέρσαις οὐδείς πω µέγας ἐγγέγονεν ἀληθῶς, πλήν 
7ε ὀνόματι. τὸ ὃ) αἴτιν οὐ εὖχης, ὡς ὁ ἐμὸν λόγος, 

ἅλλ’ ὁ κακὸς βίος ὃν οἱ τῶν διαφερόντώς πλουσίων καὶ 
ευράννων παϊδες τὰ πολλὰ ζῶσιν' οὗ γὰρ µή ποτε γένη- 
ται παῖς καὶ ἀνὴρ καὶ γέρων ἐκ ταύτης τῆς τροφῆς δια- 16 
φέρων πρὸς ἀριτήν. ἃ δή, φαµέν, τῷ νομοθέτῃ σκεατέον, 317 
καὶ ἡμῖν δὲ ἐν τῷ νῦν παρόνει. δύιαιον µήν, ὦ ἄακε [08 
δαιμύνιοι, τοῦτό γε τῇ πύλει ὑμῶν ὠποδιδόνας, ὅτι πενέᾳ 
καὶ πλούτῳ καὶ ἐδιωτείᾳ καὶ βασιλείᾳ διαφέφουσαν ονδ᾽ 
ἠντινοῦν τιµὴν καὶ τροφὴν νέμετε, ἃς μὴ τὸ κατ ἀρχὰς νο 
ἡμῖν θΘεῖον παρὰ Θεοῦ διεμαντεύσατό τινος. οὐ γὰρ δὴ Β 
δεῖ κατὰ πόλιν γε εἶναι τὰς τιμὰς ὑπερεχούσας, ὅτι τίς 
ἐσει πλούεῳ διαφέρων, ἐπεὶ οὐδ᾽ ὅτι ταχὺς ἢ καλὸς ἢ 
«οχυρὸς ἄνευ τινὸς ἀρετῆς, οὐδ' ἀρετῆν ἧς ἂν σωφφο- 
ούνη ἁπῃ. 19 

ΜΕ. Πῶς τοῦτο, ὦ ξένε, λέγεις; 

48. Ανδρία που µόριον ἀριτῆς ἓν; 
ΜΕ. Πώς γὰρ οὗ: 

48. «ύκασον τοίνυν αὐτὸς εὺν λόγον ἀκούσας, εἴ σοι 

δέξωιο ἂν σύνοικον ἢ γείονα εἶναί τινα σφόδρα μὶν ὧν- 90 
δρεῖον, μὴ σώφρονα δὲ ἀλλ) ἀκόλαστον. 

ΜΕ. Εὐφήμει. 6 

4θ. Τί δέ; τεχνικὺν μὲν καὶ περὶ ταῦτα σοφύν, 
ἄδικον δὲ; 

ΜΕ. Οὐδαμῷς. 
4θ, ᾽Αλλὰ μὴν τὸ γε δίκαιον οὐ φύεται χωρὶς τοῦ 

σωφρονεῖν. ἱ 

ΜΕ, Πῶς γὰρ ἄν, 
Αθ. Οὐδὶ μὴν ὃν γε σοφὀν :ἡμεῖς νῦν δὴ προύθέ- 

µεθα, τὸν τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας κεκεηµένον συμφώνους ο 
τοῖς ὀρθοῖς λόγοις καὶ ἐπομένας. 

ΜΕ. Οὐ γὰρ οὖν. 
4θ. Ἔει δῇ καὶ τόδε ἐπισκεφώμεθα εῶν ἐν ταῖς 

«πόλεσι τιµήσεων ἕνεκα, ποϊαέ τε ὀρθαὶ καὶ μὴ γίγνονται D 
ἑκάστοτε. 45 

ΜΕ, Tò ποῖον; ν 

46. Σωφροσύνη ἄνευ πάσης τῆρ ἄλλης ἀρετῆς ἐν 

36 
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φνχῆ τινὶ βεμοναµένη τίµιον ἢ ἄτιμον γήγνοι ἂν κατὰ 
δίκην: 

ΜΕ. Οὐκ ἔχω ὅπως εἴπω. 

48. Καὶ μὴν εἴρηκάς γε μετρίως" εἰπὼν γὰρ δὴ ὧν 

s ἠθόμην ὁποτεφονοῦν παρὰ µέλος ἴμοι ἂν δοκεὶ φθέγ- 
ξασθαι. 

ΜΕ. Καλῶς τοίνυν γεγονός ἂν εἴη. 

48. Εἶνν' τὸ αὶν δὴ πρόσθηµα, ὧν τιµαί τε καὶ 
Ε ἀτιμίαι, οὐ λόγου ἀλλά τινος μᾶλλον ἀλόγου σιγῆς ἄξιον 

1. ὢν εἴη. 
ΜΕ. Σωφφοσύνην αοι αΐνει λέγειν. 
46. Ναί. τὸ δέ γε τῶν ἅλων πλεῖστα ἡμᾶς ὠφε- 

λοῦν μετὰ τῆς προσθήκης μάλιστ᾽ ὂν τιµώμενον ὀρθύτατα 
τιμῶτο, καὶ τὸ δεύτερον δευτέρως' καὶ οὕτω δῇ κατὰ 

319 ιστὸν ἑξῆς λόγον τὰς ἑφεξῆς τιμᾶς λαγχάνον Έκαστον ὁρ- 

θῶς ὃν λαγχάνοι, 

ΜΕ. Ἔτει ταύτη. 
4θ. Τί οὖν: οὐ νοµοθέτου καὶ ταῦτα αὖ φήσοµεν 

εἶναι διανέμει; 

ΜΕ. Καὶ µάῖα. 

48. Βούλει δὲ τὰ μὲν ἅπαντα καὶ ἐφ᾽ ἕκαστον ἔργον 
καὶ κατὰ σμικρὰ ἐκείνώ δῶμεν γεῖμαι, τὸ δὲ τριχῆ ὅδιε- 

λεῖν, ἐπειδὴ νόμων ἐσμὲν καὶ αὐτοί πως ἐπιθυμηταί, 

πειραθῶπεν διατεμεῖν χωρὶς τά τε μέγιστα καὶ δεύτερα 

αμ καὶ τρίτας 

ΜΕ. Πόνυ μὲν οὖν. 
48. Πέγομεν τοίνυν ὅτι πόλιν, ὡς ἔοηκε, τὴν μὲλ- 

Ἡ ἍᾖΊονσαν σιώζεσθαί τε καὶ εὐδαιμονήσειν εἰς δύναμιν ἄνθρα- 
πίνην δεῖ καὶ ἀναγκαῖον τιµάς τε καὶ ἀτιμίας διανέµειν 

10 ἀρθῶς. ἔστι δὲ ὀρθῶς ἄρα τιµιότατα μὲν καὶ πρῶτα τὰ 
περὶ τὴν φυχὴν ἀγαθὰ κεῖσθαι, σωφφοσύνης ὑπαρχούσης 

αὐτῆ, δεύτερα δὲ τὰ περὶ τὸ σώμα καλά καὶ ἀγαθά, καὶ 

τρίτα τὰ περὶ τὴν οὐσίαν καὶ γφήπατα λεγόμενα. τούτων 

δὲ ἂν ἐχτός τις βαίνη νομοθέτης ἢ πόλις, εἰς τιμὰς ἢ 

απ: γοήµατα πφοάγονσα ἤ τι τῶν ἠστέρων εἰς τὸ πρύσθεν 
τιμαῖς τάττουσα, οὔθ' ὅσιον οὔτε πολιτικὸν ἂν δρώη 
πράγμα. εἰρήσθω ταῦτα ἢ πῶς ἡμῖν: 

Μο Πάνυ μὲν οὖν εἰφήσθω σαφῶς. 

4Θ. Ταῦτα μὲν τοίνυν ἡμᾶρ ἐπὶ πλέον ἐποίησεν 

ο εἰπεῖν ἡ Περσῶν πέρι διάσκεφις τῆς πολιτείας. ἀνευρί- 

σκοµεν δὲ ἐπὶ ἔτι χείρους αὐτοὺς γεγονύταφ. τὴν δὲ αἰτίαν 

φαμὶν ὅτι τὸ ἐλεύθερον Μίαν ἀφελόμενοι τοῦ δήµον, τὸ 
δεσποτικὀν ὅ᾽ ἐπαγαγόντες μᾶλλον τοῦ προσήκοντος τὸ 

Ὦϱ µφί]ον ἀπώλεσαν καὶ τὸ κοινὸν ἐν τῇ πόλει. τούτου δὲ 

«6 φθαρέντος οὔθ' ἡ τῶν ἀρχόντων βονλὴ ὑπὲρ ἀρχομένων 

καὶ τοῦ δήμου βαυλέύεται, ἀλλ ἕνεκα τῆς αὐτῶν ἀρχῆς, 

5. ὁποεεροῦν α. — 5. ὧν ο). a. — 13. τῶν ΟΠ). Rekkeri operae.· 
, περὶ ο. — 4. δὲ ἔει deleto ἐπὶ) Stephatus, δὲ ἔπειτ ἔει Orellius. 
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ἂν τι καὶ σμικρὸν πλέον ἕκάστοτε ἠγώνται ἴσεσθαί σφισιν 

ἀνπστότους μὲν πύλες, ἀνάότατα δὶ ἔθνη φίλα πυφὶ 

καταφθείραντες, ἐχθρῶς τε καὶ ἀνηλεῶς μισοῦντες µι- 
σοῦνται" ὅταν τε εἰς χρείαν τοῦ µάχεσθαι περὶ ἑαυτῶν 
τοὺς δήμους ἀφηκνῶνται, οὐδὶν κοινὸν ἐν αὐτοῖς αὖ κ 

μετὰ προθυµίας τοῦ ἐθέλειν κινδυνεύεν καὶ µάχεσθαι E 

ἀνενρίσκονσιν, ἀλλὰ κεκτηµένοι ανριάδας ἀπερόντους 10- 
γισμῶ ἀχρήστους εἰς πύλεμον πάδας κέκτηνται, καὶ κα- 
Φάπερ ἐνδεεῖς ἀνθρώπων µισθούµενοι, ὑπὸ μιοθωτῶν καὶ 
ὀθνείων ἀνθρώπων ἡγαῦνταί ποτε σωθήσεσθαι' πρὸς δὲ κα 40ι 

τούτοις ἁμαθαίνειν ἀναγκάξζονται, Ἰέγοντες ἔργοις ὅτι σος 

λῆρος πρὸς γρυσόν τε καὶ ἄργυρόν ἐστιν ἑκάσεσε τὰ 
λεγόμενα είµια καὶ κολὰ κατὰ πόλιν. 

ΜΕ. Πάνυ μὲν οὖν, 
48. Τὰ μὲν δὴ περί γε Περσῶν, ὡς οὐκ ὀρθῶς τὰ τς 

»ῦν διοικεῖται διὰ τὴν σφόδρα δουλείαν τε καὶ δεσπη- 

τείαν, τέλος ἐγίτω. 
ΜΕ. Πάνο μὲν οὖν. 

48. Τὰ δὲ περὶ τὴν τῆς Ἠττικῆς αὖ πολιτείαν τὸ 

μιτὰ τοῦτο ὠσαύτως ἡμᾶς διεξελΦεῖν χρεών, ας ἡ παν- μι 
τελἠς καὶ ἀπὸ πασῶν ἀρχῶν ἐλευθερία τῆς µέτρον ἐχού- 

σης ἀρχῆς ὑφ᾽ ἑτέρων οὐ σμικρῶ χείρων: ἡμῖν γὰρ κατ 8 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὅτε ἡ Περσών ἐπίθεσις τοῖς Ἓλλησιν, 
ἴσως δὲ σχεδὸν ἅπασι τοῖς τὴν Εὐρώπην οὐκοῦσιν ἐγίγνετο, 
πολιτεία τε ἦν παλαιά καὶ ἐκ τιµηµάτων ἀρχαί τινες Ἡ 

τεττάρων, καὶ δεσπότις ἑνῆν τις αἰδώς, δὲ ἣν δουλεύον- 

τες τοῖς τότε νόµοις ζῆν ἠθέλομεν. καὶ πρὸς τούτοις δὴ 
τὸ μέγεθος τοῦ στόλου κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν 
γενόµενον, φόβον ἄπορον ἐμβα]λόν, δουλείαν ἔτι μείζονα 
ἐποίησεν ἡμᾶς τοῖς τε ἄρχουσι καὶ τοῖς νόµοις δονλεῦ- πα C 
σαι. καὶ διὰ πάντα ταῦθ’ ἡμῖν ξυνέπεσε πρὺς ἡμᾶς αὖ- 
τοὺς σφοδφὰ φιλία. σχεδὸν γὰρ δέκα ἴτεσι πρὺ τῆς ἐν 3199 
Σαλαμῖνε ναυμαχίας ἀφίκετο τις Περσικὺν στόλον ἄγων [94 
πέμφαντος «αφείον διαῤῥήδην ἐπί τε ᾿θηναίους καὶ 

Ἐρετριέας, ἐξανδραποδισάμενον ἀγαγεῖν, θάνατον αὐτῷ aa 

προειπὠὼν μὴ πράξαντι ταῦτα. καὶ ὁ «τις τοὺς μὲν Ἔρε- 

τριέας ἓν τιν βραχεῖ χρόνο παντώπασι κατά κράτος τε Ὁ 

εἴλε µυφιάσι ουγναῖς, καί τινα λόγον εἰς τὴν ἡμεεέραν 

πόλιν ἀφῆκε φοβερόν, ὡς οὐδεὶς Ἐφετοιέων αὐτὸν ὧπο- 

πεφενγὼς εἴη: σννάψφανεες γὰρ ἄρα τὰς χεῖρας σαγην εὖ- 49 

σαν πᾶσαν τὴν Ερετρικὴν οἱ σερατιῶται τοῦ «Οώτιδος. 

ὁ δή λόγος, εἴτε ἀληθὴς εἴεε καὶ ὕπη ἀφίκετο, τούς τε 
ἄλλοὺς Ἓλληνας καὶ δὴ καὶ Αθηναίους ἐξέπληττε, καὶ 
πρεσβενοµένοις αὐτοῖς πανεαχύσε βοηθεῖν οὐδεὶς ἤθελε 
πλήν γε Δακεδαιμονίων' οὗτοι δὲ ὑπό τε τοῦ αρὺς Λ1εσ- ιν Ε 
σήνην ὄντος τότε πολέμου καὶ εἰ δή τι διεκώλνεν ἅλλο αὖ- 

— 39, διανέµειν. Κά. Ὀρθῶς. 4Θ. Ἔσει α. 
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τούς, οὗ γὰρ ἴσμεν λεγόµενον, ὕστεροι δ' οὖν ἀφίκοντο 

τῆς ἐν Μαραθῶνι µάχης γενομένης μιᾷ ἡμέρᾳ. μετὰ δὲ 
τοῦτο παρασκεναί τε µεγάλαι λεγόµεναι καὶ ἀπειλαὶ ἐφοί- 
τῶν µυρίαι παρὰ βασιλέως. προιόντος δὲ τοῦ χρόνου ὅα- 

αρεῖος μὲν τεθνάναι ἐλέχθη, νέος δὲ καὶ σφοδρὸς ὁ οἱὸς 
αὐτοῦ παρειληφέναι τὴν ἀρχὴν καὶ οὐδαμῶς ἀφίσεασθαι 
τῆς ὁρμῆς. οἳ δὲ ᾽αθηναῖοι πᾶν τοῖτο ᾧοντο ἐπὶ σφᾶς 

αὐτοὺς παρασκενάζεσθαι διὰ τὸ ΠΜαραθῶνι γενόµενον, 
καὶ ἀκούοντες "4θω τε διορνττόµενον καὶ Ελλήσποντον 

10 ζευγνύμενον καὶ τὸ τῶν νεῶν π]ῆθος ἠγήσαντο οὔτε κατὰ 
γῆν σφίσιν εἶναι σωτηρίαν οὔτε κατὰ Φάλατταν’ οὔτε γὰρ 
βοηθήσει» αὐτοῖς οὐδένα, µεμνημµένοι ὡς οὐδ' ὅτε τὸ 

πρύτερον ᾖλθον «καὶ τὰ περὶ Ερέτριαν διεπρώξαντο, αφίσι 

γε οὐδεῖς τύτε ἐβοήθησεν οὐδ᾽ ἐκινδύνευσε ξυμμαχόμενος. 
Β ισταὐτὸν δὴ προσεδόκων καὶ τότε γενήσεσθαι τό γε κατὰ 

γῆν. καὶ κατὰ Δάλωτταν ὅ' αὖ πᾶσαν ἀπορίων ἑώρων 
σωτηρίας νεῶν χιλίων καὶ ἔτι πλεόνων ἐπιφερομένων. 

µίαν δὴ σωτηρίαν ξυνενόονν, λεπτὴν μὲν καὶ ἄπορον, 
µόνην ὅὃ᾽ οὖν, βλέφαντες πρὺς τὸ πρότερον γενόµενυν, 

πο ὥς ἐξ ἀπόρων καὶ τότε ἐφαίνετο γενέσθαι τὸ νικῆσαι 

µαχομένους. ἐπὶ δὲ τῆς ἐλπίδος ὀχούμενοι ταύτης εὔρι- 
σκον καταφυγὴν αὐτοῖς εἰς αὐτοὺς μόνους εἶναι καὶ τοὺς 

6 θεούς. ταῦτ' οὖν αὐτοῖς πάντα φιλίαν ἀλλήλων ἐνεποίει, 
ὁ φόβος ὁ τότε παρὼν ὃ τε ἐκ τῶν νόμων τῶν ἔμπρο- 

αφ σθεν γεγονώς, ὃν δουλεύοντες τοῖς πρύσθεν νύµοις ἐκέ- 

κτηντο, ἦν αἰδῶ πολλάκις ἐν τοῖς ἄνω λόγοιφ εἴπομεν, 
ᾗ καὶ δουλεύει ἴφαμεν δεῖν τοὺς μέλλοντας ἀγαθοὺς 

328 ἴἔσεσθαι, ἧς ὁ δειλὸς ἐλεύθερος καὶ ἄφοβος' ὃν εὖ τότε 
μὴ δέος ἔλαβεν, οὐκ ἄν ποτε ξυνελθὼν ἠμύνατο οὐδ' 

1: ἤμυνεν ἱεροῖς τε καὶ τάφοις καὶ πατρίδι καὶ τοῖς ἄλλοις 
D οὐκείοις τε ἅμα καὶ φίλοις, ὥσπερ τότ ἐβοήθησεν, ἀλλὰ 

κατὰ ὁμικρὰ ἂν ἐν τῷ τότε ἡμῶν ἕκαστος σκεδασθ εἰς 
ἄλλος ἄλλοσε διεσπάρη. 

ΜΕ. Καὶ µήλα, ὦ ξένε, ὀρθῶς τε εἴρηκας καὶ σαυτῷ 

1ὅτε καὶ τῇ πατρίδι πρεπόντως. 

ΑΘ. Ἔσει ταῦτα, ὦ Μέγιλλε" πρὸς γὰρ οἳ τὰ ἐν τῷ 

τότε χρόνῳ γενόμενα, κοινωνὸν τῇ τῶν πατέρων γεγο- 

Σότα φύσει, δίκαιον λέγειν. ἐπισκόπει μὴν καὶ οὐ καὶ 
Κλεινίας εἴ τι πρὺς εὖν νοµοθεσίαν προσήκοντα λέγομεν᾽ 

Ε ωοὐ γὰρ μύθων ἕνεκα διεξέρχοµαι, οὗ λέγω ὃ᾽ ἕνεκα" 
ὁρᾶτε γάρ" ἐπειδή τινα τρόπον ταὐτὸν ἡμῖν ξυμβεβήκει 
πάθος ὕπερ Πέρσαις, ἐκείνοις μὲν ἐπὶ πᾶσαν δονλείαν 
ἄγονσι τὺν δῆμον, ἡμῖν δ' αὖ τοὐνανείον ἐπὶ πᾶσαν 
ἐλευθερίαν προτρέπουσι τὰ πλήθη, πῶρ δὴ καὶ εἰ λέγω- 

«μεν τοὐντεῦθεν: οἱ προγεγονύτες ἡμῖν ἔμπροσθεν λόγοι 
τρόπον τινὰ καλῶς εἰσὶν εἰρημένοι. 

ΜΕ. «έγεις εὖ' πειρῶ δ᾽ ἔτι σαφέστερον ἡμῖν σηµῆ- 
γαι τὸ νῦν λεγόμενον. 
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1. ὕστερον 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ γ'. ος. Του. 101. 

ΑΘ. Ἔσται ταῦτα. οὐκ ἦν, ὦ φίλοι, ἡμῖν ἐπὶ τῶν 
παλαιῶν νόμων ὁ ὅῆμός τινων κύριος, ἁ]λὰ τρόπον τινᾶ 
ἑκὼν ἐδούλενε τοῖς εόµοις. 

ΜΕ. ᾖΠοίοις δῇ λέγεις; 

48. Τοῖς περὶ τὴν µονσικὴν πρῶτον τὴν τύτε, ἵνα δ 
ἐξ ἀρχῆς διέὰθωµεν τὴν τοῦ ἐλευθέρου λίαν ἐπίδοσιν 
βίου. διμρηµένη γὰρ δἠ τότε ἦν ἡμῖν ἡ µουσικὴ κατὰ 
εἴδη τε ἑαυτῆς ἄττα καὶ σχήµατα, καί τι ἦν εἶδος ᾠδῆς Β 
εὖὐχαὶ πρὺς θεούς, ὄνομα δὲ ὕμνοι ἐπεκαλοῦντο: καὶ 
τούτῳ δὴ τὸ ἐναντίον ἦν ὠδῆς ἕτερον εἶδος, Ἀφρήνους ιο 

δέτις ἂν αὐτοὺς μάλιστα ἐκάλεσε' καὶ παίωνες Έτερον, 

καὶ ἄλλο «Πιονύσου γένεσις, οἶμαι, διθύραμβος λεγόμενος. 

νόμους τε αὐτὸ τοῦτο τοὔρομα ἐκάλουν, ᾠδὴν ὥς τινα 
ἑτέρων' ἐπέλεγον δὲ κιθαρῳδικούς. τούτων δἡ διατεταγ- 

µένων καὶ ἄλλων τινῶν οὐκ ἑξῆν ἄλλῳ εἰς ἄλλο καταχρῆ- 15 
σθαι μέλους εἶδος. τὸ δὲ κὔρας τούτων γνῶναί τε καὶ C 
ἅμα γγόντα δικάσαι ζημιοῦν τε αὖ τὸν μὴ πειθόµενον 

οὐ σύριγὲ ἦν οὐδέ τινες ἄμουσοι βοαὶ πλήθους, καθάπερ 
τὰ νῦν, οὐδ᾽ αὖ κρύτοι ἐπαίνους ἀποδιδόντες, ἁἰλλὰ τοῖς 

μὲν γεγονόσι περὶ παίδευσιν δεδογµένον ἀκούειν ἦν αὐ-π9 
τοῖς μετὰ σιγῆς διὰ τέλους, παισὶ δὲ καὶ παιδαγωγοῖς καὶ 

τῷ πλείστῳ ὄχλῳ ῥάβδου κοσμούσης ἡ νουθέτησις ἐγέγνετο. 
ταῦτ οὖν οὕτω τεταγµένως ἠθελεν ἄρχεσθαι τῶν πολιτῶν 
τὸ πλῆθος, καὶ μὴ τολμᾷν κφίνεν διὰ θορύβου: μετὰ 

δὲ ταῦτα πφοϊόντος τοῦ χρόνου ἄρχοντες μὲν τῆς ἁμούσου 15 
παρανοµίας ποιηταὶ ἐγέγνονεο φύσει μὲν ποιητικοί, ἀγνώ- 
µονες δὲ περὶ τὸ δίκαιον τῆς Μούσης καὶ τὺ νόμιμο», 
βακχεύοντες καὶ μῶλλον τοῦ δέοντοᾳ κατεχόµενοι ὑψ' 
ἡδονῆς, κεραννύντες δὲ θρήνους τε ὕμνοις καὶ παίωνας 
διθνράµβοις, καὶ αὐλωδίας δὴ ταῖς κυθαρῳδίαις μιμού- 30 
µενοι καὶ πάντα εἰ πάνεα ἐννάγοντες, µουσικῆς ἄκοντες Κ 
ὑπ) ἀνοίας καταψευδόµενοι, ὡς ὀρθότητα μὲν οὐκ ἔχοι 

οὐδ' ἠντινοῦν μουσική, ἡδονῇ δὲ τῇ τοῦ χαίΐροντος, εἴτε 
βελτίων εἴκε χείρων ἂν εἴη τις, αφίνοιτο ὀρθότατα. τοι- 

αὔτα δὴ ποιοῦντες ποιήµατα λόγους τε ἐπιλέγοντες τοιού- 38 
τους τοῖς πολλοῖς ἐνέθεσαν παρανοµίαν εἰς τὴν µουσικἠν ὅ95 

καὶ τόχµαν, ὡς ἱκανοῖς οὖσι κφίνειν. ὅθεν δὴ τὰ θέατρα 
ἐξ ἀφώνων φωνήεντα ἐγένοντο, ὡς ἐπαῖοντα ἐν Ἰβούσαις 30. 
τό τε καλὺν καὶ µή, καὶ ἀντὶ ἀριστοκρατίας ἐν αὐτῇ 
Φιατροκρατία τις πονηρὰ γέγονεν. εἰ γὰρ δὴ καὶ ὅημο- 0 
κρατία ἐν αὐτῇ τις µύνον ἐγένετο ἐλευθέρων ἀνδρῶν, 
οὐδὲν ὢν πάνυ γε δεινὺν ἦν τὸ γεγονός. νῦν δὲ ἠρὲε μὲν 39τ 
ἡμῖν ἐκ µουσυῆς ἡ πάντων εἰς πάντα σοφίας δόξα καὶ 
παρανομία, ἐυνεφέσπετο δὲ ἐλευθερία. ἄφοβοι γὰρ ἐγί- 

γροντο ὡς εἰδότες, ἡ δὲ ἄδεια ἁναισχυνείαν ἐνέτεκε" εὺ 5 

γὰρ τὴν τοῦ βελτίονος δόξαν μὴ φοβεῖσθαι διὰ ΘΒφράσος, ἩΒ 
τοῦτ) αὐτό ἐστι σχεδὸν ἡ πονηρὰ ἀναισχυνεία, διὰ δή 
τινος ἐλευθερίας λίαν ἀποτετολμημένης. 
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ΜΕ. ᾿Αληθέστατα λέγεις. 
46. Ἐφεξῆς δὴ ταύτῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἡ τοῦ μὴ ἐθέ- 

λειν τοῖς ἄρχουσι δουλεύειν γίγνοιτ᾽ ἄν, καὶ ἑπομένη ταύτῃ 
φεύγειν πατρὸς καὶ μητρὸς καὶ πρεσβυτέρων δουλείαν καὶ 

δνοµοθέτησιν, καὶ ἐγγὺρ τοῦ τέλους οὖσι νόμων ζητεῖν μὴ 
ὑπηκόοις εἶναι, πρὸς αὐτῷ δὲ ἤδη τῷ τέλει ὅρκων καὶ 

6 πίσεεων καὶ τὸ παράπαν θεῶν μὴ φφροντίζειν, τὴν Λεγο- 
µένην παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν ἐπιδεικνῦσι καὶ µιµου- 
µένοις" ἐπὶ τὰ αὐτὰ πώλιν ἐκεῖνα ἀφικομένους, χαλεπὺν 

10 αἰῶνα διάγοντας μὴ λῆξαί ποτε κακών. τίνος δὴ καὶ ταῦθ) 

ἡμῖν αὖ χάριν ἐλέχθη; δεῖν φαίνεται ἔμοιγε, οἰόνπερ 
ἵππον, τὸν λόγον ἑκάστοτε ἀναλαμβάνειν, καὶ µη καθά- 
περ ἀχάλινον κεκεηµένον τὸ σεόµα, βία ὑπὸ τοῦ λόγου 
φερόµενον κατὰ τὴν παροιµίαν ἀπό τινος ὤνου πεσεῖν 

399 ἐπανεφωτῶν τὸ νῦν δὴ λεχθέν, τὸ τίνος δὴ χάριν 
Ένεκα ταῦτα ἐλέχθη; 

ΜΕ. Καλώς. 

46. ΌΤαῦτα τοίνυν εἴρηται ἐκείνων ἕνεκα. 
ΜΕ. Τίΐνων; 

ο. 4Θ. Ἐλέξαμεν ὡς τὸν νοµοθέτην δεῖ τριῶν στοχαζό- 
µενον ρομοθετεῖν, Όπως ἡ νομοθετουμένη πόλις ἔλευ- 
Θέφα τε ἔσται καὶ φίλη ἑαυτῇ καὶ νοῦν ἕξει. ταῦτ' ἠν. 

ἡ γάρ; 
ΜΕ. Πάνν μὲν οὖν. 
4Θ. Τούτων ἕνεκα δη πολιτείας τήν τε δεσποσικω- 

τάτην πφροελόμενοι καὶ τὴν ἐλευθερικωτάτην, ἐπισκοποῦ- 
μεν νυνὶ ποτέρα τούτων ὀρθῶς πολιτεύεται" λαβόνεες δὲ 

αὐτῶν ἑκατέρας µετριότηεά τινα, τῶν μὲν τοῦ δεσπόζει», 

τῶν δὲ τοῦ ἐλευθεριάσαι, κατείδοµεν ὅτι τότε διαφεφόν- 
1οτως ἐν αὐταῖς ἐγένετο εὐπραγία, ἐπὶ δὲ τὸ ἄκρον ἆγα- 

γόνεων ἑκατέρων, τῶν μὲν δουλείας, τῶν δὲ τοὐναντίου, 

οὐ συνήνεγκεν οὔτε τοῖς οὔτε τοῖς. 
ΜΕ. ᾿ἸΑληθέστατα λέγεις. 
40. Καὶ μὴν αὐτῶν γε ἕνεκα καὶ τὸ «4ωρικὸν ἔθεα- 
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σάµεθα κατοικιζόµενον σερατόπεδον καὶ τὰς τοῦ «αρδά- 
2ου ὑπωφείας τε καὶ τὴν ἐπὶ Θαλάττη κατοίκισιν, καὶ 
τοὺς πρώτους δὴ τοὺς περιλιπεῖᾳ γενοµένους τῆς φθορᾶς, 
ἔτι δὲ τοὺς ἔμπροσθεν τούτων γενοµένους ἡμῖν λόγους 
πεφί τε μονσικῆς καὶ µέθης καὶ τὰ τούτων ἔτι πρύτερα. 5 
ταῦτα γάρ πάντα εἴρηται τοῦ κατιδεῖν ἕνεκα πῶς ποτ 
ἂν πόλις ἄριστα οἰκοίη, καὶ ἰδίᾳ πῶς ἄν τις βέλτιστα τὸν Β 
αὐτοῦ βίον διαγάγοι. εἰ δὲ δή τι πεποιήκαµεν προὔργου, 
τίς ποτ ἂν ἕλεγος Ὑίγνοιο ἡμῖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 
λεχθείς, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία; 10 

XA. ᾿Ἐγώ τιν’, ὦ. ξένε, µοι δοκῶ κατανοεῖν. ἔοικε 
κατὰ τύχην τινὰ ἡμῖν τὰ τῶν λόγων τούτων πάντων ὧν 

διεξήλθοµεν γεγονέναι: σχεδὸν γὰρ εἰς χρείαν αὐτῶν ἴγωγ" : 
ἐλήλυθα τὰ νῦν, καὶ κατά τινα αὖ καιρὸν σὐ τε παρα- 
Ἰέγονας ἅμα καὶ ΠΜέγωλος ὅδε. οὐ γὰρ ἀποκρύψφομαι 15 

σφὠ τὸ νῦν ἐμοὶ ξυμβαῖναν, ἀλλὰ καὶ πρὸς οἰωνόν τινα ἵὉ 
ποιοῦμαι. ἡ γὰρ πλείστη τῆς Κρήτης ἐπιχειρεῖ τινὰ ἅποι- 
κίαν ποιήσασθαι, καὶ προστάττει τοῖς Ννωσίοις ἐπιμελη- 
Φῆναι τοῦ πράγματος, ἡ δὲ τῶν Κνωσίων πόλεις ἐμοί τε 
καὶ ἄλλοις ἐννέα: ἅμα δὲ καὶ νόμους τῶν τε αὐτόθι, εἴ ον 
τινες ἡμᾶς ἀρέσκονσι, τίθεσθαι κελεύει, καὶ εἴ τινες ἑτέ- 

ρωθεν, μηδὶν ὑπολογιζομένους τὸ ξενικὸν αὐτῶν, ἂν βελ- 
τίους φαίνωνται. νῦν οὖν ἐμοί τε καὶ ὑμῖν ταύτην δῶμεν 
χάριν" ἐν τῶν εἰρημένων ἐκλέξαντες τῷ λόγω συστησώ- 
µεθα πόλιν, οἷον ἐξ ἀρχῆς κατοικίζοντες, καὶ ἅμα μὶν 15 
ἡμῖν οὗ ζηεοῦμεν ἐπίσκεφις γενήσεται, ἅμα δ᾽ ἐγώ τάχ᾿ 
ἂν χρησαίµην εἰς τὴν µέλλουσαν πόλιν ταύτῃ τῇ συστάσει. 

αΘ. Οὐ πόλεμόν γε ἐπαγγέλλεις, ὦ Κλεινία" ἀλλ’ εἰ 
µή τι Μεγίλλῳ πρόσαντες, τὰ παφ ἐμοῦ γε ἡγοῦ σοι 
πάντα κατὰ νοῦν ὑπάρχειν εἰς δύναμιν. ο 0 

Κα. : Εὖ λέγειᾳ, 
ΜΕ. Καὶ μὴν καὶ τὰ παρ ἐμοῦ. 

Κα. Κάλλιοτ εἰρήκατον. ἀτὰρ πειρώµεθα λόγῳ πρῶ- Ἑ 
τον κατοικίζειν τήν πόλιν. 

εν] 
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Φέρε δή, τίνα δεῖ διανοηθῆναί ποτε τὴν πόλιν ἔσε- 

σθαι; λέγω δὲ οὔ τι τοὔνομα αὐτῆς ἐρωτῶν ὃ τί ποτ 
ἔστι τὰ νῦν, οὐδ' εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὅ τε δεήσει κα- 
λεῖν αὐτήν' τοῦτο μὲν γὰρ τάχ΄ ἂν ἴσως καὶ ὁ κατοικι- 

δσμὺς αὐτῆς ἤ τις τόπος ἢ ποταμοῦ τινὸς ἢ κρήνης ἢ 

Θεῶν ἐπωνυμία τῶν ἐν τῷ τόπῳ προσθείη τὴν αὐτῶν φή- 
βΒ μην καινῇ γενομένῃ τῇ πόλει" τόδε δὲ περὶ αὐτῆς ἐσεῖν 

ὃ βονλόμενος μᾶλλον ἐπερωτῶ, πόεερον ἐπιθαλαετίδιος 
ἔσται τις ἢ χερσαία. 

ιο ΚΑ. Σχεδόν, ὦ ξένε, ἀπίχει Φαλάτης γε ἡ πόλις 

ἧς πὲρι τὰ νῦν δὴ λεχθέντα ἡμῖν, εἴ τινας ὀγδοήκοντα 
σταδίους. 

ἀθΘ. Τί δέ; λιµένε ἀρ εἰσὶ κατὰ ταῦτα αὐτῆς, ἢ 
τὸ παράπαν ἀλίμενος; 

XA. Εὐλίμενος μὶν οὖν ταύτῃ γε ὡς δυνατὺν µά- 
λιστα, ὦ ἑένει 

6 46. Παπαί, οἷον λέγεις! εί δέ; περὶ αὐτὴν ἡ χώρα 
πότερα πάµφοφος ἢ καὶ τινῶν ἐπιδεής:; 

XA. Σχεδὸν οὐδενὸς ἐπιδεής, 
ο 4Θ. Γείτων δὲ αὐτῆς πύλις ἆρ ἴσται τις πλησίον; 

Κα. Οὐ πάνυ, διὺ καὶ κατοικίζεαι" παλαιὰἁ γάρ 
τις ἐξοίκησις ἐν τῷ τόπῳ Ὑενομένη τὴν χάραν ταύτην 
ἔρημον ἀπείργασται χρόνον ἀμήγανον ὅσον. 

486. Τί δ' αὖ; πεδίων τε καὶ ὀρῶν καὶ ὕλης πῶς 
3δ μέρος ἑκάστων ἡμῖν εἴληχεν; 

ι] Κα. Προσέοικε τῇ τῆς ἄλλης Κρήτης φύσει ὅλη. 

46. Τραχυτέραν αὐτὴν ἢ ἢ πεδιεινοτέφαν ὢν λέγοις. 
Κ4. Πάνυ μὶν οὖν. 
40. Οὐ τοίνυν ἀνίατός γε ὤν εἴη πρὸς ἀρετῆς κτῆ- 

α9σιν. εἰ μὲν γὰρ ἐπιθαλαττία τε ἴμελλεν εἶναι καὶ εὐλί- 

µενος καὶ μὴ πάμφορος ἀλλ) ἐπιδεὴς πολλῶν, μεγάλου 

33δ15 

τινὸς ἔδει σωτῆρός τε αὐτῇ καὶ νομοθετῶν θείων τινῶν, 

εἰ μὴ πολλά τε ἔμεὶλεν ἤθη καὶ ποικίλα καὶ φαῦλα Έξειν 
τοιαύτη φύσει γενοµένη" νῦν δὲ παραμύθιον ἴχει τὸ τῶν 
ὀγδοήκοντα σταδίων. ἐγγύτερον μέν τοι τοῦ δέοντος κεῖται 
τῆς Φαλάττης, σχεδὸν ὅσον εὐλιμερωτέραν αὐτὴν φῇς s 333 

εἶναι. ὅμως δὲ ἀγαπητὸν καὶ τοῦτο. πρόσοικος γὰρ Φά- 3105 
λαττα χώρα τὸ μὲν παρ ἑκάστην ἡμέραν ἠδύ, µάλα γε 
μὴν ὄνεως ἁλμνρὸν καὶ πικρὸν γειεύνημα" ἐμπορίας γὰρ 
καὶ χρηµατισμοῦ διὰ καπηλείας ἐμπιπλᾶσα αὐτήν, ἤθη 
παλίμβολα καὶ ἄπιστα ταῖς ψυχαῖς ἐνείκτουσα, αὐτήν τειο 
πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν ἄπιστον καὶ ἄφιλον ποιεῖ καὶ πρὸς 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ὠσαύτως. παραμύθιον δὶ δὴ 
πρὺς ταῦτα καὶ εὖ πάµφορος εἶναι κέκτηται, τραχεῖα δὲ Β 
οὖσα δῆλον ὡς οὐκ ἂν πολύφορός τε εἴη καὶ πάµφορος 

ἅμα. τοῦτο γὰρ ἴχουσα, ποὶλὴν ἐξαγωγὴν ἂν παρεχο- 15 
µένη, νομίσματος ἀργυροῦ καὶ χρυσοῦ πάλιν ἀντεμπίπλαιτ' 
ἄν, οὗ μεῖζον κακόν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πόλει ἀνθ' ἑνὸς 
ἓν οὐδὶν ἂν γίνοιτο εἰς γενναίων καὶ δικαίων ἠθῶν 
ακτῆσιν, ὡς ἔφαμεν, εἰ µεμνήµεθα, ἐν τοῖς πρόσθεν λόγοις. 

Κα. ᾽Αλλὰ µεμνήμεθα, καὶ συγχωροῦμεν τότε λέγειν 90 
ἡμᾶς ὀρθῶς καὶ τὰ νῦν. 

4Θ. Τί δὲ δή: ναυπηγησίµης ὕλης ὁ τύπος ἡμῖν ϐ 
τῆς χώρας πῶς ἔχει; 

Κα. Οὐκ ἔσειν οὔτε τις ἐλάτη λόγου ἀξία οὔτ αὖ 
πεύχη, κυπάριττός τε οὐ πολλή: πίτυν τ αὖ καὶ πλά- 15 
τανον ὀλίγην ἂν εὕροι τις, οἷς δὴ πρὸς τὰ τῶν ἐνεὸς 
τῶν πλοίων µέρη ἀναγκαῖον τοῖς ναυπηγοῖς χρῆσθαι 3984 
ἑκάστοτε. 

4Θ. Καὶ ταῦτα οὐκ ἂν κακῶς ἴχοι τῇ χώρα τῆς 
φύσεως. 30 

κα. Τί δή: 

6. αὐτῶν α. — 15. οὖν ἐστὶ ταύτῃ 4. — δυνατὸν 4: δυνατόν ἐσει abe. — 33. ἐξοίκισις αὖ. -- 34, δ) αὖ) δαὶ 

εοστ. 4, δὲ 3, αὖ δὲ Β. — 17. πεδινωτέραν a. 
9. αὐτήν cum Αλίο be: ἑαυτήν cum Ubris ᾱ. — 16. ἀργύρου α. — ἀντεπίμπλατ α. 
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48. Μιμήσειο πονηρὰς μιμεῖσθαι τοὺς πολεμίους μὴ 
ὮῬ ῥαδίως δύνασθαί τινα πόλιν ἀγαθόν. 

XA. Εἰ δὴ τί τῶν εἰρημένων βλέψας εἶπες ὃ λέγεις; 
4Θ. 9. δαιµόνιε, φύλαττέ µε εἰς τὺ κατ ἀρχὰς 

δεἰρημένον ἀποβλίπων, τὺ περὶ τῶν Κρηεικῶν νόμων, 
ὡς πρὸς ἓν τι βιέποιεν. καὶ δὴ καὶ τοῦτ ἐλεγέτην αὐτὸ 
εἶναι σφὼ τὸ πρὸς τὸν πόλεμον, ἐγὼ δὲ ὑπολαβὼν εἶπον 
ὡς ὅτι μὲν εἰς ἀρετήν ποι β]έποι τὰ τοιαῦτα νόμιμα κεί- 
µενα, καλῶς ἴχοι, τὸ ὅ᾽ ὅτι πρὺς µέρος αλλ’ οὐ πρὺς 

Ε ιοπᾶσαν σχεδόν, οὐ πάνυ ξυνεχώρουν. νῦν οὖν ὑμεῖς µοι 
τῆς παρούσης νομοθεσίας ἀντιφυλάξατε ἑπόμενοι ἐὰν 
ἄρα τι μὴ πρὺς ἀρετὴν τεῖνον ἢ πρὸς ἀρετῆς µόριον νο- 
μοθετῶ. τοῦτον γὰρ δὴ τίθεσθαι τὸν νόµον ὀφθῶς ὑπο- 
τίθεµαι µόνον, ὃς ἂν δίκην τοξύτου ἑκάσεοτε στοχάζηται 

106 1 τούτου ὕτω ἂν συνεχῶς τούτων τῶν ciel καλῶν τι ξυνέπηται 

335 µόνον, τὰ δὲ ἄλλα ξύμπαντα παραλείπη, ἐάν τέτις πλοῦτος 

ἐών τε ἄρα τι τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ὃν τυγχάνῃ ἄνευ τῶν 
προειρηµένων. τὴν δὲ δὴ µίέµησιν ἴλεγον τὴν τῶν πολε- 
µίων τὴν κακὴν τοιάνδε γίγνεσθαι, ὅταν οἰκῇ μέν τις 

1ο πρὺς Θαλάττῃ, λυπῆται ὃ) ὑπὸ πολεμίων, οἷον -- φφάόω 
γὰρ οὔ τι μνησικακεῖν βουλόμενος ἡμῖν Μίνας γὰρ 
δή ποτε τοὺς οὐκοῦνεας τὴν ᾿Αετικὴν παρεστήσατο εἰς 

Β ᾖµχαλεπήν τινα φορὰν δασμοῦ, δύναμιν πολλὴν κατὰ θά- 

λωτταν κεκτηµένος. οἱ ὅ) οὔτε πω πλοῖα ἐκέκτηντο, κα- 
πθάπερ νῦν, πολεμικά, οὔε αὖ τὴν χώραν πλήρη ναυπη- 

γησίµων ἑύλων, ὥσε᾽ εὐμαρῶς ναυτικὴν παρασχέσθαι δύ- 
ναμιν" οὕκουν οἷοί τ᾿ ἐγένονεο διὰ µιµήσεως ναντικῆς 

αὐτοὶ ναῦται γενόμενοι εὐθὺς τότε τοὺς πολεμίους ἁμύ- 
νασθαι. ἴτι γὰρ ἂν πλεονάκις ἑπτὰ ἀπολέσαι παϊΐδαρ αὖ- 

ϱ αι τοῖς συνήνεγκε, πρὶν ἀντὶ πεζών ὁπλιτῶν μονίμων ναν- 

τικοὺς γενοµένους ἐθισθῆναι πυκνὰ ὠποπηδῶώνεας ὄρομι- 
κῶς εἰς τὰς ναῦς ταχὺ πάλιν ἀποχωρεῖν, καὶ δοκεῖν 
μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν μὴ τολμῶντας ἀποθνήσπειν µένον- 
τας ἐπιφερομέρων πολεμµίων, αλλ’ εἰκνίας αὐτοῖς γίγνεσθαι 

πο προφάσεις καὶ σφόδρα ἑτοίμας ὅπλα τε ὠπολλῦσι καὶ 
φεύγουσε δή τινας οὐκ αἰσχράς, ὥς φασι, φυγάς. ταῦτα 

γὰρ ἐκ ναυτικῆς ὁπλιτείας ῥήματα φιλεῖ ξυμβαίνειν, οὐκ 

ἅξια ἐπαίνων πολλάκις µυρίων, ἀλλὰ τοὐναντίον" ἔθη 

γὰρ πονηρὰ οὐδέποτε ἐθίζειν δεῖ, καὶ ταῦτα τὸ τῶν πο- 
αυ λιτῶν βέλτιστο» µέρος. ἦν δὲ που τοῦτό γε καὶ παρ 

507 Ὁμήφου λαβεῖν, ὅτι τὸ ἐπιεήδευμα ἦν τὸ τοιοῦτον οὐ 
καλόν. ᾿Όδυσσεὺς γὰρ αὐτῷ λοιδαρεῖ τὸν Αγαμέμνονα, 

τῶν ᾽Αχγαιῶν τύτε ὑπὸ τῶν Τρώων κατεχοµένων τῇ µάχη, 

κελεύοντα τὰς ναῦς εἰς τὴν Φάλατταν καθέλκεν, ὁ δὲ 

5 χαλεπαίνει τε αὐτῷ καὶ λέγει 
ὃς κέλεαι πολέμοιο ουνεσταύτος καὶ ἁὐτῆς 

ρ 
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νῇας ἐὼσσέλμους ἅλαδ' ἔλκειν, ὄφρ' ἔτι μᾶλλον Ε 
Τρωσὶ μὶν εὐκτὰ γένηταε ἐελδομένοισί περ ἔμπης, 
ἡμῖν ὃ) αὐπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπη: οὐ γὰρ Αχαιοί 
σχήσουσιν πολέμου νηῶν ἆλαδ' ἑλκομενάων, 
ἁλλ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρµης. 5 
ἔνθα κε σὴ βουλὴ δηλήσεταε, οἱ ἀγοφεύεις. 

ταῦτ οὖν ἐγίγνωσκε καὶ ἐκεῖνος, ὅτι κακὸν ἐν θαλάττη 
τρυῄρεις ὁπλίταις παρεστῶσαι µαχομένοις" καὶ λέοντες ἂν 
ἐλάφους ἐθισθεῖεν φεύγειν τοιούτοις ἴθεσι γρώµενοι" 
πρὸς δὲ τούτοις αἱ διὰ τὰ ναυτικἁ πόλεων δυνάμεις ἅμα ιο 
σωτηρία τιμὰς οὐ τῷ καλλίότω τῶν πολεμικῶν ἀποδιδύασι. 
διὰ κυβερνητικῆς γὰρ καὶ πενεηκονταρχίας καὶ ἐφετικῆς Β 
καὶ παντοδαπῶν καὶ οὐ πάνυ σπουδαίων ἀνθρώπων 
νομένης τὰς ειμὰς ἑκάστοις οὐκ ἂν δύναιτο ὀφθῶς ἄπο- 
διδόναι τις. καί τοι πῶς ἂν ἔτι πολιτεία γίγνοιτο ὀρθὴ 16 
τούτου στεροµένη; 

Κα. Σχεδν ἀδύνατον. ἀλλὰ µήν, ὦ ξένε, τήν γε 
περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν τῶν Ελλήνων πρὸς τοὺς βαρ- 

βάρους γενομένην ἡμεῖς γε οἱ Κρῆτες τὴν Ἑλλάδα φαμ 
σῶσαι. 2 

αθΘ. Καὶ γὰρ οἳ πολλοὶ τῶν Ελλήνων τε καὶ βαρ- 
βάρων λέγουσι ταῦτα. ἡμεῖς δέ, ὦ φίλε, ἐγώ τε καὶ ὅδε, ϐ 
Μέγιλλος, φαμὲν τὴν πεζὴν µάχην τὴν ἐν Παραθώνι 
γενοµένην καὶ ἐν Πλαταιαῖς τὴν μὲν ἄρξαι τῆς σωτηρίας 

τοῖς Ἓλλησι, τὴν δὲ τέλος ἐπιθεῖναι, καὶ τὰς μὲν βελ-15 
τίους τοὺς ΄Ἕλληνας ποιῆσαι, τὰς δὲ οὐ βελείους, ἵν' 

οὕτω Λέγωμεν περὶ τῶν τότε ξυόσωσασῶν ἡμᾶς μαχῶν" 
πρὸς γὰρ τῇ περὶ Σαλαμίνα τὴν περὶ εὺ ᾿ρτεμίσιόν σοι 

προσθήσω κατὰ Θάλατταν μάχη». ἀλλὰ γὰρ ἀποβλέποντες 

νῦν πρὸς πολιτείας ἀρετὴν καὶ χώρας φύσιν σκοπούµεθα πο D 

καὶ νόμων τάξιν, οὐ τὸ σώζεσθαί τε καὶ εἶναι µόνον 
ἀνθρώποις τιµιώτατον ἠγούμενοι, καθάπερ οἱ πολλοί, τὸ 
ὅ ὡς βελτίστους γέγνεσθαέ τε καὶ εἶναι τοσοῦτον χρόνον 
ὅσον ἂν ὧσιν. εἴρηται ὃ ἡμῖν, οἶμαι, καὶ τοῦτο ἐν τοῖς 

107 

πρόσθεν. 15 
Κα. Τί μήν; 308 
ΑΘ. Τοῦτο τοίνυν σκοπώμεθα µόνον, εἰ κατὰ τὴν 

αὐτὴν ὁδὸν ἐργόμεθα βελείστην οὖσαν πόλεσι κατοικίσεων 
πέρι καὶ νομοθεσιῶν, 

Κι. Καὶ πολύ γε. 40 

A6. Αέγε δὴ τοίνυν τὸ τούτοις ἐξῆς, τίς ὁ κατοικι- Ἑ 
ζόμενος ἡμῖν λεὼς ἔσεαε; πότερον ἐξ ἁπάσης Κρήτης 
ὁ ἐθέλων, ὡς ὄχλου τινὸς ἐν ταῖς πόλεσιν ἑκάσταις γεγε- 

φηµένου πλείονορ ἢ κατὰ τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφήν; οὐ 
γάρ που τὸν βου]όμενόν γε Ελλήνων συνάγετε. καί τοί as 
τινας ἡμῖν ἔκ τε άργους ὁρῶ καὶ Αὐγίνης καὶ ἄλλοθεν 

6, ἐλέγετον ab. — 10. πᾶσαν, σχεδὸν οὐ πάνυ ᾱ. -- 15. συνεχῶς τούτων τῶν ἀεὶ] συνεχῶς τοῦ τῶν ἀεὶ 4 οἱ }ρ. 
8, συνεχώς τούτων ἄεὶ Ἐ Θυ[τ, συνεχώς τῶν αεὶ Β, συνεχώς ἀεὶ ο εωαι γρ. 4, συνεγῶς ἀεὶ τῶν Wiuckelmannus, 
coil. 807 Ε. Hom. Odyss. εν 74. Herodot. L 07. - καλόν ο, -- ξυνέόπηται ο εππα γρ. 4. — 16. µύνῳ αἩ, -- 30, νοµί- 
µων α. — 34. εἰκαίας a. — 30. τοιαῦτα ππείοτο Οογαῦ be. — 37. φιλε] φασὶ a. — 46. Hom. Hiad. ἔ, 96 -- 103. 

5. Αλλά ἀποπτανέουσιν a. — 12. διὰ del. Astius. — ἐρερικῆς 4 δυ[ῆτ. — 19. ἐρε. παντοδαπών a, ἐέρετ. 
διὰ παντοδαπῶν Astius. — 13. οἱ οπι. Βια ματ! operae. 
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τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν χώραν κατωκισµένους" τὸ δὲ δὴ 
παρὸν ἡμῖν λέγε, πόθεν ἴσεσθαι φᾗς στρατόπεδον τῶν 
πολιτῶν τὰ νῦν; 

Κ. "Εκ τε Κρήτης ἑυμπάσης ἴοικε γενήσεσθαι, καὶ 
δτῶν ἄλλων δὲ Ελλήνων μάλιστά µοι φαίνονται τοὺς ἀπὸ 
Πελοποννήσου προσδέξεσθαι ἑυνοίκους. καὶ γάρ, ὃ νῦν 

δὴ λέγει, αἰηθὶς φράξει, ὡς ἐξ άργους εἰσί, καὶ τό 
γε μάλιοτ᾽ εὐδοκιμοῦν τὰ νῦν ἐνθάδε γένος, τὸ Γορτν- 
γικόν. ἐκ Γόρτυνος γὰρ τυγχάνει ἀπωκηκὸς ταύτης τῆς 

10 Πελοποννησιακής. 
4Θ. Οὐ τοίνυν εὔκο]ος ὁμοίως γέγνοιτ᾽ ἂν ὁ κατοι- 

πισμὸς ταῖς πόλεσιν, Όταν μὴ τὸν τῶν ἐσμῶν γέγνηται 

τρόπον, ἓν γένος ἀπὸ μιᾶς ἰῶν χώρας οὐχίζηται, φίλον 
παρὰ φίλων, στενοχωρία τινὶ πολιορκηθὶν γῆς ἤ τισιν 

15 ἄλλοις τοιούτοις παθήµασιν ἀναγκασθέν. ἐστι ὅ ὅτε καὶ 

στάσεσι βιαζόµενον ἀναγκάζοιτ ἂν Ἱτέρωσε ἀποξενοῦσθαι 
πόλεώς ει µύριον’ ἤδη δέ ποτε καὶ ξυνάπασα πύλες τινῶν 
ἴφυγεν, ἄρδην κρείτονι κρατηθείσα πολέμῳ. εαῦτ᾽ οὖν 

ο. πάντ ἐσεὶ τῇ μὲν ῥάω κατοικίζεσθαί τε καὶ νομοθετεῖ- 

ἆοσθαι, τῇ δὲ χαλεπώτερα. τὸ μὲν γάρ ἓν τι εἶναι γένος 

ὁμόφωνον καὶ ὁμόνομον ἔχει τινὰ φιλίαν, κοινωνὸν Ἱερῶν 
ὂν καὶ τῶν τοἰούεων πάντων», νόμους ὃ) ἑεέρους καὶ πο- 
ἀείας ἄλλας τῶν οἴκοθεν οὐκ εὐπετῶς ἀνέχεται, τὸ δὅ᾽ 
ἐνίοτε πονηρία νόμων ἐστασιακὸς καὶ διὰ συνήθειαν ζη- 

B τοῦν ἔτι χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς ἤθεσι, δὲ ἃ καὶ πρότερον 
ἐφθάρη, χαλεπὸν τῷ κατοικίζοντι καὶ γομοθετοῦντι καὶ 

Ὁ δυσπειθὶς γίγνεται" τὸ δ' αὖ παντοδαπὺν ἐς ταὐτὸ ξυνεῴ- 

ῥνηκὸς γένος ὑπακοῦσαι μέν τινῶν νόμων καινῶν τάχα 

ἂν ἐθελήσειε μᾶλλον, τὸ ὃλ συμπνεῦσαι καὶ καθάπερ 
30 ἵππων ζεῦγος καθ’ ἕνα εἰς ταὐτόν, τὸ λεγόµενον, ξυμφο- 

σῆσαι χρόνου πολλοῦ καὶ παγχάλεπον. ἀλλ’ ὄντως ἐστὶ νο- 
µοθεσία καὶ πόλεων οὐκισμοὶ πάντων τελεώτατον πρὸς 
ἀριτὴν ἀνδρών. 

ΚΑ. Εἰκός' ὅπη δ' αὖ βλέπων τοῦτ εἴρηκας, φράξ᾽ 
16 ἴτι σαφέστερον. 

x 40. 'Q γαθέ, ἴοικα περὶ νομοθετῶν ἐπανιὼν καὶ 
σκοπῶν ἅμα ἐφεῖν τι καὶ φαῦλον' ἁλλ' ἐὰν πρὸς καιρόν 
τινα λέγωμεν, πρᾶγμα οὐδὲν γήνοις ἂν ἔτι. καί τοι τί 

ποτε δυσχεραίνω; σχεδὸν γάρ τοι πάντα οὕτως ἔοικ) 
«0 ἴχειν τάνθρώπινα. 

ΚΑ. Τοῦ δὴ πέρι λέγεις; 
40. ᾿"Εμελλον 1έγειν ὡς οὐδείς ποτε ἀνθρώπων οὐδὲν 

φομοθετεῖ, εὖχαι δὲ καὶ ξυμφοραὶ παντοῖαι πίπτονσαι 

παντοίως νομοθετοῦσι τὰ πάντα ἡμῖν. ἢ γὰρ πύλεμός τις 
ὦ βιασάµενος ἀνέτρεψε πολιτείας καὶ μετέβαλε νόμους, ἢ 

πενίας χαλεπῆς ἀπορία" πολλὰ δὲ καὶ νόσοι ἀναγκάζουσι 
καινοτομεῖν λοιμῶν τε ἐμπιπτόντων, καὶ χρύνον ἐπὶ πο- 

, 
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αὺν ἐνιαυτῶν πολλῶν πολλάκις ἀκαιρία. ταῦτα δὴ Απάντα 
προϊδών τις ἀἴξειεν ἂν εἰπεῖν Όπερ ἐγὼ νῦν δή, τὸ Όνη- 
τὸν μὲν µηδένα νομοθετεῖν μηδέν, τύχας ὅ᾽ εἶναι σχεδὸν 
ἅπαντα τὰ ἀνθρώπινα πράγματα. τὸ ὅ) ἔστι περί τε 
νανειλίαν καὶ πυβερνητικὴν καὶ ἑατρικὴν καὶ στρατηγικὴν ὃ 
πάντα ταῦτ' εἰπόντα δοκεῖν εὖ λέγειν" ἀλιὰ γὰρ ὁμοίως 
αὖ καὶ τόδε ἴσει λέγοντα εὖ λέγειν ἓν τοῖς αὐτοῖς τούτοις. 

Κά. Τὸ ποῖον; 
46. Ὡς ΦΒεὺς μὶν πάντα καὶ μετὰ θεοῦ εὖχη καὶ 34 

καιρὸς τώνθρώπινα διακυβερνῶσι ξύμπαντα. ἡμερώτερον ι9 
μὴν τρίτον ξυγχωρῆσαι τούτοις δεῖν ἔπεσθαι τέχνην' 

καιρῷ γὰρ χειμῶνος ξνυλλαβέσθαι κυβερνηεικὴν ἢ µή, ϱ 
μέγα πλεονέκτημα ἔγωγ ἂν Φείην. ἢ πῶς; 

Κά. Οὕτως. 

4Θ. Οὐκοῦν καὶ τοῖς ἄλλοις ὠσαύτως κατὰ τὺν αὖ- 15 
εὐν ἂν ἔχοι λόγον; καὶ δὴ καὶ νοµοθεσίᾳ ταὐτὸν τοῦτο 
δοτέον' τῶν ἄλλων ξυμπιπτόντων ὅσα δεῖ χώρᾳ ἔνντυ- 
χεῖν, εἰ μέλλοι ποτὶ εὐδαιμόνως οἰκήσειν, τὸν νοµοθέ- 
την ἀληθείας ἐχόμενον τῇ τοιαύτῃ παραπεσεῖν ἑκάστοτε 
πύλει δεῖν. 30 

Κά. ᾽αληθέσεατα λέγεις. 
4Θ. Οὐκοῦν ὅ γε πρὸς ἕκαστόν τι τῶν εἰρημένων ὮὉ 

ἔχων τὴν τέχνην κἂν εὔξασθαί που δύναιτο ὀρθῶς, τέ 
παρὸν αὐτῷ διὰ τύχης τῆς τέχνης ἂν µόνον ἐπιδέοι; 

Κά. Πάνυ μὶν οὖν, 35 
40. Οὔ τε ἄλλοι γε δὴ πάντες οἱ νῦν δὴ ῥηθέντες 

κελευόµενοι τὴν αὐτῶν εὐχὴν εἰπεῖν εἴποιεν ἄν. ἡ γάρ: 
Κα. Τί μήν; 

46. Ταὐτὸν δὴ καὶ νομοθέτης, οἶμαι, δράσειεν. 
Κα. ᾿Εγωγ οἶμαι. 30 
4θΘ. Φέρε δή, νοµοθέτα, πρὸς αὐτὸν φῶμεν, τί σοι 

καὶ πώς πόλιν ἔχουσαν δῶμεν, ὃ λαβὼν ἕξεις ὡσε᾽ ἐκ τῶν 19 
λοιπῶν αὐτὺς τὴν πόλιν ἱκανῶς διοικῆσαι; Τί μετὰ τοῦτ' ε 

εἰπεῖν ὀρθῶς ἔσειν; ρα τὸ τοῦ νοµοθέτου φράζωµεν: 

τοῦτο, ἦ χάρη 36 
Χα. Ναί 

46. ὙΤύδε' τοραννουµένην µοι δύτε τὴν πόλιν, φῄή- 

σε" τύραννος ὅ᾽ ἴσεω νέος καὶ µνήµων καὶ εὐμαθὴς καὶ 

ἀνδρεῖος καὶ μεγαλοπρεπὴς φύσει. ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς πρό- 
σθεν ἐλέγομεν δεῖν ἔπεσθαι ξύμπασι τοῖς τῆς ἀρετῆς µέ- 0 
ρεσι, καὶ νῦν τῇ τυραννουµένῃ ψυχῇ τοῦτο ξυνεπέσθω, 
ἐὰν μέλλῃ τῶν ἄλλων ὑπαρχόνεων ὄφελος εἶναί τι. 

Κ4. «Σωφροσύνην µοι δοκεῖ φράζεν, ὦ ΠΜέγιλλε, 
δεῖν εἶναι τὴν ξυνεποµένην ὁ ξένος. ἡ γάρ; 

4Θ. Τὴν δημώδη γε, ὦ Κλεινία, καὶ οὐχ ἣν τις (5 
σεμνύνων ἂν λέγοι, φρόνησιν πφοσαναγκάζων εἶναι τὸ 
σωφρονεῖν, ἀλλ’ ὅπερ εὐθὺς παισὶ καὶ Θηρίοις, τοῖς μὶν 

. 

6. πφοσδέξασθαι Ἀοευ[ητ. 
19, γάρ τοι) Ἱππππο γάρ τι, Όκκκ. -- 

— 2 ὄντως Afr οἱ γρ. 3: οὕτως ϐ ei re. 4, ὅμως abe. — 10. ἐπαινῶν a. — 
ἔοικεν ac. — 47. τε del. Astius. 

2. θνητών ac. — 18. μέλλει ab. — 31. ὀρθῶς τι παρὸν ᾱ. — 34. ρα τὸ τοῦ φομ. φράζωµεν (φφάζοµεν Ἑδλο[ ὃν 
εἰ corr. 4); τοῦτο, ἡ Adllus: ἆρα τοῦ »οµ. φράζωµεν τοῦτο; Jabe. -- 38. καὶ απίο μνήµων om. Βεκκοτί operas. 
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ἀκρατῶς ἔχειν πρὸς τὰς ἡδονάς, ξύμφνυτον ἐπανθεῖ, 
Β τοῖς δὲ ἐγκρατῶς' ὃ καὶ µονούμενον ἔφαμεν τῶν πολ- 

λῶν ἀγαθῶν λεγομένων οὐκ ἄξιον εἶναι λόγου. ἔχετε γὰρ 
ὃ λέγω πον. 

5. ΚΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
40. ὕΤαύτην τοίνυν ἡμῖν ὁ τύραννος τὴν φύσιν 

833 ῥἐχέτω πρὸς ἐκείναις ταῖς φύσεσιν, εὖ μέλλει πόλις ὡς ὃν- 
γατόν ἐστι τώχιστα καὶ ἄρισεα σχήσειν πολιτείαν ἣν λα- 
βοῦσα εὐδαιμονέστατα διάξει. Θάττων γὰρ ταύτης καὶ 

1ο ἁμείων πολιτείας διάθεσις οὔτ᾽ ἔστιν οὔτ᾽ ἄν ποτε γένοιτο. 
6 Κα. Πῶς δὴ καὶ τίνι λόγῳ τοῦτο, ὦ ξένε, λέγων ἄν 

τις ὀρθῶς λέγειν αὐτὸν πείθοι; 

ΑΘ. Ῥᾷδιόν που τοῦτό γε νοεῖν ἐσε, ὦ Κλενία, 
κατὰ φύσιν ὡς ἔσει τοῦθ' οὕτως. 

is Κα. Πῶς λέγχεις; εἰ τύραννος γένοιτο, φῄς, νέος, 

σώφρων, εὐμαθής, µνήµων, ἀνδρεῖος, μεγαλοπρεπής: 
4Θ. Εὐευχής, πρόσθες, μὴ κατ ἄλλο, ἁλλὰ εὺ γε- 

νέσθαι τε ἐπ αὐτοῦ νοµοθέτην ἄξιον ἐπαίνου καί τινα 
Ὁ τεύχην εἷς ταὐτὸν ἀγαγεῖν αὐτώ. γενοµένου γὰρ τούτου 

30 πάντα οχεδὸν ἀπείργασται τῷ θεῷ, ἅπερ ὅταν βουληθῇ 
διαφερόντως εὖ πρᾶξαί τινα πύλιν. δεύτερον δέ, ἐάν 
ποτέ τινες δύο ἄρχοντες γίγνωνται τοιοῦτοι, τρίτον ὅ᾽ 
αὖ καὶ κατὰ λόγον ὠσαύτως χαλεπώτερο», ὅσω πλείους" 
ὅσῳ ὅ᾽ ἐνανείον, ἐναντίως. 

35 Κ4. Ἐκ τυραννίδος ἀρίστην φὴς γενέσθαι πόλιν ἄν, 
ὡς φαίνει, μετὰ νοµοθέτου γε ἄκφου καὶ τυράννου κο- 

399 σμίου, καὶ ῥᾷστά τε καὶ τάχισε᾽ ἂν μεταβαλεῖν εἰς τοῦτο 
E ἐκ τοῦ τοιούτου, δεύτερον δὲ ἐξ ὀλιγαρχίας. ἢ πῶς λέγεις; 

καὶ τὸ τρίτον ἐκ δηµοκρατίαρ. . 

υ 4Θ. Οὐδαμῶς, ἀλλ ἐκ ευραννίδος μὲν πρῶτον, δεύ- 
τερον δὲ ἐκ βασιλικῆς πολιτείας, τρίτον δὲ ἕκ τινος δηµο- 

πρατίας" τὸ δὲ τέταρτον, ὀλιγαρχία τὴν τοῦ τοιούτου 
γένεσιν χαλεπώτατα δύναιτ ἂν πφοσδέξασθαι. πλεῖστοι 
γὰρ ἐν αὐτῇ δυνάσται γίγνονται. λέγομεν δὴ ταῦτα γίγνε- 

αὔσθαι τότε ὅταν ἀληθὴς μὲν νομοθέτης γένηται φύσει, 

κοινὴ δὲ αὐτῷ τις ξυµβῆ ῥώμη πρὺς τοὺς ἐν τῇ πόλει 
µέγιστον δυναµένους. οὗ ὅ᾽ ἂν τοῦτο ἀριθμῷ μὲν βραχύ- 
τατον, ἐσχνρότατον δέ, καθάπερ ἐν τυραννίδε, γένηταε, 
ταύτῃ καὶ τότε τάχος καὶ ῥᾳστώνη τῆς μεταβολῆς γίγνε- 

4οσθαι φιλεῖ. 

Κα. Πῶς; οὐ γὰρ ———— 

460. Καὶ μὴν εἴρηταί γ ἡμῖν οὐχ ἅπαξ ἀλλ’, οἶμαι, 
πολλάκις. ὑμεῖς δὲ τάχα οὐδὲ τεθέασθε τυραννουµένην πόλιν. 

ΚΗ. Οὐδέ γε ἐπιθυμητὴς ἔγωγ᾽ εἰμὶ τοῦ θεάµατης. 
4Θ. Καὶ μὴν τοῦτό γ ἂν ἴδοις ἐν αὐτῇ τὸ νῦν δὴ 

λεγόμενον. 

η. Τὸ ποῖον; 

ΠΑάΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΝ ὃδ᾽. 58{ 

46. Οὐδὶν δεῖ πόνων οὐδέ τινορ παμπόλλου χρόνου 
τῷ τυράννῳ μεταβαλεῖν βουληθέντι πόλεως ἤδη, ποφρεύ- 
εσθαι δὲ αὐτὸν δεῖ πρῶτον ταύτη ὕπῃπερ ἂν ἐθελήσῃ, 
ἐάν τε πρὸς ἀρετῆς ἐπιτηδεύματα προτρέπεσθαι τοὺς πο- 
λίτας ἐάν τε ἐπὶ τοὐναντίον, αὐτὸν πρῶτον πάντα ὑπο- 6 
γράφοντα τῷ πράτεειν, τὰ μὲν ἐπαινοῦντα καὶ τιμῶντα, 
τὰ ὃ’ αὖ πρὸς ψόγον ἄγοντα, καὶ τὸν μὴ πειθόµενον 
ἀτιμάζοντα καθ᾽ ἑκάστας τῶν πράξεων. 

Κά. Καὶ πῶς οἰώμεθα ταχὺ ἐυνακολουθήσειν τοὺς 

ἄλλους πολίτας τῷ τὴν τοιαύτην πειθὼ καὶ ἅμα βίαν ιο 
εὔηφότι; 

ΑΘ. Μηδεὶς ἡμᾶς πειθέω, ὦ φίλοι, ἄλίη θᾶττον 
καὶ ῥᾷον μεταβάλλειν ἄν ποτε πόλιν τοὺς νόμους ἢ τῇ 
τῶν δυναστενόντων ἡγεμονίᾳ, μηδὲ νῦν γε ἄλλῃ γίγνεσθαι 
μηδ᾽ αὐθίς ποτε γενήσεσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἡμῖν οὐ τοῦτ 15 
ἐσεῖν ἀδύνατον οὐδὲ χαλεπῶς ἂν γενόμενον, ἀλλὰ τόὀδ D 
ἐστεὶ τὸ χαλεπὸν γενέσθαι, καὶ ὀλίγον δὴ τὸ γεγονὸς ἐν 
τῷ πολὶῷ χρόνῳ' Όταν δὲ ξυμβῇ, µυρία καὶ πάνε ἐν 509 
πύλει ἀγαθὰ ἀπεργάζεται, ἐν ᾗ ποτ ἂν ἐγγένηται. 

Κα. Τὺ ποῖον δὴ λέγεις; 3ο 
4Θ. "Όταν ἔρως Φεῖος τῶν σωφρόνων τε καὶ δικαίων 

ἐπικηδευμάτων ἐγγένηται µεγάλαις τιὶ δυναστείας, ἡ 
κατὰ µοναρχίαν δυναστενούσαις ἢ κατὰ πλούτων ὑύπερο- 3436 
χὰς διαφερούσαις ἢ γενών" ἢ τὴν Νέστορος ἐών ποτέ Ε 
τις ἐπανενέγκῃ φύσιν, ὃν τῇ τοῦ λέγειν ῥώμῃ φασὶ πάν- 15 
των διενεγκόνεα ἀνθρώπων πλέον ἔτι τῷ σωφρονεῖν δια- 
φέρει». ποῦτ οὖν ἐπὶ μὲν Τροίας, ὥς φασι, γέγονεν, 
ἐφ᾽ ἡμῶν δὲ οὐδαμῶς": εἰ δ’ οὖν γέγονεν ἢ καὶ γενήσεται 
τοιοῦτος ἢ νῦν ἡμῶν ἔσει τις, µακαρίως μὲν αὐτὸς [ῇ, 
µακάριοι δὲ οἱ ξυνήκοοι τῶν ἐκ τοῦ σωφρονοῦντος στό- 10 
µατος όντων λόγων. ὠσαύτως δὲ καὶ ξυμµπάσης δυνά- 
µεως ὁ αὐτὸς πέρι λόγος, ὡς ὅταν εἰς ταὐτὸν τῷ Φρο- 
εν τε καὶ σωφρονεῖν ἡ μεγίστη δύναμις ἐν ἀνθρώπῳ 
ξυμπέσῃ, τότε πολιτείας τῆς ἀρίότης καὶ νόμων τῶν τοι- 
οὕτων φύεται γένεσις, ἄλλως δὲ οὐ µή ποτε γένηται. 15 
ταῦτα μὶν οὖν καθαπερεὶ μῦθός τις λεχθεὶς κεχρησµφδή- 
σθω, καὶ ἐπιδεδείχθω εῇ μὲν χαλεπὺν ὃν τὺ πόλιν εὔνο- 
μον γέγγεσθαι, τῇ δ᾽, εἴπερ γένοιτο ὃ ἀέγομεν, πάντων 
τάχιστόν τε καὶ ῥᾷστον μακρῷ. 

Κα. Πώς ο 40 
4Θ. Πειρώμεθα προσαρµόττοντες τῇ πόλει σοι, κα- Β 

Φάπερ παῖδα πρεοβῖται, πλάττειν τῷ λόγω τοὺς νόμους. 
Κά. Ἴωμεν δὴ καὶ μὴ µέλίωμεν ἔτι. 
4Θ. Θιὸν δὴ πρὸς τὴν τῆς πόλεως κατασκενἠν ἐπι- 317 

παλώμεθα: ὁ δὲ ἀκούσειέ τε καὶ ἀκούσας Ίλεως εὐμενής «ο 
τε ἡμῖν ἔλθοι συνδιακοσµήσων τήν τε πόλιν καὶ τοὺς 
νόμους. 

ω 

212 
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AA. Ἔλθοι γαρ οὖν. 
46. ᾽Αιλὰ τίνα δή ποτε πολιτείαν ἔχομεν ἐν νῷ τῇ 

6 πόλει προσεάσεειν: 
ΚΗ. Οἷον δὴ τί λέγειν βουληθεὶς φράζ ἔτι σαφέ- 

6 στερον” οἷον δημοκρατίαν τινὰ ἢ ὁλιγαρχίαν ἢ ἀρισεοκρα- 
τίαν ἢ βασιλικήν. οὐ γὰρ δὴ τυραννίδα γέ που λέγοις ἄν, 
ὥς Υ) ἡμεῖς ὢν οὐηθείημεν. 

4Θ. Φίρε δὴ τοίνυν, πύτερος ὑμῶν ἀποκρίναόθαι 
πρύτερος ἂν ἐθίλοι τὴν οἴκοι πολιτείαν εἰπών, τίς τού- 

ότων ἐσείν; 
ΜΕ. Λῶν οὖν τὸν πρεσβύτερον ἐμὲ δικαιότερον εἰ- 

πεῖν πρύτερον; 

D XA. Ἴσως. 

ΜΕ. Καὶ μὴν ξυννοῶν γε, ὦ ξένε, τὴν ἐν 4ακεδαί- 
16 µονι πολιτείαν οὐκ ἔχω σοι φράζειν οὕτως ἤντινα προσα- 

γορεύειν αὐτὴν δεῖ. καὶ γὰρ τυραννίδε δοκεῖ µοι προσε- 
οικέναι" τὸ γὰρ τῶν ἐφόρων Θαυμαστὸν ὡς τυραννικὸν 

ἐν αὐκῇ γέγονε. καί τοι ἐνίοτέ µοι φαίνεται πασῶν τῶν 
348 πόλεων δηµοκρατονμένῃ μάλιστ ἐοικέναι. τὺ δ' αὖ μὴ 

30 φώναι ἀφιστοκρατίαν αὐτὴν εἶναι παντάπασιν ἄτοπον. καὶ 
Εξ μὴν δὴ βασιλεία γε διὰ βίου τ ἐοτὶν ἐν αὐτῇ καὶ ἀρχαιο- 

τάτη πασῶν καὶ πρὸς πάντων ἀνθρώπων καὶ ἡμῶν αὖὐ- 
τῶν Λεγομένη. ἐγὼ δὲ οὕτω νῦν ἐξαίφνης ἂν ἐρωτηθεὶς 
ὄντας, ὅπερ εἶπον, οὖκ ἴχω διορισάµενος εἰπεῖν εἰς τού- 

αὅτων ἐοτὶ τῶν πολιτειῶν. 
Κ4. Ἰαύεόν σοι πάθος, ὦ ΠΜέγιλλε, καταφαίνοµαι 

πεπυνθέναι' πάνυ γὰρ ἀπορῶ τὴν ἐν Κνωσῷ πολιτείαν 
τούτων τινὰ ὁμοχυριζόμενος εἰπεῖν. 

48. "Όνεως γάρ, ὦ ἄριστοι, πολιτειῶν µετέχετε' ἃς 
30 δὲ ὠνομάκαμεν νῦν, οὐκ εἰσὶ πολιτεῖαι, πόλεων δὲ οὐκή- 

σεις δεσποζοµένων τε καὶ δουἑευουσῶν µέρεσιν ἑαυτῶν 
τισί, τὸ τοῦ δεσπύτου δὲ ἑκάστη πφοσαγορεύεται κράτος. 
χρῆν ὅ᾽ εἴπερ τὸ τοιούτου τὴν πόλιν ἔδει ἐπονομάζεσθαι, 

τὸ τοῦ ὠληθῶς τῶν τὸν νοῦν ἐχόνεων δεοπόζοντος Θεοῦ 
30 ὄνομα λέγεσθαι. 

Κα. Τίς δ' ὁ θεύς: 

40. 40 οὖν µύθῳ σµικρά Υ ἔτι προοχρηστέον, εἰ 
μέλλομεν ἐμμελῶς πως δηλώσαι τὸ νῦν ἐφωτώμενον; οὐ- 

κοῦν χρὴ ταύτῃ δρῶν; 
0 ΚΑ. Πάνυ μὶν οὖν. 

319 4Θ. Τῶν γὰρ δὴ πόλεων ὧν ἔμπροσθεν τὰς ἔννοι- 
Ἡ κήσεις διήλθομεν, ἔτι προτέρα τούτων πάμπολυ λέγεταί 

τις ἀρχή τε καὶ οἴκησις γεγονέναι ἐπὶ Κρόνου μάλ’ εἰ- 

πια 

4. λέγεις Ἀδεο[ῆς, -- δή τί λέγχεις βουληθείς; φράς WVinckelmannus, οὐἩ. 640 Β. 722 6 

— 8 ἐθέλῃ a 
17. Ννωσσῷ a. — 13. τι 

Phileb. 58 β..-- οὐύθημεν 5, οὐηθεῖμεν Ἠοκκογα». 
κρατουµένη Winekelmannus κά Euthyd. p. 74. — 

IAATAÆNOE ΝΟΜΟΝ ὅ’. 212. 714. 

δαίµων, ᾗς µίµηµα ἔχουσά ἐστιν ἥεις τῶν νῦν ἄριστα 
οὐκεῖται. 

Κ1. Σφόδρ ἄν, ὡς ἔοικ, εἴη περὶ αὐτῆς δέον 
ἀκούειν. 

4Θ. ᾿Ἐμοὶ γοῦν φαίνεται: διὸ καὶ παρήγαγον αὐτὴν 5 
εἰς τὸ μέσον τοῖς λόγοις. 

ΜΕ. ᾿Ορθότατά γε δρῶν' καὶ τόν γε ἑξῆς περαίνων 
ὢν µῦθον, εἶπερ προσήκων ἐσεί, μάλ᾽ ὀρθῶς ἂν ποιοίης. C 

4Θ. «ραστίον ὡς λέγτε. φήµην τοίνυν παραδε- 

δέγµεθα τῆς τῶν τότε µακαρίας ζωῆς, ὡς ἄφθονά τειο 

καὶ αὐτόματα πάντα εἶχεν. ἡ δὲ τούτων αἰτία λέγεται τοι- 
δε τις" γιγνώσκων ὁ Κρύνος ἄρα, καθάπερ ἡμεῖς διελη- 
λύθαμεν, ὡς ἀνθρωπεία φύσις οὐδεμία ἱκανὴ τὰ ἀνθρώ- 
πινα διοικοῦσα αὐτοκράτωρφ πώντα μὴ οὐχ Ὀβρεώς τε καὶ 

ἀδικίας µεστοῦσθαι, ταῦε᾽ οὖν διανοούμενος ἐφίστη βα- 16 
σιλέας τε καὶ ἄρχοντας ταῖς πόλεσιν ἡμῶν οὐκ ἀνθρώ- —D 
πους, ἀλλὰ γένους Θειοτέρον τε καὶ ἀμείνονος, δαίμονας: 
οἷον νῦν ἡμεῖς ὄρῶμεν τοῖς ποιρνίοισι καὶ ὅσων ἥμεροί 
εἶσιν ἀγέλαι: οὐ βοῦς βοῶν οὐδὲ αἶγας αἰγῶν ἄρχοντας 
ποιοῦμεν αὐτοῖαί τινας, ἀλλ ἡμεῖς αὐτῶν δεσπόζοµεν, 30 
ἄμεινον ἐκείνων γένος. ταύτὺν δὴ καὶ ὁ θεὸς ἄρα καὶ 
φιλάνθρωπος ὢν τὸ γένος ἄμεινον ἡμῶν ἐφίστη τὸ τῶν 
δαιμόνων, ὃ διὰ πο]λῆς μὲν αὐτοῖς ῥᾳστώνης, πολλῆς ὅ' 
ἡμῖν ἐπιμελούμενον ἡμῶν», εἰρήνην τε καὶ αἰδῶ καὶ εὐ- Ε 
γοµίαν καὶ ἀφθονίαν δίκης παρεχόµενον, ἀστασίαστα 3 
καὶ εὐδαίμονα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἀπειργάζετο γένη. λέγει 
δὴ καὶ νῦν οὗτος ὁ λόγος ἀληθείᾳ χρώµενος, ὡς ὅσων ἂν 
πύλεων μὴ Φεὺς ἀλλά τις ἄρχῃ θνητός, οὐκ ἔσει κακῶν 
αὐτοῖς οὐδὶ πύνων ἀνάφνξις: ἁλλά μιμεῖσθαι δεῖν ἡμᾶς 
οἴεται πάση µηχανῇ τὸν ἐπὶ τοῦ Κρύνου λεγόμενο» βίον, 39 

καὶ ὅσον ἐν ἡμῖν ἀθανασίας ἕνεσει, τούτῳ πειθοµένους 600 
δημοσία καὶ ἐδίᾳ τάς τ᾽ οἰκήσεις καὶ τὰς πύλεις διοικεῖν, 3184 

τὴν τοῦ νοῦ διανομὴν ἐπονομάζονεας νόµον. εἰ ὅ᾽ ἄν- 
Όρωπος εἷς ἢ ολιγαρχία εις ἢ καὶ δημοκρατία ψυχὴν 
ἔχονσα ἡδονῶν καὶ ἐπεθυμιῶν ὀρεγομένην καὶ πληροῦσθαι 16 
πούτων δεοµένην, στέγουσαν δὲ οὐδὲν ἆλλ’ ἀνηνύτῳ καὶ 
ἀπλήσεῳ κακῷ νοσήµατι ἐυφεχομένην, ἄρξει δὴ πόλεως 

ἤ τινος ἐδιώτου καταπατήσας ὁ τοιοῦτος τοὺς »όμους, 

ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, οὐκ ἔσει σωτηρίας μηχανή. σκοπεῖν 394 
δὴ δεῖ τοῦτον τὸν λόγον ἡμᾶς, ὦ Κλεινία, πότερον αὐτῷ 40 8 
πεισύµεθα ἢ πῶς ὁράσομεν. ' 

AA. Ανάγκη δή που πείθεσθαι. 

4Θ. ᾿Εννοεῖς οὖν ὅτι νόμων εἴδη εινές φασιν εἶναι 
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τοσαῦτα ὕσαπερ πολιτειῶν, πολιτειῶν δὲ ἄρτι διεληλύθα- 
μεν ὅσα λέγουσιν οἱ πολλοί. μὴ δὴ φαύλου πέρι νοµίσῃς 

εἶναι τὴν νῦν ἀμφισβήτησι», περὶ δὲ τοῦ μεγίστου: τὸ 
γὰρ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον οἱ χρὴ βιέπειν, πάλιν ἡμῖν 

δ ἀμφισβητούμενον ἐλήλυθεν. οὔτε γὰρ πρὸς τὸν πόλεμον 
6 οὔτε πρὸς ἀρετὴν Όλην βλέπειν δεῖν φασὶ τοὺς νόμους, 

ἀλλ’ ἥτις ἂν καθεστηκοῖα ᾖᾗ πολιτεία, ταύτη δεῖν τὸ ἕνμ- 
φέρον, ὅπως ἄρξει τε ἀεὶ καὶ μὴ καταλνθήσεται, καὶ τὸν 
φύσει ὅρον τοῦ δικαίου λέγεσθαι κάλλιοῦ) οὕτως. 

Κα Πῶς 

ΑΘ. "Ότι τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον ἐστί. 
κι. ἐγ ἴτι σαφέστεφον. 
ΑΘ. Ὢδε. τίθεται δή πουν, φασί, τοὺς νόμους ἐν τῇ 

πόλει ἑκάστοτε τὸ κρατοῦν. ἡ γάρι 
1 Κα. Αληθῆ λέγεις. 

460. ΑΦ οὖν οἵἴει, φασί, ποτὶ δῆμον νικήσαντα ἢ 
ὮὉ τινα πολτείαν ἄλλην ἢ καὶ εύραννον Φήσεσθαι ἑκόντα 

359 αρὸς ἄλλο τι πρῶτον »όμονς ἢ τὸ ουμφέρον ἑαυτῷ τῆς 

ἀρχῆς τοῦ µένειν; 
πο Κα. Πῶς γὰρ ἅνι 

4θΘ. Οὐκοῦν καὶ ὃς ὢν ταῦτα τὰ τεθέντα παραβαίνη, 
κολάσει ὁ Θέμενος ὡς ἀδικοῦντα, δίκαια εἶναι ταῦτ) ἐπο- 

ρομάζων; 
Κ4. Ἔοικε γοῦν. 

5 4. Ταῦς ἄρ' ἀεὶ καὶ οὕτω καὶ ταύτῃ τὸ δίκαιον 
ἂν ἔχοι. 

XA. Φησὶ γοῦν οὗτος ὁ λόγος. 
Ε 4Θ. Ἔστι γὰρ τοῦτο Ἑν ἐκείνων τῶν δικαιωμάτων 

ἀρχῆς πἑρι. 
-υ Κ4. Ποίων δή: 

4Θ. Τῶν ἃ εύτε ἐπεσκοποῦμεν, τίνας τίνων ἄρχειν 
δεῖ. καὶ ἐφάνη δὴ γονέας μὲν ἐκγόνων, νεωτέρων δὲ 
πρεσβυτέρουᾳ, γενναίους δὲ ἀγεννῶν' καὶ συχνὼ ἄττα ἦν 
ἅλ᾽, εἰ µεμνήμεθα, καὶ ἐμπόδια ἕτερα ἑτέροισι. καὶ δὴ 

16 καὶ ἓν ἦν αὐτῶν τοῦτο, καὶ ἔφαμέν που κατὰ φύσιν τὸν 

315 ἍἨΠίνδαρον ἄγειν δικαιοῦντα τὸ βιαιότατον, ὦς φάναι. 

XA. Ναΐ, ταῦς ἦν ἃ τότε ἐλέχθη. 
ΑΘ. Σκόπει δὴ ποτέροις τιοὶν ἡ πόλις ἡμῖν ἐσεὶ πα- 

3053 µραδοτέα. Ίέγονε γὰρ δὴ µυριάκις ἤδη τὸ τοιοῦτον ἓν 

4οτισι πόλεσιν. ὁ 
Κ. Τὸ ποῖον; 
4Θ. ᾿᾽Αριῶν περιµαχήτων γενομένων οἱ νικήσαντες τά 

τε πράγµατα κατὰ τὴν πόλιν οὕτως ἐσφετέρισαν σφόδρα, 
ὥστε ἀρχῆς μηδ ὁτιοῦν µεταδιδόναι τοῖς ἠττηθεῖσι, μήτε 

« αὐτοῖς µήτε ἐκγόνοις, παραφυλάττοντες δὲ ἀλλήλους ζῶ- 

Ἡ ιν, ὅπως µή ποτέ τις εἰ ἀρχὴν ἀφικόμενος ἐπανασεῇ 

ΠΗ44ΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΝ ὅ’. 589 

µεμνημένος τῶν ἔμπροσθεν γεγονότων κακῶν: ταύτας δή 
πού φαµεν ἡμεῖς νῦν οὔτ) εἶναι πολιτείας, οὔτ ὀρθοὺς 
νόμους ὅσοι μὴ ἑυμπάσης τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ κοινοῦ 
ἐτέφησαν" οἳ ὅ᾽ ἕνεκα τινῶν, σοτασιωτείας ἀλλ οὐ ποῖι- 
τείας τούτους φαμένι καὶ τὰ τούτων δίκαια ἅ φασιν εἶναι, 5 
µάτην εἰρῆσθαι. λέγεται δὲ τοῦδ' ἕνεκα ταῦθ᾽ ἡμῖν, ὡς 
ἡμεῖς τῇ σῇ πόλει ἀρχὰς οὗ) ὅτι πλούσιός ἐστί εις δώ- 
σοµεν, οὔθ᾽ ὄει τῶν τοιούτων ἄλλο αὐδὲν κεκτηµένος, Ὁ 
ἰσχὺν ἢ μέγεθος ἤ τι γένος" ὃς ὅ᾽ ἂν τοῖς τεθεῖσι νόµοις 
εὐπειθέστατός τ᾽ ἡ καὶ νικᾷ ταύτην τὴν νίκην ἐν τῇ πό- 19 
ει, τούτῳ φαμὲν καὶ τὴν τῶν θεῶν ὑπηρεσίαν δοτέον 
εἶναι τὴν µεγίστην τῷ πρώτῳ, καὶ δευτέραν τῷ τὰ δεύ- 
τερα κφατοῦντι, καὶ κατὰ λόγον οὕτω τοῖς ἐφεξῆς τὰ 
μετὰ ταῦθ᾽ ἕκαστα ἀποδοτέον εἶναι. τοὺς ὃ᾽ ἄρχοντας 354 
λεγοµένους νῦν ὑπηρέτας τοῖς νόµοις ἐκά]εσα οὔ τι και- 18 
ροτοµίας ὀνομάτων ἔνεκα, ἀλλ ἡγοῦμαι παντὸς μᾶλίον Ὦ 
εἶναι παρὰ τοῦτο σωτηρίαν τε πύλει καὶ τοὐναντίον. ἐν 

ᾗ μὲν γὰρ ἂν ἀρχόμενος ᾖ καὶ ἄκυρος νόμος, φθορὰν 
ὁρῶ τῇ τοιαύτη ἑτοίμην οὖσαν" ἐν ᾗ δὲ ἂν δεσπότης τῶν 
αρχόντων, οἱ δὲ ἄρχοντες δοῦλοι τοῦ νόµου, σωτηρίαν 19 
καὶ πάνΏ᾽ ὅσα Θεοὶ πόλεσιν ἔδοσαν ἀγαθὰ γιγνόµενα 
καθορῶ. 

ΚΗ. Ναὶ μὰ οἵ, ὦ Είνε καθ ἡλικίαν γὰρ ὀξὺ 
βαέπεις. 

4Θ. Νέος μὶν γὰρ ὢν πᾶς ἄνθρωπος τὰ τοιαῦτα 5 
ἀμβλύτατα αὐτὸς αὐτοῦ ὁρᾷ, γέρων δὲ ὀξύτατα, Ε 

XA. ᾽Αληθέστατα. 
48. Τί δὴ τὸ μετὰ ταῦτα; ἆρ οὐχ ἥκοντας μὲν 

καὶ παρόντας θῶμεν τοὺς ἐποίκους, τὸν ὅ᾽ ἑξῆς αὐτοῖς 
διαπεραντέον ἂν εἴη λόγον; 0 

Κα. Πῶς γὰρ οὗ; 

4Θ. "ανδρες τοίνυν φῶμεν πρὸς αὐτούς, ὁ μὲν δὴ 
Βεός, ὥσπερ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος, ἀργήν τε καὶ τελευτὴν 
καὶ µέσα τῶν ὄντων ἀπάντων ἴχων, εὐθείᾳ περαίνι 3168 
πατὰ φύσιν περιπορευόµενος" τῷ δ' ἀεὶ ξυνέπεται δίκη as 
τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόµου τιµωρός, ἧς ὁ μὶν 395 
εὐδαιμονήσειν μµέλλων ἐχόμενος ξυνέπεται ταπεινὸς καὶ 
κεκοσµηµένος, ὁ δέ τις ἐξαρθεὶς ὑπὸ µεγαλαυχίας ἢ 

χρήµασιν ἐπαιρόμενος ἢ τιμαῖς ἢ καὶ σώματος εὐμορφία, 
ἅμα νεύτητι καὶ ἀνοίᾳ φλέγεται τὴν φυχὴν μεθ) ὕβρεως, 0 
ὡς οὔτ ἄρχοντος οὔτε τινὸς ἡγεμόνος δεόµενος ἁλλὰ καὶ 
ἄλλοις Ἱκανὸς ὧν ἠγεῖσθαι, καταλείπεται ἔρημος Φεοῦ, Β 
καταλειφθεὶς δὲ καὶ ἔτι ἄλλους τοιούτους προσὶαβὼν 
σκιρτᾷ ταράττων πάνθ) ἅμα, καὶ πολλοῖς τισὶν ἔδοξεν 
εἶναί τις, μετὰ δὲ χρόνον οὐ πολὺν ὑποσχών τιµωρίαν y; 
οὐ μεματὴν τῇ δίκη ἑαντόν τε καὶ οἶκον καὶ πόλιν ἄρ- 
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ὅην ἀνάσεατον ἐποίησε. πρὸς ταῦς οὖν οὕτω διατεταγ- 
μένα τί χρὴ δρᾷν ἢ διανοεῖσθαι, καὶ τί μή, τὸν ἴμ- 

Φρονα; 
XA. «ῇλον δὴ τοῦτό γε, ὥς τῶν ξυνακολουθησόντων 

604 6 ἐσόμενον εῷ θεῷ δεῖ διανοηθῆναι πάντα ἄνδρα. 
6 4Θ. Τίς οὖν δὴ πρᾶξις φίλη καὶ ἀκόλονθος θεῶ; 

µία, καὶ ἵνα λόγον ἔχουσα ἀρχαῖον, ὅτι τῷ μὶν ὁμοίῳ 
τὸ ὅμοιον ὄντι µετρίῳ φίλον ἂν εἴη, τὰ ὅ ἅμεερα οὔτ' 
ἀλλήλοις οὔτε τοῖρ ἐμμέτροις. ὁ δὴ Θεὺς ἡμῖν πάνεων 

356 Ιοχρηµάτω» µέτρον ἂν εἴη μάλιστα, καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ πού 
τις, ὥς φασιν, ἄνθρωπος. τὸν οὖν τῷ τοιούτω προσφιλῆ 
γενησόμενον εἰς δύναμιν ὃ τι μάλιστα καὶ αὐτὸν τοιοῦτον 

ἀναγκαῖον Ἰέγνεσθαι. καὶ κατὰ τοῦτον δη τὸν λόγον ὁ 

Ὦ μὲν σώφρων ἡμῶν Θεῷ φίλος, ὕμοιος γάρ, ὁ δὲ μὴ σώ- 
Ίδφρων ἀνόμοιός τε καὶ διάφοφος καὶ ἄδικος' καὶ τἆλλα 
οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει. νοήσωµεν δὴ τούτοις 
ἑπόμενον εἶναι τὸν τοιόνδε λόγον, ἁπάντων κάλλιστον καὶ 
ἀληθέστατον, οἶμαι, λόγων, ὡς τῷ μὲν ἀγαθῷ θύειν καὶ 
προσομιλεῖν δὴ τοῖς θεοῖς εὐχαῖς καὶ ἀναθήμασι καὶ 

30 ξυμπάσῃ Θεραπεία θεῶν κάλλιστον καὶ ἄριστο» καὶ ἄνυ- 
σιµώτατον πρὸς τὸν εὐδαίμονα βίον καὶ δὴ καὶ διαφε- 

Ε µρόντως πρέπο», τῷ δὲ κακῴ τούτων τώναντία πέφυκεν. 
ἀκάθαρτος γὰρ τὴν Ψυχὴν ὃ γε κακός, καθαρὸς δὲ ὁ 

ἐναντίος' παρὰ δὲ μιαροῦ δῶφα οὔτ) ἄνδρ' ἀγαθὸν οὔτε 
113116 Θεὺν ἴστι ποτὶ τό γε ὀρθὸν δέχσθαι"' µάτην οὖν περὶ 

Θεοὺς ὁ πολύς ἐστι πόνος τοῖς ὠνοαίοις, τοῖσι δὲ ὁσίοις 

ἐγκαιρύτατος ὤπασι. σκοπὸς μὶν οὖν ἡμῖν οὗτος οὗ δεῖ 

στοχάζεσθαι' βέλη δὲ αὐτοῦ καὶ οἷον ἡ τοῖς βέλεσιν ἔφε- 
σις, τὰ ποῖ ὤν λεγόμενα ὀρθότατα φέροις ἄν; πρῶτον 

αοµέν, φαμέν, τιμὰς τὰς μετ Ὀλυμπίους τε καὶ τοὺς τὴν 

307 πόλιν ἔχοντας θΘεοὺς τοῖς χθονίοις ἄν τις θεοῖς ἄρτια 

καὶ δεύτερα καὶ ἀριστερὰ νέµων ὀρθότατα τοῦ τῆς εὖσε- 

Β βείας σκσποῦ τυγχάνοι, τοῖς δὲ τούτων ἄνωθεν τὰ πε- 

ριττὰ καὶ ἀντίφωνα τοῖς ἴἵμπροσθεν ῥηθεῖσι νῦν δή. 
348 μετὰ Θεοὺς δὲ τούσδε καὶ τοῖς δαΐμοσιν ὃ Υ ἔμφρω» ὁρ- 

γιάξοιτ᾽ ἄν, ἤρωσι δὲ μετὰ τούτους, ἐπακολουθεῖ ὃ' αὖὐ- 
τοῖς Ἱδρύματα ἴδια πατρῴων Θεῶν κατὰ νόµον ὀργιαξό- 
μενα. γονέων δὲ µετά ταῦτα τιµαὶ ζώντων, ὡς Θέμις 
ὀφείλοντα «ἀποτίνειν τὰ πρῶτά τε καὶ μέγιστα ὀφειλή- 

«Όματα, χρεῶν πάντων πρεσβύτατα" νοµίξειν δὲ, ἃ κέκτη- 
ται καὶ ἔχει, πάντα εἶναι τῶν γεννησάντων καὶ θρεψα- 

6 µένων πρὺς τὸ παρέχειν αὐτὰ εἰς ὑπηρεσίαν ἐκείνοις 
κατὰ ὀύναμιν πᾶσαν, ἀρχάμενον ἀπὸ τῆς οὐσίας, δεύ- 
τερα τὰ τοῦ σώματος, τρίτα τὰ τῆς φυχῆς, ὠποτίνονεα 

οὐ δανείόµατα ἐπιμελείας τε καὶ ὑπερπονούνεων ὠδίνας πα- 
λαιὰς ἐπὶ νέοις δανεισθείσας, ἀποδιδόντα δὲ παλαιοῖς ἐν 

15. καὶ διάφορος om. Bebkert typotheta. — 19. δὴ] δεῖ 4 Ξοοδ[οτ. — θεοῖς, καὶ εὐγαῖς a. 
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τῷ γήρᾳ σφόδρα κεχρηµένοις. παρὰ δὲ πάντα τὸν βίον 
ἔχειν τε καὶ ἐσχηκέναι χρὴ πρὸς αὐτοῦ γονέας εὐφημίαν 
διαφερόντως, διότι κούφων καὶ πτηνῶν λόγων βαρυτάτη Ὦ 
ζημία” πᾶσι γὰρ ἐπίσκοπος τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐτάχθη 
ἀΐκης Νέμεσις ἄγγελος. θυμουμένοις τε οὖν ὑπείκειν δεῖ 6358 
καὶ ἀποπιμπλᾶσι τὸν θυµόν, ἐών τε ἐν λόγοις ἐάν τε) ἐν 
ἔργοις δρῶσι τὸ τοιοῦτον, ἑνγγιγνώσκοντα ὡς εὐκότως 
μάλιστα πατὴρ υἱεῖ δοξάζων ἀδικεῖσθαι θυμοῖς ἂν ὅμα- 

φερόντως. τελευτησάντων δὲ γονέων ταφὴ μὲν ἡ όωφρο- 
γεστάεη καλλίστη, μήθ’ ὑπεραίροντα τῶν εἰθισμένων ὄγκων 10 

μήτ᾽ ἐλλείποντα ὧν ol προπάτορες τοὺς ἑαυτῶν γεννή- Ἑ 
τας ἐτίθεσαν, τάς τε αὖ κατ ἐνιαυτὸὺν τῶν ἤδη τέλος 
ἐχύντων ὡσαύτως ἐπιμελείας τὰς κόσμον φερούσας ἆπο- 
διδόναι" τῷ δὲ μὴ παραλείπειν μνήμην ἐνδελεχῆ παρεχό- 
µενον, τούτῳ μάλιστ᾽ ἀεὶ πφρεσβεύειν, δαπάνης τε τῆς 5118 

διδοµένης ὑπὸ τύχης τὸ µέτριον τοῖς κεκµηκόσι νέµοντα. 
ταῦτ) ἂν ποιοῦντες καὶ κατὰ ταῦτα ζῶντες ἑκάστοτε ἕκα- 

στοι τὴν ἀξίαν ἂν παρὰ θεών καὶ ὅσοι κρείττονες ἡμῶν 
κοµιζσίµεθα, ἐν ἐλπίσιν ἀγαθαῖς διάγοντες τὸ πλεῖστον 

τοῦ βίου. 'Α δὲ πρὺς ἐκγόνους καὶ ξυγγενεῖς καὶ φίλους 30 
καὶ πολίτας ὅσα τε ξενικὰ πρὸς θεῶν Θεραπεύµατα καὶ 

ὁμιλίας ξυμπάντων τούτων ἀποτελοῦντα τὸν ἑανυτοῦ βίον 

φαιδρυνάµενον κατὰ νόµον κοσμεῖν δεῖ, τῶν νόµων αὐ- Β 
τῶν ἡ διέξοδος, τὰ μὲν πείθουσα, τὰ δὲ μὴ ὑπείκοντα 
πειθοῖ τῶν ἠθῶν βίᾳ καὶ δίκη κολάζουσα, τὴν πόλιν ας 309 

ἡμῖν ἑυμβουληθέντων Θεῶν µακαρίαν τε καὶ εὐδαίμονα 
ἀποτε]εῖ. ἃ δὲ χρὴ μὲν αὖ καὶ ἀναγκαῖον εἰπεῖν νοµοθέ- 
την ὅστεις ἄπερ ἐγὼ διανοεῖκαι, ἐν δὲ σχήµατι γύµου 
ὠναρμοστεῖ λεγόμενα, τούτων πέρι δοκεῖ µοι δεῖγμα προ- 
ενεγκόντα αὐὑτῷ τε καὶ ἐκείνοις οἷς νοµοθετήσει, τὰ λοιπὰ 060 
πάντα εἷς δύναμιν διεξελθόντα, τὸ μετὰ τοῦτο ἄρχεσθαι 

τῆς Θέσεως τῶν νόμων. ἔστι δὲ δὴ τὰ τοιαῦτα ἐν τίνι 
μάλιστα σχήµατι κείµενα; οὐ πάνυ ῥάδιον ἐν ἓνὶ περιλα- 
βόντα εἰπεῖν αὐτὰ οἷόν τινι τὐπῳ, ἀλλ οὕτωσί τινα τρό- 
πον λάβωμεν, ἄν τι ὀννώμεθα περὶ αὐτῶν βεβαιώσασθαι, 15 

Κ4. «έγε τὸ ποῖον. : 

48. Βουλοίμην ἂν αὐτοὺς ὡς εὐπειθεστάτους πρὺς 
ἀρετὴν εἶναι, καὶ δῇλον ὅτι πειράσεται τοῦτο ὁ νομοθέτης 
ἐν ἁπάσῃ ποιεῖν τῇ νοµοθεσία. 

AA. Πῶς γὰρ οὔ; 
46. Τὰ τοίνυν δὴ λεχθέντα ἰἔδοξέ τί µοι προὔργου 

ὁρᾷν εὖς τὸ περὶ ὧν ἂν παρασῇ μὴ παντάπασιν ὠμῆς 

ψυχῆς λαβόμενα, μᾶλλον δ' ἡμερώτιρόν τε ἂν ἀκούειν 
καὶ εὐμενέστερον, ὥστε εἰ καὶ μὴ μέγα τι, σμικρὸν δὲ 
τὺν ἀκούοντα, ὅπερ φησίν, εὐμενέστερον γιγνόµενον εὐ- {5 

µαθέστερον ἀπεργάσεται, πᾶν ἀγαπητόν. οὐ γὰρ πολλή 360 
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τις εὐπέτεια οὐδὲ ἀφθονία τῶν προθυμουμένων ὡς ἀρί- 
Κ στων ὃ τι μάλιστα καὶ ὡς τάχιστα γίγνεσθαι, τὸν δὲ 

Ἡαίοδον οἱ πολλοὶ σοφὸν ἀποφαίνονσι λέγοντα ὡς ἡ μὲν 
ἐπὶ εὖν κακότητα ὁδὸς λεία καὶ ἀνιδιεὶ παρέχει πορεύ- 

δεσθαι, µώλα βραχεῖα οὖσα, 

τῆς ὃ) ἀρετῆς, φησίν, Ἱδρῶτα θΘεοὶ προπάροιθεν 
' ἔθηκαν 

ἀθάνατοι, μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὐτήν, 
καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν ὃ᾽ εἰς ἄκρον ἴκηαι, 

1ο. ῥηϊδίη δὴ Ίπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. 
Κ4. Καὶ καλῶς Υ ἔοικε λέγοντι. 
4Θ. Πάνυ μὶν οὖν. ὁ δὲ προάγων λόγος ὃ γε µοι 

ἀπείργασται, βούλομαι ἡμῖν εὖς τὸ μέσον αὐτὸ θεῖναι. 
δη. ΊΤΐθει δή. 

15 4Θ. έωμεν δὴ τῷ νομοθέτη διαλεγόµενοι τόδε, 

Εἰπὶ ἡμῖν, ὦ νοµοθέτα" εἴπερ ὃ τι χρὴ πράττειν ἡμᾶς 

Β καὶ λέγειν εἰδείης, ἀρ οὐ δήλον ὅτι καὶ ἂν εἴποις: 
XA. ᾿Αναγκαῖον. 
46. Σμικρῷ δὴ πρόόθεν ἄρα οὐκ ἠκούσαμέν σου λέ- 

30 γοντος ὡς τὸν νοµοθέτην οὐ δεῖ τοῖς ποιηταῖς ἐπιτρέπειν 
ποιεῖν ὃ ἂν αὐτοῖς ᾖ φίλον: οὐ γὰρ ἂν εἰδεῖν τέ ποτ 
ἐναντίον τοῖς νόµοις ἂν λέγοντες βλάπτοιεν τὴν πόλιν. 

Κῑ. Αἱηθῆ μέντοι λέγεις. 
40. Ὑπὶρ δὴ τῶν ποιητῶν εἰ τάδε λέγοιμεν πρὸς 

35 αὐτόν, ἀρ ἂν τὰ λεχθέντα εἴη μέτρια: 
Κα. Ποῖα; . 

ο 40. Τάδε. Παλαιὸς μῦθος, ὦ νοµοθέτα, ὑπό τε 
αὐτῶν ἡμῶν ἀεὶ λεγόμενός ἐστι καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι ἔυν- 
δεδογµένος, ὅτι ποιητής, ὁπύταν ἐν τῷ τρίποδι τῆς Μού- 

0 σης καθίζηται, τύτε οὐκ ἴμφρων ἐσείν, οἷον δὲ κρήνη 

τις τὸ ἐπιὸν ῥεῖν ἑτοίμως ἐᾷ, καὶ τῆς τέχνης οὔσης µιμή- 

σεως ἀναγκάδεται ἑναντίως ἀλλήλοις ἀνθρώπους ποιῶν 
διατιθεµένουςφ ἐναντία λέγειν αὐτῷ πολλάκις, οἶδε δὲ οὔτ᾽ 

εἰ ταῦτα οὔτ εἰ Θάτερα ἀληθῆ τῶν λεγομένων. τῷ δὲ 

Ὦ 36 νομοθέτη τοῦτο οὐκ ἔστι ποιεῖν ἐν τῷ νόµῳ, δύο περὶ 

ἑνός, ἀλλὰ ἕνα περὶ ἑνὸς ἀεὶ δεῖ λόγον ἀποφαίνεσθαι. 
σχέψαι δ᾽ ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπὸ σοῦ νῦν δὴ λεχθέντων. οὔσης 

γὰρ ταφῆς τῆς μὲν ὑπερβηβλημένης, τῆς δὲ ἐλλειπούσης, 
τῆς δὲ µετρίας, τὴν µίαν ἑλόμενος σύ, εὖν µέσην, ταύ- 

«οτη» προστάττεις καὶ ἐπήνεσας ἁπὶῶς. ἐγὼ δέ, εἰ μὲν γυνή 

μοι διαφέρονσα εἴη πλούεῳ καὶ θάπτειν αὐτὴν διακελεύ- 

οιτο ἐν τῷ ποιήµατι, τὸν ὑπερβάλλοντα ἂν τάφον ἐπαι- 

Ε΄ νοίην, φειδωλὸς δ᾽ αὖ τις καὶ πένης ἀνὴρ τὸν καταδεᾶ, 

3602 µέτρον δὲ οὐσίας κεκτηµένος καὶ μέτριο αὐτὸς ὢν τὸν 

« αὐτὸν ἂν ἐπαινέσοι. σοὶ δ᾽ οὐχ οὕτω ῥητέον ὡς νῦν εἶπες 

µέτριον εἰπών, ἀλλὰ τί τὸ µέτριον καὶ ὁπόσον φητέον, 

ἢ τὺν τοιοῦτον λόγον µήπω σοι διανοοῦ γίγνεσθαι νόµον. 
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XA. ᾿Αληθέστατα λέγεις. 
ΑΘ. Πότερον οὖν ἡμῖν ὁ τεταγµένος ἐπὶ τοῖς νόµοις 

μηδὲν τοιοῦεον πφροσαγορεύη ἐν ἀρχῇ τῶν νόμων, ἁλλ' 
εὐθὺς ὃ δεῖ ποιῖν καὶ μὴ φράξῃ τε καὶ ἐπαπειλήσας τὴν 
ζημίαν ἐπ᾽ ἄλλον τρέπηται νόµον, παραµυθίας δὲ καὶ 340 
πειθοῦς τοῖς νομοθετουµένοις μηδὲ ἓν προσδιδῷ; καθάπερ 
ἑατρὸς δέ τις ὁ μὲν οὕτως, ὁ ὅ) ἐκείνως ἡμᾶς εἴωθεν 

ἑκάσεστε θεραπεύειν, -- ἀναμιμνησκώμεθα δὲ τὸν τρό- 
πον ἱκάτερον, ἵνα τοῦ νοµοθέτυ δεώµεθα, καθώπερ 

ἀατροῦ δέοιντο ἂν παῖδες τὸν πραότατον αὐτὸν θεραπεύ- 1ο 
ειν τρόπον ἑαυεούς. οἷον δὴ τί λέγοµεν; εἰσὶ πού τινες 
ἑατροί, φαµέν, κεί τινες ὑπηρέται τῶν ἠχερῶν, ἰἑωτροὺς 
δὲ καλοῦμεν δή που καὶ τούτους. 

Κ. Πάνν μὶν οὖν. Π 
αθ. Kur τέ γ ἐλεύθεροι ὧσεν ἐάν τε δοῦλοι, κατ 15 

ἐπίταξιν δὲ τῶν δεσποτών καὶ θεωρίαν καὶ καε ἐμπειρίαν 
τὴν τέχνην κτῶνται, κατὰ φύσιν δὲ µή, καθάπερ οἱ 
ἐλεύθεροι αὐτοί τε µεμαθήκασιν οὕτω τούς τε αὐτῶν ὅι- 
δάσκουσι παῖδας. θΘείης ὤν ταῦτα δύο γένη τῶν καλου- 
µένων ἑωτρῶν: 30 

Κι, Πῶς γὰρ οὔ; 
4Θ. αρ οὖν καὶ ξυννοεῖς ὅτι δούϊων καὶ ἐλευθέρων 

ὄντων τῶν καμνόντων ἐν ταῖς πύλεσι τοὺς μὲν δούλους ϐ 

σχεδόν τι οἱ δοῦλοι τὰ πολλὰ ἰατρεύονσι περιτρέχοντες 

καὶ ἐν τοῖς ἑατρείοις περιµένοντες, καὶ οὖτε τινὰ λόγον 15 

ἑκάστου πέρι νοσήµατος ἑκάστον τῶν οὐκετῶν οὐδεὶς εών 

τοιούτων ἰατρῶν δίδωσιν οὐδ’ ἀποδέχεται, προστάξας ὃ' 
αὐτῷ τὰ δόξανεα ἐξ ἐμπειρίας ὡς ἀχριῤῶς εἰδώς, καθά- 

περ τύραννος, αὐθαδῶς οἴχεται ἀποπηδήσας πρὸς ἄλλον 
κάµνορτα οὐκέτην, καὶ ῥᾳσεώνην οὕτω τῷ δεσπότη παρα: Ἡ 
σκευάζει τῶν καμνόνεων τῆς ἐπιμελείας: ὁ δὲ ἐλεύθερος ϐ 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰ τῶν ἐλευθέρων νοσήματα Όερα- 

πεύει τε καὶ ἐπισκοπεῖ, καὶ ταῦτα ἐξετάζων ὧπ᾽ ἀρχῆς 

καὶ κατά φύσιν, τῷ κάμνονει κοινούµενος αὐτῷ τε καὶ 

τοῖς φίλοις, ἅμα μὲν αὐτὸς µανθάνει τι παρά τῶν νο- 15 
σούντων, ἅμα δέ, καθ Όσον οἷός τ ἐστί, διδάσκει 
τὸν ἀσθενοῦντα αὐτόν, καὶ οὐ πρότερον ἐπέταξε πρὶν ἂν 

πῃ ἑυμπείση, τότε δὲ μετὰ πειθοῦς ἡμερούμενον ἀεὶ πα- 

ρασκενάζων τὸν κάµροντα, εἰς τὴν ὑγίειαν ἄγων, ἅποτε Ε 
λεῖν πειρᾶται. πότερον οὕτως ἢ ἐκείνως ἑατρός τε ἑώμε- ο 104 
vos ἁμείνων καὶ γυµναστὴς γυμνάζων; διχῇ τὴν μίαν 

ἀποτελῶν δύναμιν, ἢ µοναχῇ καὶ κατὰ τὸ γεῖρον τοῖν 
δυοῖν. καὶ ἀγφιώτερον ἀπεφγαζόμενος: 

ΚΑ. Πολύ που διαφέρον, ὦ ἑένε, τὸ διπιῇ. 
4Θ. Βούλει δὴ καὶ θεασώμεθα τὸ διπλοῦν τοῦτο καὶ κο 

ἁπλοῦν ἐν ταῖς νοµοθεσίαις αὐταῖς γεγνόµενον: 
Κα. Πῶς γὰρ οὐ βούλομαι; 
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4Θ. «Φέρε δὴ πρὸς θεῶν, τίν᾽ ἄρα πρῶτον νόμον 
θεῖτ᾽ ἂν ὁ νομοθέτης; ἆφ οὐ κατὰ φύσιν τὴν περὶ γενέ- 

141 οιως ἀρχὴν πρώτην πόλεων πέρι κατωκοσµήσει ταῖς τάξεσιν; 

Κά. Τί μήν; 
5 αθ. ᾽Αριὴ ὅ' ἐοτὶ τῶν γενέσεων πάσαις πόλεσιν ἆρ 
οὐχ ἡ τῶν γάμων σύμμιξις καὶ κοινωνία; 

KA. Πῶς γὰρ οὗ, 

46. Γαμικοὶ δὴ νόμοι πρῶτοι κινδυνεύονσι ειθέµενοι 
καλώς ὧν τίθεσθαι πρὺς ὀρθότητα πάσῃ πόλει. 

1 Κά. Παντάπασι μὲν οὖν. 
46. Αέγωμεν δὴ πρῶτον τὸν ἁπλοῦν. ἔχοι ὅ ἂν 

πως ἴσως ὧδε' γαμεῖν δὲ, ἐπειδὰν ἑτῶν ᾖ τις εριάκοντα, 
Β µέχρι ἐτῶν πέντε καὶ τριάκοντα, εἰ δὲ µή, ζημιοῦσθαι 

αχφήµασί τε καὶ ἀτιμία, χθήμασι μὲν τύσοις καὶ τόσοις, 

865 ια τῇ καὶ τῇ δὲ ἀτιμίᾳ." ὁ μὲν ἁπλοῦς ἔσεω τις τοιοῦτος 

περὶ γάμων, ὁ δὲ διπλοῦς ὅδε. γαμεῖν δὲ, ἐπειδὰν ἐτῶν 
ᾗ τις τριάκοντα, µέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα διανοη- 
θέντα ὡς ἴστιν ᾗ τὸ ἀνθρώπινον γένος φύσει τινὶ µετεί- 
λΊηφεν ἀθανασίας, οὗ καὶ πέφυκεν ἐπιθυμίαν ἴσχειν πῶς 

ϱ αι πᾶσαν: τὸ γὰρ γενέσθαι κλεινὸν καὶ μὴ ὠνώνυμον κεῖσθαι 

τετελευτηκύτα τοῦ τοιούτου ἐστὶν ἐπιθυμία. γένος οὖν 

ἀνθρώπων ἐσεί τι ξυμφνὲς τοῦ παντὺς χρόνου, ὃ διὰ τέ- 

Ίους αὐτῷ ἐυνέπεται καὶ συνέφεται, τούτῳ τῷ τρόπῳ 
ἀθάνατον ὄν, τῷ παϊῖδας παίδων καταλειπόµενον ταὐσὺν 

008 as καὶ ἓν ὃν ἀεὶ γενέσει τὴς ἀθανασίας µετειληφέναε. τούτου 
δὴ ἀποστερεῖν ἑκόντα ἑαυτὸν οὐδέποτε ὕσιον, ἐκ πφο- 
νοίας ὅ’ ἀποστερε ὃς ἂν παίδων καὶ γυναικὸς ἁμελῇ. 

}. πειθόµενος μὶν οὖν τῷ νόµῳ ἀξήμιος ἁπαλλάττοιτο ἄν, 

μὴ πειθόµενος δὲ αὖ μηδὲ γαμῶν ἔτη τφιάκοντα γεγονὼς 

30 καὶ πέντε ζημιούσθω μὲν κατ ἐνιαυεὺν τόσω καὶ τόσω, 
ἵνα μὴ δοκῇ τὴν μµοναυλίαν οἱ κέρδος καὶ ῥᾳστώνην 

φέρειν, μὴ µετεχέτω δὲ τιμῶν ὧν ἂν οἳ νεώτεροι ἐν 
τῇ πόλει τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν τιμῶσιν ἑκάστοτ. 
Τοῦτον δὴ παρ ἐκεῖνον τὸν γόµον ἀκούσαντα ἔξεσει 

4ὔ περὶ ἑνὺὸς ἑκώστου διανοηθῆναι, πότερον αὐτοὺς διπλοῦς 

οὕτω δεῖ γίγνεσθαι τῷ µήκει τὸ σµειρότατον, διὰ τὺ πεί- 
8ειν τε ἅμα καὶ ἀπειλεῖν, ἢ τῷ ἀπειλεῖν µόνον χρωµένους 
ἁπλοῦς γίγνεσθαι τοῖς µήκεσιν. 

ΜΕ. Πρὺς μὶν τοῦ Μαπκωνικοῦ τρόπου, ὦ ξένε, τὺ 

αὐτὰ βραχύτερα ἀεὶ προτιαῷν" τούτων μὴν τῶν γραμμάτων 

εἴ τις κριτὴν ἐμὲ κελεύοι γίγνεσθαι πότερα βουλοίμην ἂν 
ἐν τῇ πόλει µοι γεγραµµένα τεθῆναι, τὰ μακρύτερ) ἂν 

198 Ἅᾖἑοίμην, καὶ δὴ καὶ περὶ παντὺς όμου κατὰ τοῦτο τὸ 

παράδειγµα, εὖ γήγνοιτο ἑκάτερα, ταὐτόν τοῦτ ἂν αἱροί- 
«μην. οὐ μὴν ἀλλά που καὶ Κλεινίᾳ τῷδ' ἀρέσκειν δεῖ τὰ 

rũv νομοθετούµενα” τούτου γὰρ ἡ πόλις ἡ νῦν τοῖς τοι- 
οὗτοις νόµοις χρῆσθαι διανοουµένη. 
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XA. Καλῶς Υ, ὦ ΠΜέγιλλε, εἶπες, 
ΑΘ. Τὸ μὶν οὖν περὶ πολλῶν ἢ) ὀλίγων γραμμάτων 

ποιήσασθαι τὸν λόγον λίαν εὔηθες' τὰ γάρ, οἶμαι, βέλ- 
τιστα ἆλλ᾽ οὐ τὰ βραχύτατα οὐδὲ τὰ µήκη τιµητέον τὰ Β 
δ᾽ ἐν τοῖς κῦν δὴ εόμοις ῥηθεῖσιν οὐ διπλὶῷ Θώτερα τῶν ὃ 
ἑτέρων διάφορα µόνον εἰς ἀριτὴν τῆς χρείας, ἀλλ ὅπερ 
ἐφῥήθη νῦν δή, τὸ τῶν διττῶν ἰἑατρῶν γένος ὀρθότατα 
παρετέθη. πρὸς τούτω δὲ οὐδεὶς ἔοικε διανοηθῆναι πώ- 

ποτε τῶν νομοθετῶν ὥς ἐξὸὺν ὁυοῖν χρῆσθαι πρὸς τὰς 
μι ας, πειθοῖ καὶ βία, καθ’ ὅσον οἷόν τε ἐπὶ τὸν 10307 
ἄπειρον παιδείας ὄχλον τῷ ἑτέρῳ χρῶνται µόνον: οὐ 
γὰρ πειθοῖ κεραννύντες τὴν μάχην νομοθετοῦσιν, ἅλλ 6 
ἀκράτῳ µύνον τῇ βίᾳ. ἐγὼ δέ, ὦ µακάριοι, καὶ τρίτον 

ἔτι περὶ τοὺς νόμους ὁρῶ γίγνεσθαι δέον οὐδαμῇ τὰ νῦν 
γηνόμενον. 15 

Κ4. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις: 

4Θ. Ἐξ αὐτῶν ὧν νῦν διελέγμεθα ἡμεῖς κατὰ Θεόν 
τινα γεγονός. σχεδὸν γὰρ ἐξ ὅσου περὶ τῶν νόμων ἤργ- 
µεθα λέγειν ἐξ ἑωθινοῦ µεσηµβρία τε έγονε καὶ ἐν 
ταύτῃ παγκάλη ἀναπαύλῃ τινὶ γεγόναµεν, οὐδὲν ἆλλ' ἢ το 
περὶ νόμων διαλεγόµενοι, σόµους δὲ ἄφει µοι δοκοῦμεν ἢὉ 
λέγειν ἄργεόθαι, τὰ δ' ἔμπροσθεν ἦν πάντα ἡμῖν προοί- 

µια Ῥόμων. τί δὲ ταῦς εἴρηκα; τόδ᾽ εἰπεῖν βουληθείς, 
ὅτι λόγων πάντων καὶ ὅσων φωνὴ κεκοινώνηκε προοίµιά 
τ’ ἔστι καὶ σχεδὺν οἷόν τινες ἀνακινήσεις, ἔχονσαί τινα 35 
ἔντεχνον ἐπιχείρησιν χρήσιμον πρὺς τὸ μέλλον περαίνε- 
οθαι. καὶ δή που κιθαρωδικῆς ὡὠδῆς λεγομένων νόμων 
καὶ πάσης ἸΜούσης πφοοίµια Θαυμαστῶς ἐσπονδασμένα 

πρόκειται, τῶν δὲ ὄντως γόµων ὄντων, οὗς δὴ πολαι ἙἘ 

κοὺς εἶναί φαµεν, οὐδεῖς πώποτε οὔτ' εἶπέ τι προσίµιον 30 
οὔτε Ευνθέτης γενόμενος ἐξήνεγκεν εἰς τὸ φῶς, ὡς οὐκ 

ὄντος φύσει. ἡμῖν δὲ ἡ νῦν διατριβὴ γεγονυῖα, ὡς ἐμοὶ 368 
δοκεῖ, σηµαίνει ὡς ὄντος, οἳ τέ γε δὴ διπλοῖ ἔδοξαν νῦν 
δή µοι λεχθέντες γόµοι, οὐκ εἶναι ἁπὶῶς οὕτω πως ὅι- 
πλοῖ, ἀλλά δύο μέν τινε, Σόμας τε καὶ προυίµιον τοῦ as 

γόμον' ὃ δὴ τυραννικὸν ἐπίεαγμα ἀπεικασθὶν ἐῤῥήδη 
τοῖς ἐπιτάγμασι τοῖς τῶν ἠατρῶν οὓς εἴπομεν ἀνελενθέ- 
ρους, τοῦτ᾽ εἶναι νόμος ἄκρατος, τὸ δὲ πρὸ τούτου ῥηθέν, 
πειστικὸν λεχθὲν ὑπὸ τοῦδε, ὄντως μὲν εἶναι πειστικόν͵, 
προοιµίου μὴν τοῦ περὶ λόγους δύναμιν ἴχειν. ἵνα γὰρ αυ 
εὐμενῶς καὶ διὰ τὴν εὐμένειαν εὐμαθέστερον τὴν ἐπί- 
ταξιν, ὃ δή ἐστιν ὁ νόμος, δέξηται ᾧὦ τὸν νόμον ὁ νο- 
µοθέτης λέγει, τούτου χάριν εἰφῆσθαί µοι κατεφάνη πᾶς 
ὁ λόγος οὗτος, ὃν πείθων εἶπεν ὁ λέγων. διὸ δὴ κατά 
Ίε τὸν ἐμὸν λόγον τοῦτ αὐτό, προοίµιον, ἀλλ οὐ λόγος as B 
ἂν ὀρθῶς προσαγορεύοιτο εἶναι τοῦ νόµου. ταῦς οὖν 
εὐπὼν τί τὸ μετὰ τοῦτο ἄν µοι βουληθείην εἰρῆσθαι; 
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πα. 

τόδε, ὡς τὸν νοµοθέτην πρὸ πάντων τε ἀεὶ τῶν νόμων 
χρεών ἐἔσει μὴ ἁμοίρους αὐτοὺς προοιµίων ποιεῖν καὶ καθ 
καστο», ᾗ διοίσουσιν ἑαυτῶν Όσον νῦν δὴ τώ λεχθέντε 
διηνεγκάτην. 1 

5 ΑΗ. Τό γ ἐμὸν οὐκ ἂν ἄλλως νομοθετεῖν διακελεύ- 
οιτο ἡμῖν τὺν τούτων ἐπισεήμονα., 

ιν ΑΘ. Καλῶς μὲν τοίνυν, ὦ Χλεινία, δοκεῖς µοι τό 

369 γε τοσοῦτον λέγειν, ὅτι πᾶσί γε Σόμοις ἴσει προοίµια καὶ 
ὅτι πάσης ἀρχόμενον νομοθεσίας χρὴ προειθέναι παντὸς 

1ο τοῦ λόγου τὸ πεφυκὸς προοίµιον ἑκάσεοι' οὐ γὰρ σµι- 
κρον τὸ μετὰ τοῦτ ἐστὶ ῥηθησόμενον, οὐδ' ὀλίγον δια- 
φέρον ἢ σαφῶς ἢ μὴ σαφῶς αὐτὰ μνηµονεύεσθαι" τὸ 
μέντοι μεγάλων πέρι λεγομένων νόμων καὶ σμικρῶν εἰ 
ὁμοίως προοιµιάξεσθαι προσεάττοιµεν, οὐκ ἂν ὀρθῶς λέ- 

ϱ 15 γοιµεν. οὐδὲ γὰρ ἆόματος οὐδὲ λόγου παντὸς δεῖ τὸ τοι- 

οὔτον δρᾷν, καί τοι πέφυκέ γε εἶναι πᾶσιν, ἀλλ’ οὗ χρη- 
στέον ἅπασιν' αὐτῷ δὲ τῷ τε ῥήτορι καὶ τῷ με]ωδῷ καὶ 
τῷ νοµοθέτῃ τὺ τοιοῦτον ἑκάστοτε ἐπιτρεπτέον. 

XA. ᾽αληθέστατα δοκεῖς µοι λέγειν. αλά δὴ μηκέτ, 
30 ὦ ξένε, διατριβὴν πλείω τῆς µελλήσεως ποιώµεθα, ἐπὶ 

δὲ τὸν λόγον ἐπανέλθωμεν καὶ ὧπ ἐκείνων ἀρχώμεθα, 
εἴ σοι φίλον, ὧν οὐχ ὡς προοιμιαζόµενος εἶπες εύεε. 

ΠΗάΗΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΟΝ ὅ’. 587 

πάλιν οὖν, οἷόν φασιν οἱ παίζοντες, ἀμεινόνων ἐξ ἆρ- Ε 
χῆς δευτέρων ἐπαναπολήσωμεν, ὡς προοίµιον ἀλλ οὐ εὖν 
τυχόντα λόγον περαίΐνοντες, καθάπερ ἄρει. λώβωμεν ὃ’ 
αὐτῶν ἀρχὴν ὁμολογοῦντες προοιµιάζεσθαι. καὶ τὰ μὲν 
περὶ Θεῶν τιµῆς προγόνων τε θεραπείας, καὶ τὰ νῦν δὴ 5 
λεχθέντα ἵκανά" τὰ δ) ἑξῆς πειρώμεθα λέγειν, µέχριπερ 3Τθ 
ἄν σοι πᾶν τὸ προοίµιον Ἱκανῶς εἰφῆσθαι δοκῆ. μετὰ δὲ 

τοῦτο ἤδη τοὺς νόμους αὐτοὺς διέξει λέγων. 224 
40. Οὐκοῦν περὶ θεῶν μὲν καὶ τῶν μετὰ θεοὺς καὶ 

Ἰονέων ζώντων τε πέρι καὶ τελευτησάντων τότε Ἱκανῶς 10 
προοιµιασάµεθα, ὡς νῦν λέγομεν' τὸ ὅ' ὠἀπολειπόμενον 
ἔτι τοῦ τοιούτου φαίνει µοι σὺ διακεεύεσθαι τὰ νῦν 

οἷον πρὸς τὸ φῶς ἐπανάγειν. 

XA. Παντάπασι μὶν οὖν. 
40. ᾽αλλὰ μὴν µετά γε τὰ τοιαῦτα ὡς χρὴ τὰ περὶ 15 

τὰς ἑαυτῶν φυχὰς καὶ τὰ σώματα καὶ τὰς οὐσίας σπουδῆς 

τε πέρι καὶ ἀνέσεως ἴσχειν, προσήκύν τ ἐστὶ καὶ κοινό- Β 
τατον ἀναπεμπαζυμένους τόν τε έχοντα καὶ τοὺς ἀκού- 
οντας παιδείας γίγνεσθαι κατὰ δύναμιν ἐπηβόλους. ταῦτ) 

οὖν ἡμῖν αὐτὰ μετ ἐκεῖνα ὄνεως ἐστὶ ῥητέα τε καὶ Ἂν 
ἀκονστέα,. 

XA. ᾿Ορθότατα λέγεις. 

« . ᾗ οχριπροπάσπι censet Astius. — 8. προοίμιον α. — 19. γὰρ ἐπὶ ἄσματος ſStephanus.· 3 
5. λέγειν ab. Reponendum λέγων. Βεκκ.) — 16. τὰ ante περὶ οπι. ab. — 30, τε om. a. 



Ε. 

156 
απ 

᾿Ακούοι δὴ πᾶς ὅσπερ νῦν δὴ τὰ περὶ θεῶν τε ἤκουε 

καὶ τῶν φίλων προπατόρων' πάντων γὰρ τῶν αὐτοῦ 
χτηµάτων μετὰ Θεοὺς φυχὴ Φειότατον, οἰκειότατον ὄν. 
τὰ δ' αὐτοῦ διττὰ πἀντ' ἐοτὶ πᾶσι. τὰ μὲν οὖν κρείττω 

ο καὶ ἁμείνω δεσπόζοντα, τὰ ὅ᾽ ἥττω καὶ χείρω δοῦλα. τῶν 
οὖν αὐτοῦ τὰ δεσπόζοντα ἀεὶ προτιµητέον τῶν δουλενόν- 
των. οὕτω δὴ την αὐτοῦ ψΨυχὴν μετὰ ΦΔεοὺς ὄντας δε- 

1417 οπύτας καὶ τοὺς τούτοις ἑἐπομένους τιμᾷν δεῖν λέγων δεν- 

τέραν ὀρθῶς παρακελεύομαι. τιμᾷ δ᾽ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἡμῶν 
οοὐδεὶς ὀρθῶς, δοκεῖ δέ: Θεῖον γὰρ ἀγαθόν που τιµή, 
τῶν δὶ κακῶν οὐδὲν τίµιον, ὁ δ’ ἡγούμενος ἤ τεισι λόχοις 

372 ἡἢ δώροις αὐτὴν αὔξειν ἤ τισιν ὑπείξεσ, μηδὲν βελτίω 
δὲ ἐκ χείρονος αὐτὴν ἀπεργαζόμενος τιμᾷν μὶν δυκεῖ, 
ὁρᾷ δὲ τοῦτο οὐδαμῶς. αὐτίκα παῖς εὐθὺς γενόμενος 

16 ἄνθρωπος πᾶς ἡγεῖται πάντα Ἱκανὸς εἶναι γεγνώσκειν, καὶ 
ν΄ τιμᾷν οἴεται ἐπαινῶν τὴν αὐτοῦ φυχήν, καὶ προθυμού- 

µενος ἐπιτρέπει πράτετειν ὅ ει ἂν ἐθέλη" τὸ δὲ νῦν λεγό- 
µενόν ἐστιν ὡς δρῶν ταῦτα βλάπτει καὶ οὐ τιμᾷ- δεῖ δέ, 
ὥς φαµεν, µετά γε Φεοὺς δευτέραν. οὐδέ γε ὕταν ἄνθρω- 

Ἅππος τῶν αὐτοῦ ἑκάστοτε ἁμαρτημάτων μὴ ἑαυτὸν αἴτιον 
ἡγῆται καὶ τῶν πλείσεων κακῶν καὶ µεγίστων, ἀλλ ἅλ- 
λους, ἑαυτὸν δὲ αἀεὶ ἀναίτον ἑξαιρῇ τιμῶν τὴν αὐτοῦ 
φυχή», ὡς δὴ δοκεῖ ὁ δὲ πολλοῦ δεῖ ὅρᾷν τοῦτο" βὶά- 

ὁ  πτει γάρ. οὐδ' ὁπόταν ἡδοναῖς παρὰ λόγον τὸν τοῦ νο- 
απ µοθέτον καὶ ἴπαινον χαρίζηται, τότε οὐδαμῶς τιµᾷ, 

ἀτιμάζει δὲ κακῶν καὶ µεταμελείας ἐμπιπλὰς αὐεήν. οὐδὲ 

γε ὁπόταν αὖ τάναντία τοὺς ἐπαινουμένους πόνους καὶ 

φύβους καὶ ἀλγηδόνας καὶ λύπας μὴ διαπονῇ καρτερῶν 
ἆλλ' ὑπείκῃ. εότε οὐ ειμᾷ ὑπείκων' ἄτιμον γὰρ αὐτὴν 

30 ἀπεργύζεται δρῶν τὰ τοιαῦτα ξύμπαντα. οὐδ' ὁπόταν 

4. διττά ἐστι παντάπασι α. — 14. ἤ τισιν ὑπείξεσι om. a. 
δρᾷ Stephauus. 

ἠγούμενος 4. 
ς δὲ] οὐδὲ α — τό, -- 17. ὃς ἄπερ) ὕσαπερ α. 

ἡγῆται τὸ ζῆν πάντως ἀγαθὸν εἶναι, τιμᾷ, ἀτιμάζει ὅ᾽ 
αὐτὴν καὶ τότε: τὰ γὰρ ἐν ᾿Αιδον πράγματα πάντα κακὰ D 
ἡγουμένης τῆς ψυχῆς εἶναι ὑπείκει καὶ οὐκ ἀντιτείνει δι 373 
δάσκων τε καὶ ἑλέγχων ὡς οὐκ οἶδεν οὐδ' εἰ τώναντία 
πέφυκε μέγιστα εἶναι πάντων ἀγαθῶν ἡμῖν τὰ περὶ τοὺς 5 
θεοὺς τοὺς ἐκεῖ. οὐδὶ μὴν πρὺ ἀρετῆς ὁπύταν αὖ προ- 

τιμᾷ τις κάλλος, τοῦτ ἔστιν οὐχ ἕτερον ἢ ἡ τῆς ψυχῆς 
ὄντως καὶ πάντως ἀτιμία. Ψυχῆς γὰρ σώμα ἐντιμότερον 
οὗτος ὁ λόγος φησὶν εἶναι φενδόµενος. οὐδὲν γὰρ γηγενὶς ἙἘ 
Ὀλυμπίων ἐντιμύτερον, ολλ ὁ περὶ ψυχῆς ἄλλως δοξά- 10 
ζων ἀγνοε ὡς Θαυμαστοῦ τούτου κτήματος ἀμελεῖ. οὐδέ 

γε ὁπύταν χρήματά τις ἐρᾷ κεῆσθαι μὴ καλῶς ἢ μὴ ὅνσ- 
χερῶς φέρῃ κτώµενος, δώροις ἄρα τιμᾷ τότε τὴν ἑαυτοῦ 

φυχήν' παντὺς μὲν οὖν λείπει: τὸ γὰρ αὐτῆς τίµιον ἅμα 

καὶ καλὸν ἀποδίδοται σμικροῦ χρυσίου: πᾶς γὰρ ὃ τ’ ἐπὶ ι5 
γῆς καὶ ὑπὺ γῆς χρυσὺς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιο.. ὡς δὲ 
εἰπεῖν ἐνλλήβδην ὃς ἄπερ ἂν νομοθέτης αἰσχρὰ εἶναι καὶ 
κακά διαριθµούμενος τώττη καὶ τοὐναντίον ἀγαθὰ καὶ 
καλά, τῶν μὶν ἀπέχεσθαι μὴ ἐθίλῃ πάσῃ µηχανῇ, τὰ δὲ 
ἐπιτηδεύειν ξύµπασαν κατὰ δύναμιν, οὐκ οἶδεν ἐν τούτοις 30 
πᾶσι πῶς ἄνθρωπος φυχἠν Θειότατον ὃν ἀτιμότατα καὶ Β 
κακοσχηµονέστατα διατιθείς. τὴν γὰρ λεγομένην δίκην τῆς 

καχουργίας τὴν μεγίότην οὐδεὶς ὡς ἔπος εἰπεῖν λογίζεται, 

ἔστι ὅ᾽ ἡ μεγίστη τὸ ὁμοιοῦσθωι τοῖς οὖσι κακοῖς ἀνδρά- 
σιν, ὁμοιούμενον δὲ τοὺς μὲν ἀγαθοὺς φεύγει ἄνδρας 15 
καὶ λόγους καὶ ἀποσχίξεσθαι, τοῖς δὲ προσκολλᾶσθαι διώ- 
χοντα κατὰ τὰς ξυνουσίας" προσπεφυκύτα δὲ τοῖς τοιού- 

τοις ἀνάγκη ποιεῖν καὶ πάσχεν ἃ πεφύκασιν ἀλλήλους 
οἱ τοιοῦτοι ποιεῖν καὶ λέγειν. τοῦτο οὖν δὴ τὸ πάθος ϐ 
δίκη μὲν οὐκ ἔστι, καλὸν γὰρ τό γε δίκαιον καὶ ἡ δίκη, 0 

πτε 

— 31. ἐξαίρῃ a. — ειμᾷ α. — 33. οὐδὲ πολλοῦ δεῖ 

— 14. ασ Με, λυπεῖ Ξν[η. πάντως μὲν οὖν λυπεῖ Cornarius. — 14. χρυσοῦ 4, — Q. 
— ἂν om. 8. — 44. οὖσι οπ. a. 



χεο. 150. 

τιμωρία δέ, ἀδικίας ἀκόλονθος πάθη, ἧς ὃ τε τοχὼν καὶ 
μὴ τυγχάνων ἅθλιος, ὁ μὲν οὐκ ἑατρευόμενος, ὁ δέ, ἵνα 
ἕτεροι ποὶλοὶ σώζωνται, ἀπολλύμενος. τιµὴ δ’ ἐστῖν ἡμῖν, 
ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν, τοῖς μὲν ἀμείνοσιν ἔπεσθαι, τὰ δὲ - 

αχείρονα γενέσθαι δὲ . βατίω δυνατὰ τοῦτ' αὐτὸ ας ἄριστα 
ἀποτελεῖν. ψυγῆς οὖν ἀνθρώπῳ κτῆμα οὐκ ἴστιν εὐφνέ- 

Ὦ στερον ες τὸ φυγεῖν μὲν τὺ κακόν, ἠχνεῦσαι δὲ καὶ ἐλεῖν 

τὸ πάντων ἄρισεον, καὶ ἑλόντα αὖ κοινῇ ξυνοικεῖν τὸν 
ἐπίλοιπον βίον" διὸ δεύτερον ἐτάχθη τιµῇ. τὸ δὲ τρίτον, 

ιοπᾶς ἂν τοῦτό γε νοήσειε, τὴν τοῦ σώματος εἶναι κατὰ 
φύσιν τιμήν. τὰς δ αὖ τιμὰς δεῖ σκοπεῖν, καὶ τούτων 
τίνες ἀληθεῖς καὶ ὅσαι κἰβδηλοι: τοῦτο δὲ νοµοθέτου. 

375 µμηνύεν δή µοι φαίνεται τάσδε καὶ τοιάσδε τινὰς αὐτὰς 
εἶναι, τίµιον εἶναι σῶμα οὐ τὸ καλὸν οὐδὲ ἰσχυρὸν οὐδὲ 

Κιστώχος ἔγον οὐδὲ μέγα, οὐδέ γε τὸ ὑγιενόν -- καί τοι 
πολλοῖς ἂν τοῦτό γε δοκοῖ —, καὶ μὴν οὐδὲ τὰ τούτων 
Υ΄ ἐναντία, τὰ ὃ) ἐν τῷ µέσῳ ἁπάσης ταύτης τῆς ἔξεως 
ἐφαπτόμενα σωφρονέσεατα ἅμα τε ἀσφαλέστατα εἶναι µα- 
κρῷ" τὰ μὲν γὰρ χαύνους τὰς φνχὰς καὶ Θρασείας ποιεῖ, 

χοτὰ δὲ ταπεινάς τε καὶ ἀνελευθέρους" ὡς δ᾽ αὔτως ἡ τῶν 
χρημάτων καὶ κτημάτων κτῆσις καὶ τιµήσεως κατὰ τὸν 
αὐτὸν ῥυθμὸν ἔχει. τὰ μὲν ὑπέρογκα γὰρ ἑκάστων τού- 
των ἴχθρας καὶ στάσεις ἀπεργάζεται ταῖς πόλεσι καὶ ἰδίᾳ, 
τὰ δ’ ἐλλείπονεα δουλείας ὧς τὸ πολύ. μὴ δή τις φιλο- 

35 χρηµονείτω παίδων γ΄ ἕνεκα, ἵνα ὃ τι πἱουσιωτάτους κατα- 
λίπη" οὔτε γὰρ ἐκείνοις οὔτ αὖ τῇ πόλει ἄμεινον. ἡ γὰρ 
τῶν νέων ἀκολώκευτος οὐσία, τῶν ὅ᾽ ἀναγκαίων μὴ ἐν- 
δεής, αὕτη πασῶν μουσικωτάτη τε καὶ ἀρίστη' ἔυμφω- 
νοῦσα γὰρ ἡμῖν καὶ ξυναρµόττουσα εἰς ἅπαντα ἄλυπον 

Β οτὸν βίον ἀπεργάζεται. παισὶ δὲ αἰδῶ χρὴ πολλήν, οὐ 
χρυσὸν καταλείπειν, οἰόμεθα ὅ᾽ ἐπιπλήττοντες τοῖς νέοις 
ἀναισχυντοῦσι τοῦτο καταλείφειν’ τὸ ὅ᾽ ἔστιν οὐκ ἐκ τοῦ 
νῦν παρακεὶεύµατος τοῖς νέοις γιγνόμενον, ὃ παρακελεύ- 
ονται λέγοντες ὡς δεῖ πάντα αἰσχύνεσθαι τὸν νίον. ὁ δὲ 

35 ἔμφρων νομοθέτης τοῖς πρεσβυτέροις ἂν μᾶλλον παρακε- 
λεύοιτο αἰσχύνεσθαι τοὺς νέους, καὶ πάντων μάλιστα εἰ- 

λαβεῖσθωι µή ποτέ εις αὐτὸν ἴδῃ τῶν νέων ἢ καὶ ἐπακούσῃ 
6 δρῶντα ἢ λέγοντά τι τῶν αἰσχρῶν, ὡς ὅπου ἀναισχυντοῦσι 

γέροντες, ἀνάγκη καὶ νέους ἐνταῦθα εἶναι ἀναιδεσεάτους" 
«οπαιδεία γὰρ νέων διαφέρουσά ἐστιν ἅμα καὶ αὐτῶν οὐ 

τὸ νουθετεῖν, ἆλλ᾽ ἅπερ ἂν ἄλλον νουθετῶν εἴποι τις, 
φαίνεσθαι ταῦτα αὐτὸν δρῶντα διὰ βίου. ξυγγένειαν δὲ 
καὶ ὁμογνίων θεῶν κοιρωνίαν ἅπασαν ταὐτοῦ φύσικ αἴμα- 
τος ἔχουσαν τιμῶν τις καὶ σεβόµενος εὔνους ἂν γενεθλίους 

1 θεοὺς εἰς παίδων αὐτοῦ σπορὰν ἴσχοι κατὰ λόγον. καὶ 
Ὦ μὴν τό γε φίλων καὶ ἑταίρων πρὸς τὰς ἐν βίῳ ὁμιλίας 

3το 
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— 5. γὰρ ὑπέ 
-- ὁν, γενεθλίους οσα Stobaeo bet γεν 
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εὐμενὶς ἂν εις κτῷτο µείζους μὶν καὶ σεµνοτέρας τὰς 
ἐκείνων ὑπηρεσίας εἰς αὐτὸν ἡγούμενος ἢ ᾿κεῖνοι, ἑλάτ- 
τους ὅ αὖ τὰς αὐτοῦ διανοούμενος εἰς τοὺς φίλους χά- 
ριτας αὐτῶν τῶν φίλων τε καὶ ἑταίρων. εἰς μὴν πόλιν 
καὶ πολίτας μακρῷ ἄριστος ὅστις πρὺ τοῦ ᾿Ολυμπίασι καὶ 
ἁπάντων ἀγώνων πολεμικῶν τε καὶ εἰρηνικῶν νικᾷν δέξαιτ᾽ 
ἂν δόξῃ ὑπηρεσίας τῶν οἴκοι νόμων, ὡς ὑπηρετηκὼς πάν- 
των κάλλιοτ ἀνθρώπων αὐτοῖς ἐν τῷ βίω. πρὸς δ' αὖ 
τοὺς ξένους διανοητέον ὡς ἁγιώτατα ξυµβόλαια ὄντα" 
σχεδὺν γάρ πάντ ἐστὶ τὰ τῶν ξένων καὶ εἰς τοὺς ξένους ιο 
ἁμαρτήματα παρὰ τὰ τῶν πολιτῶν εἰς θεὸν ἀνηρτημένα 

37 
Ε 

τιμωρὸν μᾶλλον" ἔρημος γὰρ ὧν ὁ ξένος ἑταίρων τε καὶ 
ξυγγενῶν ἐλεεινότερος ἀνθρώποις καὶ Φεοῖς. ὁ δυνάµενος 
οὖν τιμωφρεῖν μᾶλλον βοηθεῖ προθυμότερον: δύναται δὲ 
διαφερύντως ὁ ξένιος ἑκάστων δαίµων καὶ Θεὸς τῷ ξενίῳ ιο 130 
συνεπόµενοι Ait· πολλῆς οὖν εὐλαβείας, ᾧ καὶ σµνερὸν 
προμηθείας ἴνι, μηδὶν ἁμάρεημα περὶ ξένους ἁμαρτόντα 
ἐν τῷ βίῳω πρὸς τὸ τέλος αὐτοῦ πορευθῆναι. ξενικῶν ὅ' 
αὖ καὶ ἐπιχωρίων ἁμαρτημότων τὺ περὶ τοὺς ἰκέτας µέ- 
γιστον Ἰίγνεται ἁμάρτημα ἑκάστοις. μεθ’ οὗ γὰρ Ἱκετεύσας 9 
µάφενρος ὁ ἱκέτης Θεοῦ ἔτυχεν ὁμολογιῶν, φύλαξ διαφέ- 
ῥων οὗτος τοῦ παθόντος γίγνεται, ὧστ' οὐκ ἄν ποτε ὧτι- 
µάώρητος πάθοι ὁ τυχώὠν ὧν ἔπαθε. 

Τὰ μὲν οὖν περὶ γονέας τε καὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ, Ἡ 
περὶ πύλιν τε καὶ φίλους καὶ ξυγγένειαν ξενικά τε καὶ Ἡδ 
ἐπιχώρια διεληλύθαµεν σχεδὸν ὁμιλήματα. τὸ δὲ ποϊός τις 
ὧν αὐτὸς ἂν κάλλιστα διαγάγοι τὸν βίον, ἑπόμενον τούτῳ 
διεξελθεῖν, ὧσ' ἂν μὴ νόμος ἆλὶ ἔπαινος παιδεύων καὶ 318 
φόγος ἑκάστους εὐηνίους μᾶλλον καὶ εὐμενεῖς τοῖς τεθή- 
σεσθαι µέλλουσι νόµοις ἀπεργάζηται: εαῦτ᾽ ἐσεὶ μετὰ τοῦτο 10 
ἡμῖν ῥητίον. Αλήθεια δὴ πάντων μὶν ἀγαθῶν θιοῖς 
ἡγεῖεαι, πάντων δὲ ἀνθρώποις: ἡς ὁ γενήσεσθαι µέλων ϐ 

μακάριός τε καὶ εὐδαίμων ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς μέτοχος εἴη, 
ἵνα ὡς π]εῖστον χρόνον ἀληθήὴς ὤν διαβιοῖ. πιστὸς γάρ: 
ὁ δὲ ἄπιστος, ᾧὦ φίλον ψεῦδος ἑκούσιον" ὅτῳ δὲ ἀκού- 1 
σιον, ἄνους. ὧν οὐδέτερον ζηλωτόν' ἄφιλος γὰρ δὴ πᾶς 
ὅ γε ἄπιστος καὶ ἁμαθής, χρόνου δὲ προϊόντος γρωσθεὶς 
εἰς τὸ χαλεπὸν γήρας ἐρημίαν αὐτῷ πᾶσαν κατεσκευάσατο 
ἐπὶ τέλει τοῦ βίου, ὥστε ζώντων καὶ μὴ ἱταίρων καὶ παί- D 
ὅων οχεδὸν ὁμοίως ὀρφανὺν αὐτῷ γενέσθαι τὸν βίον. 4ο 
Τίμιος μὲν δὴ καὶ ὁ μηδὶν ἀδικῶν' ὁ δὲ μηδ ἐπιτρέ- 
πων τοῖς ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν πλέον ἢ διπλασίας τιµῆς ἄξιος 
ἐκείνου: ὁ μὲν γὰρ ἑνός, ὁ δὲ πολλών ἀντάξιος ἑτέρων, 
μηνύων τὴν τῶν ἄλλων τοῖς ἄρχουσιν ἀδικίαν. ὁ δὲ καὶ 
ξυγκο]άζων εἰς δύναμιν τοῖς ἄρχουσιν, ὁ μέγας ἀνὴρ ἐν ιο 
πόλει καὶ τέλειος οὗτος ἀναγορευέσθω νικηφόρος ἀριτῇ 

α aba invito Uekkero. — 33. παρακεἰεύσματος 
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Ε τεὖν αὐτον δὴ τοῦτον ἔπαινον καὶ περὶ σωφφοσύνης χρὴ 
379 λέγειν καὶ περὶ φρονήσεως, καὶ ὅσα ἄλλα ἀγαθά τις 

κέκτηται δυνατὰ μὴ µόνον αὐτὸν ἔχειν ἀλλὰ καὶ ἄλλοις 
606 µεεαδιδόναι, καὶ τὸν μὲν µεταδιδόντα ὡς ἀκρότατον χρὴ 

δτιᾳᾷν, τὸν δ᾽ αὖ μὴ δυνάµενον ἐθέλοντα δὲ ἐῶν δεύτε- 
φον, τὸν δὲ φθονοῦνεα καὶ ἑκόντα μηδενὶ κοιρωνὸν διὰ 
φιλίας γιγρόµενον ἆγαθῶν τινῶν αὐτὸν μὲν φέγειν, τὸ 

3181 δὲ κεῆμα μηδὲν μᾶλλον διὰ τὸν κεκτηµένον ἀτιμάζειν, 
ἀλλὰ κτᾶσθαι κατὰ δύναμιν. φιλονεικείτω δὲ ἡμῖν πᾶς 

ιοπρὺς ἀρετὴν ἀφθόνως. ὁ μὲν γὰρ τοιοῦτος τὰς πόλεις 
αὔξει, ἁμιλλώμενος μὲν αὐτός, τοὺς ἄλλους δὲ οὐ κολούων 
διαβολαϊς: ὁ δὲ φθονερὸς τῇ τῶν ἄλλων διαβο]ῇ δεῖν 
οὐόμενος ὑπερέχειν αὐτός τε ἧετον συντείνει πρὸς ἀρετὴν 
τὴν ἀληθῆ, τούς τε ἀνθαμιλλωμένους εἰς ἀθυμίαν καθί- 

16 στησι τῷ ἀδίκως φέγεσθαι, καὶ διὰ ταῦτα ἀγύμναστον 
Ἡ τὴν πόλιν ὕΌλην ες ἅμιλλαν ἀρετῆς ποιῶν ὁμικροτέραν 

αὐτὴν πρὸς εὐδοξίαν τὸ ἑαυτοῦ µέρος ὠπεργάζεται. 8υ- 
αοειδῆ μὲν δὴ χρὴ πάντα ἄνδρα εἶναι, πρᾶον δὲ ὡς ὃ τι 
μάλιστα. τά γὰρ τῶν ὄλλων χαἰεπὰ καὶ ὀνσίατα ἢ καὶ 

πιτὸ παράπαν ἀνίατα ἀδικήματα οὐκ ἔστιν ἄλλως ἐκφυγεῖν 

ἢ μωχόμενον καὶ ἀμνυνόμενον πικῶντα καὶ τῷ μηδὶν 
ἀνιέναι κολάξοντα, τοῦτο δὲ ὤνευ θυμοῦ γενναίου φυχὴ 

6 πᾶσα ἀδύνατος δρᾷν. τὰ ὅ αὖ τῶν ὅσοι ἀδικοῦσι μέν, 
380 ἁπὰ δὲ, γιγρώσκειν χρὴ πρῶτον μὲν ὅτι πᾶς ὁ ἄδικος 

15 οὐχ ἑκὼν ἄδικος. τῶν γὰρ µεγίστων κακών οὐδεὶς οὐδα- 

μοῦ οὐδὲν ἑκὼν κεκτῆτο ἄν ποτε, πολὺ ὃ᾽ ἥκισεα ἐν τοῖς 
τῶν ἑαυτοῦ ειµιωτάτοις' ψυχὴ ὅ᾽, ὡς εἴπομεν, ἀληθείᾳ 
Υ ἐστὶ πᾶσι τιµιώτατον΄ ἐν οὖν τῷ ειµιωτύτῳ τὸ µέγι- 

΄ στον κακὸν οὐδεὶς ἑκὼν µή ποτε λάβη καὶ ζῇ διὰ βίου 
Ὦ 30 χεκτηµένος αὐτό. ἀλλὰ ἐλεεινὸς μὲν πάντως ὅ γε ἄδικος 

καὶ ὁ τὰ κακὰ ἔχων, ἐλεεν δὲ τὸν μὲν ἰάσιμα ἴἔχοντα 
ἐγχωρεῖ καὶ ἀνείργοντα τὸν θυμὺν πραῦνειν καὶ μὴ ὧκρα- 
χολοῦντα, γυναικείως πικραινόµενον διατελεῖν, τῷ ὃ) ἀκρά- 
τως καὶ ἀπαραμυθήτως πλημμιλεῖ καὶ κακῷ ἐφιέναι δεῖ 

αὐτὴν ὀργήν' διὸ δῆ Φυμοειδῇ πρέπειν καὶ πρᾶόν φαµεν 

ἑκάστοτε εἶναι δεῖν τὸν ἀγαθόν. Πάντων δὲ µέγιστον 
κακῶν ἀνθρώποις «τοῖς πολλοῖς ἴμφυτον ἐν ταῖς ψυχαῖς 
ἐστίν, οὗ πᾶς ἑαυτῷ συγγνώµην ἔχων ἀποφυγὴν οὐδεμίαν 

E µμηχανᾶται" τοῦτο ὅὃ᾽ ἔστιν ὃ λέγουσιν ὦς φίλος αὐτῷ 
αοπᾶς ἄνθρωπος φύσει τ ἐστὶ καὶ ὀφθῶς ἔχει τὸ δεῖν εἶναι 

τοιοῦτον. τὸ δὲ ἀληθείᾳ γε πάντων ἁμαρτημάτων διὰ 
τὴν οφύδρα ἑαυτοῦ φιλίαν αἴτιον ἑκάστῳ γέγνεται ἑκά- 

στοτε" τυφλοῦται γὰρ περὶ εὺ φιλούμενον ὁ φιλῶν, ὥστε 

384 τὰ δίκαια καὶ τὰ ὀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ κακώς κρίνει, τὸ 
135 αὐτοῦ πρὺ τοῦ ἀληθοῦς ἀεὶ τιµῶν δεῖν ἡγούμενος" οὔτε 

γὰρ ἑαυτὸν οὔτε τὰ ἑαυτοῦ χρὴ τόν γε µέγαν ἄνδρα ἐσό- 
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µενον στέργειν, ἀλλὰ τὰ δίκαια, ἐάν τε παρ αὐτῷ ἐάν 
τε παρ ἄλλῳ μᾶλλον πραττόµενα τυγχάνη. ἐκ ταὐτοῦ δὲ 
ἁμαρτήματος τούτου καὶ τὸ τὴν ἁμαθίαν τὴν παρ αὐτῷ 
δοκεῖν σοφίαν εἶναι γέγονε πᾶσιν' ὅθεν οὐκ εἰδότες, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν οἰύμεθα τὰ πάντα εἰδέναι, οὐκ ἐἔπι- 5 

τρέποντες δὲ ἄλλοις ὢ μὴ ἐπιστάμεθα πράττειν, οναγκα- 
{όμεδα ἁμαφρτάνειν αὐτοὶ πφάτεοντες. διὸ πάντα ἄνθρω- Β 
πον χρὴ φεύγειν τὸ ὀφύδφα φιλεῖν αὐτόν, τὸν ὃ ἑαντοῦ 
βελτίω διώκειν δεῖ, µηδεµίαν αἰσχύνην ἐπὶ τῷ τοιούτῳ 
πρύσθεν ποιούµενον. 4 δὲ σµικρότερα μὲν τούτων καὶ Ι0 
λεγόμενα πολλάκις ἐστεί, χρήσιμα δὲ τούτων οὐχ ἧττον, 
χρὴ λέγειν ἑαυτὸν ἀναμιμνήσκοντα: ὥσπερ γάρ τινος 
ἀποῤῥέοντος ἀεὶ δεῖ τοὐναντίον ἐπιῤῥεῖν, ἀνάμνησις ὅ᾽ 
ἐστὶν ἐπιῤῥοὴ φφονήῄσεως ἀπολειπούσης. διὸ δὴ γεἰώτων ϐ 
τε εἴργεσθαι χρὴ τῶν ἐξαισίων καὶ δακρύων, παραγγέλλειν 6 

δὲ παντὶ πάντ᾽ ἄνδρα, καὶ ὅλην περιχάρειαν πᾶσαν ὧπο- 
κρυπτόµενον καὶ περιωδυνίαν εὐσχημονεῖν πειρᾶσθαι, 
κατά τε εὐπραγίας ἱσταμένου τοῦ δαΐμονος ἑκάστου καὶ 
κατὰ τύχας οἷον πρὺς ὑψηλὰ καὶ ἀνάντη δαιμόνων ἀνθι- 
σεαµένων τεισὶ πράξεσιν, ἐλπίζειν δ᾽ ἀεὶ τοῖς γ ἀγαθοῖσι κο 
τὸν θιεὺν ὢ δωρεῖται, πόνων μὶν ἐπιπιπεύντων ἀντὶ µει- 
ζόνων ἐλάττους ποιήσειν τῶν τ᾽ αὖ νῦν παρόντων ἐπὶ τὸ Ὦ 
βέλτιον µεεαβολάς, περὶ δὲ τὰ ἀγαθὰ τὰ ἐναντία τούτων 
ἀεὶ πάνε αὐτοῖς παραγενήσεσθαι μετ ἀγωθῆς τύχης. 
ταύταις δη ταῖς ἐλπίσιν ἕκαστον χρὴ ζῆν καὶ ταῖς ὑπο- 15 
µνήσεσι πάντων τῶν τοιούτων, μηδὲν φειδύµενον, ἀλλ) 
ἀεὶ κατά τε παιδιὰς καὶ οπουδὰς ἀναμιμνήσχοντα ἕτερόν 
τε καὶ ἑαυτόν σαφῶς. 

Νῦν οὖν δὴ περὶ μὶν ἐπιτηδευμάτων, οἷα χρὴ ἐπιτη- 
δεύειν, καὶ περὶ αὐτοῦ ἑκάστον, ποϊόν τινα χρεὼν εἶναι, 0 K 
λέλεκται σχεδὸν ὅσα θεῖά ἐσει. τὰ ὅ' ἀνθρώπινα νῦν ἡμῖν 
οὐκ εἴρηται. δεῖ δὲ. ἀνθρώποις γὰρ διαλεγόµεθα, ἀλλ 
οὐ θεοῖς. ἴσει δὴ φύσει ὀνθρώπειον μάλιστα ἠδοναὶ καὶ 
ὔπαι καὶ ἐπιθυμίαι, ἐξ ὧν ἀνάγκη τὸ θνητὸν πᾶν ζῶον 
ἀτεχνῶς οἷον ἐξηρτῆσθαί τε καὶ ἐκκφεμάμενον εἶναι σπου- 16 
δαῖς ταῖς µεγίσταιᾳ. δεῖ δὴ τὸν κάλλιστον βίον ἐπαινεῖν 

μὴ µόνον ὅτι τῷ σχήµαει κρατεῖ πρὸς εὐδοξίαν, ἀλλὰ καὶ 
ὧς, ἄν τις ἐθίλῃ γεύεσθαι καὶ μὴ νίος ὤν φυγὰς ἀπ 
αὐτοῦ γένηται, κρατεῖ καὶ τηύτῳ ὃ πάντες ζητοῦμεν, τῷ 
χαΐρειν πλείω, ἐλάκεω δὲ λυπεῖοθαι παρὰ τὸν βίον ἅπαντα. au 

ὡς δὲ ἔσεαι τοῦτο σαφέᾳ, ἂν γεύηταί τις ὀρθῶς, ἑτοί- 
µως καὶ σφύδρα φανήσεται. ἡ δὲ ὀρθότης τίς; τοῦτο 
ἤδη παρὰ τοῦ λόγου χρὴ Ἰαμβάνοντα σκοπεῖν εἶτε οὕτως 

ἡμῖν κατὰ φύσιν πέφυκεν οτε ἄλλως παρὰ φύσιν. βίον 

δὲ χρὴ παρὰ βίον ἡδίω καὶ λυπηρότερον ὧδε σκοπεῖν. 45 
ἡδονὴν βουλόμεθα ἡμῖν εἶναι, λύπην δὲ οὔθ᾽ αἱρούμεθα ΕΒ 
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». οὔτε βονλόμεθα, τὸ δὲ µηδέτερον ἀνεὶ μὲν ἡδονῆς οὐ 

βουλόμεθα, λύπης δὲ ἀλλάετεσθαι βουἱόμεθα" λύπην δὲ 

ἐλάτεω μετὰ μείζονος ἡδονῆς βονλόμεθα, ἡδονὴν δὲ 
607 ἠἐάώτεω μετὰ μείζονος ἠύπης οὐ βουλόµεθα, ἴσα δ' ἀνεὶ 

5 ἴσων ἑκάτερα τούτων οὐχ ὡς βουλόμεθα ἔχοιμεν ἂν ὅδια- 
σαφεῖν. ταῦτα δὲ πάντα ἐσεὶ πλήθει καὶ µεγέδει καὶ 
σφοδρότησιν ἰσότησί τε καὶ σα ἐναντία ἐστὶ πᾶσι τοῖς 
τοιούτοις, πρὸς βούλησιν διαφἑροντά τε καὶ μηδὲν ὅια- 

ὁ φέροντα πρὸς αἴρεσιν ἑκάστων. οὕτω δὴ τούτων ἐξ ἀνάγ- 
Ίοκης διακεκοσµηµένων, ἐν ᾧὦ μὲν βίῳ ἕνεστι ποὶλὰ ἑκάτερα 

καὶ μεγάλα καὶ σφοδρά, ὑπερβάλλει δὲ τὰ τῶν ἡδονῶν, 
βουλόμεθα, ἐν ᾧ δὲ τὰ ἐνανεία, οὐ βον]όμεθα" καὶ αὖ 
ἐν ᾧ ὀλίγα ἑκάτερα καὶ ομικρὰ καὶ ἠρεμαῖα, ὑπερβάλλει 

384 δὲ τὰ λυπηρά, οὐ βουλόμεθα, ἐν ᾧ δὲ τὀναντία, βουλό- 
'δμεθα: ἐν ᾧ ὅδ αὖ βίῳω ἠποῤῥοπε, καθάπερ ἐν τοῖς 

πρόσθεν, δεῖ διανοεῖσθαι τὸν ἰσόῤῥοπον βίον, ὡς τῶν 

ϱ μὲν ὑπερβαλλόντων τῷ φί]ῳ ἡμῖν βου]όμεθα, τῶν ὅ’ αὖ 
τοῖς ἐχθροῖς οὐ βονλόμεθα. πάντας δὴ δεῖ δμωοεῖσθαι 
τοὺς βίους ἡμῶν ὡς ἐν τούτοις ἐνδεδεμένοι πεφύκασε, 

3ο καὶ δεῖ διανοεῖσόθαι ποίους φύσει βουλόμεθα: εἰ δέ τι 

παρὰ ταῦτα ἄρα φαμὶν βούλεσθαι, διά τινα ἄγνοιαν καὶ 
ἀπειρίαν τῶν ὄντων βίων αὐτὰ λέγοµεν. τίνες δὴ καὶ 
πόσοι εἰσὶ βίοι, ὧν πὲρι δεῖ προεόµενον τὸ βούλητόν τε 
ναὶ ἑκούσιον ἀβούλητόν τε καὶ ἀκούσιον ἠδόνεα, εἰς νόμον 

E 1 ἑαυτῷ ταξάµενον, τὸ φίλον ἅμα καὶ ἠδὺ καὶ ἄρισεόν τε 
παὶ κάλλιστον ἑλόμενον ζῆν ὡς οἷόν τ ἐστν ἄνθρωπον 
µακαριώτατα; λέγωμεν δὴ σώφρονα βίον ἕνα εἶναι καὶ 
φρόνιµον ἕνα καὶ ἕνα τὖν ἀνδρεῖον, καὶ εὖν ὑγιεινὸν βίον 
Ένα ταξώμεθα” καὶ τούτοις οὖσι τέτταρσιν ἐραντίους ἄλλους 

30 τέεταρας, ὤφφονα, δειλόν, ἀκόλαστον, γοσώδη. σώφρονα 
μὲν οὖν βίον ὁ γιγνώσκων Θήσει πρᾶον ἐπὶ πάντα καὶ 

134 ἠρεμαίας μὲν λύπας, ἠριμαίαρ δὲ ἡδονάς, μαλακὰς δὲ 

ἐπιθυμίας καὶ ἔρωτας οὐκ ἐμμανεῖς παρεχόµενον" ἀκόλα- 
385 στον δὶ ὀξὺν ἐπὶ πάντα καὶ σφοδρὰς μὶν λύπας, σφο- 

15 δρὰς δὲ ἡδονάς, συντόνους δὲ καὶ οἰστρώδεις ἐπιθυμίας 

τε καὶ ἔρωτας ὡς οἷόν τ ἐμμανεστάτους παρεχόμενον" 
ὑπερβαλλούσας δὲ ἐν μὶν τῷ σώφρονι βίῳ τὰς ἡδονὰς 
τῶν ἀχθηδόνων, ἐν δὲ τῷ ἀκολάστω τὰρ λύπας τῶν ἠδο- 
φῶν µεγέθει καὶ πλήθει καὶ πυκνύτησιν. ὅθεν ὁ μὲν 

«ο ἡδίων ἡμῖν τῶν βίων, ὁ δὲ ἀνπηρότεψος ἐξ ἀνάγκης συµ- 

Β βαΐνει κατὰ φύσιν γίγνεσθαι, καὶ τόν γε βουλόμενον ἡδέως 

ζῆν οὐκέτι παρείκει ἑκόντα γε ἀκολάσεως ζῇν, ἀλλ ἤδη 
δῆλον ὡς εἰ τὸ νῦν λεγόµενον ὀρθόν, πᾶς ἐξ ἀνάγκης 
ἄκων ἐσεὶν ἀκόλαστος: ἢ γὰρ δι ἁμαθίαν ἢ δν ἀκράτειαν 

ϱ ἢ δι ὠμφότερα τοῦ σωφρονεῖν ἐνδεὴς ὤν ζῇ ὁ πᾶς ἄν- 
Φρώπινος ὄχλος. ταὐτὰ δὲ περὶ νοσώδους τε καὶ ὑγιεινοῦ 

βίου διανοητίον͵, ὡς ἔχουσι μὲν ἡδονὰς καὶ λύπας, ὑπερ- 

6 βάλλουσι δὲ ἡδοναὶ μὲν λύπας ἐν ὑγαίᾳ, λῦπαι δὲ ἡδονὰς 

38. ὑγείᾳ a. — λύπαι ᾱ. 
3. ὑπερβάλῃ α. -- 5. µανώτερα 

ΠΗ44ΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ε’, 591 

ἐν νόσοις. ἡμῖν δὲ ἡ βούλησις τῆς αἱρέσεως τῶν βίων οὐχ 

ἵνα τὸ λυπηρὸν ὑπερβάλλη" Όπου ὅ' ὑπερβάλλεται, τοῦτον 
τὸν βίον ἠδίω κεκρίκαµεν. ὁ δὴ σώφρων τοῦ ἀκολάστου 
καὶ ὁ φρόνιµος τοῦ ἄφφονος, φαῖμεν ἄν, καὶ ὁ τῆς ὧν- 
δρίας τοῦ τῆς δειλίας ἐἰάετονα καὶ σμικρύτερα καὶ µανύ- 6 

τερα ἔχων ἀμφότερα, τῇ τῶν ἡδονῶν ἑκάτερος ἑκάτερον 386 
ὑπερβάλλων, τῇ τῆς λύπης ἐκείνων ὑπερβαλλόντων αὐτούς, 
ὁ μὲν ἀνδρεῖος τὸν δειλόν, ὁ δὲ φρόνιμος τὸν ἄφρονα, D 
νικῶσιν, ὥσεε ἡδίους εἶναι τοὺς βίους τῶν βίων, σώφφονα 
καὶ ἀνδρεῖον καὶ φρόνιµον καὶ ὑγιεινὸν δειλοῦ καὶ ἄφρο- 1ο 
φος καὶ ἀκολάστου καὶ νοσώδους, καὶ Ευλλήβδην τὸν 
ἀρετῆς ἐχόμενον κατὰ σῶμα ἢ καὶ κατὰ ψυχὴν τοῦ τῆς 
µοχθηρίας ἐχομένου βίου ἠδίω τε εἶναι καὶ τοῖς ἄλλοις 
ὑπερέχειν ἐκ περιετοῦ κάλλει καὶ ὀρθύτητι καὶ ἀρετῇ καὶ 
εὐδοξίᾳ, ὥστε εὺν ἴχοντα αὐτὸν ζῇν εὐδαιμονέστερον 15 
ἀπεργάζεσθαι τοῦ ἐναντίου τῷ παντὶ καὶ ὅλῳ. ε 

Καὶ τὸ μὲν προοίµιον τῶν νύµων ἐντανθοῖ λεχθὶν 
τῶν λόγων τέλος ἐχέτω, μετὰ δὲ τὸ προοίµιον ἀναγκαῖόν 

που νόµον ἔπεσθαι, μᾶλλον δὲ τό γε ἀληθὶς νόμους πο- 
λαείας ὑπογράφειν. καθάπερ οὖν δή τινα ξυνυφἠν ἢ καὶ 30 
πλέγμ᾽ ἅλλ' ὁτιοῦν, οὐκ ἐκ τῶν αὐτῶν οἷόν τ' ἐσεὶ τήν 
τε ἐφυφψὴν καὶ τὸν σεήµονα ἀπεργάζεσθαι, διαφέρειν ὅ᾽ 

ἀναγκαῖον τὸ τῶν στηµόνων πρὺς ἀρετὴν γένος" ἠοχυρόν 

τε γὰρ καί τινα βεβαιότητα ἐν τοῖς τρόποις εἰηφόφ, τὸ Ἰὰ56 

δὲ µαλακώτερον καὶ ἐπιεικείᾳ εινὶ δικαίᾳ χρώµενον" ὅθεν 15 
δἠ τοὺς µεγάλας ἀρχὰς ἐν ταῖς πόλεσιν ἄρξοντας δεῖ 
διακρίνεσθαί τινα τρύπον ταύτῃ καὶ τοὺς σμικρᾷ παιδείᾳ 
βασανισθέντας ἑκάστοτε κατὰ λόγον’ ἐσεὺν γὰρ δὴ δύο 
πολιτείας εἴδη, τὸ μὲν ἀρχῶν καταστάσεις ἑκάστοις, τὸ 

δὲ νόμοι ταῖς ἀρχαῖς ἀποδοθέντες. 30 

τὸ δὲ πρὸ τούτων ἁπάντων δεῖ διανοεῖσθαι τὰ τοι- 
άδε. πᾶσαν ἀγέλην ποιμὴν καὶ βουκόλος τροφεύς τε ἵπ- Β 
πῶν, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, παραλαβὼν οὐκ ἄλλως µή 
ποτε ἐπιχειρήσῃ θεραπεύειν, ἢ πρώτον μὲν τὸν ἑκάστῃ 
προσήκοντα καθαρμὸν καθάρη τῇ ἐυνοικήσει, διαλέξας δὲ 15 
τά τε ὑγιῇ καὶ τὰ μὴ καὶ τὰ γενναῖα καὶ ἁγεννῇ τὰ μὲν 
ἀποπέμψη πρὸς ἄλλας τινὰς ἀγέλας, τὰ δὲ δεραπεύσῃ, 
διανοούμενος ὡς µάταιος ἂν ὁ πόνος εἴη καὶ ἀνήνυτος 
περί τε σῶμα καὶ ψυχάς, ἂς φύσις καὶ πονηρὰ τροφὴ 
διεφθαρκυῖα προσαπόλλυσι τὸ τῶν ὑγιῶν καὶ ἀκηράτων 9 
ἠθῶν τε καὶ σωμάτων γένος ἐν ἑκάστοις τῶν κτημάτων, 
ἄν τις τὰ ὑπάρχοντα μὴ διακαθαίρηται. τὰ μὲν δὴ τῶν 
ἄλλων ζώων ἐλάτεων τε οπουδὴ καὶ παραδείγµατος ἕνεκα 
µόνον ἄξια παραθέσθαι τῷ λόγω, τὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων 
σπουδῆς τῆς µεγίστης τῷ τε νοµοθέτῃ διερευνᾶσθαι καὶ 
φράζειν εὐ προσῆκον ἑκάστοις καθαρμοῦ τε πέρι καὶ ἔνμ- 
πασῶν τῶν ἄλλων πράξεων. αὐτίκα γὰρ τὸ περὶ καθαρ- 
μοὺς πόλεως ὧδ' ἴχον ἂν εἴη" πολλῶν οὐσῶν τῶν ὅιακα- Ὦ 
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388 Φθάρσεων αἱ μὲν ῥᾷους εἰσίν, αἱ δὲ χαἰεπώτεραι, καὶ τὰς 
μὲν τύραννος μὲν ὧν καὶ νομοθέτης ὁ αὐτός, ὕσαι χαλε- 
παί τ᾽ εἰσὶ καὶ ἄρισταε, δύναιτ ἂν καθῆραι" νομοθέτης 

608 δὲ ἄνευ τυραννίδος καθιστὰς πολιτείαν καινἠν καὶ νό- 
ὅμους, εἰ καὶ τὸν πραύτατον τῶν καθαρμῶν καθήρειεν, 

ἀγαπηεῶς ἂν καὶ τὸ τοιοῦτον ὁράσειεν. ἔστι δ᾽ ὁ μὶν 
ἄριστος ἀλγεινός, παθάπερ δα τῶν φαρμάκων τοιοντό- 

Ε τροπα, ὁ τῇ δίκῃ μετὰ τιμωρίας εἰς τὸ κολάζειν ἄγων, 
Φάνατον ἢ φυγὴν τῇ τιµωρίᾳ τὸ τέλος ἐπιτιθείς' τοὺς 

ιογὰρ μέγιστα ἐξημαρτηκότας, ἀνιάτους δὲ ὄντας, µεγίστην 
δὲ οὖσαν βλάβην πόλεως, ἁπαλλάττειν εἴωθεν. ὁ δὲ πραό- 
τερός ἐστι τῶν καθαρμῶν ὁ τοιόσδε ἡμῖν" ὅσοι διὰ τὴν 
τῆς τροφῆς ἀπορίαν τοῖς ἠγεμόσιν ἐπὶ τὰ τῶν ἐχόντων 
μὴ ἔχοντες ἑτοίμους αὐτοὺς ἐνδείκνυνται παρεσκευακύτες 

136 15 ἔπεσθαι, τούτοις ὡς νοσήµατι πόλεως ἐμπεφυκότι δι εὐ- 
φηµίας ἁπαλλαγὴν ὄνομα ἀποικίαν τιθέµενος, εὐμενῶς 
ὃ τι μάλιστα ἐξεπίμψατο. παντὶ μὲν οὖν νομοθετοῦντι 
τοῦτο ἁμῶς γέ πως κατ ἀρχὰς ὁραστέον, ἡμῖν μὴν ἔτι 
τούτων ἀτοπώτερα τὰ περὶ ταῦτ ἐσεὶ συµβεβηκότα νῦν" 

3ι οὔτε γὰρ ἀποικίαν οὔτ' ἦν τινα καθάρσεως δεῖ µη- 
χανᾶσθαι πρὸς τὸ παρόν, οἷον δέ τινων ξυῤῥεόντων ἐκ 

ἨΒ ποὶλῶν τὰ μὲν πηγῶν τὰ δὲ χειµάῤῥων εἰς µίαν λίμνην 
389 ἀναγκαῖον προσέχοντας τὸν νοῦν φυλάττειν ὅπως ὃ τι κα- 

Φαρώτατον ἴσεαι τὸ συῤῥέον ὕδωρ, τὰ μὶν ἐξαντλοῦντας, 
αοτὰ δ' ἀποχετεύοντας καὶ παρατρέπονεας. πύνος δ᾽, ὡς 

ἔοεκε, καὶ κίνδυνός ἐστιν ἐν πάση καταοκευῇ πολιτικῇ" 
τὰ ὃ) ἐπείπερ λόγῳ γ΄ ἐσεὶ τὰ νῦν ἀλλ οὖκ ἔργῳ πραττύ- 
µενα, πεπεράνθω τε ἡμῖν ἡ Ενλλογὴ καὶ κατὰ νοῦν ἡ 
καθαρότης αὐτῆς ἔστω ξυμβεβηκνῖα" τοὺς γὰρ κακοὺς 

C ao τών ἐπιχειρούντων εἰὖς τὴν νῦν πόλιν ὡς πολιτευσοµένους 

ἐυνιέναι, πειθοῖ πάσῃ καὶ Ἱκανῷ χρόνω διαβασανίσαντες, 
διακωλύσωµεν ἀφικνεῖσθαι, τοὺς ὅ᾽ ἀγαθοὺς εἰ δύναμιν 

εὐμενεῖς Γλεώς τε προσαγώµεθα. 
Τόδε δὲ μὴ λανθανέτω γιγνόµενον ἡμᾶς εὐτύχημα, 

35 ὅτι καθώπερ εἴπομεν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν ἀποικίαν εὐ- 
τυχεῖν, ὡς γῆς καὶ χρεῶν ἀποκοπῆς καὶ νομῆς πέρι δει- 
νὴν καὶ ἐπικίνδυνον ἔριν ἐξέφυγεν, ἦν νομοθετεῖσθαι 

ὮῬ ἀναγκασθείσῃ πόλει τῶν ἀρχαίων οὔτε ἐῶν οἷόν τε ἀκίνη- 
τον οὐδὲν οὔτ' αὖ κινεῖν δυνατόν ἐσεί τινα τρόπον, εὐχὴ 

0 δὲ µόνον ὡς ἔπος εὐπεῖν λείπεται καὶ σμικρὰ µετάβασις 

εὐλαβὴς ἐν πολλῷ χρόνῳ σμικρὸν µεταβιβάζουσιν: ἡ δὲ 
τῶν κιγούνεων ἀεὶ κεκεηµένων μὲν αὐτῶν γῆν ἄφθονον 
ὑπάρχειν, κεκτηµένων δὲ καὶ ὀφειλέτας αὐτοῖς πολλούς, 
ἐθελόντων τε τούτων πῃ τοῖς ἀπορουμένοις δι ἐπιείκειαν 
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κοινωνεῖν τὰ μὶν ἀφιέντας, τα δὲ νεµοµένους, αἁμῆῇ γέ E 

πῃ τῆς µετριότητος ἐχομένους καὶ περίαν ἡγουμένους 
εἶναι μὴ τὸ τὴν οὐσίαν ἑλάττω πομῖν ἁλλὰ τὸ τὴν ἁπλη- 
στίαν πλείω. σωτηρίας τε γὰρ ἀρχὴ μεγίστη πόλεως αὕτη 
γίγνεται, καὶ ἐπὶ ταύτης οἷον κφηπῖδος µονίµου ἐποικο- 5 
δομεῖν δυνατὸν ὄντινα ἂν Όστερον ἐποικοδομῇ τις κόσμον 
πολιτικὸν προσήκοντα τῇ τοιαύτῃ καταστάσει' ταύτης δὲ 
σαθρᾶς οὔσης τῆς µεταβάσεως οὐκ εὔπορος ἡ μετὰ ταῦτα 13831 
πολιτικὴ πρᾶξις οὐδεμία γίγνοιτ ἄν πόλει. ἦν ἡμεῖς μέν, 

ὥς φαµεν, ἐκφεύγομεν' ὅμως δὲ εἰρῆσθαί γε ὀρθότερον, 10 
εἰ καὶ μὴ ἐξεφεύγομεν, ὅπη ποτ ἂν ἐποιούμεθα αὐτῆς 
τὴν φυγή». εἰφήσθω δὴ νῦν ὅτι διὰ τοῦ μὴ φιλοχρηµα- 
τεῖν μετὰ δίκης, ἄλλη ὃ οὐκ ἴστιν οὔτ εὐρεῖα οὔτε οτενὴ 

τῆς τοιαύτης μηχανῆς διαφυγή. καὶ τοῦτο μὲν οἷον ἕρμα 
πόλεως ἡμῖν κείσθω τὰ νῦν ἀνεγκλήτους γὰρ δεῖ τὰς οὐ- 15 
σίας πρὸς ἀλλήλους κατασκευάζεσθαι ἁμῶς γέ πως, ἢ μὴ Β 
προϊέναι πρότερον εἰς τοὔμπφοσθεν ἑκόντα εἶναι τῆς ἄλλης 

κατασκενῆς, οἷς ἡ παλαιὰ ἐγκλήματα πρὺς ἀλλήλους καὶ 
ὅσοις νοῦ καὶ αμικρὸν µετῆ. οἷς δὲ, ὧν ἡμῖν νῦν, Θεὸς «9ί 
ἔδωκε καινήν τε πόλιν οὐκίζειν καὶ µή τινας ἔχθρας εἶναί 0 
πω πρὺς ἀλλήλους, τούτους ἴχθρας αὐτοῖς αἰτίους γενέ- 

σθαι διὰ τὴν διανομἠν τῆς γῆς τε καὶ οὐκήσεων οὐκ ἄν- 
Δρώπινος ἂν εἴη μετὰ κώκης πάσης ἁμαθία. , 

Τίς οὖν δὴ τρόπος ἂν εἴη τῆς ὀρθῆς διανομῆς: πρῶ- ϐ 
τον μὶν τὺν αὐτὸν ὄγκον τοῦ ἀφιθμοῦ δεῖ τάξασθαι, B 
πόσον εἶναι χρεών. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν διανομὴν τῶν πο- 

λιτῶν, καθ’ ὁπόσα µέρη πλήθει καὶ ὁπηλίκα διαιρεεέον 
αὐτοῖς, ἀνομολογητέον" ἐπὶ δὲ ταῦτα τήν τε γῆν καὶ τὰς 
οὐκήσεις ὃ τι μάλιστα ἴσας ἐπινεμητέον. ὄγκος δὴ πλήθους 
Ἱκανὸς οὐκ ἄλλως ὀρθῶς γέγνοιτ᾽ ἂν λεχθεὶς ἢ πρὸς τὴν 50 
γῆν καὶ τὰς τῶν πλησιοχώρων πόλεις, γῆς μέν, ἁπόση Ὦ 
πόσους σώφρονας ὄντας ἱκανὴ τρέφειν, πλείονος ὅ’ οὐδὲν 
προσδεῖ, πλήθους δὲ, ὁπόσοι τοὺς προσχώρους ἀδικοῦν- 
τάς τε αὐτοὺς ἀμύνασθαι δυνατοὶ καὶ γείοσιν ἑαυτῶν 
ἀδικουμένοις βοηθῆσαι μὴ παντάπασιν ἀπόρως δύναιντ 5 
ἄν, ταῦτα ὅ) ἐδύντες τὴν χώραν καὶ τοὺς γείτονας ὁρι- 
οὐμεθα ἔργῳ καὶ λόγοις" νῦν δὲ σχήματος ἕνεκα καὶ ὑπο- 

γραφῆς, ἵνα περαίνηται, πρὸς τὴν νοµοθεσίαν ὁ λόγος 
ἴκω. πεντάκις μὲν χίλιοι ἔσεωσαν καὶ τεεταράκοντα, ἄρι E 
Θμοῦ τινὸς ἕνεκα προσήκοντος, γεωμόφοι τε καὶ ἀμυνοῦν- 0 399 

τες τῇ ρομῇ" γῆ δὲ καὶ οὐήσει ὡσαύτως τὰ αὐτὰ µέρη 

διανεµηθήτων, γενόμενα ἀνὴρ καὶ κλήρος ἐυννοµή. δύο 
μὶν δὴ µέρη τοῦ παντὸς ἀριθμοῦ τὸ πρῶτον νεµηθήτω, 
μετὰ δὲ ταῦτα τρία τὸν αὐτόν' πέφυκε γὰρ καὶ τέτεαρα 
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καὶ πέντε καὶ µέχρι τῶν δέκα ἐφεξῆς. δεῖ δὴ περὶ ρι- 
θμῶν τό γε τοσοῦτον πάντα ἄνδρα νομοθετοῦντα νενοη- 
κέναι, τίς ἀριθμὸς καὶ ποῖος πάσαις πόλεσι χρησιμώτατος 
ἂν εἴη. λέγωμεν δὴ τὸν πλείσαςρ καὶ ἐφεξῆς μάλιστα 

6 διανομὰρ ἐν αὐτῷ κεκτηµένον' οὐ μὶν δὴ πῶς εἰς πάντα 
πάσας τομὰς εἴληχεν' ὁ δὲ τῶν τεταράκοντα καὶ πεντα- 

609 µκισχιλίων εἴς τε πύλεμον καὶ ὅσα κατ’ εἰρήνην πρὺς ἅπαντα 
τὰ ἐυμβόλαια καὶ κοινωνήµατα, εἰσφορῶν τε πέρι καὶ 
διανομῶν, οὐ πλείους μιᾶς δεουσῶν ἑξήκοντα δύναιτ ἂν 

Β ιοτέµνισθαι τομῶν, ἐυνεχεῖς δὲ ἀπὸ μιᾶς µέχρι τῶν δέκα. 
ταῦτα μὲν οὖν δὴ καὶ κατὰ σχολὴν δεῖ βεβαίως λαβεῖν, 
οἷς ἂν ὁ νόµος προσεάττη Λαμβάνειν: ἔχει γὰρ οὖν οὖκ 
ἅλλως ἢ ταύτῃ, δεῖ δὲ αὐτὰ ῥηθῆναι τῶνδ' ἕνεκα κατοι- 
αίζονει πόλιν. οὔτ' ἂν καινὴν ἐξ ἀρχῆς τις ποιῇ οὔτ' ἂν 

16 παλαιὰν διεφθαρµένην ἐπισκευάζηται, περὶ θεῶν γε καὶ 

398 Ἱερῶν, ἄττα τε ἐν τῇ πύλει ἑκάστοις Ἱδρῦσθαι δεῖ καὶ 
ὤνεινων ἐπονομάζεσθαι θεῶν ἢ δαιμόνων, οὐδεὶς ἐπιχει- 

6 φήσει κινεῖν νοῦν ἔχων ὅσα ἐκ «Γελφῶν ἢ «ωδώνης ἢ παρ 
"άμμωνος ἤ τινες ἔπεισαν παλαιοὶ λόγοι ὁπῃδή τινας πεί- 

α0σαντες, φασμάτων γενοµένων ἢ ἐπιπνοίας λεχθείσης 9 εῶν, 
πείσαντες δὲ θυσίας τελεταῖς συµµίκεους κατεσεήσαντο 

εἴεε αὐτόθεν ἐπιχωρίους εἴε' οὖν Τυῤῥηνικὰς εἴτε Κυπρίας 
εἴε ἄλλοθεν ὁθενοῦν, καθιέρωσαν δὲ τοῖς τοιούτοις λόγοις 
φήµας τε καὶ ἀγάλίματα καὶ βωμοὺς καὶ ναούς, τεμένη 

ηδτε τούτων ἑκάστοις ἐτεμένισαν' τούτων νομοθέτῃ τὸ σµι- 

Ὦ κρότατον ἁπάντων οὐδὲν κινητέον, τοῖς δὲ µέρεσιν ἑκάστοις 
Φιὸν ἢ δαίµονα ἢ καί τινα ἤρωα ἀποδοτέον, ἐν δὲ τῇ τῆς 
γῆς διανομῇ πρώτοις ἐξαίρεα τεμένη τε καὶ πάντα τὰ 

προσήκοντα ἀποδοτέον, ὅπως ἂν ξύλλογοι ἑκάστων τῶν 
30 μερῶν κατὰ Ἰφόνους γιγνόμενοι τοὺς προσταχθέντας εἴς 

τε τὰς χρείας ἑκάστας εὐμάφειαν παρασκενάζωσι καὶ φι- 
Ίοφρονῶνταί τε ἀλλήλους μετὰ θυσιῶν καὶ οὐχειῶνται καὶ 

Ἐ µγνωρίζωσιν, οὗ μεῖζον οὐδὶν πόλει ἀγαθόν, ἢ γνωρίμους 
αὐτοὺς αὐτοῖς εἶναι. Όπου γὰρ μὴ φῶς ἀλλήλοις ἐσεὶν 

16 ἀλλήλων ἐν τοῖς ερόποιᾳ ἀλλὰ σκότος, οὔτ ἂν τιμῆς τῆς 

394 αξίας οὔτ ἀρχῶν οὔτε δίκης ποτέ τις ἂν τῆς προσηκού- 
σης ὀρθῶς τυγχάνοι. δεῖ δὴ πάντα ἄνδρα Ἑν πρὸς ἓν 
τοῦτο σπεύδειν ἐν πάσαις πόλεσιν, ὅπως µήτε αὐτὸς κίβ- 

δηλόᾳ ποτε φανεῖται ὀτφοῦν, ἁπλοῦς δὲ καὶ ἀληθὴς ἄεί, 
«ο µήτε ἄλλος τοιοῦτος ὤν αὐτὸν διαπατήσει. 

Ἡ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο φορά, καθάπερ πεττῶν ἀφ' ἱεροῦ, 
τῆς τῶν νόµων κατασχενῆς ἀήθης οὖσα τά ἂν Φαυμά- 
σαι εὐν ἀκούοντα τὸ πρῶτον ποιήσειεν' οὐ μὴν ἀλλ 
ἀναλογιζομένῳ καὶ πειρωμένῳ φανεῖται δευτέρως ἂν πόλις 

45 οἰκεῖσθαι πρὺς τὸ βέλειστον. τάχα δ᾽ οὐκ ἄν τις προσδέ- 
ἔαιτο αὐτὴν διὰ τὸ μὴ σύνηθες νομοθέτῃ μὴ τυραννοῦνει" 
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τὸ ὅ᾽ ἔσειν ὀρθότατα, εἰπεῖν μὲν τὴν ἀρίστην πολιτείαν 
καὶ δευτέρων καὶ τρίτην, δοῦναι δὲ εἰπόντα αἴρεσιν ἕκά- 
στῳ τῷ τῆς συνοικήσεως κυρίῳ. ποιῶμεν δὴ κατὰ τοῦτον B 
σὺν λόγον καὶ τὰ νῦν ἡμεῖς, εἰπύντες ἀρετῇ πφώτην πο- 
λιτείαν καὶ δευτέραν καὶ τρίτην" τὴν δὲ αἴρεσιν Νλεινία 8 
τε ἀποδιδώμεν τὰ νῦν καὶ εἴ εις ἄλλος ἂν δή ποτε ἐθε- 
λήσειεν ἐπὶ τὴν τῶν τοιούτων ἐκλογὴν ἐλθὼν κατὰ τὸν 
ἑαυτοῦ τρόπον ἀπονείμασθαι τὸ φίλον αὐτῷ τῆς αὐτοῦ 
πατρίδος. Πρώτη μὲν τοίνυν πόλις τὲ ἐστι καὶ πολιτεία 
καὶ νόμοι ἄριστοι, ὅπου τὸ πάλαι λεγόµενον ὢν γίγνηται το 285 
κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν ὃ ει µάλισεα" λέγεται δὲ ὦᾳ ὄντως 6ο 
ἐσεὶ κοινὰ τὰ φίλων. τοῦτ) οὖν εἶτε που νῦν ἔσειν εἴ' 
ἔσται ποτέ, κοινὰς μὲν γυναῖκας, κοινοὺς δὲ εἶναι παῖδας, 

ποινὰ δὲ χρήματα ξύμπαντα, καὶ πάσῃ μηχανῇ τὸ λεγό- 
µενον ἴδιον πανταχόθεν ἐκ τοῦ βίου ἅπαν ἐξῄρηται, µε- is 
µηχάνηται ὅ εἰς τὸ δυνατὸν καὶ τὰ φύσει ἴδια κοινὰ 
ἁμῇ γέ πῃ γεγονέναι, οἷον ὄμματα καὶ ὧτα καὶ χεῖρας 
ποινά μὲν ὁρᾷν δοκεῖν καὶ ἀκούειν καὶ πράττει», ἔπαι- 
φεῖν τε αὖ καὶ φέγειν καθ’ ἓν ὃ τι μάλιστα Εύμπαντας Ὁ 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χαΐροντας καὶ λυπουμένους, καὶ χατα 20 
δύναμιν οἵτινες νόμοι µίαν ὃ τι μάλιστα πόλιν ὧπεργά- 
ζονται, τούτων ὑπερβολῇ πρὸς ἀρετὴν οὐδείς ποτε ὅρον 
ὤλλον Θέµενος ὀρθότερον οὐδὲ βελτίω Θήσεται. ἡ μὲν δὴ 
ποιαύτη πύλις, εἴτε που Θεοὶ ἢ παῖδες θεών αὐτὴν οὐ- 
κοῦσι πλείους ἑνός, οὕτω διαζῶντες εὐφραινόμενοι πατοι- 35 
ποῦσι" διὸ δὴ παράδειγμά γε πολιτείας οὐκ ἄλλῃ χρὴ 
σκοπεῖν, ἆλλ' ἐχομένους ταύτης τὴν ὃ τι μάλιστα τοιαύτην Ε 
ζητεῖν κατὰ δύναμιν. ἣν δὲ νῦν ἡμεῖς ἐπικεχειρήκαμεν, 
εἴη τε ἂν γενοµένη πως ἀθανασίας ἐγγύτατα καὶ ἡ µία 

δευτέρως" ερίτην δξ μετὰ ταῦτα, ἐὰν θεὺς ἐθέλῃ, διαπε- 10396 
ρανούμεθα. νῦν ὃ’ οὖν ταύτην τίνα λέγυμεν καὶ πῶς γε- 
φομένην ἂν τοιαύτην: 

Νειμάσθων μὲν δὴ πρῶτον γῆν τε καὶ οἴκίας, καὶ 
μὴ κοινῇ γεωργούντων, ἐπειδὴ τὸ τοιοῦτον μεῖζον ἢ κατὰ 
τὴν νῦν γένεσιν καὶ τροφὴν καὶ παίδευσιν εἴρηται" νεµέ- 35 
σθων ὅ’ οὖν τοιᾷδε διανοίᾳπως, ὡς ἄρα δεῖ τὸν λαχόντα 
τὴν λῆξιν ταύτην νοµίξειν μὲν κοινὴν αὐτὴν τῆς πύλεως 
ἐυμπάσης, πατρίδος δὲ οὔσης τῆς χώρας θεραπεύειν αὖὐ- 
τὴν δεῖ µειζύνωρ ἢ μητέρα παῖδας, τῷ καὶ δέσποιναν 
Φεὺν αὐτὴν οὖσαν Ὀνητῶν ὄντων γεγονέναι. ταὐτὰ δ' ad 
ἔχειν διανοήµατα καὶ περὶ τοὺς ἐγγωρίους θεούς τε ἅμα 
καὶ δαίμονας. ὅπως ὃ᾽ ἂν ταῦτα εἷς τὸν ἀεὶ χρόνον οὗ- B 
τως ἔχοντα ὑπάρχῃ, τάδε προσδιανοητέον, ὕσαι εἰσὶ τὰ 
νῦν ἡμῖν ἑστίαι διανεμηθεῖσαι τὸν ἀριθμόν, ταύτας δεῖν 
ἀεὶ τοσαύτας εἶναι καὶ µήτε τι πλείους γίγνεσθαι μήτε αδ 
τίποτε ἐλάττους. ὧδ' οὖν ἂν τὸ τοιοῦτον βεβαίως γίγνοιτο 
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περὶ πᾶσαν πόλιν, ὁ λαχὼν τὸν κλῆρον καταλειπέτω ἀεὶ 
ταύτης τῆς οἰκήσεως ἕνα µόνον κληρορόµον τῶν ἑαυτοῦ 
παίδων, ὃν ὤν αὐτῷ μάλιστα ᾖ φίλον, διάδοχον καὶ 8ε- 

C ραπευτὴν θεῶν καὶ γένους καὶ πόλεως, τῶν τε ζώντων 
307 α καὶ ὅσους ὤν ἤδη τέλος εἰς τὸν τότε χρόνον ἔχῃ. τοὺς δὲ 

ἄλλους παϊῖδας, οἷς ἂν πλκους ἵνὸς γέγνωνται, θηλείας 
τε ἐκδόσθαι κατὰ νόµον τὸν ἐπααχθησόμενον, ἄῤῥενάς 
τε, οἷς ἂν τῆς γενέόεως ἐἑλλείπῃ τῶν πολιπῶν, τούτοις 

610 υἱεῖς διανέµειν, κατὰ χάριν μῖν μάλιστα" ἐὰν δέ τισιν 
10 ἐλλείπωσι χάριες, ἢ πλείους ἐπίγονοι γίγρωνται θήλεις 
ᾗ τινες ἄῤῥενες ἑκάστων, ἢ καὶ τοὐναντίον ὅταν ἐλάττουρ 

Ὦ Ἅὧσι παίδων ἀφοφίας γεροµένης, πάντων τούτων ἀρχὴν 
ἣν ἂν θώμεθα µεγίοτην καὶ τιµιωτάτην, αὕτη σκεψαμένη 
τί χρὴ χρῆσθαι τοῖς περιγεροµέτοις ἢ τοῖς ἐλλείπουσε, 

Ιδ ποριζέτω μηχανὴν ὅ τε μάλιστα ὅπως αἳ πεντακισχίλιαι 

καὶ τετταρήκοντα οὐκήσεις ἀεὶ µόνον ἔσοντα. μηχαναὶ 

ὅ᾽ εἰσὶ πολλα: καὶ γὰρ ἐπισχέσεις γενέσεως οἷς ἂν εὕρους 
ᾗ γένεσις, καὶ τοὐνωντίον ἐπιμέλειαι καὶ οπουδαὶ πλήθους 

γεννηµότων εἰσὶ τιµαῖς τε καὶ ἀτιμίαις καὶ νουθετήσεσι 
Έ πο πρεσβυτῶν περὶ νέους διὰ λόγων νουθετητικῶν ἀπαντώ- 

σαι, δύνανται ποιεῖν ὃ λέγομεν. καὶ δὴ καὶ τό γε τέλος, 
ἂν πᾶσα ἁπορία περὶ τὴν ἀνίσωσιν τῶν πεντακισχλίων 
καὶ τετταράκοντα οἴκων γίγνηται, ἐπίχυσις δ' ὑπερβάλ- 
Ίουσα ἡμῖν πολιτῶν διὰ φιλοφρφοσύνην τὴν τῶν ξυνοι- 

4 πούρτων «λλήλοις ἔνμβαίνη καὶ ἀπορῶμεν, τὸ παλαιόν 
που ὑπάρχει μηχάνημα, ὃ πολλάκις εἴπομεν, ἐκπομπὴ 

398 ἀποικιῶν φίλη γιγνοµένη παρὰ φίλων, ὧν ἂν ἐπιτήδειον 
εἶναι δοκῇ. ἐὰν ὅ’ αὖ καὶ εοὐνανείον ἐπέλθῃ ποτὶ κύμα 

341 κατωκλυσμὸν φέρον νόσων ἢ πολέμων φθορά, ἐλάττουᾳ 

40 δὲ πολὺ τοῦ τεταγµένου ἀριθμοῦ δί ὀρφανίας γένωνται, 
ἑκόντας μὲν οὐ δεῖ πολίτας παρεμβάλλειν νόθῃ παιδείᾳ 
πεπαιδευµένους, ἀνάγκην δὲ οὐδὲ θεὸς εἶναι λέγεται δυ- 

νατὺς βιάζεσθαι. ταῦτ οὖν δὴ τὸν νῦν λεγόµενον λόγον 
ἡμῖν φώμεν παραινεῖν, λέγοντα Ὦ πάντων ἀνδρῶν ἄρι- 

4δστοι, τὴν ὁμοιότηεα καὶ ἰσότητα καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ όμο- 
λογούμενον τιμῶντες κατὰ φύσιν μὴ ἀνίεε κατά τε ἀρι- 

Ὦ θμὸν καὶ πᾶσαν δύναμιν τὴν τῶν καλῶν κἀγαθῶν πραγ- 

µάτων' καὶ δὴ καὶ νῦν τὸν ἀριθμὸν μὲν πρῶτον διὰ 

βίου παντὸς φυλάξατε τὸν εἰρημένον, εἶα τὸ τῆς οὐσίας 

ω ὄφος τε καὶ μέγεθος, ὃ τὸ πρῶτον ἐνείμασθε µέεριον ὄν, 
μὴ ἀειμάσητε τῷ τε ὠνεῖσθαι καὶ τῷ πωλεῖν πρὸς ἀλλή- 

λους. οὔτε γὰρ ὁ νείµαρ κλῆρον ὤν θεὸς ὑμῖν ξύμμαχος, 

οὔτε ὁ νομοθέτης: νῦν γὰφ δὴ αρῶτον τῷ ἀπειθοῦνει 
φόµος προσεάττει, προειπὼν ἐπὶ τούτοις χληροῦσθαι τὸν 

615 ἐθέλοντα ἢ μὴ κληροῦσθαι, ὡς πρῶτον μὲν τῆς γῆς ἱερᾶς 

οὔσης τῶν πάντων Φεῶν, εἶα Ἱερίων τε καὶ Ἱερειῶν 

ΠΑΑΤΟΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ε’. 14... πας. 

εὐχὰς ποιησοµένων ἐπὶ τοῖς πρώτοις θύμασι καὶ δευτέροι 399 
καὶ µέχρι τριῶν, τὸν πριάµενον ἢ ἀποδόμενον ὧν ἔλαχεν 
οἰκοπέδων ἢ γηπέδων τὰ ἐπὶ τούτοις πρίποντα πάσχειν 

πάθη. γράφανεες ὃ' ἐν τοῖς Ἱεροῖς Φήσουσι κυπαριεείνας 
µνήμας εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καταγεγραµµένας" πρὸς 9 
τούτοις ὅ ἔτι φυλακτήρια τούτων, ὅπως ἂν γίγνηταε, 
καταστήσονσιν ἐν ταύτῃ τῶν ἀρχῶν ἥτις ἂν ὀξύτατον ἢὮ 
ὁρᾷν δοκῇ, ἵν᾽ αἱ παρὰ εαῦτα — παραγωγαὶ γιγνόµε- 
γαι μὴ λανθάνωσιν αὐτούς, ἁλλὰ κολάζωσι τὸν ἀπει- 
Φοῦντα ἅμα νόµῳ καὶ τῷ Θεῷ. ὅσον γὰρ δὴ τὸ νῇν ἔπι- 1ο 
τακεύµενον ἀγαθὸν ὃν τυγχάνει πάσαις ταῖς πειθοµέναις 

πόλεσι τὴν ἑπομένην κατασκευὴν προσλαβόν, κατὰ τὴν 
παλαιὰν παροιµίαν οὐδεὶς εἴσεταί ποτε κακὸς ὢν ὦλλ 
ἔμπειρός τε καὶ ἐπιεικὴς ἔθεσι γενόμενος" χρηματισμὸξς B 
γάρ οὔτ) ἔνεσει σφύδρα ἐν τῇ τοιαύτῃ πατασκευῇ, Ευνέ- ι5 
πιταί τε αὐτῇ μηδὶ δεῖν μηδ᾽ ἐξεῖναι χρηµατίξεσθαι τῶν 
ἀνελευθέρων χρηματισμῶν μηδενὶ µηδένα, καθ ὅσον ἔπο- 
Σείδιστος λεγομένη βανανσία ἦθος ἀποτρέπει ἐλεύθερον, 
μηδὲ τὸ παράπαν ἀξιοῦν ἐκ τῶν τοιούεων ξυλλέγειν χρή- 
µατα. Πρὸς τούτοις ὅ' ἔτι νόμος ἔπεται πᾶσι τούτοις, 39 
μηδ᾽ ἐξιῖναι χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον κεκτῆσθαι µηδένα µη- Ί48 
derl ἐδιώτῃ, νόμισμα ὃ) ἕνεκα ἀλλαγῆς εῆς καθ᾽ ἡμέραν, 40940 
ἣν δημιουργοῖς τε ἀλλάττεσθαι σχεδὸν ἀναγκαῖον, καὶ 
πᾶσιν ὁπόσων χφεία τῶν τοιούτων μισθοὺς μισθωτοῖς, 
δούλοις καὶ ἐποίκοις, ἀποτίφειν. ὧν ἕνεκά φαµεν τὸ νό- 15 
µισµα κεητέον αὐτοῖς μὲν ἔντιμον, τοῖς δὲ ἄλλοις ἀνθρώ- 
ποις ὠδύκιμον. κοινὸν ὅ᾽ Ἑλληνικὸν νόμισμα ἔνεκά τε 
στρατειῶν καὶ ἀποδημιῶν εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπαυς, 
οἷον πρεσβειῶν ἢ καί τινος ἀναγκαίας ἄλλην ὖ. πόλει 
κηφυκείας, ἐκπέμπειν τινὰ ἂν δη, τούτων χάριν ἀνάγκη 90 
ἑκάστοτε αεκτῆσθαι τῇ πόλει νόμισμα Ἑλληνικόν. ἐδιώεῃ Β 
ὁ) ἂν ἄρα ποτὶ ἀνάγκη τις γίγνηται ἀποδημεῖν, 78* 
ος μῖν τοὺς ἄρχοντας ἀποδημείτω, νόμισμα δὲ ἄν 
8εν ἴχαν ξενικὸν οἴκαδε ὠφίκηται περιγενόµενον, τῇ 
αὐτὸ καταβαλλέτω πρὸς λόγον ἀπολαμβάνων τὸ ἐπιχώριον 35 
ἠδιούμενος δ᾽ ἄν τις φαίνηται, δηµόσιόν τε γιγνέσθω καὶ 
ὁ Ευνειδὼς καὶ μὴ φράζων ἀρᾷ καὶ ὀνείδει μετὰ τοῦ ἀγα- 
όντος ἔροχος ἔστω, καὶ ζημίᾳ πρὸς τούτοις μὴ ἐλάετονι 
τοῦ ξενικοῦ πομισθέντος νομίσματος. γαμοῦντα δὲ καὶ 6 
ἐκδιδόντα µήτ᾽ οὖν διδύναι µήτε δίχεσθαι προῖκα τὸ πα- «0 
ράπαν μηῦ᾽ ἠντινοῦν, μηδὲ νόμισμα παρακαταείθεσθαι 
ὕτῳ µή τις πιστεύει, μηδὲ δανείρειν ἐπὶ τόκῳ, ὦς ἐξὸν 40 
μὴ ἀποδιδόναι τὸ παράπαν τῷ δανεσαμένῳ μήτε τόκον 
μήτε κεφάλαιον. ταῦτα ὃ᾽ ὅτι βέλτιστά ἐδει πόλει ἐπιτη- 
δεύµατα ἐπικηδεύειν, ὧδε ἄν τις σχοπῶν ὀρθῶς ἂν αὐτὰ ϱ 
διακρίνοι, ἐπαναφέρων εἰς τὴν ἀρχὴν ἀεὶ καὶ εὖν βού 0 
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1ησιν. ἔστι δῇ τοῦ νοῦν ἔχοντος πολιτικοῦ βούλησις, φα- 
μέν, οὐχ ἤνπερ ἂν οἱ πολλοὶ φαῖεν, δεῖν βούλεσθαι τὸν 
ἀγαθὸν νοµοθέτην αἷς µεγίστην τε εἶναι τὴν πόλιν ᾗ νο- 
ὤν εὖ νομοθιετοῖ καὶ ὃ τι μάλιστα πλουσίαν, κεκτηµένην 

5 δ᾽ αὖ χρυσία καὶ ἀργύρια καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ Φάλατ- 

ταν ἄρχουσαν ὃ τι πλείστων' προσθεῖεν ὅ’ ἂν καὶ ὡς ἀρί- 
ατην δεῖν βούλεσθαι τὴν πόλιν εἶναι καὶ ὡς εὐδαιμονε- 

E οτάτην τόν γε ὀρθώς νομοθετοῦντα. τούτων δὲ τὰ μὶν 

ὄννατά ἐσει γίγνεσθαι, τὰ δὲ οὐ δυνατά. τὰ μὲν οὖν 
10 δυνατὰ βούλοι ἂν ὁ διακοσμῶ», τὰ δὲ μὴ δυνατὰ οὔτ' 
ἂν βούλοιτο µαταίας βουλήσεις οὔτ ὢν ἐπιχειροῖ. σχεδὸν 
μὲν γὰρ εὐδαίμονας ἅμα καὶ ἀγαθοὺς ἀνάγκη γίγνεσθαι. 
τοῦτο μὶν οὖν βούλοι ἄν. πλονσίους δ’ αὖ σφόδρα καὶ 
ἀγαθοὺς ἀδύνατον, οὓς γε δὴ πλονσίους οἱ πολλοὶ κατα- 

151έγουσι' λέγουσι δὲ τοὺς κεκτηµένους ἐν ὀλίγοις τῶν ἆν- 
θρώπων πλείστου νομίσματος ἄξια κτήµατα, ἃ καὶ κα- 
κός τις κεκεῇτ ἄν. εἰ ὅ’ ἔστι τοῦτο οὕτως ἔχον, οὐκ ἂν 

Hoye αὐτοῖς ποτὲ συγχωροίην τὸν πλούσιον εὐδαίμονα 

τῇ ἀληθεία γίγνεσθαι μὴ καὶ ἀγαθὺν ὄντα. ἀγαθὸν δὲ 

30 ὄντα διαφερόντως καὶ πλούσιων εἶναι διαφερόντως ἀδύ- 

νατον. εί δή; φαίη τις ἂν ἴσωφ. ὅτι, φαῖμεν ἄν, ἤ τε 
ἐκ δικαίου καὶ ἀδίκου κτῆσις πλέον ἢ διπλασία ἐσεὶ τῆς 

ἐκ τοῦ δυιαίου µόνον, τά τε ἀναλώματα µήτε καλῶς 

μήτε αἰσχρῶς ἐθέλοντα ἀναλίσκεσθαι τῶν καλών καὶ εἰς 

αφ καλὰ ἐθελόνεων δωπανᾶσθαι διπλασίῳ ἐλάττονα. οὕκουν 
Β ποτὶ ὢν τῶν ἐκ διπλασίων μὲν κτημάτων, ἡμίσεων δὲ 

ἀναλωμάτων ὁ τὰ ἐναρτία τούτων πράττων γένοις ἂν 
πλουσιώτερος. ἔστι δὲ ὁ μὶν ἀγαθὸς τούτων, ὁ δὲ οὐ 
κακόφ, ὅταν ᾖᾗ φειδωλός' τότε δέ ποτε καὶ πάγκακος" 

30 ἀγαθὸς δέ, περ εἴρηται τὰ νῦν, οὐδέποτε' ὁ μὲν γὰφ 

δικαίως καὶ ἀδίκωρ λαμβάνων καὶ μήτε δικαίως μήτε 
ἀδίκως ἀναλίσκων πλούσιος, ὅταν καὶ φειδωλὸς ᾖ' ὁ δὲ 

πάγκακος ὡς τὰ πολλὰ ὢν ἄσωτος µάλα πένηᾳ' ὁ δὲ 
ὁ ἀναλίσκων τε εἰς τὰ παλὰ καὶ κεώµενος ἐκ τῶν δικαίων 

36 µόνον οὔτ᾽ ἂν διαφέρων πλούτῳ ῥᾳδίως ἄν ποτε γένοιεο 

οὐδ) αὖ σφόδρα πένης. ὥστε ὁ λόγος ἡμῖν ὀρθός, ὡς 

οὐκ εἰσὶν οἱ παμπλούσιοι ἀγαθοί: εἰ δὲ μὴ ἀγαθοί, οὐδὲ 

εὐδαίμονες' ἡμῖν δὲ ἡ τῶν νόμων ὑπόθεσιρ ἐνταῦθα 

408 βλεπεν, ὅπως ὡς εὐδαιμονέστατοι ἔσονται καὶ ὃ τι µά- 

«0 λιστα ἀλλήλοις φίλοι" εἶεν δὲ οὐκ ἄν ποτε πολῖται φίλοι 

ὕπου πολλαὶ μὶν δίκαι ἐν ἀλλήλοις εἶεν, πολλαὶ δὲ ἆδι- 

ϱ κίαι, 1) ὅπου ὡς ὃ τι σμικρύτᾶται καὶ ὀλέγισται. λέγο- 

μεν δὴ μήτε χρυσὸν εἶναι δεῖν μήτε ἄργυρον ἐν τῇ πόλει, 

ο 
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μήτ᾽ αὖ χρηματισμὸν πολὺν διὰ βανανσίας καὶ τόκων 
μηδὲ βοσκηµάτων αἰσχρῶν, ἀλλ’ ὕσα γεωργία δίδωσι καὶ 
φέρει, καὶ τούτων ὁπύσα μὴ χρηματιξόµενον ἀναγκάσει 
ἀμελεῖν ὧν ἕνεκα πέφυκε τὰ χρήματα. ταῦτα δ᾽ ἐσεὶ ψυχἠ 
καὶ σώμα, ἃ χωρὶς γυμναστικῆς καὶ τῆς ἄλλης παιδείας 6 

οὖν ἄν ποτε γένοιτο ἄξια λόγου. διὸ δὴ χφηµάτων ἔπι- Ε 
µέλειαν οὐχ ἅπαξ εἰρήκαμεν ὡς χρὴ τελενταῖον τιμᾶν: 
ὄντων γὰρ τριῶν τῶν ἁπάντων περὶ ἃ πᾶς ἄνθρωπος 
σπουδάζει, τελευταῖον καὶ τρίτον ἐσεὶν ἡ τῶν χρημάτων 
ὀρθῶς σπουδαζοµένη σπουδή, σώματος δὲ πέρι μέση, 1ο 
πρώτη δὲ ἡ τῆς φυχῆς. καὶ δὴ καὶ νῦν ἣν διεξερχόµεθα 
πολιτείαν, εἰ μὲν τὰς τιμὰς οὕτω τάττεται, ὀρθῶς νενο- 
µοθέτηται: εἰ δὲ τις τῶν προσεαττοµένων αὐτόθι νόμων» 
σωφφροσύνης ἴἵμπροσθεν ὑγίειαν ἐν τῇ πόχει φανεῖεαι ποιῶν δα 
τιµίαν ἢ πλοῦτον ὑγιείας καὶ τοῦ σωφρονεῖν, οὐκ ὀρθῶς 5 
ἀναφανεῖεαι τιθέµενος. τοῦτ᾽ οὖν δὴ πολλάκις ἐπισημαί- 
γεσθαι χρὴ τὸν νοµοθίτην, τί τε βούλομαε, καί, εἴ µοι 

ξυμβωίνει τοῦτο ἢ καὶ ἀποτυγχάνω τοῦ σχοποῦ" καὶ οὕτω 
τάχ΄ ἂν ἴσως ἐκ τῆς νομοθεσίας αὐτός τε ἐκβαίνοι καὶ τοὺς 
ἄλλονς ἀπαλλάττοι, κατ ἄλλον δὲ τρόπον οὐδ' ἂν ἕνα ποτέ. 19 

O δὴ λαχὼν κεκεήσθω, φαμέν, τὸν κλῆρον ἐπὶ τού- 
τοις οἷς εἰρήκαμε». ἦν μὲν δὴ καλὺν καὶ τἆλλα ἴσα πάνε B 
ἔχοντα ἕνα ἕκαστον ἐλθεῖν εἰς τὴν ἀποικίαν' ἐπειδὴ δὲ 
οὐ δυνατόν, αλλ ὁ μέν τις πλείω κεκτηµένος ὠὀφίξεται 
Ἰρήματα, ὁ ὅ) ἐλάττονα, δεῖ δὴ ποὶλῶν ἕνεκα τῶν τε} 
κατὰ πόλιν καιρῶν ἰσότητορ ἕνεκα τιµήµατα ἄνισα γενέ- 
οὔαι, ἵν ἀρχαί τε καὶ εἰσφοραὶ καὶ διανομαὶ τὴν τῆς 
ἀξίας ἑκάστοις τιμὴν μὴ κατ ἀρετὴν µόνον τήν τε προ- 
γόνων καὶ τὴν αὐτοῦ μηδὲ κατὰ σωμάτων ἰσχῦς καὶ εὐ- 
µορφίας, ἁλλὰ καὶ κατὰ πλούτου χρῆσιν καὶ πενίας τὰςσος 
τιμάς τε καὶ ἀρχὰς ὡς ἑσαίτατα τῷ ἀνίσῳ ξυμμέτρῳ δὲ 
ἀπολαμβάνοντες μὴ διαφέρωνται. τούτων χάριν τέτταρα 
µεγέθει τῆς οὐσίας τιµήµατα ποιεῖσθαι γριώ», πρώτους 
καὶ δευτέρους καὶ τρίτους καὶ τεκάρτους, ἤ τισιν ἆλλοις 
προσαγορευοµένους ὀνόμασιν, ὅταν τε µένωσιν ἐν τῷ αὐτῷ 45 90 
τιµήµατι καὶ ὅταν πλουσιώτεροι ἐκ πενήτων καὶ ἐκ π]ον- 
σίων πένητες γιγνόμενοι µεταβαίνωσιν εἰς τὸ προὔῆκον 
ἕκαστοι ἑαυτοῖσι τίµηµα. τόδε δ᾽ ἐπὶ τούτοις αὖ νόµου Ὦ 
σχήμα ἔγωγ ἂν τιθείην ὡς ἱπόμενον. δεῖ γὰρ ἐν πόλει 
που, φαμέν, τῇ τοῦ μεγίστου νοσήµατος οὐ µεθεξούση, 40 
ὃ διάστασιν ἢ στάσιν ὀρθότερον ἂν εἴη κεκλῆοθαι, μήτε 
πενίαν τὴν χαλεπὴν ἐμεῖναι παρά τισι τῶν πολιῶν μήτ 
αὖ πλοῦτον, ὧὦς ἀμφοτέρων εικεύντωρ εαῦτα ἀμφότερα" 
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νῦν οὖν ὕρον δεῖ τούτων ἑκατέρου τὸν νοµοθέτην φρά- 
ἔειν. ἵστω δὴ πενίας μὲν ὄρος ἡ τοῦ κλήρου ειµή, ὃν δεῖ 

E µένειν καὶ ὃν ἄρχων οὐδεὶς οὐδενί ποτε περιόψεται ἐλάττω 
γενόμενος, τῶν τε ἅλ]ων κατὰ ταὐτὰ οὐδεὶς ὅστις φι- 

δλύτιμος ἐπ᾽ ἀφετῇ. µέτρον δὲ αὐτὺν Θέμενος ὁ νομοθέτης 
διπλάσιον ἐάσει τούτου κτᾶσθαι καὶ τριπλώσιον καὶ μέχρι 
τετραπ]ασίου" π]είορα ὅ’ ἄν τις κεᾶται τούτων εὑρὼν ἢ 
δοθέντων ποθὶν ἡ χρηµατισάµενος ἤ τινι τύχῃ τοιαύτῃ 
ατησάμενος ἄλλῃ τὰ περιγιγνόµενα τοῦ μέτρου, τῇ πόλει 

10 ἂν αὐτὰ καὶ τοῖς τὴν πόλιν ἔχουσι θΘεοῖς ἀπονέμων εὐδό- 
πιµός τε καὶ ἀζήμιος ἂν εἴη: ἐὰν δὲ τις ἀπειδῇ τούτῳ 
τῷ »όμῳ, φανεῖ μὶν ὁ βουλόμενος ἐπὶ τοῖς ἡμίσεσιν, ὁ 

400 δὲ ὄφ]ων ἄλλο τοσοῦτον µέρος ἀποτίσε τῆς αὐτοῦ κτή- 
σεως, τὰ ὃ᾽ ἡμίσεα τῶν θεῶν. ἡ δὲ κεῆσις χωρὶς τοῦ 

Ιδκλήρου πάντων πᾶσα ἐν τῷ φανερῷ γεγράφθω παρὰ 
φύλαξιν ἄρχουσιν, οἷς ἂν ὁ νόμος προσεάξῃ, ὅπως ἂν 

Β αἱ δίκαι περὶ πάντων, ὅσαι εἰς χρήματα, ῥᾷδιαί τε ὧσι 
καὶ σφόδρα σαφεῖς. 

Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο πρῶτον μὲν τὴν πόλιν Ἱδρῦσθαι 
1ο δεῖ τῆς χώρας ὃ τι μµάλστα ἐν µέσῳ, καὶ τἆλλα ὅσα 

πρόσφορα πόλει τῶν ὑπαρχόντων ἔχοντα τόπον ἐκλεξά- 
µενον, ἃ νοῆσαί τε καὶ εἰπεῖν οὐδὲν χαλεπόν’ μετὰ δὲ 
ταῦτα µέρη δώδεκα διελέσθαι, Θέμενον Ἑστίας πρῶτον 
καὶ «Οιὸς καὶ ᾿θηνᾶς ἱερόν, ἀκρόπολιν ὀνομάξοντα, κύ- 

0 B κλον περιβάλλοντα, ἀφ' οὗ τὰ δώδεκα µέρη τέμνειν τήν 
τε πόλιν αὐτὴν καὶ πᾶσαν τὴν χώραν. ἴσα δὲ δεῖ γίγνε- 
σθαι τὰ δώδεκα µέρη τῷ τὰ μὶν ἀγαθῆς γῆς εἶναι σµι- 
κρά, τὰ δὲ χείρονος µείζω. κλήρους δὲ διελεῖν τετταρά- 
κοντα καὶ πεντακισχιλίους, τούτων τε αὖ δίχα τεμεῖν 

30 ἕκαστον καὶ ξυγκληρώσαι δύο τµήµατα, τοῦ τ ἐγγὺς καὶ 
τοῦ πύῤῥω µετέχοντα ἑκάτερον" τὸ πρὸς τῇ πόλει µέρος 
τῷ πρὸς τοῖς ἐσχάτοις εἷς κλῆρος καὶ τὸ δεύτερον ἀπὸ 

ὮὉ πόλεως τῷ ἀπ᾿ ἐσχάτων δεντέρῳ, καὶ τἆλλα οὕτω πάντα. 

μηχανᾶσθαι δὲ καὶ ἐν τοῖς δίχα τµήµασι τὸ νῦν δὴ λεγό- 
407 16 µενον φανλύτητύς τε καὶ ἀρετῆς χώρας, ἐπανισουμένους 

τῷ πλήθει τε καὶ ὀλιγύτητι τῆς διανομῆς. γείµασθαι δὲ 

δεῖ καὶ τοὺς ἄνδρας δώδεκα µέρη, τὴν τῆς ἄλλης οὐσίας 
εἰς ἴσα ὃ τι μάλιστα τὰ δώδεκα µέρη συνταξάµενον, ἅπο- 
Ἰραφῆς πάντων γενομένης" καὶ δὴ καὶ τὸ μετὰ τοῦτο 

«0 δώδεκα θεοῖς δώδεκα κλήρονς θέντας ἐπονομάσαι καὶ 

Ε καθιερῶσαι τὸ λαχὸν µέρος ἑκάστω τῷ θεῷ, καὶ φυλἠν 
αὐτὴν ἐπονομάσαι' τέµνειν δὲ αὖ καὶ τὰ δώδεκα τῆς πό- 
εως τµήµατα τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ καὶ τὴν ἄλλην 
χώραν διένεµον’ καὶ δύο νέµεσθαι ἕκαστον αἰκήσεις, τήν 
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τε ἐγγὺς τοῦ μέσου καὶ τὴν τῶν ἐσχάτων: καὶ τὴν μὲν 
κατοίκισιν οὕτω τέλος ἔχειν. 

Ἐννοεῖν δὲ ἡμᾶς τὸ τοιόνδ’ ἐστὶ χρεὼν ἐκ παντὸς 
τρόπου, ὡς τὰ νῦν εἰρημένα πάντα οὖκ ἄν ποτε εἰς τοι- 
οὗύτους καιροὺς ἐυμπέσοι, ὥστε ξυμβῆναι κατὰ λόγον δ 

οὕτω ξύμµπαντα γενόµενα ἄνδρας τε οἳ μὴ δυσχερανοῦσι 
τὴν τοιαύτην ξυνοικίαν, ἆ ὑπομενοῦσι χρήματά τε 
ἔχοντες τακτὰ καὶ µέτρια διὰ βίου παντὸς καὶ παίδων 
γετέσεις ἃς εἰρήκαμεν ἑκάστοις, καὶ χρυσοῦ στερόµενοι καὶ 

ἑτέρων ὧν δῆ]ος ὁ νομοθέτης προστάξων ἐσεὶν ἐκ τούτων ιο 
τῶν νῦν εἰρημένων, ἴτι δὲ χώρας τε καὶ ἄστεος, ες εἴρηκε, 
µεσύτηεάς τε καὶ ἐν κύκλῳ οὐκήσεις, πάντῃ σχεδὸν οἷον 4418 
ὀνείρατα λέγων ἢ πλἰάττων καθάώπερ ἐκ κηροῦ τινὰ πόλιν 
καὶ πολίτας. ἴχει δὴ τὰ τοιαῦτα οὐ κακῶς τινὰ τρόπον 8 
εἰρημένα, χρὴ ὅ ἐπαναλαμβάνειν πρὸς αὐτὸν τὰ τοιάδε. 15 
πάλιν ἄρα ἡμῖν ὁ νομοθετῶν φράζει τόδε, Ἐν τούτοις 
τοῖς Ἰόγοις, ὦ φίλοι, μηδ᾽ αὐτὺν δοκεῖτέ µε λεληθέναι 
τὸ νῦν Ἱεγόμενον, ὡς ἀληθῆ διεξέρχεταί τινα τρόπον, 
ἁλλὰ γὰρ ἐν ἑκάστοις τῶν μελλόντων ἔσεσθαι δικαιόεατον 

οἶμαι τόδε εἶναι, τὺν τὸ παράδειγµα δεικνύντα, οἷον δεῖ 20 
τὸ ἐπιχειφούμενον γίγνεσθαι, μηδὲν ἀπολείπειν τῶν καλλί- 
στων τε καὶ ἀληθεοτάτων: ᾧ δὲ ἀδύνατών τι ἔυμβαίνει 
τούτων γίγνεσθαι, τοῦτο μὲν αὐτὸ ἐκκλίνειν καὶ μὴ πράτ- 6 
τειν, ὃ τι δὲ τούτου τῶν λοιπῶν ἐγγύτατά ἐστι καὶ ἔσγγε- 
φέστατον ἔφυ τῶν προσηκύντων πράττειν, τοῦτ αὐτὸ 15 

διαμηχανᾶσθαι ὅπως ἂν γίγνηται: τὸν νοµοθέτην ὅ’ ἑᾶσαι 
τέλος ἐπιθεῖναι τῇ βουλήσει, γενομµένου δὲ τούτου, τότ᾽ 
ἤδη κοινῇ µετ᾽ ἐκείνου σκοπεῖν ὃ εί τε ξυμφέφει τῶν εἴρη- 
µένων καὶ τί πρόσαντες εἴρηται τῆς νομοθεσίας" τὸ γὰρ 
ὁμολογούμενον αὐτὸ αὐτῷ δεῖ που πανταχῇ ἀπεργάζεσθαι 30 
καὶ τὸν τοῦ φανλοτάτου δημιουργὸν ἄξιον ἐσόμενον λόγου. D 

Νῦν δὴ τοῦτ αὐτὸ προθυμητέον ἰδεῖν μετὰ τὴν 
δύξαν τῆς τῶν δώδεκα μερῶν διανομῆς, τὺ τίνα τρόπον 409 
δήλον δὴ τὰ δώδεκα µέρη τῶν ἐντὸς αὐτοῦ πλείστας 
ἔχοντα διανοµώς, καὶ τὰ τούτοις Ευνεπόµενα καὶ ἐκ τού- as 
των γεννώµενα, µέχρι τῶν τετταράκονεά τε καὶ πεντακισ- 
χιλίων" ὅθεν φρατρίας καὶ δήμους καὶ κώµας, καὶ πρός 
γε τὰς πολεμικὰς τάξεις τε καὶ ἀγωγάᾳ, καὶ ἔτι νοµί- 

σµατα καὶ µέτρα ξηρά τε καὶ ὑγρὰ καὶ σταθµά, πάντα R 

ταῦτα ἔμμετρά τε καὶ ἀλλήλοις σύµφωνα δεῖ τόν γε γόμον «0 
τάττειν. πρὸς δὲ τούτοις οὐδ' ἐκεῖνα φοβητέα, δείσαντα 
τὴν δύξασαν ἂν γίγνεσθω σµικρολογίαν, ἄν τις προστάετῃ 
πάντα ὁπόα ἂν σκεύη κτῶνται, μηδὲν ἄμεετρον αὐτῶν 
ἐᾷν εἶναι, καὶ κοινῷ λόγῳ νοµίσανρτα πρὸς πάντα εἶναι 
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χρησίµους τὰς τῶν ἀριθμῶν διανομὰς καὶ ποικέλσεις, ὅσα 

τε αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖρ ποικίλλονται καὶ ὅσα ἐν µήκεσι καὶ ἓν 
βάθεσι ποικίµατα, καὶ δὴ καὶ ἐν φθόγγοις καὶ κιήσεσι 
ταῖς τε κατὰ τὴν εὐθυπορίαν τῆς ἄνω καὶ κάτω φορᾶς 

ὕκαὶ τῆς κύκ]ῳ περιφορᾶς' πρὸς γὰρ ταῦτα πάντα δεῖ 

βλέψαντα τόν γε ρομοῦέτην προστάττειν τοῖς πολίταις 

πᾶσιν εἰς δύναμιν τούτων μῆ ἀπολείπεσθαι τῆς ουντά- 

ἩΒ ᾖἔτως. πρόὀρ τε γὰρ οἰχονομίαν καὶ πρὸς πολιτείαν καὶ 

310 πρὸς τὰς τέχνας πάσας Ἑν οὐδὲν οὕτω δύναμιν ἔχει παί- 
10δειον µάθηµα µεγάλη», ὡς ἡ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς δια- 

τριβή" τὸ δὲ µέγιστον, ὅτι τὸν νυστάζοντα καὶ ἁμαθῆῇ 
φύσει ἐγείρει καὶ εὐμαθῇ καὶ µνήµονα καὶ ἀγχίνουν ἅπερ- 
γάζεται, παρὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἐπιδιδόντα Φείᾳ τέχνρ. 
ταῦτα δὴ πάντα, ἐὰν μὲν ἄλλοις νόµοις τε καὶ ἐπιτηδεύ- 

1ὅµασιν ἀφαιρῆταί τις τὴν ἀνελευθερίαν καὶ φιλοχρηµατίαν 
6 ἐκ τῶν φυχῶν τῶν μελλόντων αὐτὰ ἱκανῶς τε καὶ ὀνη- 

σίµως κεήσεσθαι, καλὰ τὰ παιδεύµατα καὶ προσήκοντα 

γέγνοιτ᾽ ἄν" εἰ δὲ µή, τὴν καλουµένην ἄν τις πανουργίαν 
ἀντὶ σοφίας ἀπεργασάμενος λάθοι, καθάπερ Αἰγυπτίους 

χυκαὶ Φοίνικας καὶ πολλὰ ἕτερα ἀπειργασμένα γένη νῦν 
ἔσειν ἰδεῖν ὑπὸ τῆς τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων καὶ κτη- 
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µάτων ἀνελευθερίας εἴτε τις νομοθέτης αὐτοῖς φαῦλος 
ὧν γενόμενος ἐξειργάσατο τὰ τοιαῦτα εἴτε χαλεπὴ τύχη 
προσπεσοῦσα εἴςε καὶ φύσις ἄλλη τις τοιαύτη. καὶ γάρ, D 
ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, μηδὲ τοῦ) ἡμᾶς Ἰανθανέτω 
περὶ τόπων, ὡς οὐκ εἰσὶν ἄλλοι τινὶς διαφέροντες ἄλλων 5643 
τόπων πρὸς τὸ γεννῶν ἀνθρώπους ἀμείνους καὶ χείρους" 
οἷς οὐκ ἐναντία νοµοθετητέον. οἱ μέν γέπου, διὰ πνεύ- 

µατα παντοῖα καὶ ὅτι εἱλήσεις ἀλλόκοτοί τ᾿ εἰσὶ καὶ ἐναί- 
σιοι αὐτῶν, οἱ δὲ δι ὕἴδατα, οἱ δὲ καὶ διὰ ταύτην τὴν 
ἐκ τῆς γῆς τροφή», ἀναδιδοῦσαν οὐ µόνον τοῖς σώμασιν 19 R 
ἀμείνω καὶ χείρω, ταῖς δὲ φυχαῖς οὐχ ἧττον δυναμένην ati 
πάντα τὰ τοιαῦτα ἐμποιεῖν, τούτων ὃ) αὖ πάντων µέγι- 
στον διαφέροιεν ἂν τόποι χώρας, ἓν οἷς Θεία τις ἐπίπνοια 
καὶ δαιμόνων λήξεις εἶεν, τοὺς ἀεὶ κατοικιζοµένους Τλεῳ 
δεχόµενοι καὶ τοὐναντίο». οἷς ὃ γε νοῦν ἔχων νομοθέτης ι5 
ἐπισκεφάμενος, ὡς ἄνθρωπον οἷόν τ' ἐσεὶ σκοπεῖν τὰ 
τοιαῦτα, οὕτω πειρῷτ ὢν τιθέναι τοὺς νόµους. ὃ δὴ καὶ 
σοὶ ποιητέον, ὦ Κλεινία" πρῶτον τρεπτέον ἐπὶ τὰ τοιαῦτα 
μέλλοντί γε κατοικίζειν χώραν. 

Κά. αλλ, ὦ ξένε Αθηναῖε, λέγεις τε παγκάλως ἐμοί χο 
τε οὕτω ποιητέον. 
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᾽αλλὰ μὴν µετά γε πάντα τὰ νῦν εἰρημένα σχεδὸν ὢν 
ἀρχῶν εἶέν σοι καταστάσεις τῇ πόλει. 

Κά. Ἔχει γὰρ οὖν οὕτως. 
4Θ. «ύο εἴδη ταῦτα περὶ πολιτείαᾳ κόσμον γιγνό- 

ὅ μενα τυγχάνει, πρῶτον μὶν καταστάσεις ἀρχῶν τε καὶ 
ἀρξόντων, ὕσας τε αὐτὰς εἶναι δεῖ καὶ τρόπον ὄντινα 
καθισταμένας' ἔπειτα οὕτω δὴ τοὺς νόμους ταῖς ἀρχαῖς 

Ἠ ἠἵἑκάσταις ἀποδοτίον, οὔστιράς τε αὖ καὶ ὅσους καὶ οἵους 
προσῆκον ἂν ἑκάσταις εἴη. ὁμικρὸν δὲ ἐπισχόντες πρὸ τῆς 

1ο αἱρέσεως εἴπωμεν προσήκοντά τινα λόγον περὶ αὐτῆς 
ῥηθῆναι. 

AA. Τίνα δὴ τοῦτον; 

4Θ. ΊΤόνδε. πανεί που δῆ]ον τὸ τοιοῦτον, ὅτι µεγά- 

413 Ἅλου τῆς νομοθεσίας ὄντος ἔργον, τοῦ πόλιν εὖ παρεσκενα- 

1δ σµένην ἀργὰς ἀνεπιτηδείους ἐπιστῆσαι τοῖς εὖ κειµένοις 
όμοις, οὐ µόνον οὐδὶν πλέον εὖὐ τεθέντων, οὐδ' ὅτι 

6 τέως ἂν πάµπολυς ξυµβαίνοι, σχεδὸν δὲ βλάβαι καὶ λῶ- 
βαι πολὺ µέγισται ταῖς πύλεσι γγνοιντ ὢν ἐξ αὐτῶν. 

XA. Πῶς γὰρ οὗ; 
ο. 4Θ,. Τοῦτο τοίνυν νοήσωμέν σοι περὶ τῆς νῦν, ὦ 

φίλε, πολιτείας τε καὶ πόλεως ξυμβαῖνον" ὁρᾷς γὰρ ὅτι 
πρῶτον μὶν δεῖ τοὺς ὀρθῶς ἰόντας ἐπὶ τὰς τῶν ἀρχῶν 
δυνάµεις βάσανον Ἱκανὴν αὐτούς τε καὶ γένος ἑκάσεων ἐκ 
παίδων µέχρι τῆς αἱρέσεως εἶναι δεδωκότας, ἴπειτα αὖ 

αφ τοὺς μέλλοντας αἱρήσεσθαι τεθράφθαι τε ἐν ἤθεσι νόμων 
Ῥ εὖ πεπαιδευµένους πρὺς τὸ δνσχεραίνοντάς τε καὶ ἅπο- 

δεχοµένονς ὀρθῶς κρίνειν καὶ ἀποκρίνειν ὄνγατοὺς γέγνε- 
σθαι τοὺς ἀξίους ἑκατέρων. ταῦτα δὲ οἱ νεωσεὶ ξυνελη- 
λυθότες ὄντες τε ἀλλήλων ἀγνῶτες, ἔτι δ ἀπαίδευτοι, 

φοπῶς ἄν ποτε δύναιντο ἀμέμπτως τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσθαι; 
Κα. Σχεδὺν οὐκ ἄν ποτε. 

4Θ. ᾽αλλὰ γὰρ ἀγῶνα προφάσεις οὐ πάνυ δέχεσθαι. 
καὶ δὴ καὶ σοὶ τοῦτο νῦν καὶ ἐμοὶ ποιητέον, ἐπείπερ σὺ 
μὲν δὴ τὴν πόλιν ὑπέστης τῷ Κρητῶν ἴθνει προθύµως Ε 
κατοικιεῖν δέκατος αὐτός, ὡς φῄς, τὰ νῦν, ἐγὼ ὃ αὖ 444 
σοὶ ξυλλήψεσθαι κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμῖν τὰ νῦν µυθο- 5159 
λογίαν. οὕκουν δή που λέγων γε ἂν μῦθον ἀκέφαλον 
ἑκὼν καταλίποιµι" πλανώμενος γάρ ἂν ἀπάντη τοιοῦτος 

ὢν ἄμορφος φαίνοιτο. 
Κά. "Αριοτ εἴρηκας, ὦ ἑένε. 
40. Οὐ µόνον γε, ἀλλὰ καὶ δράσω κατὰ δύναμιν ιο 

οὕτως. 
XA. Πάνν μὲν οὖν ποιῶμεν ἧπερ καὶ λέγομεν. 
48. "Ἔσται ταῦτ', ὤν Θεὺς ἐθέλῃ καὶ γήρως ἔπεκρα- 

τώμεν τό γε τοσοῦτον. 

XA. αλλ) εἰκὸς ἐθέλειν. 
46. Εἰκὸς γὰρ οὖν. ἑπόμενοι δὲ αὐτῷ λάβωμεν καὶ 

τόδε. 

AA. Τὸ ποῖον; 
46. Ὡς ἀνδρείως καὶ παρακεκινδυνευµένως ἐν τῷ 

ρῦν ἡ πόλις ἡμῖν ἴσται κατωκισµένη. 20 

λα. Περὶ τί βλέπων καὶ ποῖ μάλιστα αὐτὸ εἴρηκας 
τα νυν 

4Θ. Ὦς εὐκόλως καὶ ἀφόβως ἀπείροις ἀνδράσι νοµο- 
Δετοῦμεν, ὅπως δέξονταί ποτε τοὺς νῦν τεθέντας νόμους. 
δῆλον δὲ τό γε τοσοῦτον, ὦ Κλειία, παντὶ σχεδὸν καὶ 15 
τῷ μὴ πάνυ σοφῷ, τὸ μὴ ῥᾳδίως γε αὐτοὺς µηδένας ϐ 
προσδέξασθαι κατ ἀρχώς, εἰ δὲ µείναιµέν πως τοσοῦτον Ἠ5 

χρόνον, ἕως οἱ γευσάµενοι παῖδες τῶν νόµων καὶ ἔυντρα- 
φέντες Ἱκανῶς ἐυνήθεις τε αὐτοῖς γενόµενοι τῶν ἀρχαι- 
ρεσιῶν τῇ πόλει πάοῃ κοινωνήσειαν" γενοµένου γε µηνὅο 
οὗ 1έγομεν, εἴπερ τιὶ τρόπῳ καὶ µηχανῇ γίγνοιτο ὀρθῶς, 

α 
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πολλὴν ἔγωγε ἀσφάλειαν οἶμαι καὶ μετὰ τὸν τότε πα- 
ρόντα χρόνον ἂν γενέσθαι τοῦ μεῖναι τὴν παιδαγωγηθεῖ- 
σαν οὕτω πόλιν. 

D Κ. Ἔχει γοῦν λόγον. 

5 Ἅθ. Ἴδωμεν τοίνυν πρὸς τοῦτο εἴ πῄ τινα πόρον 
Ἱκανὸν πορίζοιµεν ἂν κατὰ τάδε. φημὶ γάρ, ὦ Κλεινία, 
Κτωσίους χρῆναι τῶν ἄλλων διαφερόντως Κρητών µη 
µόνον ἀφοσιώσασθαι περὶ τῆς χώρας ἣ νῦν κατοικίζεται, 
συντόνως ὅ᾽ ἐπιμεληθῆναι τὰς πρώτας ἀρχὰς εἰς δύναμιν, 

614 10ὔὕπως ἂν οτῶσιν ὡς ἀσφαλέστατα καὶ ἄριστα. τὰς μὲν 
οὖν ἄλλαρ καὶ βραχύτερον ἔργον, νοµοφύλακας ὅ ἂν 

Ε ἡμῖν πρώτους αἱρεῖσθαι ἀναγκαιότατον ἁπάσῃ οπουδῇ. 
Κά. Τίνα οὖν ἐπὶ τούτῳ πόρον καὶ λόγον ἀνευρί- 

σκομεν; 
is 4Θ. Τόνδε. φηµί, ὦ παῖδες Κρητῶν, χρῆναι Κνω- 

σίους διὰ τὸ πρεσβεύειν τῶν πολλῶν πόλεων κοινῇ μετὰ 

τῶν ἀφικομένων εἰς τὴν ἑυνοίκησιν ταύτην ἐξ αὐτῶν τε 

Μ6 καὶ ἐκείνων αἱρεῖσθαι εριάκοντα μὲν καὶ ἑπτά τοὺς πάν- 
τας, ἐννέα δὲ καὶ δέκα ἐκ τῶν ἐποικησάντων, τοὺς δὲ 

353 1ο ἄλλους ἐξ αὐτῆς Κνωσοῦ. τούτους δ οἱ Ἀνώσιοι τῇ 
πόλει σοι δόντων, καὶ αὐτόν σε, πολίτην εἶναι ταύτης 
τῆς ἀποικίας καὶ ἕνα τῶν ὀκτωπαίδεκα, πείόαντες ἢ τῇ 
µετρίᾳ δυνάµει βιασάµενοι. 

Κά. Τί δῆτα οὐ καὶ σύ τε καὶ ὁ Μέγιλλος, ὦ ξένε, 
45 ἐκοιρωνησάτην ἡμῖν τῆς πολιτείας; 

46. Μέγα μέν, ὦ Κλενία, φφονοῖσιν αἱ ᾿Αθῆναι, 
μέγα δὲ καὶ ἡ Σπάρτη, καὶ μακρὰν ἀποικοῦσιν ἑκάτεραι" 
σοὶ δὲ κατὰ πάντα ἐμμελῶς ἔχει καὶ τοῖς ἄλλοις οἰκισταῖς 

Β κατὰ ταὐτά, ὥσπερ τὰ περὶ σοῦ νῦν λεγόμενα. ὡς μὶν 
30 οὖν γένους ἂν ἐπιεκέστατα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν τὰ 

νῦν, εἰρήσθω" προελθόντος δὲ χρόνου καὶ µεινάσης τῆς 
πολιτείας αἴρεσις αὐτῶν ἔστω τοιάδε τις" πάντες μὲν κοι- 

Ρωφούντων τῆς τῶν ἀρχόντων αἱρέσεως ὁπόσοιπερ ἂν 
ὅπ]α Ιππικὰ ἢ πεζιιὰ τιθῶνται καὶ πολέμου κεκοινωνή- 

4δκωσιν ἐν ταῖς σφετέραις αὐτῶν τῆς ἡλικίας δυνάµεσι" 
ποιεῖσθαι δὲ τὴν αἴρεσιν ἐν Ἱερῷ ὅπερ ἂν ἡ πόλις ἠγῆται 

Ὁ τιµιώτατον, φέρειν δ᾽ ἐπὶ τὸν τοῦ Φεοῦ βωμὸν ἕκαστον 
εἰς πινώκιον γρώφαντα τοὔνομα πατρόθεν καὶ φυλῆς καὶ 
δήμου ὁπόθεν ἂν δηµοτεύηται, παρεγγράφειν δὲ καὶ τὸ 

44 4 αὐτοῦ κατὰ ταὐτὰ οὕτως ὄνομα. τῷ βουλομένῳ δ᾽ ἐξέσεω 
τῶν πινακίων ὃ τί περ ὢν φαίνηται μὴ κατὰ νοῦν αὐτῷ 
γεγραμµένον, ἀνελόντα εἰς ἀγορὰν θεῖναι μὴ ἕλαττον τρι- 

ἄκοντα ἡμερών' τὰ δὲ τῶν πινακίων κριθέντα ἐν πρώτοις 

µέχρι τριακοσίων δεῖξαι τοὺς ἄρχοντας (δεῖν πάση τῇ πόλει, 

4, οἶμαι 4ο [0τ: ἡγοῦμαι ahe. — 3. χρόνον ὃν ἂν 4 Ξ Θυ[ήτ. ⸗ 4 

ΠΗ4άΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΩΝ ς᾽. 509 

τὴν δὲ πόλιν ὡσαύτως ἐκ εούτων φέρειν πάλιν ὃν ἂν ἕκα- Ὦ 
στος βούληται, τοὺς δὲ τὸ δεύτερον ἐξ αὐτῶν προκρι- 

Φέντας ἑκατὸν δεῖξαι πάλιν ἅπασι. τὸ δὲ τρίτον φερέτω 
μὲν ἐκ τῶν ἑκατὸν ὁ βονληθεὶς ὃν ὢν βούληται, διὰ το- 
µίων πορευόµενος' ἑπτὰ δὲ καὶ τριάκοντα, οἷς ἂν πλεῖ- 
σται γένωνται φῆφοι, κρίναντες ἀποφηνάντων ἄρχοντας. 
Τίνες οὖν, ὦ Κλεινία καὶ ΠΜέγιλλε, πάντα ἡμῖν ταῦτ) 
ἐν τῇ πόλει καταστήσονοι τῶν ἀρχῶν τε πὲρι καὶ δοκι- Ε 

μασιῶν αὐτῶν; ἆρα ἐννοοῦμεν ὡς ταῖς πρῶτον οὕτω 
καταξευγνυµέναις πόλεσιν ἀνάγκη μὲν εἶναί τινας, οἵεινες ιο 
δὲ εἶἷεν ἂν πρὸ πασῶν τῶν ἀρχῶν γεγονότες οὐκ ἔστι; 
δεῖ μὴν ἁμῶς γέπως, καὶ ταῦτα οὐ φαύλους ἆλλ᾽ ὅ τι 

μάλιστα ἄκρουφ. ἀργὴ γὰρ λέγεται μὲν ἥμισυ παντὸς ἐν 
ταῖς παροιµίαις ἔργου, καὶ τό γε καλῶς ἄρξασθαι πάν- 
τες ἐγκωμιάζομεν ἑκάστοτε" τὸ ὅ) ἔσει τε, ὡς ἐμοὶ φαί- 15 
γεται, πλέον ἢ τὸ ἥμισν καὶ οὐδεῖς αὐτὸ καὶῶς γενόµε- 
φον ἐγκεκωμίακεν Ἱκανῶς. 

Κ1. Ὀρθότατα λέγεις. 

αθ. Μἡ τοίνυν γιγνώσκοντές γε παρῶμεν αὐτὸ ἄφ- 
ῥητον, μηδὲν διασαφήσαντες ἡμῖν αὐτοῖς τίνα ἴσται τρό- 30 
πον. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδαμῶς εὐπορῶ πλήν γε ἑνὸς εἰπεῖν 
πρὺς τὸ παρὸν ἀναγκαίου καὶ ξυµφέροντος λόγου. 

XA. Τίνος δή; 

ΑΘ. Φημὶ ταύτῃ τῇ πύλει, ἣν οὐκίζειν µέλλομεν, οἷον 
πατέρα καὶ μητέρα οὐκ εἶναι πλὴν τὴν κατοικίζουσαν 36 

αὐτὴν πόλιν, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι πολλαὶ τῶν κατοικισθεισῶν Β 
διάφοροι ταῖς κατοικισάσαις πολλάκις ἔνιαι γεγόνασί τε 
καὶ ἔσονται. νῦν μὴν ἐν τῷ παρόντι, καθάπερ παῖς, εἰ 
καί ποτε μέλλει διάφορος εἶναι τοῖς γεννήσασιν, ἓν γε τῇ 
παρούσῃ παιδείας ἀπορίᾳ στέργει τε καὶ στέργεται ὑπὸ πο 
τῶν γεννησάντων, καὶ φεύγων ὧεὶ πρὸς τοὺς αἰκείους 

ἀναγκαίους μόνους εὐρίσκει ξυµμάχους ἃ δὴ νῦν φημὶ 
Κνωσίοις διὰ τὴν ἐπιμέλειαν πρὺς τὴν νέαν πόλιν καὶ 
τῇ νίᾳ πρὺς Κνωσὸν ὑπάρχειν ἑτοίμως γεγονύτα. λέγω ϐ 
δὲ καθάώπερ εἶπον νῦν δή, δὶς γὰρ τό γε καλὸν ῥηθὲν 15 

οὐδὲν βλάπτει, Ἀνωσίους δεῖν ἐπιμεληθῆναι πάντων τού- 
των κοινῇ, προσελοµένους τῶν εἰς τὴν ἀποικίαν ἀἄφικο 
µένων τοὺς πρεοβυτάτους τε καὶ ἀρίστους εἰς δύναμιν, 
ἑλομένους μὴ ἔλαετον ἑκατὺν ἀνδρῶν' καὶ αὐτῶν Άνω- 49 
σίων ἔστωσαν ἕκατὸν ἕτεροι. τούτους δὲ ἐλθόντας φημὶ το 

δεῖν εὖς τὴν καινὴν πόλιν συνεπιµε]ηθῆναι Όπως αἲ τε 
ἀρχαὶ κατασεῶσι κατὰ νόμους καταστᾶσαί τε ὅοκιμα- ὮὉὮ 
σθώσι' γενοµένων δὲ τούτων τὴν μὲν Ἀνωσὺν τοὺς Άνω- 
σίους οὐκεῖν, τὴν δὲ νέαν πόλιν αὐτὴν αὐτὴν πειρᾶσθαι 
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σώξειν τε καὶ εὐτυχεῖν. οἳ δὲ δὴ γενόµενοι τῶν ἑπτά καὶ 
τριάκοντα νῦν τε καὶ εἰς τὸν ἔπειτα ξύμπαντα χρόνον 
ἐπὶ τοῖσδε ἡμῖν ἠρήσθωσαν' πρῶτον μὲν φύλακες ἔστω- 
σαν τῶν νόμων, ἴἔπειτα τῶν γραμμάτων ὧν ὢν ἕκαστος 

5 ἀπογράψφῃ τοῖς ἄρχουσι τὸ πλήθος τῆς αὐτῶν οὐσίας, 
Εξ πὶὴν ὁ μὲν µέγιστον τίµηαα ἴχων τετεάρων μνῶν, ὁ δὲ 

τὸ δεύτερο» τριῶν, ὁ δὲ τρίτος δυεῖν μναῖν, μγᾶς δὲ ὁ 
τέταρτορ. ἑὼν δέ τις ἕτερον φαίνηταί τι παρὰ τὰ γεγφαµ- 
μένα κεκτηµένος, δηµόσιον μὲν ἔστω τὸ τοιοῦτον ἅπαν, 

ιο πρὸς τούτῳ δὲ δίκην ὑπεχέτω τῷ βουλομένῳ µετάέναι μἡ 
καλὴν μηδ᾽ εὐώνυμον ἁλλ᾽ αἰσχράν, ἐὰν αλίσκηται διὰ τὸ 
κέρδος τῶν νόμων καταφρονῶν. αἰσχροκερδείας οὖν αὐ- 
τὸν γραφάµενος ὁ βουληθεὶς ἐπεξίτω τῇ δίκῃ ἐν αὐτοῖς 
τοῖς νομοφύλαξιν’ ἐὰν δ' ὁ φεύγων ὀφλῃ, εῶν κοινῶν 

165 is κτημάτων μὴ µετεχέεω, διανοµη δὲ ὅταν τῇ πόλει γίγνη- 
420 ταί τις, ἅμοιρος ἔστω πλήν γε τοῦ κἸήρου, γεγράφθω δὲ 

ὠφληκώς, ἕως ἂν ζῇ, ὕπου πᾶς ὁ βουλόμενος αὐτὰ ἄνα- 

γνώσεεαι. μὴ πλέον δὲ εἴκοσιν ἐεῶν νομοφύλαξ ἀρχέτω, 
φερέσθω ὅ' εἰς τὴν ἀρχὴν μὴ ἔλαττον ἢ πεντήκοντα γέγο- 

αο νὼς ἐτῶν' ἑξηκοντούτης δὲ ἐνεχθεῖς δέκα µόνον ἀρχέτω 
ἔτη, καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον, ὅπωφ ἄν τις πλέον 

Β ὑπερβὰς ἑβδομήκοντα ζῇ, µηκέτι ἐν τούτοις τοῖς ἄρχουσι 
τὴν τηλικαύτην ἀρχὴν ας ἄρξων διανοηθήτω. 

Τὰ μὶν οὖν περὶ τῶν νομοφυλάκων ταῦτα εἰρήσθω 
4ὔ προὐτάγµατα τρία, προϊόντων δὲ εἰς τοὔμπροσθε τῶν 

γόµων ἕκαστος προὔτάξει τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ὤντινων 

αὐτοὺς δεῖ πρὺς τοῖς νῦν εἰρημένοι προσεπιμελεῖσθαι" 

νῦν δ᾽ ἕξῆς ἄλλων ἀρχῶν αἱρέσεως πέρι λέγοιµεν ἄν. δεῖ 
γὰρ δὴ τὰ μετὰ ταῦτα σερατηγοὺς αἱρεῖσθαι, καὶ τούτοιᾳ 

0330 εἰς τὸν πόλεμον οἷόν τινας ὑπηφεσίας Ἱππάρχους καὶ φυ- 

1άρχους καὶ τῶν πεζῶν φυλῶν κοσμητὰς τῶν τάξεων, 
οἷς πρέπον ἂν εἴη τοῦτ) αὐτὸ τοὔνομα μάλιστα, οἷον καὶ 
οἱ πολλοὶ ταξιάρχυνς αὐτοὺς ἐπονομώζουσι. τούτων δὴ 
στρατηγοὺς μὲν ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως ταύτης οἱ νομοφύ- 

36 Ίακερ προβαλλέσθων, αἱρείσθων ὅ᾽ ἐκ τῶν προβιηθέντων 

πάντες οἱ τοῦ πολέμου κοινωνοὶ γενόµενοί τε ἐν ταῖς ἡλι- 

Λ9ἱ Ἁκίαις καὶ γιγνόµένοι ἑκάστοτε. ἐὰν δέ τις ἄρα δοκῇ τινὶ 
ῦ τῶν μὴ προβεβλημένων ἀμείνων εἶναι τῶν προβληθέντων 

τινός, ἐπονομάσας ἀἆνθ) ὅτου ὄνεινα προβάϊλεται, τοῦτ' 
«0 αὐτὸ ὀμνὺς ὠντιπροβαλλέόθω τὸν ἕτερον' ὁπύτερος ὃ) ἂν 

δόξη διαχειροτονούµενος, εἰς τὴν αἴρεσιν ἐγκρινέσθω. 

τρεῖς δέ, οἷς ἂν ἡ πλείστη χειροτονία γίγνηται, τούτους 
εἶναι στρατηγούς τε καὶ ἐπιμελητάὰς τῶν κατὰ πόλεμον, 
δοκιµασθέντων καθάπερ οἱ νοµοφύλακες. ταξιάρχους δὲ 

«ὅ αὐτοῖσι προβάλλεσθαι μὲν τοὺς αἱρεθέντας σερατηγοὺς 

Ἐ δώδεκα, ἑκάστῃ φυλῇ ταξίαρχον' τὴν ὅ' ἀντιπροβολὴν 
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εἶναι, καθάπερ τῶν σερατηγῶν ἐγίγνετο, τὴν αὐτὴν καὶ 
περὶ τῶν ταξιαρχῶν καὶ τὴν ἐπιχειροτονίαν καὶ τὴν κρίσιν’ 
τὸν δὲ ξύλλογον τοῦτον ἐν τῷ παρόντε, πρὶν πρυτάνεις 
τε καὶ βουλὴν ἠρῆσθαι, τοὺς νομοφύλακας συλλέξανεας 
εἰς χωρίον ὡς Ἱερώτατόν τε καὶ Ἱκανώτατον καθίσαι χω- ὅ 
οἷς μὲν τοὺς ὁπλίτας, χωρὶς δὲ τοὺς ἱππέας, τρίτον ὅ 
ἐφεξῆς τούτοις πᾶν ὅσον ἐμπολέμιον" χειροτονούνεων δὲ 
στρατηγοὺς μὶν καὶ ἱππάρχους πάντες, ταξιάρχους ὃὲ οἱ 
τὴν ἀοπίδα τιθέμενοι. φυλάρχους δὲ αὖ τούτοις πᾶν τὸ Ἴδα 
Ἱππικὸν αἱρείσθω, ψιλῶν δὲ ἢ τοξοτῶν ἤ τινος ἄλλου τῶν 19 
ἐμπολεμίων ἡγιμόνας οἱ σερατηγοὶ ἑαυτοῖς καθιστάντων. 
Ἱππάρφχαων δὴ κατάστασις ἂν ἡμῖν ἔτι λοιπὴ γίγνοιτο. τού- 4499 
τους οὖν προβαλλέσθων μὲν οἴπερ καὶ τοὺς σερατηγοὺς 

προὐβάλλοντο, τὴν ὅλ αἴφεσιν καὶ εὖν ἀνειπροβολὴν τού- 
των τὴν αὐτὴν γίγνεσθαι καθώπερ ἡ τῶν στρατηγῶν 15 
ἐγίγνετο, χειροεονείτω δὲ τὸ Ἱππικὸν αὐτοὺς ἐναντίον ὀρών- 
των τῶν πεζῶν, δύο δὲ οἷς ἂν πλείστη χειροτονία γίγνη- Β 
ται, τούτους ἡγεμόνας εἶναι πάνεων τῶν Ἱππευόντων. 
τὰς δὲ ἀμφισβητήσεις τῶν χειροτονιῶν µέχρι δυοῖν εἶναι" 
τὸ δὲ τρίτον ἐὰν ἀμφισβητῇ τις, διαφηφίζεσθαι τούτους 39 
οἴσπερ τῆς χειροτονίας µέερον ἑκάστοις ἕκαστον ἦν. 

Βουλὴν δὲ εἶναι μὲν τριάκοντα δωδεκάδας, ἑξήκοντα 
δὲ καὶ τριακόσιοι γίγνοιντο ἂν πρέποντες ταῖς διανομαῖς: 

µέρη δὲ διανείµαντας τέεταρα κατὰ ἐνενήκοντα τὸν ἆρι · ¶ 
Θμὸν τούτων ἐξ ἑκάστου τῶν τιµηµάτων φέρειν ἐνενή- 1 
κοντα βουλευτάς" πρῶτον μὲν ἐκ τῶν µεγίστων τιµηµάτων 

ἅπαντας φέρειν ἐξ ἀνάγκης, ἢ ζημοῦσθαι τὸν μὴ πειθό- 
µενον τῇ δοξάση ἑημίᾳ' ἐπειδὰν ὃ) ἐνεχθῶσι, τούτους 
μὲν κατασηµήνασθαι, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ φέρειν ἐκ τῶν δευ- 
τέρων τιµηµάτων κατὰ ταυτὰ καθάπερ τῇ πρόσθεν, τρίτῃ 20 
δ᾽ ἐκ τῶν τρίτων τιµηµάτων φέφειν μὲν τὸν βουϊόμενον, 

ἐπάναγκες δὲ εἶναι τοῖς τῶν τριῶν τιµηµάώτων, τὸ δὲ τέ- ὉὮὉ 
ταρτόν τε καὶ σµεκρύεατον ἐλεύθερον ἀφεῖσθαι τῆς ζημίας 

ὃς ἂν αὐτῶν μὴ βούληται φέφειν. τετάρτη δὲ φέρειν μὶν 493 
ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ σµικροτάτου τιμήματος ἅπαντας, 36 
ἀζήμιον ὅ’ εἶναι τὸν ἐκ τοῦ τετάρτον καὶ τρίτου τιµήµα- 
τος, ἐὰν ἐνεγκεῖν μὴ βούίηται" τὸν ὃ᾽ ἐκ τοῦ δευτέρου 
καὶ πρώτου μὴ φέροντα ζημιοῦσθαι, τὸν μὲν ἐκ τοῦ δευ- 
τέρου τριπλασίᾳ τῆς πρώτης ζημίας, τὸν δ' ἐκ τοῦ πρώ- K 
του τετραπλασία. πέµπτῃ δὲ ἡμέρᾳ τὰ κατασηµανθέντα 40 
ὀνόματα ἐξενεγκεῖν μὲν τοὺς ἄρχοντας ἰδεῖν πᾶσι τοῖς 
πολίταις, φέρειν ὅ’ ἐκ τούτων αὖ πάντα ἄνδρα ἢ ζημι- 
οὔσθαι τῇ πρώτῃ ζημία. ὀγδοήκοντα δὲ καὶ ἑκατὸν ἐκλέ- 
ἔαντας ἀφ᾽ ἑκάστων τῶν τιµηµάτων, τοὺς ἡμίσειᾳ τούτων 
ἀποκληρώσαντας δοκιµάσαι, τούτους ὅ᾽ εἶναι τὸν ἔνιαν- 45 
τὸν βουλευτάς. 

8. εἰρείσθωσαν ᾱ. -- 4- ὧν] δι ὧν Stephano auetore As⸗tius. — 7. δυοῖν 4. -- 13. αἰδχροκερδίας ᾱ. -- 11. ὅπως 
A⸗lius· ὅπως, ἄν abe. — 25. τοὔμπροσθ. 

9, αὖ τούτοις] αὐτοῖς malebat Asilus. — 14. ντι 

μΜαςα — 4, ἑκάστου ᾱ. 

εν 80. — 30. ὑπηρέτας 4ο, — 12. δὴ] δὲ α 
᾿ολήἠν cuin Aslio εἰ Schoemanno de: ὧντ 

- F τούτοις 45ufhr. — 21. ἔκαστον] ἑκάστων ac. — 34 et 16. ἐννενήκοντα Ἐὰ. — 43. 
οχὴν cum libris a. 
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Ἡ μὲν αἴρεσις οὕτω γιγνοµένη µέσον ἂν ἔχοι µοναρ- 
χικῆς καὶ δηµοκφατικῆς πολιτείας, ἦς ἀεὶ δεῖ µεσεύειν 
τἡν πολιτείαν’ δοῦλοι γὰρ ἂν καὶ δεσπόται οὐκ ἄν ποτε 

1531 ᾖγένοιντο φίλοι, οὐδὲ ἐν ἴσαις τιμαῖς διαγορευόµενοι φαῦλοι 

ὅκαὶ σπονδαῖοι. τοῖᾳ γὰρ ἀνίσοις τὰ ἴσα ἄνισα γίγνοιτ 

ἄν, εἰ μὴ τυγχάνοι τοῦ µέτρον. διὰ γὰρ ἀμφύτερα ταῦτα 
στάσεων αἱ πολιτεῖαι πληροῦνται. παλαιὸς γὰρ λόγος ἆλη- 
Φἠς ὤν, ὡς ἰσότης φιλότητα ἀπεργάξεται, µάλα μὲν ὀρθῶς 
εἴφηται καὶ ἐμμελῶς, τις ὅ) ἐσεί ποτε ἰσότης ἡ τοῦτο 

1 αὐτὸ δυναµένη, διὰ τὸ μὴ σφόδρα σαφὴς εἶναι σφόδρα 
Β ἡμᾶς διαταράττει. δυοῖν γὰρ ἰσοτήταιν οὔσαιν, ὁμωνύμοιν 

μέν, ἴργω δὲ εἰς πολλὰ σχεδὺν ἐναντίαιν, τὴν μὲν ἑτέραν 
εἰς τὰρ τιμὰς πᾶσα πόλις ἱκανὴ παραγαγεῖν καὶ πῶς 
νομοθέτης, τὴν µέτρῳ ἴσην καὶ σταῦμῷ καὶ ἀριθμῶ, 

is κλήρῳ ἀπευθύνων εἰς τὰς διανομὰς αὐτήν' τὴν δὲ ἄλη- 
Θεστάτην καὶ ἀρίστην ἰσότητα οὐκέτι ῥᾷδιον παντὶ ἠδεῖν. 
άιὸς γὰρ δὴ κρίσις ἐσεί, καὶ τοῖρ ἀνθρώποις «εὶ σμικρὰ 
μὲν ἐπαρκεῖ, πῶν δὲ ὕσον ἂν ἐπαρκέσῃ πύλεσιν ἢ καὶ 

6 ἰδιώταις, πάντ᾽ ἀγαθὰ ἀπεργώζεται" τῷ μὲν γὰρ µείζονι 
αοπλείω, τῷ ὅ᾽ ἐλάττονι σµικρότερα νέµει, μέτρια διδοῦσα 

πρὸς τὴν αὐτῶν φύσιν ἑκατέρῳ, καὶ δὴ καὶ τιμὰς µείζοσε 
μὲν πρὺς ἀρετὴν ἀῑεὶ µείζους, τοῖς δὲ τοὐναντίον ἔχουσιν 

ἀρετῆς τε καὶ παιδείως τὸ πρέπον ἑκατέροις ἀπονέμει 
κατὰ λόγον. ἴστι γὰρ δή που καὶ τὸ πολιτικὸν ἡμῖν ἀεὶ 

35 τοῦτ) αὐτὸ τὸ δίκαιον’ οὗ καὶ νῦν ἡμᾶς ὀρεγομένους δεῖ 
καὶ πρὸς ταύτην τν ἠσότητα, ὦ Κλεινία, ἀποβιέποντας 
τὴν νῦν φυοµένην κατοικίέζειν πόλιν: ἄλλην τε ἄν ποτέ 
τις οὐκίξῃ, πρὸς ταὐτὸ τοῦτο σκοπούµενον χρεὼν νοµο- 

425. Φιτεῖν, ἆλλ οὐ πρὸς ὀλίγους τυράννους ἢ πρὸς ἕνα ἢ καὶ 
4οκράτος δήμου τι, πρὸς δὲ τὸ δίκαιον ἀεί. τοῦτο ὅ) ἐστὶ 

τὸ νῦν δὴ λεχθέν, τὸ κατὰ φύσιν ἴσον ἀνίσοις ἱκάστοτε 
δοθέν. ἀναγκαῖόν γε μὴν καὶ τούτοις παρωνυµίοισί ποτε 
πφοσχρήσασθαι πόλιν ἅπασαν, εἰ μέλλει ατάσεων ἑαυτῇ 
μὴ προσκοιρωνήσειν κατά τι µέρος. τὸ γὰρ ἐπαικὶς καὶ 

Ras ξύγγνωμον τοῦ τελέου καὶ ἀκριβοῦς παρὰ δίκην τὴν ὀρθήν 
ἐσει παρατεθραυµένον, ὅταν γίγνηται. διὸ τῷ τοῦ κλήρου 
ἴσῳ ἀνάγκη προσχρήσασθαι δυσκολίας τῶν πολλῶν ἕνεκα, 
Φεὺν καὶ ἀγαθὴν τύχην καὶ τότε ἐν εὐχαῖς ἐπικαλουμένους 
ἀπορθοῦν αὐτοὺς τὸν κλῆρον πρὸς τὺ δικαιότατον. οὕτω 

«0 δὴ χρηστίον ἀναγκαίως μὲν τοῖν ἰσοτήτοιν ἀμφοῖν, ὡς 
458 ὃ ὅ τι μάλιστα ἐπ ὀλιγίστοις τῇ ἑτέρᾳ, τῇ τῆς τύχης 
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Ταῦτα οὕτω διὰ ταῦτα, ὦ φί]οι, ἀναγκαῖον τὴν μέλ- 
Ίουσαν σώζεσθαι δρᾷν πόλιν. ἐπειδὴ δὲ ναῦς τε ἐν Φα- 

¶ λάττῃ πλέουσα φυλακῆς ἡμέρας δεῖεαι καὶ νυκεὸς αεί, 
πόλις τε ὠσαύτως ἐν κλύδωνι τῶν ἄλλων πόλεων δταγο- 

µένη καὶ παντοδαπαῖσιν ἐπιβουλαῖς οἰκεῖ κινδυνεύουσα 
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ἀλίσκεσθαι, δεῖ δὴ δι ἡμέρας τε εἰς νύκτα καὶ ἐκ νυκτὺς 396 
συνάπτειν πρὺς ἡμέραν ἄργονταρ ἄρχουσε, φφουροῦντάς ἩΒ 
τε φρουροῦσι διαδεχοµένους ἀεὶ καὶ παραδιδόνεας µηδέ- 
ποτε λήγειν' πἱῆθορ δὲ οὐ δυνατὺν ὀξέως οὐδέποεε οὐδὲν 
τούτων πράετειν. ἀναγκαῖον δὲ τοὺς μὲν πολλούς τῶν 
βουλευτῶν ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου ἐῶν ἐπὶ τοῖς αὐτῶν 
ἠδίοισι μένοντας εὐθημονεῖσθαι τὰ κατὰ τὰς αὐτῶν οἰκή- 
σεις, τὸ δὲ δωδέκατον µέρος αὐεῶν ἐπὶ δώδεκα μήνας 
φείµαντας ἓν ἐφ᾽ ἓνὶ παρέχει αὐτοὺς φύλακας, εέντι τέ 
τιν ποθεν ἄλλοθεν εἴτε καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως ἑτοίμως ιο 
ἐπιτυχεῖν, ἄν τε ὠγγέλλειν βούληταί τις ἐάν α αὖ πυν- 
θάνεσθαί τι τῶν ὧν προσήκει πόλει πρὺς πόλεις ἄλλας 
ἀποκρίνεσθαί τε καὶ ἐρωτήσασαν ἱτέρας ἀποδέξασθαι τὰς 
ὠποκρίσεις, καὶ δὴ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἑκάστοτε νεωτερι- 
σμῶν ἵνεκα παντοδαπῶν εἰωθύτων αεὶ γίγνεσθαι, ὅπως 15 
ἂν μάλιστα μὲν μὴ γέρνωνται, γενοµένων δὲ ὅ τι τάχισα D 
αἰσθομένης τῆς πόλεως ἰαθῇ τὸ γενόμενον" διὸ ἐυλλόγων 

τε «εὶ δεῖ τοῦτο εἶναι τὸ προκαθήµενον τὴς πύλεως κύ- 
ριον καὶ διαλύσεων τῶν τε κατὰ νόμους τῶν τε ἐξαίφνης 
προσπιπτουσῶν τῇ πόλει. ταῦτα μὶν οὖν πάντα εὺ δωδέ- 1ο 
κατον ὢν µέρος τῆς βουλῆς εἴη τὸ διακοσμοῦν, τὰ ἔνδεκα 
ἀναπαυόμενον τοῦ ἐνιαυτοῦ µέρη. κοινῇ δὲ μετὰ τῶν 
ἄλλων ἀρχῶν δεῖ τὰς φυλακὰς ταύτας φυλάττειν κατὰ 

πύλιν τοῦτο τὸ µόριον τῆς βουλής «εί. 
Καὶ τὰ μὲν κατ πόλιν οὕτως ἴχοντα μετρίως ἂν εἴη 15 

διατεταγμένα" τῆς δὲ ἄλλης χώρας πάσης τίς ἐπιμέλεα Ε 

καὶ τίς τάξις; ἆρ οὐχ ἡνίκα πᾶσα μὲν ἡ πύλις, σύμ- 
πασα δὲ ἡ χώρα κατὰ δώδεκα µέρη διανενέµηται, τῆς 
πύλεως αὐτῆς ὁδῶν καὶ οὐκήσεων καὶ οὐκοδομιῶν καὶ λιμέ- 
γων καὶ ἀγορᾶς καὶ κρηνῶν καὶ δὴ καὶ τεμενῶν καὶ Ἱερῶν 19 

καὶ πάντων τῶν τοιούτων ἐπιμελητὰς δεῖ τινὰς ἀποδεδειγ- 
µένους εἶναι; 

KXA. Πῶς γὰρ οὔ; 
46. Αέγωμεν δὴ τοῖς μὲν Ἱεροῖς νεωκόρους τε καὶ πσο 

Ἱερέας καὶ Ἱερείας δεῖν γίγνεσθαι" ὁδῶν δὲ καὶ οὐιοδομιῶν 15 
καὶ κόσμου τοῦ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀνθρώπων τε, ἵνα μὴ 

ἀδικῶσι, καὶ τῶν ἄλλων θηρίων ἐν αὐτῷ τε τῷ τῆς πό- 
εως περιβύλω καὶ προαστείῳ, ὅπως ὤν τὰ προσήκοντα 
πύλεσι γίγνηταε, ἱλέσθαι δεῖ τρία μὲν ἀρχόντων εἴδη, περὶ 

μὲν τὸ νῦν δὴ λεχθὲν ἀσευνόμους ἐπονομάζοντα, τὸ δὲ 4ο 
περὶ ἀγορᾶς κόσµο» ἀγορανόμους, Ἱερῶν δὲ ἱερέας. οἷς 

µτ 

μέν εἶσι πάτριαι Ἱερωσύναι καὶ αἷς, μὴ κινεῖν" εἰ δέ, αἷον B 
τὸ πρῶτον κατοικιζοµένοις εἰκὸρ γίγνεσθαι περὶ τὰ τοι- 

αὔτα, ἢ μηδενὶ ἤ τιαιν ὀλίγοις, οἷς μὴ καθεστήκοι, χατα- 498 

στατέον Ἱερέας τε καὶ Ἱερεαρ Σεωκόρους γίγνεσθαι τοῖς οὐ 

Φιοῖς. Τούτων δὴ πάντων τὰ μὲν αἱρετὰ χρή, τὰ δὲ 
κληρωτὰ ἐν ταῖᾳ καταστάσεσι γίγνεσθαι, μιγνύντας πρὸς 

33. μέλλοι a. -- 36. παρατεθραυσµένον ας. -- 37. ἴσως ᾱ, — 40. ταῖν ᾱ. 
9, αὐτοὺς ᾱ. — 17. διὰ 4 Ἐδευ[ῦ, ὃν ἃ Winekelnannus. — 37. ρα a. — 41. κόσμου Stallbaumti operae. — 

3. ἃς 4 6ἱ pr. Q. — 4. ὀλιγίστις καθεστήκοι Stephanus, ὀλέγοις ἱερωσύνη καθεσεήκοι Aſtlus, ὀλίγοις ὁσία καθε- 
στήκοι Orellius. 
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φιλίαν ἀλλήλοις δῆμον καὶ μὴ δῆμον ἐν ἑκάστη χώρᾳ καὶ 
πόλει, ὅπως ἂν μάλιστα ὁμονοῶν εἴη. τὰ μὲν οὖν τῶν 

6 Ἱερῶν τῷ θεῷ ἐπιερέποντα αὐτῷ εὖ κεχαρισμένον γίγνεσθαι, 
κληροῦν οὕτω τῇ δείᾳ εύχῃ ἀποδιδόντα, δοκιµάζειν δὲ 

δτὺν ὧεὶ λαγγάνοντα πρῶτον μὲν ὁλόκληρον καὶ γνήσιον, 
ἔπετα ὡς ὃ τι μάλιστα ἐκ καθαρευουσῶν οἰκήσεων, φό- 
νου δὲ ἁγνὺν καὶ πάνεων τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰς τὰ 
Φεῖα ἁμαρτανομένω» αὐτὺν καὶ πατέρα καὶ µητέρα κατὰ 
ταὐτὰ βεβιωκότας. ἐν «ελφῶν δὲ χρὴ νόμους περὶ τὰ 

10 Θεῖα πάντα κοµισαμένους καὶ καταστήσαντας ἐπ αὐτοῖς 

Ρ ῥἐἑξηγητὰς τούτοις χρῆσθαι. κατ ἐνιαυτὸν δὲ εἶναι καὶ μὴ 
μακρύτερον τὴν ἱερωσύνην ἑκάσεην, ἔτη δὲ μὴ ἔλαττον 

ἑξήκοντα ἡμῖν εἴη γεγονὼς ὁ µέλλων καθ᾽ ἱεροὺς νόμους 
περὶ τὰ Φεῖα Ἱκανώς ἁγιστεύσειν' ταῦτα δὲ καὶ περὶ τῶν 

16 Ἱερειῶν ἴστω τὰ νόμιμα. τοὺς δὲ ἐξηγητὰς τρὶς φεφέτω- 

499 σαν μὶν αἱ τίταρες φυλαὶ τέεταρας ἕκασεον ἐξ αὐτῶν, 
τρεῖς δὲ οἷς ἂν πλείστη γένηται Ψῆφος δοκιµάσαντας ἑννέα 
πίµπειν εἰς «ελφοὺς ἀνελεῖν ἐξ ἑκάστης τριάδος ἕνα" 

κ τὴν ὃὶ δοκιµασίαν αὐτῶν καὶ τοῦ χρόνου τὴν ἠλικίαν 
10 εἶναι καθάπερ τῶν ἱερέων. οὗτοι δὲ ἔσεων ἐξηγηταὶ διὰ 

βίου" τὸν δὲ γε λιπόντα προαιρείσθωσαν» αἱ τέεταρες φυ- 

λαΐ, ὅδεν ἂν ἐκλίπῃ. ταµίας δὲ δὴ τῶν τε Ἱερῶν χρηµά- 

των ἑκάστοις τοῖς ἱεροῖς καὶ τεμενῶν καὶ καρπῶν τούτων 
καὶ μισθώσεων κυρίους αἱρεῖόθαι μὲν ἐκ τῶν μµεγίστων 

αοτιμημάτων τρεῖς εἰς τὰ μέγιστα Ἱερά, δύο δ᾽ εἰς τὰ σµι- 

κρότεφα, απρὺς δὲ τὰ ἐμμελέστωτα ἕνα" τὴν δὲ αἴρεσιν 
τούτων καὶ τὴν δοκιµασίαν γίγνεσθαι καθάπερ ἡ τῶν 

στρατηγῶν ἐγίγνετο. Καὶ τὰ μὶν αὖ περὶ τὰ Ἱερὰ ταῦτα 

χιγνέσθω. 

0 ᾿Μφρούρητον δὲ δὴ μηδὶν εἰς δύναμιν ἴστω. πόλεως 
μὲν οὖν αἳ φφουραὶ πέρι ταύτῃ γιγνέσθωσαν, στρατηγῶν 

ἐπιμελουμένων καὶ ταξιαρχῶ» καὶ ἱππάρχων καὶ φυλάρ- 

Β των καὶ πρυτάνεων καὶ δὴ καὶ ἀστυνόμων καὶ ἀγορανό- 

µων, ὑπόταν αἱρεθέντες ἡμῖν καταστῶσί τινες ἱκανῶς" 

στὴν δὲ ἄλλην χώραν φυλάετειν πᾶσαν κἀτὰ τάδε. δώδεκα 
μὲν ἡμῖν ἡ χώρα πᾶσα εἰς δύναμιν ἴδα μόρια νενέµηται, 

499 φυλὴ ὃὲ µία τῷ µορίω ἑκάστῳ ἐπικληρωθεῖσα κατ' ἐνιαυ- 
τὸν παφεχέτω πίντε οἷον ἀγρονύμους τε καὶ φνυλάρχους, 

τούτοις ὅ᾽ ἔστω καταλέξασθαι τῆς αὐτῶν φυλῆς ἑκάστῳ 

0 δώδεκα τῶν πέντε ἐκ τῶν νέων, μὴ ἔλαετον ἢ πέντε καὶ 

εἴκοσιν ἴτη γεγονότας, μὴ πλεῖον δὲ ἢ τριάκοντα. τούτοις 
δὲ διακιηρωθήτω τὼ µόρια τῆς χώφας κατὰ µῆνα ἕκαστα 
ἑκάστοις, ὅπως ἂν πάσης τῆς χώρας ἔμπειροί τε καὶ ἐπι- 

στήµονες γίγνωνται πάντες. δύο δ' ἔτη τὴν ἀρχὴν καὶ 

αὐτὴν φρουρὰν γίγνεσθαι φρουροῖς τε καὶ ἄρχονσιν. ὅπως 
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δ᾽ ἂν τὸ πρῶτον λάχωσι τὰ µέρη, τοὺς τῆς χώραρ τόπους 
µεταλλάττοντας ἀεὶ τὸν ἑξῆς τόπον ἑκάστου μηνὸς ἡγεῖ- - 
σθαι τοὺς φρουράρχους ἐπὶ δεξιὰ κύκλῳ' τὸ ὅ᾽ ἐπὶ δεξιὰ Ὁ 
γιγνέσθω τὸ πρὸς ζω. περιελθόντος δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῷ 
δευτέφῳ ἔτει, ἵνα ὡς πλεῖστοι τῶν φρουρῶν μὴ µόνον ὅ 
ἔμπειροι τῆς χώρας γίγνωνται κατὰ µίαν ὥραν τοῦ ἔνιαν- 
τοῦ, πρὸς τῇ χώρᾳ δὲ ἅμα καὶ τῆς ὥρας ἑκάστης περὶ 
ἕκαστον τὺν τόπον τὸ γιγρόµμενον ὡς πλεῖστοι καταµά- 
Φωσιν, οἱ τότε ἡγούμενοι πάλιν ὀφηγείσθωσαν εἰς τὸν 
εὐώνυμον citl µεταβάλλοντες τόπον, ἕως ἂν τὸ δεύτερον 10 
διεξέλθωσιν ἔτος. τῷ τρίτῳ δὲ ἄλλους ἀγρονόμους αἱρεῖ- 
σῦαι καὶ φρουράρχους τοὺς πέντε τῶν δώδεκα ἐπιμελη- 
τάς. ἐν δὲ δἠ ταῖς διατριβαῖς τῷ τόπῳ ἑκάστῳ τὴν ἐπι- 
μέλειαν εἶναι τοιάνδε τινά, πρῶτον μὲν ὅπως εὐερκῆς ἡ 
χώρα πρὺς τοὺς πολεµίους ὃ τι μάλιστα ἔσται, ταφρεύ- 10 

οντάς τε ὅσα ἂν τούτου δέῃ καὶ ἀποσκάπτοντας καὶ ἐν 
οἰκοδομήμασιν εἰς δύναμιν εἴργοντας τοὺς ἐπιχειροῦντας 
ὀτιοῦν τὴν χώραν καὶ τὰ πτήµατα κακουργεῖν, χρωµένους 

δ᾽ ὑποζυγίοις καὶ τοῖς οἰκέταις τοῖς ἐν τῷ τύπῳ ἱκάσῳ 3Ἴ6δα 
πρὸς ταῦτα, δε ἐκείνων ποιοῦνεας, ἐκείνοις ἐπιστατοῦν- 30 
τας, τῶν οὐχείων ἔργων αὐτῶν ἀργίας ὃ τι μάλιστα ἐκλε- 
Ἰομένους. δύσβατα δὲ δὴ πένεα ποιεῖν τοῖς ἐχθροῖς, τοῖς 

δὲ φίλοις ὃ ει μάλιστα εὔβατα ἀνθρώποις τε καὶ ὑποξζυ- 
γίοις καὶ βοσκήμασιν, ὁδῶν τε ἐπιμελουμένους, ὅπως ὡς 
ἡμερώταται ἕκασται γίγνωνται, καὶ τῶν ἐκ ἁαιὸς ὑδάτων, 35 
ἵνα τὴν χώρων μὴ κακουργῇ, μᾶλλον ὅ' ὠφελῇ ῥέοντα ἐκ 
τῶν ὑψηιῶν εἰς τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι νάπας ὅσαι κοῖλαι, Β 
τὰς ἐκροὰς αὐτῶν εἴργοντας οἰκοδομήμασί τε καὶ ταφρεύ- 

µασιν, Όπως ἂν τὰ παρὰ τοῦ «ἀιὸς ὕδατα καταδεχόµεναι 
καὶ πίνουσαι, τοῖς ὑποκάτωθεν ὠγροῖς τε καὶ τόποις 30 
πᾶσι νάµατα καὶ κρήνας ποιοῦόαε, καὶ τοὺς αὐχμηροτά- 

τους τόπους πολυύδρονς τε καὶ εὐύδρους ἀπεργάζωνται" 
τά τε πηγαῖα ὕδατα, ἐν τε τι ποταμὸρ ἐάν τε καὶ 
κρήνη ᾖ, κοσμοῦντες φυτεύµασί τε καὶ οὐκοδομήμασιν 
εὐπρεπέσεερα καὶ συνάγοντες µεταλλείαις νάµατα πάνταφες 
ἄφθονα ποιῶσιν ὑδρείας τε καθ ἑκάστας τὰς ὥρας, εἴ 439 
τί που ἄλσος ἢ τέμενος περὶ ταῦτα ἀνειμένον ᾖ, τὰ ῥεύ- 
µατα ἀφιέντερ εἰς αὐτὰ τὰ τῶν θεῶν ἱερὰ κοσμῶσι. παν- 
ταχῇ δὲ ἐν τοῖς τοιθύτοις γυμνάσια χρὴ κατασκευάζει» 
τοὺς νέους αὐὗτοῖς τε καὶ τοῖς γέρουσι γερονεικά λουτρὰ «0 

θερμὰ παρέχοντας, ὕλην παρατιθέντας αὔην καὶ ξηρὰν 
ἄφθονον, ἐπ ὀνήσει καμνόντων τε νόσοις καὶ πόνοις τε Ὁ 

τρυµένα γεωργικοῖς σώματα δεχοµένους εὐμενῶς ἰαεροῦ 
δέξιν μὴ πάνυ σοφοῦ βελείονα συχνῷ. Ταῦτα μὲν οὖν 
καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα κόσμος τε καὶ ὠφέλεια τοῖς τόποις 6 
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γήνοιτ ἂν μετὰ παιδιᾶς οὐδαμῆῇ ἀγαρίτου" απουδἠ δὲ 
περὶ ταῦτα ἥδε ἔστω. τοὺς ἑξήκοντα ἑκάστους τὸν αὐτῶν 
τόπον φυλάττει» μὴ µόνον πολεμίων ἕνεκα ἀλλὰ καὶ τῶν 

φίλων φασκόντων εἶναι. γειτόνων δὲ καὶ τῶν ἄλλων πο- 
Ἐ σολιτῶν ἣν ἄλλος ἄλλον ἀδικῇ, δοῦλος ἢ ἐλεύθερος, δικά- 

ἔοντας τῷ ἀδικεῖσθαι φάσκοντει, τὰ μὶν σμικρὰ αὐτοὺς 
τοὺς πέντε ἄρχοντας, τὰ δὲ μείζονα μετὰ τῶν δώδεκα 
τοὺς ἑπτακαίδεκα δικάξειν µέχρι τριῶν μνῶν, ὅσα ἂν 
ἕτερος ἑτέρῳ ἐπικα]ῇ. δικαστὴν δὲ καὶ ἄρχονεα ἀνυπεύ- 

198 υνον οὐδένα δικάζειν καὶ ἄρχειν δεῖ πλὴν τῶν τὸ τέλος 
433 ῥἐπιτιθέντων οἷον βασιλέων. καὶ δὴ καὶ τοὺς ἀγρονόμους 

τούτους, ἐὰν ὑβρίζωσί ει περὶ εοὺς ὧν ἐπιμελοῦνται, προσ- 
τάξεις τε προστάττοντες ἀνίσους καὶ ἐπιχειφοῦνεες λαμ- 
βάνειν τε καὶ φέρειν τῶν ἐν ταῖς γεωργίαις μὴ πείσαντες, 

ισκαὶ ἐὰν δέχωνταί τι κολακείας ἕνεκα διδύντων ἢ καὶ 
δίκας ἀδίκως διανέµωσι, ταῖς μὲν Θωπείαις ὑπείκοντες 

ὀνείδη φερέσθωσαν ἐν πάσῃ τῇ πόλει, τῶν δὲ ἄλλων ὧδι- 
πηµάτων ὅ τι ἂν ἀδικῶσι τοὺς ἐν τῷ τόπῳ, τῶν µέχρι 
μνᾶς ἐν τοῖς πωµήταις καὶ γείτοσιν ὑπεχέτωσαν ἑκόντες 

30 δίκας, τῶν δὲ µειξόνων ἑκάστοτε ἀδικημάτων ἢ καὶ τῶν 
Β ῥἐἑλαττόνων, ἐὰν μὴ ᾿Θέλωσιν ὑπέχειν πιστεύοντες τῷ µεθί- 

στασθαι κατὰ µῆνας εἰς ἕτερον ἀεὶ τόπον φεύγοντες ἀπο- 
φευξεῖσθαι, τούτων πέρι λαγχάνειν μὲν ἐν ταῖς κοιναῖς 
δίκας τὸν ἀδικούμενον, ἐὰν δ᾽ ἔλη, τὴν διπλασίαν πφατ- 

αδτίσθω τὸν ὑποφεύγοντα καὶ μὴ ἐθελήσαντα ὑποσχεῖν 
ἑκόντα τιµωρίαν. «ιαιάσθων δὶ οἳ τε ἄρχοντες οἳ τε 
ἀγρονόμοι τὰ δύο ἴτη τοιόνδε τινὰ τρόπον. πρῶτον μὲν 

6 δὴ καθ ἑκάσους τοὺς τόπους εἶναι ξυσαίτα, ἐν οἷς 

κοινῇ τὴν δίαιταν ποιητίον ἅπασιν' ὁ δὲ ἀποσυσσιτήσας 
0 κἂν ἠντιναοῦν ἡμέραν ἢ νύκτα ἀποκοιμηθεὶς μἡ τῶν ἆρ- 

χόντων ταξάντων ἢ πάσης τινὸς ἀνάγκης ἐπιπεσούσης, 

434 ἐὰν ἀποφήνωσιν αὐτὸν οἱ πέντε καὶ γράφαντες θῶσιν ἐν 

6148 ἀγορῷ καταλελυκότα τὴν φρουράν, ὀνείδη τε ἐχίτω τὴν 
πολιτείαν αἷς προδιδοὺς τὸ ἑαυτοῦ µέρος, κολαζέσθω τε 

35 π]ηγαῖς ὑπὸ τοῦ συντυγχάνοντος καὶ ἐθέλοντορ κολάζειν 

Ὦ Ὠἀτιμωρήτως. τῶν δὲ ἀρχόνιων αὐτῶν ἐών τίς τι δρᾷ 
τοιοῦτον αὐτός, ὀπιμελεῖσθαι μὲν τοῦ τοιούτου πάντας 
τοὺς ἑξήκοντα χρεών, ὁ δὲ αἰσθόμενός τε καὶ πυθόµενος 
μὴ ἐπεξιὼν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνεχέσθω νόµοις καὶ πλείονι 

«ο τῶν νέων ζημιούσθω” περὶ τὰς τῶν νέων ἀρχὰς ἠτιμάσθω 
πάσας. τούτων δὲ οἱ νοµοφύλαχες ἐπίσκοποι ἀκριβεῖς 
ἔστωσαν, ὅπως ἢ μὴ γίγνηται τὴν ἀρχὴν ἢ γιγνόµενα 

Εξ τῆς ἀξίας δίκης τυγχάνῃ. δεῖ δὴ πάντ ἄνδρα διανοεῖ- 
σθαι περὶ ἁπάντων ἀνθρώπων ὡς ὁ μὴ δουλεύσας οὐδ' 

{5 ἂν δεσπότης γένοιτο ἄξιος ἐπαίνου, καὶ καλλωπίρεσθαι 
χρὴ τῷ καἰώφ δουλεῦσαι μᾶλλον ἢ τῷ καλῶς ἄρξαι, 
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πρῶτον μὶν τοῖς νόµοις, ὥς ταύτην τοῖς Θεοῖς οὖσαν 
δουλείαν, ἔπειτα τοῖς πρεοβυτέροις τε καὶ ἐνείμως βεβιω- 

κύσι τοὺς νέους. μετώ δὲ ταῦτα τῆς καθ᾽ ἡμέραν διαίτης 
δεῖ τῆς ταπεινῆς καὶ ἀπόρον γεγευµένον εἶναι τὰ δύο ἴτη 
ταῦτα εὺν τῶν ἀγρονόμων γεγονότα. ἐπειδὰν γὰρ δὴ 5 

καταλεγῶσιν οἱ δώδεκα, ξυνελθόντες µετά τῶν πέντε βον- Ἴσα 
λευίσθωσαν ὡς οἴόνπερ οἰκέται οὐχ ἔξουσιν αὐτοῖς ἄλλους 
οὐκέτας τε καὶ δούλους, οὐδ' ἐκ τῶν ἄλλων γεωργῶν τε 
καὶ κωμητῶν τοῖς ἐκείνων ἐπὶ τὰ ἴδια χρήσονται ὑπηρε- 
τήµατα διακόνοις, ἀλλὰ µόνον ὅσα εἰς τὰ δημόσια" τὰ ιο 
δ᾽ ἅλλα αὐτοὶ δι αὐτῶν διανοηθήτωσαν ὡς βιωσόµενοι 
διακονοῦντές τε καὶ διακονούµενοι ἑαυεοῖᾳ, πρὸς δὲ τού- 
τοι πᾶσαν τὖν χώραν διεξερευνώµενοι θέρους καὶ χει- 
μῶνος σὺν τοῖς ὅπλοις φνυλακῆς τε καὶ γνωρίσεως ἕνεκα 

πάντων ἀεὶ τῶν τόπων. κινδυνεύει γὰρ οὐδενὸς ἔλαττον 15 

µάθηµα εἶναι δὲ ἀκριβείας ἐπίσεασθαι πάντας τὴν αὐ- 
τῶν χώραν" οὗ δη χάριν κυνηγέσια καὶ. τὴν ἄλλην θήραν 

οὐχ ἧττον ἐπιτηδεύειν δεῖ τὺν ἠβῶντα ἢ τῆς ἄλλης ἡᾖδο- 
νῆς ἅμα καὶ ὠφελείας τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα γιγνοµένης 
πᾶσι. τούτους οὖν αὐτούς τε καὶ τὸ ἐπιτήδευμα εἴτε τις 10 

κρυπτοὺς εἴτε ἀγρονόμους εἴθ) ὃ τι καλῶν χαίρει τοῦτο 
προσαγορεύων, προθύµως πᾶς ἀνὴρ εἰς δύναμιν ἔπιτη- ϐ 

δευέτω, ὅσοι µέλλουσι τὴν αὐτῶν πόλιν ἱκανῶς σώζειν. 
Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἀρχόντων αἱρέσεως ἀγορανόμων 

πέρι καὶ ἀσεννόμων ἦν ἡμῖν ἑπόμενον. ἔποιντο δ) ἂν 15 
ἀγρονύμοις ἀσευνόμοι τρεῖς ἑξήκοντα οὖσι, τριχῇ δώ- 
δεκα µέρη τῆς πόλεως διαλαβόντες, μιµούμενοι ἐκείνους, 
τῶν τε ὁδῶν ἐπιμε]ούμενοι τῶν κατὰ τὸ ἄσευ καὶ τῶν 
ἐκ τῆς χώρας εωφόρων εἰς τὴν πύλιν ἀεὶ τεταµένων καὶ 
τῶν οἰκοδομιῶν, ἵνα κατὰ ρόμους γίγνωνται πᾶσαι, καὶ 10 D 

δὴ καὶ τῶν ὑδάτων, ὁπόσ ἂν αὐτοῖρ πέµπωσι καὶ παρα- 
διδῶσιν οἱ φρουροῦντες τεθεραπευµένα, ὅπως εἰς τὰς 
αχρήνας ἱκανὰ καὶ καθαρὰ πορευόµενα κοσμῇ τε ἅμα καὶ 
ὠφελῇ τὴν πόλιν. δεῖ δὴ καὶ τούτους δυνατούς τε εἶναι 
καὶ σχο]άζοντας τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαι" διὸ προβαλλέ- 35 
σθω μὲν πῶς ἀνὴρ ἐκ τῶν µεγίστων τιµηµάτων ἀστυνύ- 
μον ὃν ἂν βυύληταε, διαγειροτονηθέντων δὲ καὶ ἀφικο- 
µένων εἰς Ἐξ αἷς ὤν πλεῖσται γίγνωνται, τοὺς τρεῖς ὧπο- ἙἘ 
κληρωσάντων οἷς τούτων ἐπιμελές' δοκιµασθέντες δὲ ἆρ- 
Ἰόντων κατὰ τοὺς τεθέντας αὐτοῖς νόμους. ᾽Αγορανόμους «0 
ὅ) Σξῆς τούτοις αἱρεῖσθαι μὶν ἐκ τῶν δευτέρων καὶ πρώ- 
των τιµηµάτων πέντε, τὰ δ᾽ ἄλλα αὐτῶν γίγνεσθαι τὴν 
αἴρεσιν καθάπερ ἡ τῶν ἀστυνόμων, δέκα ἐκ τῶν ἅλλων 
χεεροτονηθέντας τοὺς πέντε ἀποκληρώσαι, καὶ δοκιµα- 
σθέντας αὐτοὺς ἄρχοντας ἀποφῆναι. γειροτονείτω δὲ πᾶς α5 

πάντα" ὁ δὲ μὴ ᾿θέλων, ἐὰν εἰσαγγελθῇ πρὸς τοὺς ἄρχον- Ἴδα 

490 

1. ἀχαρίστου ὃα. — 31. μὴ ᾿Θέλωσιν BHaiterus; μὴ Θέλωσιν αἲο, — 34. δίκας 4 οἱ pr. 8ὲ: δίκην S, δίκαις a be. 
21. } Απο fuit sedes glossas apud Timaeum Ἱππαγρέεαιι Ον. vid. C. O. Muller in Dorter Vol. Ἡ. 

p. 48 κα. -- 15. ἦν in lilura 46, — 26. ἀγρονόμοις Aslius: ἀγρονόμοις τε cum libris a, ἀγρονόμοις γε οὕπι Bekkero ο, 
-- 19. τεταγµένων ᾱ. — 38. εἰς κρίσιν Ἐξ Astius, εἰς ἐξέτασιν ἓξ Winekelmannus. — 4ο, αὐτοὺς 4 οἱ pr. δὲ, αὐτοῖς ᾱ. 
-- 43. δέκαν τῶν ϱτ. 4, δέκα ἢ τῶν Ἀθευ[ῆτ οἱ οοστ. 4, -- 46. μὴ ᾿θέλων Βαϊίετας: μὴ θέλων αὖο, 



604 

τας, ζημιούσθω πεντήκοντα δραχμαῖς πρὸς τῷ κακὸς 

εἶναι δοκεῖν. ἴτω ὅ᾽ εἰς ἐκκλησίαν καὶ τὸν κοινὸν ξύλλο- 
γον ὁ βουλόμενος, ἐπάναγκες ὅ ἔστω τῷ τῶν δευτέρων 
καὶ πρώτων τιµηµάτων, δέκα δραχμαῖς ζημιουμένω ἐὰν 

6 μὴ παρὼν ἐξετάζηται τοῖς ξυλλόγοις. τρίτῳ δὲ τιµήµατι 

καὶ τετάρτῳ μὴ ἐπάναγκες, ἁλλὰ ἀζήμιος ἀφείσθω, ἐὰν 
μή τι παραγγείλωσιν οἱ ἄρχοντες πᾶσιν ἔκ τινος ἀνάγκης 

Ἡ Ευνιέναι. τοὺς δὲ δὴ ἀγορανόμους τὸν πιρὶ τὴν ἀγορὰν 
κόσμον διαταχθέντα ὑπὸ νύµων φυλάττειν καὶ ἱερῶν καὶ 

ιο κρηνῶν ἐπιμελεῖσθαι εῶν κατ ἀγοράν, ὅπως μηδὲν ἀδικῇ 
µηδείς, τὸν ἀδικοῦντα δὲ κοἰάζειν, πληγαῖς μὲν καὶ ὅε- 

αμοῖς δοῦλον καὶ ξένον, ἐὰν ὅ) ἐπιχώριος ὤν τις περὶ τὰ 
τοιαῦτα ἀκοσμῇ, µέχρι μὲν ἑκατὸν δραχμῶν νομίσματος 
αὐτοὺς εἶναι κυρίους διαδικάζοντας, µέχρι δὲ διπλασίου 

ϱ ιδ τούτου κοινῇ μετὰ ἀστυνόμων ζημιοῦν δεκάζοντας τῷ ὧδι- 
κοῦντε. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἀστυνόμοις ἔότω ζημιώματά τε 
καὶ κολάσεις ἐν τῇ ἑαυτῶν ἀρχῇ, µέχρι μὲν μνᾶς αὐτοὺς 

ζημιοῦντας, τὴν διπλασίαν δὲ μετὰ ἀγορανόμων. 

Πουσικῆς δὶ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ γναναστικῆς ἄρχοντας 
Δι καθίστασθαι πφέπον ἂν εἴη, διετοὺς ἑκατέρων, τοὺς μὲν 

παιδείας αὐτῶν ἔνεκα, τοὺς δὲ ἀγωνιστικῆς. παιδείας μὲν 

408 βούλεται λέγειν ὁ νόμος γυµνασίων καὶ διδασκαλείων ἔπι- 

Ρ µμελητὰς κόσμου καὶ παιδεύσεως ἅμα καὶ τῆς περὶ ταῦτα 
ἐπιμελείας τῶν φοιτήσεών τε πέρι καὶ οὗκήσεων ἀῤῥένων 

35 καὶ Θη]ειῶν κορῶν, ἁγωνίας δὲ ἓν τε τοῖς γυμηικοῖς καὶ 

πιρὶ τὴν μουσικὴν ἀθλοθίτας ἀθληταῖς, διετοὺς αὖ τού- 
τους, περὶ μουσικὴν μὲν ἑτέρους, περὶ ἀγωνίαν ὅ᾽ ἄλλους. 

ἀγωνιστικῆς μὲν οὖν ἀνθρώπων τε καὶ ἵππων τοὺς αὐ- 
τούς, µονσικῆς δὶ ἱτέρους μὶν τοὺς περὶ µονῳδίαν τε 

Ε 2οχαὶ µιµητικήν, οἷον ῥᾳψωδῶν καὶ κιθαρωδῶν καὶ αὐλη- 
τῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων ὠθλοθέτας ἑτέρους πρέπον 

ἂν εἴη γίγνεσθαι, τῶν δὲ περὶ χορῳδίαν ἄλλους. πρῶτον 

δη περὶ τὴν τῶν χορῶν παιδιὰν παίδων τε καὶ ἀνδρών 
καὶ θηλειῶν κορῶν ἐν ὀρχήσεσι καὶ τῇ τάξει τῇ ἁπάσῃ 

3ὐ γιγροµένῃ μµονσικῇ τοὺς ἄρχοντας αἱρεῖόθαί που χρεών" 

Ἱκανὸς δὲ εἷς ἄρχων αὐτοῖᾳ, μὴ ἔλαττον τετταράκοντα γε- 
γονώς ἐτῶν. ἱκανὸς δὲ καὶ περὶ µογῳδίαν εἷς, μὴ ἴλατ- 
τον ἢ τριάκοντα γεγονὼς ἐτῶν, εἰσαγωγεύς τε εἶναι καὶ 
τοῖς ἁμιλλωμένοις τὴν διώκρισι» ἱκανῶς ἀποδιδούς. τὸν 

40 δὴ χορῶν ἄρχοντα καὶ διαθετῆρα αἱρεῖσθαι χρὴ τοιόνδε 

τινὰ τρόπον. ὅσοι μὲν φιλοφρόνως ἐσχήκασι περὶ τὰ τοι- 

439 αὔτα, εἰς τὸν ξύλλογον ἔεωσαν, ἐπιζύμιοι ἐὰν μὴ ἴωσι" 
τούτου δὲ οἱ νομοφύλακες κριταί: τοῖς ὅ᾽ ἄλλοις, ἐὰν μὴ 
βούλωνται, μηδὲν ἐπάναγκές ἴσεω. καὶ τὴν προβολ]ὴν δὴ 

Β ευτὸν αἱρούμενον ἐκ τῶν ἐμπείρων ποιητέον, ἵν τε τῇ δο- 
αμασίᾳ λατηγόρημα Ἐν τοῦς ἔστω καὶ ἀπηγόφημα, τῶν 
μὲν ὡς ἄπειρος ὁ λαχών, τῶν ὃ) ὡς ἔμπειρος" ὃς ὅ' ἂν 
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εἷς ἐκ προχειροτονηθέντων δέκα λάχῃ, δοκιµασθεὶς τὸν 
ἐνιαυτὸν τῶν χορῶν ἀρχέτω κατὰ νόμον. κατὰ ταύὐτὰ δὲ 
τούτοις καὶ ταύτῃ ὁ λαγὼν τὸν ἐνιανεὸν ἐκεῖνον τῶν 
ἀφικομένων εἰς κρίσιν μονρδιῶν τε καὶ συνανλιῶν ἀρχέτω, 

εἰς τοὺς κριτὰς ἀποδιδοὺς ὁ λαχὼν τὴν κρίσιν. Μεὰ δο 

δὲ ταῦτα χρεὼν ἀγωνίας ἀθλοθέτας αἱρεῖσθαι τῆς περὶ 
τὰ γυμνάσια ἵππων τε καὶ ἀνθρώπων ἐκ τῶν τρίτων τε 

καὶ ἴτι τῶν δευτέρων τιµηµάτων. εἰς δὲ τὴν αἴρεσιν 
ἔστω μὲν ἐπάναγκες τοῖς τρισὶ πορεύεσθαι τιµήµασι, τὸ 
σµικρόεατον δὲ ἀξήμιον ἀφείσθω. τρεῖς ὅ ἔστωσαν οἱ 10 
λαχόντες, τῶν προχειροτονηθέντων μὲν εἴκοσι, λαχόντων 

δὲ ἐκ τῶν εἴκοσι τριῶν, οὓς ἂν καὶ φῆφος ἡ τῶν δοκι- 
µαζξόντων δοκιµάσῃ. ἐὰν δέ τις ὠποδοκιμασθῇ καθ’ ἦντι ἢΏ 
γαοῦν ἀρχῆς λῆξιν καὶ κρίσιν, ἄλλους ἀνθαιρεῖσθαι κατὰ 
ταὐτὰ καὶ τὴν δοκιµασίαν ὡσαύτως αὐτῶν πέρι ποιεῖσθαι. 15 
Αοιπὸὺς δὲ ἄφχων περὶ τὰ προειρηµένα ἡμῖν ὁ τῆς παι- 
δείας ἐπιμελητὴς πάσης θηλειῶν τε καὶ ἀῤῥένων, εἷς μὲν 409 
δὴ καὶ ὁ τούτων ἄρξων ἔστω κατὰ νόμους, ἐτῶν μὲν γε- 
τονὼς μὴ ἴλαττον ἢ πεντήκοντα, παίδων δὲ γνησίων 
πατήρ, μάλιστα μὶν υἱέων καὶ θυγατέρων», εἰ δὲ μή, x 

Φάτερα". διανοηθήτω δὲ αὐτός τε ὁ προκριθεὶς καὶ ὁ Ε 
προχρίων ὡς οὖσαν ταύτην τὴν ἀρχὴν τῶν ἐν τῇ πόλει 
ἀκροτάτων ἀρχῶν πολὺ μεγίστη. παντὸς 7ὰρ δὴ φυτοῦ 
ἡ πρώτη βλάστη καλῶς ὁρμηθεῖσα πρὸς ἀρετῆν τῆς αὐ- 

τοῦ φύσεως κηριωςάτη τέλος ἐπιθεῖναι τὸ πρόσφορο», 15 

τῶν τε ἄλλων φυτῶν καὶ τῶν ζώων ἡμέρων καὶ ἀγρίων 
καὶ ἀνθρώπων. ἄνθρωπος δέ, ὥς φαµεν, ἤμερον, ὅμως 
μὴν παιδείας μὶν ὀφθῆς ευχὸν καὶ φύσεως εὐτυχοῦς Θειό- 
τατο» ἡμερώτατόν τε ζῶον γίγνεσθαι φιλεῖ, μὴ ἱκανῶς 

δὶ ἡ μὴ καλῶς τραφὶν ἀγριώτατον ὁπόσα φύει γῇ. ὧν 30 
Ένεκα οὐ δεύτερον οὐδὲ πάρεργον δεῖ τὴν παίδων τρο- 
φἠν τὸν ρομοθέτην ἐᾷν γίγνεσθαι. πρῶτον δὲ ἄρξασθαι 
χρεών τὸν μέλλοντα αὐτῶν ἐπιμελήσεσθαι καλῶς αἱρεθῇ- 
ναι τῶν ἐν τῇ πόλει ὃς ἂν ἄρισεος εἰς πάντα ᾖᾗ' τοῦτον 
κατὰ δύναμιν ὃ τι μάλιστα αὐτοῖς καθισεάντα προστάτην 37 Β 
καὶ ἐπιμελητήν. αἲ πᾶσαι τοίνυν ἀργαὶ πλὴν βουλῆς καὶ 4Η 
πρυτάνεων εἰς τὸ τοῦ Απόλλωνος Ἱερὸν ἐλθοῦσαι φερόν- 
των φῆφον κρύβδην, τῶν νομοφυλάκων ὄντιν ἂν ἕκωστος 
ἡγῆεαι κάλλιστ ἂν τῶν περὶ παιδείαν ἄρξαι γενοµένων" 
ᾧ δ’ ἂν πλεῖσται ψῆφοι ξυμβῶσι, δοκιµασθεὶς ὑπὸ τῶν 40 
ἄλλων ἀρχόντων τῶν ἑλομένων, πλὴν νοµοφυλάκων, ρ- 
έτω ἔτη πέντε, ἕκτῳ δὲ κατὰ ταὐτὰ ἄλλον ἐπὶ ταύτην 
τὴν ἀρχὴν αἱρεῖσθαι. 6 

Ἐὰν δέ τις δηµοσίαν ἀρχὴν ἄρχων ἀποθάνῃ πρὶν 
ἐξήκειν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν πλεῖον ἢ τριάκοντα ἐπιδεομένην ϱ 
ἡμερῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἄλλον καθι- 
σεώναι οἷς ἦν τοῦτο προσηκόντως µέλον. καὶ ἐὰν ὀρφα- 

6, καὶ] καὶ τωῖ 42vfr. — 31. αὐτῆς 2ο. — 22. διδασκαλείων auelore Stephano bet διδασκαλίων τ, διδασκα]ιῶν α. 
3, ἀγώνας 4 εἰ pr. Q. -- 332. τῶν ο). a. 

5. ἀποδιδοὺς ὕλων τὴν κρίσιν Orellius ἀποδιδοὺς { [ὁ λαγὼν 
ἐπιμελεῖσθαι a. — 35. προστάτην καὶ] προσεάττειν 4Ἐδευ[θτ, -- 47. τοῦτο προσηκόντως Αν [ὃτι προση: -33. 

πόντως τοῦτο abe. 

τὴν κρίσιν ο. -- 30. ἀγριώτατον τῶν ὁπόσα Ὑοἶβιν. 



»ῶν ἐπίτροπος τελευτήσῃ τις, οἱ προσήκοντες καὶ ἐπιδη- 
μοῦντες πρὸς πατρὸς καὶ μητρὸς µέχρι ἀνεφιῶν παίδων 
ἅλλον καθισεάντων ἐντὸς δίκα ἡμερῶν, ἢ ζημιούσθων 

Ὦ ᾖἕκαστος δραχμῇ τῆς ἡμέρας, µέχριπερ ἂν παταστήσωσι τὸν 

5 ἐπίτροπον. 
Πᾶσα δὲ δήπου πόλιρ ἄπολις ἂν γίγνοιτο ἐν ᾗ δικα- 

στήρια μὴ καθεστῶτα εἴη κατὰ τρόπον’ ἄφωνος ὅ' αὖ 
δικαστὴς ἡμῖν καὶ μὴ πλείω τῶν ἀντιδίκων ἐν ταῖς ὧνα- 
κρίσεσι φθεγγόµενος, καθάπερ ἐν ταῖς διαίταις, οὐκ ἄν 

Ίσποτε ἱκανὸς γένοιεο περὶ τὴν τῶν δικαίων κρίσιν: ὧν 

Ένεκα οὔτε πολλοὺς ὄντας ῥᾷδιον εὖ δικάσειν οὔτε ὀλίγους 
φαύλους. σαφὶς δὲ ἄεὶ τὸ ἀμφιοβητούμενον χρεὼν γίγνε- 

Κ σῦαι παφ ἑκατέρων, ὁ δὲ χρόνος ἅμα καὶ τὺ βραδὺ τό 
τε πολλάκις ἀνακρίνειν πρὺς τὸ φανερὰν γίγνεσθαι τὴν 

15 ἀμφιοβήτησιν ξύμφορον" ὧν ἕνεκα πρῶτον μὶν εἰς γείτο- 
γας ἰέναι χρὴ τοὺς ἐπικαϊοῦντας ἀλλήλοις καὶ τοὺς φίλους 

τε καὶ Ευνειδύτας Ὁ τι μάλιστα τὰς ἀμφισβητουμένας 
πράξεις" ἐὰν ὅ ἄρα μὴ ἐν τούτοις τις ἱκανὴν κρίσιν λαμ- 
βάνῃ, πρὸς ἄλλο δικαστήριον ἴεω" τὸ δὲ τρίτον, ἂν τὰ 

40 δύο δικαστήρια μὴ δύνηται διαλλάξαε, τέλος ἐπιθέτω τῇ 
δίκη. Τρόπον δή τινα καὶ τῶν δικαστηρίων αἱ καταστά- 
σεις ἀρχόντων εἰσὶν αἱρέσες' πάντα μὲν γὰρ ἄρχοντα 
ἀναγκαῖον καὶ δικαστὴν εἶναί τινων, δριαστὴς δὲ οὖκ 
ἄρχων καί τινα τρύπον ἄρχων οὐ πάνυ φαῦλος γέγνεται 

αστὴν τόθ᾽ ἡμέραν ᾖπερ ἂν κφίνων τὴν δίκην ἀποτελῇ. 
Ὦ θέντς δὴ καὶ τοὺς δικαστὰς ὡς ἄρχοντας Πέγωμεν τίνες 

ἂν εἶεν πρέποντες καὶ τίνων ἄρα δικασταὶ καὶ πόσοι ἐφ᾽ 
Έκαστον. κυριώτατο» μὲν τοίνυν ἴστω δικαστήριον Όπερ 
ἂν αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἀποφήνωσιν ἕκαστοι, κοινῇ τινὰς ἑλό- 

ao µενοι" δύο δὴ τῶν λαιπῶν ἴσεω κριτήρια, τὸ μῖν Ότων 
τίς τινα ἰδιώτην ἠδιώτης, ἐπαιτιώμενος ἀδικεῖν αὐτόν, 

A43 ἄγων εἰς δίκην βούληται διακριθῆναι, τὸ ὃ) ὁπόταν τὸ 

650 δηµύσιον ὑπό τινος τῶν πολιτῶν ἡγῆταί τις ἀδικεῖσθαι 
6 καὶ βουληθῇ τῷ κοινῷ βοηθεῖν. λεκτέον ὃ' ὁποῖοί τ’ εἰσὶ 
as καὶ τίνες οἱ κριταί. πρῶτον δὴ δικαστήριον ἡμῖν γιγρέσθω 

κοινὸν ὥπασι τοῖς τὸ τρίτον ἀμφισβητοῦσιν ἰδιώταις πρὸς 

ἀλλήλους, γενόµενον τῇδέ πῃ. πάσας δὴ τὰς ἀρχάς, 
ὁπόσαι τε κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ ὁπόσαι πλείω χρόνον ἄρχου- 
σιν, ἐπειδὰν μέλλῃ νέος ἐνιαυτὸφ μετὰ Φερινᾶς τροπὰς 

αοτῷ ἐπιόντι μηνὶ γίγνεσθαι, ταύτης τῆς ἡμέρας τῇ πρύσθεν 

πάντας χρὴ τοὺς ἄρχονεας συνελθεῖν εἰς Ἑν Ἱερὸν καὶ τὸν 

Ὦ θεὺν ὀμόσαντας οἷον ἀπάρξασθαι πάσης ἀρχῆς ἕνα δικα- 
στήν, ὃς ἂν ἐν ἀρχῇ ἑκάστῃ ἄριοτός τε εἶναι δόξη καὶ 

ἄρισε' ἂν καὶ ὁσιώτατα τὰς δίκας τοῖς πολίταις αὐτῷ τὸν 

ϱὔ ἐπιόντα ἐνιαυτὸν φαίνηται διακρίνει». τούτων δὲ αἱρεθέν- 

των γίγνισθαι μὶν δοκιµασίαν ἐν τοῖς ἑλομένοις αὐτοῖς" 

2 

107 

Π44ΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ς’. 605 

ἐὰν δὲ ἀποδοκιμασθῇ τις, ἕτερον ἀνθαιρεῖόθαι κατὰ 
ταὐτά. τοὺς δὲ δοκιµασθέντας δικάζει μὲν τοῖς τἆλλα 
δικαστήρια φυγοῖσι, τὴν δὲ Ψῆφον φανερὰν φέρειν. ἔπη- 
κύους ὅ᾽ εἶναι καὶ Φεατὰς τούτων τῶν δυιῶν ἐξ ἀνάγκης 

μὶν βουλευτὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἄφχοντας τοὺς ἐἑλομένους 6 
αὐτούς, τῶν δὲ ἄλλων τὸν βουλύμενον. ἐὰν δέ τις ἐπαι- 
τιᾶεαί εινα ἑκόντα ἀδίκως κρῖναι τὴν δίκην, εἰς τοὺς νο- 

µοφύλακας ἑών πατηγορείτω" ὁ δὲ ὄφλων τὴν τοιαύτην 4 
δίκην ἐπεχίτω μὶν τοῦ βλάβους τῷ βλαφθένει εὺ ἥμισυ 
τίνειν, ἐὰν δὲ μείζονος ἄξιος εἶναι δόξῃ ζημίας, προστι- 19 
μῶν τοὺς κρίναντας τὴν δίκην ὃ τι χρὴ πρὸς τούτω πα- 
Θεῖν αὐτὸν ἢ ἀποτίνει τῷ κοιρῷ καὶ τῷ τὴν δύτην δικα- 

σαμένῳ. περὶ δὲ τῶν δημοσίων ἐγκλημήτων ὠναγκαῖον 

πρῶτον μὶν τῷ πλήθει µεταδιδύναι τῆς κρίσεως" οἱ γὰρ 3Ἴ6δ 
ἀδικούμενοι πάντες εἰσίν, ὁπόταν τις τὴν πόλιν ἀδιῇ, 15 
καὶ χαλεπῶςν ἂν ἐν δίκῃ φέροιεν ἅμοιροι γιγνόμενοι τῶν 
τοιούτων διακρίσεων, ἀλλ ἀρχήν τε εἶναι χρὴ τῆς τοι- 
αύτης δίκης καὶ τελευτὴν εἰς τὸν ὅῆμον ἀποδιδομένην, 
τὴν δὲ βάσανον ἐν ταῖς µεγίσταις ἀρχαῖς τρισίν, ἃς ἂν 
ὃ τε φεύγων καὶ ὁ διώκων ξυνομολογῆτον: ἐὰν δὲ μὴ χο 
δύνησθον κοινωνῆσαι τῆς ὁμολογίας αὐτοί, τὴν βουλὴν 
ἐπικρίνειν αὐτῶν τὴν αἴφεσιν ἑκατέρου. δεῖ δὲ δὴ καὶ τῶν Β 

ἐδίων δικῶν κοινωψεῖν κατὰ δύναμιν ἅπαντας ὁ γὰρ 
ἀκοινώνητος ὢν ἐξουσίας τοῦ συνδικάζειν ἠγεῖται τὸ πα- 
ράπαν τῆς πόλεως οὐ μέτοχος εἶναι. διὰ ταῦτ οὖν δὴ 18 
καὶ κατὰ φυλὰς ἀναγκαῖον δικασεήριά τε γίγνεσθαι καὶ 
κλήρῳ δικαστὰς ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἀδιαφθόρους ταῖς 
δεῄσεσε δικάζειν" τὸ δὲ τέλος κφίνειν πάντων τῶν τοιού- 

των ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον ὅ φαµεν εἲς γε ἀνθρωπίνην 445 
δύναμιν ὡς οἷόν τε ἀδιαφθορώτατα παρεσκενάσθαι τοῖς 90 6 
μὴ δυναµένοις μήτε ἐν τοῖς γείτοσι µήτε ἐν τοῖς φυλετι- 
κοῖς δικαστηρίοις ἁπαλλάττεσθαι. 

Νῦν δὴ περὶ μὲν δικαστήρια ἡμῖν, ἃ δή φαµεν οὔθ' 
ὡς ἀρχὰς οὔθ) ὡς μὴ ῥήδιον εἰπόνεα ἀναμφιαβητήτως 
εἰρηκέναε, περὶ μὶν ταῦτα οἷον περιγραφή τις ἔξωθεν 5 
περιγεγφαμµένη τὰ μὲν εἴρηκεν τὰ δ ἀπολείπει σχεδόν" 
πρὸς γὰρ τέλει νομοθεσίας ἡ δικῶν ἀκριβὴς νόμων θέοις 

ἅμα καὶ διαίρεσις ὀρθύτατα γέγνοιτ ἂν μαιρῷ. ταύταις 

μὲν οὖν εἰρήσθω πρὺς τῷ τέλει περιµένεν ἡμᾶς, αἱ δὲ Ὦ 

περὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατασεάσεις σχεδὸν τὴν πλείστην «0 
εὐθήφασι νοµοθεσίαν. t δὲ ὅλον καὶ ἀκριβὶς περὶ ἑνός 
τε καὶ πάντων τῶν κατὰ πόλιν καὶ πολιτικὴν πᾶσαν δι- 
οικήσεων οὐκ ἔστι γενέσθαι σαφές, πρὶν ἂν ἡ διέξοδος 
ἀπ' ἀρχῆς τά τε δεύτερα καὶ τὰ µέσα καὶ πάντα µέρη τὰ 
ἑαυτῆς ἀπολαβοῦσα πρὸς τέλος ἀφίκηται. νῦν μὴν ἐν τῷ as 
παρόντι µέχρι τῆς τῶν ἀρχόνεων αἱρέσεως γενομένης τε- E 

3. μέχρις α. -- 4, ἂν] ἂν τοῖς παισὶ 5, — 13. ὧὶ τὸ] δὴ τόγε, a. — 53. εἰς τὖν δίκην Ἔα. -- 24, ὅ om. 4 

οἱ pr. 4. — 36. ἡμῖν οι. a. — 43. ὀρομάσαντας ΑξεΙτ. -- 46, αὐτοῖς οπι. Ἐὰ, 
5. F ἄλίους τοὺς ἄρχοντας a. — 11. τούτων 4 Ἐθυ[θτ. — 12. δημοσίων] κοινῶν γρ. Aſh. — 16. ἀπολείποι 

4 οἱ pr. 4 
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λευτὴ μὲν τῶν ἴμπροσθεν αὕτη γίγνοιτ ὢν ἱκανή, νόμων 
δὲ θέσεως ἀρχὴ καὶ ἀναβολῶν ἅμα καὶ ὄχνων οὐδὲν ἔει 
δεοµένη. 

XA. Πάντως µοι κατὰ νοῦν, ὦ ἑένε, τὰ ἔμπροσθεν 
440 πρ εἰρηκώς, τὴν ἀρχὴν νῦν τελευτῇ προσάφας περὶ τῶν τε 

εἰρημένων καὶ τῶν μελλύνεων ῥηθήσεσθαι, ταὔεα ἔτι 
μᾶλλον ἐκείνων εἴρηκας φιλίως. 

ΑΘ. Καλῶς τοίνυν ἂν ἡμῖν ἡ πρεσβυτῶν ἔμφρων 
παιδιὰ µέχρι δεῦρ εἴη τὰ νῦν διαπεπαισµένη. 

ιο. Κά. Καλὴν τὴν σπουδὴν ἔοικας δηλοῦν τῶν ἀνδρῶν. 
4Θ. Εἰκός γε. τόδε δ᾽ ἐννοήσωμεν, εἰ σοὶ δοκεῖ κα- 

Φάπερ ἐμοί. 
Κα. Τὸ ποῖον δή; καὶ περὶ τίνων; 

48. Οἶσθ' ὅτι καθάπεφ ζωγράφων οὐδὲν πέραρ ἔχειν 

δή πραγματεία δοκεῖ περὶ ἑκάσεων τῶν ζώων, ἆλλ’ ἢ τοῦ 
Ἡ αχραίνειν ἢ ἀποχραίνειν, ἢ ὃ τι δή ποτε καλοῦσι τὸ τοιοῦ- 

τον οἱ ζωγράφων παϊῖδες, οὐκ ἄν ποτε δοκεῖ παύσασθαι 
κοσμοῦσα, ὥστε ἐπίδοσιν μηκέτ ἔχειν εἰς τὸ καλλίω τε 
καὶ φανερώτερα γίγνεσθαι τὰ γεγραμµένα. 

πο Κά. Σχεδόν ἐννοῦ ἀκούων καὶ αὐτὸς ταῦτα ἃ λέγεις, 

ἐπεὶ ἐντριβής γε οὐδαμῶς γέγονα τῇ τοιαύτη τέχνῃ. 
4Θ. Καὶ οὐδέν γε ἐβιάβης. χρησώμεθά γε μὴν τῷ 

νῦν παφατυχόντι περὶ αὐτῆς ἡμῖν λόγῳ τὸ τοιόνδε, ὡς 
6 εἴ ποτέ τις ἐπινοήσειε γράψφαε τε ὡς κάλλιστον ζώον καὶ 

447 αδτοῦτ αὖ µηδέποτε ἐπὶ τὺ φανλότερον ἆλλ᾽ ἐπὶ τὸ βέίτιον 
ἴσχειν τοῦ ἐπιόντος ἆεὶ χρόνον, ξυννοεῖς ὅτι θνητὸς ὤν, 
εἰ µή τινα καταλείφει διάδοχον τοῦ ἐπανορθοῦν τε, ἑάν 
τι σφώλληται τὸ ζῶον ὑπὸ χρόνων, καὶ τὸ παραλειφθὲν 
ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τῆς ἑαυτοῦ πφὸς τὴν τέχνην οἷός τε εἰς 

30 τὸ πρόσῦεν ἔσται φαιδρύνων ποιεῖν ἐπιδεδόναι, σµικρόν 

τινα χρόνον αὐτῷ πόνος παραμενεῖ πάµπολυς; 
Κ. Αληθ. 

ρ αθ. Τί οὖν; ἆρ οὐ εοιοῦτον δοκεῖ σοι τὸ τοῦ νοµο- 
θέτου βούξημα εἶναι; πρῶτον μὶν γράψαι τοὺς »όμους 

αὐ πρὸς τὴν ἀκφίβειαν κατὰ δύναμιν ἱκανῶς' ἔπειτα προϊόν- 

τος τοῦ χρόνου καὶ τῶν δοξάντων ἔργῳ πειρώµενον ἀρ' 
οἴει τινὰ οὕτως ἄφρονα γεγονέναι νοµοθέτην, ὥσε ὦγνο- 
εν ὅτι πάμπολλα ἀνάγκη παραλείπεσθαι τοιαῦτα, ἃ δεῖ 
τινὰ ἐυνεπόμενον ἐπανορθοῦ», ἵνα μηδαμῆ χείρων, βελτίων 

ω δὲ ἡ πολιτεία καὶ ὁ κόσμος ἀεὶ γίγνηται περὶ τὴν ὠκισ- 
Ἐ µένην αὐτῷ πόλιν; 

6241 Κα. Εὐός, πῶς γὰρ οὔ; βούλεσθαι πάντα ὀντικοῦν 
εὺ τοιοῦτον. 

4Θ. Οὐκοῦν εἴ τίς τινα µηχανὴν ἴχοι πρὸς τοῦτο 
«Ὁ ἔργῳ καὶ λόγοις, τίνα τρόπον διδάξειεν ἂν ἕτερον εἴτε 

38 μείζονα εἴτε ἑλάττω περὶ τοῦτ᾽ ἔχειν ἔννοιαν, ὅπως χρὴ 

ΠάΑ4ΤΩΟΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ς᾽. 

φυλάετειν καὶ ἐπανορθοῦν νόμους, οὐκ ἄν ποτε λέγων 
ἀπείποι τὸ τοιοῦτον πρὶν ἐπὶ τέλος ἐλθεῖν; 

Κι. Πῶρ γὰρ οὔ; 
46. Οὐκοῦν ἐν τῷ νῦν παρόντι ποιητέον ἐμοὶ καὶ 

σφῷν τοῦτο; 5 

Κά. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 

4Θ. Ἐπειδὴ νομοθετεῖν μὲν µέλλομεν, ἤρηνται δὲ 
ἡμῖν νοµοφύλακες, ἡμεῖς δ' ἐν δυσμαῖς τοῦ βίου, οἱ δ᾽ 
ὡς πρὸς ἡμᾶς νέοι, ἅμα μέν, ὥς φαµεν, δεῖ νομοθετεῖν 
ἡμᾶς, ἅμα δὲ πειρᾶσθαι ποιεῖν καὶ τούτους αὐτοὺς νοµο- 10 
Φέτας τε καὶ νοµοφύλακας εἰς τὸ δυνατόν. 

Και TI μήν; εἴπερ οἷοί τέ γ ἐσμὶν ἱκανῶς. Β 
ἀΘ. ΑΛ’ οὖν πειφατία γε καὶ προθυµητέα. 
Κα. Πῶς γὰρ οὔ, 

4Θ. «έγωμεν δὴ πρὸς αὐτοὺς ᾿9 φίλοι σωτῆρες νό- 16 
µων, ἡμεῖς περὶ ἑκάσεων ὧν τίθεµεν τοὺς νόμους πάµ- 
πολλα παραλείψοµεν" ἀνάγκη γάρ: οὐ μὴν ἆλλ ὅσα γε 
μὴ σμικρὰ καὶ τὸ ὅλον εἰς δύναμιν οὐκ ἀνήσομεν ὧπε- 
ριήγητον καθάπερ τινὶ περιγραφῇ. τοῦτο δὲ δεήσει συµ- 
πληροῦν ἡμᾶς t περιηγηθέν. ὅποι δὲ βλέποντες δράσετε 0 
τὸ τοιοῦτον, ἀκούειν χρή. Μέγιλλος μὲν γὰρ καὶ ἐγὼ ϐο 
καὶ Κλεινίας εἰρήκαμέν τε αὐτὰ ἀλλήλοις οὐκ ὀλιγώκις Η9 
ὁμολογοῦμέν τε λέγεσθαι καλῶς' ὑμᾶς δὲ ἡμῖν βονλό- 

µεθα ξυγγνώµονάς τε ἅμα καὶ μαθητὰς γίγνεσθαι, βιέ- 
ποντας πρὸς ταῦτα εἰς ἅπερ ἡμεῖς ξυνεχωφήσαμεν ἁλλή- 15 
λοις τὸν νομοφύλακά τε καὶ νοµοθέτην δεῖν βλέπειν. ἦν 
δὲ ᾖ συγχώρησις ἓν ἔχονσα κεφάλαιον, ὅπως ποτὲ ἀνὴρ 
ἀγαθὸς γέγνοιτ ἂν τὴν ἀνθρώπῳ προσήκουσαν ἀριτῆν ὮὉ 
τῆς ψυχῆς ἔχων ἔκ τινος ἐπιτηδεύματος ἤ τινος ἤθους 
ἢ ποιᾶς κεήσεως ἢ ἐπιθυμίας ἢ δόξης ἢ µαθηµάτων ποτέ»υ 
τινων, εἶτε ἄῤῥην τις τῶν ξυνοικούντων οὖσα ἡ φύσις 
εἴτε Θήλεια, νέων ἢ γερόντων, ὅπως εἰς ταὐτὸν τοῦτο 
ὃ λέγοµεν τεταµένη οπουδὴ πᾶσα ἔσται διὰ παντὸς τοῦ 
βίου, τῶν δ᾽ ἄλλων ὁπύσα ἐμπόδια τούτοις μηδὶν προτι- 
μῶν φανεῖται μηδ ὁσεισοῦν, τελευτῶν δὲ καὶ πόλεως, 35 
ἐὰν ἀνάσεατον ἀνάγκη φαίνητωι γίγνεσθαι πρὶν ἐθέειν κ 
δούλειον ὑπομείνασα ζυγὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χειρόνων, ἢ 
λείπειν φυγῇ τὴν πύλιν, ας πάντα τὰ τοιαῦτ ἄρ ἔσθ᾽ 
ὑπομενετέον πάσχοντας πρὶν ἀλλάξασθαι πολιτεία» ἣ χεί- 
ρους ἀνθρώπους πέφυκε ποιεῖν. ταῦτα ἡμεῖς τε ἔμπρο- 0 
σθεν ξυνωμολογησάμεθα, καὶ νῦν ὑμεῖς ἡμῶν εἰς ταῦτα 
Ἱκάτερα βλέποντες ἐπαινεῖε καὶ Ψέγετε τοὺς νόμους, 

ὅσοι μὴ ταῦτα δυνατοί, τοὺς δὲ δυνατοὺς ἀσπάρισθὲ 1 
τε καὶ φιλοφρόνως δεχόµενοι ζῆτε ἐν αὐτοῖς' τὰ δ᾽ ἄλλα 

ἐπιτηδεύματα καὶ πρὸς ἄλλα εείνοντα τῶν ἀγαθῶν λεγο- 5 
µένων χαΐρειν χφὴ προσαγορεύειν. 

1. ἔτι) ἐστὶ α. — 6. νῦν οπι. a. -- 11. εἴ σοι a. -- 17. δοκῇ a. — 39. τε ὡς] τέως α. — 15. τὸ ante φανλότερον 
om. 4 οἳ Ρε. δὲ. -- 18. σφάληται va. -- 31. παραμένει 4Ξδευ[ῆτ. — 43. Εἰκόφ. πῶς γὰρ οὐ βούλεσθαι α. — 
43. τοῦτον 4 άλυ[θτ. 

17. παραλείφοµεν. Κά. Ανάγκη γάρ. 4Θ. Οὐ α. -- 33. εεταµένη auetore Stophauo ο: τεταγµένη cum libris ab, 
quod tuetur Winekelmannus ad Kuikyd. p. 71. — 16. πόλεως ἀνάστατος, ἐὰν ὠνάγκη φαίνηται, γίγνεσθαι Aslius. - 
37. ὑπομείνας Astius. — 43. ὅσοι Ubri: ψέγετε μὲν ὅσοι αὖο. 



᾽Αρχὴ δὲ ἔστω τῶν μετὰ ταῦτα ἡμῖν νόµων δε τις, 
ἀφ᾿ Ἱερῶν ἠργμένη. εὖν ἀριθμὸν γὰρ δὴ δεῖ πρῶτον 
ἀναλαβεῖν ἡμᾶς τὸν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταφάκοντα, 

ὅσας εἶχέ τε καὶ ἔγει τομὰς προσφόρους ὃ τε ὅλος ἅμα 
Β σχαὶ ὁ κατὰ φυλάς, ὃ δὴ τοῦ παντὸς ἴθεμεν δωδεκατη- 

µόριον, ἓν καὶ εἴκοσιν εἰκοσάκις ὀρθότατα φύν. ἴχει δὲ 
διανομᾶς δώδεκα μὲν ὁ πᾶς ἀριθμὸς ἡμῖν, δώδεκα δὲ 
καὶ ὁ τῆς φυλῆς. ἑκάστην δὴ τὴν μοῖραν διανοεῖσθαι 
αφεὼν ὡς οὖσαν Περὸν Θεοῦ δώρον, ἑπομένην τοῖς μησὶ 

ιοκαὶ τῇ τοῦ παντὸς περιόδῳ.΄ διὸ καὶ πᾶσαν πύλιν ἄγει 
μὶν τὸ ἐύμφυτον ἱεροῦν αὐτάς, ἄλλοι δὲ ἄλλων ἴσως ὁρ- 
Φότερον ἐνείμαντό τε καὶ εὐτυχέστερον ἐθείωσαν τὴν δια- 

ὃ νοµήν. ἡμεῖς δὲ οὖν νῦν φαμὲν ὀρθότατα προηρῆσθαι 
τὸν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταράκοντα ἀριθμόν, ὃς 

 πάσας τὰς διανομὰς ἴχει µέχρι τῶν δώδεκα ἀπὸ μιᾶς 
ἀρξάμενος πλὴν ἑνδεκάδος. αὕτη ὅὃ ἴχει σμιιρότατον 
ἵαμα: ἐπὶ Θάτερα γὰρ ὑγιῆς γίγνεται δυοῖν ἑσείαιν ὧπο- 

τεµηθείσαιν. ὡς δ᾽ ἐστὶ ταῦτα ἀληθῶς ὄντα, κατὰ σχο- 
λὴν οὐκ ἂν πολὺς ἐπιδείξειε μῦθος. πιστεύσαντες δὴ τὰ 

ρα νῦν τῇ παρούσῃ φήμη καὶ λόγω νείµωμέν τε ταύτην, καὶ 
ἑκάστῃ μοίρα θΘεὸν ἢ θεῶν παῖδα ἐπιφημίσαντες, βωμούς 
τε καὶ τὰ τούτοις προσήκοντα ἀποδόντες, θΘυσιῶν πἑρι 
ἑυνόδους ἐπ) αὐεοῖς ποιώµεθα δύο τοῦ µηνός, δώδεκα 
μὲν τῇ τῆς φυλῆς διανοµῆ, δώδεκα δὲ αὐτῷ τῷ τῆς πό- 

35 εως διαμερισμῷ, Φεῶν μὶν δὴ πρῶτον χάριτος ἕνεκα καὶ 
τῶν περὶ θεούς, δεύτερον δὲ ἡμῶν αὐτῶν οἰκειότητός τε 
πέρι καὶ γνωρίσεως ἀλλήϊων, ὡς φαῖμεν ἄν, καὶ ὁμιλίας 

Ἐ ᾖἕνεκα πάσης. πρὸς γὰρ δὴ τὴν τῶν γάµων κοιρωνίαν καὶ 
ἑύμμιξιν ἀναγκαίως ἔχει τὴν ἄγνοιαν ἐξαιρεῖν, παρ ὧν 

αυτέ τις ἄγεται καὶ ἃ καὶ οἷς ἐκδίδωσι, περὶ παντὸς ποι- 
οὖμενον ὃ τι μάλιστα τὸ μὴ σφάλλεσθαι μηδαμῶς ἐν τοῖς 
τοιούτοις κατὰ τὺ δυνατόν. τῆς οὖν τοιαύτης σπουδῆς 

ἕνεκα χρὴ καὶ τὰς παιδιὰς ποιεῖσθαι χορεύοντάς τε καὶ 

119 µορευσύόας κόρους καὶ κόρας, καὶ ἅμα δὴ θεωροῦντώρ 
as re καὶ Θεωρουμένους μετὰ λόγου τε καὶ ἡλικίας τινὺς 

ἐχούσης εὐχνίας προφάσεις, γυμνοὺς καὶ γυμνὰς µέχριπερ 
αἰδοῦς σώφφρονος ἑκάστων. τούτων ὅ᾽ ἐπιμελητὰς πάντων 
καὶ κοσμητὰς τοὺς τῶν χορῶν ἄρχοντας γίγνεσθαι καὶ 
φοµοθέτας μετὰ τῶν νοµοφυλάκων», ὅσον ἂν ἡμεῖς ἐκλεί- 

459 40 πωµεν τάττοντας. ἀναγκαῖον δέ, ὅπερ εἴπομεν, περὶ τὰ 
τοιαῦτα πάντα ὕσα σμικρὰ καὶ πολλὰ νοµοθίτην μὲν 

Ἡ ῥἐκλείειν, τοὺς δ᾽ ἐμπείρους ἀεὶ κατ’ ἐνιαυτὸν γιγνοµένονς 
αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρείας µανθάνοντας τάττεσθαι καὶ ἔπα- 
νοφθουµένους κινεῖν κατ ἐνιαντόν, ἕως ἂν ὄρος Ἱκανὺς 

«0 δόξῃ τῶν τοιούεων νοµίμων καὶ ἐπικηδευμάτων γεγονέναι. 

χθόνος μὲν οὖν μέτριος ἅμα καὶ ἱκανὸς γέγνοις ἂν τῆς 
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ἐμπειρίας δεκαέτηρος Θυσιῶν τε καὶ χορειῶν, ἐπὶ πάντα 
καὶ ἕκαστα ταχθείς, ζῶντος μὲν τοῦ τάξαντος νοµοθέτου 
κοινῇ, τέλος δὲ σχόντος αὐτὰς ἑκάστας τὰς ἀρχὰς εἰ ϐ 
τοὺς νομοφύλακας εἰσφερούσας τὺ παραλειπόµενον τῆς 
αὐτῶν ἀρχῆς ἐπανορθοῦσθαι, µέχριπερ ἂν τέλος ἔχειν δ 
Έκαστον δόξη τοῦ καλῶς ἐξειργάσθαι. τύτε δὲ ἀπίνητα 
Φεµένους ἤδη χρῆσθαι μετὰ εῶν ἄλλων νόμων, οὓς ἔταξε 

κατ᾽ ἀφχὰς ὁ θεὶς αὐτοῖρ νομοθέτης, ὧν πἑρι κινεῖν μὲν 
ἑκόντας µηδέποτε μηδέν’ εἰ δὲ τις ἀνάγκη δόξειέ ποτε 

καταλαβεῖν, πάσας μὲν τὰς ἀρχὰς χφὴ ξυμβούλους, πάντα 0 ϱ 
δὲ τὸν δήμον καὶ πάσας θεῶν µαντείας ἐπελβόντας, ἐὰν 

συμφωνῶσι πάντες, οὕτω πινεῖν, ἄλλως δὲ µηδέποτε µη- 
δαμῶς, ἁλλὰ τὸν κωλύοντα ἄεὶ κατὰ νύµον κρατεῖν. 

Ὁπότε τις οὖν καὶ ὁπηνίκα τῶν πέντε καὶ εἴκοσι γεγο- 
ρότων ἔτη σκοπῶν καὶ σκοπούµενος ὑπ ἄλλων κατὰ νοῦν 15 
ἑαυτῷ καὶ πρέπονεα εἰς παίδων κοινωνίαν καὶ γένεσιν 

ἐξευρηκέναι πιστεύει, γαμείτω μὲν πᾶς ἐντὸς τῶν πέντε 

καὶ τριάκοντα ἐτῶν, τὸ δὲ πρέπον καὶ τὸ ἁρμύετον ὡς R 
χφὴ ζητεῖν, πρῶτον ἐπακονσάτω” δεῖ γάρ, ὥς φησι ἄλει- 
γίας, ἴἵμπροσθεν τοῦ νόµου προοίµιον οὐκεον ἑκάστῳ 39 
προτιθέναι. 

1. Κάλλιστα, ὦ ξένε, διεµνηµόνευσας, ἴλαβές τε 
τοῦ λόγον καιρὸν καὶ μάλ᾽ ἐμοὶ δοκοῦντ᾽ εἶναι σύμμετρον. 

ΑΘ. Εὖ λέγεις. 9 παῖ, τοίνυν φώμεν ἀγαθῶν πα- 

τέρων φύντι, τοὺς παρὰ τοῖς ἔμφροσιν εὐδόξους γάμους 35 118 
χρὴ 7αμεῖν, οἳ σοι παραινοῖεν ἂν μὴ φεύγειν τὸν τῶν 
πενήτων μηδὲ τὸν τῶν πλουσίων διώκειν διαφερύντως 
«Ὑάμον, ἆλλ' ἐὰν τἆλλα ἰσώζῃ, τὸν ὑποδεέστερον ἀεὶ τι- 
μῶντα εἰς τὴν κοινωνίαν ξυνιέναι. τῇ τε γὰρ πόλει ξύμ- 
φορον ἂν εἴη ταύτῃ ταῖς τε ξυνιούσαις ἔσείαις' τὸ γὰρ 1ο 
ὁμαλὸν καὶ ξύμμετρον ἀκράτου µυρίον διαφέρει πρὸς 
ἀρετήν. κοσµίων τε πατέρων χρὴ προθυμεῖσθαι γήγνεσθαι 
κηδεστὴν τὸν αὐτῷ ξυνειδότα ἑεαμώτερον ἅμα καὶ Θάττον ἙΒ 
τοῦ δέοντος πρὸς πάσας τὰς πράξεις φερόµενον" τὸν δ᾽ 

ἐναντίως πεφυκύτα ἐπὶ τἀναντία χφή κηδεύµατα πορεύ- 35 354 
εσθαι. καὶ κατὰ παντὸς εἰς ἔστω μύθος γάμου" τὸν γὰρ 
τῇ πύλει δεῖ συμφέροντα μνησεεύειν γάμον ἕκαστον, οὐ 
τὸν ἤδισεον αὐτῷ. φέρεται δὲ πως πᾶς ἀεὶ κατὰ φύσιν 
πρὸς τὸν ὁμοιότατον αὐτῷ, ὄθεν ἀνώμαλορ ἡ πόλις ὕλη 
γίγνεται χρήµασί τε καὶ τρόπων ἤθεσιν' ἐξ ὧν ἃ μὴ βον- 96 
λόμεθα ξυμβαίνειν ἡμῖν, καὶ μάλιστα ξυμβαίνει ταῖς πλεί- 
σταις πόλεσι. ταῦτα δὴ διὰ 1όγου μὲν νόμῳ προστάττειν, 
μὴ Ταμεῖν πλούσιον πλονσίου μηδὲ πολλὰ δυνάµενον πράτ- 
τειν ἄλλον τοιούτου, Θάετους δὲ ἤθεσι πρὸς βραδντέρους 
καὶ βραδυτέρους πρὺς Θάττους ἀναγκάζειν τῇ τῶν γά-α5 
µων κοινωνίᾳ πορεύεσθαι, πρὸς τῷ γελοῖα εἶναι θυμὸν 

459 

6. φῦν α. (φύν, ἔχει διανομᾶς Astius.) — 17. — Groyvius. — 31. ἐπιφημήσανεες a. — 30. ἃ) ἣν 
Asſtius. — 41. πάντα τὰ τοιαῦτα a. — * χορὺς 4 

1. δεκάτηρις 44, δεκατήρης 5, Αενατήφην r, δεκετήρης υ. — 14. ὁὀπόθεν α. -- 17. πᾶς) τὰς 4 οἱ ϱγ. δὲ. -- 
41. περιτιθέναι Ἆά. -- 314. λέγεις, ὦ παῖ. τοίνυν ᾱ. -- 30. οἳ σοι] ὅσοι 4. — 31. μυρίῳ αἳ. -- 99, γίγνηται Βει- 
Κοτί ορεγαο. -- 46. εἶναι καὶ θυμὸν α. Post θυμὸν lacuna est in 44ἱ.) 



008 

ἂν ἐγείραι πολλοῖς: οὐ γὰρ ῥάδιον ἐννοεῖν ὅτι πόλιν εἶναι 
D δεῖ δίκην κρατῆρος κεκραµένην, οὗ µαινόµενος μὲν οἶνος 

ἐγκεχυμένος ζεῖ, κολαζόμενος δὲ ὑπὸ νήφοντος ἑτέρου θεοῦ 
καλὴν κοινωνίαν λαβὼν ἀγαθὸν πῶμα καὶ µέτριον ἅπερ- 

5 ογάξεαι. τοῦτ οὖν γιγνόµενον ἐν τῇ τῶν παίδων µίξει 
διορᾷν ὡρ ἔπος εἰπεῖν δυνατὸς οὐδείς. τούτων δὴ χάριν 
ἐᾷν μὶν νόµω τὰ τοιαῦτα ἀναγκαῖον, ἐπάδονεα δὲ πεί- 

Ε ειν πειρᾶσθαι τὴν τῶν παίδων ὁμαλότητα αὐτῶν αὐτοῖς 
400. τῆς τῶν γάμων ἠσότητος ἀπλήστου χρημάτων οὔσης περὶ 

πο πλείονος ἕκαστον ποιεῖσθαι, καὶ δι ὀνείδους ἀποτρέπειν 
τὐν περὶ τὰ χρήματα ἐν τοῖς γάµοις ἐσπουδακότα, ἀλλὰ 

μὴ γραπτῷ νύµῳ βιαζόµενο». Περὶ γάμων δὴ ταῦτ ἔστω 

παραμύθια λεγόμενα, καὶ δὴ καὶ τὰ ἔμπροσθε τούτων 
ῥηθίντα, ὥς χρὴ τῆς ἀειγενοῦς φύσεως ἀντέχεσθαι τῷ 

ιδπαῖδας παίδων καταλείποντα ἀεὶ τῷ θιῷ ὑπηρίτας ἀνθ' 
αὐτοῦ παραδιδόναι. πάντα οὖν ταῦτα καὶ ἔτι πλείω τις 

ἂν εἶποι περὶ γάμων, ὡς χρὴ γαμεῖν, πφοοιμιαζόµενος 
ὀρθῶς. ἂν ὅ ἄρα τις μὴ πείθηται ἑκών, ἀλλότριον δὲ 
αὐτὸν καὶ ἀκοινώνητον ἐν τῇ πόλει ἴχῃ καὶ ἄγαμος ὢν 

3ο γένηται πεντεκαιεριακοντούτης, ζημιούσθω κατ΄ ἐνιαυτὸν 
Έκαστον, ὁ µέγισεον μὲν τίµηµα κεκτηµένος ἑκατὸν ὅραχ- 
μαῖς, ὁ δὲ τὸ δεύτερον ἱβδομήκοντεα, τρίτον δὲ ἐξήχοντα, 

ὁ δὲ τὺ τέταρτον τριάκοντα’ τοῦτο ὃ ἴσιω τῆς Ἡρας 
Β Περόν. ὁ δὲ μὴ ἐκτίνων κατ ἐνιαυτὸν δεκαπλάσιον ὀτει- 
αδλέτω. πραττίσθω ὅὶ ὁ ταμίας τῆς Θεοῦ, μὴ ἐκπράξας 

δλὶ αὐτὸς ὀφειλέτω καὶ ἐν ταῖς εὐθύναις τοῦ τοιούτου 

Ἰόγον ὑπεχέτω πᾶς. εἰς μὶν οὖν χρήματα ὁ μὴ ᾿θέλων 
γαμεῖν ταῦτα ζημιούσθω, τιμῆς δὲ παρὰ τῶν νεωτέρων. 

ἄτιμος πάσης ἴσεω, καὶ μηδεὶς ὑπακουέτω μηδὶν αὐτῷ 
4060 20 ἑκὼν τῶν νέων" ἐὰν δὲ κολάζειν τινὰ ἐπιχερῇ, πᾶς τῷ 
6 ἀδικουμένῳ βοηθείτω καὶ ἀμυνέτω, μὴ βοηθών δὲ ὁ 

παραγενόµενος δειλός εε ἅμα καὶ κακὸς ὑπὸ τοῦ νόµου 
πολίτης εἶναι λεγέσθω: Περὶ δὲ προικὸς εἴρηται μὲν καὶ 
πρότερον, εἰφρήσθω δὲ πάλιν, ὡς ἴσα ἀντὶ ἴσων ἐσεὶ τῷ 

as μήτε λαμβάνονει µήτ ἐκδιδόντι διὰ χρημάτων ἀπορίαν 
γηθάσκειν τοὺς πένηεαρ' τὰ γὰρ ἀναγκαῖα ὑπάρχοντά 
ἐσει πᾶσι τῶν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, Ὄβρις δὲ ἧττον γυναιξὶ 
καὶ δουλεία ταπεινὴ καὶ ἀνελεύθιρος διὰ χρήματα τοῖς 

Ὦ τγήμασι γήνοι᾽ ἄν. καὶ ὁ μὲν πειθόµενος ἓν τῶν κα- 
αὐλῶν δρώη τοῦτ ἄν. ὁ δὶ μὴ πειθόµενος ἢ διδοὺς ἢ 
λαμβάνων πλέον ἢ πεντήκοντα ἄξια δραχμῶν ἐσθῆτος 
χάριν, ὁ δὲ μνᾶς, ὁ δὲ τριῶν ἡμιμναίων, ὁ δὲ δνεῖν 

μναῖν ὁ τὸ µέγιστον τίµηµα κεκτηµένος, ὀφειλέω μὲν 
τῷ δημοσίῳ τοσοῦτον ἕτερον, τὸ δὲ δοθὶν ἢ ληφθὶν 

πα 
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Ἱερὸν ἔστω τῆς Ἡφας τε καὶ τοῦ Φἱόᾳ, πρατεόντων δὲ 
οἱ ταµίαι τούτοιν τοῖν Θεοῖν, καθάπερ ἐῤῥήθη τῶν μὴ 
γαμούντων πέρι τοὺς ταμίας ἐκπράττειν ἑκάστοτε τοὺς 

τῆς Ἡρας ἢ παρ αὐτῶν ἑκάστους τὴν ζημίαν ἐκείνειν. 
Ἐγγύην δὲ εἶναι κυρίαν πατρὸς μὶν πρῶτον, δευτέραν δ 
πάππου, τρίτην δὲ ἀδελφῶν ὁμοπατρίων' ἐὰν δὲ μηδὲ 407 

εἷς ᾖ τούτων, τὴν πρὸς μηερὸς μετὼ τοῦτο εἶναι κυρίαν 
ὡσαύτως: ἐὰν ὅ) ἄρα τύχη εις ἀήθης συµβαίνῃ, τοὺς 
ἐγγύτατα γένους ἀῑεὶ κυρίους εἶναι μετὰ τῶν ἐπιερόπων. 

"Όσα δὲ προτέλεια γάμων ἤ τις ἄλλη περὶ τὰ τοιαῦτα ἔε- ιο 
ρουργία μελλόντων ἢ γιγνοµένων ἢ γεγονότων προσήκουσά 315 
ἐσει τελεῖσθαε, τοὺς ἐξηγητᾶς ἐρωτῶντα χρὴ καὶ πειθό- 
µενον ἐκείνοις ἕκαστον ἡγεῖσθαι πάντα ἑαυτῷ µεερίως 
γέγνεσθαι. Περὶ δὲ τῶν ἑσειάσεων, φίλους μὲν χφὴ καὶ 

φίλας μἡ πλείους πέντε ἑκατέρων συγκαλεῖν, συγγενῶν δὲ 16 
καὶ οὐκείων ὠόαύτως τοσούτους ἄλλους ἑκατέρων: ὧνά- 
λαωμα δὲ μὴ γίγνεσθαι πλέον ἢ κατὰ τὴν οὐσίαν µηδενέ, 

τῷ μὲν εἰς χρήματα μεγίστῳ μνᾶν, τῷ δὃ' ἥμισυ τοῦ το- 
σούτου, τῷ ὃ’ ἐφεξῆς οὕτω, καθάπερ ὑποβέβηκεν ἑκάστω Β 
τὸ τίμημα. καὶ τὸν μὲν πειθόμενον τῷ νόµῳ ἐπαινεῖν 3ν 
χρὴ πάντας, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα κολαζόνεων οἱ νομοφύ- 
λαχες ὡς ἀπειρόκαλόν τε ὄντα καὶ ἀπαίδευτον τῶν περὶ 
τὰς υμφικὰς ἸΠούσας νόμων. πίνειν δὲ εἷς µέθην οὔτε 

ἄλλοθί που πρέπει, πλἠν ἐν ταῖς τοῦ τὺν οἶνον δόντος 
θεοῦ ἑοφεαῖς, οὐδ' ἀσφαλές, οὔτ οὖν δὴ περὶ γώµους 35 
ἐσπουδακότα, ἐν οἷς ἴμφρονα μάλιστα εἶναι πρέπει νύμ- 
φην καὶ νυµφίον μεταβολὴν σύ σμικρὰν βίου µεταλλά- 6 
τοντας, ἅμα δὲ καὶ τὸ γεννώμενον ὅπως ὃ ει μάλιστα 408 
ἐξ ἐμφρόνων ἀεὶ γέγνηται" σχεδὸν γὰρ ἄδηλον ὁποία νὺξ 

ἡ φῶς αὐτὸ γεννήσει μετὰ Θεοῦ. καὶ πρὸς τούτοις δεῖ a 
μὴ τῶν σωμάτων διακεχυµένων ὑπὸ µέθης γίγνεσθαι τὴν 
παιδουργίαν, ἆλλ’ εὐπαγὶς ἁπλανὲς ἡσυχαῖόν τε ἐν µοίρᾳ 
ξυνίστασθαι τὸ φυόµενον" ὁ δὲ διωνωµένος αὐτός τε 
φέρεται πάντη καὶ φέρει, λυττῶν κατά τε σῶμα καὶ φυ- 

χήν. σπείρειν οὖν παράφορος ἅμα καὶ κακὸς ὁ μεθύων, as D 
ὥσε᾽ ἀνώμαλα καὶ ἄπιστα καὶ οὐδὶν εὐθύπορον ἦθος 
οὐδὲ σώμα ἐκ τῶν εἰκότων γεννῴη ποτ ἄν. διὸ μᾶλλον 
μὲν ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν καὶ βίον χρή, μάλιστα δὲ ὁπόσον 
ὤν γεννᾷ χφόνον, εὐλαβεῖσθαι καὶ μὴ πράττει» µήτε ὅσα 
γοσώδη ἑκόντα εἶναι µήτε ὅσα ὕβρεως ἢ ἀδικίας ἐχόμενα” 
εἰς γὰρ τὰς τῶν γεννωμµένων φυχὰς καὶ σώματα ἄναγ- 
καῖον ἐξομοργνύμενον ἐκευποῦσθαι καὶ τίκτεν πάντη Ἐ 
φανυλότερα” διαφερόντως δὲ ἐκείνην εν ἡμέφραν καὶ νύκτα 
ἀπέχεσθαι τῶν περὶ τὼ τοιαῦτα' ἀρχὴ γὰρ καὶ θεὸς ἐν 

1. ἂν ἐγείραι Astlus: ἀνεγεῖραι a, ὢν ἀνεγείραι eum Ἠοκκοτο ο. -- 4. πύµα ᾱ. — 13. ἔμπροσθεν πο, -- 
14. ἄειγεννοὺς ᾱ. — 15. — auetore Slephano be: καταλείποντι cuin libris a. — 27. μὴ ᾿Θέλων Baiterus: 

μὴ Φίλων abe, -- 34. τῶ r, τὸ 492υ[. -- 30. γηράσκειν] διδάσκειν πο. -- 37. ἥττων 
μὲν μνᾶς abe. Οἱ, Winekelmanuus ad Ῥίως, Ἐτοι. ρ. 115. {ῆτ: ἀλλ) ἢ διδοὺς ahe. -- 43. ὁ δὲ μνᾶς 4 Ἐδευ[θτ: 
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ἀνθρώποιῳ ἱδρυμένη σώζει πάντα, τιμῆς ἐὰν τῆς προση- 
πούσης αὐτῇ παρ᾽ ἑκάστου τῶν χρωµένων λαγχάνῃ. ΝΟ- 
µίσαντα ὅ) εἶναι χρὴ τὸν γαμοῦντα ταῖν οὗκίαιν ταῖν ἐν 
τῷ κλήρῳ τὴν ἑτέραν οἷον νεοττῶν ἐγγέννησιν καὶ τροφή», 

δχωρισθέντα ἀπὸ πατρὸς καὶ µητρὸφ τὸν γάμον ἐκεῖ ποι- 
εἴσθαι καὶ τὴν οἴκησιν καὶ τὴν τροφὴν αὐτοῦ καὶ τῶν 
τέκνων. ἐν γὰρ ταῖς φιλίαις ἐὰν μὲν πόθος ἐνῇ τις, 
κοὶλᾷ καὶ συνδεῖ πάντα ἠθη: κατακορῆς δὲ ξυνουσία καὶ 
οὐκ ἴσχουσα τὸν διὰ Ἰρόνου πόθον ἀποῤῥεῖν ἀλλήλων 

ποποιεῖ ὑπερβολαῖς πλησμονῆφ. ὧν δὴ χάριν μητρὶ καὶ 
πατερὶ καὶ τοῖς τῆς γυναικὸς οἰκείοις παρέντας χρὴ τὰς 

Β αὐτῶν οἰκήσεις, οἷον εἰς ἀποικίαν ἀφικομένους αὐτούς, 

ἐπισκοποῦντάς τε ἅμα καὶ ἐπισχοπουμένους οὐκεῖν, γεν- 
φώντάς τε καὶ ἐκτρέφοντας παϊΐδαᾳ, καθάπερ ἰαμπάδα 

αδτὸν βίον παφαδιδόντας ἄλλοις ἐξ ἄλλων, θΘεραπεύοντας 
ἀεὶ θεοὺς κατὰ νόμους. 

Κτήματα δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ποῖα ἄν τις κεκτηµένος 

ἐμμελεστάτην οὐσίαν κεκτῇτο; τὰ μῖν οὖν πολλὰ οὔτε 
»οῆσαι χαλεπὸν οὔτε κτήσασθαε, τὰ δὲ δὴ τῶν οἰκετῶν 

30 χαλεπὰ πάντη. τὸ ὅ) αἴτιον οὐκ ὀρθῶς πως καί εινα 

ϱ τρόπον ὀρθῶς περὶ αὐτῶν λέγομεν' ἐναντία γὰρ ταῖς 
χθείαις καὶ κατὰ τὰς χρείας αὖ ποιούµεθα περὶ δούλων 

καὶ τὰ λεγόμενα. 
ΜΕ. Πῶς δ᾽ αὖ τοῦτο λέγοµεν; οὐ γάρ πω µανθά- 

3Ἄδνομεν, ὦ ἑένε, ὃ τι τὰ νῦν φράζεις. 
4Θ. Καὶ µάλα γε, ὦ Μέγιλλε, εἰκότως" σχεδὸν γὰρ 

πάντων τῶν Ἑλλήνων ἡ Πακεδαιμονίων εἰλωτεία πλείστην 
ἀπορίαν παράσχοις’ ἂν καὶ ἔριν τοῖς μὶν ὡς εὖ, τοῖς ὅ’ 
ὡς οὐκ εὖ γεγονοῖά ἐσειν. ἑλάττω δὲ ἤ τε Ἡρακλεωτῶν 

D 30 δουλεία τῆς τῶν ἸΠαριανδυνῶν καταδουλώσεως ἔριν ἂν 
ἴχοι, τὺ Θετταλῶν τ᾽ αὖ πενισεικὸν ἔθνος. εἰς ἃ καὶ 
πάντα τὰ τοιαῦτα βλέφαντας ἡμᾶς τί χφὴ ποιεν περὶ 

κτήσεως οἰκετῶν; ὃ δὴ παριὼν τῷ λόγῳ ἔτυχον εὐπών, 
καὶ σύ µε εὐότως εί ποτε φφράζοιµι ἠρώτησας, τόδ 

15 ἐατίν' ἴσμεν ὕτι που πάντες εἴποιμεν ἂν ὡς χρὴ δούλους 

ὡς εὐμενεστώτους ἐκτῆσθαι καὶ ἀρίστους' πολλοὶ γὰρ 

ἀδελφῶν ἤδη δοῦλοι καὶ υἱέων τισὶ κρείστους πρὸς ἀρετὴν 

πᾶσαν γενόμενοι σεσώκασι δεσπότας καὶ κτήµατα τάς τε 

Ἐ οἰκήσεις αὐτῶν ὅλας. ταῦτα γὰρ ἴσμεν πον περὶ δούλων 
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«ο λεγόμενα. 
ΜΕ. Τί µήν; 
4Θ. Οὐκοῦν —9 τούναντίον ὧς vᷣxils οὐδὶν φυχῆς 

δούλης οὐδὲ πιστεύειν οὐδέποτ οὐδὶν τῷ γένει δεῖ τὸν 

νοῦν κεκτηµένον; ὁ δὲ σοφώτατος ἡμῖν τῶν ποιητῶν καὶ 

113 4 ἀπεφήνατο, ὑπὶρ τοῦ «4ιὸς ἀγορεύων, ὧρ 
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ἥμισυ γώρ τε νόσυ, φησίν, ἀπαμείρεται εὐρύοπα Ζεύς 
ἀνδρῶν οὓς ἂν δὴ κατὰ δούλιον ἦμαρ ἔλησι. 

ταῦτα δὴ διαλαβύντες ἵκαστοι τοῖς διανοήµασιν οἱ μὲν 494 
πιστεύουσί τε οὐδὲν γένει οἰκετῶν, κατὰ δὲ Φηρίων φύσιν 
κέντροις καὶ µάσειξιν οὐ τρὶρ µόνον ἁλλὰ πολλάκις ἅπερ- 6 
γάξονται δούλας τὰς φυχὰς τῶν οὐκετῶν" οἱ ὅ᾽ αὖ τώναν- 
τία τούτων δρῶσι πάντα. 

ΜΕ, Τί μήν 

Κά. Τί οὖν δὴ χρὴ ποιεῖν τούτων, ὦ ξένε, διαφ Β 
ρομµένων οὕτω περὶ τῆς ἡμετέρας αὖ χώρας ἡμᾶς, τῆς τε 1ο 
κτήσεως ἅμα καὶ κολάσεως τῶν δούλων πέρι; 

αθ. Τί δ’, ὦ Κἰειρία; δῆλον ὡς ἐπειδὴ δύσκοιόν 094 
ἐσει τὸ θρέµµα ἄνθρωπος καὶ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν διό- 
ρισιν, τὸ δοῦλόν τε ἔργῳ διορίζεσθαι καὶ ἐλεύθερον καὶ 
δεσπύτην, οὐδαμῶς εὔχρηστον ἐθέλει εἶναί τε καὶ γίγνεσθαι. 15 

Χ4. Φαίνεται. 

46. λαλεπὸν δὴ τὸ κτῆμα" ἔργω γαρ πολλάκις ἔπι- 
δέδεικται περὶ τὰς ἸΜεσσητνίων συχνὰς εἰωθνίας ἀποσεά- ϱ 

σεις γένεσθαι, καὶ περί γε τὰς τῶν ἐκ μιᾶς φωνῆς πολ- 
λοὺς οὐιέτας κεωµένων πόλεις, σα κακὰ ἔνμβαίνει, καὶ 39 
ἔτι τὰ τῶν λεγομένων περιδίνων τῶν περὶ τὴν Ἱταλίαν 

γιγνοµένων παντοδαπὰ κλοπῶν ἔργα τε καὶ παθήµατα. 
πρὸς ἅ τις ἅπαντα βλέψας διαπορήσειε τί χρὴ δρᾷν περὶ 
ἁπάντων τῶν τοιούτων. δύο δὴ λείπεσθον µόνω µηχανά, 462 
μήτε πατριώτας ἀλλήλων εἶναι τοὺς µέλλονταρ ῥᾷον δου- 198 
λεύσειν ἀσυμφώνους τε εἰς δύναμιν ὅ τι μάλιστα, τρέφειν 
δ' αὐτοὺς ὀρθῶς μὴ µόνον ἐκείνων ἕνεκα, πλέον δὲ αὖ- 
τῶν προτιμώντας. ἡ δὲ τροφὴ τῶν τοιούτων μήτε τινὰ 
ὕβριν ὑβρίξειν εἰς τοὺς οἰκέτας, ἧττον δέ, εἰ δυνατόν, 
ἁδικεῖν ἢ τοὺς ἐξ ἴσου. διάδηλος γὰρ ὁ φύσει καὶ μὴ πο 
πλαστῶς σέβων τὴν δίκην, μισῶν δὲ ὄντως τὸ ἄδικον 
ἐν τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐν οἷς αὐτῷ ῥᾷδιον ἀδικεῖν" 

ὁ περὶ τὰ τῶν δούλων οὖν ἤθη καὶ πράξεις γινόμενός 
τις ἁμίαντος τοῦ τε ἀνοσίου πέρι καὶ ἀδίκου σπείρειν εἰ ἙἘ 
ἀρετῆς ἔκφυσιν ἱκαρώτατος ἂν εἴη. ταὐτὸν ὃ’ ἔσε εἰπεῖν 15 
τοῦτο ὀρθῶς ἅμα λέγοντα ἐπί τε δεσπότη καὶ τυράννῳ 
καὶ πᾶσαν δυναστείαν δυνασεεύοντι πρὸς ἀσθενέσεερον 

ἑαυτοῦ. κολάζει γε μὴν ἐν δίκῃ δούλους δεῖ, καὶ μὴ 
φουθετοῦντας ὡς ἐλευθέρους θρύπτεσθαι ποιεῖν' τὴν δὲ 

οὐκέτου πρόσρησιν χρὴ σχεδὸν ἐπίταξιν πᾶσαν γίγνεσθαι, ο 

μὴ προσπαίζοντας μηδαμῇ μηδαμῶς οἰκέταις, µήτ' οὖν 3Ἴψ8δ 
Φηλείαις µήτε ἄφῥεσιν" ἃ δὴ πρὸς δούλους φιλοῦσι πολλοὶ 
σφόδρα ἀνοήτως θρύπτονεες χαλεπώτερον ἀπεργάξεσθαι 
τὸν βίον ἐκείνοις τε ἄρχεσθαι καὶ ἑανυτοῖς ἄρχειν. 

Κα. ᾿Ορθῶς λέγεις. .. 

4. γέννησιν α. — 13. ἀφικνουμένους a. — 19. κεκτῇτο ου Astio be: κέκτητο a. — 30. πάντα α. — 19. καὶ 
ση. ᾱ. — 34. που ab. 

4. Hom. Odyss. ϱ, 333 4q. — 7. δρῶσι τούτων a. - 8. Κά. Τί μήν; τί οὖν a. --19. ἐθέλει σπα Astio νο: 

ἐθέλειν οστη libris a. — γίγνεσθαι φαίνεται, 
49, περὶ τῶν πειρατῶν {. --332. Vel διαπορ 

. 

επὺν α. — 11. τὰ om. a. — περιδενων 4 8, πειρατῶν γρ. h οἱ τηρ. 
κε ἵη διαπορήσει mutandum ἰδιαπορήσει ἔτι V.j, vel ἂν inierponendum 

aii Αειίσς, -- 37. δυναστεύοντα Stallbaumii ορετας, -- 23. δεῖ cum Athenaeo (ΥΠ. 87.) ο: ὅ' del 4ΐυ, ὧεὶ αὖ. 

Ῥιμτο, 7 



640 

48. Οὐκοῦν ὅτε τις οὗκέταις κατεσκευασµένος εἰς 
δύναμιν εἴη πλήθει καὶ ἐπιτηδειότητι πρὸς ἑκάσεας τὰς 
τῶν ἔργων παραβοηθείας, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο οἰκήσεις χρὴ 
διαγράφειν τῷ λόγω; 

5 Κ4. Πάνυ μὶν οὖν. 
Β 48. Καὶ ἑυμπάσης γε ὡς ἔπος εὐπεῖν ἔοικε τῆς οὗκο- 

δοµικῆς πέρι τήν γε δἡ νέαν καὶ ἀοίκητον ἐν τῷ πρύσθεν 
πόλιν ἐπιμε]ητέον εἶναι, τίνα τρόπον ἕκαστα ἕξει τούτων 

περί τε ἱερὰ καὶ τείχη. γάμων ὅ’ ἦν ἔμπροσθεν ταῦτα, 

ιο ὦ Κλεινία" νῦν ὃ' ἐπείπερ λόγω γίγνεται, καὶ μάλ’ ἔγχω- 

ρεῖ ταύτῃ Ἰήνεσθαι τὰ νῦν" ἔργῳω μὴν ὅταν γίνηται, 
ταῦτ’ ἴμπροσθεν τῶν γάμων, ἐὰν θεὺς ἐδέλῃ, ποιήσαντες 

ϱ ἐκεῖνα ἤδη τότε ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἀποτελοῦμεν. 
νῦν δὲ µόνον ὅσον τιρὰ τύπον αὐτῶν δὲ ὀλίγων ἐπεξέλ- 

15 Ώωμεν. 
Κα. Πάνυ μὲν οὖν. 
4Θ. Τὰ μὶν τοίνυν ἱερὰ πᾶσαν πὲριξ τήν τε ἀγορὰν 

χρὴ κατασκενάξειν, καὶ τὴν πόλιν Όλην ἐν κύκλῳ πρὸς 

τοῖς ὑψηλοῖς τῶν τόπων, εὐερκείας τε καὶ καθαρύτητος 
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30 χάριν" πρὺς ὃὶ αὐτοῖς οἰκήσεις τε ἀρχόντων καὶ δικασεη- - 

ρίων, ἐν οἷς τὰς δίκας ὡς ἱερωτάτοις οὖσι λήψονταί τε 
υ καὶ δώσονσι, τὰ μὶν ὡς ὁσίων πέρι, τὰ δὲ καὶ τοιούτων 

464 Φιῶν ἱδρύματα”: καὶ ἐν τούτοις δικαστήρια, ἐν οἷς αἲ τε 

τῶν φόνων πρέπονσαι δίκαι γίγνοιντ ὢν καὶ ὅσα θανάτων 
36 ἄξια ἀδικήματα. περὶ δὲ τειχῶν, ὦ Μέγιλλε, ἔγωγ ἂν 

τῇ Σπάρτῃ ἐυμφεροίµην τὸ καθεύδειν ἐᾷν ἐν τῇ γῇ κα- 
ταχείµενα τὰ τείχη καὶ μὴ ἐπανισκάναι, τῶνδε εἴνεκα. 

καλῶς μὶν καὶ ὁ ποιητικὸς ὑπὶρ αὐτῶν λόγος ὑμνεῖται, 
τὸ χαλϊκᾶ καὶ σιδηρᾶ δεῖν εἶναι τὰ τείχη μᾶλλον ἢ γήΐνα" 

Eao τὸ ol ἡμέτερον ἔτι πρὸς τούτοις γέλωτ ἂν δικαίως πάµ- 
πολυν ὄφλοι, τὺ κατ ἐνιαυτὸν μὲν ἐκπέμπειν εἰς τὴν 
χώραν τοὺς νέους, εὰ μὲν σκάψφοντας, τὰ δὲ ταφρεύσον- 
τας, τὰ δὲ καὶ διά τινων αἰκοδομήσεω» εἴρέοντας τοὺς 

πολεµίους, ὡς δὴ τῶν ὄρων τῆς χώρας οὐκ ἑάσονεας ἔπι- 
18 βαΐνειν" τεῖχος δὲ περιβωλοίμεθα, ὃ πρῶτον μὲν πρὺς 

ἡγίειαν ταῖς πόλεσιν οὐδαμῶς συμφέρει, πρὸς δὲ τινα 
μµαλθακὴν ἔξιν ταῖς φυχαῖς τῶν ἐνοικούντων εἴωθε ποιεῖν, 

προκαλούµενον εἰς αὐεῦ καταφεύγονεας μὴ ἀμύνεσθαι 
119 τοὺς πολεμίους, μηδὲ τῷ φρουρεῖν ἀεί τινας ἐν αὐτῇ 

«ο Ρύκτωρ καὶ μεθ) ἡμέραν, τούτῳ τῆς σωτηρίας τυγχάνει», 
τείχεσι δὲ καὶ πύλαις διανοεῖσθαι φραχΏέντας τε καὶ κα- 

Φεύδονεας σωτηρίας ὕντως ἔξεν µηχανάς, ὡς ἐπὶ τὸ 
μὴ πονεῖν γεγονότας, ἀγνοοῦντας ὅ' αὖ τὴν ῥᾳσεώνην, 
ὡς ὄντως ἐοτὶν ἐκ τῶν πόνων" ἐκ ῥᾳσεώνης δέ γε, οἶμαι, 

αοτῆς αἰσχρᾶς οἱ πόνοι καὶ ῥᾳθυμίας πεφύκασι γίγνεσθαι 

405. πάλιν" ἆλλ᾽ εἰ δὴ τεϊχός γὲ τι χρεὼν ἀνθρώποις εἶναι, 
Β τὰς οἰκοδομίας χρὴ τὰς τῶν ἰδίων οἰκήσεων οὕτως ἐξ ἆρ- 

χῆς βάλλεσθαι, ὕπως ἂν ᾖ πᾶσα ἡ πόλις ἓν τεῖχος, όμα- 
λότητί τε καὶ ὁμοιότησιν εἰς τὰς ὁδοὺς πασῶν τῶν οὐκή- 
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σιων ἐχουσῶν εὐέρχειαν" ἰδεῖν τε οὐκ ἀπδὲς μιᾶς οἰκίας 

οχῆμα ἐχούσης αὐτῆς, εἴς τε τὴν τῆς φυλακῆς ῥᾳστώνην 
Όἱῳ καὶ παντὶ πρὸς σωτηρίαν γίγνοιτ ἂν διάφορος. τού- 
των δέ, ἕως ἂν μὶν ᾖ τὰ κατ ἀρχὰς οἰκοδομηθέντα, 
μέλειν μὲν μάλιστα τοῖς ἐνοικοῦσι πρέπον ἂν εἴη, τοὺς δ6 
δὲ ἀστυνύμους ἐπιμελεῖσθαι καὶ προσαναγκάζοντας τὸν 
ὀλιγωροῦντα ζημιοῦντας, καὶ πάντων δὴ τῶν κατὰ τὸ 
ἄστυ καθαρότητός τ’ ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ὅπως ἰδιώτης µη- 
δεὶς μηδὶν τῶν τῆς πόλεως μήτε οὐκοδομήμασι μήτε οὖν 
ὀρύγμασιν ἐπι]ήψεται. καὶ δὴ καὶ ὑδάτων τῶν ἐκ «ἄἱὸς 10 
εὐροίας τούτους ἐπιμε]εῖσθαι χφεών, καὶ ὅσα ἐνεὺς πύλεως 
ἢ ὁπόσα ἔξω πρέπον ἂν οἰκεῖν εἴη. ταῦτα δὲ πάντα ξυνι- 
δόντες ταῖς χρείαις οἳ νομοφύλακες ἐπινομοθετούντων ϐ 
καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα ἂν ὁ νόμος ἐκλείπῃ δι ἀπορίαν. 
ὅτε δὲ ταῦτά τε καὶ τὰ περὶ ἀγορὰν οἰκοδομήματα καὶ 16 
τὰ περὶ τὰ γυμνάσια καὶ πάντα ὅσα διδασκαλεῖα κατε- 
σκενασµένα περιμένει τοὺς φοιτητὰς καὶ Θεατὰς Φέατρα, 

πορενώµεθα ἐπὶ τὰ μετὰ τοὺς γάμους, τῆς νομοθεσίας 

ἑξῆς ἐχόμενοι. 
Κι. Πάνυ μὲν οὖν. 30 496 

46. Γώμοι μὲν τοίνυν ἡμῖν ἴστωσαν γεγονύτες, ὦ 
Κλεινία" δίαιτα δὲ πρὸ παιδογονίας οὐκ ἐἑλώττων ἔνιαν- 035 
σίας γίγνοιτ᾽ ἂν εὖ μετὰ τοῦτο, ἣν δὴ τίνα τρόπον χρὴ ἙἘ 
ζῆν νυμφίον καὶ νύμφην ἐν πόλει διαφερούσῃ τῶν 
πολ]ῶν ἐσομένῃ; τὸ δὴ τῶν νῦν εἰρημένων ἐχόμενον εὐπεῖν Ἡ5 
οὐ πάντων εὐκολώτατον, ἀλλὰ  ὄνεων οὐκ ὀλίγων τῶν 
ἔμπροσθεν τοιούτων τοῦτο ἔτι ἐκείνων τῶν πολλῶν ὄνοχε- 

ῥέστερον ἀποδέχεσθαι τῷ πλήθει. τό γε μὴν δοκοῦν ὁρ- 
Φὺν καὶ ἀληθὶς εἶναι πάντως ῥητέον, ὦ Κλενία. 

Κα. Πάνο μὲν οὖν. 10 
48. "Όσεις δὴ διανοεῖται πόλεσιν ἀποφαίνεσθαι νό- 

µους πῇ τὰ δημόσια καὶ κοινὰ αὐτοὺς χρὴ ζῆν πράετον- 
τας, τῶν δὲ ἰδίων ὕσον ἀνάγκη μηδὲ οἴεται δεῖν, ἔξου- 
σίαν δὲ ἑκάστοις εἶναι τὴν ἡμέραν ζῆν ὅπως ἂν ἐθέλῃ, 
καὶ μὴ πάντα διὰ τάξεως δεῖν γνεσθαι, προέµενος δὲ 15 

τὰ ἴδια ἀνομοθέκητα ἡγεῖται τά γε κοινὰ καὶ δηµόσια 
ἐθελήσειν αὐτοὺς ζῇν διὰ νόμων, οὐκ ὀρθῶς διανοεῖταε. 
τίνος δὴ χάριν ταῦτα εἴρηται: τοῦδε, Ότι φήσομεν δεῖν 
ἡμῖν τοὺς νυµφίους μηδὲν διωφερόντως μηδὲ ἧττον ἐν 
ἐυσσιτίοις τὴν δίαιταν ποιεῖσθαι τοῦ πρὸ τῶν γάμων χρύ- H 

νου γενομένου. καὶ τοῦτο μὲν δὴ θαμμαστὸν ὃν ὅτε κατ 467 
ἀρχὰς πρῶτον ἐγένετο ἐν τοῖρ παρ ὑμῖν τόποις, πολέμου 
τινὸς αὐτό, ὥς Υ εἰκός, νοµοθετήσαντος ἤ τωνος ἑτέρου 
τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχοντος πράγματος ἐν ὀλιγανθρωπίαις 

ὑπὸ πολλῆς ἀπορίας ἐχομένοις' γευσαμένοις δὲ καὶ ὦναγ- {5 
κασθεῖσι χρήσασθαι τοῖς ξυσσιτίοις ἔδοξε µέγα διαφίέρειν 
εὖς σωτηρίαν τὸ εύμιμον, καὶ κατέστη δὴ τρόπῳ τινὶ {6 

τοιούεῳ th ἐπιεήδευμα ὑμῖν τὸ τῶν ξυσοιτίων. 
ΚΗ. Ἔοικε γοῦν. 

αχ. γόγνηται] γέχνεται Βοκκοτί ορυτας. — 13. εὐερκίας ασ. — 46. ῥᾳθυμίαι α. 
1. εὐερχίαν 8. — 34. καὶ αβλυ [ότι τε καὶ abe. — 31. δή οπι, ᾱ. 



αθ. “Ὁ δὴ ἴλεον, ὅτι Θαυμαστὸν ὂν τοῦτό ποτε 
καὶ φοβερὸν ἐπιτάξαι τιαὶ νῦν οὐχ ἁμοίως τῷ προστάς- 
τοντι δυσχερὶς ἂν εἴη νομοθετεῖν αὐτό. τὸ ὅ' ἑξῆς τούτῳ, 
πεφυκός τε ὀρθῶς ἂν γίγνεσθαι γιγνόµενον, νῦν τε οὐ- 

5δαμῇ γιγνόµενον, ὀλίγου τε ποιοῦν τὸν γοµοθέτη», τὸ 
τῶν παιζόντων, εὖς πῦρ ξαΐνειν καὶ µυρία ἕτερα τοιαῦτα 

Ὦ ἀνήνυτα ποιοῦντα ὅρᾷν, οὐ ῥᾷδιον οὔτ εἰπεῖν οὔτ εἰ- 
πόντα ἀποτελεῖν. ι 

Κάι Τί δὴ τοῦτο, ὦ ξένε, ἐπιχειρῶν λέγειν ἔοικας 
ιοσφόδρα ἀποκνεῖν; 

4Θ. ᾽Ακούοις ἄν, ἵνα μὴ πολλή διατριβὴ γίγνηται 
περὶ τοῦτ αὐτὸ µάτην. πᾶν μὲν γὰρ ὃ τί περ ἂν τάξεως 
καὶ νόµου µετέχον ἐν πύλει γίγνηται, πάντα ἀγαθὰ ἄπερ- 

468 γάζεται, τῶν δὲ ἀτάκιων ἢ τῶν κακῶρ ταχθέντων λύει 

15 τὰ πολλὰ τῶν εὖ τεταγµένων ἄλλα ἕτερα. οὗ δὴ καὶ νῦν 
ἐφέστηκε πέρι τὸ λεγόμενο». ἡμῖν γάρ, ὦ Κλεινία καὶ 

κ Μέμλλε, τὰ μὲν περὶ τοὺς ἄνδρας ἔνσσίτια καλῶς ἅμα 
καὶ ὅπερ εἶπον Θαυμασεῶς καθέστηκεν ἐκ Θείαφ τινὸς 
ἀνάγκης, τὸ δὲ περὶ τὰς γυναῖκας οὐδαμῶς ὀρθῶς ἄνομο- 

18. 00 θίτητον μεθεῖται καὶ οὐκ εἰς τὸ φῶς ἦκται τὸ τῆς ξυσσι- 
είας αὐτῶν ἐπιτήδευμα, ἀλλ ὃ καὶ ἄλλως γένος ἡμῶν 
τῶν ἀνθρώπων λαθφραιότερον μᾶλλον καὶ ἐπικλοπώτερον 
ἴφυ, τὺ θήλν, διὰ τὸ ἀσθενές, οὐκ ὀρθῶς τοῦτο εἴξαν- 
τος τοῦ νοµοθέτον δύστακτον ὃν ἀφείθη. διὰ δὲ τούτου 

35 µεθειμένου πολλὰ ὑμῖν παρέῤῥει, πολὺ ἄμεινον ὢν ἴχοντα 

εἰ νόμων ἔτυχεν ἢ τὰ νῦν: οὐ γὰρ ἥμιου µόνον ἐστίν, 

ας δόξειεν ἄν, τὸ περὶ τὰφ γυναῖκας ἀκοσμήτωρ περιο- 
Β µρώμενον, ὅσῳ δὲ ἡ θήλεια ἡμῖν φύσις ἐστὶ πρὸς ἀρετῆν 

χείρων τῆς τῶν ἀῤῥένων, τοσούτῳ διαφέρει πρὸς τὸ 

πο πλέον ἢ διπλάσιον εἶναι. τοῦτ οὖν ἐπαναλαβεῖν καὶ ἐπα- 

»ορθ ώσασθαι καὶ πάντα συντάξασθαι κοινῇ γυναιξί τε 

καὶ ἀνδράσιν ἐπιτηδεύματα βέλειον πρὸς πύλεως εὖδαι- 
µονίαν. νῦν δὲ οὕτως ἦκεαι τὺ τῶν ἀνθρώπων γένος 
οὐδαμῶς εἰς τοῦτο εὐτυχῶς, ὥσεε οὐδὲ μνησθῆναι περὶ 

36 αὐτοῦ ἓν ἄλλοις Υ ἐστὶ τόποις καὶ πόλεσι νοῦν ἔχοντος, 
ὅπου μηδὲ ξυσσίτια ὑπάρχει τὸ παράπαν δεδογµένα κατὰ 
πόλιν εἶναι. πόθεν δή τίς γε ἔργῳ μὴ κακαγελάστως ἐπι- 
χειρήσει γυναῖκας προσβιάζεσθαι τὴν σίτων καὶ ποτῶν 

ἀνάλωσιν φανερὰν Θεωρεΐσθαι; τούτου γὰρ οὐκ ἴσειν ὃ 
«Οτι χαλεπώτερον ἂν ὑπομείνειε τοῦτο τὸ γένος" εἰθισμένον 

γὰρ δεδυκὸς καὶ σκοτεινὸν ζῇν, ἀγόμενον ὃ᾽ εἰς φῶς βία 

πᾶσαν ἀντίεασιν ἀντιτεῖνον πολὺ κρατήσει τοῦ νομοθέτον” 
Ὦ τοῦτ οὖν ἄλλοθι μέν, ᾖπερ εἶπον, οὐδ' ἂν τὸν λόγον 

ὑπομείνειε τὸν ὁρθὸν ῥηθέντα ἄνευ πάσης βοῆς, ἐνθάδε 

«0 δὲ ἴσως ἄν. εἰ δὴ δοκεῖ λόγου Υ ἕνεκα μὴ ἀευχῆ τὸν 

6 
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περὶ πάσης τῆς πολιτείας γενέσθαι λόγον, ἐθέλω λέγειν 
ας ἀγαθόν ἔσει καὶ πρέπον, εἶ καὶ σφῷν ξυνδοκεῖ ἀκούειν" 
εἰ δὲ µή, ἐρν. 

XA. αλλ, ὦ ἑένε, θαυμαστῶς τό γε ἀποῦσαι νῷν 
πάντως που ξυνδοκεῖ. 5 

ΑΘ. ᾽Ακούωμεν δή. Θαυμάσητε δὲ μηδὶν ἐὰν ὑμῖν 
ἄνωθέν ποῦεν ἐπιχειρεῖν δόξω" σχολῆς γὰρ ἀπολαύομεν 
καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἐστὶ τὸ κατεπεῖγον τὸ μὴ πάντη πάντως Ε 
σκοπεῖν τὰ περὶ τοὺᾳ νόμους. 

Κα. ᾿Ορθῶς εἴρηκας. 10 

ΑΘ. Πάλι τοίνυν ἐπὶ τὰ πρώτα ἐπαναχωρήσωμεν 

λεχθέντα. εὖ γὰρ δὴ τό γε τοσοῦτον χρὴ πάντ ἄνδρα Αθ 
ξυννοεῖν, ὡς ἡ τῶν ἀνθρώπων γένεσυις ἢ τὸ παράπαν 
ἀρτὴν οὐδεμίαν εἴχηχεν οὐδ) ἕξει ποτέ γε τελευτήν, ἀλλ’ 
κα τε αεὶ καὶ ἔσεαι πάντως, 7 μηκός ει τῆς ἀρχῆς ἀφ' 15 
οὗ γέγονεν ἀμήχανον ἂν χφόνον Όσον Υεγονὸς ἂν εἴη. 

Κμ.ι Τί μήν: 

4Θ. Τί οὖνι πόλεων συστάσεις καὶ φθορᾶς καὶ ἔπι- 
τηδεύµατα παντοῖα τάξεώς τε καὶ ἀταξίας καὶ βρώσεως 

καὶ πωµάτων τε ἅμα καὶ βρωµάτων ἐπιθυμήματα παν- 2¶ 
τοδαπὰ πάντως καὶ περὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἀρ οὐκ οἰόμεθα 
γεγονέναι, καὶ στροφὰς ὠρῶν παντοίας, ἐν αἷς τὰ ζώα 
μεταβάλλειν αὐτῶν παμπληθεῖς μεταβολὰς εἰκός; Β 

Κα. Πῶς γὰρ οὔ; 
4Θ. Τί οὖν; πιστεύοµεν ἀμπέλους τε φανῆναί πού * 

ποτε πρότερον οὐκ οὔσας; ὡσαύτως δὲ καὶ ἑλάας καὶ τὰ 
«4ἡμητρός τε καὶ Κόρης δώρα; Τριπεό]εμύν τέ τινα τῶν 

τοιούτων γενέσθαι διώκονον; ἐν ᾧ δὲ μηδὲ ταῦτα ἦν τῷ 
χρόνῳ, μῶν οὐκ οἰόμεθα τὰ ζώα, καθάπερ νῦν, ἐπὶ τὴν 
ἀλλήλων ἐδωδὴν τρέπεσθαει 389 

λα. Τί μήν; 
4Θ. Τὸ δὲ μὴν θύειν ἀνθρώπους ἀλλήλονς ἔτι καὶ C 

»ῦν παραµένον ὀρῶμεν πολλοῖς" καὶ τοὐναντίον ἀκούομεν 096 
ἐν ἆλλοις, ὅτε οὐδὲ βοὺς ἐεοὶ]μῶμεν γεύεσθαι θύματά τε 471 
οὐκ ἦν τοῖρ θεοῖσι ζώα, πέλανοι ὃλ καὶ µέλιτι καρποὶ 39 
δεδευµένοι καὶ εοιαῦτα ἄλλα ἀγνὰ θύματα, σαρκῶν ὅ- 
ἀπείχοντο ὡς οὐχ ὅσιον ὃν ἐσθίειν οὐδὲ τοὺς τῶν θεῶν 
βωμοὺς αἵματι µιαίνειν, ἀλλὼ ᾿Όρφικοί τινες λεγόμενοι 
βίοι ἐγίγνονεο ἡμῶν τοῖς τότε, ἀφύχων μὶν ἐχόμενοι πάν- 
των, ἐμφύχων δὲ τοὐναντίον πάντων ἀπεχύμενοι, 

Κά. Καὶ σφόδρα λεγόμενα ἅ γ εἴφηκας, καὶ πιστεύ- 
εσθαι πιθανά. 

48. Πρὸς οὖν δὴ τί ταῦτα, εἴποι τις ἄν, ἡμῖν πάντ᾽ 
ἐῤῥήθδη τὰ νῦν; 

Κά. ᾿Ορθῶς ὑπέλαβες, ὦ ξένε. .5 

ὃ ὄνομιβς τῷ ὦ προστάττοντι ᾱ. — 14. ειπορε pr. 4, ἠπόρει οοττ., in Τη. apposito εἶπον: quod πε Qquidem ϱς. 
- 1. ἆλλ ὃ —2 stephano bo: ἄλλο cumn iubris a. — 23. παραῤῥεῖ ᾱ. -ν 31. δεδοικὸφ a. -- 41. οἶπερ — 
ὃ περ Bekberus. 

3. σφῶι 
ἀταξίας 8 ὠβρότητος Orellius. - 20. π 

ὦιν 4. — 4. νῶΐν ᾱ, — 13. χρόνον 4, χρὴ in litura Q, in γρ. 4. — 19. ἀταξίας [καὶ — — 
ομάτων Δ. -- 12. αὐτῶν ᾱ. -- 30. ἐλαίας ᾱ. - 34. θύματα) 1 ήματα 

ος Ἰΐωαθο, Οµ. -- 91. Μγόµενα ἃ τ’ ΑἘδευ[ῆτ, λεγόμενά τ' Bekkerus, λεγόμενα ἄτε᾽ — — —4. δή 
τι a. — ταῦτα om. a b. 
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ΑΘ. Καὶ τοίνυν, ἑὰν δύνωµαι, τὰ τούτοις ἑξῆς, ὦ 
Κλεσία, πειράσοµαι φρύξειν. 

AA. έγοις ἂν. 

48. “Ορῶ πάντα τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τριετῆς χρείας 
δκαὶ ἐπιθυμίας ἠρτημίνα, δι ὧν ἀρεεή τε αὐτοῖς ἀγομέ- 

Ε Ἅνοις ὀρθῶς καὶ τοὐναντίον ἀποβαίνει κακῶς ἀχθεῖσι. 

ταῦτα ὅὃ ἐσεὶν ἐδωδὴ μὲν καὶ πόσις εὐθὺς γενοµένοις, 
ἣν πέρι ἅπασαν πᾶν ζώον ἔμφυτον ἔρωτα ἔχον, μεστὸν 
οἵσερου τ’ ἐστὶ καὶ ἀνηκουστίας τοῦ λέγοντος ἄλλο τι δεῖν 

419 ιο πράττειν πλὴν τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας τὰς περὶ ἅπαντα 
ταῦτα ἀποπληροῦντα. λύπης τῆς ἁπάσης ἀεὶ δεῖν σφᾶς 

358 ἁπαλλάττειν: τρίτη δὲ ἡμῖν καὶ μεγίστη χρεία καὶ ἔρως 
ὀξύτατος ὕστατος μὲν ὁρμᾶται, διαπυρωτάτους δὲ τοὺς 
ἀνθρώπους µανίαις ἀπεργάζεται πάντως, ὁ περὶ τὴν τοῦ 

is γένους σπορὰν ὕβρει πλείστῃ καύµενος. ἃ δὴ δεῖ τρία νο- 
σήματα τρέποντα εἰς τὸ βέλτισον παρὰ τὸ Λεγόµενον 

ἤδιστον τρισὶ μὲν τοῖς µεγίστοις πειρᾶσθαι κατέχειν, φόβῳ 
καὶ νόµῳ καὶ τῷ ἀληθεῖ λόγῳ, πφοσχρωµένους μέντοι 
Μούσαις τε καὶ ἁγωνίοισι θεοῖς σβεννύναι τὴν αὔξην τε 

Β 0) καὶ ἐπιῤῥοήν. παίδων δὲ δὴ γένεσιν μετὰ τοὺς γάµονς 
Φῶμεν, καὶ μετὰ γένεσιν τροφὴν καὶ παιδείαν. καὶ τάχ 
ἂν οὕτω προϊόντων τῶν λόγων ὃ τε νόμος ἡμῖν ἕκαστος 
περαίνοιτο εἰς τοὔμπροσθεν ἐπὶ ἑνσσίτια, ἠνίκα ἀφικό- 
µεθα εἷς τὰς τοιαύτας κοινωνίας, εἴτε ἄρα γυναικῶν εἴτε 

15 ἀνδρῶν δεῖ µόνων γίγνεσθαι, προσµίξαντες αὐτοῖς ἐγγύ- 
8εν ἴσως μᾶλλον κατοψόµεθα, τά τε ἐπίπροσθεν αὐτῶν, 
ἔτι νῦν ὄντα ἀνομοθέτητα, τάξαντες αὐτὰ ἐπίπροσθεν 

ϱ ποιησύµεθα, καὶ περ ἐῤῥήθη νῦν δή, κατοφόμεθά τε 

αὐτὰ ἀκριβέστερον μᾶλλόν τε τοὺς προσήχονεας αὐτοῖρ 

30 καὶ πρέποντας νόµους ἂν Φείημεν. 
Λη. Ὀρθότατα λέγεις. 
40. Φν]άξωμεν τοίνυν εῇ µνήµῃ τὰ νῦν δὴ λεχθέντα" 

ἴσως γὰρ χφείαν ποτ αὐτῶν πάντων ἔξομεν. 
XA. Τὼ ποῖα δὴ διακελεύει; 

as 40. A τοῖς τρισὶ διωριζόμεθα ῥήμασι' βρῶσιν μὲν 
ἐλέγομέν που, καὶ δεύτερον πόσιν, καὶ ἀφροδισίων δέ τινα 

Ὦ διαπτόησιν τρίτον. 
Κά. Πάντως, ὦ ξένε, µεμνησόμεθά που ὧν τὰ νῦν 

διακελεύεε, 
« 40. Καλῶς. ἔθωμεν δ) ἐπὶ τὰ νυµφικά, διδάξοντές 

τε αὐτοὺς πῶς χρὴ καὶ τίνα τρόπον τοὺς παῖδας ποιεῖσθαι, 
καὶ ἐὰν ἄρα μὴ πείθωµεν, ἀπειλήσοντές εισι νόμοις. 

και Πῶς; 

ΑΘ. Νύμφην χρὴ διανοεῖσθαι καὶ νυµφίον ας ὃ τι 
αὔ καλλίστους καὶ ἀρίστους εἰς δύναμιν ἀποδειξομένους παῖ- 
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δας τῇ πόλει. πάντες δ’ ἄνθρωποι κοιρωνοὶ πάσης πράξεως, Ἐ 
ἡνίκα μὲν ἂν προσέχωσιν αὐτοῖς τε καὶ τῇ πράξει τὸν 
νοῦν, πάντα καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἀπεργάξονται, μὴ πφοσέ- 
Ίοντες δὲ ἢ μὴ ἴχοντες νοῦν τάναντία. πφοσεχέτω δὴ καὶ 
ὁ νυµφίος τῇ τε γύμφη καὶ τῇ παιδοποιία τὸν νοῦν, ὅ 
κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἡ νύμφη, τοῦτον τὸν γρόνον διαφε- 
ρόντως ὃν ἂν µήπω παῖδες αὐτοῖς ὧσι γεγονότες. ἐπί- Ἴδα 
σχοποι ὅ᾽ ἴστωσαν τούτων ἃς εἱλόμεδα γυναῖκες, πλείους 474 

εἴς ἑλάετους, τοῖς ἄρχουσιν ὁπύσας ἂν δοκῇ προσεάετειν 
τε καὶ ὁπόταν, πρὸς τὸ τῆς Εθειθυίας Ἱερὸν ἑκάστης 1ο 

ἡμέρας ξυλλεγόµεναι µέχρι τρίτου µέρους ὥφας, οἵ δὴ 
συλλεχθεἴσαι διαγγελλόντων ὦλλήλαις εἴ είς τινα ὁρᾷ πρὸς 
ἆλλ᾽ ἄττα βιέποντα ἄνδρα ἢ καὶ γυναῖκα τῶν παιδοποι- 
ουµένων ἢ πρὸς τὰ τεταγµένα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς γάµοις 

Φυσιῶν τε καὶ ἱερῶν γενοµένων. ἡ δὲ παιδοποιία καὶ 1δβ 
φυλακὴ τῶν παιδοποιουµένων δεκέτις ἔστω, μὴ πλείω δὲ 

χρόνον, ὅταν εὔροια ᾖ τῆς γενέσεως. ὢν δὲ ἄγονοί τινες 
εἰς τοῦτον γίγνωνται τὸν χρόνον, μετὰ τῶν οὐκείων καὶ 
ἀρχουσών γυναικῶν διαζεύγνυσθαι κοινῇ βουλενομένους 
εἰς τὰ πρόσφορα ἑκατέροις. ἐὰν ὃ) ἀμφισβήτησίς τις γέγνη- 30 
ται περὶ τῶν ἑκατέροις πρεπόντων καὶ προσφύρων, δέκα 

τῶν νοµοφυλάκων ἑλομένους, οἷς ἂν ἐπιτρέφωσιν οἵδε καὶ ϐ 
τάξωσι, τούτοις ἐμμένειν. εἰσιοῦσαι ὅὃ᾽ εἰς τὰς οὐκίας τῶν 

νέων αἱ γυναῖκες, τὰ μὲν νουθετοῦσαι, τὰ δὲ καὶ ἀπει- 
λοῦσαι πανυόντων αὐτοὺς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἁμαθίας. ἐὰν 35 

ὅ ἀδυρατῶσε, πρὸς τοὺς »ομοφύλακας ὑοῦσαι φραξόντων, 
οἱ ὅ εἰργόντων. ἂν δὲ καὶ ἐκεῖνί πως ἀδυνατήσωσι, 
πρὸς τὸ δηµόσιον ἀποφηνάντων, ἀναγράφαντές τε καὶ 
ὀμόσαντες ἡ μὴν ἀδυνατεῖν τὸν καὶ τὸν βελτίω ποιεῖν" 
ὁ δὲ ἀναγραφεὶς ἄτιμος ἵστω, μὴ ἑλὼν ἐν δικαστηρίω 50 Ὦ 

τοὺς ἐγγράψαντας, τῶνδε' µήτε γὰρ εἰς γάµους ἴτω μήτε 
εἰς τὰς τῶν παίδων ἐπιτελειώσεις, ἂν δὲ ὕη, πληγαῖς ὁ 

βουληθεὶς ἀθφος αὐτὺν κολαζέτω. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ 
γυναικὸς ἔστω νόμιμα" τῶν ἐξόδων γὰρ τῶν γυναικείων 
καὶ τιμῶν καὶ τῶν εἰς τοὺς γάµους καὶ γενέσια τῶν παίδων 15 
φοιτήσεων μὴ µετεχίτω, ἐὰν ἀκοσμοῦσα ὡσαύτως ἆνα- 
γραφῇ καὶ μὴ ἔλῃ τὴν δίκην. ὕταν δὲ δὴ παῖδας γεννή- Ἑ 
σωνται κατὰ νόμους, ἐὰν ἀλλοτρία εις περὶ τὰ τοιαῦτα 
κοιρωνῇ γυναικὶ ἢ γυνὴ ἀνδρέ, ἐὰν μὲν παιδοποιουµένοις 
ἔτι, τὰ αὐτὰ ἐπιξήμια αὐτοῖς ἔστω καθάπερ τοῖς ἔτι γεν- 40 
φωμένοις εἴρηται' μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν σωφρορῶν καὶ 
σωφφρονοῦσα εἰς τὰ τοιαῦτα ἴστω πάντα εὐδόκιμος, ὁ δὲ 
τοὐναντίον ἐναντίως τιµάσθω, μᾶλλον δὲ ἀτιμαζέσθω. 627 

καὶ µετριαζόντων μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα τῶν πλειόνων ὧνο- 78 
µοθέτητα σιγῇ κείσθω, ἀκοσμούνεων δὲ νοµοθετηθέντα {5 

475 

Φεοῖς' οἷς 
καὶ ταῦτα. παίδων - - ἂν Θείηµεν seclusit Stallbaumtus.“ — δὲ οπα. ᾱ. 
— 35. µόνον ᾱ. -- 37. διαπτοίησιν a. 

8, περὶ ab. — 8. τέ ἐσει a. — 11. δεῖν φεε]αδίέ Astius. — 16. τρέποντας a. — 19. θεοῖς αβεννύντων 4546fhr, 
οβεννύντων Vnekelmannus. — 20. παίδων -- 40. Καλώς in mg. 432τ, ubi ἔν τισι τῶν ἀνεηράφων φέρεται 
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ταύτῃ πραττέσθω κατὰ τοὺς τότε εεθέντας νόμους. βίου 

μὲν ἀρχὴ τοῦ πανεὺς ἑκάστοις ὁ πρῶτος ἐνιαυτός: ὃν 
γεγράφθαι χρεὼν ἐν Ἱεροῖσι πατρῴοις ζωῆς ἀρχῆν κόρῳ 

416 καὶ κὀρῃ. παραγεράφθω δ ἐν τοίχῳ ἀελευκωμένω ἐν 

ὁ πάση φφατρία τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπὶ τοῖς 
ἔτεσιν ἀριθμουμένων. τῆς δὲ φρατρίας ἀεὶ τοὺς ζώντας 

Β μὶν γεράφθαι πλησίον, τοὺς δ' ὑπεκχωροῦντας τοῦ βίου 
ἐξαλείφειν. γώµον δὲ ὅρον εἶναι κόρῃ μὲν ἀπὸ ἐκκαίδεκα 

1. ἀρχὴ 48 οἱ pr. 3. -- κούρῳ α, -- 4. Ἐοε, κόρη: 

ἑεῶν εἰς εἴκοσι, τὸν µακρότατον χρόνον ἀφωρισμένον, 
κόρῳ δὲ ἀπὸ τριάκοντα µέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα. 
εἰς δὲ ἀρχὰς γυναικὶ μὲν τετεαράκοντα, ἀνδρὶ δὲ τριά- 
κοντα ἔτη' πρὸς πόλεμον δὲ ἀνδρὶ μὶν εἴκοσι µέχρι τῶν 

ἑξήκοντα ἐεῶν'  γυναικὶ δέ, ἣν ὢν δοκῇ χρείαν δεῖν χρῆ- 
σθαι πρὺς τὰ πολεμικά, ἐπειδὰν παῖδας γεννήση, τὸ ὃν- 
ρατὸν καὶ πρέπον ἑκάσταις προστάττειν µέχρι τῶν πεντή- 

κοντα ἐτῶν. 

παραγεγράφθαι. Ο5. -- 5. φατρίᾳ - - φατρίας a. 



τς 188 

κο. 
Ρ. LQekk. 

P. ο "1. 

Γενοµένων δὲ παίδων ἀῤῥένων καὶ θηλειῶν τραφὴν 
μέν που καὶ παιδείαν τὸ μετὰ ταῦτα λέγειν ὀρθύτάτα 
γύγνοιθ’ ἡμῖν, ἣν εἶναι μὲν ἄῤῥητον πάντως ἀδύνατον, 

λεγοµένη δὲ διδαχῇ τινὶ καὶ νουθετήσει μᾶλλον ἢ νόµοις 
5 εὐκυῖ” ἂν ἡμῖν φαίνοιτο. ἰδίᾳ γὰρ καὶ κατ οἰκίας πολλὰ 
καὶ σμικρὰ καὶ οὐκ ἐκφανῆ πᾶσι γιγνόµενα ῥᾳδίως ὑπὸ 

Β τῆς ἑκάστων λύπης τε καὶ ἡδονῆς καὶ ἐπεθυμίας, ἕτερα 
παρὰ τὰς τοῦ νοµοθέτου ξυμβουλὰς παραγενόµενα παν- 

τοδαπὰ καὶ οὐχ Όμοια ἀλλήλοις ἀπεργάζοιτ ὢν τὰ τῶν 
1οπολιτῶν ᾖθη" τοῦτο δὲ κακόν ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ διὰ 

αµικρότητα αὐτῶν καὶ πυκνότητα ἐπιζήμια τιθέντα ποιεῖν 
3. νόμους ἀπρεπὶς ἅμα καὶ ἄσχημον. διαφθείρει δὲ καὶ τοὺς 

γραφῇ τεθέντας »όμους, ἐν τοῖς σμικροῖς καὶ πυκνοῖς 

ο ἐθιαθέντων τῶν ἀνθρώπων παρανομεῖν' ὥστε ἀπορία μὲν 
16 περὶ αὐτὰ νομοθετεῖν, σιγᾷν δὲ ἀδύνατον, ἃ δὲ λέγω, 

δηιώσαι πειρατέον οἷον δείγματα ἐξενεγκόντα εἷς φῶρ' 
νῦν γὰρ λεγομένοις ἔοικε κατά τι σκότος. 

Κα, ᾿Αληθέσεατα λέγεις. 

46. Οὐκοῦν ὅτι μὶν σώματα καὶ φυχὰς τήν γε ὀρθὴν 
30 πάντως δεῖ τροφὴν φαίνεσθαι δυναµένην ὦς κάλλιστα 

καὶ ἄριστα ἐξεργάζεσθαι, τοῦτο μὲν ὀρθῶς εἴρηταί που. 
κι. Τί μήν; 

ρ 4Θ. Σώματα δὲ κάλλιστα, οἶμαι, τό γε ἁπλούστατον, 
ὡς ὀρθότατα δεῖ νέων ὄντων εὐθὺς φύεσθαι τῶν παίδων. 

35. ΚΗ. Πάνυ μὶν οὖν. 
46. Τί δὲ; τόδε οὐκ ἐννοοῦμεν, ὥς ἡ πρώτη βιάστη 

παντὸς ζώου πολὺ μεγίστη καὶ πλείστη φύεται, ὥστε καὶ 
ἔριν πολλοῖς παρέσχηκε μὴ γίγνεσθαι τά γ ἀνθρώπινα 

μήκη διπλάσια ἀπὸ πέντε ἐτῶν ἐν τοῖς λοιποῖρ εἴκοσιν 
30 ἔτεσιν αὐξανόμενας 

Κι. Αληθῃ. 

8 Αθ. Τί οὖν; πολλὴ αὔξη ὅταν ἐπιῤῥέη πόνων χωρὶς 

7. 

πολλῶν καὶ συµµέτρων, οὐκ ἴσμεν ὅτι µυρία κακὰ ἐντοῖς 38ο 
σώμασιν ἀποτελεῖ 

Κι. Πάνυ γε. 

4Θ. Οὐκοῦν τότε δεῖται πλείστων πύνων, ὅταν ἡ 
π]είστη τροφἡ προσγίγνηται τοῖς σώμασιν. 5 

XA. Τί δῆτα, ὦ ξένει ἡ τοῖς ἄρτι γεγονύσι καὶ νεω- 
τάτοις πόνους πλείσεους προστάξοµεν: 

48. Οὐδαμῶς γε, ἀλλ ἴτι καὶ πρότερον τοῖς ἐνεὸς 
τῶν αὐτῶν µητέρων τρεφοµένοις. 

Κι. Πῶς λέγεις, ὦ λῶστε; ἢ τοῖς κυουµένοισι φράξεις; 10 
48. Ναί. Θαυμαστὸν δ᾽ οὐδέν ἐστιν ἀγνοεῖν ὑμᾶς Β 

τὴν τῶν τηλικούτων γυµνασεικήν, ἣν βονλοίμην ἂν ὑμῖν, 
χαΐπερ ἄτοπον οὖσαν, δηλῶσαι. 

Κα. Πάνν μὲν οὖν. 

4Θ. "στι τοίνυν παρ ἡμῖν μᾶλλον τὸ τοιοῦτον κα- 15 
τανοεῖν διὰ τὸ εἧς παιδιὰς αὐτόθι µειξόνως τινὰς παί- 

ζειν ἢ δεῖ. τρέφουσι γὰρ δὴ παρ ἡμῖν οὐ µόνον παῖδες 
ἀλλὰ καὶ πρεσβύτεροί τινες ὀργίθων θρέµµατα, ἐπὶ τὰς 
µάχας τὰς πρὸς ἄλληλα ἀσκοῦντες τὰ τοιαῦτα τῶν Θηρίων. 
πολλοῦ δὴ δέουσιν ἡγείσθαι τοὺς πύνους αὐτοῖς εἶναι πϕ 6 
τοὺς πρὸς ἄλληλα µετρίους, ἐν οἷς αὐτὰ ἀνακινοῦσι γν- 

µνάζοντες” πρὸς γὰρ τούτοις λαβόντες ὑπὸ µάλης ἕκαστο,, 4 
τοὺς μὲν ἐλάττονας εἰς τὰς χεῖρας, µείζους ὅ ὑπὸ τὴν 
ἀγκάλην ἐντός, πορεύονται περιπατοῦντες σταδίους παµ- 
πόλλους Ένεκα τῆς εὐεξίας οὔ τι τῆς τῶν αὐτῶν σωμάτων 15 
ἀλλὰ τῆς τούτων τῶν δρεµµάτων. καὶ τό γε τοσοῦτον 
δηλοῦσι τῷ δυναμένῳ καταμαθεῖν, ὅτι τὰ σώματα πάντα 
ὑπὸ τῶν σεισμῶν τε καὶ κινήσεων κινούμενα ἄκοπα ὁψί- Ὦ 
ναται πάντων ὅσα τε ὑπὸ ἑαυτῶν ἢ καὶ ἐν αἰώραις ἡ 638 
καὶ κατὰ θάλατταν ἢ καὶ ἐφ᾽ ἵππων ὀχουμένων καὶ ὑπ' ου 
ἄλλων ὁπωσοῦν δὴ φεροµένων τῶν σωμάτων κινεῖται, 
καὶ διὰ ταῦτα τὰς τῶν σίτων τροφἀρ καὶ ποτῶν κατα- 

4. ὀρθ ότατ᾽ ὤν γήγνοιθ” Αλία, -- 6. ἐμφανῆ SAfhr. -- 12. — 4, εἶναι {. 
σκοῦντ' 1. ὅτι om. Bekkeri operae. — 6. ξένε, 

29. ἑώραις a. — 30. ὀχούμενα Asttus. - καὶ] ἡ καὶ αο. 
* μὴ - 19. ας 4θθτ. — 28. κινήσεων καὶ κινούμενα 4ά. -- 
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κρατοῦντα ὑγίειαν καὶ κάλλος καὶ τὴν ἄλλην ῥώμην ἡμῖν 
ὄννατά ἐστι παραδιδόναι. τί οὖν ἂν φαῖμεν ἐχόνεων οὕτω 
τούτων τὸ μετὰ εοῦτο ἡμᾶς δεῖν ποιεῖν; βούλεσθε ἅμα 

E ᾖτγέλωτι φράζωµεν, τεθέντες γόµους τὴν μὲν κύουσαν περι- 

απατεῖν, τὸ γενόμενον δὲ πλάττειν τε οἷον κήφινον, ἕως 

ὑγρόν, καὶ µέχρι ὁνοῖν ἐεοῖν σπαργανόν; καὶ δὴ καὶ τὰς 
τροφοὺς ἀναγκάζωμεν »όμῳ ζημιοῦντες τὰ παιδία ἢἡ πρὺς 
ἀγροὺς ἢ πρὸς ἱερὰ ἢ πρὺς οἰκείους ὧεί πη φέρειν, µέ- 
χφιπερ ἂν ἱκανῶς ἴστασθαι δυνατὰ γίγνηται, καὶ τότε 

το διευλαβουμένας, ἔτι νέων ὄντων µή πῃ βίᾳ ἐπερειδομένων 
στρέφηται τὰ κῶλα, ἐπιπονεῖν φερούσας, ἕως ἂν εριτὶᾳ 

5 ἀποτε]εσθῇ τὺ γενόµενον; εἰς δύναμιν δὲ ἰὐχυρὰς αὐτὰς 
190 εἶναι χρεὼν καὶ μὴ µίων; ἐπὶ δὲ τούτοις ἑκάστοις, ἂν 

μὴ γίγνηται, ζημίαν τοῖς μὴ ποιοῦσι γράφωμµεν; ἢ πολ- 
σλοῦ γε δεῖ; τὸ γὰρ ἄρει ῥπῦῖν γίγνοι᾽ ἂν πολὺ καὶ 

ἄφθονον. . 
ΚΙ. Τὸ ποῖον; 
4Θ. Τὺ γέλωτα ἂν πολὺν ὀφλεῖν ἡμᾶς πρὺς τῷ μὴ 

ἐθέλειν ἂν πείθεσθαι γυναικεῖά τε καὶ δούλεια ἤθη τροφῶν. 
”  Κά Αλὰ τίνος δὴ χάριν ἔφαμεν αὐτὰ δεῖν ῥηθῆναι; 

ΑΘ. Τοῦδε" τὰ τῶν δεσποτῶν τε καὶ ἐλευθέρων ἐν 

B ταῖς πόλεσιν ἤθη τά ἂν ἀκούσαντα εἰς σύννοιαν ἀφίκοι) 
ἂν τὴν ὀρθήν, ὅτι χωρὶς τῆς ἰδίας διοικήσεως ἐν ταῖς 

πόλεσιν ὀρθῆς γιγνοµένης µάτην ἂν τὰ κοινά τις οἴοιτο 

15 ἔξειν τινὰ βεβαιότητα Θέσεως νόμων, καὶ ταῦτα ἐννοῶν 
αὐτὺς νόµοις ὤν τοῖς νῦν ῥηθεῖσι χρῶτο, καὶ χρώµενος 
εὖ τήν τε οἰκίαν καὶ πύὀλν ἅμα τὴν αὐτοῦ διοικῶν 
εὐδαιμονοῖ, 

Κα. Καὶ μάλ εἰκότως εἴρηκας. 
-. 4Θ. Τοιυαροῦν µήπω Ἰήξωμεν τῆς τοιαύτης Ῥοµο- 

θεσίας, πρὶν ἂν καὶ τὰ περὶ τὰς ψυχὰς τῶν πώνυ νέων 
6 παίδων ἐπιτηδεύματα ἀποδῶμεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 
6 ὄνπερ ἤργμεθα τῶν περὶ τὰ σώματα μύθων λεχθέντων 

διαπεφραίνειν. 

15. Κα. Πάνυ μὲν οὖν ὀρθώς. 
4Θ. «άώβωμεν τοίνυν τοῦτο οἷον στοιχεῖον ἐπ ἆμ- 

φότερα σώματός τε καὶ ψυχῆς τῶν πάνυ νέων, τὴν τιθή- 
»ησιν καὶ κίνησιν γιγνοµένην Ὁ τι μάλιστα διὰ πάσης 

νυκτός τε καὶ ἡμέρας, ὡς ἔστι ξύμφορος ἅπασι μέν, οὐχ 
«υ ᾗκιστα δὲ τοῖς ὃ τι γεωτάτοισε, καὶ οὐκεῖν, εἰ δυνατὸν 

Ρ ἦν, οἷον ἀεὶ πλέοντας" νῦν ὅ᾽ ὡς ἐγγύτατα τούτου ποιεῖν 

δεῖ περὶ τὰ νεογενῆ παίδων Ὀρέμματα. τεκμαίρεσθαι δὲ 
χρὴ καὶ ἀπὸ τῶνδε ὡς ἐξ ἐμπειρίας αὐτὸ εἰλήφασι καὶ 
ἐγνώκασιν ὂν χρήσιμο» αἲ τε τροφοὶ τῶν σμικρῶν καὶ αἱ 

α«ὔ περὶ τὰ τῶν Κορυβάντων ἑάματα τελοῦσαι" ἠἡνίκα γὰρ 
ἄν που βουληθῶσι κατακοιµίζειν τὰ δυσυπνοῦντα τῶν 
παιδίων αἱ μητέρες, οὐχ ἠσυχίαν αὐτοῖς προσφέρουσιν 
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ἁλλὰ τοὐναντίον κίνησιν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἀεὶ σείουσαι, 
καὶ οὐ σιγὴν ἀλλά τινα µελῳδίαν, καὶ ἀτεχνῶς οἷον κα- ἙἘ 
τανλοῦσι τῶν παιδίων, καθάπερ αἳ τῶν .ἐκφρόνων βακ- 
χειῶν ἀάσειρν ταύτῃ τῇ τῆς κινήσεως ἅμα τορείᾳ καὶ 

μούσῃ χρώµεναι. . 
Κα. Τίς οὖν αἰία τούτων, ὦ ξένε, µάλιστ ἴσθ 

ἡμῖν: 
46. Οὐ πάνυ χαλεπὴ γιγνώσκειν. 
Κα. Πῶς δή; 7 

40. Atlucivttv ἐσεί που ταῦτ ἀμφότερα τὰ πάθη, ιο 
καὶ ἴσει δείµατα δι) ἔξιν φαύλην τῆς ψυχῆς τινά. ὅταν 
οὖν ἔξωθέν τι προσφέφῃ τοῖς τοιούτοις πάθεσι σεισµόν, 

ἡ τῶν ἔξωθεν' κρατεῖ κίνησις προσφεροµένη τὴν ἐντὺς Ἴ9ε 
φοβερὰν οὖσαν καὶ μανικὴν κίνησιν, κρατήσασα δὲ γαλή- 
νην ἠσυχίαν τε ἐν τῇ ψυχῆῇ φαίνεται ἀπεργασαμένη τῆς |6 
περὶ τὰ τῆς καρδίας χαλεπῆς γενομένης ἑκάστων πηδή- 
σεως, παντάπασιν ἀγαπητόν τι. τοὺς μὲν ὕπνου λαγχάνειν 
ποιεῖ, τοὺς δ᾽ ἐγρηγορότας ὀρχουμένους τε καὶ αὐλουμέ- 
νους μετὰ θεῶν, οἷς ἂν καλλεροῦντες ἕκαστοι θύωσι, 
κατειργάσατο ἀντὶ μανικῶν ἡμῖν διαθέσεων ἕξεις ἔμφφρο- 19 Β 
»ας ἔχειν. καὶ ταῦτα, ὡς διὰ βραχέων γε οὕτως εἰπεῖν, 
πιθανὸν λόγον ἔχει τινά, 

Κι. Πάνυ μὶν οὖν. 
48. Εἰ δέ γε οὔῦεω τοιαύτην τινὰ δύναμιν ἔχει ταῦτα, 

ἐννοεῖν χρὴ τόδε παρ αὐτοῖς, ὡς ἅπασα ψυχὴ δείµασι Ἡ 
ξυνοῦσα ἐκ νέων μᾶλλον ἂν διὰ φόβων ἐθίξοπο γέγνε- 
σθαι. τοῦτο δέ που πᾶς ὧν φαίη δειλίας ἄσκησιν, ἆλλ' 
οὐκ ἀνδρίας γίγνεσθαι. 

4. Πῶς γὰρ οὔ: 
4Θ. Τὸ δὲ γε ἐνανείον ἀνδρίας ἂν φαῖμεν ἐκ νέωνγος 

εὐθὺς ἐπιτήδευμα εἶναι, τὸ νικῷν τὰ προσπίπτονθ’ ἡμῖν Β 
δείµατά τε καὶ φόβους. 

XA. ᾿Ορθῶς. 

4Θ. "Ἐν δὴ καὶ τοῦτο εἰς ψυχῆς µόριον ἀρετῆς, τὴν 
τῶν παντελῶς παίδων γυμνασεικὴν ἐν ταῖς κινήσεσι, μέγα 15 
ἡμῖν φῶμεν ξυμβάλλεσθαι. 

ΚΗ. Πάνυ μὶν οὔν. 
46. Καὶ μὴν τό γε μὴ δύσκολον ἐν ψυχῇ καὶ τὸ 

δύσκολον οὐ σμικρὸν µόριον εὐφυχίας καὶ κακοφυχίας 
ἑκάτερον. γιγνόµενον τήγνοις ἄν. .. 

ΚΗ. Πῶς δ' οὔ; 

4Θ. Τίνα οὖν ἂν τρόπον εὐθὺς ἐμφύοιθ ἡμῖν ὁπό- Ὁ 

τερον βουληθεῖμεν τῷ νεογενεῖ, φφάξεν δὴ πειρατέον 
ὅπως τις καὶ καθ ὅσον εὐπορεῖ τούτων. 

Κά. Πῶς γὰρ οὔ; ο 
46. έγω δὴ τό γε παρ ἡμῖν δύγµα, ὡς ἡ μὲν 

τρυφὴ δύσκολα καὶ ἀκράχο]α καὶ σφόδρα ἀπὸ σμοιρῶν 

14. τρίετες a. — 18. ὄφλειν ᾱ. — 24. ὀρθῶς a. — 33. τε νυκτὸς ᾱ. — 45. κορυβαντιώντων Aslius. - τελοῦσαι] 
οὖσαι Λούης, ** Winekelmannus. Sed eſ. 815 C. 

. αἲ] ἡ 4 Ἐδευ [ῦ. — 19. φαίνεσθαι δὲν [ῇτ. 
4395. - α7. πω ᾱ. -- 38 el 20. ἀνδρείας ο. -- *. καὶ οπι. 4 et pr. G. 

— 17. πηδήσεως. — ἁγαπητόν τι, τοὺς ab. — 54. τε 
- ὀ7. ος ολλ ωλιὸς. 
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κινούμενα τὰ εῶν νέων ἤθη ἀπεργάξεται, τὸ δὲ τούτων 
ἐναντίον, ἤ τε σφοδρὰ καὶ ἀγρία δούλώσις, ταπεινοὺς καὶ 
ἀνελευθέρους καὶ μισανθρώπους ποιοῦσα ἀνεπιτηδείους 
ξυνοίκους ἀποτελεῖ. 

ΚΗ. Πῶς οὖν δὴ χρὴ τὰ µήπω φωνῆς ξυνιέντα μηδὲ 
παιδείας τῆς ἄλλης δυνατὰ γεύεσθαί πω τρέφειν τὴν πό- 
Uv ἅπασαν: 

9 46. ὩὨδέ πως' φθέγγεσθαί πον μετὰ βοῆς εὐθὺς 
πᾶν εἴωθε τὸ γερνώµενον, καὶ οὐχ ἥκιστα τὸ τῶν ἄν- 

10 θρώπων γένος" καὶ δὴ καὶ τῷ κλαίειν πρὸς τῇ βοῇ μᾶλ- 
1ον τῶν ἄλλων συνέχεται. 

Κ. Πόνυ μὶν οὖν. 
46. Οὐκοῦν αἳ τροφοὶ σκοποῦσαι τίνος ἐπιθυμεῖ 

τούτοις αὐτοῖς ἐν τῇ προσφορᾷ τεκµαίρονται' οὗ μὲν γὰρ 

16 ἂν προσφεροµένου σιγᾷ, καλῶς οἴονται προσφέρει», οὗ 
650 δ’ ἂν κλαίῃ καὶ βοᾷ, οὐ καλῶς. τοῖς δη παιδίοις τὸ δή- 

1ωμα ὧν ἐρῷ καὶ μισεῖ κλαυμοναὶ καὶ βοαί, σημεῖα οὖδα- 
μῶς εὐτυχῆ. ἴσει δὶ ὁ χρόνος οὗτος εριῶν οὐκ ἐλάτεων 

ἐτῶν, µόριον οὐ σμικρὸν τοῦ βίου διαγαγεῖν χεῖρον ἢ μὴ 
πο χεῖρον. 

AA. ᾿Ορθῶς λέγεις. 
4θ. 0 δῇ δύσκολος οὐδαμῶς τε ἴλεως ἀρ οὐ δοκεῖ 

Ἡ οφῷν θρηνώδης τε εἶναι καὶ ὀδυρμῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
πλήρης μᾶλλον ἢ χρεών ἐστι τὸν ἀγαθόν; 

4  ΚΗ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 

ΑΘ. Τί οὖν; εἴ τις τὰ τού ἔτη πειρῷτο πᾶσαν µη- 

χανὴν προσφέρων ὅπως τὸ τρεφύµενον ἡμῖν ὡς ὀλιγίστῃ 
προσχφήσιται ἀλγηδόνι καὶ φύόβοις καὶ λύπῃ πάσῃ κατὰ 
δύναμιν, ἆφ οὐκ οὐύμεθα εὔθυμον μάλλόν τε καὶ ἴπεων 

10 ἀπεργάζεσθαι τηνικαῦτα τὴν ψυχὴν τοῦ τρεφοµένου: 

18 ΚΗ. «ῆλον δή, καὶ µάλιστά Υ ἄν, ὦ ξένε, εἴ τις 
6 πολλὰς ἡδονὰς αὐτῷ παρασκευάζοι. 

40. Τοῦτ) οὐκέτ) ἂν ἐγώ, Κλεινία, ξυνακολουθήσαιμ᾽ 
ἂν, ὦ θαυμάσιε. ἴσει γὰρ οὖν ἡμῖν ἡ τοιαύτη πρᾶξις 

αὔ διαφθορὰ μεγίστη πασῶν' ἐν ἀρχῇ γὰρ γέγνεται ἑκάστοτε 
τροφῆς. ὁρῶμεν δὲ εἴ τι λέγομεν. 

Κι. αέγε τί φῄς- 

4Θ. Οὐ σμικροῦ πίρι νῦν εἶναι νῷν τὸν λόγον. ὄρα 
δὲ καὶ σύ, ξυνεπίκρινέ τε ἡμᾶς, ὦ ΛΙέγιλλε. ὁ μὲν γὰρ 

«0 ἐμὸς δη λόγος οὔὗθ) ἡδονάς φησι δεῖν διώκειν τὸν ὀφθὸν 

Ὦ βίον οὔτ αὖ τὸ παράπαν φεύγειν τὰς λύπας, ἀλλ’ αὐτὺ 
ἀσπάζεσθαι τὸ µέσον, ὃ νῦν δη προσεῖπον ὡς ἔλεων ὀνο- 
µάσας, ἣν δὴ διώθεσιν καὶ Φεοῦ κατά τινα µαντείας φή- 
µην εὐστόχως πάντες προσαγορεύοµεν. ταύτην τὴν ἕξιν 
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διώκειν φημὲ δεῖν ἡμῶν καὶ τὸν μέλλοντα ἔσεσθαι Θεῖον' 

μήτ᾽ οὖν αὐτὸν προπετῆ πρὸς τὰς ἡδονὰς γιγνόµενον ὅλως, 
ας οὐδ' ἐκτὸς λυπῶν ἐσόμενον, μήτε ἄλλον, γέροντα ἢ 
νέον, ἐᾷν πάσχειν ταὐτὸν τοῦθ’ ἡμῖν, ἄφῥενα ἢ δῆλυν, 
ἁπάντων δὲ ἥκιστα εἰς δύναμιν τὸν ἀρτίως νεογενῆ: κν- 5 
ριώτατον γὰρ οὖν ἐμφύεται πᾶσι τότε τὸ πᾶν ἦθος διὰ 
ἔθος. ἔτι ὃ᾽ ἔγωγ', εἶ μὴ µέλλοιμι δόξειν παίζειν, φαίην 44 
ἂν δεῖν καὶ τὰς φεφούσας ἐν γαστρὶ πασῶν τῶν γυναικῶν 
μάλιστα Θεραπεύειν ἐκεῖνον τὺν ἐνιαυτόν, ὅπως μήτε 

ἡδοναῖς τισὶ πολλαῖς ἅμα καὶ µάργοις προσχρήσεται ἡιο 
κύουσα μήτε αὖ λύπαις, τὸ δὲ ἴλεων καὶ εὐμενὶς πρᾶόν 
τε τιμῶσα διαξήσει τὸν τότε χρόνον. 

Κα. Οὐδὶν δεῖ σε, ὦ ξένε, Μέγιλλον ἀνερωτῷν πό- 
τερος ἡμῶν ὀρθότερον εἴρηκεν: ἐγὼ γὰρ αὐτός σοι συγ- 
χωφῶ τὸν λύπης τε καὶ ἡδονῆς ἀκφάτου βίον φεύγειν 15 
δεῖν πώντας, μέσον δέ τινα τέµνειν ἀεί. καὶῶς τοίνυ» 
εἴρηκάς τε καὶ ἀκήκοας ἅμα, 

4Θ. Μάλα μὶν οὖν ὀρθῶς, ὦ Κλεινία. τόδε τοίνυν 
ἐπὶ τούτοις τρεῖς ὄντες διανοηθ ὤμεν. 

Κι. Τὸ ποῖον; * 

40. "Οει ταῦτ ἔσει πάντα, ὅσα νῦν διεξερχόµεθα, 
τὰ καλούμενα ὑπὸ τῶν πολλῶν ἄγραφα νόμιμα" καὶ οὓς 
πατρίους νόμους ἐπονομάξονσιν, οὐκ ἄλ]α ἐσεν ἢ τὰ Β 
τοιαῦτα ξύμπαντα. καὶ ἔτι γε ὁ νῦν δὴ λόγος ἡμῖν ἐπι- 
χοθείς, ὡς οὔτε νόμους δεῖ προσαγορεύειν αὐτὰ οὔτε ἂἄφ- 15 
ῥητα ἐῷν, εἴρηται καλῶς' δεσμοὶ γὰρ οὗτοι πάσης εἰαὶ 
πολιτείας, μεταξὺ πάντων ὄντες τῶν ἐν γράµµασι τεθέν- 
των τε καὶ κειμένων καὶ τῶν ἕει τεθησομένων, ἀτεχνῶς {93 
οἷον πάτρια καὶ παντάπασιν ἀρχαῖα νόμιμα, ἃ καλῶς 
μὲν τεθέντα καὶ ἐθισθέντα πάσῃ σωτηρίᾳ περικαλύψαντα 30 
ἔχει τοὺς τότε γραφέντας νόμους, ἂν ὅ᾽ ἐκεὺς τοῦ καλοῦ 6 
βαίνῃ πλημμελῶς, οἷον τεκτόνων ἐν οἰκοδομήμασιν ἐρεί- 

σµατα ἐκ µέσου ὑποφῥέοντα, συμπίπτειν εἰς ταὐτὸν ποιεῖ 
τὰ Εύμπαντα κεῖσθαί τε ἄλλα ὑφ᾽ ἑτέρων αὐτά τε καὶ 
τὰ καλῶς ὕστερον ἐποικοδομηθέντα, τῶν ἀρχαίων ὑπο- 15 
πεσόντων. ἃ δὴ διανοουµένους ἡμᾶς ὦ Κλεινία σοι δεῖ 
τὴν πύλιν καινὴν οὖσαν πάντη ξυνδεῖν, μήτε µέγα µήτε 
σμικρὸν παραλιπόντας εἰς δύναμιν, ὅσα νόμους ἢ ἔθη D 
τις ἢ ἐπιτηδεύματα καλεῖ: πᾶσι γὰρ τοῖς τοιούτοις πόλις 
ξυνδεῖται, ἄνευ δὲ ἀλλήλων κάτερα τούτων οὐκ ἔστι µό- 40 
διμα, ὥστε οὐ χρὴ Φαυμάζειν ἐὼν ἡμῖν ποὶλὰ ἅμα καὶ 
σμικρὰ δοκοῦντα εἶναι νόμιμα ἢ καὶ ἐθίσματα ἐπιῤῥέοντα 
µακροτέρους ποιῇ τοὺς νόμους. 

Κ.ά. ᾽Αλλ’ ὀρθῶς σύ τελέγειςἡμεῖςτεοῦτω διανοησόµεθα. 
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AG. Εὺς μὶν τοίνυν τὴν τοῦ ερί ἔτη γεγονότος ηλι- 
Ε κίαν, κόρον καὶ κόρης, ταῦτα εἴ τις ἀκριβώς ἀποτελοῖ 

καὶ μὴ παρέργως τοῖς εἰρημένοιο χρῷτο, οὐ σμικρὰ εἰς 
{3 ὠφέλειαν γίγνοιτ ἂν τοῖς νεωστὶ τρεφοµένοις" τριετεῖ δὲ 

δδἡ καὶ τετραετεῖ καὶ πενταετεῖ καὶ ἔτι ἐξετεῖ ἦθει ψυχῆς 
παιδιών δέον ἂν εἴη, τρυφῆς ὃ) ἤδη παραλυτίον κολά- 
ἔοντα μὴ ἀτίμως, ολλ’ ὅπερ ἐπὶ τῶν δούλων γ ἐλέγομεν, 
τὸ μὴ μεθ᾽ ὕβρεως κολάζοντας ὀργὴν ἐμποιεῖν δεῖν τοῖς 
κολασθεῖσι μηδ᾽ ἀκολάσεους ἑῶντας τρυφήν, ταὐτὸν ὅρα- 

μ0 στέον τοῦτό γε καὶ ἐπ ἐλευθέροισι. παιδιαὶ. δ᾽ εἰσὶ τοῖς 
τηλικούτοις αὐεοφνεῖς τινές, ἃς ἐπειδὰν ξυνέλθωσιν αὐτοὶ 

σχιδὸν ἀνενρίσκουσι. ξυνιέναι δὲ εἰς τὰ κατὰ κώµαρ Ἱερὰ 
δεῖ πάντα ἤδη τὰ τηλοιαῦτα παιδία, ἀπὸ εριτοῦς µέχρι 
τῶν Ἐξ ἐτῶν, κοινῇ τὰ τῶν κωμητῶν εἰς ταὐτὸν ἕκαστα" 

Ιδτὰς δὲ τεροφοὺς ἔτι τῶν τηλικούτων κοσμιύτητός τε καὶ 
ἀκολασίας ἐπιμελεῖσθαι, τῶν δὲ τροφῶν αὐτῶν καὶ τῆς 

Ἡ ἀγέλης ξυµπάσης, τῶν δώδεκα γυναικῶν μίαν ἐφ᾽ ἑκάστῃ 
τετάχθαι κοσμοῦσαν κατ ἐνιαυτὸν τῶν προειρηµένων ἃς 
ἂν τάξωσιν οἱ νοµοφύλακες. ταύτας δὲ αἱφείσθωσαν μὲν 

30 αἱ τῶν γάμων κύριαι τῆς ἐπιμελείας, ἐξ ἑκάστης τῆς 
φυλῆς μίαν, ἥλικας αὐταῖρ' ἡ δὲ κατασεᾶσα ἀρχίτω φοι- 
τῶσα εἰς τὸ ἱερὸν ἑκάστης ἡμέρας καὶ κολάζουσα ἀεὶ τὸν 
ἀδικοῦντα, δοῦλον μὲν καὶ δούλην καὶ ξένον καὶ ξένην 

ο αὐτὴ διά τινων τῆς πόλεως οὐιετῶν, πολίτην δὲ ἀμφιοβη- 
4) * τοῦντα μὲν τῇ κολάσει πρὸς τοὺς ἀσευνόμους ἐπὶ δίκην 

ἄγουσα, ἀναμφισβήεητον δὲ ὄνεα καὶ τὸν πολίτην αὐτὴ 
050 κολαζίτω. μετὰ δὲ τὸν ἑξέεη καὶ εἰν ἐξίτιν διακρινέσθω 

μὲν ἤδη τὸ γένος ἑκατέρων' κόροι μὶν μετὰ κόρων», παρ- 
Θένοι δὲ ὡσαύτως μετ ἀλλήλων τὴν διατριβἠν ποιείσθω- 

40Όσαν' πρὸς δὲ τὰ µαθήµατα ερέπεσθαι χρεὼν ἑκατέρους, 
τοὺς μὲν ἄῤῥενας ἐφ᾽ ἵππων διδασκάλους καὶ τόξων καὶ 
ἀκοντίων καὶ σφενδονήσεως, ἐὰν δέ πῃ ἑυγχωρῶσι µέχρε 

Ρ γε µαθήσεως καὶ τὰ θήλεα, καὶ δὴ τά γε μάλιστα πρὸς 
τὴν τῶν ὅπλων χρείαν. τὸ γὰρ δὴ νῦν καθεσεὸς περὶ τὰ 

15 τοιαῦτα ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς πᾶσιν ὀλίγου. 
Κά. Τὸ ποῖον; 
αθ. Ὡς ἄρα τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ διαφέφοντά 

69) ἡμῶν φύσει πρὸς τὰς χρείας εἰς ἑκάστας τῶν πρά- 
ἔεων τὰ περὶ τὰς χεῖρας, ἐπεὶ τά γε περὶ πύδας τε καὶ 

αὐτὰ κάτω τῶν μελῶν οὐδὲν διαφέρονεα εἰς εοὺς πόνους 
Ε φαίνεται" τὰ δὲ κατὰ χεῖρας ἀνοίᾳ τροφῶν καὶ µητέρων 

οἷον χωλοὶ γεγόναµεν ἕκαστοι. τῆς φύσεως γὰρ ἑκατέρων 
τῶν μελῶν σχεδὸν ἰσοῤῥοπούσης αὐτοὶ διὰ τὰ ἔθη διά- 
φορα αὐτὰ πεποιήκαµεν οὐκ ὀρθῶς χρώμενοι. ἐν ὕσοιφ 

ὠρὶν γὰφ τῶν ἔπγων μὴ μέγα διαφέρει, 1ό0φ μὲν ἐν ἄρι- 
στερᾷ χρώμενον, πλήκτρῳ δὲ ἐν δεξιᾷ, πρᾶγμα οὐδέν, 

45 καὶ ὅσα τοιαῦτα" τούτοις δὲ παραδείγµασι χρώµεναν καὶ 
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εἰς ἄλλα μἡ δέον οὕτω χρῆσθαι αχεδὸν ἄνοια. ἔδειξε δὲ 
ταῦτα ὁ τῶν Σκυθῶν νόμος, οὐκ ἐν ἀριστερᾷ μὲν τόξον 
ἁπάγων, ἐν δεξιᾷ δὲ οἰσεὺν προσαγόµενος µόνον, ἀλλ’ 

ὁμοίως ἑκατέραις ἐπ ἀμφότερα χρώμενος. πάμπολλα ὅ' 
ἕτεφα τοιαῦτα παραδείγµατα ἐν ἠνιοχείαις τ’ ἐστὶ καὶ ἐν 5 
ἑτέροις, ἐν οἷσι μαθεῖν δυνατὸν ὅτι παρὰ φύσιν κατα- 
σκενάζουσιν οἱ ἀρισεερὰ δεξιῶν ἀσθενέότερα κατασκευά- 
ἔοντες. ταῦτα ὅ᾽, ὕπερ εἴπομεν, ἐν μὲν κερατίνοις πλή- 
τροις καὶ ἐν ὀργάνοις τοιούτοις οὐδὲν μέγα” σιδηροῖς ὃ Β 
εὖς τὸν πόλεµον Όταν δέῃ χρῆσθαι, µέγα διαφέρει, καὶ ιο 
τόξοις καὶ ἀκοντίοις καὶ ἑκάστοις τούτων: πολὺ δὲ µέγι- 
στο» Όταν Όπλοις δέῃ πρὸς ὅπλα χρῆσθαι. διαφέρει δὲ 
πάµπολυ μαθὼν μὴ µαθόντορ καὶ ὁ γυμνασάµενος τοῦ 
μὴ Ὑεγυμνασμένου. καθάπερ γὰρ ὁ τελέως παγκράτιον 

ἠσκηκὼς ἢ πυγμῆν ἢ πάλην οὐκ ἀπὸ μὲν τῶν ἀριστερῶν 6 
ἀδύνατός ἐστι µάχεσθαι, χωλαίνει δὲ καὶ ἐφέλκεται πληµ- 
μελῶν, ὁπόταν αὐτόν εις µεταβιβάζων ἐπὶ Δάτερα ἀναγ- ϱ 
κάζη διαπονεῖν, ταὐτὸν δὴ τοῦτ', οἶμαι, καὶ ἐν ὅπλοις 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι χρὴ προσδοκᾷν ὀρθόν, ὅτι τὸν 
διττὰ δεῖ κεκτηµένον οἷς ἀμύνοιτό τ᾽ ἂν καὶ ἐπιτιθεῖτα Ἡν 
ἄλλοις, μηδὲν ἀργὸν τούτων μηδὲ ἀνεπιστῆμον ἐῶν εἶναι {6 
κατὰ δύναμιν: Γηρυόνου δέ γε εἴ τις φύσιν ἔχων ἢ καὶ 
τὴν Βριάρεω φύοιτο, ταῖς ἑκατὸν χερσὶν ἐκατὸν δεῖ βίλη 
ῥίατειν δυνατὸν εἶναι. τούτων δὴ πάντων τὴν ἐπιμέλειαν 
ἀρχούσαις τε καὶ ἄρχουσι δεῖ γίγνεσθαι, ταῖς μὲν ἐν παι- 35 Ώ 
διαῖς τε καὶ εροφαῖς ἐπισκόποις γιγνοµέναις, τοῖς δὲ 
περὶ µαθήµατα, ὅπως ἀρείποδές τε καὶ ἀρτίχειρες πάντες 
τε καὶ πᾶσαι γιγνόµενοι μηδὲν τοῖς ἔθεσιν ἀποβλάπεωσι 
τὰς φύσεις εἰς τὸ δυνατόν. 

Τὰ δὲ μαθήματά που διττά, ὥς Υ εἰπεῖν, χρήσασθαι 30 
ἐυμβαίνοι ἄν, τὰ μὲν ὅσα περὶ τὸ σῶμα γυµναστικῆς, τὰ 
ὁ᾽ εὐφυχίας χάριν µουσικῆς. τὰ δὲ γυμναστικής αὖ δύο, 
τὸ μὲν ὄρχησις, τὸ δὲ πάλη. τῆς ὀρχήσεως δὲ ἄλλη μὶν Ε 
Μούσης λέξιν µιµουμένων, τό τε μεγαλοπριπὶς φυλάττον- 
τας ἅμα καὶ ἐλεύθερον" ἄλλη δὲ εὐεξίας ἐλαφρότητός τεαῦ 
ἕνεκα καὶ κάλλους τῶν τοῦ σώματος αὐτοῦ μελῶν καὶ 
μερῶν, τὺ προσῆκον καμπῆς τε καὶ ἐκτάσεως καὶ ἀποδι- 
δοµένης ἑκάστοις αὐτοῖς αὐτῶν εὐρύθμου κινήσεως, ὅια- 
οπειροµένης ἅμα καὶ ξυνακοἱουθούσης εἰς πᾶσαν τὴν 
ὄρχησιν Ἱκανῶςρ. καὶ δὴ τά γε κατὰ πάλην ἃ μὶν Ανταῖος 196 
ἢ Κερκύων ἐν τέχναις ἑαυτῶν ξυνεστήσαντο φιλονεικίας 

ἀχρήστου χάριν, ἢ πυγμὴν ᾿Επειὸς ἢ "Άμυκος, οὐδὲν χρή- {Τ 
σιµα ἐπὶ πολέμου κοινωνίαν ὄντα, οὐκ ἄξια λόγῳ κοσμεῖν΄ 

τὰ δὲ ἀπ ὀρθῆς πάλης, ἀπ αὐχένων καὶ χειρῶν καὶ 
πλευρῶν ἐξειλήσεως, μετὰ φιλονεικίας τε καὶ καταστάσεως αὸ 
διαπονούµενα μιτ᾽ εὐσχήμονος, ῥώμης τε καὶ ὑγιείας ἕνεκα, 
ταῦτ) εἰς πάντα ὄντα χφήσιµα οὐ παρετέον, ἀλλὰ προσ- 
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Β ᾖτακτέον µαθηταῖς τε ἅμα καὶ τοῖς διδάξουσιν, Όταν 
ἐνταῦθ) ὤμεν τῶν νόμων, τοῖς μὶν πάντα τὰ τοιαῦτα 
εὐμενῶς δωρεῖσθαι, τοῖς δὲ παραλαμβάνειν ἐν χάρισιν. 
οὐδ' ὅσα ἐν τοῖς χοροῖς ἐσεὶν αὖ µιµήµατα προσήκοντα 

ὄμιμεῖσθαι, παρετέον, κατὰ μὶν τὸν τόπον τόνδε Κουρή- 

των ἐνόπλια παίγνια, κατὰ δὲ {ακεδαίμονα «ιοσκόρων. 
ἡ δὲ αὖ που παρ ἡμῖν κόρη καὶ δέσποινα, εὔφφανθεῖσα 
τῇ τῆς χορείας παιδιᾷ, κεναῖς χεροὶν οὐκ ὠήθη δεῖν 

ὁ ἀθύρειν, πανοπλίᾳ δὲ παντελεῖ κοσμηθεῖσα οὕτω τὴν ὅρ- 
10χησιν διαπεραίνειν' ἃ δὴ πάντως μιμεῖόθαι πρέπον ἂν 

εἴη κόρους τε ἅμα καὶ κόρας, τὴν τῆς Θεοῦ χάριν τιμῶν- 
τας, πολέμου τ᾽ ἐν χρείᾳ καὶ ἑορτῶν ἕνεκα. τοῖς δέ που 
παισὶν εὐθύς τε καὶ ὅσον ἂν χρόνον µήπω εἰς πόλεμον 
ἴωσι, πᾶσι θΘεοῖς προσόδους τε καὶ πομπὰς ποιουµένους 

16 μεθ) Όπλων τε καὶ ἵππων ἀεὶ κοσμεῖσθαι δίον ἂν εἴη, 
{8 Φάττους τε καὶ βραδυτέρας ἐν ὀρχήσεσι καὶ ἐν πορείᾳ τὰς 
D ᾖἱκετίας ποιουµένους πρὸς θεούς τε καὶ Θεῶν παῖδας. καὶ 

ἀγῶνας δὴ καὶ προαγῶνας, εἴ τινων, οὐκ ἄλλων ἢ τού- 
των ἕνεκα προαγωνιστέον" οὗτοι γὰρ καὶ ἐν εἰρήνη καὶ 

40 κατά πύλεμον χρήσιμοι εἴς τε πολιτείαν καὶ ἠδίους οἴκους, 

οἱ δὲ ἄλλοι πόνοι τε καὶ παιδιαὶ καὶ σπονδαὶ κατὰ σώ- 
µατα οὐκ ἐλευθέρων, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, 
ν εἶπον γυμναστικὴν ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις ὅτι δέοι 

δμξελθεῖν, σχεδὺν δὴ διελήλυθα τὰ νῦν καὶ ἔσθρ᾽ αὕτη 
αδπαντελής' εἰ δὲ εινα ταύτης ἐμεῖς ἴχετε βελτίω, Φέντες 

Εξ εἰς κοινὸν λέγετε. 

XA. Οὐ ῥάδιον, ὦ Εένε, παρέντας ταῦτα ἄλλα ἔχειν 
βελτίω τούτων περὶ γυμνασεικῆς ἅμα καὶ ἀγωνίας εἰπεῖν. 

4Θ. Τὸ τοίνυν τούτοις ἑξῆς περὶ τὰ τῶν Μουσών 
30τε καὶ Απόλλωνος δώρα, τότε µέν, ὡς ἅπαντα εἰρηκύτες, 

6344 ὠύμεθα καταλείπειν µόνα τὰ περὶ γυμνασεικῆς' νῦν ὅ᾽ 
ἔστι ὅῆλα ἅ τε ἐσεὶ καὶ ὅει πρῶτα πᾶσι ῥητέα. λέγωμεν 
τοίνυν ἑξῆς αὐτά. 

XA. Πάνυ μὶν οὖν λεκτέον. 
1931. 40. ᾽Ακούδατε δέ µου, προακηκούτες μὲν καὶ ἐν τοῖς 

19 πρύσθεν' ὕμως δὶ τό γε σφόδρα ἄτοπον καὶ ἄηθες διεν- 
λαβεῖσθαι δεῖ λέγοντα καὶ ἀκούοντα, καὶ δὴ καὶ νῦν. 
ἐρῶ μὲν γὰρ ἐγὼ λόγον οὐκ ἄφοβον εἰπεῖν, ὅμως δέ πῃ 
θωαῤῥήσόας οὐκ ἀποστήσομαι. 

ω Κα. Τίνα δὴ τοῦτον, ὦ ξένε, λέγεις; 
4Θ. Φημὶ κατὰ πάσας πόλεις τὸ τῶν παιδιῶν γένος 

ἠγνοῆσθαι ξύμπασιν ὅτι κυριώτατόν ἐστι περὶ θέσεως 

ρόµων, ἢ µονίµους εἶναι τοὺς τεθέντας ἢ μή. ταχθὶν 
Β μὲν γάφ αὐτὸ καὶ μετασχὸν τοῦ τὰ αὐτὰ κατὰ τὰ αὐτὰ 

ο καὶ ὡσαύτως ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς παίζειν τε καὶ εὐθυμεῖσθαι 
τοῖς αὐτοῖς παιγνίοις ἐᾷ καὶ τὰ σπουδῇ κείµενα νόμιμα 
µένειν ἠσυχῇ, κινούμενα δὲ τὰ αὐτὰ καὶ καινοτοµούμενα 
μεταβολαῖς τε ἄλλαις ἀεὶ χρώµενα, καὶ µηδέποτε ταὐτὰ 

ΠΗΑ4ΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΝ τς’. 

φίλα προσαγορευόντων τῶν νέων μήτ᾽ ἐν σχήµασι τοῖς 
τῶν αὐτῶν σωμάτων μήτε ἐν τοῖς ἄλλοις σκεύεσιν ὁμολο- 
γουμένως αὐτοῖς ἀεὶ κεῖσθαι τό τ᾽ εὔσχημον καὶ ἄσχημον, 
ἁλλὰ τόν τι νέον ἄεὶ καιφοτομοῦντα καὶ εἰσφέροντα τῶν 
εἰωθότων ἕτερον κατά τε σχήματα καὶ χρώματα καὶ πάντα δ6 

ὅσα τοιαῦτα, τοῦτον τιμᾶσθαι διαφερόντως, τούτου πό» 
ει λώβην οὐκ εἶναι µείζω φαῖμεν ἂν ὀρθότατα λέγοντες" 
λανθάνειν γὰρ τῶν νέων τὰ ἦθη μµεθισεάντα καὶ ποιεῖν 
τὸ μὶν ἀρχαῖον παρ αὐτοῖς ἄτιμον, τὸ δὲ νέον ἔντιμον. 
τούτου δὲ πάλιν αὖ λέγω τοῦ τε ῥήματος καὶ τοῦ δόγ- 10 
µατος οὐκ εἶναι ζημίαν µείζω πάσαιρ πόλεσιν' ἀκούσατε 3909 
δὲ ὅσον φημὶ αὔτ' εἶναι κακόν, 

XA. Ἡ τὸ ψέγεσθαι τὴν ἀρχαιότητα λέγεις ἐν ταῖς Ὦ 
πόλεσιν; 

46. Πάνυ μὲν οὖν. 1 

XA. Οὐ φαύλους τοίνυν ἡμᾶς ἂν ἀκροατὰς πρὸς 
αὐτὸν τὸν λόγον ἔχοις ὢν τοῦτον, ἀλλ) ὡς δυνατὸν εὖμε- 
γεστάτους. 

4Θ. Εἰκὸς γοῦν. 

Κ. «έχε µόνον. 30 - 
4θΘ. "πε δή, µειζόνως αὐτὸν ἀκούσωμέν τε ἡμῶν αὐ- 

τῶν καὶ πρὸς ἀλλήλους οὕτως εἴπωμεν. μεταβολὴν γὰρ 
δὴ πάντων πλὴν κακῶν πολὺ σφαλερώτατον εὑρήσομεν 
ἐν ὥραις πάσαις, ἐν πνεύµασιν, ἐν διαίταις σωμάτων, 
ἐν τρύποις φυχῶν, ἐν ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐ τοῖς μέν, τοῖς. 

ὃ) οὔ, πλήν, ὃ τί περ εἶπον νῦν δή, κακοῖς' ὥστε, εἴτις Ἐ 
ἀποβλέψειε πρὸς σώματα, ὡς πᾶσι μὶν σιτίοις, πᾶσι ὅ' 
αὖ ποτοῖς καὶ πόνοις ἐυνήθη γιγνόµενα, καὶ τὺ πρῶτον 
ταραχθέντα ὑπ' αὐτῶν, ἔπειε ἐξ αὐτῶν τούτων ὑπὸ χρό- 
ρου σάρκας φύσαντα οἰκείας τούτοις, φίλα τε καὶ συνήθη 30 
καὶ γγώριµα γενόµενα ἁπάσῃ ταύτῃ τῇ διαίτη πρὸς ἠδο- 
νὴν καὶ ὑγίεαν ἄριστα διάγει, καὶ ἄν ποτ ἄρα ὧναγ- 
κασθῇ µεταβάλλειν αὖθις ἠνεινοῦν τῶν εὐδοκίμων ὅιαι- 
τῶν, τό γε κατ ἀρχὰς συνταφαχθεὶς ὑπὸ νόσων µόγι 9ί 
ποεὶ κατέστη τὴν συνήθειαν τῇ τροφῇ πάλιν ἀπολαβών: αν 
ταὐεὺν δὴ δεῖ νοµίζεν τοῦτο γίγνεσθαι καὶ περὶ τὰς 
τῶν ἀνθρώπων διανοίας τε ἅμα καὶ τὰς τῶν ψυχῶν φύ- 
σεις" οἷς γὰρ ἂν ἐντραφῶσι »όμοις καὶ κατά τινα θείαν 
εὐτυχίαν ἀκίνητοι γένωνται μακρῶν καὶ πολλῶν χρόνων, B 
ὧς µηδένα ἴχειν µνείαν μηδὶ ἀκοὴν τοῦ ποτὶ ἅλλως αὐτὰ ῃ 
σχεῖν ἢ καθάπερ νῦν ἔχει, σέβεται καὶ φοβεῖεαι πᾶσα 
ἡ ψυχἠ τό τι κινεῖν τῶν τύτε καθεστώτων. μηχανὴν δὴ 
δεῖ τὸν νοµοθέτην ἐννοεῖν ἀμόθεν γέποθεν, ὄντινα τρό- 
πον τοῦτ ἴσται τῇ πό]ει. τῇδ οὖν ἔγωγε εὐρίσχω. τὰς 
παιδιὰς πάντες διανοοῦνται κινουµένας τῶν νέων, ὕπερ 

ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, παιδιὰς ὄντως εἶναι καὶ οὐ τὴν µε- 
γίσεην ἐξ αὐεῶν σπουδὴν καὶ βλάβη» ξυµβαίνεν, ὥστε ϐϱ 
οὐκ ὠποτρέπουσιν αἆλλὰ ξυνέπονται ὑπείκοντες: καὶ οὐ 
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λογίξονται τόδε, ὅτι τούτους ἀνάγκη τοὺς παῖδας τοὺς ἐν 
ταῖς παιδιαῖς νεωτερίζοντας ἑτέρους ἄνδρας τῶν ἔμπρο- 

σθεν γενέσθαι παίδων, γενοµένους δὲ ἄλλους ἄλλον βίον 
ξητεῖν, ζητήσαντας δὲ ἱτέρων ἐπιτηδευμάτων καὶ νόμων 

5 ἐπιθυμῆσαι, καὶ μετὰ τοῦτο ὡς ἤξοντος τοῦ νῦν δὴ 1εγο- 
Ὦ µένου μεγίστου κακοῦ πύλασιν οὐδεὶς αὐτῶν φοβεῖται. τὰ 
39. μὶν οὖν ἄλλα ἑλάττω μεταβαλλόμενα κακὰ διεξεργάζοιτ' 

ἄν, ὅσα περὶ σχήµατα πάσχει τὸ τοιοῦτον" ὅσα δὲ περὶ 
τὰ τῶν ἠθῶν ἐπαίνου τε καὶ φόγου πέρι πυκνὰ µετα- 

Ιοπίπτει, πάντων, οἴομαι, µέγιστά τε καὶ πλείστης εὐλαβείας 
δεόµενα ἂν εἴη. 

Κά. Πῶς γὰρ οὔ; 
4Θ. Τί οὖν; τοῖς ἴμπροσθεν Ἰόγοις πιστεύοµεν, οἷς 

ἑλήλομεν ὡς τὰ περὶ τοὺς ῥυθμοὺς καὶ πᾶσαν µουσικήν 

15 ἐστι τρόπων µιμήματα βελτιόνων καὶ χειρόνων ἀνθρώπων; 

Ε ἢ πῶς - 
XA. Οὐδαμῶς ἄλίως πως τό γε παρ ἡμῖν δόγμα 

ἔχον ἂν εἴη. 
4Θ. Οὐκοῦν, φαµέν, ἅπασαν µηχανητέον μηχανὴν 

30 ὕπως ἂν ἡμῖν οἱ παῖδες μήτε ἐπιθυμῶσιν ἄλλων µιµη- 
µάτων ἅπτεεσθαι κατὰ ὀρχήσεις ἢ κατὰ µελωδίας, μήτε 
τις αὐτοὺς πείση προσάγων παντοίας ἡδονάς ; 

Κμ. Ὀρθότατα λέγεις. 
4Θ. "Ἔχει τις οὖν ἡμῶν ἐπὶ τὰ τοιαῦτα βελτίω τινὰ 

αδτέχνην τῆς τῶν Αἰγυπτίων; 
Κα. Ποίας δὴ λέγεις; 

ΑΘ. Τοῦ καθιερῶσαι πᾶσαν μὶν ὄρχησιν, πάντα δὲ 
µέλη, τάξαντας πρῶτον μὲν τὰς ἑορτάς, συλλογισαμένους 
εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἄσεινας ἐν «οἷς χρόνοις καὶ οἴστισιν ἑκά- 

9319 στοις τῶν θεῶν καὶ παισὶ τούτων καὶ δαΐµοσι γίγνεσθαι 
χρεών, μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπὶ τοῖς τῶν θεῶν θύμασιν ἕκά- 

στοις ἣν ᾠδὴν δεῖ ἐφυμνεῖσθαι, καὶ χορείαις ποίαισι 

Ἡ ἠγεραίρεν τὴν τότε Θνσίαν, τάξαι μὲν πρῶτον τίνας, ἃ 
ὅ᾽ ἂν ταχθῇ, Μοίφαις καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι Θεοῖς θύσαν- 

Ἅδτας κοινῇ πάνταφ τοὺς πολίτας σπένδοντας καθιεροῦν 
ἑκάστας τὰς ὡδάς ἑκάστοις τῶν θεῶν καὶ τῶν ἄλλων: ἂν 

δὲ παρ’ αὐτά τίς τῷ θεῶν ἄλλους ὕμνους ἢ χοφείας προσ- 
άγῃ, τοὺς ἱερέας τε καὶ τὰς Ἱερείας µετά νομοφυλάκων 

ἐξείργοντας ὁσίως ἐξείργειν καὶ κατὰ νόµο», τὸν δὲ ἔξειρ- 
«οἸόμενον, ἂν μὴ ἑκὼν ἐξείργηται, δίκας ἀσεβείας διὰ βίου 

635 παντὸς τῷ ἐθελήσαντι παρέχει». 
κι. Ὀρθώς. 

ιν 4Θ. Πρὸς τούτῳ δὴ νῦν γενόµενοι τῷ λόγῳ πάθωµεν 
τὸ πρέπον ἡμῖν αὐτοῖς. 

.. Κι. Τοῦ πέρι λάγεις: 

4Θ. Πᾶς που νέος, μὴ ὅτι πρεσβύτης, ἰδὼν ἂν ἢῆ 

καὶ ἀκούόας ὁτιοῦν τῶν ἐκτόπων καὶ μηδαμῇ πως ξυνή- 
θων, οὐκ ἄν ποτέ που τὸ ἀπορηθὲν περὶ αὐτῶν συγχω- 
ρήσειεν ἐπιδραμὼν οὕτως εὐθύς, στὰς δ’ ἄν, καθώπερ ἐν 
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τριόδῳ γενόμενος καὶ μὴ σφόδρα κατειδὼς ὁδόν, εἴτε 
μόνος εἴτε μετ ἄλλων τύχοι πορευόµενος, ἀνέροα) ἂν 
αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους τὸ ἀπορούμενον, καὶ οὐκ ὤν πρό- 2 
τερον ὀρμήσειε, πρίν πῃ βεβαιώσαιτο τὴν σκέψιν τῆς πο- 
ρείας, ὅπῃ ποτὲ φέρει. καὶ δὴ καὶ τὸ παρὸν ἡμῖν ὡσαύτως 6 
ποιητέον' ἀτόπου γὰρ τὰ νῦν ἐμπεπτωκύτος λόγου περὶ 
7όμων ἀνάγκη που σκέφιν πᾶσαν ποιήσασθαι καὶ μὴ ῥᾳ- 
δίως οὕτω περὶ τοσούεων τηλικούτους ὄντας φάναι, διι- 
σχυριζοµέρους ἐν τῷ παραχρῆμά τι σαφὲς ἂν εἰπεῖν ἔχειν. 

Κά. ἸΑληθέστατα λέγειρ. 1ο 

4Θ. Οὐκοῦν τούτῳ μὲν χρόνον δώσομε», βεβαιώσοµεν R 
δὲ τότε αὐτὸ ὁπόεαν σκεψώμεθα ἱκανῶς: ἵνα δὲ μὴ τὴν 
ἑπομένην τάξιν τοῖς νόµοις τοῖς νῦν ἡμῖν παροῦσι διαπε- 
ρώνασθαι κωλυθῶμεν µάτην, ἴωμεν πρὸς τὸ τέλος αὐτῶν. 
τάχα γὰρ ἴσως, εἰ Θεὸς ἐθέλοι, κἂν ἡ διέξοδος αὕτη ὅλη ι5 
σχοῦσα τέλος Ἱκανῶς ἂν μηνύσειε καὶ τὸ νῦν διαπορούµενον. 

Κά. "Αρισε, ὦ ξένε, λέγεις, καὶ ποιῶμεν οὕτως ὡς 
εἴρηκας. 

4Θ. «εδύχγθω μὲν δή, φαµέν, τὸ ἄτοπον τοῦτο, 
7όμους τὰς ᾧδὰς ἡμῖν γεγονέναι, καὶ καθάπερ οἱ παλαιοὶ 19 
τότε περὶ κμβαρῳδίαν οὕτω πως, ὡς ἔοικεν, αἰνόμασαν, 
ὥστε τάχ ἂν οὐδ' ἐκεῖνοι παντάπασί γ ὢν ἀφεστῶτες εἷεν 800 
τοῦ νῦν Ἱεγομένου, καθ’ ὕπνον δὲ οἷόν πού τις ἢ καὶ 
ὕπαρ ἐγρηγορὼς ὠνείρωξε µαντευόµενος αὐτό. εὺ ὁ' οὖν 90 
δόγμα περὶ αὐτοῦ τοῦτ' ἔστω' παρὰ τὰ δηµόσια µέλη τεἍδ 
καὶ Ἱερὰ καὶ τὴν τῶν νέων ξύμπασαν χορείαν μηδεὶς μᾶλ- 
1ον ἢ παρ ὀντινοῦν ἄλλον τῶν νόμων φθεγγέοθω μηδ᾽ 
ἐν ὀρχήσει κινείσθω. καὶ ὁ μὲν τοιοῦτος ἀζήμιος ἁπαλ- 
λαττέσθω, τὸν δὶ μὴ πειθόμενον, καθάπερ ἐῤῥήθη νῦν 
δή, νομοφύλακές τε καὶ ἱέρεαι καὶ ἱερες κολαξόντων. 308 
κείσθω δὲ νῦν ἡμῖν ταῦτα τῷ λόγῳ; 

Κα. Κείσθα. 

ΑΘ. Τίνα δὴ τρόπον αὐτὰ νομοθετῶν τις μὴ παν- 
τάπασι καταγέλαστος γέγνοις ἄν; ἴδωμεν δὴ τὸ τοιόνδ᾽ 
ἔτι περὶ αὐτά. ἀσφαλέστατον καθάπερ ἐκμαγεῖ' ἄττ᾽ αὐ- 15 
τοῖσι πρῶτον πλάσασθαι τῷ λόγω. λέγω δὲ ἓν μὲν τῶν 
ἐκμαγείων εἶναι τοιόνδε τι" Θυσίας γενομένης καὶ Ἱερῶν 

παυθέντων κατὰ νύμον, εἴ τώ τις, φαμέν, ἰδίᾳ παραστὰς 

τοῖς βωμοῖς τε καὶ Ἱεροῖς, υἱὸς ἢ καὶ ἀδελφός, βλασφημοῖ C 
πᾶσαν βἰασφημίαν, ἂρ οὐκ ὢν φαϊμεν. ἀθυμίαν καὶ κο 
κακὴν ὄτταν καὶ µαντείαν πατρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ἂν οἱ- 
κείοις φθέγγοιτο ἐντιθείς; 

Κι. Τί µήνι 
4Θ. Ἐν τοίνυν τοῖς παρ ἡμῖν τόποις τοῦτ ἐδεὶ ταῖς 

πόλεσι γιγνόµενον ὡς ἔπος εἰπεῖν σχεδὸν ὀλίγου πάσαις' as 260 
δημοσίᾳ γάρ τινα θνσίαν ὕταν ἀρχή τις Θύσῃ, μετὰ ταῦτα 
χοφὸς οὐχ εἰς ἀλλὰ πλῆθος χορῶν κει, καὶ σεάντες οὐ 
πύῤῥω τῶν βωμῶν αλλά παρ αὐτοὺς ἐνίοτε πᾶσαν βλα- ϐ 
σφηµίαν τῶν ἱερῶν καταχέουσι, ῥήμασί τε καὶ ῥυθμοῖς 
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καὶ γοωδεστάταις ἁρμονίαις συντείνοντες τὰς τῶν ἀκροω- 
µένων φυχάς, καὶ ὃς ἂν δακρῦσαι μάλιστα τὴν Θύσασαν 
παραχρῆμα ποιήσῃ πόλιν, οὗτος τὰ νικητήρια φέρει" τοῦ- 
τον δὴ τὸν νόµον ἄρ οὐκ ἀποφηφιζόμεθα; καὶ εἴ ποτ 

δ ἄρα δεῖ τοιούτων οἴκεων γίγνεσθαι τοὺς πολίτας ἐπηκόους, 
ὁπύταν ἡμέραι μὴ καθαραί τινες ἁλλὰ ἀποφράδες ώσι, 

κ τόθ) ἥκει δέον ἂν εἴη μᾶλλον χορούς τινας ἔξωθεν µεµι- 

σθωµένονς ᾠδούς, οἷον οἱ περὶ τοὺς τελεντήσαντας μισθού- 
µενοι Καρικῇ τινὶ Μούση προπέρπουσι τοὺς τελευτήσαν- 

σταρ; τοιοῦτόν που πρέπον ἂν εἴη καὶ περὶ τὰς τοιαύτας 
ὠδὰς γιγρόµενον. καὶ δὴ καὶ στολή γέ που ταῖς ἐπικη- 
δείοις ᾠδαῖς οὐ στέφανοι πρέποιεν ἂν οὐδ' ἐπίχρυσοι 
κόσμοι, πᾶν δὲ τοὐναντίον, ἵν' ὅ τι τάχιστα περὶ αὐτῶν 
λέγων ἁπαλλάετωμαι. τὸ δὲ τοσοῦτον ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπα- 

ιόνερωτῶ πάλιν, τῶν ἐκμαγείων ταῖς ὠδαῖς εἰ πρῶτον ἓν 
τοῦθ) ἡμῖν ἀρέσκον κείσθω. 

AA. Τὸ ποῖον; 

97 4Θ. Εὐφημία, καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς ᾠδῆς γένος εὔφη- 
801 Ἅµον ἡμῖν πάντη πάντως ὑπαρχέτω. ἢ μηδὲν ἐπανερωτῶ, 

πτιθῶ δὲ τοῦτο οὕτως: 
Κά. Παντάπασι μὲν οὖν τίθει: 

ταῖς ψήφοις οὗτος ὁ νόµορ. 

4θΘ. Τίς δὴ μετ εὐφημίαν δεύτερος ἂν εἴη νόμος 
μουσικῆς; ἆρ οὐκ εὐχὰς εἶναι τοῖς Θεοῖς οἷς θύομεν 

35 ἑκάστοτε; 

Κα. Πῶς γὰρ οὔ, 
46. Τρίτος ὅ’, οἶμαι, νόμος, ὅτι γνόντας δεῖ τοὺᾳ 

ποιητὰς ὡς εὐχαὶ παρὰ θεῶν αἰτήσεις εἰσί, δεῖ δὴ τὸν 
φοῦν αὐτοὺς σφόδρα προσίχειν µή ποτε λάδωσι κακὸν ὡς 

n ao ἀγαθὸν αἰτούμενοι: γελοῖον γὰρ δὴ τὸ πάθος, οἶμαι, 
τοῦτ ἂν έγνοιτο εὐχῆς τοιαύτης γενομένης. 

Κα. Τί µήνι 
4Θ. Οὐκοῦν ἡμεῖς ἔμπροσθεν σμικρὺν τῷ λόγῳ ἐπεί- 

σΌημεν ὡς οὔτε ἀργυροῦν δεῖ Πλοῦτον οὔτε χρυσοῦν ἐν 
αὔπόλει Ἱδρυμένον ἐνοικεῖν; 

Κι. Πάνυ μὶν οὖν. 

αθ. Τίνος οὖν ποτὶ παράδειγµα εἰρῆσθαι φῶώμεν 
τοῦτον τὸν λόγον; ἆφ οὐ τοῖῦδε, ὅτι τὸ τῶν ποιηεῶν 
γένος οὐ πᾶν Ἱκανόν ἐστι γιγνώσχειν σφόδρα τά τε ἀγαθὰ 

ϱ 4οκαὶ μή; ποιήσας οὖν δή ποὺ τις ποιητὴς ῥήμασιν ἢ καὶ 
8 κατὰ µέλος τοῦτο ἡμαρτημέίνον, εὐχὰς οὐκ ὀρθάᾳ, ἡμῖν 

τοὺς πολίτας περὶ τῶν μµεγίστων εὔχεσθαι τναντία ποι- 
ήσει" καί τοι τούτου, καθάπερ ἐλέγομεν, οὐ πολλὰ ἆμαρ- 
τήµατα ἀνευρήσομεν µείζω. Θῶμεν δὴ καὶ τοῦτον τῶν 

«ο περὶ Μοῦσαν νόμων καὶ τύπων ἕνα; 

Κ. Τίνα; σαφέστερον εὐπὲ ἡμῖν. 
46. ἨΤὸν ποιητὴν παρὰ τὰ τῆς πύλεως νόμιμα καὶ 

δίκαια ἢ καλὰ ἢ ἀγαθὰ μηδὶν ποιεῖν ἄλλιο, τὰ δὲ πονη- 
ϱ Φθέντα μὴ ἐξεῖναι τῶν ἰδιωτῶν μηδενὶ πρότερον δεικνύναι, 

φικᾷ γὰρ πάσαισι 
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πρὶν ἂν αὐτοῖς τοῖς περὶ ταῦτα ἀποδεδειγμένοις κριταῖς 
καὶ τοῖς νομοφύλαξι δειχθῇ καὶ ἀρέσῃ. σχεδὸν δὲ ἀποδε- 
δειγµένοι εἰσὶν ἡμῖν οὓς εἱλόμεθα νοµοθέτας περὶ τὰ µου- 

σικὰ καὶ τὸν τῆς παιδείας ἐπιμελητήν. τί οὖν; ὃ πολλάκις 683 
ἐρωτῶ, κείσθω νόμος ἡμῖν καὶ τύπος ἐκμαγεῖόν τε τρίτον ὃ 
τοῦτο, ἡ πῶς δοχεῖ; 

δη. Κείσθω" εἰ µήν; 
4Θ. ΛΜιτά γε μὴν ταῦτα ὤμνοι θεῶν καὶ ἐγκώμια Ε 

κεκοιρωνηµένα εὐχαῖς ᾷδοιτ' ἂν ὀρθύτατα, καὶ μετὰ θεοὺς 
ὠσαύτως περὶ δαίµονάς τε καὶ ἤρωας μετ) ἐγκωμίων εὐχαὶ ιο 
γήγνοιντ) ἂν τούτοις πᾶσι πρέπουσαι. 

Κά. Πῶς γὰρ οὗ; 
4Θ. Μετά γε μὴν ταῦτ' ἤδη νόμος ἄνευ φθόνων 

εὐθὺς γίγνοα᾽ ἂν ὅδε' τῶν πολιτῶν ὁπόσοι τέλοφ ἔχοιεν 99 
τοῦ βίου κατὰ σώματα ἢ κατὰ φυχὰς ἔργα ἐξειργασμένοι 15 
καλὰ καὶ ἐπίπονα καὶ τοῖς νόµοις εὐπειθεῖς γεγονότες, 
ἐγκωμίων αὐτοὺς τυγχάνειν πρέπον ἂν εἴη. 

Χ4. Πῶς & οὔ; 

4Θ. Τούς γε μὴν ἔτι ζώντας ἐγκωμίοιᾳ τε καὶ ὄμνοις 8099 
τιµᾷν οὐκ ἀσφαλές, πρὶν ἂν ἅπαντά τις τὸν βίον δια- 30 
δραμὼν τέλος ἐπισεήσηται καλών. ταῦτα δὲ πάντα ἡμῖν 
ἔστω κοινὰ ἀνδράσι τε καὶ γυναιξὶν ἀγαθοῖς καὶ ἀγαθαῖς 
διαφανῶς γενοµένοις. τὰς δὲ ᾠδάς τε καὶ ὀρχήσεις οὗ- 

τωσὶ χρὴ καθίσεασθαι" πολλὰ ἔσει παλαιῶν παλαιὰ περὶ 
µουσικἠν καὶ καλὰ ποιήµατα, καὶ δὴ καὶ τοῖς σώμασιν 35 

ὀρχήσεις ὠὡσαύτως, ὧν οὐδεὶς φθόνος ἐκλέξασθαι τῇ κα- 
Θισταμένῃ πολιτείᾳ τὸ πρέπον καὶ ἁρμόττον" δοκιμαστὰς Β 
δὲ τούτων ἑλομένους τὴν ἑκλογὴν ποιεῖσθαι μἡ νεωτέρους 
πεντήκοντα ἐτῶν, καὶ ὅ τι μὲν ἂν Ἱκανὸν εἶναι δόξῃ. τῶν 
παλαιῶν ποιημάτων, ἐγκρίνειν, ὃ τι δ᾽ ἂν ἐνδεὶς ἢ τόνο 
παράπαν ἀνεπιτήδειον, τὸ μὲν ἀποβάλλεσθαι πανεάπασι, 
τὸ ὅ) ἐπανερομένους ἐπιῤῥυθμίξειν, ποιητικοὺς ἅμα καὶ 
μουσικοὺς ἄνδρας παραλαβόντας, χρωµένους αὐτῶν ταῖς 
δυνάµεσι τῆς ποιήσεως, ταῖς δὲ ἡδοναῖς καὶ ἐπιθυμίαις 

μὴ ἐπιερέποντας ὦλλ ἤ τισιν ὀλίγοις, ἐξηγουμένους δξτάλδς 
τοῦ νοµοθέτου βουλήματα ὅ τι μάλιστα ὄρχησίν τε καὶ 30 
ᾠδὴν καὶ πᾶσαν Ἱορείαν συσεήσασθαι κατὰ τὸν αὐτῶν 
φοῦν. πᾶσα ὃδ᾽ ἄτακεός γε τάξιν λαβοῦσα περὶ Μοῦσαν 
διατριβὴ καὶ μὴ παρατωθεµένης τῆς γλυκείας ἸΜούσης 
ἁμείνων μυρίῳ: τὸ δ’ ἠδὺ κοινὸν πάσαις. ἐν ᾗ γὰρ ἂν κο 
ἐκ παίδων τις µέχρι τῆς ἑστηκυίας τε καὶ ἔμφρονος ἡλι- 
κίας διαβιῷ, σώφρονι μὲν ΠΜούση καὶ τεταγµένῃ, ἀκούων 
δὲ τῆς ἐναντίας μισεῖ καὶ ἀνελεύθερον αὐτὴν προσαγορεύε, D 
τραφεὶς ὅ᾽ ἐν τῇ κοινῇ καὶ γλυκείᾳ φυχρὰν καὶ ἀηδῆ τὴν 
ταύτῃ ἐναντίαν εἶναι φησίν, ὥστε, ὅπερ ἐῤῥήθη νῦν δή, 5 
τό γε τῆς ἡδονῆς ἢ ἀηδίας περὶ ἑκατέρας οὐδὲν πεπλεο- 
νέκτηκεν, ἐκ περιττοῦ δὲ ἡ μὲν βελείους, ἡ δὲ χείρους 
τοὺς ἐν αὐτῇ τραφέντας ἑκάστεοτε παρέχεται. 

Κά. Καλῶς εἴρηκας. 
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40. Ἔει δὲ θηλείαιξ τε πρεπούσας ᾠδὰς ἄῤῥεοί τε 
χωρίσαι που δέον ἂν εἴη τύπῳ τινὶ διορισάµενον, καὶ 

ΕΚ ἁρμονίαισι δὴ καὶ ῥυθμαῖς προόαρµόττειν ἀναγκαῖον" δει- 

νὸν γὰρ ὕλῃ γε ἁρμονίᾳ ἀπάδειν ἢ ῥυθμῷ ἀφῥυθμεϊν, 
σμηδὶν προσήκοντα τούτων ἑκάστοις ἀποδιδόντα τοῖς µέ- 
λεσιν. ἀναγκαῖον δὴ καὶ τούτων τὰ σχήµατά γε ροµοθε- 
τεῖν. ἔστι δὲ ἀμφοτέροις μὲν ἀμφύτερα ἀνάγκη κατεχόμενα 
ἀποδιδόναι, τὰ δὲ τῶν Φηλειῶν αὐτῷ τῷ τῆς φύσεως 
ἑκατέρου διαφέρονει, τούτῳ δεῖ καὶ διασαφεῖν. τὸ δὴ 

10 μεγαλοπρεπὶς οὖν καὶ τὸ πρὸς τὴν ἀνδρίαν ῥέπον ἀῤῥε- 
φωπὺὸν φατέον εἶναι, τὸ δὲ πρὸς τὸ κόσμιον καὶ σῶφρον 
μᾶλλον ἀποκλίνον θηλυγενέστερον ὡς ὃν παραδοτέον ἓν τε 
τῷ νόμῳ καὶ λόγῳ. τάξις μὲν δή τις αὕτη" τούτων δὲ 
αὐτῶν διδασκαλία καὶ παράδοσις λεγέσθω τὸ μετὰ τοῦτο, 

αδτίνα τρόπον χρὴ καὶ οἶσεισε καὶ πότε πράττειν ἕκαστα 
αὐτῶν" οἷον δή τις ναυπηγὸς τὴν τῆς ναυπηγίας ἀρχὴν 
καταβαλλόμενος τὰ τροπιδεῖα ὑπογράφεται τῶν πλοίων 
σχήματα, ταὐτὺν δή µοι κἀγὼ φαίνοµαι ἐμαυτῷ δρᾷν τὰ 
τῶν βίων πειρώμενος οχήματα διαστήσασθαι κατὰ τρό- 

πππους τοὺς τῶν φυχῶν, ὄντως αὐτῶν τὰ τροπιδεῖα κατα- 
Ἡ βῥάλλεσθαι, ποίᾳ µηχανῇ καὶ εἶσι ποτὶ ερόποις ξυνύντες 

τὸν βίον ἄριστα διὰ τοῦ πλοῦ τούτου τῆς ζωῆς διακοµι- 
σθησόμεθα, τοῦτο σκοπεῖν ὀρθῶᾳ. ἔσει δὴ τοίνυν τὰ τῶν 
ἀνθρώπων πράγματα μεγάλης μὲν σπουδῆς οὐκ ἄξια, 

35 ἀναγκαῖόν γε μὴν σπουδάρεν" τοῦτο δὲ οὐκ εὐτνχές. 
ἐπειδὴ δὲ ἐνταῦθά ἐσμεν, εἴ πως διὰ προσήκοντός τινος 
αὐτὸ πρώττοιµεν, ἴσως ἂν ἡμῖν σύμμετρον ἂν εἴη. λέγω 
δὲ δὴ τί ποτε; ἴσως μέντ᾽ ἄν τίς µοι τοῦτ) αὐτὸ ὑπολα- 

ὁ βών ὀρθῶς ὑπολάβοι. 
394 XA. Πάνυ μὲν οὖν. 

4Θ. Φημὶ χρῆναι τὸ μὲν σπονδαῖον σπουδάζει», τὸ 
δὲ μὴ οπονδαῖον μή: φύσει δὲ εἶναι Θεὺν μὶν πάσης µα- 
καρίου σπουδῆς ἄξιον, ἄνθρωπον δέ, ὅπερ εἴπομεν ἕμ- 
προσθεν, Θεοῦ τι παίγνιον εἶναι µεμηχανημένον, καὶ 

as ὄντως τοῦτο αὐτοῦ τὸ βέλτισεον γεγονέναι" τούτῳ δὴ δεῖν 
τῷ ερόπῳ ξυνεπόµενον καὶ παίζοντα ὅ τι καλλίστας παι- 
διὰς πάνε ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὕτω διαβιώναε, τούναν- 
τίον ἢ νῦν διανοηθένταρ. 

Και Πῶς; 
40. Νῦν μέν που τὰς σπουδὰς οἴονται δεῖν ἕνεκα 

τῶν παιδιῶν γίγνεσθαι’ τὰ γὰρ περὶ τὸν πύλεμον ἡγοῦν- 
ται σπονδαῖα ὄντα τῆς εἰρήνης ἕνεκα δεῖν εὖὐ τίθεσθαι. 
τὸ ὅ’ ἦν ἐν πο]έμῳ μὲν ἄρα οὔτ' οὖν παιδιὰ πεφυκυῖα 
οὔτ᾽ αὖ παιδεία ποτὶ ἡμῖν ἀξιόλογος, οὔτε οὖσα οὔτ 

αἩ ἐσομένη. τὸ δή φαµεν ἡμῖν γε εἶναι σπονδαιότατον, δεῖ 
δὴ τὸν κατ εἰρήνην βίον ἕκαστον πλεῖοτόν τε καὶ ἄριστον 
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διεξειθεῖν. τίς οὖν ὀρθότης; τί παίξοντα ἐοτὶ διαβιωτέον; 
τίνας δὴ παιδιὰς θύοντα. καὶ ὥδοντα καὶ ὀρχούμενον, 
ὥστε τοὺς μὲν θεοὺς ἴλεως αὐτῷ παρασκενάξειν δυνατὺν 

εἶναι, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς ἀμύνεσθαι καὶ νικᾷν µαχόμενον. 
ὁποῖα δὲ ὅδων ἄν τις καὶ ὀργούμενος ἀμφότερα ταῦτα 639 
πράττοε, τὸ μὶν. τῶν τύπων εἴφηται καὶ καθάπερ ὁδοὶ 
τέεµηνεαι, καθ᾽ ὥς ἠτέον προςδοκῶντα καὶ τὸν ποιητὴν 
εὖ λέγειν τὸ 

Τηλέμαχ, ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις, 
ἄλλα δὲ καὶ δαίµων ὑποθήσεται" οὐ γὰρ οἵω 
οὔ σε Φεῶν ἀέπητι γενέσθαι τε τραφέµεν τε. 

ταὐτὸν δὴ καὶ τοὺς ἡμετέρους εροφίµους δεῖ διανουυµέ- 06533 
νονς τὰ μὲν εἰρημένα ἀποχρώντως νοµίζειν εἰφῆσθαι, τὰ 

δὲ καὶ τὸν δαίµονά τε καὶ Θεὺν αὐτοῖσιν ὑποθήσεσθαι 
Φνσιῶν τε πὲρι καὶ χοφειῶν, οἶστισί τε καὶ ὁπότε ἕκαστα 15 Β 
ἑκάστοις προσπαίζοντές τε καὶ Ἱλεούμενοι κατὰ τὸν ερόπον 

τῆς φύσεως διαβιώσονται, Θαύματα ὄντες τὸ πολύ, σµι- 
κρἂὰ δὲ ἀληθείας ἄττα µετέχοντες. 

ΜΕ. Παντάπασι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἡμῖν, ὢ 
ξένε, διαφανλίζεις. 

4Θ. Μὴ θαυμάσης, ὦ Μέγάλε, ἁλλὰ Εύγγνωθί μοι" 
πρὸς γὰρ τὸν θεὸν ἀπιδῶν καὶ παθὼν εἶπον ὅπερ εἴρηκα 
νῦν. ἔστω ὅ᾽ οὖν τὸ γένος ἡμῶν μὴ φαῦλον, εἴ σοι φί- 
1ο, οπουδῆς δέ τινος ἄξιον. 

Τὸ ὅ᾽ ἑξῆς τούτοις, οὐδομίαι μὲν εἴρηνται γυμνα- 35 

σίων ἅμα καὶ διδασκαλείων ποινῶν τριχῇ κατὰ µέσην τὴν 
πόλιν, ἔξωθεν δὲ ἵππων αὖ τριχῇ περὶ τὸ ἄστυ γυμνάσιά 
τε καὶ εὐρυχώρια, τοξικῆς τε καὶ τῶν ἄλλων ἀκροβολι- 
σμῶν ἕνεκα διακεκοσµηµένα, μαθήσεώς τε ἅμα καὶ µε- 
λέτης τῶν νέων. εἰ ὃ᾽ ἄρα μὴ. τότε Ἱκανῶς ἐῤῥήθησαν, 30 
νῦν εἰρήσθω τῷ λόγῳ μετὰ νόμων. ἐν δὲ τούὔεοι; πᾶσι 

διδασκάἶους ἑκάσεων πεπεισµένους μισθοῖς, οἰκοῦντας Ὁ 
ένους, διδάσκειν τε πάντα Όσα πρὸς τὸν πύόλεμόν ἔσει 
µαθήµατα τοὺς φοιτῶντας Όσα τε πρὸς µουσικήν, οὐχ 

ὃν μὲν ὢν ὁ πατὴρ βούληται, φοιτῶντα, ὃν ὅ' ἂν μή, 
ἑῶντα τὰς παιδείας, αλλά τὸ λεγόµενον πάνε ἄνδρα καὶ 

παῖδα κατὰ τὺ δυνατόν, ὡς τῆς πόλεως μᾶλλον ἢ τῶν 
γεννητόρων ὄντας, παιδευτέον ἐξ ἀνάγκης. τὸ αὐτὰ δὲ 
δὴ καὶ περὶ Θηλειῶν ὁ μὲν ἐμὸς νόµος ἂν εἶποι πάντα, 
ὕσαπερ καὶ περὶ τῶν ἀῤῥένων, ἴσα καὶ τὰς Θηλείαρ ιο 
ἀσκεῖν δεῖν' καὶ οὐδὲν φοβηθεὶς εἴποιμ᾽ ἂν τοῦτον τὸν Ε 
λόγον οὔτε ἱππικῆς οὔτε γυμνασεικῆς, ὡς ἀνδράσι μὲν 
πρέπον ἂν εἴη, νυναιξὶ δὲ οὐκ ἂν πρέπον. ἀκούων μὲν 
γὰρ δὴ μύθους παλαιοὺς πέπεισµαι, τὰ δὲ νῦν ὡς ἔπος 
εἰπεῖν οἶδα ὅτι μυριάδες ἀναρίθμητοι γυναικών εἰσὶ τῶν 5 
περὶ τὸν Πόντον, ἂς Σαουρομάτιδας καλοῦσιν, αἷς οὐχ 
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4086 Όππων µόνον ἁλλὰ καὶ τόξων καὶ τῶν ἄλλων Όπλων κοι- 
35 νωνία καὶ τοῖς ἀνδράσιν ἴση πφοστεταγµένη ἴσως ἀσκεῖται. 

λογισμὸν δὲ πρὸς τούτοις περὶ τούτων τοιόνδε τινὰ ἔχω" 
φηµέ, εἴπερ ταῦτα οὕτω ξυμβαίνειν ἐστὶ δυνατά, πάντων 

δ ἀνοητότατα τὰ νῦν ἓν τοῖς παρ ἡμῖν τόποις γίγνεσθαι 
τὸ μὴ πάση ῥώμῃ πάντας ὁμοθυμαθὸν ἐπιτηδεύειν ἄν- 
ὄφας γυναιξὶ ταύτά. σχεδὸν γὰρ ὀλίγον πᾶσα ἡμίσεια 
πόλις ἀνεὶ διπλασίας οὕτως ἴστι τε καὶ γίνεται ἐκ τῶν 

Ὦ αὐτῶν τεἰῶν καὶ πόνων καί τοι Θαυμαστὸν ἂν ἁμάρ- 

Ίότημα νοµοθέτῃ τοῦτ αὐτὸ γίγνοιτο. 

Κ. ᾿Εοικέ γε" ἔσει μέντοι πάμπολλα ἡμῖν, ὦ ξένε, 
παρὰ τὰς εἰωθυίας πολιτείας τῶν νῦν λεγομένων. 

4Θ. ᾽Αλλὰ γὰρ εἶπον τὸν μὲν λόγον ἐσαι διεξελθεῖν, 

εὖ διεθόντος δὲ οὕτω τὸ δοκοῦν αἱρεῖόθαι δεῖν. 
1. Κά. ΠΜάλα εἶπές τε ἐμμελῶς πεποίηκάς τ’ ἐμὲ τὰ 

νῦν αὐτὸν ἐμαυτῷ ἐπιπλήττειν ὅτι ταῦτα εἴρηκα. λέγε 
6 οὖν εὖ μετὰ ταῦτα ὃ τι σοι κεχαρισµένον ἐστίν. 

48. Τόδε ἴμοιε, ὦ Κλενία, ὃ καὶ πρόσθεν εἶπον, 
ὡς, εἰ μὶν ταῦτα ἦν μὴ Ἱκανῶς ἔργοις ἐληλεγμένα ὅτι 

30 ὄνρατά ἐσει γίγνεσθαι, τάχα ἦν ἄν τι καὶ ἀντειπεῖν τῷ 
Ἰόγῳ, νῦν δὲ ἄλλο τί που ζητητέον ἐκείνω τῷ τοῦτον 

3δ τὺν νόµον μηδαμῆ δεχοµένῳ, τὸ ὅ) ἡμέτερον διακέλευµα 
ἐν τούτοις οὐκ ἀποσβήσεται, τὸ μὴ οὐ λέγειν ὡς δεῖ παι- 
δείας τε καὶ τῶν ἄλλων ὃ τι μάλιστα κοινωνεῖν τὸ θῆλυ 

Ὁ 19 γένος ἡμῖν τῷ τῶν ἀῤῥένων γένει. καὶ γὰρ οὖν οὗτωσί 
πως δεῖ περὶ αὐτῶν διανοηθῆναι. φέρε, μὴ μετεχουσῶν 
ἀνδράσι γυναικῶν κοινῇ τῆς ζωῆς πάσης μῶν οὐκ ἀνάγκη 
Ἰενέσθαι γέ τινα τάξιν ἑτέραν αὐταῖς; 

XA. Ανάγκη μὲν οὖν. 
: 4ἀΘ. Τίνα οὖν ἴμπροσθεν τῶν νῦν ἀποδεδειγμένων 

θεῖμεν ἂν τῆς κοινωνίαφ ταύτης, ἣν νῦν αὐεαῖς ἡμεῖς 

προστάττοµεν; πύτερον ἣν Θρᾷκες ταῖς γυναιξὶ χρώνται 

Εξ καὶ πολλὰ ἕτερα γένη, Τεωφγεῖν τε καὶ βουκολεῖν καὶ ποι- 

µαίνειν καὶ διακονεῖν μηὺὲν διαφερόντως τῶν δούλων, 

3 ἤ καθάπερ ἡμεῖς ἅπαντές τε οἱ περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον; 
νῦν γὰρ δὴ τό γε παφ’ ἡμῖν ὧδὲ ἐστι περὶ τούτων γιγνό- 
µενον” ες τινα μίαν οἴκησιν ξυμφορήόαντες, τὸ λεγόμε- 

νον, πάντα χρήματα παρέδοµεν ταῖς γυναιξὶ διαταμιεύειν 
τε καὶ κερχίδων ἄρχειν καὶ πάση» ταλασίας. ἢ τὸ τούτων 

δὴ διὰ µέσον φῶμεν, ὦ ΛΜέγιλλε, τὸ {ακωνικύν; κύρας 
06 μὶν γυµνασίων μετόχους οὔσας ἅμα καὶ µουσικῆς ζῆν 

δεῖν, γυναῖκας δὲ ἀργοὺς μὲν ταλασίας, ἀσκητικὸν δὲ τινα 
βίον καὶ οὐδαμῶς φαῦλον οὐδ᾽ εὐτελῆ διωπλέκειν, θεραπείας 

37 δὲ καὶ ταµιείας αὖ καὶ παιδοτροφίας εἷρ τι μέσον ἀφι- 

5 κνεῖσθαι" τῶν δὲ εἰ τὸν πόλιµον μὴ κοιρωνούσας, ὥστ᾽ 

οὐδ' εἴ τίς ποτε διαµάχεσθαι περὶ πόλεώς τε καὶ παίδων 
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ἀναγκαία τύχη γήγνοιτο, οὔτε ἂν τόξων, ὥς τινες ᾿ἆμα- 
ζόνες, οὔτ᾽ ἄλλης κοινωνῆσαί ποτε βολῆς μετὰ τέχνης ὃν- B 
γάµεναι, οὐδὲ ἀσπίδα καὶ δόρυ λαβοῦσαι µιµήσασθαι τὴν 
διόν, ὧς πορθουµένης αὐταῖς τῆς πατρίδος γενναίωφ 
ἀνειστάσας φόβον γε, εἰ μηδὶν μεῖζον, πολεμίοισι ὀύνα- 6 
σθαι παρασχεῖν ἐν τάξει τινὶ κατοφθείσας; Σαυρομάτιδας 
δὲ οὐδ' ἂν τὸ παράπαν τολµήσειαν µιμήσασθαι τοῦτον 
τὸν τρόπον διαβιοῦσαι, παρὰ γυναῖκας δὲ αὐτὰς ἄνδρες 
ἂν αἶ ἐκείνων γυναῖκες φανεῖεν. ταῦτ οὖν ἡμῶν τοὺς 
φοµοθέτας ὁ μὲν βονλόμενος ἐπαινεῖν ἐπαινείτω" τὸ ὅ 100 
ἐμὸν οὐκ ἄλλως ἂν λεχθείη". τέλεον γὰρ καὶ οὐδ' ἥμισυν 
δεῖν τὸν νοµοθέτην εἶναι, τὸ θῆλυ μὲν ἀφιέντα τρυφῶν 
καὶ ἀναλίσκειν διαίταις ἀτάκτοις χρώμενον, τοῦ δὲ ἄῤῥε- 
φορ ἐπιμεληθέντα τελέως σχεδὺν εὐδαίμονος ἤμισυ βίου 
καταλείπειν ἀντὶ διπλασίου τῇ πόλει. 5 

ΜΕ. Ti ὅράσομεν, ὦ ΚΜλεινία; τὺν ξένον ἑάσομεν 
τὴν Σπάρτην ἡμῖν οὕτω καταδραμεῖν; 

Κα. Ναΐ δεδομένης γὰρ αὐτῷ παῤῥησίας ἐἑατέον, Ὦ 
ἕως ἂν διεξένθωμεν πάντη ἱκανῶς τοὺς ρόµους. 

ΜΕ. Ὀρθῶν λέγειρ. 30 18 
4Θ. Οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα ἤδη σχεδὸν ἐμὸν πει- 635 

ρᾶσθαι φράζειν; 

Κά. Πῶς γὰρ οὔ; 
46. Τίς δὴ τρόπος ἀνθρώποις γέγνοιε᾽ ἂν τοῦ βίου, 

οἷσι τὰ μὶν ἀναγκαῖα εἴη κατεσκευασµένα μέτρια, τὰ δὲ αν 
τῶν τεχνῶν ἄλλοις παραδεδοµένα, γεωργίαι δὲ ἐκδεδο- 
µέναι δούλοι ἀπαρχὴν τῶν ἐκ τῆς γῆς ἀποτελοῦσιν ἵκα- ἙἘ 
νὴν ἀνθρώποις ζῶσι κοσµίως" ξυσσίτια δὲ κατεσκευασµένα 
εἴη χωρὶς μὲν τὰ τῶν ἀνδρών, ἐγγὺς ὅ’ ἐχόμενα τὰ τῶν 
αὐτοῖς οἰκείων, παίδων τε ἅμα θηλειῶν καὶ τῶν µητέ- 30 
ρων αὐταῖς' ἄρχουσι δὲ καὶ ἀρχούσαις εἴη προστεταγµένα 
λύειν ταῦτα ἑκάστοις τὰ ξυσσίτια πάντα καθ ἑκάστην 
ἡμέραν Θεασαμένους καὶ ἠδύντας τὴν διαγωγἠν τὴν τῶν 
ξυσσίτων, μετὰ δὲ ταῦτα σπείσαντας τόν τε ἄρχοντα καὶ 
τοὺς ἄλλους, οἷς ἂν τυγχάνῃ θεοῖρ ἡ τότε νὺξ τε καὶ 801 
ἡμέρα καθιερωμένη, κατὰ ταῦτα οὕτως οἴκαδε πορεύεσθαι; 
τοῖς δὴ ταύτῃ κεκοσµηµένοις ἄρα οὐδὲν λειπόμενόν ἔατιν 
ἀναγκαῖόν τε ἴργον καὶ παντάπασι προσήκον, ἀλλ ἐν 
τρόπῳ βοσκήµατος ἕκαστον πιαινόµενον αὐτῶν δεῖ ἔῇν; 
οὕκουν τό γε δίκαιον φαμὲν οὐδὶ καλόν, οὐδ' οἷόν τεο 
τὸν ζώντα οὕτως ἀτυχῆσαι τοῦ προσήκοντος, προσήκει δὲ 39 
ἀργῷ καὶ ῥᾳθύμως καταπεπιασµένῳ ζώῳ σχεδὺν ὑπ Ἡ 
ἄλλου διαρπασθῆναι ζώου τῶν σφόδρα τετρυχωµένων 
μετὰ ἀνδρίαφ τε ἅμα καὶ τῶν πόνων. ταῦτα οὖν δἡ δὲ 
ἀκριβείας μὲν Ἱκανῆς, ὡς καὶ νῦν, εἰ ζητοῖμεν ἄν, ἴσως ο 
οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, µέχριπερ ἂν γυναϊκές τε καὶ παϊδες 
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οἰκήσεις τε ἴδιαι καὶ ἰδίως ἄπαντ᾽ ᾗ τὰ τοιαῦτα ἑκάστοις 
ἡμῶν κατεσκενασµένα" τὰ δὲ μετ ἐκεῖν αὖ δεύτερα τὰ 
νῦν λεγόμενα εἰ γίγνοιτο ἡμῖν, γίγνοιτο ἂν καὶ µάλα µε- 

6 τρίως" ἔργον δὲ δὴ τοῖς οὕτω ζῶσί φαμεν οὐ τὸ σµικρό- 
ὅτατον οὐδὲ τὸ φανλύτατον λείπεσθαι, µέγιστον δὲ πάντων 
εἶναι προστεταγµένον ὑπὸ δικαίου νόμον΄ τοῦ γὰρ πᾶσαν 

τῶν ἄλλων πάντων ἔργων βίου ἀσχολίαν παρασκενάζοντος, 
τοῦ Πυθιάδος τε καὶ ᾿Ολυμπιάδος νίκης ὀρεγομένου, δι- 
πλασίαρ τε καὶ ἔτι πολλῷ π]έονος ἀσχολίας ἐσεὶ γέµων 

10 ὁ περὶ τὴν τοῦ σώματος πάντως καὶ ψυγῆς εἰς ἀφετῆς 
Ὦ Ὠῥἐπιμέλεαν βίος εἰρημένος ὀρθότατα. πάρεργον γὰρ οὐδὲν 

δεῖ τῶν ἄλλων ἴργων διακώλυµα γίγνεσθαι τῶν τῷ σιύ- 
ματι προσηκόντων εἰς ἀπόδοσιν πόνων καὶ τροφῆς, οὐδ' 
αὖ ψυχῇ µαθηµάτων τε καὶ ἐθῶν' πᾶσα δὲ νύξ τε καὶ 

15 ἡμέρα σχεδὺν οὐκ ἔσειν Ἱκανὴ τοῦτ) αὐτὸ πράττοντι, τὸ 
τέλεόν τε καὶ Ἱκανὸν αὐτῶν ἐκλαμβάνειν. οὕτω δὴ τούτων 

40 πεφυκότων τάξιν δεῖ γίγνεσθαι πᾶσι τοῖς ἐλευθέροις τῆς 
διατριβής περὶ τὸν χρόνον ἅπαντα, σχεδὺν ἀρξάμενον 

Ε ἐξ ἕω µέχρι τῆς τέρας ἀεὶ ξυνεχῶς ζω τε καὶ ἡλίου ἄνα- 
αοτολῆς. ποὶλὰ μὶν οὖν καὶ πυκνὰ καὶ σμικρὰ λέγων ἂν 

τις νομοθέτης ἀοχήμων φαίνοιτο περὶ τῶν κατ οἰκίαν 
διοικήσεων, τά τε ἄλλα καὶ ὅσα νύκτωρ ἁθπνίας πρι 
πρέπει τοῖς µέλλουσι διὰ τέλους φυλάξειν πᾶσαν πύλιν 

ἀκριβῶς. τὸ γὰφ ὕλην διατελεῖν ἠντινοῦν νύκτα εὔδοντα 
45 καὶ ὀντινοῦν τῶν πολιτῶν, καὶ μἡ φανερὸν εἶναι πᾶσι 

Δ0Ο8Β τοῖς οἰὐκέταις ἐγειρόμενόν τε καὶ ἐξωνισεάμενον ciel πρῶ- 
τον, τοῦτο αἰσχρὸν δεῖ δεδόχθαι πᾶσι καὶ οὐκ ἐλευθέρου, 
εἴε οὖν νόµον εἴε ἐπιτήδευμα τὸ τοιοῦτον καλεῖν ἐστὶ 
χρεών. καὶ δὴ καὶ δέσποιναν ἐν οἰκίᾳ ὑπὸ Θεραπαινίδων 

30 ἐγείρεσθαί τινων καὶ μὴ πρώτην αὐτὴν ἐγείρειν τὰς 
ἄλλας, αἰσχρὸν λέγειν χρὴ πρὸς αὐτοὺς δοῦλόν τε καὶ 
δούλην καὶ παῖδα, καὶ εἴ πως ἦν οἷόν τε, ὅλην καὶ πᾶ- 
σαν τὴν οἰκίαν. ἐγειρομένους δὲ νύχεωρ δεῖ πάντας πράτ- 

Β τειν τῶν τε πολιτικῶν µέρη πολλὰ καὶ τῶν οἰκονομιῶν, 

as ἄρχοντας μὲν κατὰ πόἶιν, δεσποίΐνας δὲ καὶ δεσπότας ἐν 
ἠδίαις οὐκίαιςο. ὕπνος γὰρ δὴ πολὺς οὔτε τοῖς σώμασιν 
οὔτε ταῖς φυχαῖς ἡμῶν οὐδ αὖ ταῖς πράξεσι ταῖς περὶ 
ταῦτα πάντα ἁρμόετων ἐσεὶ κατὰ φύσιν. καθεύδων γὰρ 

4! οὐδεὶς οὐδενὸς ἄξιος, οὐδὲν μᾶλλον τοῦ μὴ ζῶντορ" ἀλλ’ 
«0 ὅστις τοῦ ζῆν ἡμῶν καὶ τοῦ φρονεῖν µάλιστά ἐσει κηδε- 

µών, ἐγρήγορε χρόνον ὡς πλεΐσεον, εὐ πρὸς ὑγίεαν αὐ- 

ϱ τοῦ µόνον φυλάττων χρήσιµον" ἴσει δ' οὐ πολύ, καλῶς 
εἰς ἔθος ἐόν. ἐγρηγορότες δὲ ἄφχοντες ἐν πότεσι νύντωφ 
φοβεροὶ μὲν κακοῖς πολεμίοις τε ἅμα καὶ πολίταις, ἀγα- 

A στοὶ δὲ καὶ τίµιοι τοῖς δικαίοις τε καὶ σώφφοσιν, ὧὠφέ- 
λιμοι δὲ αὐτοῖς τε καὶ ξυμπάσῃ τῇ πόλει. 

Νὺξ μὲν δὴ διαγοµένη τοιαύτη τις πρὸς πᾶσι τοῖς 
εἰρημένοις ἀνδρίαν ἄν τινα προσπαρέχοιτο ταῖς ψυχαῖς 
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ἑκάστων τῶν ἓν ταῖς πόλεσιν' ἡμέρας δὲ ὄρθρου τε ἐπα- 
γιόντων παῖδας μὲν πρὺς διδασκάλους που τρέπεσθαι Ὁ 

Ίρεών. ἄνευ ποιµένος δὲ οὔτε πρόβατα οὔτ ἄλλο οὐδέν 
πω βιωτίον, οὐδὶ δὴ παῖδας ἄνευ τινών παιδαγωγῶν 
οὐδὺ δούλους ἄνευ δεσποτῶν. ὁ δὲ παῖς πάντων θηρίων 5 
ἐστὶ δυσμεταχειρισεύτατον" Όσῳ γὰρ μάλιστα ἔχει πηγὴν 
τοῦ φρονεῖν µήπω κατηρτυµένην, ἐπίβονλον καὶ δριμὺ 
καὶ ὑβρισεότατον Θηρίων γίγνεται. διὸ δὴ πολλοῖς αὐτὸ 
οἷον χαλινοῖς τισὶ δεῖ δεσμεύει», πρῶτον μέν, τροφῶν καὶ Ε 

µητέρων Όταν ἁπαλλάτεηται, παιδαγωγοῖς παιδίας καὶ 19 
ηπιότητος χάριν, ἴτι δ αὖ τοῖς διδάσκουσι καὶ ὁτιοῦν 49 
καὶ µαθήµασιν, οἷς ἐλεύθερον: ας ὅ’ αὖὐ δοῦλον, πᾶς ὁ 
προστυγχάνων τῶν ἐλευθέρων ὠνδρῶν κολαξέτω τόν τε 
παῖδα αὐτὸν καὶ τὸν παιδαγωγὸν καὶ τὸν διδάσκαλον, 
ἐὰν ἑξαμαρτάνῃ εἰς τι τούτων. ἂν δ αὖ προστυγχάνων 15 
τις μὴ κολάδη τῇ δίκη, ὀνείδει μὲν ἐνεχέσθω πρῶτον 
τῷ µεγίστω, ὁ δὲ τῶν νομοφυλάνων ἐπὶ τὴν τῶν παίδων 

ἀρχὴν ἠρημένος ἐπισκοπείτω τοῦτον τὸν ἐντυγχόνοντα οἷς 809 
λέγομεν καὶ μὴ κολάζοντα δίον κολάζεν, ἢ κολάξοντα 
μὴ κατὼ τρόπον, βλέπων δὲ ἡμῖν ὀξὺ καὶ διαφερόντως 9 
ἐπιμελούμενος τῆς τῶν παίδων τροφῆς κατευθννέτω τὰς 

φύσεις αὐτῶν, ἀεὶ τρέπων πρὸς τάγαθὸν κατὰ νόμους. 
τοῦτον δὲ αὐτὸν αὖ πῶς ἂν ἡμῖν ὁ νόμος αὐτὸς παιδεύ- 
σειεν ἱκανῶς; νῦν μὶν γὰρ δὴ εἴρηκεν οὐδέν πω σαφὶς 096 
οὐδὲ ἱκανόν, ἀλλὰ τὰ μέν, τὰ ὅ᾽ οὔ: δεῖ δὲ εἰς δύναμιν 19 Β 
μηδὲν παραλείπειν αὐτῷ, πάντα δὲ λόγον ἀφερμηνεύειν, 

ἵνα οὗτος τοῖς ἄλλοις µηνυτής τε ἅμα καὶ τροφεὺς γήγνη- 
ται. τὰ μὶν οὖν δὴ χορείας πέρι μελῶν τε καὶ ὀρχήσεως 
ἐφῥήθδη, τίνα τύπον ἔχοντα ἐκλεκτέα τέ ἐστι καὶ ἐπανορ- 
Φωτία καὶ καθαρωτία" τὰ δὲ ἐν γράµµασι μὶν ὄντα, χο 

ἄνευ δὲ µέτρων, ποῖα καὶ είνα µεταχειρίζεσθαι χρήσοι 

τρόπον, ὦ ἄριστε τῶν παίδων ἐπιμελητά, τοὺς ὑπὸ σοῦ {3 
τρεφοµένους, οὐκ εἰρήκαμεν. καί τοι τὰ μὲν περὶ τὸν ϱ 
πόλεμο», ἃ δεῖ µανθάνειν τε αὐτοὺς καὶ µελετῶν, ἴἔχεις 
τῷ λόγω, τὰ δὲ περὶ τὰ γράμματα πρῶτον καὶ δεύτερον 35 
λύρας πέρι καὶ λογισμῶν, ὧν ἔφαμεν δεῖν, ὅσα τε πρὺς 
πόλεμον καὶ οἰκονομίαν καὶ τὴν κατὰ πόλιν διοίκησιν 

χρῆναι ἑκάστους λαῤεῖν, καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ταῦτα ἔτι τὰ 
χρήσιµα τῶν ἐν ταῖς περιύδοις τῶν θείων, ἄστρων τε 

πίρι καὶ ἠλίου καὶ σελήνης, ὅσα διοικεῖν ἀναγκαῖόν ἐστι 0 
περὶ ταῦτα πάσῃ πόλει. τίνων δὴ πέρι λέγοµεν; ἡμερῶν D 

τάξεως εἰς μηνῶν περιόδους καὶ μηνῶν εἰς ἕκαστον τὸν 

ἐνιαυτόν, ἵνα ὥραι καὶ θνσίαι καὶ ἑορταὶ τὰ προσήκοντ 
ἀπολαμβάνουσαι ἑαυταῖς ἕκασται τῷ κατὰ φύσιν ἄγεσθαι, 
ζῶσαν τὴν πόλιν καὶ ἐγρηγορνῖαν παρεχόµεναι, θεοῖς μὶν 16 
τὰς τιμὰς ἀποδιδώσι, τοὺς ὃὶ ἀνθρώπους περὶ αὐτὰ 
μᾶλλον μφρονας ἀπεργάζωνται. ταῦτα οὕπω σοι πάντα 
Ἱκανῶφ, ὦ φίλε, παρὰ τοῦ νρµοθέτου διείρηται. πρόσεχε Ἐ 
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δὴ τὸν νοῦν τοῖς μετὰ ταὔεα µέλλουσι ῥηθήσεσθαι. γραμ- 
µάτων εἴπομεν ὡς οὐγ Ἱκανῶς ἔχεις πέρι τὸ πρῶτον, ἔπι- 
καλοῦντές τι τῇ λέξει τόδε, ὡς οὕπω διείρηκέ σοι πότερον 
εἰς ἀκρίβειαν τοῦ µαθήµατος ἰτέον τὸν μέλλοντα πολίτην 

44 ο ἔσεσθαι µέτριον ἢ τὸ παράπαν οὐδὲ προσοιστέον' ὡς δ᾽ 
αὔτως καὶ περὶ Ἱύραν. προσοιστέον μέντοι νῦν φαµμέν. 
εἰς μὲν γράμματα παιδὶ δεκετεῖ σχεδὺν ἐνιαυτοὶ τρεῖον 

810 ύρας δὲ ἄφασθαι τρία μὲν ἔτη καὶ δέκα γεγονόσιν ἄρχε- 
σθαι μέτριος ὁ 1θόνορ, ἐμμεῖναι δὲ ἕτερα τρία. καὶ µήτε 

ιοπλείω τούτων μήτ ἐἑλάτω πατρὶ µήτ αὐτῷ, φιῖομα- 
Φοῦνει μηδὲ μισοῦνει, περὶ ταῦτα ἐξέστω µείζω μηδ 
ἑλάττω διαεριβὴν ποιεῖόθαι παράνοµον" ὁ δὲ μὴ πειθό- 
µενος ἄτιμος τῶν παιδείων ἔστω τιμῶν, ἃς ὀλίγον ὕστε- 
ϱον ῥητέον. µανθάνειν δὲ ἐν τούτοις τοῖς χρύνοις δὴ τί 

Ίὅποτε δεῖ τοὺς νέου καὶ διδάσκειν αὖ τοὺς διδασκάλου»; 

Β (τοῦτο αὐτὸ πρῶτον µάνθανε. γράμματα μὲν τοίνυν χρὴ 
τὸ µέχρι τοῦ γράψαι τε καὶ ἀναγνῶναι δυνατὸν εἶναι 
διαπονεῖν: πρὸς τάχος δὲ ἢ κάλλος ἀπηκριβώσθαί τισιν 
οἷς μὴ φύσιᾳ ἐπέσπευσεν ἐν τοῖς τεταγµένοις ἔτεσι, χαίρειν 

αοἑᾷν. πρὺς δὲ δὴ µαθήµατα ἄλυρα ποιητῶν κείµενα ἐν 

γθάμμασι, τοῖς μὲν μετὰ µέτρων, τοῖς δ) ἄνευ ὑνθμῶν 
εµηµάτων, ἃ δὴ συγγράµµατα κατὰ λόγον εἰρημένα µό- 
νο», τητώµενα ῥυθμοῦ τε καὶ ἁρμονίας, σφαλερὰ γράµ- 

6 μαθ) ἡμῖν ἐσε παρά τινων τῶν πολλῶν τοιούτων ἆν- 

46 θρώπων καταλελειμµένα” οἷς, ὦ πάντων βέλτισεοι νοµο- 

φύλακες, εί χρήσεσθε; ἢ εί ποῦ’ ἡμῖν ὁ νομοθέτης χρῆ- 
45 οθαι προστάξας ὀρθῶς ἂν τάξεε; καὶ µάλα ἀπορήσειν 

αὐτὸν προσδοκῶ. 
Κα. Τί ποτε τοῦτ, ὦ ξένε, φαίνει πρὸς σαυτὸν 

30 ὄντως ἠπορηκὼς λέγειν: 
4Θ. Ὀρθῶς ὑπέλαβες, ὦ Κλεινία. πρὸς δὲ δὴ κοι- 

νωνοὺς ὑμᾶς ὄντας περὶ νόμων ἀνάγκη τό τε φαινόµενον 

εὔπορον καὶ τὸ μὴ φράξειν. 
D Κά. Ti οὖν; τί περὶ τούτων νῦν καὶ ποῖόν τι πε- 

as πονθὼς λέγεις; 
4Θ. Ἐφρώ δή’ στόµασι γὰρ πολλάκις µνρίοις ἐναντία 

λέγείν οὐδαμῶς εὔπορον. 
Κα. Τί δαί; σμαρὰ καὶ ὀλίγα δοκεῖ σοι τὰ ἔμπρο- 

σθεν ἡμῖν εἰφημένα περὶ νόµων κεῖσθαι τοῖς πολλοῖς 

ο ὑπεναντία; 
48. Καὶ µάλα ἀληθὶς τοῦτό γε λέγεις' κελεύεις γὰρ 

δή µε, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τῆς αὐτῆς ὁδοῦ ἐχθοδοποῦ 
γεγονυίας πολλοῖς, ἴσως δ᾽ οὐκ ἐλάττοσιν ἑτέροις προσφι- 

Ε ᾖλοῦς, εἰ δὲ ἐλάττοσιν, οὕκουν χείροσί γε, μεθ ὧν δια- 

«ο χελεύει µε παρακινδυνεύονεά τε καὶ θαῤῥοῦντα τὴν νῦν 

ἐκ τῶν παρόντων μόγων ρω ὁδὸν τῆς νομοθεσίας 

πορεύεσθαι μηδὲν ἀνιέντα. 

”.. μέντοι νῦν bekkerus· μὶν τοίνυν αἲο, — 7. δεκέτει a. 
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Κά. Τί µήνι 
4Θ. Οὐ τοίνυν ἀνίημι. λέγω μὴν ὅτι ποιηταί τε ἡμῖν 

εἰσί τινες ἐπῶν ἑξαμέερων πάμπολλοι καὶ τριµέτρων καὶ 
πάντων» δὴ τῶν λεγομένων µέτρων, οἱ μὲν ἐπὶ σπονδήν, 36 
οἱ δ’ ἐπὶ γέλωτα ὠρμηκότες, ἐν οἷς φασὶ δεῖν οἱ πολλά- 6 
κις µηρίοι τοὺς ὀρθῶς παιδευοµένους τῶν νέων τρέφειν 
καὶ διακορεῖς ποιεῖν, πολνηκόους τ᾽ ἐν ταῖς ἀναγνώσεσι 

ποιοῦντας καὶ πολυμαθεῖς, ὅλους ποιητὰς ἐκμανθάνοντας 84 
οἱ δ) ἐκ πάντων κεφάλαια ἐκλέξαντες καί τινας ὅλας 
ῥήσεις εἰς ταὐτὺὸ ξυναγαγόντες ἐκμανθάνειν φασὶ δεῖν εἰς 1ο 

μνήμην τιθεµένονς, εἰ μέλλει τις ἀγαθὸς ἡμῖν καὶ σοφὸς 
ἐκ πολυπειρίας καὶ πολυμαθίας γενέσθαι. τούτοις δὴ σὺ 

χελεύειο ἐμὲ τὰ νῦν παῤῥησιαζόμενον ἀποφαίνεσθαι τί τε 

καἰῶς Ἰέγοναι καὶ τί μή; 
Κα. Πῶς γὰρ οὔ; 15 

ΑΘ. Τί δή ποτ ἂν οὖν περὶ ἁπάντων τούτων ἑνὶ 
λόγῳ φράζων εἴποιμ ἂν Ἱκανόν; οἶμαι μὲν τὸ τοιόνδε Ἑ 
σχεδόν, ὃ καὶ πᾶς ἄν µοι συγχαρήσειε, πολλὰ μὲν ἕκα- 
στον τούτων εἰρηκέναι καλῶς, πολλὰ δὲ καὶ τοὐνανείον. 
εἰ δ) οὕτω τοῦε ἔχει, κίνδυνόν φηµιε εἶναι φέρουσαν τοῖς 20 
παισὶ τὴν πολυµαθίαν. 

Κά. Πῶς οὖν καὶ τί παραινοίης ἂν τῷ νομοφύλακε; 
4Θ. Τοῦ πέρι λέγεις; 
XA. Τοῦ πρὸς τί παράδειγμά ποτε ἀποβλέφας ἂν 

τὸ μὲν ἐῷ πάντας µανθάνειν τοὺς νέους, τὸ ὅ᾽ ἀποκω- 15 47 
λύοε. λέγε καὶ μηδὶν ἀπόκνει λέγων. μ 

αθ. Q γαθὲ Κλειία, κινδυνεύω κατά γέ τινα τρό- 
πον εὐτυχηκέναι. 

Κά. Τοῦ δὴ πέρε; 

46. Τοῦ μὴ παντάπασι παραδείγματος ἀπορεῖν. νῦν 10 

γὰρ ἀποβιέψας πρὸρ τοὺς λόγους οὓς ἐξ ξω µέχρι δεῦρο 
δὴ δμληλύθαμεν ἡμεῖς, ὡς μὲν ἐμοὶ φαινόµεθα οὐκ ἄνευ 
τινὸς ἐπιπνοίας θεῶν, ἴδοξαν ὅ᾽ οὖν µοι παντάπασι 
ποιήσει τινὶ προσοµοίως εἰρῆσθαι. καί µοι ἴσως οὐδὲν 
Φαυμαστὸὺν πάθος. ἐπῆλθε, λόγους οἰκείους οἷον ἀθρύους as l 
ἐπιβλέφαντι µάλα ἠσθῆναι" τῶν γὰρ δὴ πλείστων λόγων, 

οὓς ἐν ποιήµασιν ἢ χύδην οὕτως εἰρημένους µεμάθηκα 637 
καὶ ἀκήκοα, πώντων µοι μετριώτατοί γε εἶναι κατεφάνη- 
σαν καὶ προσήκοντες τὰ μάλιστα ἀκούειν νέοι. τῷ δὴ 
»ομοφύλακέ τε καὶ παιδευτῇ παράδειγµα οὐκ ἂν ἔχοιμε, «0 
ὡς οἶμαι, τούτου βέλτιον φφάξειν, ἢ ταῦτά τε διδάσκειν 
παρακελεύεσθαι τοῖσι διδασκάλοις τοὺς παῖδας, τά τε 

τούτων ἐγύμενα καὶ ὅμοια, ἂν ἄρα που περιτυγχάνη ποιη- ἙἘ 
τῶν τε ποιήµατα δμεξιών καὶ γεγραµµένα καταλογάδην 
ἢ καὶ ψιλῶς οὕτως ἄνευ τοῦ γεγράφθαι Ἱεγόμενα, ἀδελφά ο 
που τούτων τῶν λόγων, μὴ µεθιέναι τρόπω µηδενί, γρά- 
φεσθαι δὲ: καὶ πρῶτον μὲν τοὺς διδασκάλονᾳ αὐτοὺς 38 
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ἀναγκάζειν µανθάνειν καὶ ἐπαινεῖν, οὓς ὅ’ ἂν μὴ ἀρί- 
σχῃ τῶν διδασκάλω», μὴ χρῆσθαι τούτοις συνεργοῖς, οὓς 

δ’ ἂν τῷ ἐπαίνῳ συµφήφους ἔχη, τούτοις χρώµενον τοὺς 
νίους αὐτοῖς παραδιδόναι διδάσκειν τε καὶ παιδεύειν" 

813 ο οὗτός µοι μῦθος ἐνταῦθα καὶ οὕτω τελευτάτω, περὶ γραµ- 
ματιοτῶν τε εἰρημένος ἅμα καὶ γραμμάτων. 

XA. Κατὰ μὶν τὴν ὑπόθεσν, ὦ Εξένε, ἔμοιγε οὐ 
φαιόµεθα ἐκτὸς ποφεύεσθαι τῶν ὑποτεθέντων λόγων" εἰ 
δὲ τὸ ὅλον κατορθοῦμεν ἢ μή, χαλεπὺν ἴσως ὁμοχυρίζεσθαι. 

1 40. Τότεγώρ, ὦ Κλεινία, τοῦτό γ αὐτὸ ἴσται κα- 

ταφανέστερον, αἷς εἰκός, ὅταν, ὃ πολλάκις εἰρήκαμενν 

ἐπὶ τέ]ος ἀφικώμεθα πάσης τῆς διεξόδου περὶ νόμων. 
Β Κά. Ὀρθῶς. 

αΘ. αρ οὖν οὐ μετὰ εὖν γραμματιοτὴν ὁ κιθαρι- 
15 στὴς ἡμῖν προσρητέος: 

Κα. Τί µήνι 

4Θ. Τοῖς κιθαφριοταῖς μὲν τοίνυν ἡμᾶς δοκῶ τῶν 
ἔμπροσθεν λόγων ἀναμνησθένεας τὸ προσῆκον νεῖμαι τῆς 
τε διδασκαλίας ἅμα καὶ πάσης τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα παι- 

30 δεύσεως, 
ΚΙ. Ποίων δῇ πέρι λέγεις; 

40. Ἔφαμεν, οἶμαι, τοὺς τοῦ Διονύσου τοὺς ἕξη- 

49 κοντούτας ᾠδοὺς διαφερόντως εὐαισθήτους δεῖν γεγονέναι 
6 περί τε τοὺς ῥυθμοὺς καὶ τὰς τῶν ἁρμονιῶν συστάσεις, 

35 ἵνα τὴν τῶν μελῶν µίμησιν τὴν εὖ καὶ τὴν κακῶς µεμι- 

μημένην, ἐν τοῖς παθήµασιν ὅταν φυχὴ Ἰίγνηται, τά τε 

τῆς ἀγαθῆς ὁμοιώματα καὶ τὰ τῆς ἐναντίας ἐκλέξασθαι 

δυνατὸς ὤν τις τὰ μὲν ἀποβάλλῃ, τὰ δὲ προφέρων ες 
μέσον ἡμνῆ καὶ ἐπάδη ταῖς τῶν νέων ψυχαῖς, προκαλού- 

30 µενος ἑκάστους εἰς ἀφετῆς ἔπεσθαι κτῆσιν συνακολουθοῦν- 

τας διὰ τῶν µιµήσεων. 
Κι. Αληθέστατα λέγεις. 

D 40. Τούτων τοίνυν δεῖ χάριν τοῖς φθόγγοις τῆς 
λύρας προσχρῆσθαι, σαφηνείας ἕνεκα τῶν χορδῶν, τόν 

45 τε κιθαριστὴν καὶ τὸν παιδευόµενον, ἀποδιδόντας πρόσ- 
Ίορδα τὰ φθέγµατα τοῖς φθέγμασι" τὴν δ) ἑτεροφωνίαν 

καὶ ποικιλίαν τῆς Λύρας, ἄλλα μὶν µέλη τῶν χορδῶν 
}Σεισῶν, ἄλλα ἂξ τοῦ τὴν µελωδίαν ξυνθέντος ποιητοῦ, 

καὶ δὴ καὶ πυκνότητα µανότητι καὶ τάχος βραδυτῆτι καὶ 

«0 ὀξύτητα βαρύτητι ξύμφωνον καὶ ἀντίφωνον παρεχοµένους, 

Ε καὶ τῶν ῥυῦμῶν ὡσαύτωςρ παντοδαπὰ ποικίλματα προσ- 

αρμόττοντας τοῖσι φθύγγοις τῆς λύρας, πάντα οὖν τὰ 
τοιαῦτα μὴ προσφέρει τοῖς µέλλουσιν ἐν τρισὶν ἴτεσι τὸ 
τῆς μουσικῆς χρήσιμον ἐκλήφεσθαι διὰ τάχους. τὰ γὰρ 

50 ϱ ἐναντία ἄλληλα ταράετοντα δυσµαθίαν παρέχει, δεῖ δὲ 
ὅ τι μάλιστα εὐμαθεῖς εἶναι τοὺς νέουᾳ' τὰ γὰρ ἀναγ- 
καῖα οὐ σμικρὰ οὐδ ὀλίγα αὐτοῖ ἐσεὶ προστεταγµένα 
µαθήµατα, δείξει δὲ αὐτὰ προϊὼν ὁ λόγος ἅμα τῷ χρόνῳ. 
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ἀλλὰ εαῦτα μὲν οὕτω περὶ τῆς µουσικῆς ἡμῖν ὁ παιδευ- 
τὴς ἐπιμελείσθω" τὰ δὲ μειῶν αὐτῶν αὖ καὶ ῥημάτων, 
οἷα τοὺς χοροδιδασκάλονς καὶ ἃ δεῖ διδάσκειν, καὶ ταῦτα 
ἡμῖν ἐν τοῖς πρόσθεν διείρηται πάντα, ὢ δἠ καθιερω- 

Δέντα ἔφαμεν δεῖν, «ταῖς ἑορταῖς ἕκαστα ἁρμόττοντα, 6 
ἡδονὴν εὐτυχῆ ταῖς πύλεσι παραδιδόντα ὠφελεῖν. 

Κα. Αληθῆ καὶ ταῦτα διείρηκας. 
46. ᾿Αληθέσεατα τοίνυν. καὶ ταῦθ᾽ ἡμῖν παραλαβὼν 

ὁ περὶ τὴν Ἰοῦσαν ἄφχων αἱρεθεὶς ἐπιμελείσθω μετὰ 
τύχης εὐμενοῦς, ἡμεῖς δὲ ὀρχήσεώς τε πέρι καὶ Όλης τῆς 19 
περὶ τὸ σώμα γυµνασεικῆς πρὸς τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημέ- 
νοις ἀποδῶμεν' καθάπερ µουσικῆς τὸ διδασκαλικὸν ὑπό- Β 
λοιπον ὃν ἀπέδομεν, ὠὡσαύτως ποιῶμεν καὶ γυμναστικῆς. 
τοὺς γὰρ παϊδάς τε καὶ τὰς παῖδας ὀρχεῖσθαι δὴ δεῖ 

καὶ γυμνάζισθαι µανθάνειν. ἡ γάρ; 19 
Λη. Ναί 

48. Τοῖς μὲν τοίνυν παισὶν ὀρχησταί, ταῖς δὲ ὁρ- 
χησερίδες ἂν εἶεν πρὸς εὐ διαπονεῖν οὐκ ο ἀλλὰ. 

XA. "Έστω δὴ ταύτη. 5 
46. Πάλι δὴ τὸν τὰ πλεῖσα ἕξοντα πράγματα αν 

καλῶμεν, τὸν τῶν παίδων ἐπιμελητήν, ὃς τῶν τε περὶ ϐ 

μουσικὴν τῶν τε περὶ γυμραστικὴν ἐπιμελούμενος οὐ πολ- 
λὴν ἕξει σχολήν. 

Κά. Πῶς οὖν δυνατὸς ἴσται πρεσβύτερος ὧν τοσού- 
των ἐπιμελεῖσθαι; 35 

48. ᾿Ῥᾳδίως, ὦ φίλε. ὁ νόμος γὰρ αὐτῷ δέδωκε 
καὶ δώσει προσλαμβάνειν εἰς ταύτην τὴν ἐπιμέλειαν τῶν 

πολαῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν οὓς ἂν ἐθέλῃ, γνώσεται 
δὲ οὓς δεῖ, καὶ βουλήσεται μὴ πλημαελεῖν εἰς ταῦτα 

αἰδούμενος ἐμφρόνως καὶ γυνώσχων τῆς ἀρχῆς τὸ µέγε- 0 Ὦ 
θος, λογιόμῷ τε ξυνὼν ὡς εὖ μὲν τραφίνεων καὶ τρεφο- 
μένων τῶν νέων πάντα ἡμῖν κατ ὀρθὸν πλεῖ, μὴ δέ, 
οὔτ᾽ εἰπεῖν ἄξιον οὔθ) ἡμεῖς λέγοµεν ἐπὶ καινῆ πόλει τοὺς 
σφόδρα φιλομαντευτὰς σεβόμενοι, πολλὰ μὲν οὖν ἡμῖν 
καὶ περὶ τούτων εἴρηται τῶν περὶ τὰς ὀρχήσεις καὶ περὶ 15 
πᾶσαν τὴν τῶν γυµνασίων κίνησιν" γυμνάσια γὰρ τίθεµεν 

καὶ τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἅπαντα τοῖς σώμασι διαπονή- 

µατα τοξικῆς τε καὶ πάσης ῥίψεως καὶ πελεασεικῆς καὶ 

πάσης ὁπλομαχίας καὶ διεξόδων τακτικῶν καὶ ἁπάσης Ἑ 
πορείας στρατοπέδων καὶ στερατοπεδεύσεων καὶ ὅσα εὖςφοῦλ 
Πππικὴν µαθήµατα συντείνει. πάντων γὰρ τούτων διδα- 
σκάλους τε εἶναι δεῖ κοινούφ, ὀρνυμένους μισθὸν παρὰ 
τῆς πόλεως, καὶ τούτων μαθητὰς τοὺς ἐν τῇ πόλει παῖ- 
δάς τε καὶ ἄνδρας, καὶ κόρας καὶ γυναῖκας πάντων τού- 

των ἐπισκήμονας, κόρας μὲν οὔσας ἔτι πᾶσαν τὴν ἐναν 
ὅπλοις ὄρχησιν καὶ µάχην µεμελετηκνίας, γυναῖκας δὲ διεξ- 
όδων καὶ τάξεων καὶ Φέσεως καὶ ἀναιρέεως ὅπίων 
ἡμμένας, εὖ μηδενὺς ἕνεκα, ἆλλ᾽ εἴποτε δεήσειε πανδημεὶ 
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πάσῃ τῇ δυνάµει καταλείποντας τὴν πόλιν ἴξω σερατεύ- 
εσθαι, τοὺς φυλάξονταφ παϊδάς τε καὶ τὴν ἄλλην πόλιν 

κανοὺς εἶναι τό γε τοσοῦτον, ἢ καὶ τοὐναντίον, ὧν 
098 οὐδὶν ἀπώμοτον, ἔξωθεν πολεµίους εἰὐπεσύντας ῥώμῃ 

δτινὶ µεγάλῃ καὶ βία, βαρβάρους εἴτε Ἓλληνας, ἀνάγκην 
παρασχεῖν περὶ αὐτῆς τῆς πόλεως τὴν διαµάχην γίγνεσθαι, 

Ἑ Ἠπολλή που κακία πολιτείας οὕτως αἰσχρῶς τὰς γυναῖκας 

εἶναι τεθραμµένας, ὡς μηδ ὥσπερ ὄρνιθας περὶ τέκνων 
µαχοµένας πρὸς ὁτιοῦν τῶν ἰσχυροτάτων Θηρίων ἐθέλειν 

1ο ἀποθνήσκειν τε καὶ πώντας κιδύνους κινδυνεύειν, ἀλλ 

εὐθὺς πρὸς ἱερὰ φεροµένας πώντας βωμούς τε καὶ νασὺς 
ἐμπιπ]άναι καὶ ὀύξαν τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους κατα- 
χεῖν ὡς πάντων δειλότατον φύσει Θηρίων ἰστίν. 

58 XA. Οὐ μὰ τὸν «ἀία, ὦ Εένε, οὐδαμῶς εὔσχη- 
ϱ 1δμον γήνοα᾽ ἄν, τοῦ κακοῦ χωρίς, τοῦτο ἐν πύλει ὅπου 

riyroiro. 

4θ. Οὐκοῦν τιθῶμεν τὸν νόµον τοῦτον µέχρι γε το- 

σούτου, μὴ ἀμελεῖσθαι τὰ περὶ τὸν πόλεµον γυναιξὶ δεῖν, 
ἐπιμελεῖσθαι δὲ πάντας τοὺς πολίτας καὶ τὰς πολίτιδας; 

“... Χα. Ἐγὼ γοῦν συγχωρῶ. 
4Θ. Πώλης τοίνυν τὰ μὲν εἴπομεν, ὃ δ) ἐσεὶ µέγι- 

στον, ὡς ἐγὼ φαίην ἄν, οὐκ εἰρήκαμεν, οὐδ) ἔστι ῥᾷδιον 
ἄνευ τοῦ τῷ σώμαει δεικνύντα ἅμα καὶ τῷ λόγῳ φφράζειν. 

D τοῦς οὖν τότε κρινοῦμε», ὅταν ἔργω λάγος ἀκολουθήσας 
35 μηνύση τι σαφὶς τῶν τε ἄλλων ὧν εἴρηκε πέρι καὶ ὅτι 

τῇ πολεμικῇ μάχη πασῶν κινήσεων ὄντως ἐστὶ ξυγγενὴς 
πολὺ μάλισθ ἡμῖν ἡ τοιαύτη πάλη, καὶ δὴ καὶ ὅτι δεῖ 
ταύτην ἐκείνης χάριν ἐπιτηδεύειν ὧλλ οὐκ ἐκείνην ταύτης 
ἕνικα µανθάνειν. 

ad Κ4. λαλώς τοῦτό γε λέγειφ. 
4Θ. Νῦν δὴ τῆς μὶν περὶ παλαίστραν δυνάμεως τὺ 

µέχρι δεῦρ᾽ ἡμῖν εἰρήσθω᾽ περὶ δὲ τῆς ἅλλης αινήσεως 

ΕΚ παντὸς τοῦ σώματος, ἦν τὸ πλεῖστον µέρος ὄρχησίν τινά 

τις προσαγορεύων ὀρθῶς ἂν φθέγγοιτ, δύο μὶν αὐτῆς 

ας εἴδη χρὴ νομίζειν εἶναι, τὴν μὲν τῶν καλλιόνων σωμάτων 

54 ἐπὶ τὸ αεμνὺν µιμουμένην, τὴν δὲ τῶν αἰσχιόνων ἐπὶ τὺ 
φαῦλον, καὶ πάλιν τοῦ φαύλου τε δύο καὶ τοῦ σπου- 
δαίου δύο ἕτερα. τοῦ δὴ σπουδαίου τὴν μὲν κατὰ πύλε- 
μον καὶ ἐν βιαίοις ἐμπλακέντων πύνοις σωμάτων μὲν κα- 

αο λῶν, φυχῆς ὅ᾽ ἀνδρικῆς, τὴν ὅ᾽ ἐν εὐπραγίαις τε οὔσης 

ψυχῆς σώφρονος ἐν ἡδοναῖς τε ἐμμέτροις' εἰρηνικὴν ἄν τις 
λέγων κατὰ φύσιν τὴν τοιαύτην ὄρχησιν λέγοι. τὴν πο- 

5:65 ᾖΛεμικὴν δὴ τούτων, ἄλλην οὖσαν τῆς εἰρηνικῆς, πυῤῥίχην 

ἄν τις ὀφρθῶς προσαγορεύοι, τάς τε εὐλαβείας πασῶν 
ο πλ]ηγῶν καὶ βολῶν ἐκνεύσεσι καὶ ὑπείξει πάσῃ καὶ ἐππη- 

δήσισιν ἐν ὄψει καὶ ξὐν ταπεινώσει µιµουμένην, καὶ τὰς 
ταύταις ἑναντίας, τὰς ἐπὶ τὰ δραστικά φεροµένας αὖ 
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σχήματα ἓν τε ταῖς τῶν τόξων βολαῖς καὶ ἁχονείων καὶ 
πασῶν πληγῶν µιµήµατα ἐπιχειρούσας μιμεῖσθαι. τό τε 
ὀρθὸν ἐν τούτοις καὶ τὸ εἴτονον, τῶν ἀγαθῶν σωμάτων 
καὶ φυχῶν ὁπόταν γίγνηται µίµηµα, εὐθυφερὲς ὧς τὸ Β 
πολὺ τῶν τοῦ σώματος μελῶν γιγνόμείον, ὀρθὸν μὲν τὸ 
τοιοῦτον, τὸ δὲ τούτοις τοὐναντίον οὐὖκ ὀρθὸν ἀποδεχό- 
µενον. εὖν δὲ εἰρηνικὴν ὄρχησιν τῇδ᾽ αὖ θΘεωρητέον ἑκά- 
στων, εἴτε ὀρθῶς εἴτε μὴ κατὰ φύσιν τις τῆς καλῆς ὁρ- 
χήσεως ἀντιλαμβανόμενος ἐν χορείαις πρεπόντως εὐνόμων 
ἀνδρῶν διατελεῖ. τὴν τοίνυν ἀμφισβητουμένην ὄρχησιν io 
δεῖ πρῶτον χωρὶς τῆς ἀναμφισβητήτου διατεμεῖν. τίς οὖν 55 

αὕτη, καὶ πῇ δεῖ χωρὶς τέμνει» ἑκατέραν: ὅση μὲν βακ- ϐ 
χεία τ) ἐσεὶ καὶ τῶν ταύταις ἑπομένων, ἃς Νύμφας τε 
καὶ Πάνας καὶ Σειληνοὺς καὶ «Ῥατύρους ἐπονομάξοντες, 

ὥς φασι, μιμοῦνεαι κατωνωµένους, περικαθαρμούς τε ιδ 
καὶ τελετάς τινας ἀποτελούντων, ἔέμπαν τοῦτο τῆς ὁρ- 
χήσεως τὸ γένος οὔθ) ὡς εἰρηνικὸν οὔθ) ὡς πολιμικὸν 
οὔθ) ὅ τέποτε βούλεται ῥάδιον ἀφορίσασθαι" διορίόασθαε 

μήν µοι ταύτῃ δοχεῖ σχεδὸν ὀρθότατορ αὐτὸ εἶναι, χωρὶς D 
μὲν πολεμικοῦ, χωρὶς δὲ εἰρηνικοῦ Θέντας εἰπεῖν ὡς οὐκ 30 

ἔστι πολιτικὸν τοῦτο τῆς ὀρχήσεως τὸ γένος, ἐνταῦθα δὲ 
κείµενον ἑάσαντα κεῖσθαι νῦν ἐπὶ τὸ πολεμικὸν ἅμα καὶ 
εἰρηνικόν, ὡς ἀναμφισβητήτως ἡμέτερον ὄν, ἐπανιέναι. 
Τὸ δὲ τῆς πολέμου Μούσης, ἐν ὀρχήσεαι δὲ τούς τε 
Φεοὺς καὶ τοὺς τών θεών παῖδας τιμῶν, ὃν μὲν ἑύμπαν 3 
γίγνοιτ᾽ ἂν γένος ἐν δόξη τοῦ πράττειν εὖ γηνόµενον, 
τοῦτο δὲ διχῇ διαιροῖμεν ἄν, τὸ μὲν ἐκ πόνων τινῶν Ε 
αὐτοῦ καὶ κινδύνων διαπεφευγότων εἰς ἀγαθά, µείζους 

ἠδονὰςᾳ ἴχον, τὸ δὲ τῶν ἴμπροσθεν ἀγαθῶν σωτηρίας 
οὔσης καὶ ἐπαύξης, πφαοτέρας τὰς ἡδονὰς κεκτηµένον 30 
ἐκείνων. ἐν δὲ δὴ τοῖς τοιούτοις που πᾶς ἄνθρωπος τὰς 56 
κινήσεις τοῦ σώματος μειζύνων μὲν τῶν ἡδονῶν οὐσῶν 
µείζους, ἐλατεύνων δὲ ἐἑλώετους κενεῖται, καὶ κοσμιώτε- 

ρος μὲν ὢν πρός τε ἀνδρίαν μᾶλλον γεγυμνασµένος ἑλάτ- 
τους αὖ, δειλὸς δὲ καὶ ἀγύμναστος γεγονὼς πρὺς εὐ σω-α5 846 
φφονεῖν µείζους καὶ σφοδροτέρας παρέχεται μεταβολὰς 

τῆς κινήσεως" ὅλως δὲ φθεγγόμενας, εἴτ ἐν ᾠδαῖς εἴε 
ἐν Ἰόγοις, ἠσυχίαν οὐ πάνυ δυνατὸς τῷ σώματι παρέχε- 
σῦαι πῶς. διὸ µίμησις τῶν λεγομένων σχήµασι γενομένη 
τὴν ὀρχησεικὴν ἐξειργάσατο τέχνην ξύμπασαν. ὁ μὲν οὖν 40 

ἐμμελῶς ἡμῶν, ὁ δὲ πλημμελῶς ἐν τούτοις πᾶσι κινεῖται. 
πο]λὰ μὲν δὴ τοίνυν ἄλλα ἡμῖν τῶν παλαιῶν ὀνομάτων Β 
ὡς εὖ καὶ κατὰ φύσιν κείµενα δεῖ διανοούμενον ἐπαινεῖν, 
τούτων δὲ Ἑν καὶ τὸ περὶ τὰς ὀρχήσεις τὰς τῶν εὖ πρατ- 

τόντων, ὄντων δὲ µετρίων αὐτῶν πρὸς τὰς ἠδονάς, ὡς 4ῦ 
ὀρθῶς ἅμα καὶ μουσικῶς ὠνόμασεν ὅστις ποτ ἦν, καὶ 
κατὰ λόγον αὐταῖς Θέµενος ὄνομα ξυµπάσαις ἐμμελείας 

2. φυλάξαντας αΈ Ωχ. -- 9. θέλειν α. -- 10. Ἔγωγ οὖν a. — 35. µηνύσει ᾱ. — 39. ἐμπλεχέντων 4 Θυ[τ. 
6. τούναντίον] ἐναντείον a. -- -ἀποδεχόμεθα A⸗tius. -- 14. κατοιφωµένους ᾱ. -- περικαθαρμούς auctore Stephano ο: 

περὶ χαθαρμούς ab. — 24. δὲ τῆς Αδευ(Α: δὴ τῆς Έτνε, δὲ δὴ τῆς a. 
— 40, ἅπαδαν ᾱ. — 45, τὰς] τὰς περὶ 449. 

— 35, τιμώντων αν. — 34. ἀνδρίαν ἃς. 
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ἐκωνόμασς, καὶ Δύο δὴ τῶν ὀρχήσεων «τῶν καλῶν εἴδη 
κατεστήσατο, τὸ μὲν πολεμικὸν πυῤῥίχην, τὸ ὅὲ εἰρηνικὸν 

6 ἐμμέλειαν, ἑκατέρῳ τὸ πρέπον τε καὶ ἁρμόττον ἐπιθεὶς 
ὄνομα. ἃ δὴ δεῖ τὸν μὲν νοµοθέτην ἐξηγεῖσθαι τύποις, 

δτὸν δὲ νομοφύλακα ζητεῖν τε καὶ ἀμερευνησάμενον, μετὰ 
57 τῆς ἄλλης µουσικῆς τὴν ὄρχησιν συνθέντα καὶ νείµαντα 

ἐπὶ πάσας ἑορτὰς τῶν θυσιῶν ἑκάστῃ τὸ πρόσφορον, 
6539 οὕτω καθιερώσαντα αὐτὰ πάντα ἐν τάξει τοῦ λοιποῦ μὴ 

κινεῖν μηδὶν μήτε ὀρχήσεως ἐγόμενον µήτε ὡδῆς, ἐν ταῖς 
1ο d αὐταῖς ἡδοναῖς ὡσαύτως τὴν αὐτὴν πόλιν καὶ πολίτας 

D διάγοντας, ὁμοίους εἰς δύνοµιν ὄντας, ζῆν εὖ τε καὶ εὐ- 
δαιµμόνως, 

Τὰ μὲν οὖν τῶν καλῶν σωμάτων καὶ γενναίων ψυχῶν 
εἰς τὰς χορείας, οἵας εἴρηται δεῖν αὐτὰς εἶναι, διαπεπέ- 

Ἱδρανται" τὰ δὲ τῶν αἰσγρῶν σωμάτων καὶ διανοηµάτων 
καὶ τῶν ἐπὶ τὰ τοῦ γέλωτος κωµωδήµατα τετραµµένω», 
κατὰ λέξιν τε καὶ ᾠδὴν καὶ κατὰ ὄρχησιν καὶ κατὰ τὰ 

τούτων πάντων µιμµήματα κεκωµῳδημένα, ἀνάγκη μὲν 
Δεάσασθαι καὶ γνωρίζειν" ἄνεν γὰρ γελοίων τὰ σπονδαῖα 

Ε 20καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία μαθεῖν μὲν οὐ ὃν- 

πατόν, εἰ μέλλει τις φρόνιµος ἔσεσθαι, ποιεῖν δὲ οὐκ ἂν 
δυνατὸν ἀμφότερα, εἴ τις αὖ μέλλει καὶ σμικρὸν ἀρετῆς 
µεθέξειν, ἀλλὰ αὐτῶν ἕνεκα τούτων καὶ µανθάνειν αὐτὰ 

δεῖ, τοῦ µή ποτε δι ἄγνοιαν δρᾷν ἢ λέγειν ὅσα γελοῖα 
αὔ μηδὲν δέον, δούλοις δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ ξένοις ἐμμίσθοις 

προστάττειν μιμεῖσθαι, σπουδὴν δὲ περὶ αὐτὸ εἶναι µη- 
δέποτε μηδ’ ἠντινοῦν μηδέ τινά μανθάνοντα αὐτὰ γίγνε- 

58 σθαι φανερὸν τῶν ἐλευθέρων, µήτε γυναῖκα μήτε ἄνδρα, 
καινὸν δὲ ἄεί τι περὶ αὐτὰ φαίνεσθαι τῶν μιμημάτων. 

30 ὗσα μὲν οὖν περὶ γέλωτά ἐστι παίγνια, ἃ δὴ κωµφδίαν 
πάντες λέγομεν, οὕτω τῷ νόµω καὶ λόγω κείσθω" τῶν δὲ 
σπουδαίων, ὥς φασι, τῶν περὶ τραγῳδίαν ἡμῖν ποιητῶν, 
ἐν ποτέ Έινες αὐτῶν ἡμᾶς ἐλθόντε ἐπανερωτήσωσιν 

οὗτωσί πως, Ὦ ἔένοι, πότερυν φοιτῶμεν ὑμῖν εἰς τὴν 
34 πόλιν τε καὶ χώραν ἢ µή, καὶ τὴν ποίησιν φέρωμέν τε 

καὶ ἄγωμεν, ἢ πῶς ὑμῖν δέδοκται περὶ τὰ τοιαῦτα δρᾶν: 
τί οὖν ἂν πρὸς ταῦτα ὀρθῶς ἀποχριναίμεθα τοῖς Φείοις 

ἀνδράσιν; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τάδε, Ὦ ἄριστοι, φάναι, 
Ἡ τῶν ξένων, ἡμεῖς ἐσμὲν τραγωδίας αὐτοὶ ποιηταὶ κατὰ 

ο δύναμιν ὃ τι καλλίστης ἅμα καὶ ἀρίστης" πᾶσα οὖν ἡμῖν 
ἡ πολιτεία ἔυνέσεηκε µίµησις τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου 
βίου, ὃ δή φαµεν ἡμεῖς γε ὄντως εἶναι τραγωδίαν τὴν 
ἀληθεστάτην. ποιηταὶ μὲν οὖν ἡμεῖς, ποιηταὶ δὲ καὶ 
ἡμεῖς ἐσμὶν τῶν αὐτῶν, ἡμῖν ἀνείτεχνοί τε καὶ ἄνταγω- 

as νισταὶ τοῦ καλλίστου δράµατος, ὃ δὴ νόμος ἀληθὴς μό- 
γος ἀποτελεῖν πέφυκεν, ὡς ἡ παρ ἡμῶν ἐσεῖν ἐλπίς. 

6 μὴ δὴ δόξητε ἡμᾶς ῥᾳδίως γε οὕτως ἡμᾶς ποτὶ παρ 
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ἡμῖν ἑώσειν σχηνάρ τε πήξανταρ κατ’ ἆγορὰν καὶ καλλι- 

φώνους ὑποκριτὰς εἰσαγαγομένους, μεῖζον φθεγγομένους 59 
ἡμῶν, ἐπιτρέφειν ὑμῖν δημηγορεῖν πρὸς παϊδάς τε καὶ 
γυραῖκας καὶ τὸν πάντα ὄχλον, τῶν αὐτῶν λέγοντας ἔπι- 
τηδευμάτων πέρι μὴ τὰ αὐτὰ ἅπερ ἡμεῖς, ἀλλ ὡς τὸ 
πολὺ καὶ ἐναντία τὰ π]εῖστα" σχεδὸν γάρ τοι κἂν µαι- 

οΐίµεθα τελέως ἡμεῖς τε καὶ ἅπασα ἡ πόλις, ἥτις οὖν ἢΒ 
ὑμῖν ἐπιτρέποι δρᾷν τὰ νῦν λεγόμενα, πρὶν κρῖναι τὰς 
ἀρχὰς εἴτε ῥητὰ καὶ ἐπιήδεια πεποιήκατε λέγειν εἰς τὸ 
µέσον εἴτε µή. νῦν οὖν, ὦ παῖδες μαλ]ακῶν ἸΜουσῶν ιο 
ἔκγονοι, ἐπιδείξαντες τοῖς ἄρχονσοι πρῶτον τὰς ὑμετέρας 
παρὰ τὰς ἡμετέρας ᾠδάς, ἂν μὶν τὰ αὐτά γε ἢ καὶ βελ- 
τίω τὰ παρ ὑμῶν φαίνηται Ἱεγόμενα, δώσομεν ὑμῖν 
χορόν, εἰ δὲ µή, ὦ φίλοι, οὐκ ἄν ποτε δυναίμεθα. 

Ταῦε οὖν ἔστω περὶ πᾶσαν χορείαν καὶ µάθησιν τού-158 
των πέρι συντιταγµένα νόμοις δη, χωρὶς μὲν τὰ τῶν 
δούλων, χωρὶς δὲ τὰ τῶν δεσποτῶν, εἰ ξυνδοκεῖ. 

XA. Πῶς ὅ) οὐ ἐυνδοκεῖ νῦν γε οὕτως; 
4Θ. Ἔτι δὴ τοίνυν τοῖς ἐλευθέροις ἴσει τρία µαθή- 

µατα, λογισμοὶ μὲν καὶ τὰ περὶ ἀριθμοὺς ἓν μάθημα, 30 
μετρητικὴ δὲ μήκους καὶ ἐπιπέδου καὶ βάθους ὡς ἓν αὖ 
δεύτερον, τρίτον δὲ τῆς τῶν ἄσερων πεφιόδου πρὸς ἄλληλα 
ὡς πέφυκε πορεύεσθαι. ταῦτα δὲ ξύμπαντα οὐχ ὡς ἄκρι- Α4Ν 
βείας ἐχόμενα δεῖ διαπονεῖν τοὺς πολλοὺς ἀλλά τινας ὁλί- 60 
7συς” οὓς δέ, προϊόντες ἐπὶ τῷ τέλει φράσοµεν. οὕτω 15 
γὰρ πρέπον ἂν εἴη" τῷ πλήθει δὲ ὕσα αὐτῶν ἀναγκαῖα, 
καί πως ὀρθότατα λέγεται μὴ ἐπίστασθαι μὲν τοῖς πολ- 

λοῖς αἰσχρόν, δι ἀκριβείας δὲ ζητεῖν πάντα οὔτε ῥᾷδιον 
οὔτε τὸ παράπαν δυνατόν" τὸ δὲ ἀναγκαῖον αὐτῶν οὐχ 
οἷόν τε ἀποβάλλειν, ἆλλ ἔοικεν ὁ τὸν Θεὸν πρῶτον πα- 3 

ροιμιασάμενος εἰς ταῦτα ἀποβλέψας εἰπεῖν ὡς οὐδὲ Θεὺς Β 

ἀνάγκῃ µή ποτε φανῇ μαχόμενος, ὅσαι Φεῖαί γε, οἶμαι, 
τῶν [τε] ἀναγκῶν εἰσίν, ἐπεὶ τῶν γε ἀνθρωπίνων, ες ἂς 

οἳ πολλοὶ βιέποντες λέγουσι τὸ τοιοῦτον, οὗτος πάντων 
τῶν λόγων εὐηθέστατός ἐσει µακρῷ. 39 

Κά. Τίνες οὖν, ὦ ξένε, αἱ μὴ τοιαῦται ἀνάγκαι τῶν 
μαθημάτων», θεῖαι δὲ; 

48. «Οοκῶ μέν, ἃς μή τις πράξας μηδὲ αὖ μαθὼν 
τὸ παράπαν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἀνθρώποις Θεὺς οὐδὲ ϱ 
δαίµμων οὐδὲ ἥρως, οἷος δυνατὸς ἀνθρώπων ἐπιμέλειανω 
σὺν σπουδῇ ποιεῖσθαι. πολλοῦ δ' ἂν δεήσειεν ἄνθρωπός 
γε Φεῖος γενέσθαι µήτε ἓν µήτε δύο μήτε τρία μήθ’ ὅλως 
ἄρτια καὶ περιετὰ δυνάµενος γιγνώσκειν, μηδὲ ἀριθμεῖν 
τὸ παράπαν εἰδώς, μηδὲ νύκτα καὶ ἡμέραν διαριθμεῖσθαι 
δυνατὸς ὤν, σελήνης δὲ καὶ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων ο 64 
περιφορᾶς ἀπείρως ἔγων' ταῦτ᾽ οὖν δὴ πάντα ὡς μὲν ϐ 
οὐκ ἀναγκαῖά ἐσει µαθήµατα τῷ µέλλοντι σχεδὸν ὑτιοῦν 

15. καὶ τῶν διανοηµάτων Βοκκοτί operae. — 51. νόµῳ καὶ λόγω 4δευῄε: νόµω καὶ τῷ λόγω h, λόγω καὶ νόμῳ 
Ἔπλρο, — 40. ὅ τι οπι, Ἔα. — 46. ἡ om. 8. 
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τῶν καλλίστων µαθηµάτων εἴσεσθαι, πολλὴ καὶ µωρία 
τοῦ διανοήµατος" ποῖα δὲ ἕκαστα τούτων καὶ πύσα καὶ 

πύτε µαθητίον, καὶ τί μετὰ τίνος καὶ τί χωρὶς τῶν ἅλ- 
Ίων, καὶ πᾶσαν τὴν τούτων κρᾶσιν, ταῦτά ἐστιν ἃ δεῖ 

δλαβόντα ὀρθῶς πρῶτα ἐπὶ τἆλλα ἰόντα τούτων ἡγουμέ- 
φων τῶν µαθηµότων µανθάνειν" οὕτω γὰρ ἀνάγκη φύσει 

Ε κατείληφεν, ᾗ φαμὲν οὐδένα Θεῶν οὔτε µάχεσθαι τὰ νῦν 
οὔτε μαχεῖσθαί ποτε. 

XA. "Εωικέ γε, ὦ ξένε, νῦν οὕτω πως ῥηθέντα ὁρ- 

ιοθῶς εἰρῆσθαι καὶ κατὰ φύσιν ἃ λέγεις. 
4Θ. Ἔχει μὲν γὰρ οὕτως, ὦ Νλεινία, χαλεπὸν δὲ 

αὐτὰ προταξάµενον τούτῳ τῷ ερόπῳ νομοθετεῖν" ἀλλ) 
εἰς ἄλλον, εἰ δοκεῖ, χρόνον ἀκριβέστερον ἂν νοµοῦετη- 
σαίμεθα. 

15 Κα. οἀοκεῖς ἡμῖν, ὦ ἑένε, φοβεῖσθαι τὸ τῆς ἡμετέ- 
ρας περὶ τῶν τοιούτων ἀπειρίας ἔθος. οὕκουν ὀρθῶς 

φοβεῖ" πειρῶ δὴ λέγειν μηδὶν ἀποκρυπτόμενος ἕνεκα 
(«20 τούτων. * 

819 48. Φοβοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα ἃ οὐ νῦν λέγεις, μᾶλ- 
41λον δ᾽ ἔτι δέδοικα τοὺς ἡμμένους μὲν αὐτῶν τούτων τῶν 

09 µαθηµάτων», κακῶς ὃ᾽ ἠἡμμένους. οὐδαμοῦ γὰρ δεινὸν 
οὐδὶ σφοδρὸν ἀπειρία τῶν πάντων οὐδὲ µέγιστον κακόν, 
ἀλλ ἡ πολνπειρία καὶ πολυµαθία μετὰ κακῆς ἀγαωγῆς 
γίγνεται πολὺ τούτων μείζων ζημία. 

5 Ἀά. Αἱηθῆ λέγεις. 
4Θ. Τοσάδε τοίνυν ἑκάσεων χρὴ φάναι µανθάνειν 

δεῖν τοὺς ἐλευθέρους, ὅσα καὶ πάµπολυς ἐν 4ἡ)ύπτῳ παί- 
Β ὅδων ὄχ]ος ἅμα ράμμασι µαγθάνει. πρῶτον μὲν γὰρ περὶ 

λογισμοὺς ἀτεγνῶς παιαῖν ἐξευρημένα µαθήµατα, μετὰ 
4υπαιδιῶς τε καὶ ἡδονῆς µανθάνειν, μήλων τέ είνων ὅια- 

φομαὶ καὶ στεφάνων πλείοσιν ἅμα καὶ ἐλάττοσιν ἁρμοτ- 

τόντων ἀριθμῶν τῶν αὐτῶν, καὶ πυκτῶν καὶ παλαιοτῶν 

ἐφεδρείας τε καὶ συἱλήξεως ἐν μέρει καὶ ἐφεξῆς καὶ ας 
πεφύκασι γίγνεσθαι. καὶ δή καὶ παίΐζοντες, φιάλας ἅμα 

045 ρυσοῦ καὶ χαλκοῦ καὶ ἀργύρου καὶ τοιούτων τινῶν ἄλλων 
κεραννύντες, οἱ δὲ καὶ ὅλας πως διαδιδόντες, ὅπερ εἶπον, 

εἰς παιδιὰν ἐναρμόττοντες τὰς τῶν ἀναγκαίων ἀριῤμῶν 
χρήσεις, ὠφελοῦσι τοὺς µανθάνοντας εἲς τε τὰς τῶν 
σερατοπέδων τάξεις καὶ ἀγωγὰς καὶ στρατείας καὶ εἰς 

ὠ ο/κονομίας αὖ, καὶ πάντως χφησιμωτέρους αὐτοὺς αὐτοῖς 
καὶ ἐγρηγορότας μᾶλλον τοὺς ἀνθρώπους ἀπεργάζονται. 
μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ταῖς µετρήσεσιν, ἴσα ἴχε µήκη καὶ 
πλάτη καὶ βάθη, περὶ ἅπαντα ταῦτα ἐνοῦσάν τινα φύσει 

γελοίαν τε καὶ αἰσχράν ἄγνοιαν ἐν τοῖς ἀρθρώποις πᾶσε, 

ὠ ταύτης ἁπαλλάττονσιν. 

Κ4. Ποίαν δἠ καὶ τίνα λέγεις ταύτην: 
4Θ. Ὦ φίλε Κλεινία, πανεάπασί γε μὴν καὶ αὐτὸς 
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ἀκούσας ὄψέ ποτε τὸ περὶ ταῦτα ἡμῶν πάθος ἐθαύμασα, 
καὶ ἔδοξέ µοι τοῦτο οὐκ ἀνθρώπινον ἁλλὰ ὑηνῶν τινῶν 
εἶναι μᾶλλον θρεµµάτων, ᾖοχύνθην τε οὐχ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
µόνον ἁλλὰ καὶ ὑπὶρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. 

XA. Τοῦ πέρι; λέγ᾿ ὃ τι καὶ φής, ὦ ξένε. K 
A0. Acyco δή. μᾶλλον δὲ ἐρωτῶν σοι δείξω. καί µοι 

σμικρὺν ἀπύκριναι. γνώσεις που µῆκος; 
Κα. Τί μήν; 
48. Τί δὲ; πλάτος; 

XA. Πάντως. 10 

40. Ἡ καὶ ταῦτα ὅτι δύ᾽ ἐστὸν καὶ τρίτον τούτων 
βάθος; 

κ. Πώς γὰρ οὗ: 

ἀΘ. Αρ οὖν οὐ δοκεῖ σοι ταῦτα εἶναι πάντα μετρητά 
πρὺς ἄλληλα: ε η] 

Κά. Ναί 

ΑΘ. Μῄκόςτε, οἶμαι, πρὺς µῆκος, καὶ πἱάτος πρὸς 
πλάτος, καὶ βάθος ὡσαύτως δυνατὺν εἶναι μετρεῖν φύση. 830 

XA. Σφόδρα γε. 64 
4Θ. Εἰ ὃ) ἴσει µήτε σφόδρα μήτε ἠρέμα δυνατὰ ἔνια, 30 

αλλὰ τὰ μέν, τὰ δὲ µή, σὺ δὲ πάντα ἠγεῖ, πῶς οἴει πρὸς 
ταῦτα διακεῖσθαες 

Κ. «ῆλον ὅτι φαύλως. 
48. Τί δ’ αὖ; μῆκός τε καὶ πλάτος πρὸς βάθος, ἢ 

πλάτος τε καὶ µῆκος πρὸς ἄλληλα, ἂρ οὐ διανοούµεθα 15 
περὶ ταῦτα οὕτως Ελληνες πάντες, ὡς δυνατά ἐστι μετρεῖ- 
σθαι πρὺς ἄλληλα ἁμῶς γε πως; 

Κ4. Παντάπασι μὶν οὖν. Γ 

4Θ. Εἰ ὅ᾽ ἴσειν αὖ μηδαμῶς µηδαμῆ δυνατά, πάντες 
δ᾽, ὅπερ εἶπον, Έλληνες διανοούµεθα ὡς δυνατά, μῶν πο 
οὖν ἄξιον ὑπὶρ πάντων αἰσχυνθέντα εἰπεῖν πρὸς αὐτοὺς 
Ὦ βέλτιστοι τῶν Ἑλλήνων, ἓν ἐκείρων τοῦτ' ἐσεὶν ὧν 
ἔφαμεν, αἰσχρὸν μὲν γεγορέναι τὸ μὴ ἐπίστασθαι, τὸ δ᾽ 

ἐπίστασθαι τόναγκαῖα οὐδὲν πάνυ καλόν; 
Κα. Πῶς ὅ οὗ; 5” 
4Θ. Καὶ πρὸς τούτοις γε ἄλλα ἔστι τούτων ξυγγενῆ, 

ἐν οἷς αὖ ποϊλὰ ἁμαρτήματα ἐκείνων ἀδελφὰ ἡμῖν ἐγί- 6ο 
Ίρεται τῶν ἁμαρτημάτων. 

XA. Παῖα δή; 

48. Τὰ τῶν μετρητῶν τε καὶ ἀμέτρων πρὸς ἄλληλα, 40 
ᾗτινε φύσει γέγονε. ταῦτα γὰρ δὴ σκοποῦντα διαγινώσκειν 656 

ἀναγκαῖον ἢ παντάπασιν εἶναι φαῦλον, προβάλλοντά τε 
ἀλλήλοις ἀεί, διατριβὴν τῆς πεττείας πολὺ χαριεστέραν 
πφεσβυτῶ» διατρίβοντα, φιλονεικεῖν ἐν ταῖς τούτων ἀξίαισι 
σχολαῖς. 40 

XA. Ίσως" ἴοικε γοῦν ἤ τε πεττεία καὶ ταῦτα ἀλλήλων D 
τά µαθήµατα οὐ πάμποῖν κεχωρίσθαι. 

1. καὶ] ἡ a. — 19. καὶ οπι. a. — 13. προσταξάµενον υ οἱ Βοκκοτί tzpotheta. -- 16. οὐκοῦν α. -- 17. δὴ] δὲ ᾳ, 
— 26. ἵκαστα α. — 35. καὶ ἀργύρου om. Stallhaumis typotheia. -- 84, 

5. ἀφ) ὥστε πως ἆφ 4υ, ἁμῶς γέ πως ἂρ Ἀπεκοϊπιαῦηυ». -- 17. ἅμωσγ 
οµεν cum Aslio he: ἄνοιαν οωπα Ηδτίς α. 

έπως ο. — 39. μηδαμῆ μηδαμῶς a. 
--47. µαθήµατα πάμπολν Αίας, µαθήµατα καὶ πάµπολυ ο επτῃ πως. ΕΙοτ. ο. ΟΕ. Winekelm. ad Ῥ]αι, Eroi. ρ. 217. 
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40. Ταῦτα τοίνυν ἐγὼ μέν, ὦ Κλειία, φημὶ τοὺς 
νέους δεῖν µανθάνειν" καὶ γὰρ οὔτε βλαβερὰ οὔτε χαλεπά 
ἐστι, μετὰ δὲ παιδιᾶς ἅμα μαρθανόµενα ὠφελήσει μέν, 
βλάψει δὲ ἡμῖν τὴν πόλιν οὐδέν. εἰ δὲ τις ἄλλως λέγει, 

6 ἀπουστέον. 

κι. Πῶς ὅ' οὔ: 
4Θ. αιλὰ μὴν ἂν οὕτω ταῦτα ἔγοντα φαίνηται, 

δῆίον ὡς ἐγκρινοῦμεν αὐτά, μὴ ταύτῃ δὲ φαινόμενα ἴχειν 
ἀποκριθήσεται. 

Κά. «ῆλον' τί µήν: οὐκοῦν νῦν, ὦ ξένε, κείσθω 

ταῦτα ὡς ὄντα τῶν δεόγτων µαθηµάτων, ἵνα μὴ. διάκενα 
ἡμῖν ἡ τὰ τῶν νόμων. 

4Θ. Κείσθω μέντοι καθάπερ ἐνέχυρα λύσιμα ἐκ τῆς 

ἄλλης πολιτείας, ἐὰν ἢ τοὺς Θέντας ἡμᾶς ἢ καὶ τοὺς 
15 Θεμένους ἡμᾶς μηδαμῶς φιλοφρονῆται. 

Κά. «Αικαίαν λέγεις τὴν θέσιν. 
4Θ. "άστρων δὴ τὸ μετὰ ταῦτα ὅρα τὴν µάθησιν 

ϐ6 τοῖς νέος, ἂν ἡμᾶς ἀρέσκη λεχθεῖσα ἢ καὶ τούναντίον. 
Κ. µέγε µόνον. 

πι 4Θ. Καὶ μὴν θαῦμά γε περὶ αὐτά ἐστι μέγα καὶ 
οὐδαμῶς οὐδαμῇ ἀνεκτόν. 

ΚΗ. Τὸ ποῖον δή: 

40. Τὸὺν µέγιστον Όεὸν καὶ ὅλον τὸν κόσμον φαμὲν 
οὔτε ζητεῖν δεῖν οὔτε πολυπραγμονεῖν τὰς αἀίας ἐρευ- 

2 νώντας' οὐ γὰρ οὐδ' ὅσιον εἶναι. εὺ δὲ ἔοσε πᾶν τούτου 
τούραντίον γιγγόμενον ὀρθῶς ἂν γίγνεσθαι. 

Κι. Πῶς εἶπες; 
4Θ. Παράδοξον μὲν τὸ λεγόµενον, καὶ οὐκ ὤν πρε- 

σβύταις τις οὐηθείῃ πρέπειν τύδε" ἐπειδάν τίς τι καλόν 

1ατε οἰηθῇ καὶ ἀληθὶς µάθηµα εἶναι καὶ πύλει ξυμφέρον 

Ἡ καὶ τῷ θεῷ παντάπασι φίλον, οὐδενὶ δὴ πρ δυνατόν 
ἐστιν ἔει μὴ φράξειν. 

XA. Εδὐότα λέγειρ᾽ 
τοιοῦτον ἀνευρήσομεν: 

” αθ. Ὦ ἀγαθοί, καταφενδόµεθα νῦν ὡς ἔπος εἰπεῖν 

"Ελληνες πάντες μεγάλων θεῶν, Ἡλίου τε ἅμα καὶ Σελήνης. 
Κμ. Τὸ ποῖον δὴ ψεῦδος; 
4Θ. Φαμὶν αὐτὰ οὐδέποτε τὴν αὐτὴν ὁδὺν ἐέναι, 

67 καὶ ἅλλ ἄττα ἄστρα μετὰ τούτων, ἐπονομάζοντες πλα- 
«ονητὰ αὐτά, 

ο Κ1. Νὴ τὸν 4ία, ὦ ἑένε, ἀληθὶς τοῦτο λέγεις" ἐν 

641 γὰρ δὴ τῷ βίῳ πολλάκις ἑώρακα καὶ αὐτὸς τόν τε Ἔωσ- 

φόρον καὶ τὺν Ἔσπερον καὶ ἄλλους τινὰς οὐδέποτε όντας 
εἰς τὸν αὐτὸν δρόμον ἁλλὰ πάντη πλανωμένους, τὸν δὲ 

 Ἠιιόν που καὶ Σελήνην δρώντας ταῦθ ἃ ἀεὶ πάντες 
ἐυνεπιστάµεθα. 

ἀλλ ἄσερων πέρι µάθηµα τί 
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40. ἸΤαῦτ ἴστι τοίνυν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, 
νῦν ἃ δή φηµι δεῖν περὶ θεῶν τῶν κατ οὐρανὸν τούς γε 
ἡμετέρους πολίτας τε καὶ τοὺς νέους τὸ µέχρι τοὔούτον 
μαθεῖν περὶ ἁπάντων τούτων, µέχρι τοῦ μὴ βλασφημεῖν Ὦ 
περὶ αὐτά, εὐφημεῖν δὲ ἀεὶ θύοντάς τε καὶ ἐν εὐχαῖς 
εὐχομένους εὐσεβῶς. 

XA. Τοῦτο μὲν ὀρθόν, εἴ γε πρῶτον αν δυνατόν 
ἐστιν ὃ λέγεις μαθεῖν' εἶτα, εἰ μὴ λέγομέν τι περὶ αὐτῶν 
ὀρθῶς νῦν, µαθύντες δὲ λέξομεν, συγχωρῶ κἀγὼ τό γε 
τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ὃν µαθητέον εἶναι. ταῦτ οὖν ὡς 10 
ἔχοντά ἐσθ᾽ οὕτω, πειρῶ σὺ μὲν ἐξηγεῖσθαι πάντως, 
ἡμεῖς δὲ ξυνέπεσθαί σοι µανθάνοντες. 

4. Αλ ἔσει μὲν οὐ ῥάδιον ὃ λέγω μαθεῖν, οὐδ' Ε 
αὖ παντάπασι χαλεπόν, οὐδέ γέ τινος χρόνου παμπόλλου: 
τεκµήριον δέ: ἐγὼ τούτων οὔτε νέος οὔτε πάλαι ἀκηκοὼς 15 68 
᾽σφῷν ἂν νῦν οὐκ ἐν πολλῷ χρόνω δηλῶσαι ὄυναίμην. 
καί τοι χαλεπά γε ὄντα οὐκ ἄν ποτε οἷός τ’ ἦν δηλοῦν 
τηλικούτως οὖσι τηλικοῦτος. 

Κα. ᾿Ακηθῆ λέγις. ἀλλὰ τί καὶ φὴς τοῦτο τὸ µά- 
Φηµα, ὃ Φαυμαστὸν μὲν λέγεις, προσῆκον ὅ᾽ αὖ μαθεῖν 30 
τοῖς νέοις, οὗ Τηνώσκειν δὲ ἡμᾶς; πειρῶ περὶ αὐτοῦ τὸ 839 
Ίε τοσοῦτον φράζειν ὡς σαφέστατα. 

ΑΘ. Πειρατέον. οὐ γάρ ἔσει τοῦτο, ὦ ἄριστοι, τὸ 
δόγμα ὀρθνὸ περὶ σελήνης τε καὶ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων 
ἄστρων, ὡς ἄρα πλανᾶταί ποτε, πᾶν δὲ τοὐναντίον ἔχει Ἡδ 
τούτου” τὴν αὐτὴν γὰρ αὐτῶν ὁδὸν ἕκαστον καὶ οὐ πολ- 
λὰς ἀλλὰ µίαν ἀεὶ κύκλῳ διεξέρχεται, φαίνεται δὲ πολλὰς 
φεφόµενον" τὺ δὲ τώχιστον αὐτῶν ὃν βραδύεατον οὖκ 
ὀρθῶς αὖ δοξάζεται, τὸ ὅ ἐναντίον ἐναντίως. ταῦτ' οὖν 
εἰ πίφυκε μὲν οὕτως, ἡμεῖς δὲ μὴ ταύτῃ δόξοµεν, εἰνο 
μὲν ἐν Ὀλυμπίαᾳ Θεόντων ἵππων οὕτως ἢ δολιχοδρόμων 
ἀνδρῶν διενοούµεθα πέρι, καὶ προσηγορεύοµεν τὸν τάχι- 

στον μὶν ὡς βραδύεατον, τὸν δὲ βραδύεατον ὡς τάχιότον, 
ἐγκώμιά τε ποιοῦντες ἤδομεν τὸν ἠτεώμενον νενικηκύτα, 
οὔτε ὀρθῶς ἂν οὔτ᾽ οἶμαι προσφιλῶς τοῖς δρομεῦσιν ἡμᾶς 35 
ἂν τὰ ἐγκώμια προσάπτειν ἀνθρώποις οὖσι. νῦν δὲ δὴ 
πεφὶ Θεοὺς τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐξαμαρεανόντων ἡμῶν ἀρ' οὐκ 
οἰόμεθα γελοῖόν τε καὶ οὖκ ὀρθόν, ἐκεῖ γιγνόµενον ἦν 
ἂν τότε, νῦν ἐνταυθοῖ καὶ ἐν τούτοισι γίγνεσθαι; 

ΚΑ. Γελοῖον μὲν οὐδαμῶς. 40 

40. Οὐ μήν οὐδὲ Θεοφιλές γε, Φευδῆ φήμην ἡμῶν 
κατὰ θεῶν ὑμνούντων. 

Κι. ᾽Αληθίστατα, εἴπερ γε οὕτω ταῦτ ἐστίν. 
46. Οὐκοῦν ἂν μὲν δείξωµεν οὕτω ταῦτ ἔχοντα, 

µαθητέα µέχρι γε τούτου τὰ τοιαῦτα πάντα, μὴ δειχθέν- 1ο 
των δὲ ἑατέον; καὶ ταῦτα ἡμῖν οὕτω ξυγκείσθω; 

09 
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7. φανῆται a. — 10. µήν: 4Θ. Οὐκοῦν - 
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— 38. Ἐοτί. οἰόμεθα, ὃ γ. τε καὶ οὐκ ὀρθὸν ἐκεῖ, 
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ρ XA. Πάνυ μὲν οὖν. 
4Θ. "Ηδη τοίνυν χρὴ φάναι τέλος ἴχειν τά γε παι- 

δείας μαθημάτων πέρι νόμιμα. Περὶ δὲ θήρας ὡσαύτως 
διανοηθῆναι χρή, καὶ περὶ ἁπάντων ὁπόσα τοιαῦτα. κιν- 

5 δυνεύει γὰρ δὲ νοµοθέτῃ τὸ προσεαττόµενον ἐπὶ μεῖζον 
εἶναι τοῦ νόµους θέντα ἀπηλλάχθαι, ἕτερον δὲ τι πρὸς 

τοῖς νόµοις εἶναι µεταξύ τι νουθετήσεώς τε πεφυκὺς ἅμα 
Ε καὶ νόμων, ὃ δὴ πολλάκις ἡμῶν ἐμπέπτωκε τοῖς λόγοις, 

οἷον περὶ τὴν τῶν σφόδρα νέων παίδων τροφήν’ οὐ γὰρ 
10 ἄῤῥητά φαµεν εἶναι, λέγοντές τε αὐτὰ ας νόμους οἴεσθαι 

τιθεµένους εἶναι πολλῆς ἀνοίας γέμειν. γεγραµµένων δὴ 

70 ταύτῃ τῶν γόµων τε καὶ ὄλης τῆς πολιτείας οὐ τέλεος ὁ 
τοῦ διαφέροντος πολίτου πρὺς ἀρετὴν γίγνεται ἔπαινος, 
Όταν αὐτόν τις φῆ τὸν ὑπηρετήσαντα τοῖς νόµοις ἄριστα 

Ι5καὶ πειθόµενον μάλιστα, τοῦτον εἶναι τὸν ἀγαθόν" 
τελεώτερον δὲ ὧδε εἰρημένον, ὡς ἄρα ὃς ἂν τοῖς τοῦ 
»ομοθετοῦντός τε καὶ ἐπαιροῦντος καὶ φέγοντος πει- 

Ν43 Ούμενος γράµµμασι διεξίλθῃ τὸν βίον ἄκρατον. οὗτος ὅ 
τε λόγος ὀρθότατος εἰς ἔπαινον πολίτου, τόν τε νοµο- 

30 θέτην ὄντως δεῖ μὴ µόνον γράφειν τοὺς νόμους, πρὸς 

δὲ τοῖς »όµοις σα καλὰ αὐτῷ δοκεῖ καὶ μὴ καλὰ εἶναι 

»όμοις ἐμπεπλεγμένα γράφειν, τὸν δὲ ἄκρον πολίτην µη- 

δὲν ἧττον ταῦτα ἐμπεδοῦν ἢ τὰ ταῖς ζηµίαις ὑπὸ νόμων 

κατειληµµένα. τὸ δὲ δὴ παρὸν ἡμῖν τὰ νῦν οἷον µάρευρα 

Β as ἐπαγόμεθα: δηλοῖ μὲν ἂν ὃ βονλόμεῦα μᾶλλον. θήρα 
γὰρ πάμπολύ τι πρᾶγμά ἐστι, περιειλημμένον ὀνόματι 
νῦν οχεδὺν ἑνί. πολλὴ μὶν γὰρ ἡ τῶν ἐνύδρων, πολλὴ 
δὲ ἡ τῶν πτηνῶν, πάμπολυ δὲ καὶ τὸ περὶ τὰ πεζὰ Φη- 
ρεύματα, οὐ µόνον Θηρίων ἁλλὰ καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων 

10 ἄξιον ἐννοεῖν Φήραν, τήν τε κατὰ πόµµον, πολλἡ δὲ καὶ 
ἡ κατὰ φιλίαν Θηρεύσυσα ἡ μὲν ἴπαινον, ἡ δὶ φόγον 

71 ἔχει: καὶ κλωπεῖαι καὶ λῃστῶν καὶ στρατοπέδων ὄτρατο- 
6. πίδοις θῆραι. θήρας δὲ πέρι τιθένει τῷ νοµοθέτῃ τοὺς 

Σόµους οὔτε μὴ δηλοῦν ταῦθ οἷόν τε, οὔτε ἐπὶ πᾶσι τά- 
1δ εις καὶ ζημίας ἐπιτιθέντα ἀπειλητικὰ νόμιμα τιθέναι. 

τί δη ὁραστίον περὶ τὰ τοιαῖσα; τὸν µέν, τὸν νοµοθέ- 

την, ἐπαινέσαι καὶ ψέξαι χρεὼν τὰ περὶ θήρας πρὺς τοὺς 
τῶν νέων πόνους τε καὶ ἐπικηδεύματα, τὸν ὅ᾽ αὖ νίον 
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ἀκούσαντα πείθεσθαι, καὶ μήθ' ἡδονὴν µήτε πόνον ἐξείρ- 
γειν αὐτόν, τῶν δὲ περὶ ἕκαστα ἀπειληθέντων μετὰ ζη- 
µίας καὶ νομοθετηθέντων τὰ μετ) ἐπαίνου ῥηθέντα μᾶλλον D 
τιμᾷν καὶ προσταχθέντα ἀποτελεῖν. τούτων δὴ προῤῥη- 
Θέντων ἑξῆς ὤν γέγνοιτο ἔμμετρος ἔπαινος θήρας καὶ 5 
Φόγος, ἥτις μὲν βελτίους ἀποτελεῖ τὰς ψυχὰς τῶν νέων, 
ἐπαινοῦντος, Φέγοντος δὲ ἢ τάναντία. Λέγωμεν τοίνυν 
τὸ μετὰ τοῦτο ἑξῆς προσαγοφεύοντες δι εὐχῆς τοὺς νέους, 

Ὦ φίλοι, εἴθ ἡμᾶς µήτετις ἐπιθυμία μήτ᾽ ἔφως τῆς περὶ 
Φάλατταν θήρας ποτὲ λάβοι μηδὲ ἀγκισερείας μηδ’ δλως 19 
τῆς τῶν ἐνύδρων ζώων, μήτε ἐγρηγορόσι μήτε εὔδουσι Ε 
κύρτοις ἀργὺν θήραν διαπονουµένοις. μηδ’ αὖ ἄγρας ὧν- 

Φρώπων κατὰ θάλατταν λῃοτείας τε ἵμερος ἐπελθὼν ὑμῖν 
Θηρευτὰς ὠμοὺς καὶ ἀνόμους ἀποτελοῖ. κλωπείας ὅ' ἐν 72 
χώρα καὶ πύλει μηδὲ εἰς τὸν ἔσχατον ἐπέλθοι νοῦν ἄψα- 16 
σθαι. μηδ’ αὖ πτηνῶν θήρας αἱμύλος ἔρως οὐ σφόδρα 645 
ἐλευθέριος ἐπέλθοι τινὶ νέων. πεζῶν δὴ µόνον Θήρευσίς 8τα 
τε καὶ ἄγρα λοιπὴ τοῖς παρ ἡμῖν ἀθ]ηταῖς, ὧν ἡ μὲν 
τῶν εὐδόντων αὖ κατὰ µέρη, νυκτερεία κληθεῖσα, ἀργῶν 
ἀνδρῶν, οὐκ ἀξία ἐπαίνου, οὐδ᾽ ἡ τῶν διαπαύµατα πό- Ἡ 
2ωψ ἔχουσα, ἄρκνσί τε καὶ πάγαις ἀλλ’ οὐ φιλοπόνου 
ψυχῆς νίκῃ χειρουµένων τὴν ἄγριον τῶν θηρίων ῥώμην. 
μόνη δὴ πᾶσι λοιπὴ καὶ ἀρίστη ἡ τῶν τετραπόδων ἵπποις 
καὶ κυσὶ καὶ τοῖς ἑαυτῶν Θήρα σώμασιν. ὧν ἁπάντων 
κρατοῦσι δρόμοις καὶ πληγαϊῖς καὶ βολαῖς, αὐτόχειρες Θη- 10 Β 
ρεύοντες, ὅσοις ἀνδρίας τῆς Θείας ἐπιμελές. τούτων δὴ 
πάντων ἔπαινος μὲν πέρι καὶ Ψόγος ὁ διειρηµένος ὢν εἴη 
λόγος, νόμος δὲ δε" τούτους μηδεὶς τοὺς ἱεροὺᾳ ὄντως 
Φηρευτὰς κωλυέτω, Όπου καὶ ὅπῃ περ ἂν ἐθέλωσι κυνηγε- 
τεῖν" νυκτερευτὴν δὲ ἄρκυσι καὶ πλεκταῖς πιστὸν μηδεὶς µη- 30 
δέποτε ἐάσῃ μηδαμοῦ Φηρεῦσαι"' εὺν ὀρνιθευτὴν δὶ ἐν 
ἀργοῖς μὲν καὶ ὄρεσι μὴ κωλνέτω, ἐν ἐργασίμοις δὲ καὶ 
Ἱεροῖς ἀγρίοις ἐξειφγέτω ὁ προστυγχάνων: ἐνυγροθηρευτὴν 6 
δέ, πλὴν ἐν λιµέσι καὶ Ἱεροῖς ποταμοῖῳ τε καὶ ἔλεσι καὶ Τα 

λέμναις" ἐν τοῖς ἄλλοις δὲ ἐξίστω θΘηρεύειν μὴ χρώμενον 16 
ὁπῶν ἀναθολώσει µόνον. Nor οὖν ἤδη πάντα χρὴ φά- 
ππι τέλος ἔχειν τά γε παιδείας πέρι νόμιμα. 

XA. Καλῶς ἂν λέγοις. 

2. τε 48Lufhr. — 19. ἄῤῥητά C. Ἐτ. Uermannu⸗ Di⸗⸗s. de Ρ]α. Ίος. I.p. 1Τ.]1 ῥητά a be. — 34. γέμειν] 
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Η. 

Τούτων μὴν ἐχόμενά ἐστι τάξασθαι μὲν καὶ νοµοθε- 
τήσασθαι ἑορτὰς μετὰ τῶν ἐκ Φελφῶν μαντειῶν, αἴτινες 

Δυσίαι καὶ θΘεοῖς οἶσεισιν ἄμεινον καὶ λῷον θνούση τῇ 
πόλει γίγνοιντ’ ἄν" πύτε δὲ καὶ πύσαι τὸν ἀριθμόν, σχε- 

δδὸν ἴσως ἡμέτερον ἂν νομοθετεῖν ἔνιά Υ αὐτῶν εἴη. 
Κι. Τάχ ἂν τὸν ἀριθμόν. 
40. Tor ἀριθμὸν δὴ λέγωμεν πρῶτον: ἔστωσαν γὰρ 

Ἡ τῶν μὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων μηδὶν ὧπο- 

Ἰείπονσαι, ὅπως ἂν µία γέτις ἀρχὴ Θύῃ θεῶν ἢ δαιμό- 

Ίθνων τινὶ ὠεὶ ὑπὶρ πόλεώς τε καὶ αὐτῶν καὶ κτημάτων. 

ταῦτα δὲ ξυνελθόντες ἐξηγηταὶ καὶ ἱερεῖς Ἱέρειαί τε καὶ 
μάντεις μετὰ νοµοφυλάκων ταξάντων, ἃ παραλείπει 

75. ἀνάγκη τῷ νομοῦέτῃ" καὶ δὴ καὶ αὐτοῦ τούτου χρὴ γέγνε- 

σθωι ἐπιγνώμονας τοῦ παραλειποµένον τούτους τοὺς αὖὐ- 

στούς. ὁ μὲν γὰρ δὴ νόμος ἐρεῖ δώδεκα μὲν ἑορτᾶς εἶναι 

τοῖς δώδεκα θεοῖς, ὧν ἂν ἡ φυλὴ ἑκάστη ἐπώνυμος ᾗ, 

6 θύοντας τούτων ἑκάστοις ἔμμηνα Ἱερὰ χοραύς τε καὶ ἀγῶ- 

γα μουσικούς, τοὺς δὲ γυμνικοὺς κατὰ τὸ πρέπον προσ- 

νέµοντας τοῖς θεοῖς τε αὐτοῖς ἅμα καὶ ταῖς ὥραις ἑκά- 

Ἄοσταις, γυναρκείαρ τε ἑορτάς, ὅσαις χωρὶς ἀνδρῶν προσήκει 

καὶ ὅσαις μήν διανέµοντας. ἔτι δὲ καὶ τὸ τῶν Ίθονίων 

καὶ ὕσους αὖ θεοὺς οὐρανίους ἐπονομαστέον καὶ τὸ τῶν 

τούτοις ἑπομένων οὐ ξυμμικτίον, ἀλλά χωριστέον ἐν τῷ 

Ὦ τοῦ Πιούτωνος μηνὶ τῷ δωδεκάτῳ κατὰ τὸν »όμον ὧπο- 

47 διδόντας, καὶ οὐ δνυσχεραντέον πολεμικοῖς ἀνθρώποις τὸν 

τοιοῦτον Θεόν, ἀλλὰ τιµητέον ὡς ὄντα ἀεὶ τῷ τῶν ἆν- 

θρώπων γένει ἄριστον" κοινωνία γὰρ φυχῇ καὶ σώματι 

διαλύσεως οὐκ ἴἔσειν ᾗ κφεῖετον, ὡς ἐγὼ φαίην ἂν σπονδῇ 

λέγων" πρὸς τούτοις δὲ διάνοιαν χρὴ σχεῖν τοὺς διαιρή- 

19 σοντας ἱκανῶς ταῦτα τοιάνδε, ὡς ἴσθ᾽ ἡμῖν ἡ πόλις οἴαν 

οὐκ ἄν τις Ἱτέραν εὗροι τῶν νῦν περὶ χρόνου ογολῆς καὶ 
τῶν ἀναγκαίων ἐξουσίας, δεῖ δὲ αὐτήν, καθάπερ ἕνα 

ἄνθρωπον, ζῆν εὖ. τοῖς δὲ εὐδαιμόνως ζῶσιν ἐὑπάρχειν 
ἀνάγκη πρῶτον τὸ μήτε ἀδικεῖν ἄλλονς μήθ’ ὑφ' ἑτέρων 
αὐτοὺς ἀδικεῖσθαι, τούτοιν δὲ τὺ μὶν οὐ πάνυ χαλεπόν, 
τοῦ δὲ μὴ ἀδικεῖσθαι κτήσασθαι δύναμιν παγχάλέπον, καὶ 
οὐκ ἔσειν αὐτὸ τελέως σχεῖν ἄλλως ἢ τε]έως γενόµενον ὧγα- 
Φόν’ ταὐτὺν δὴ τοῦτο ἴστι καὶ πόλει ὑπόρχει, γενοµένῃ 
μὲν ἀγαθῇ. βίος εἰρηνικός, πολεμικὸς δὲ ἔξωθέν τε καὶ 
ἔνδοθεν, ἂν ᾖ κακή. τούτων δὲ ταύτη σχεδὸν ἐχόντων 19 

οὐκ ἐν πολ]έμῳ τὸν πόλεµον ἑκάστοις γυµναστέον ἀλλ ἐν Β 
τῷ τῆς εἰρήνης βίῳ. δεῖ τοίνυν πόλιν ἑκάστου μηνὺς νοῦν 
κεκτηµένην στρατεύεσθαι μὴ ἔλαττον μιᾶς ἡμέρας, πλεί- 
ους δὲ, ὡς ἂν καὶ τοῖς ἄρχουσι ξυνδοκῇ, μηδϊν χειμῶνας 

ἢ καύµατα διευλαβουµένους, αὐτούς τε ἅμα καὶ γυναῖκας 15 
καὶ παῖδας, ὅταν ας πανδηµίαν ἐξάγειν δόξη τοῖς ἄρ- 
χουσι, τοτὲ δὲ καὶ κατὰ µέρη" καί τινας del παιδιὰς 
μηχανᾶσθαι καλὰς ἅμα Θυσίαις, ὅπως ὧν γίγνωνται µά- 
χαι τὶς ἑορταστικαί, μιμούμεναι τὰς πολεμικὰς ὅτι ϐϱ 
μάλιστα ἐναργῶς µάχας. νικητήρια δἳ καὶ ἀριστεῖα ἕκά- 30 643 
στοισι τούτων δεῖ διανέµειν ἐγκώμιά τε καὶ ψόγους ποιεῖν 
ἀλλήλοις, ὁποῖός τις ὢν ἕκαστος γέγνηται κατά τε τοῖς 
ἀγῶνας ἐν παντί τε αὖ τῷ βίω, τόν τε ἄριστον δοκοῦντα 7 
εἶναι κοσμοῦντας καὶ τὸν μὴ Φέγοντας. ποιητής δὲ ἔστω 

τῶν τοιούτων μὴ ἅπας, ἀλλὰ γεγονὼς πρῶτον μὲν μὴ Ἡ 
ἴλαττον πεντήκοντα ἐτῶν, μηδ αὖ τῶν ὁπόσοι ποίησιν 
μὲν καὶ Μοῦσαν ἱκανῶς κεκτηµένοι ἐν αὐτοῖς εἰσί, καὶὸν 

δὲ ἔργον καὶ ἐπιφανὲς μηδὲν ὁράσαντες πώποτε" ὅσοι δὲ Ὦ 
ἀγαθοί τε αὐτοὶ καὶ τίµιοι ἐν τῇ πόλει, ἔργων ὄντες δη- 
μιουργοὶ καλῶν, τὰ τῶν τοιούτων ἀδέσθω ποιήματα, ἐὰν 90 

76 
80 
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καὶ μὴ μουσικὰ πεφύκῃ. κρίαις δὲ αὐτῶν ἔστω παρά τε 
τῷ παιδευτῇ καὶ τοῖᾳ ἄλλοι νομοφύλαξι, τοῦτο ὧποδι- 
δόντων αὐτοῖς γέρας, παῤῥησίαν ἐν ΠΜούσαις εἶναι µό- 
νοις, τοῖς δὲ ἄλλοις µηδεµίαν ἐξουσίαν γίγνεσθαι μηδέ 

ὄτινα τοὶμῷν ὥδειν ἀδόκιμον οῦσαν μὴ κρινάντων τῶν 

Ε µνοµοφυλάκων, μηδ ἂν ἡδίων ᾖ τῶν Θωμύρου τε καὶ 
Ὀρφείων ὕμνων, ἀλλ ὅσα τε Ἱερὰ κριθέντα ποιήµατα 
ἐδόθη τοῖς θεοῖς καὶ ὅσα ἀγαθῶν ὄντα ἀνδρῶν ΨΦέγοντα 
ἢ ἐπαινοῦνεά τινας ἐκρίθη μετρίως ὅρᾷν τὸ τοιοῦτον. 

ιοτὰ αὐτὰ δὲ λέγω σερατείας τε πέρι καὶ τῆς ἐν ποιήσεσι 
παῤῥησίας γυναιξέ τε καὶ ὠνδράσιν ὁμοίως γίγνεσθαι δεῖν. 
χφὴ δὲ ἀναφέρεν παραδεικνύντα ἑαυτῷ τὸν νοµοθέτην 

Τ8 τῷ Ἰόγω: Φέρε, τἶίνας ποτὲ τρέφω τὴν πόλιν ὅλην παρα- 
Α30 οκευάσας; ἆρ οὐκ ἀθλητὰς τῶν µεγίστων ἀγώνων, οἷς 

15 ἀνταγωνισταὶ µνρίοι ὑπάρχονοι; Καὶ πώνν γε, φαίη τις 

ἂν ὀρθώς λέων. Τί δῆτα; εἰ πύκτας ñ παγκρατιαστὰς 
ἐτρέφομεν ἤ τι τῶν τοιούτων ἕτερον ἀγωνισμάτων ἀθλοῦν- 
τας, ρα εἰς αὐτὸν ἂν ὠπηντῶμεν τὸν ἀγώνα ἐν τῷ πρύ- 
σὔῦεν χρόνῳ οὐδενὶ καθ’ ἡμέραν προσµαχόμενοι; ἢ πέκται 

309γε ὄντες παμπόλλας ἂν ἡμέρας ἔμπροσθεν τοῦ ἀγῶνος 
ἐμανθάνομέν τε ἂν µάχεσθαι καὶ διεπονούµεθα, μιμού- 

Β µενοι πάντα ἐκεῖνα ὁπόσοις ἐμέλλομεν εἰς τότε χρήσεσθαι 
περὶ τῆς νίκης διαμαχόμενοι; καὶ ὡς ἐγγύτατα τοῦ ὁμοίου 
ὤντες ἀντὶ ἱμάντων σφαίρας ἂν περιεδούµεθα, ὅπως αἱ 

αὐ π]ηγαί τε καὶ αἲ τῶν πληγῶν εὐλάβειαι διεμελεεῶντο εἰς 
τὸ δυνατὸν Ἱκανῶςι εἶτε τις ἡμῖν συγγυμναστῶν συνέβαι- 
εν Απορία πλείων, ἂφ ἂν δείσαντες τὸν τῶν ἀνοήτων 
γέλωτα οὐκ ἂν ἐτολμῶμεν κφεμαννύντες εἴδωλον ἄψυχον 
γυμγάζεσθαι πρὺς αὐτό; καὶ ἴτι πάντων τῶν τε ἐμψύ- 

01209 καὶ τῶν ἀφύχων ἀπορήσαντές ποτε, ἐν ἐρημίᾳ συγ- 
γυμναστῶν ἀρά γε οἵκ ἐτολμήσαμεν ἂν αὐτοὶ πρὸς ἡμᾶς 
αὐτοὺς σκιαμαχεῖν ὄντως; ἢ τέ ποτε ἄλλο τὴν τοῦ χειρο- 
νομεῖν µελέτην ἄν τις φαίη γεγονέναι; 

79 Κα. Σχεδόν, ὦ ἕένε, οὐδὲν ἅλιο γε πλὴν τοῦτο 

as αὐτὸ ὃ οὐ νῦν ἴφθεγξαι. 
ΑΘ. Τί οὖν; τὸ τῆς πόἶεως ἡμῖν µάχιμον ἡ χεῖρὀν 

τι παρασκευασάµενον τῶν τοιούτωφ «ἀγωνιστῶν εἰς τὸν 

µέγιστον τῶν ἀγώνων ἑκάστοτε τολμήσει παριέναι, δια- 
μαχούµενον περὶ φυχῆς τε καὶ παίδων καὶ χρημάτων καὶ 

D 0 Όλης τῆς πόλεως; καὶ ταῦτα δὴ φοβηθεὶς αὐτῶν ὁ νοµο- 
Φέτης τὰ πρὸς ἀλλήλους γυμνάσια μὴ φαίνηταί τισι γε- 

λοῖα, οὐκ ἄρα νοµοθετήσει στρατεύεσθαι πφοστάττων μά- 
λιστα μὶν ἑκάστης ἡμέρας τά γε ὁμικρὰ χωρὶς τῶν ὅπλων, 
χοφούς τε εἰς ταῦτα ἅμα καὶ γυμναστικὴν πᾶσαν ξυντεί- 

(ὔτων; τὰς δὲ οἷόν τινας µείζους τε καὶ ἐλάττους γυµνα- 

σίας μὴ ἔλαττον ἢ κατὰ μῆνα ἕκαστον ποιεῖσθαι προστάξει, 

Ἐ ἁμίλλας τε αρὺς ὠλλήλους ποιουµέφους κατὰ πᾶσαν τὴν 

ΠΑΑΤΑΟΝΟΣ ΝΟΜΟΝ η’ 850. 881. 

χώραν, ἐπὶ κατάληφιν χωρίων ἁμιλλωμένους καὶ ἐνέδρας, 

καὶ πᾶσαν µιμουμένους τὴν πολεμικὴν ὕντως, σφαιροµα- 
χεῖν τε καὶ βολαῖς ὡς ἐγγύτατα τῶν ἀληθῶν χρωµένους 
ὑποκινδύνοις βέλεσιν, ὅπως μὴ παντάπασιν ἄφοβος ἡ 
πρὺς ἀλλήλους γίγνηται παιδιά, δείµατα δὲ παρέχῃ καί ὅ 

τινα τρύπον δη]οῖ τόν τε εὔφυχον καὶ τὸν µή, καὶ τοῖς 
μὲν τιµάς, τοῖς δὲ καὶ ἀτιμίας διαγέµων ὀρθῶς τὴν πύ- 834 
ἂν Όλην εἰ τὸν ἀληθινὸν ἀγῶνα διὰ βίου παρασκευάζη 80 
χοποίµην. καὶ δὴ καί τινος ἀποθανόντος οὕτως, ὡς 
ἀκουσίου τοῦ φόνου γενοµένου, τιθῇ τὸν ἀποκτείναντα ιο 
κατὰ φύμον καθαρθέντα καθαρὸν εἶναι χερας, ἡγού- 
µενος ἀνθρώπων μὶν τελευτησάντων μὴ πολλῶν ἑτέρους 

πάλιν οὐ χείρους φύσεσθαι, φόβου δὲ οἷον τελευεήσαν- 
τος ἐν πᾶσι τοῖς τοιούτοις βάσανον οὐχ εὑρήσειν τῶν 
τε ἀμεινόνων καὶ χειρύνων, οὐ σμικρῷ πύλει μεῖζον κακὸν 158 
ἐκείνου. 

Κ1. Ἐυμφαῖμεν ὢν ἡμεῖς γε, ὦ ἑένε, τὰ τοιαῦτα 
δεῖν καὶ νομοθετεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν πόλιν ἅπασαν. 

48. Αρ οὖν γιγνώσκοµεν ἅπαντες τὴν αἰτίαν διότι 
ποτὲ νῦν ἐν ταῖς πόλεσιν ἡ τοιαύτη χορεία καὶ ἀγωνία αν 
σχεδὸν οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἐστίν, εἰ μὴ πάνυ τι σµικρά; ἢ 
φῶμεν δι ἁμαθίαν τῶν πολλῶν καὶ τῶν τιθέντων αὐτοῖς 

τοὺς νόμους: 
Κα. Τάχ ἄν. : 
40. Οὐδαμῶς, ὦ µακάριε Κλεινία" δύο δὲ χρὴ φά- 15 

σαι τούτων αὐτίας εἶναι, καὶ µάλα ἱκανάς. ο 
Κά. Ποίας; 

4θΘ. Τὴν μέν, ὑπ ἔρωτος πλούτου πάντα χρόνον 
ἄσχολον ποιοῦντος τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι πλὴν τῶν 
ἰδίων κτημάτων, ἐξ ὧν πρεμαµένη πᾶσα φυχὴ πολίεου ο 8ί 
παντὸς οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τῶν ἄλλων ἐπιμέλειαν ἴσχειν 
πλὴν τοῦ καθ’ ἡμέραν κέρδους" καὶ ὃ τι μὲν πρὸς τοῦτο 
φέρει µάθηµα ἢ καὶ ἐπιτήδευμα, ἰδίᾳ πᾶς µανθάνειν τε 
καὶ αἀσκεῖν ἑτοιμότατός ἔσει, τῶν δὲ ἄλλων καταγε]ᾷ. 
τοῦτο μὶν ἓν καὶ ταύτην µίαν αἰτίων χρὴ φάναι τοῦ μήτε πο Ὁ 
τοῦτο µήτ ἄλιο μηδὶν καλὸν κἀγαθὸν ἐθέλειν ἐπιτήδευμα 
πόλιν σπουδάξειν, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ χρυσοῦ τε καὶ ὦρ- 
γύρου ἁπλησείαν πᾶσαν μὲν τέχνην καὶ μηχανὴν καλλίω 
τε καὶ ἀσχημονεστέραν ἐθέλειν ὑπομένειν πάντα ἄνδφα, 
εἰ μέλλει πἱούσιος ἔσεσθαι, καὶ πρᾶξιν πράττειν ὅσιόν τε ο 
καὶ ἀνόσιον καὶ πάντως αἰσχράν, μηδὲν δυσχεραίνοντα, 
ἐὰν µόνον ἔχη δύναμιν καθάπερ Φηρίῳ τοῦ φαγεῖν παν- Ἑ 

τοδαπὰ καὶ πιεῖν ὠσαύτως καὶ ἀφροδισίων πᾶσαν πών- 
τως παφαοχεῖν πλησµονήν. 

Κα. ὈΟρθῶς. 

40. αὔτη μὶν τοίνυν, ἦν λέγω, µία πείσθω διακω- 

λἸύουσα αἰτία τοῦ μήτε ἄλλο καλὀν μήτε τὰ πρὸς τὸν 
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πόλεμον ἱκανῶς ἑῶσα ἀσκεῖν τὰς πόλεις, ἆλλ ἐμπύρους τε 
καὶ ναυκλήρους καὶ διακόνους πάντως τοὺς φύσει κοσµί- 

ους τῶν ἀνθρώπων ἀπεργαζομένη, τοὺς δὲ ἀνδρείους 
82 Ἀποτὰς παὶ τοιχωρύχους καὶ Ἱεροσύλους καὶ πολεμικοὺς 

938 υ καὶ τυραννικοὺς ποιοῦσα, καὶ μάλ ἐνίοτε οὐκ ἀφνεῖς 
ὄντας, δυσενχοῦντάς γε μήν. 

Κα. Πῶς λέγεις; 
40. Πῶς μὶν οὖν αὐτοὺς οὐ λέγοιμ᾽ ἂν τὸ παράπαν 

δυστυχεῖς, οἷς γε ἀνάγκη διὰ βίου πεινῶσι τὴν ψυχἠν ἀεὶ 
ιοτὴν αὐτῶν διεξελθεἴν; 

Κά. Αὔτη μὲν τοίνυν µία" τὴν δὲ δὴ δευτέραν αἰ- 
τίαν τίνα λέγεις, ὦ ξένει 

ΑΘ. Καλῶς ὑπίμνησας. 
Κά. Αὔτη μὲν δή, φὴς σύ, µία διὰ βίου μμ 

id στος ξήτησιᾳ, παρέχουσα ἄσχολον ο. ἐμπόδιος γίγνε- 
ἨΒ ται τοῦ μὴ καλῶς ἀσκεῖν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἑκάστους. 

ἔσεω: τὴν δὲ δὴ δεντέραν Μέγε. 

4Θ. Μῶν οὐ λέγειν ἀλλὰ διατρίβειν δοκῶ δι ας 
XA. Οὔκ, ἀλλὰ οἷον μισῶν δοκεῖς ἡμῖν κολάζειν τὸ 

2ο τοιοῦτον ἶθος μᾶλλον τοῦ δέοντος τῷ παραπεπεωκότι 

4Θ. Κάλλιστα, ὦ ξένοι, ἐπεπλήξατε: καὶ 
τοῦτο ἀκούοις᾽ ἄν, ὦρ ἔοικεν. 

AA. Aiyt µόνον. 
.. 4. Τὰς οὐ πολιτείας ἴγωγε αἰτίας εἶναί φηµι ἃς 

πολλώκις εἴρηκα ἐν τοῖς πρύσθεν λόγοις, δηµοκρατίαν 
ὃ καὶ ὀλιγαρχίαν καὶ ευραννίδα. τούτων γὰρ δῇ πολιτεία 
89 μὶν οὐδεμία, στασιωτεῖαι δὲ πᾶσαι λέγοιντ ἂν ὀρθό- 

τατα” ἑκόντων γὰρ ἑκοῦσα οὐδεμία, ἆλλ᾽ ἀκόντων ἑκοῦσα 
30 ἄρχει σὺν ἀεί τινι βία, φοβούμενος δὲ ἄρχων ἀρχόμενον 

οὔτε καλὸν οὔτε πλούσιον οὔτε ἰοχυρὸν οὔτ ἀνδρεῖον 
οὔτε τὸ παράπαν πολεμικὸὺν ἑκών ἐάσει γίγνεσθαι ποτέ. 
ταῦτ οὖν ἐστὶ τὰ δύο πάντων μὶν σμικροῦ διαφερόντως 
αἴεια, τούτων ὅ οὖν ὄντως διαφέρει. τὺ δὲ τῆς νῦν πο- 

5 ασ λιτείας, ἣν νομοθετούμενοι λέγομεν, ἐκπέφευγεν ὠμφό- 
τερα’ οχολήν τε γὰρ ἄγει που µεγίστην, ἐλεύθεροί τε ἀπ) 
αλλήλων εἰσί, φιλοχφήµατοι δὲ Πκιοτ᾽ ἄν, οἶμαι, γἰγνοιντ᾽ 
ὢν ἐἓκ τούτων τῶν νόμων" ὥστε εἰκότως ἅμα καὶ κατὰ 
Ἰόγον ἡ τοιαύτη κατάσεασις πολιτεία μόνη δέξαιτ ἂν 

αοτῶν νῦν τὴν διαπερανθεῖσαν παιδείαν τε ἅμα καὶ παι- 
διὰν πολεμικὴν ἀποτελεσθεῖσαν ὀρθῶς τῷ λόγῳ. 

Κα. Καλῶς. 

4Θ. αρ οὖν οὐ τούτοις ἐφεξῆς ἐσεὶ µνησθῆναί ποτε 
Ἐ περὶ ἁπάντων τῶν ἀγώνων τῶν γυμνικῶν, ὡς ὅσα μὲν 
46 αὐτῶν πρὸς πόλεμόν ἔστιν ἀγωνίσματα, ἐπιτηδευτέον καὶ 

Θετίον ἆθλα νικητήρια, ὅσα δὲ µή, χαίρειν ἑατέον; ἃ 
ὃ) ἴσειν, ἐξ ἀρχῆς ἄμεινον ῥηθῆναί τε καὶ νοµοθετηθῆ- 

τὸ μετὰ 
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ναι. καὶ πρῶτον μὲν τὰ περὶ δρόμον καὶ τάχος ὅλως ἀρ' 
οὐ θεεέον; 

Κ4. Θιτέον. ι 86 
4Θ. Ἔσει γοῦν πάντων πολεμικώτατον ἡ σώματος 

ὀξύτης πάντως, ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ποδῶν, ἡ δὲ καὶ ἀπὸ 5 

τῶν χειρῶν' φυγεῖν μὲν καὶ ἐλεῖν ἡ τῶν ποδῶν, ἡ ὅ ἐν δ88ς 
ταῖς συμπλοκαῖς μάχη καὶ σύστασις ἰσχύος καὶ ῥώμης 
δεοµένη. 

Κα. Τί μήν; 

46. Οὐ μὴν χωρίς γε ὕπλων οὐδετέρα τὴν µεγίστην 10 
ἔχει χρείαν. . 

Κι. Πῶς γὰρ ἄν: 

4Θ. Σεαδιοδρόµον δἠ πρῶτον ὁ κήρυξ ἡμῖν, κα- 
Φάπερ νῦν, ἐν τοῖς ἀγῶσι παρακαλεῖ: ὁ δὲ εἴσεισιν ὅπλα 
ἔχων' ψιλῷ δὲ ἆθλα οὐ Φήσομεν ἀγωνιστῇ. πρῶτος δὲ 15 
εἶσεισιν ὁ τὸ στάδιον ἁμιλλησόμενος σὺν τοῖς ὅπλοις, δεύ- 
τερος δὲ ὁ τὸν δίαυλον, καὶ τρίτος ὁ τὸν ἐφίππιον, καὶ Β 
δη καὶ τέταρτος ὁ τὸν δόλιχον, καὶ πέμπτος δὲ ὃν ἀφή- 
σοµεν πρῶτον ὠπλισμένον, ἑξήκοντα μὲν σταδίων µῆκος, 
πρὸς Ἱερὸν ᾿Αρεός τι, καὶ πάλιν βαφρύτερον ὁπλίεην ἐπο- 1ο 
γομάζοντες λειοτέρας ὁδοῦ διαμιλλώμενον, τὸν δὲ ἄλλον 
τοξότην πᾶσαν τοξικὴν ἔχοντα στολήν, σταδίων δὲ ἕκα- 
τὸν πρὸς ᾽Απόλλωνός τε καὶ Αρτέμιδος ἱερὸν τὴν δι 

ὀρῶν τε καὶ παντοίας χώρας ἁμιλλώμενον. καὶ τιθέντε 85 
τὺν ἀγῶνα μενοῦμεν τούτους, ἕως ἂν ἔλθωσι, καὶ τῷλδς 
φικῶντι τὰ νικητήρια δώσομεν ἑκάστων. 

Κα. ὈΟρθῶς. 
4Θ. Ἡρικτὰ δὴ ταῦτα ἀθλήματα διανοηθῶμεν, ἓν 

μὲν παιδικόν, ἓν δὲ ἀγενείων, ἓν δὲ ἀνδρῶν' καὶ τοῖς 
μὲν τῶν ἀγενείων τὰ δύο τῶν τριῶν τοῦ μήκους τοῦ ο 
ὄρόμον θήσομεν, τοῖς δὲ παισὶ τὰ τούτων ἡμίσεα, τοξό- 
ταις τε καὶ ὁπλίταις ἁμιλλωμένοιᾳ. γυναιξὶ δέ, κόραις μὲν 

ἀνήβοις γυμναῖς σεάδιον καὶ δίανλον καὶ ἐφίππιον καὶ 
δύλιχον, ἐν αὐτῷ τῷ ὄρόμῳ ἁμιλλωμέναις' ταῖς δὲ τρια- D 
καιδεκέτεσι µέχρι γάμου µενούσης κοινωνίας, μὴ µακρό- 15 
τερον εἴκοσιν ἐτῶν μηδ᾽ ἔλαετον ὀκεωκαίδεκα" πρεπούσῃ 
δὲ σεολῇ εαύτας ἐσταλμένας καταβατίον ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν 
τούτων τῶν δρόμων. 

Καὶ τὰ μὲν περὶ δρόμονς ἀνδράσι τε καὶ γυναιξὶ 
ταῦτα ἴσεω' τὰ δὲ κατ ἐσχύν, ἀντὶ μὲν πάλης καὶ κο 
τῶν τοιούτων τὰ νῦν ὅσα βαρία, τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις 
µάχην, ἕνα τε πρὸς ἕνα διαµαχοµένους καὶ δύο πρὸς δύο, Ε 
καὶ µέχρι δέκα πρὸς δέκα διαμιλλωµένους ἀλλήλοις. ἃ δὲ 
τὸν μὴ παθόντα ἢ ποιήσαντα δεῖ νικῷν καὶ εἰς ὁπόσα 
χαθάπερ νῦν ἐν τῇ πάλῃ διενομοθετήσαντο οἱ περὶ τὴν 86 
πάλην αὐτὴν τί τοῦ καλῶς παλαίοντος ἔργον καὶ μὴ κα- 
λῶς, ταὐτὸν δὴ καὶ τοὺς περὶ ὁπλομαχίαν ἄκρους παρα- 

ϱτ. 40. -- 10. "Αρεώς a. — 31. λειοτέρας δὲ ὁδοῦ α. -- 33. πᾶσαν] 
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καλοῦντας χφὴ τούτους συννομοθετεῖν κελεύεν, τίς νικῶν 
ἄρα δίκαιος περὶ ταύτας αὖ τὰς µάχας, ὃ τι μὴ παθὼν 

ἢ ὁράσας, καὶ τὸν ἠττώμενον ὠσαύτως ἥτις διακρίνει 
τάξις. ταὐτὰ δὲ καὶ περὶ τῶν θηλειῶν ἔσεω νομοθετού- 

ὄμενα τῶν µέχρι γάμου. Πελταστικὴν δὲ ὅλην ἀνειστή- 
σαντας δεῖ τῇ τοῦ παγκρατίου µάχῃ, τόξοις καὶ πύίταις 
καὶ ἀκοντίοις καὶ λίθων βολῇ ἐκ χειρός τε καὶ σφενδόναις 

ἁμιλλωμένων, διαθεµένους αὖ περὶ τούτων νόμους, τῷ 
κάλλιστα ἀποδιδόντι τὰ περὶ ταῦτα νόµιµα τὰ γέρα καὶ 

ιοτὰς νίκας διανέµειν. Τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἵππων δὴ περὶ 

Β ὠἀγῶνος γέγνοιτο ἑξῆς ἂν νομοθεεούμενα. ἵππων δὲ ἡμῖν 
χρεία μὶν οὔτε τις πολλῶν οὔτε πολλή, κατά γε δὴ Κρή- 
τη», ὥστε ὠναγκαῖον καὶ τὰς σπουδὰς ἐλάττους γέγνεσθαι 
τάς τε ἐν τῇ τροφῇ καὶ τὰς περὶ ἀγωνίαν αὐτῶν. ἅρμα- 

Ίδτος μὲν οὖν καὶ τὸ παράπαν οὔτε τις τροφεὺς ἡμῖν ἐστὶν 
οὔτε τις φιλοτιµία πρὺς ταῦτα οὐδενὶ γίγνοιτ ἂν λόγον 
ἔχουσα, ὥστε τούτον μὲν ἀγωνιστὰς οὐκ ἐπιχώριον ἴσται 
τιθέντας νοῦν μήτε ἔχειν µήτε δοκεῖν κεκτῆσθαι: µονίπ- 

6 ποις δὶ ἆθλα τιθέντες, πώλοις τε ἁβόλοις καὶ τελείων τε 

ΒΤ 30 καὶ ἀβόλων τοῖς µέσοις καὶ αὐτοῖς δὴ τοῖς τέλος ἴχουσι, 
κατὰ φύσιν τῆς Ἰώφας ἂν τὴν ἱππικὴν παιδιὰν ἀποδι- 
δοῖμεν. ἔσεω δῇ τούτων τε αὐτῶν κατὰ νόµον ἅμιλλά τε 
καὶ φιλονεικία, φυλάρχοις τε καὶ ἱππάρχοι δεδομένη 

κοινὴ κρίσις ἁπάντων τῶν τε ὀρόμων αὐτῶν καὶ τῶν κα- 

3δταβαινόντων μεθ) ὕπλων" Ψιλοῖς δὲ ὅπίων οὔτ' ἐν τοῖς 

γυμνικοῖς οὔτ᾽ ἐνταῦθα τιθέντες ἀγωνίας ὀφθῶς ἂν νο- 

Ὁ µμοθιτοῖμεν. τοξότης δὲ ἀφ' ἵππων Κρὴς οὐκ ἄχρηστος, 
οὐδ' ἀκοντιστής, ὥστε ἴστω καὶ τούτων παιδιᾶς χάριν 
ἔρις τε καὶ ἀγωνία. Θηλείας δὲ περὶ τούτων νόµοις μὶν 

30 καὶ ἐπιεάξεσιν οὐκ ἄξια βιάζεσθαι τῆς κοινωνίας" ἐὰν δὲ 

ἐξ αὐτῶν τῶν ἔμπροσθεν παιδευµάτων εἰς ἔθος ἠόντων 
ἡ φύσις ἐνδέχηται καὶ μὴ δυσχεραίνῃ παῖδας ἢ παρθὲ- 
νους κοινωνεῖν, ἐᾷν καὶ μὴ φέγειν. 

Αγωνία δὴ νῖν ἤδη καὶ µάθησις γυμµναστικῆς, ὅσα 
Ί8τε ἐν ἀγῶσι καὶ ὅσα καθ᾽ ἡμέραν ἐν διδασκάλων ἐκπονού- 

Ε µεδα, πάντως ἤδη πέρας ἔχει". καὶ δὴ καὶ μονσικῆς τὰ 
μὲν πλεῖστα ὠσαύτωρ διαπεπέρανται, τὰ δὲ ῥαφῳδῶν καὶ 
τῶν τούτοις ἑπομένων, παὶ Όσαι ἐν ἑορταῖς ἅμιλλαι γο- 
ρῶν ἀναγκαῖαι γίγνεσθαι ταχθέντων τοῖς θεοῖς τε καὶ 

αυτοῖς μετὰ θεῶν μηνῶν καὶ ἡμερῶν καὶ ἐνιαυτῶν κοσµη- 

88 .Θήσονται τότε, ἔἴεε τριετηρίδες εἴτε αὖ καὶ διὰ πέµπτων 
3935 Ἀἰτῶν εἴθ) ὅπῃ καὶ ὅπως ἂν ἔννοιαν διδόντων τῶν Θεῶν τά- 

ἔνως πέρι διανεμηθῶσι' τότε καὶ τοὺς μουσικῆς ἀγῶνας 
χφὴ προσδοκᾷν κατὰ µέρος ἀγωνιεῖσθαι ταχθέντας ὑπό 

«ὔτε ἀθλοθετῶν καὶ τοῦ παιδευτοῦ τῶν νέων καὶ τῶν νο- 
µοφνλώκων, εἰς κοινὸν περὶ αὐτῶν τούτων συνελθόνεων 
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καὶ γενοµένων νομοθετῶν αὐτῶν, τοῦ τε πότε καὶ τίνες 
καὶ μετὰ τίνων τοὺς ἀγῶνας ποιήσονται περὶ ἁπάντων 
χορῶν καὶ χορείας. οἷα δὲ ἕκαστα αὐτῶν εἶναι δεῖ κατὰ 
λόγον καὶ κατ ὡδὰς καὶ καθ’ ἁρμονίας ῥυῦμοῖς κραθεί- 

σας καὶ ὀρχήσεσι, πολλάκις εἴρηται τῷ πρώτῳ νομοθέτη, δ Β 
καθ ὦ τοὺς δευτέρους δεῖ μεταδιώκοντας νομοθιτεῖν, 
καὶ τοὺς ἀγῶνας πρεπόντως ἑκάστοις Φύμασιν ἐν χρόνοις 

προσήκουσι νείµαντας ἑορτὰς ἀποδοῦναι τῇ πόλει ἑορτά- 

ἔειν. ταῦτα μὶν οὖν καὶ ἄλλα τοιαῦτα οὔτε χαλεπὸν 
γνῶναι τίνα τρόπον χρὴ τάξεως ἐννόμον λαγχάνειν, οὐδ' ιο 
αὖ µετατιθέµενα ἔνθα ἢ ἔνθα µέγα τῇ πύλει κέρδος ἢ 
ζημίαν ἂν φἑροι" ἃ δὲ μὴ σμικρὺν διαφέρει πείθειντε ϐ 
χαλεπόν, Φεοῦ μὲν μάλιστα ἴργον, εἴ πως οἷόν τε ἦν 
ἐπιτάξεις αὐτὰς παρ ἐκείνου. γίγνεσθαι, νῦν δὲ ἀνθρώ- 
που τολμηροῦ κιρδυνεύει δεῖσθαί τινος, ὃς παῤῥησίαν ι5 

διαφερύνεως τιμῶν ἐρεῖ τὰ δοκοῦντα ἄριστ εἶναι πόλει 89 
καὶ πολίαις, ἐν φυχαῖς διεφθαρµέναις τὸ πρέπον καὶ 

ἐπύμενον πάσῃ τῇ πολιτείᾳ τάττων, ἐναντία λέγων ταῖς 
µεγίσταισιν ἐπιθυμίαις καὶ σὐκ ἔχων βοηθὸν ἄνθρωπο» 
οὐδένα, λόγω πόμενος µόνῳ μόνος. 20 

Κα. Tiv' αὖ νῦν, ὦ ξένε, λόγον έγομεν; οὐ γάρ D 
πω μανθάνοµεν. 

46. Εἰκότως γε: αἁλὰ δὴ πειράσοµαι ἐγὼ φράζειν 
ἡμῖν ἴτι σαφίστερον. ὡς γὰρ εἰς παιδείαν ἠλθον τῷ 

λόγῳ, εἶδον νέους τε καὶ νέας ἁμιλοῦντας φιλοφρόνως 15 
ἀλλήλοις. εἰσῆλθε δή µε, οἷον εἰκός, φοβηθῆναι ξυννοή- 
σαντα τὲ τις χρήσεται τῇ τοιαύτῃ πόλε, ἐν ᾗ δὴ νέοι 
μὲν νέαι τε εὐερεφεῖς εἰσὶ πύνων τε σφοδρῶν καὶ ὠνε- 
λενθέρων, οἳ μάλιστα Όβριν οβεννύασιν, ἆργοί, Θνσίαι E 
δὲ καὶ ἑορταὶ καὶ χοροὶ πᾶσι µέλουσι διὰ βίου. τίνα δή 30 
ποτε τρόπον ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἀφέξονται τῶν πολλοὺς 
δἡ καὶ πολλὰς ἐπιθυμιῶν εἰς ἴσχατα βαλλουσῶν, ὧν ἂν 
ὁ λόγος προστάττῃ ἀπέχεσθαι, νόμος ἐπιχερῶν γίγνεσθαι; 
καὶ τῶν μὲν πο]λῶν οὐ θαυμαστὸν ἐπιθυμιῶν εἰ κρατοῖ 
τὰ πρύσθεν νόµιµα ταχθέντα" τὸ γὰρ μὴ πλουτεῖν τεῦ836 
ἐξεῖναι. ὑπερβαλλόντως ἀγαθὸν πρὸς τὸ σωφρονεῖν οὐ 90 
σµικρόν, καὶ πᾶσα ἡ παιδεία µετρίους πρὸς τὰ τοιαῦς) 
εἴληφε νόμους, καὶ πρὺς τούτοις ἡ τῶν ἀρχόντων ὄψις 
διηναγκασµένη μὴ ἀποβλέπειν ἄλλοσε, τηρεῖν δὲ ἀεὶ τοὺς 
νέους. ταῦε οὖν απρὺς μὶν τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας, ὅσα γε 39 
ἀνθρώπινα, µέτρον ἔχει: τὰ δὲ δὴ τῶν ἐρώτων παίδων 

τε ἀῤῥένων καὶ θηλειῶν καὶ γυναικῶν ἀνδρῶν καὶ ὧν- 
ὁρῶν γυναικών, ὅδεν δὴ µυρία γέγονεν ἀνθρώποις ἰδίᾳ Β 
καὶ Όλαις πύλεσι κακά, πῶς τις τοῦτο διευλαβοῖε ἄν, 
καὶ τί τεμὼν φάρµακον τούτοις ἑκάστοις τοῦ τοιούτου κιν- 46 
δύνου διαφνγὴν εὑρήσει; πάντως οὐ ῥάδιον, ὦ Κλεινία. 
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καὶ γὰρ οὖν πρὸς μὲν ἄλλα οὐκ ὀλίγα ἡ Κρήτη τε ἡμῖν 
ὅλη καὶ ἡ ακεδαίμων βοήθειαν ἐπιεικῶς οὐ σμικρὰν 
ξυμβάλλονται τειθεῖσι νόµους ἀλλοίους τῶν πολλῶν τρό- 

πων, περὶ δὲ τῶν ἐρώτων, αὐτοὶ γάρ ἐσμεν, ἐναντιοῦν- 
6 δται παντάπασιν. εἰ γάφ τις ἀκο]ουθῶν τῇ φύσει θήσει τὸν 

πρὸ τοῦ Ααἴου νόµον, λέγων ὡς ὀρθῶς εἶγε τὸ τῶν ἀῤῥέ- 
γῶν καὶ νέων μὴ κοιωνεῖν καθάώπερ Θηλειῶν πρὸς µίξιν 

ἀφφροδισίων, μάρτυρα παραγόµενος τὴν τῶν θηρίων φύ- 
σιν καὶ δεικνὺς πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐχ ἁπτόμενον ἄβῥενα 

10 ἄῤῥενος διὰ τὸ μὴ φύσει τοῦτο εἶναι, τάχ ἂν χρῶτο 
ΦΙ πιθανῷ λόγῳ καὶ ταῖς ᾿μετέραις πόλεσιν οὐδαμῶς ξυµφω- 

οῖ. πρὸς δὲ τούτοις, ὃ διὰ παντός φαµεν δεῖν τὸν νο- 

D µοθέτην διατηρεῖν, τοῦτο ἐν τούτοις οὐχ ὁμολογεῖ. ζητοῦ- 
μεν γὰρ ἀεὶ δὴ τί εῶν τιθεμένων πρὸς ἀρετὴν φέρει καὶ 

16 τί µή. φέρε δή, τοῦτο ἐάν συγχωρῶμεν καλὸν ἢ µηδα- 
646 μῶς αἰσχρὸν νομοθετεῖσθαι τὰ νῦν, εί µέρος ἡμῖν ἕυμ- 

βάλλοιτ’ ἂν πρὸς ἀρετήν; πότερον ἐν τῇ τοῦ πεισθέντος 
φυχῇ γιγνόμενον ἐμφύσεται τὸ τῆς ἀνδρίας ἦθος, ἢ ἐν 
τῇ τοῦ πείσαντος εὺ τῆς σώφφονος ἐδέας γένος; ἢ ταῦτα 

ο μὲν οὐδεὶς ἂν πεισθείη ποτέ, μᾶλλον δὲ ἅπαν τούτου 
E τούὐναντίον τοῦ μὲν ταῖς ἡδοναῖς ὑπείκοντος καὶ καρτε- 

ρεῖν σὐ δυναµένου Ψέξει πᾶς τὴν µαλακίαν, τοῦ ὅ᾽ εἰς 
µίµησιν τοῦ θήλεος ἐόντος τὴν τῆς εἰκόνος ἁμοιότητα ἀρ' 
οὐ µέμφεται; τίς οὖν ἀνθρώπων τοῦτο ὤν τοιοῦτον νομο- 

3” θετήσει; σχεδὸν οὐδείς, ἴχων γε ἐν τῷ νῷ »όμον ἀληθῆ. 
πῶς οὖν φαμὶν ἀληδὶς τοῦτο εἶναι; τὴν τῆς φιλίας τε 

931 καὶ ἐπιθυμίας ἅμα καὶ τῶν λεγομένων ἐρώτων φύσιν 
ἐδεῖν ἀναγκαῖον, εἰ μέλλει τις ταῦτα ὀρθώς διανοηθήσε- 
σθαι" δύο γὰρ ὄντα αὐτὰ καὶ ἐξ ἀμφοῖν τρίτον ἄλλο 

30 εἶδος Ἑν ὄνομα περιλαβὺν πᾶσαν ἀπορίαν καὶ οκότον 
ἀπεργάζεται. 

Κα. Πῶς: 

92 48. Φίον μὲν που καὶοῦμιν ὕμοιον ὁμοίῳ κατ 

ἀρετὴν καὶ ἴσον ἴσῳ, φίλον δ αὖ καὶ τὸ δεύµενον τοῦ 
46 πεπλουτηκύτος, ἐναντίον ὃν τῷ γένει. ὅταν δὲ ἑκάτερον 

γίγνηται σφοδρόν, ἔρωτα ἐπονομάζομε». 
Β AA. ᾿Ορθῶς. 

4Θ. Φιλία τοίνυν ἡ μὶν ἀπὸ ἐναντίων δεινὴ καὶ 
ἁγρία καὶ τὺ κοινὸν οὐ πολλάκις ἴχουσα ἐν ἡμῖν, ἡ ὅ᾽ 

0 ἐκ τῶν ὁμοίων ἥμερός τε καὶ κοινὴ διὰ βίου. μικτὴ δὲ 
ἐκ τούτων γενοµένη πρώτον μὲν καταμαθεῖν οὐ ῥᾳδία, 
τί ποτε βούλοις ἂν αὐτῷ γενέσθαι τὸν τρίτον ἔρωτά τις 
ἔχων τοῦτον, ἔπειτα εἰς τοὐναντίον ὑπ᾿ ἀμφοῖν ἑλκόμενος 
ἀπορεῖ, τοῦ μὲν κελεύοντος τῆς ὥρας ἅπτεσθαι, τοῦ δὲ 

«ὁ ἀπαγορεύοντος. ὁ μὲν γὰρ τοῦ σώματος ἐρῶν καὶ τῆς 
6 ὥρας καθάπερ ὁὀπώρας πεινῶν ἐμπλησθῆναι παρακελεύ- 

εται ἑαυτῷ, τιμήν οὐδεμίαν ἀπονέμων τῷ τῆς ψυχῆς 
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ἦθει τοῦ ἐρωμένου" ὁ δὲ} πάρεργον μὲν τὴν τοῦ σώματος 
ἐπιθυμίαν ἔχων, ὁρῶν δὲ μᾶλλον ἢ ἐρῶν τῇ φυχῆ, δεόν- 
τως τῆς ψυχῆς ἐπιτεθυμηκὼς Όβριν ἤγηται τὴν περὶ τὸ 
σῶμα τοῦ σώματος πλησμονήν, τὸ σῶφρον δὶ καὶ ἆν- 

δρεῖον καὶ μεγαιοπρεπὶς καὶ τὸ φφόνιµον αἰδούμενος 5 

ἅμα καὶ σεβόμενος ἁγγεύειν ἀεὶ μεθ’ ἀγνεύοντος τοῦ ἐρω- 
µένου βούλοιτ) ἄν. ὁ δὲ μιχθεὶς ἐξ ἀμφοῖν τρίτος ἔφως 
οὗτός ἐσθ' ὃν νῦν διεληλύθαµεν ὡς τρίτον. ὄντων δὲ 
τούτων τοσούτων πύτερον ἅπαντας δεῖ κωλύειν τὸν νόµον, 
ἀπείργοντα μὴ γίγνεσθαι ἐν ἡμῖν, ἢ δῆλον ὄει τὸν μὲν ιο 
ἀρετῆς τε ὄντα καὶ τὸν νέον ἐπιθυμοῦντα ὡς ἄριστον 
Ἰέγνεσθαι βουλοίμεθ' ἂν ἡμῖν ἐν τῇ πό]ει ἐνεναι, τοὺς 

δὲ δύο, εἰ δυνατὸν εἴη, κωλύοιµεν ἄν; ἢ πῶς λέγοµεν, 

ὦ φίλε Μέγιλλε 
ΜΕ, Πάντη τοι καλῶς, ὦ ξένε, περὶ αὐεῶν τούτων 16 

εἴρηκας τὰ νῦν.. Ε 

46. "Εοικά γε, ὕπερ καὶ ἑεόπαζον, τυχεῖν τῆς σῆς, 
ὦ φίλε, ξυνωδίας" τὸν δὲ νόµον ὑμῶν, ὃ τι νοεῖ περὶ 
τὰ τοιαῦτα, οὐδέν µε ἐξετάρειν δεῖ, δέχεσθαι δὲ τὴν τῷ 
λόγῳ ουγχώφησιν. Κλεινία δὲ μετὰ ταῦτα καὶ εἰσαῦθις πο 
περὶ αὐτῶν τούτων περάσοµαι ἐπάδων πείθειν. τὸ δέ 
μοι δεδοµένον ὑπὸ σφῷν ἴτω, καὶ διεξίλθωμεν πάντως 
τοὺς νόμους. 

ΜΕ. ᾿Οφθότατα λέγεις. 
48. Τέχνην δή τιν αὖ τούτον τοῦ νόµου. τῆς θὲ- 15 

σεως ἐν τῷ νῦν παρόντι τῇ μὶν ῥᾳδίαν ἔχω, τῇ ὅ αὖ 838 

τινὰ τρόπον παντάπασιν ὡς οἷόν τε χαλεπωτάτην. 
ΜΕ. Πῶς δὴ λέγεις; 

4Θ. "σμεν που καὶ τὰ νῦν τοὺς πλείστους τῶν ὧν- 
Θρώπων, καίπερ παρανύµους ὄντας, ὡς εὖ τε καὶ ἀκρι- 30 94 
βῶς εἴργονται τῆς τῶν καλῶν συνονσίας οὐκ ἄκοντες, ὡς 

οἷόν τε δὲ μάλιστα ἑκόντες. 

ΜΕ. Πότε λέγεις; 

48. "Όταν ἀδειφὸς ἢ ἀδεφή τω γένωνται καλοί. 
καὶ περὶ υἱέος ἢ Θυγατρὺς ὁ αὐτὸς »όµος ἄχραφος ὧν 15 

ὡς οἷόν τε Ἱκανώεατα φυλάετει μήτε φανερῶς μήτε λάθρα Β 
συγκαΏεύδοντα ἤ πως ἄλλως ἀσπαζόμενον ἅπτεόθαι τού- 
των" ἆλλ’ οὐδ' ἐπιθυμία ταύτης τῆς συνονσίας τὸ παρά- 
παν εἰσέρχεται τοὺς πολλούρ. 

ΜΕ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 1.ὐ 

4Θ. Οὐκοῦν σμικρὸν ῥῆμα Εκ πάσας τὰς 
τοιαύτας ἡἠδονάς; 

ΜΕ. Τὸ ποῖον δή λέγεις; 

46. Τὸ ταῦτα εἶναι φάναι μηδαμῶς ὅσια, θΘεομισῆ 
δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα. τὸ ὃ᾽ αἴτιον de' οὐ τοῦτ' ἐσεί, ιο 
τὸ µηδένα ἄλλως λέγειν αὐτά, ἆλλ’ εὐθὺς γενόµενον ἡμῶν 
ἕκαστον ἀκούειν τε λεγόνεων ἀεὶ καὶ πανταχοῦ ταῦτα, 

Ρρ 

96 
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ἐν γελοίοις τε ἅμα ἐν πάσῃ τε σπουδῇ τραγικῇ λεγομένῃ 
πολλάκιᾳ, ὅταν ἢ Θυέστας ἤ τινας Οἰδίποδας εἰσάγωσιν, 
ἢ Μακαρέας τινὰς ἀδελφαῖς µιχθέντας λαθραίως, ὀφθέν- 
τας δὲ ἱτοίμως θάνατον αὐὗτοῖς ἐπιτιθένεας δίκην τῆς 

5 ἁμαρτίας: 
95 ΜΕ. ᾿Ορθότατα λέγει τό γε τοσοῦτον, ὅτι τὸ τῆς 
Ὦ φήμης θαυμαστήν τινα δύναμιν εἴληχεν, ὅταν μηδεὶς µη- 

δαμῶς ἄλλως ἀναπνεῖν ἐπιχειρήση ποτὲ παρὰ τὸν νόμον. 
4Θ. Οὐκοῦν ὀρθὸν τὸ νῦν δὴ ῥηθέν, ὅτι νοµοθέτῃ 

1ο βουλομένῳ τινὰ ἐπιθυμίαν δουλώσασθαι τῶν διαφερόντως 
τοὺς ἀνθρώπους δονλουμένων ῥάᾷδιον γρῶναί γε ὄντινα 

τρόπον χειρώσαιτ᾽ ἂν' ὅτι καθιερώσας ταύτην τὴν φή μην 
παρὰ πᾶσι δούλοις τε καὶ ἐλευθέροις καὶ παισὶ καὶ γν- 
ναιξὶ καὶ δ1ῃ τῇ πόλει κατὰ τὰ αὐτά, οὕτω τὸ βεβαιό- 

Ε Ιδτατο» ἀπειργασμένος ἔσται περὶ τοῦτον τὸν νόμο». 
ΜΕ. Πάνυ μὶν οὖν" ὅπως δὲ αὖ τὸ τοιοῦτον ἐθέ- 

Ίοντας λέγειν πάντας δυνατὸν ἴσται ποτὶ παρασχεῖν. 
4Θ. Καῑῶς ὑπέλαβες: αὐτὸ γὰρ τοῦτο ἦν τὸ παρ 

ἐμοῦ λεχθέν, ὅτι τέχνην ἐγὼ πρὺς τοῦτον τὸν νόμον 
3ο ἔχοιμι τοῦ κατὰ φύσιν χρήσθαι τῇ τῆς παιδογονίας συν- 

ουσίᾳ, τοῦ μὲν ἄῤῥενος ἀπεχομένους μὴ κτείνοντάς τε 
ἐκ προνοίας τὸ τιν ἀνθρώπων γένος, μηδ᾽ εἰς πέτρας 
τε καὶ λίθους οπείροντας, οὗ οὐ µήποτε φύσιν τὴν αὐτοῦ 

ῥιζωθὶν λήψεται γόνιµον, ἀπεχομένους δὲ ἀρούφας θη- 

96 α5 λείας πάσης, ἐν ᾗ μὴ βούλοιτ ἄν σοι φύεσθαι τὸ σπαρέν. 
ὁ δὴ νόμος οὗτος διηνεκὴς μὲν γενόμενος ἅμα καὶ κρα- 

τήσας, καθάπερ νῦν περὶ τὰς τῶν γονέων συμμίξεις κφατεῖ, 

ἐὰν καὶ περὶ τὰς ἄλλας νικήσῃ δικαίως, µυρία ἀγαθὰ 
047. ἴγει. κατὰ φύσιν μὲν γὰρ πρῶτον κεῖται, λύττης δὲ ἔρω- 

Δθτικῆς καὶ μανίας καὶ μοιχειῶν πασῶν καὶ πωµάτων καὶ 
Β οσιτίων εἴργεσθαι ποιεῖ τῶν ἀμέτρων πάνεων, γυναιξί τε 

αὐτῶν οὐκείους εἶναι καὶ φίλους, ἄλλα τε πάµπολλα 

ἀγαδὰ γήγνοις ἄν, εἰ τοῦ νόµου τις τούτου δύναιτο 
ἐγκρατὴς εἶναι. τάχα δ' ἂν ἡμῖν τις παραστὰς ἀνὴρ σφο- 

30 δρὺς καὶ νέος, πολλοῦ σπέρματος µεστύς, ἀκούων τε- 

µένον τοῦ νόµου λοιδοφήσειεν ἂν ὡς ἀνόητα καὶ ἀδύνατα 
πιθένεων νόμιμα, καὶ βοῆς πάντα ἐμπλήσειε. πρὸς ἃ δὴ 
καὶ βιέψας ἐγὼ τοῦτο εἶπον τὸ ῥῆμα, ὥς τινα τέχνην 

ο κεκτήµην, τῇ μὲν ῥάστην ἀπασῶν, τῇ δὲ παλεπωτάτη», 
«0 πρὸς τὸ τοῦτον τεθέντα ἐμμεῖναι τὸν νόµον. νοῆσαι μὲν 

: γὰρ δὴ ῥᾷστον ὡς δυνατόν τέ ἐσει καὶ ὅπῃ. φαμὶν γὰρ 
δὴ καθιερωθὲν τοῦτο Ἱκανῶς τὸ νόμιμον πᾶσαν ψυχὴν 
δουλώσεσθαι καὶ πανεάπασι μετὰ φύβου ποιήσειν πείθε- 
σῦαι τοῖς εεθεῖσι νόµοις. ἀλλὰ γὰρ εἰς τοῦτο προβέβηκε 

«ὁ νῦν ὥσς᾽ οὐδ' ἄν ποτε γενέσθαι δοκεῖ, καθάώπερ τὸ τῶν 
ἔνσσιτίων ἐπιτήδευμα ἀπιστεῖται, μὴ δυνατὸν εἶναι δύ- 

Ὦ. νασθαι διὰ βίου πόλιν Όλην ζῆν πράετουσαν τοῦτο: ἐλεγ- 
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χθὶν ὁ' ἔργῳ καὶ γενόµενον παρ ὑμῖν, ὅμως ἔτι τό γε 9 
γυναικῶν οὐδὲ ἐν ταῖς ὑμετέραις πόλεσι δοκεῖ φύσιν ἴχειν 
γίγνεσθαι. ταύτῃ ὅ αὖ διὰ τὴν τῆς ἀπιστίας ῥώμην εἴρη- 
κα ἀμφότερα ταῦτα εἶναι παγχάλεπα μεῖναι πατὰ νόμον. 

ΜΕ. ᾿Ορθῶς γε σὺ λέγων, . 

48. Ὡς ὅ᾽ οὖν οὐκ ἔστιν ὑπὶρ ἄνθρωπον, οἷόν τε 
δὲ γενίσθαι, βούλεσθε ὑμῖν πειραθῶ τινὰ λόγον ἐχόμενον 
πιθανότητος εἰπεῖν τινός; 

Κ1. Πῶς γὰρ οὗ: 
40. Πότερον οὖν τις ἀφροδισίων ῥᾷον ἂν ἀπέγοιτο, 1ο Ε 

καὶ τὸ ταχθὲν ἐδέλοι περὶ αὐτὰ μετρίως ποιεῖν, εὖ τὸ 
σῶμα ἴχων καὶ μὴ ἰδιωτικῶς ἢ φαύλως: 

Κα. Παλύ που μᾶλλον μὴ ἠδιωτικῶς. 

4Θ. 4) οὖν οὐκ ἴσμεν τὸν Ταραντῖνον Ἴκκον ἀκοῆ 
διὰ εὐν ᾿Ολυμπίασί τε ἀγῶνα καὶ τούς τε ἄλλους, ὧνισδάο 
διὰ φιλονεικίαν καὶ τέχνην καὶ τὸ μετὰ τοῦ σωφρονεῖν 
ἀνδρεῖον ἐν τῇ φυχῇ κεκτηµένος, ας λόγος, οὔτε τινὸς 
πώποτε γυναικὺς ἤψατο οὐδ' αὖ παιδὺς ἐν Όλη τῇ τῆς 
ἀσκήσεως ἀκμῆ; καὶ δὴ καὶ Κρίσωνα καὶ "Αστυλον καὶ 
«ιόπομπον καὶ ἄλλους παμπόλλους ὁ αὐτός πον λόγος 0 
ἔχει. καί τοι τῶν γ ἐμῶν καὶ σῶν πολιτῶν, ὦ Κλεινία, 98 
πολὺ κάκιον ἦσαν πεπαιδευµένοι τὰς Ψυχάς, τὰ δὲ σώ- 
µατα πολὺ μᾶλλον σφριγῶντες. Β 

Κά. ᾿Αληθῆ ταῦτα λέγεις, ὅτι σφόδρα ὑπὸ τῶν πα- 
λαιῶν ἐσεὶν εἰρημένα περὶ τούτων τῶν ἀθλητῶν ὡς ὄντως 35 
ποτὶ γενόµενα, 

4θ. Τί οὖν: οἱ μὶν ἄρα νίκης ἕνεκα πάλης καὶ δρό- 
µων καὶ τῶν τοιούτων ἐτόλμησαν ἀπέχεόθαι λεγομένου 
πράγματος ὑπὸ τῶν πολλῶν εὐδαίμονος, οἱ δὲ ἡμέτεροι 
παῖδες ἀδυνατήσουσι καρτερεῖν πολὺ καλλίονος ἕνεκα νίκης, 30 
ἣν ἡμεῖς καλλίστην ἐκ παίδων πρὸς αὐτοὺς λέγοντες ἐν 
μύθοις τε καὶ ἐν ῥήμασι καὶ ἐν µέλεσιν ὥδοντες, ὡς ϐὉ 

εἰκός, κηλήσοµεν; 
Κά. Ποίας; 

46. Τῆς τῶν ἡδονῶν νίκης ἐγερατας ὃ ὄντας ἂν ζῆν 35 
εὐδαιμόνως, ἠττωμένους δὲ τοὐναντίον ἅπαν. πρὸς δὲ 
τούτοις ἴτι φόβος ὁ τοῦ µηδαμῇ μηδαμῶς ὅσιον αὐτὸ 

εἶναι δύναμιν ἡμῖν οὐκ ἄρα Έξει κφατεῖν ὧν ἄλλοι κεκρα- 
τήκασι τούτων ὄντες χείρονες; 

XA. Εἰκός Υ οὖν. .Ό 
4Θ. Ἐπειδὴ τοίνυν ἐνταῦθά ἐσμεν τούτου τοῦ νοµί- 

μου πέρι, διὰ κάκην δὲ τὴν τῶν ποὶλῶν εἰς ἀπορίαν ἐπέ- —D 
σοµεν, φημὶ τὸ μὲν ἡμέτερον νόµιμον ἀτεχνῶς δεῖν περὶ Ὁ9 
αὐτῶν τούτων πορεύεσθαι λέγον αἷς οὐ δεῖ χείρους ἡμῖν 
εἶναι τοὺς πολίτας ὀρνίθων καὶ ἄλλων Θηρίων πολλῶν, 45 

οἳ κατὰ µεγάλας ἀγέλας γεννηθέντες µέχρι μὶν παιδογο- ΄ 
γίας ἠΐθεοι καὶ ἀκήρατοι γάμων τε ἀγνοὶ ζῶσιν, ὅταν 
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δ) εἰς τοῦτο ἡλικίας ἴλθωσι, συνδυασθέντες ἄθῥην θηλείᾳ 
κατὰ χάριν καὶ θήλεια ἄφῥενι τὸν λοιπὸν χρόνον ὁσίως 

Ε καὶ δικαίως ζώσιν, ἐμμένοντες βεβαίως ταῖς πρώταις τῆς 

φιλίας ὁμολογίαις: δεῖν δὴ Θηρίων γε αὐτοὺς ἀμείνους 
οεἶναι. ἐὰν δ᾽ οὖν ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων 
τῶν πλείότων διαφθείρωνται, τὴν λεγομένην ἄτακτον 
᾽φροδίτην ἐν αὐτοῖς ὀρῶντές τε καὶ ἀκούοντες µέγιστον 
δυναµένην, καὶ οὕτω δὴ µἡ ὄυνατοὶ γίγνωνται κατακρα- 

τεῖν, δεύτερον νόμον ἐπ᾽ αὐτοῖς μηχανᾶσθαι χφὴ τοὺς νο- 
10 µοφύλακας νοµοθέτας γενοµένους. 

Κι. Τίνα δὴ συμβουλεύες αὐτοῖς τίθεσθαι νόµο», 
ἐὰν ὁ νῦν τιθέµενος αὐτοὺς ἐκφύγῃ: 

4Θ. «ῆλον ὅτι τὸν ἐχόμενον τούτου δεύτερον, ὦ 
Κλεινία. 

15 Κά. Τίνα λέγεις; 

ΑΘ. ᾿Αγύμναστον ὃ τι μάλιστα ποιεῖν τὴν τῶν ἠδο- 
νῶν ῥώμην, τὴν ἐπίχυσιν καὶ τροφὴν αὐτῆς διὰ πόνων 
ἄλλοσε τρέποντα τοῦ σώματος. εἴη δ᾽ ὢν τοῦτο, εἰ ἀναί- 

100 δεια μὴ ἐνεη τῇ τῶν ἀφφοδισίων χρήσει: σπανίῳ γὰρ 
Β 00 αὖ τῷ τοιούτῳ δι αἰσχύνην χρώμενοι ἀσθενεστέραν ἂν 

αὐτὴν δέσποιναν κτῶντο, ὀλιγώκις χρώμενοι. τὸ δὴ λαν- 
Φάνειν τούτων ὁρώντά τι καλὸν παρ αὐτοῖς ἔστω νό- 
µιρον, ἴθει καὶ ἀγράφῳ νομισθὲν νόµῳ, τὸ δὲ μὴ λαν- 
Φάνειν αὐσχρόν, ἀλλ’ οὐ τὸ μὴ πάντως δρῷν. οὕτω τοῦτο 

35 αἰοχρὸν αὖ καὶ καλὸν δευτέρως ἂν ἡμῖν ἐν νόµῳ γενόµε- 

νον κέοιτο, ὀρθότητα ἔχον δευτέραν, καὶ τοὺς τὰς φύσεις 

διεφθαρµένους, οὓς ἤττους αὐτῶν προσαγορεύοµεν, ἓν 
ὦ γένος ὄν, περιλαβὺν τὰ τρία γένη, βιάζοιε᾽ ἂν μὴ παρα- 

φομεῖν. 

ο. Κά. Ποῖα δή: 

ΑΘ. Τό τε Θεοσεβὶς ἅμα καὶ φιλότιμον καὶ τὸ μὴ 
πῶν σωμάτων ἀλλὰ τῶν τρόπωβ τῆς ψυχῆς ὄντων καλῶν 

γεγονὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ. ταῦτα δὴ καθάπερ ἴσως ἐν μύθῳ 

τὰ νῦν λεγόμεν ἐστὶν εὖχαί, πολύ γε μὴν ἄρισεα, εἴπερ 
46 γίγνοιτο ἐν πάσαιᾳ πόλεσι, γίγνοιτο ἄν. τάχα ὅ᾽ ἂν, εἰ 

ὮῬ δεὸς ἐθέλοι, κἂν δυοῖν Θάτερα βιασαίµεθα περὶ ἐρωτικῶν, 
ἢ µηδίνα τοὶμᾷν μηδενὺς ἄπτεσθαι τῶν γενναίων ἅμα 
καὶ ἐλευθέρων πλὴν γαμετῆς ἑαυτοῦ γυναικός, ἄθνυτα δὲ 
παλλακῶν σπέρµατα καὶ νόθα μὴ σπείρειν μηδὲ ἄγονα 

ω ἀῤῥένων παρὰ φύσιν' ἢ τὸ μὶν τῶν ἀῤῥένων πάµπαν 

40/1 ἀφελοίμεθ' ἄν, εὐ δὲ γυναικῶν, εἴ τις συγγ(γνοιτό τιν 

618 πλὴν ταῖς μετὰ θεῶν καὶ ἱερῶν γάμων ἐλθούσαις εἰς τὴν 
Ε οἰκίαν, ὠνηταῖς εἴεε ἆλλῳ ὁτῳοῦν τρόπῳ κεηταῖς, μὴ 

λανθάνων ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας πάσας, τάχ ἂν ἄτιμον 
ϱ αὐτὸν τῶν ἐν τῇ πόλει ἐπαίνων νομοθετοῦντες ὀρθῶς ἂν 

δόξαιµεν νομοθετεῖν, ὡς ὄνεως ὄντα ξενικόν. οὗτος δὴ 
νόμος, εἴεε εἷς εἴτε δύο αὐτοὺς χρὴ προσαγορεύειν, κεί- 
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σὔω περὶ ἀφροδισίων καὶ ἁπάντων τῶν ἐρωτικῶν, ὅσα 

πρὸς ἀλλήλους διὰ τὰς τοιαύτας ἐπυθομίας ὁμιλοῦντες 849 
ὀρθῶς τε καὶ οὐκ ὀρθῶς πράττοµεν. 

ΜΕ. Καὶ τοίνυν, ὦ ξένε, ἐγὼ μέν τοι σφόδρα δεχοί- 
µην ἂν τοῦτον τὸν άρον, ὁ δὲ δὴ Κλεϊνίας αὐτὸς φφα- ὅ 
ζξέτω τί ποτε περὶ αὐτῶν διανοεῖται. 

Κά. Ἔσται ταῦτα, ὦ ΛΙέγὰλε, ὁπύταν γε δή µοι 
δόξη τις παραπεπεωκέναι καιρός νῦν μὴν ἑῶμεν τὸν 

ξένον ἔτι εἰς τὸ πρόσθεν προϊέναι τῶν νόμων. 

ME. Ὀρθώς. [ 

4θ. ᾽αἱλὰ μὴν νῦν γε προϊόντες ἤδη σχεδόν ἐσμεν Β 
ἐν τῷ κατεσκενάσθαι μὲν ξυσσίεια, ὅ φαμεν ἄλλοδι 
μὲν ἂν χαλεπὸν εἶναι, ἐν Κρήτη δὲ οὐδεὶς ἄλλως ἂν ὑπο- 
λάβοι δεῖν γίγνεσθαι. τὸ δὶ τίνα τρόπον, πύτερον ὡς 
ἐνθάδε ἢ καθάώπερ ἐν Δακεδαίμονι, ἢ παρὰ ταῦτα ἴστι 15 
τι τρίτον εἶδος ξυσσιτίων ἀμφοῖν τούτοιν ἄμεινον ἂν ἔχον, 
τοῦτο οὔτ᾽ ἐξευρεῖν µοι χαλεπὸν εἶναι δοκεῖ µέγα τε ἀἄγα- 
Φὸν εὐὑρεθὶν οὐδὶν ἀπεργάσεσθαι' καὶ γὰρ νῦν ἐμμελῶς 
ἔχειν κατεσκευασµένα. ς 

Τούτοις ὅ᾽ ἐσεὶν ὠκόλουθον ἡ τοῦ βίου κατασκευή, 30 
τίν᾿ αὐτοῖς ἂν τρόπον ἔποιτο. βίος δὴ ἄλλαις μὲν πόλεσι 
παντοδαπῶς ἂν καὶ πολλαχόθεν εἴη, μάλιστα δὲ ἐκ δνπλα- 
σίων ἢ τούτοις. ἐκ γῆς γὰρ καὶ ἐκ Φαλάττης τοῖς πλεί- 
στοις τῶν Ἑλλήνων ἐσεὶ κατεσκενασµένα τὰ περὶ τὴν τρο- 
φήν, τούτοι δὲ µόνον ἐκ γῆς. τῷ μὲν οὖν νομοθέτῃ 18 
τοῦτο ῥᾷον' οὐ γὰρ µόνον ἡμίσεις αὖ γίγνονται νόμοι 
μέτριοι, πολὺ ὅ᾽ ἐλάττους, ἔτι δ᾽ ἐλευθέροις ἀνθρώποις D 
μᾶλλον πφέποντες. νανκληρικῶν μὲν γὰρ καὶ ἐμπορικῶν 
καὶ καπηλευεικών καὶ πανδοκεύσεων καὶ τελωνικῶν καὶ 
μεταλλειῶν καὶ δανεισμῶν καὶ ἐπιτόκων τόκων καὶ ἄλλων 30 
µυρίων τοιούτων τὰ πολλὰ ἀπήλλακται χαίΐρεν αὐεοῖς 

εὐτὼν ὁ περὶ ταύτην τὴν πόλιν νομοθέτης, γεωργοῖς δὲ 
καὶ νομεῦσι καὶ μελιττουργοῖς καὶ τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα 

φυλακτηρίοις τε καὶ ἐπιστάταιᾳ ὀργάνων γοµοθετήσει, τὰ 

μέγιστα ἤδη νενομοθετηκὼς περὶ γάμους ἅμα καὶ γενέσεις 10 Β 
παίδων καὶ εροφάς, ἔτι δὲ καὶ παιδείας ἀρχῶν τε κατα- 
στάσεις ἐν τῇ πόλει. νῦν ὅ) ἐπὶ τοὺς τὴν εροφὴν καὶ 
ὅσοι περὶ αὐτὴν ταύτην συνδιαπονοῦσιν, ἀναγκαῖον νοµο- {103 
θετοῦντά ἐσει ερέπεσθαι. Πρῶεον δὴ νόμοι ἔστωσαν 
λεγόμενοι τοὔνομα γεωργικοί. «ιὸφ ὁρίου μὲν πρῶτος {0 
»όμος ὅδε εἰρήσθω" μὴ κινείτω γῆς ὅρια μηδεὶς μήτε 
οἰκείου πολίτου γείονος µήτε ὁμοτέρμονος, ἐπ᾽ ἐσχατιᾶς 
κεκτηµένος ἅλλῳ Εένῳ γειτονῶν, νοµίσας τὸ τάκίνητα 843 
πινεῖν ἀληθῶς τοῦτο εἶναι, βονἱέσθω δὲ πᾶς πέτρον ἐπι- 
χειρῆσαι κινεῖν τὺν µέγιστον ἄλλον [πλὴν ὄρον] μᾶλλον ἢ ο 
σμικρὺν λέθον ὀρίζοντα φιλίαν τε καὶ ἔχθραν ἔνορκον 
παρὰ Θεῶν' τοῦ μὲν γὰρ ὀμόφνλος Ζεὺς µάρτυς, τοῦ δὲ 
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ξένιος, οἳ μετὰ πολέμων τῶν ἠχθίστων ἐγείρονεαι: καὶ ὁ 
μὲν πεισθεὶς τῷ νόμῳ ἀναίσθητος τῶν ἀπ αὐτοῦ κακῶν 
γίγνοιτ ἄν, καταφφονήσας δὲ διτταῖς δίκαις ἔνοχος ἴστω, 

μιᾷ μὲν παρὰ θεῶν καὶ πρώτῃ, δευτέρᾳ δὲ ὑπὸ νόµου. 
Β ο μηδεὶς γὰρ ἑκὼν κινείτω γῆς ὅρια γεπύνων: ὃς ὅ' ἂν 

κινήσῃ, µηνυέτω μὲν ὁ βουλόμενος τοῖς γεωµόροις, οἱ δὲ 
εἰ τὸ δικαστήριον ἀγόντων: ἣν δὲ τις ὄφλῃ τὴν τοιαύτην 
δύκην, ὡς ἀνάδαστον γῆν λάθρα καὶ βίᾳ ποιοῦντος τοῦ 
ὕφλοντος, ειµάεω τὸ δικαστήριο» ὅ τι ἂν δέῃ πάσχειν ἢ 

10 ἀποτίνειν τὸν ἠετηθέντα. Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο βλάβαι πολ- 

λαὶ καὶ σμικραὶ γειόνων γιγνόμεναι, διὰ τὸ θαμίζειν 

404 ἔχθρας ὄγκον µέγαν ἐντίάτουσαι, χαλεπὴν καὶ σφύδρα πι- 
6 κρὰν γειτορίαν ἀπεργάβονται. διὸ χρὴ πάντως εὐλαβεῖσθαι 

γείτονα γείτονε μηδὲν ποιεῖν διάφορον, τῶν τε ἄλλων 

16 πέρι καὶ δὴ καὶ ἐπεργασίας ξυμπάσης σφόδρα διευλαβού- 
µενον" τὸ μὲν γὰρ βλάπτειν οὐδὲν χαλεπὸν ἀλλ ἀνθρώ- 
που παντός, τὸ δ' ἐπωφελεῖν οὐδαμῇ ἅπαντος. ὃς ὃ᾽ ἂν 
ἐπεργάξηται τὰ τοῦ γείτονος ὑπερβαίνων τοὺς ὅρους, τὸ 
μὲν βιάβος ἀποτινέτω, τῆς δὲ ἀναιδείας ἅμα καὶ ἄνελεν- 

D ἈΦερίας ἕνεκα ἰατρευόμενος διπλάσιον τοῦ βλάβους ἄλλο 
ἐκτισάτω τῷ βλαφθένει. τούτων δὲ καὶ ὡπάντων τῶν 

τοιούτων ἐπιγνώμονές τε καὶ δικασταὶ καὶ τιμηταὶ γιγνέ- 

σθων ἀγρονόμοι, τῶν μὶν µειζόνων, παθάπερ ἐν τοῖρ 
πρύσθεν εἴρηται, πᾶσα ἡ τοῦ δωδεκατηµορίου τάξις, 

αδτῶν ἐλαττόνων δὲ οἱ φφρούραρχοι τούτων. καὶ ἐάν τις 

βοσκήµατα ἐπινέμῃ, τὰς βλάβας ὁρῶντες κρινόντων καὶ 

τιµώντων. καὶ ἐὰν ἐσμοὺς ἀλλοτρίους σφετερίζη τις τῇ 
Ε τῶν μελιττῶν ἡδονῇ ξυνεπόµενος, καὶ κατακφούων οὕτως 

οὐκειῶται, τινέτω τὴν βιάβην. καὶ ἐὰν πυρεύων τὴν Όλην 

30 μὴ ὁμυλαβηθῇ τῶν τοῦ γείονος, τὴν δόξασαν ζημίαν 

τοῖς ἄρχουσι ζημιούσθω. καὶ ἐὰν φυτεύων μὴ ἀπολείπῃ 
τὸ µέτρον τῶν τοῦ γείτορος χωρίων, καθάπερ εἴρηται καὶ 

πολλοῖς νοµοθέταις ἱκανῶς, ὧν τοῖς νόµοις χρὴ προσχρῆ- 
σθαι καὶ μὴ πάντα ἀξιοῦν πολλὰ καὶ σμικρὰ καὶ τοῦ 

36 ἐπιτυχόντος νοµοθέτου γιγνόµενα τὸν µείζω πόλεως κοσµη- 

τὴν νομοθετεῖν, ἐπεὶ καὶ τῶν ὑδάτών πέρι γεωργοῖσι 
παλαιοὶ καὶ καλοὶ νόμοι κείµενοι οὐκ ἄξιοι παροχετεύειν 

λόγοι, ἀλλ ὁ βουιηθεὶς ἐπὶ τὸν αὐτοῦ τόπον ἄγειν 

ὕδωρ ἀγέτω μὲν ἀρχόμενας ἐκ τῶν κοινῶν ναμάτων, μὴ 

0 ὑποτέμνων πηγὰς φανερὰς ἰδιώτου μηδενός, ᾗ ὅ' ἂν βού- 

ληται ἄγειν, πλὴν ὃν οἰκίας ἢ Ἱερῶν τινῶν ἢ καὶ µνη- 

μµάτων, ἀγέτω, μὴ βλάπτων πλήν αὐτῆς τῆς ὀχεταγωγίαρ" 
ἀδδρία δὲ εἴ τισι τύποις ξύμφυτος ἐκ γῆς τὰ ἐκ ἄιὸς 

Ἡ (ντα ἀποστέγει νάµατα, καὶ ἐλλείπει τῶν ἀναγκαίων πω- 

αὔ µάτων, ὀρυττέτω μὲν ἐν τῷ αὐτοῦ χωρίῳ μέχρι τῆς κερα- 
μίδος γῆς, ἐὰν ὅ᾽ ἐν τούτῳ τῷ βάθει μηδαμῶς ὕδατι 
προστυγχάνη, παρὰ τῶν γειτόνων ὑδρευέσθω µέχρι τοῦ 
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ἀναγχαίου πώµατος ἑκάστοις τῶν οἰκετῶν' ἐὰν δὲ δι 

ἀκριβείας ᾗ καὶ τοῖς γείτοσι, εάξιν τῆς ὑδρείας ταξάµε- 
ος παρὰ τοῖς ἀγρονόμοις, ταύτην ἡμέρας ἑκάστης κοµι- 
ζόμενος, οὕτω κοινωγείτω τοῖς γείτοσιν ὕδατορ. ἐὰν δὲ 6 
ἐκ αιὸς ὕδατα γιγνόµενα, τὸν ἐπάνω γεωργοῦντα ἢ καὶ 6 
ὁμότοιχον οἰκοῦντα τῶν ὑποκάτω βλάπτῃ τις μὴ διδοὺς 
ἐκροήν, ἢ τούναντίον ὁ ἐπάνω μεθιεὶς εἰκῇ τὰ ῥεύματα 
βλάπτῃ τὸν κάτω, καὶ περὶ ταῦτα μὴ ἐθέλωσι διὰ ταῦτα 

κοινωνεῖν ἀλλήλοις, ἐν ἄστει μὲν ἀστυνόμον, ἐν ἀγρῷ δὲ 
ἀγρορόμον ἐπάγων ὁ βουλόμενος ταξάσθω τί χρὴ ποιεῖν ι 
ἑκάτερον" ὁ δὲ μὴ ἐμμένων ἐν τῇ τάξει φθόνου Θθ᾽ ἅμα 
καὶ δυοκόλου Ψυχῆς ὑπεχέτω δίκην, καὶ ὄφίων διπλάσιον D 
τὸ βλάβος ἀποτινέτω τῷ βιαφθένει, μὴ ἐθελήσας τοῖς 
ἄρχονσι πείθεσθαι. ᾿Οπώρας δὲ δὴ χρὴ κοινωνίαν ποιεῖσθαι 
πάντας τοιάνδε τινά. διτεὺς ἡμῖν δωρεᾶς ἡ θεὸς ἔχει 16 
χάριτος αὕτη, τὴν μὲν παιδείαν ἀιονυσιάδα ἀθησαύρι- 
στον, τὴν ὅ) εἰς ἀπόθεσιν γενοµένην κατὰ φύσιν. ἴσεω 

δὴ περὶ ὁπώρας ὅδε νόμος ταχθείς. ὃς ἂν ἀγροίκου ὁπώ- 
ρας γεύσηται, βοτρύων εἴτε καὶ σύκων, πρὶν ἐλθεῖν τὴν 

ὥραν τὴν τοῦ τρυγῷν ἀρκτούρῳ ἐύνδρομον, εἴς ἐν τοῖς χο Ε 
αὐτοῦ χωρίοις εἴεε καὶ ἐν ἄλλων, ἱερὰς μὲν πεντήκοντα 
ὀφειλέτω τῷ «Ιιονύσῳ δραχμάς, ἐὰν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ δρέπῃ, 
ἐὰν ὅ) ἐκ τῶν γειτόνων, μνᾶν, ἐὰν ὅ) ἐξ ἄλλων, δύο 
µέρη τῆς μνῶς. ὃς ὅ) ὧν τὴν γενναίαν νῦν λεγομένην στα- 
φυλὴν ἢ τὰ γενναῖα σῦκα ἐπονομαζόμενα ὁπωρίζειν βού- 15 
ληται, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν οὐμίων Ἰαμβάνη,: ὅπως ἂν ἐθέλῃ 
καὶ ὁπόταν βούληται καρπούοθω, ἐὰν ὅ᾽ ἐξ ἄλλων μὴ 
πείσας, ἑπομένως τῷ νόμῳ τῷ μὴ κινεῖν ὃ ει μὴ κατέ- 
Φετο, ἐκείνως ἀεὶ ξημιούσθω. ἐὰν δὲ δὴ δοῦλος μὴ πεί- 
σας εὺν δεοπότην τῶν χωρίων ἅπτηταί του τῶν τοιού- 

των, κατὰ ῥᾶγα βοερύων καὶ σὔκον συκῆς ἰπαρίθμους 
πληγὰς τούτοις µασειγούσθω. µέτοικος δὲ ὠνούμενος τὴν 
γενναίαν ὀπώραν ὀπωριζίτω, ζὰν βούληται. ἐὰν δὲ ξένος 
ἐπιδημήσας ὁὀπώρας ἐπιθυμῇ φαγεῖν διαπορευόµενος τὰς 

ὁδούςφ, ες μὶν γενναίαρ ἁπτέσθω, ἐὰν βούληται, μεθ’ 15 
ἑνὸς ἀκολούθου χωρὶς τιμῆς, Εένια δεχόμενος, τῆς δὶ ϐΒ 
ἀγφοίκον λεγοµένης καὶ τῶν τοιούτων ὁ νόμος εἰργέτω 
μὴ κοινωνεῖν ἡμῖν τοὺς ξένους: ἐὰν δέ τις ἀῑστωρ ὤν 
αὐτὸς ἢ δοῦλος ἄφηται, τὸν μὲν δοῦλον πληγαῖς κολάζειν, 
τὸν δὲ ἐλεύθερον ἀποπέμπειν νουθετήσαντα καὶ διδά- 4ο 
ἔαντα τῆς ἄλλης ὁπώρας ἄπτεσθαι τῆς εἰς ἀπόθεσιν 
ἀσταφίδος οἴνου τε καὶ ξηρῶν σύκων ἀνεπιτηδείου κεκτῆ- 
σθαι. ἀπίων δὲ πρι καὶ μήλων καὶ ῥοῶν καὶ πάντων 
τῶν τοιούτων, αἰσχρὸν μὲν μηδὶν ἴστω λάθρα λαμβάνεν, 6 

ὁ δὲ ληφθεὶς ἐντὸς τριάκοντα ἐτῶν γεγονὼς τυπτέσθω 5 
καὶ ἀρυνέσθω ἄνευ τραυμάτων, δίκην δ’ εἶναι ἐλευθέρῳ 
τῶν τοιούτων πληγῶν μηδεμίαν: ξένῳω δέ, καθάπερ ὁπώ- 
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φας, ἐξέστω καὶ τῶν τοιούτων µέτοχον εἶναι" ἐὰν δὲ 
πρεσβύτερος ὦν ὥπτηται τούτων, φαγὼν αὐτοῦ καὶ ὧπο- 
φέρων μηδέν, καθώπερ ὁ ξένος, ταύτῃ κοιρωνείτω τῶν 

τοιούτων ἁπάντων, μὴ πειθόµενος δὲ εῷ νόµω κινὸν- 
Ὦ νευέτω ἀναγώνισεος γίγνεσθαι περὶ ἀρετῆς, ἐὰν εἰ εύτε 

τὰ τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τοὺς τότε κριτάς τις ἀναμιμνήσκῃ. 

"Ὑδωρ δὲ πάντων μὲν τὸ περὶ τὰς κηπείας διαφερόντως 
τρόφιμο», εὐδιάφθαρτον δέ: οὔτε γὰρ γῆν οὔτε ζλιον 
οὔτε πνεύματα, τοῖς ὕδασι ἐύντροφα τῶν ἐκ γῆς ὧνα- 

Ἰ0βλαστανόντων, ῥάδιον φθείρειν φαρμακεύσεσιν ἢ ὠποτρο- 
παῖς ἢ καὶ κλοπαῖς, περὶ δὲ τὴν ὕδατος φύσιν ἐσεὶ τὰ 

Ε µτοιαῦτα ἑύμπανα δυνατὰ γήγνεσθαι. διὸ δὴ βοηθοῦ 
δεῖται νόµου. ἔσεω τοίνυν ὧδε πεφὶ αὐτοῦ: ἄν τις ὅια- 
φθείρῃ ἑκὼν ὕδωρ ἀλλύτριον, εἴεε καὶ πηγαῖον εἴτε καὶ 

18 συναγυρτόν, φαρµακείαις ἢ σκάµµασιν ἢ κλοπαῖς, ὁ βία- 
πτόμενος δικαζέσθω πρὸς τοὺς ἀστυνόμους, τὴν ἀξίαν 

τῆς βιάβης ἀπογραφόμενος" ἂν δέ τις ὄφλῃ φαρµακείαις 
τισὶ βιάπτων, πρὸς τῷ τιµήµατι καθηράτω τὰς πηγὰς ἢ 

τώγγεῖον τοῦ ὕδατος, ὅπῃπερ ἂν οἱ τῶν ἐξηγητῶν νόμοι 
αυ ἀφηγῶνται δεῖν γίγνεσθαι τὴν κάθαρσιν ἑκάστοτε καὶ ἕκά- 

στοις. Περὶ δὲ ξυγκομιδῆς τῶν ὡραίων ἁπάντων, ἐξέστω 

τῷ βονλομένῳ τὸ ἑαυτοῦ διὰ πανεὺς τόπου κοµίζεσθαι, 
ὄπῃπερ ἂν ἢ μηδὲν µηδένα ζημιοῖ ἢ τριπλάσιο αὐτὸς 

109 µκέρδος τῆς τοῦ γείτονος ζημίας κερδαίνη. τούτων δὲ 
35 ἐπιγνώμονας τοὺς ἄρχοντας γίγνεσθαι, καὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων ὅσα τις ἂν ἑκὼν ἄκοντα βλάπτῃ βίᾳ ἢ λώθρα, 

αὐτὺν ἢ τῶν αὐτοῦ τι, διὰ τῶν αὐποῦ κτημάτων. πάντα 
τὰ τοιαῦτα τοῖς ἄρχουσιν ἐπιδεικνὺς τιµωφείσθω μέχρι 

τριῶν μνῶν ὄντος τοῦ βλάβους": ἐὰν ὃ᾽ ἔγκλημά τῷ μεῖζον 
B 10 ἄλλῳ πρὺς ἄλλον γίγνηταε, πρὸρ τὰ κοινὰ δικαστήρια φέ- 

ρων τὴν δίκην τειµωρείσθω τὺν ἀδικοῦντα. ἐὰν δέ τις 

τῶν ἀρχόντων δοκῇ μετ ἀδίκου γνώμης κρίνεν τὰς ζη- 
µίας, τῶν διπλασίων ὑπόδικος ἴσεω τῷ βιαφθένει. τὰ 

δὲ αὖ τῶν ἀρχόντων ἀδικήματα εἰς τὰ κοινὰ δικαστήρια 
30 ἐπανάγειν τὸν βουλόμενον ἑκάστων τῶν ἐγκλημάτων. 

µυρία δὲ ταῦτα ὄντα καὶ σμικρὰ νόµιµα, καθ’ ἃ δεῖ τὰς 

τιμωρίας γήγνεσθαι, λήξεών τε πέρι δικών καὶ προσκλή- 
Ὁ σεων καὶ κλητήρων, εἴτ ἐπὶ ὄνεῖν εἴε ἐφ ὁπόσων δεῖ 

καλεῖσθαι, καὶ πάντα ὁπύσα τοιαῦτά ἐστιν, οὔτ ἀνομο- 
40 Θέτητα οἷόν τ᾽ εἶναι γἐροντός τε οὐκ ἄξια νοµοθέτου, 

»ομοθετούντων δ᾽ αὐτὰ οἱ νέοι πρὸς τὰ τῶν πρόσοθεν 
νοµοθιετήµατα ἀπομιμούμενοι σμικρὰ πρὸς μεγάλα, καὶ 

τῆς ἀναγκαίας αὐτῶν χρείας ἐμπείρως ἴσχοντες, µέχριπερ 
ἂν πάντα ἱκανῶς δόξῃ κεῖσθαι' τότε δὲ ἀκίνητα ποιησά- 

1 μενοι ζώντων τούτοις ἤδη χρώµενοι µέτφιον ἔχουσι. 
Τὸ δὲ τῶν ἄλλων δημιουργών ποιεῖν χρὴ κατὰ τάδε. 

πρώτον μὲν ἐπιχώριος μηδεὶς ἴσεω τῶν περὶ τὰ δημιουρ- 
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γικὰ τεχνήµατα διαπονούντων, μηδὲ οἰκέτης ἀνδρὸς ἐπι- 
χωρίου" τέχνην γὰρ ἱκανὴν πολλῆς ἀσκήσεως ἅμα καὶ µα- 
Θημάτων πολλῶν δεοµένην κέκτηται πολίτης ἀνὴρ τὸν 

κοινόν τῆς πόλκως κόσμον σώζων καὶ κτώµενος, οὐκ ἐν 

παρέργῳ δεόµενον ἐπιτηδεύειν. δύο δὲ ἐπιτηδεύματα ἢ 5 
δύο τέχνως ἀκριβώς διαπονεῖσθαι σχεδὸν οὐδεμία φύσις 650 
Ἱκανὴ τῶν ἀνθρωπίνων, οὐδ' αὖ τὴν μὶν αὐτὸς Ἱκανῶς Ἑ 
ἀσκεῖν, τὴν δὲ ἄλλον ἀσκοῦντα ἐπιτροπεύειν. τοῦτ οὖν 
ἐν πύλει ὑπάρχον δεῖ πρῶτον γήγνεσθαι" μηδεὶς χαλκεύων 
ἅμα τεκεαινέσθω, μηδ᾽ αὖ τεκταινόµενος χαλκευύντων 19 
ἅλλων ἐπιμε]είσθω μάλλον ἢ τῆς αὐτοῦ τέχνης, πρόφα- 
σιν ἴχων ὡς πολλῶν οὐιετῶν ἐπιμελούμενος ἑαυτῷ ὅημι- 
ουργούντων εὐκότως μᾶλλον ἐπιμελεῖται ἐκείνων διὰ τὸ 
τὴν πρόσοδον ἐκεῖθεν αὐτῷ πλείω γίγνεσθαι τῆς αὐτοῦ 843 
τέχνης, ἀλλ’ εἷς µίαν ἕκαστος είγνην ἐν πόλει κεκτηµένος 15 
ἀπὸ ταύτης ἅμα καὶ τὸ ζῇν κτάσθω. τοῦτον δὴ τὸν νό- 
μον ἀστυνόμοι διαπονούµενοι σωζόνεων, καὶ τὸν μὲν ἐπι- 

χώριον, ἐὰν εἴς τινα τέγνην ἀπολλίνη μᾶλλον ἢ τὴν τῆς 
ἀρετῆς ἐπιμέλειαν, κολαζόνεων ὀνείδεσί τε καὶ ἀτιμίαις, 

µέχριπερ ἂν κατευθύνωσιν εἰς τὸν αὐτοῦ δρόμον, ἑένων 19 
δὲ ἄν τις ἐπιτηδεύη δύο τέχνας, δεσμοῖσί τε καὶ χρηµά- 
των ζημίαις καὶ ἐκβολαῖς ἐκ τῆς πύλεως κολάζοντες ἄναγ- Ἡ 
καζόντω» ἕνα µόνον ἀλλὰ μὴ πολλοὺς εἶναι. μισθῶν δὲ 
αὐτοῖς πέρι καὶ τῶν ἀναιρέσεων τῶν ἔργων, καὶ ἐάν τις 

αὐτοὺς ἕτερος ἢ ᾿κεῖνοί τινα ἄλλον ἀδικῶσι, µέχρι ὅρα- 3: 
χμῶν πεντήκοντα ἀστυνόμοι διαδικαζόντων, τὸ δὲ πλέον 
τούτον τὰ κοινὰ δικαστήρια διακρινόντων κατὰ νόµον. 
Τέλος δὲ ἐν τῇ πόλει µηδένα μηδὲν τελεῖν µήτε ἐξαγο- 
µένων χρημάτων μήτ εἰσαγομένων" λιβανωτὸν δὲ καὶ 
ὅσα περὶ Θεοὺς τὰ τοιαῦτ ἐστὶ ξενικὰ θυµιάµατα, καὶος 

πορφύραν καὶ ὅσα βαπτὰ χρώματα μὴ φερούσης τῆς χώ- 
ρας, ἢ περί τινα ἄλλην τέχνην δεοµένην ξενικῶν τινῶν 
εἰααγωγίμων μηδενὸς ἀναγκαίου χάριν μήτε τις ἀγέτω, 
μήτε αὖ τῶν ἐν τῇ χώρα ἀναγκαίων ἐμμένειν ἐξαγέτω. 

τούτων δ' αὖ πάντων ἐπιγνώμονας εἶναι καὶ ἐπιμελητὰς αν 
τῶν νοµοφυλάκω», πέντε ἀφαιρεθέντων τῶν πρ'σβυτέρων, 

τοὺς ἑξῆς δώδεκα. Περὶ δὲ ὅπίων καὶ ὅσα περὶ τὺν πό- 
λεμον ἅπαντα ὄργανα, ἑάν τινος ἢ τέχνης εἰσαγωγίμου Ὦ 
δέῃ γίγνεσθαι ἢ φυτοῦ ἢ μεταλλευτικοῦ κτήματος ἢ δε- 
σμευτικοῦ ἢ ζώων τινῶν ἕνεκα τῆς τοιαύτης χρείας, ἵπ- 40 112 

παρχοι καὶ σεφατηγοὶ τούτων ἔστωσαν κύριοι εἰσαγωγῆς 
τε καὶ ἐξαγωγῆς, διδούσης τε ἅμα καὶ δεχοµένης τῆς πό- 
χεως, νόμους δὲ περὶ τούτων νομοφύλακες τοὺς πφέπον- 
τάς τε καὶ ἱκανοὺς Θήσουσι" καπηλείαν δὲ ἕνεκα χρηµα- 
τισμῶν μήτε οὖν τούτου μήτε ἄλλου μηδενὸς ἐν τῇ χώρα 5 
õan καὶ πόλει ἡμῖν γίγνεσθαι. κ 

Ίροφῆς δὲ καὶ διανομῆς τῶν ἐκ τῆς χώρας ἐγγὺς τῆς 
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τοῦ Ἀφητικοῦ νόµου ἔοιιεν ὀρθότης ἂν τις γιγνομµένη 
κατὰ τρόπον Ἰέγνεσθαι. δώδεκα μὲν γὰρ δὴ µέρη τὰ 

πάντα ἐκ τῆς χώρας γιγρόμενα νέµειν χρεὼν πάντας, 
ἧπερ καὶ ἀναλωτέα: τὸ δὲ δωδέκατον µέρος ἕκαστον 

δοἷον πυρῶν καὶ κριθῶν, οἷσι δὴ καὶ τὰ ἅπαντα ἆκολου- 
Θείτω τὰ ἄλλα ὡραῖα νεµόµενα, καὶ ὅσα ζώα ξύμπαντα 

848 µπράσι ἂν ἑκάστοις ᾖ, τριχῇ διαιρεσθω κατὰ λόγον, 
Ἑν μὲν µέρος τοῖς ἐλευθέροις, ἓν δὲ τοῖς τούτων οὐκέταις, 
τὸ δὲ τρίτον δημιουργοῖς τε καὶ πάντως τοῖς ξένοις, οἵ 

αοτέ τινες ἂν τῶν μετοικούντων ὥσι ξυνοικοῦντες, τροφῆς 
ἀναγκαίου δεόµενοι, καὶ ὅσοι χρεία τινὶ πόλεως ἤ τινος 
ἰδιωτῶν εἰδαφικφοῦνται ἑκάσεοεε' πάντων τῶν ἀναγκαίων 
ἀπονεμηθὲν ερίτον µέρος ὤνιον ἐξ ἀνάγκης ἴσεω τοῦτο 

418 µόνον, τῶν δὲ δύο μερῶν μηδὶν ἐπάναγκες ἴστω πωλεῖν. 
Βιδπῶς οὖν δὴ ταῦτα ὀρθότατα νέμοιτ ἄν; πρῶτον μὲν 

δῆλον ὄει τῇ μὲν ἴσα, τῇ ὅ' οὐκ ἴσα νέμομεν. 
κι. Πῶς λέγεις; 

ΑΘ. ἉΧείρω που καὶ βετίω τούτων ἕκαστα ἀνάγκη 
φύειν καὶ ἐκερέφειν τὴν γῆν. 

ο. ΚΙ. Πῶς γὰρ οὔ: 

4Θ. Τῷ μὲν τοίνυν τοιούτῳ τῶν μερῶν τριῶν ὄντων 
μηδὶν πλέον ἐχίτω μήτε τὸ τοῖς δεσπόταις ἢ δούλοις νε- 
µόμενον, μήτε αὖ τὸ τῶν ξένων. ἀλλὰ τὴν τῆς ὁμοιότη- 
τος ἰαύτητα ἡ νομὴ πᾶσιν ἀποδιδύτω τὴν αὐτήν, λαβὼν 

65 δ) Έκαστος τῶν πολιτῶν τὰ δύο µέρη κύριος ἔστω τῆς 

φομῆς δούλοις τε καὶ ἐλευθέροις, ὁπόσ ἂν καὶ ὁποῖα 
βούληται διανέµειν' τὸ δὲ πλέον τούτων µέτροις τε καὶ 
ἀριθμῷ τῇδε χρὴ διανέµεσθαι, λαβόντα τὸν ἀριθμὸν 

πάντων τῶν ζώων οἷς ἐκ εῆς γῆς δεῖ τὴν τροφὴν γίγνε- 
ποσθαι, διανέµειν. , 

Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο αὐτοῖς οἰκήσεις δεῖ χωρὶς διατε- 
ταγµένας εἶναι. τάξις δὲ ἤδε πρέπει τοῖς τοιούτοις. δώ- 
δεκα κώµας εἶναι χρή, κατὰ μέσον τὺ δωδεκατηµόριον 

Ὦ ἕκαστον µίαν, ἐν τῇ κώμῃ δὲ ἑκάσεῃ πρῶτον μὲν ἱερὰ 
444 40 καὶ ἀγορὰν ἐξηρῆσθαι θεῶν τε καὶ τῶν ἑπομένων θΘεοῖς 

δαιμόνων, εἴτε εινὲς ἔνεοποι Μαγνήτων εἴτ ἄλλων Ἱδρύ- 
µατα παλαιῶν μνήμῃ διασεσωµένων εἰσέ, τούτοις ἀποδι- 
δόντας τὰς τῶν πάλαι τιμὰς ἀνθρώπων, Ἑστίας δὲ καὶ 
Διὸς ᾽Αθηνᾶς τε καὶ ὃς ἂν ἀργηγὸς ᾖ τῶν ἄλλων τοῦ 

0 δωδεκάτου ἑκάστου μέρους, ἱερὰ πανταχοῦ Ἱδρύσασθαι. 

πρῶτον δὲ οἰκοδομίας εἶναι περὶ τὰ ἱερὰ ταῦτα, ὕπῃ ὢν 
Ἐ ῥὁ τύπος ὑψηλότατος ᾖ, τοῖς φρουροῖς ὑποδοχὴν ὃ τι µά- 

Ἄϊστα εὐερκῆ" τὴν δὲ ἄλλην χώραν κατασχευάζειν πᾶσαν 
δημιουργῶν τριακαίδεκα µέρη διελοµένονς, καὶ τὸ μὲν ἐν 

αὔ ἄστει κατοικίζειν, διελοµένους αὖ καὶ τοῦτο εἰς τὰ δώ- 

δεκα µέρη τῆς πόλεως ἁπάσης, ἔξω τε καὶ ἐν κύχλῳ κα- 
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τανεµηθέντας, ἐν τῇ κώμη δὲ ἑκάστῃ τὰ πρόσφορα γεωρ- 
γοῖσι γένη τῶν δημιουφγῶν συνοικίζειν. τοὺς ὅ᾽ ἐπιμελητὰς 
εἶναι τούτων πάντων τοὺς τῶν ἀγρονόμων ἄρχοντας, Όδων 
τε καὶ ὤντινων ὁ τόπος ἕκαστος δεῖται, καὶ ὅπου κα- 
τοικοῦντερ ἁλυπότατοί τε καὶ ὠφελιμώτατοι ἔσονται τοῖσι 
γεωργοῦσι, τῶν δὲ ἐν ἄστει κατὰ τὰ αὐτὰ ἐπιμεληθῆναι 
καὶ ἐπιμελεῖοθαι την τῶν ἀστυνύμων ἀρχήν. ἳ 

Τοῖς δὲ δὴ ἀγορανόμοις τὰ περὶ ἀγορών που δεῖ ἕκα- 
στα µέλειν. ἡ δ᾽ ἐπιμέλεια μετὰ τὴν τῶν ἱερῶν ἐπίσκεφιν 
τῶν κατ ὠγοράν, µή τις ἀδικῇ τι τῆς τῶν ἀνθρώπων 1ο 
αθείαρ, τὺ δεύτερον ἂν εἴη σωφροσύνης τε καὶ ὕβρεως 

ἐπισκόπονς ὄντας κολάζειν τὸν δεόµενον κολάσεως. τῶν 
δὲ ὠνίων, πρῶεον μὲν τὰ περὶ τοὺς ξένους ταχθέντα πω- 
1εῖν τοῖς ἀστοῖς σκοπεῖν εἰ γίγνεται κατὰ τὸν νόµον Έκα- Ἡ 
στα. νόμος δὲ ἔστω, μηνὸς τῇ νέα ὧν δεῖ πραθῆναι τὸ 16 054 
µέρος τοῖς ξένοις ἐξώγειν τοὺς ἐπιερόπους, ὕὅσοι τοῖς 
ἀστοῖς ξένοι ἢ καὶ δοῦλοι ἐπιτροπεύουσι, δωδεκατημόριον 
πρῶτον τοῦ σίτου, τὸν δὲ ξένον εἰς πάντα τὸν μῆνα ὠνεῖ- 
σαι σἵον μὲν καὶ ὅσα περὶ αἴτον ἀγορᾷ τῇ πρώτῃ: 

δεκάτῃ δὲ τοῦ μηνὸς τὴν τῶν ὑγρῶν οἱ μὲν πρᾶσιν, οἱ 30 
δὲ ὠνῆν ποιείσθωσαν δι ὅλου τοῦ μηνὸς ἱκανήν' τρίτη 
δὲ εἰκάδι τῶν ζώων ἔστω πρᾶσις, σα πρατέα ἑκάστοις C 
ἢ ὠνηεία αὐτοῖς δεοµένοις καὶ ὁπόσων σκενῶν ἢ χρηµά- 
των γεωφργοῖς μὶν πρᾶσις, οἷον δερµάτων ἢ καὶ πάσης 
ἐσθῆτος ἢ πλοκῆς ἢ πιλήσεως ἤ τινων ἄλλων τοιούτων, 15 
ξένοι; δὲ ἀναγκαῖον ανεῖσθαι παρ ἄλλων κτωµένοις. 
καπηλείας δὲ τούτων ἢ κριθῶν ἢ πυρῶν εἰς ἄλφιτα νεµη- 
Θέντων, ἢ καὶ τὴν ἄλλην ξύμπασαν τροφἠν ἀστοῖς μὲν 
καὶ τούτων δούλοις μήτε τις πωλείτω μήτε ὠνείσθω παρὰ 
τοιούεου μηδεὶς μηδενός, ἐν δὶ ταῖς τῶν ἑένων ξένος 30 D 
ἀγοραῖς πωλείτω τοῖς δημιονυργοῖς τε καὶ τούτων δούλους, 
οἴνου τε µεταβαλλόμενος καὶ σίτου πρᾶσιν, ὃ δὴ καπη- 
λείαν ἐπονομάζουσιν οἱ πλεῖσεοι. καὶ ζώων διαµερισθέν- 
των µάγειροι διατιθέσθων ξένοις τε καὶ δημιουργοῖς καὶ 

τούτων οἰκέταις, πᾶσαν δὲ ὕλην καύσιμον ὀσημέραι ξένος 15 
ὁ βουληθεὶς ὠνείσθω μὶν ὠἀθρόαν παρὰ τῶν ἐν τοῖς χω- 
ρίοις ἐπαρόπων, πωλείτω δὲ αὐτὸς τοῖς ξένος, καθ 
σον ὤν βούληται καὶ ὁπόταν βούληται. τῶν δὲ ἄλλων ἙΕ 
χρημάτων πάντων καὶ σχευῶν ὁπόσων ἑκάστοισι χρεία, 
πωλεῖν εἰς τὴν κοινὴν ἀγορὰν φέροντας εἰς τὸν τόπον 40 
Έκαστο», ἐν οἷς ἂν νομοφύλακές τε καὶ ἀγορανόμοι μετ' 
ἀσευνόμων τεκμηράµενοι ἔδρας πρεπούσας ὄρους θῶνται 
τῶν ὠνίων᾽ ἐν τούτοις ἀλλάτεεσθαι νόµισμά τε χρημάτων» 
καὶ χρήματα νομίσματος, μὴ προϊέμενον ἄλλον ἑτέρῳ τὴν 
ἀλλαγήν: ὁ δὲ προέµενος ὡς πιστεύων, ἐάν τε κομίσηται ο 
καὶ ὢν µή, οτεργέτω ὡς οὐκέτι δίκης οὔσης τῶν τοιού- 
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των πέρι συναλλάξεων. τὸ δὲ ὠνηθὲν ἢ πραθὲν ὅσῳ 
πλέον ἂν ᾖ καὶ πλέονος ἢ κατὰ τὸν νόμον, ὃς εἴρηκε 
πύόσου προσγενοµένου καὶ ἀπογενομένου δεῖ µηδέτερα τού- 
των ποιεῖν, ἀναίραφήτω τότ᾽ ἤδη παρὰ τοῖς νομοφύλαξι 

δτὺ πλέον, ἐξαλειφέσθω δὲ τὸ ἐνανείον. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ 
περὶ µετοίκων ἴστω τῆς ἀναγραφῆς πέρι τῆς οὐσίας. 
[έναι δὲ τὸν βουλόμενον εἰς τὴν µετοίκησιν ἐπὶ ῥητοῖς, 
ὡς οἰκήσεως οὔσης τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ καὶ ὄννα- 
µένῳ μετοικεῖν, τέχνην κεκτηµένῳ καὶ ἐπιδημοῦντι μὴ 

Ιοπλέον ἑτῶν εἴκοσιν, ἀφ᾿ ἧς ὤν γράψηται, µετοίκιον μηδὲ 
σμικρὸν τελοῦντι πλὴν τοῦ σωφφονεῖν, μηδὲ ἄλλο αὖ τέλος 
Ἐνικά τινος ὠνῆς ἢ καὶ πρώσεως. ὕταν ὅ᾽ ἐξήκωσιν οἱ 
χφόνοι, τὴν αὐτοῦ λαβόντα οὐσίαν ἀπιέναι. ἐὰν δ᾽ ἐν 

μετ 
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τοῖς ἔτεσι τούτοις αὐτῷ ξυμβῇ λόγου ἀξίῳ πρὸς εὔεργε- 
σίαν τῆς πόλεως γεγονέναι τινὰ Ἱκανήν, καὶ πιστεύῃ πεί- 

σειν βουλὴν καὶ ἐκκλησίαν ἢ τινα ἀναβολὴν τῆς ἐξοική- 
σεως ἀξιῶν αὐτῷ γίγνεσθαι κυρίως ἢ καὶ το παράπαν 

διὰ βίου τινὰ µονήν, ἐπειθὼν καὶ πείσας τὴν πόλιν, δ 

ἅπερ ἂν πείσῃ, ταῦτα αὐτῷ τέλεά γιγνέσθω. παιαὶ δὲ 
µιτοίκων, δημιουργοῖς οὖσι καὶ γενοµένοις ἐτῶν πεντεκαί- 
δεκα, τῆς μὶν µετοικίας ἀρχέτω χρόνος ὁ μετὰ τὸ πέµπτον 
καὶ δέκατον ἴτος, ἐπὶ τούτοις δὲ εἴκοσιν ἔτη µείνας ἴτω 

ὕπῃ αὐτῷ φίλον᾽ µένεν δὲ ἂν βούληται, κατὰ τὰ αὐτὰ ιο 
µενέτω,πείσας. ὁ δὲ ἀπιὼν ἐξαλειψάμενος ἴτω τας ἅπο- 

γραφάς, αἴτινες ἂν αὐτῷ παρὰ τοῖς ἄρχουσι γεγραμµέναι 
πρότερον ὡσιν. 

4. ἀναγραφέτω a. — 9. κατοικεῖν Q, κατοικεῖν 40. — 12. ἂν Έα. 
9. µείνας τω] µεινάτω ᾱ. 

Ῥιλτο. 
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18 
Αΐκαι δὴ τὰ μιτὰ ταῦτα ἀκόλουθδοι ταῖς ἵμπροσθεν 

πράξεσιν ἁπάσαις οὖσαι κατὰ φύσιν γέγνοιντο ἂν τὴν 

τῆς διακοσµήσεως τῶν νόμων. ὠνταων οὖν δὴ πέφι δεῖ 
γίγνεσθαι δίκας, τὰ μὶν εἴρηται, τὰ κατὰ γεωργίας τε 

δ καὶ ὅσα τούτοις εἴπετο, τὰ δὲ μέγιστα οὔτε εἴφηταί πω, 
καθ᾽ ἓν ἕκαστόν τε λεγόμενον ῥηδέν, ἣν δεῖ λαμβάνειν 
αὐτὸ τιμωρίαν καὶ τίνων ποτὲ δικασεῶν τογχάνειν, μετ 
ἐκεῖν αὐτὰ ἑξῆς ταῦτα ῥητίον. 

κι. Ὀρθῶς, 
48. αἰσχρὸν μὲν δή τινα τρόπον καὶ νομοθετεῖν 

πάντα ὁπύσα νῦν μέλλομεν τοῦτο δρᾷν ἐν τοιαύτῃ πύλει, 
ἦν φαμεν οἰκήσεσθαί τε εὖ καὶ τείξεσθαι πάσης ὀρθότη- 
τος πρὸς ἐπιτήδευσιν ἀρετῆς. ἐν δὲ τῇ τοιαύτῃ τὸ καὶ 

419 οἀξιοῦν τῆς τῶν ἄλλων μοχθηρίας τῶν µεγίστων ἐμφύε- 
(δαθαί τινα µεθέξοντα, ὥστε δεῖν φομοθετεῖν προκαταλαμ- 

ο βάνοντα καὶ ἀπειλοῦντα ἐάν τις τοιοῦτος γέγνηται, καὶ 
τούτων ἀποτροπῆς τε ἕνεκα καὶ γενοµένων κολάσεως τιθέ- 
γαι ἐπ᾽ αὐτοῖς νόμους, ὡς ἐσομένους, ὅπερ εἶπον, αἰσχρὸν 
μέν τινα τρόπον’ ἐπειδὴ δὲ οὐ, καθάπερ οἱ παλαιοὶ νο- 

30 µοθέται θεῶν παιαὶ νομοῦετούμενοι τοῖς ἤρωσιν, ὡς ὁ 
νὂν λόγος, αὐτοί τ ἐκ θεών ὄντες ἄλλοις τε ἐκ τοιούτων 
γεγονόσιν ἐνομοθέτουν, ἆλὶ ἄνθρωποί τε καὶ ἀνθρώπων 

609 οπέρμασι νομοθετοῦμεν τὰ νῦν, ἀνεμέσητον δὴ φοβεῖσθαι 
ϱ μή τις ἐγγίγνηται τῶν πολιτῶν ἡμῖν οἷον κερασβόλος, ὃς 

33 ἀτερώμων εἰς τοσοῦτον φύσει γίγνοιτ ἂν ὥσεε μὴ τήκε- 
σθαι, καὶ καθάώπερ ἐκεῖνα τὰ σπέρματα πυφρί, νόµοις οὗτοι 
καΐπερ οὕτως ἐσχυροῖς οὖσιν ἄτηκτοι γέγνωνται. ὧν δὴ 
χάριν οὐκ ἐπίχαριν λέγοιμ ἂν πρῶτον νόµον Ἱερῶν πρι 
συλήσεως, ἄν τις τοῦτο ὁρᾷν τοὶμᾷ. καὶ πολίτην μὲν τῶν 

οτεθραμµένων ὀρθῶς οὔε' ἂν βουλοίμεθα οὔτε ἐλπιοτὺν 
πάνυ τι νοσῇσαί ποτε ἂν ταύτην τὴν νόσον, οἰκέται δὲ 
ἂν τούτων καὶ ξένοι καὶ ξένων δοῦλοι πολλὰ ἂν ἐπιχειρή- 

σειαν τοιαῦτα. ὧν ἕνεκα μὶν μάλιστα, ὅμως δὲ καὶ ξύμ- 
πασαν τὴν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀσθένειαν εὐλαβού- 
µενος, ἐρώ τὺν τῶν Ἱεροσύλων πέρι νόμον καὶ τῶν ἄλλων 

πάντων τῶν τοιούτων ὅσα δυσίατα καὶ ἀνίατα. προοί- 
µια δὲ τούτοισι κατά τὸν ἔμπροσθεν λόγον ὁμολογηθέντα 5 
προῤῥητέον ὤπασιν ὡς βραχύτωτα, λέγοι δή τις ἂν ἐκείνω 
διαλεγόµενος ἅμα καὶ παραμνυθούµενος, ὃν ἐπιθυμία κακὴ 
παρακαλοῦσα μεθ) ἡμέραν τε καὶ ἐπεγείρουσα νύκτωρ 
ἐπί τι τῶν Ἱερῶν ἄγει ουλήσοντα, τάδε, 9 θαυμάσιε, 

οὖκ ἀνθρώπινόν σε κακὺν οὐδὲ Θεῖον πινεῖ τὸ νῦν ἐπὶ ιο B 
τὴν Ἱεροσυλίαν προτρέπον ἔέναι, οἴστρος δέ σέ τις ἐμφυ- 
όµενορ ἐκ. παλαιῶν καὶ ἀκαθάρτων τοῖς ἀνθρώποις ἆδι- 

κημάτων, περιφερόµενος ἀλτηριώδης, ὃν εἰλαβεῖσθαι 
χρεὼν πανεὶ σθένει. τίς ὃ᾽ ἐσεὶν εὐλάβεια µαθέ. ὅταν 
σοι προοπίπτη τι τῶν τοιούτων δογμάτων, ἴδι ἐπὶ τὰς ι6 

ἀποδιοπομπήσεις, ἴδι ἐπὶ θεῶν ἀποεροπαίων Ἱερὰ ἑκέτης, 
Τ8ι ἐπὶ τὰς τῶν λεγομένων ἀνδρῶν ὑμῖν ἀγαθῶν ἔυνου- 
σίας, καὶ τὰ μὲν ἄκουε, τὰ δὲ πειρῶ λέγειν αὐτός, ὡς δεῖ 

τὰ καλὰ καὶ τὰ δίκαια πάντα ἄνδρα τιμῷν' τὰς δὲ τῶν 

κακῶν ἔυνονσίας φεῦγε ἁμετασερεπτί. καὶ ἐὰν μέν σοι αν 
δρῶντι ταῦτα λωφῷ τι τὸ νόσημα -- εἰ δὲ µή, καλλίω 

Φάνατον σκεφάµενος ἁπαλλώττου τοῦ βίον. ταῦτα ἡμῶν 
ἀδόντων προοίµια τοῖς πάντα ταῦτα ἐπινοοῦσιν ὅσα ἀνό- 

σια ἔργα καὶ πολιτοφθύρα, τῷ μὲν πειθοµένῳ τὸν νόµον 

854 
10 

8 

1.1 
τἐᾷν σιγῇ δεῖ, τῷ δὲ ἀπειθοῦντι μετὰ τὸ προυίµιον ὅδειν 15 
µέγα Ὃς ὅ’ ἂν ἱεροσνλῶν ληφθῃ, ἐὰν μὲν ᾖ δοῦλος ἡ Ὁ 
ξένος, ἐν τῷ προσώπῳ καὶ ταῖς χερσὶ γραφεὶς τὴν συµ- 

φορᾶν καὶ μαστιγωθεὶς ὁπόσας ἂν δύξῃ τοῖς δικασταῖς, 
ἐκτὺς τῶν ὄρων τῆς χώρας γυμνὺς ἐκβιηθήτω" τάχα γὰρ 
ἂν δοὺς ταύτην τὴν δίκην γένος) ἂν βελτίων, σωφρονι- 30 
σθείς. οὐ γὰρ ἐπὶ κακῷ δίκη γίγνεται οὐδεμία γενοµένη 
κατὼ νύµον, δνοῖν δὲ Θάτερον ἀπεργάξεται σχεδόν. ἢ 

5. πω, οὗτε παθ᾽ απείοτο Cornario a. — 6. [δηδέν] Astius, διαῤῥήδην ἨΝποκοϊπαπαυς, λεγόμενον, ῥητὴν ἣν 
Orellius. ⸗ s6. αὐτὰ) οὖν a. 
Stephauus: καθάπερ abe. 

— αχ. µέλλομεν, καὶ τοῦτο Slephnunus, — αἱ. δὲ) δὴ ſStephauus. — 26. καὶ καθάπεφ 

41. δὲ σέ τις) δὲ ἐστί τις ᾱ. -- 17. τὰς ante τῶν οἵη. ᾱ. — 31. γενομένη Αα ΞΘυ[ῦ: γιγνοµένη abe. 
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E γὰρ βελείονα ἢ µοχθηρότερον ἧττον ἐξειργάσατο τὸν τὴν 
δίκην παρασχόντα. πολίτης δὲ ἂν τίς ποτέ τι τοιοῦτον 

δρῶν ἀναφανῇ, περὶ Φεοὺς ἢ περὶ γονέας ἢ περὶ πό- 
Ίων ἠδικηκώς τῶν μεγάλων τινὰ καὶ ἀποῤῥήτων ἀδικιῶν, 

s ὡς · ἀνίατον ἤδη τοῦτον ὄντα ὁ δικαστῆς διανοείσθω, 
λογιζόµενος οἵας παιδείας τε καὶ τροφῆς ἐκ παιδὸρ τυγ- 
χάνων οὐκ ἀπέσχετο τῶν µεγίστων κακών. δίκη δὴ τούτῳ 
Φάνατος ἐλάχστον τῶν κακῶν, τοὺς δὲ ἄλλους παρά- 

Α65 Ἅδειγμα ὀνήσει γενόμενος ἀκλεής καὶ ὑπὲρ τοὺς τῆς χώρας 
10 ὅρους ἀφανιοθείς: παισὶ δὲ καὶ γένει, ἐὰν φύγωσι τὰ 
πατρῷα ἤθη, κλέος ἔστω καὶ λόγος ἔνειμος λεγόμενος, 

129 «ὡς εὖ τε καὶ ἀνδρείως εἰς ἀγαθὸν ἐκ κακοῦ διαπεφευγό- 
των. δηµόσια δὲ χρήµατα οὐδενὸς τῶν τοιούτων τῇ πο- 
ἀπτείᾳ πρέπον ἂν εἴη γίγνεσθαι, ἐν ᾗ δεῖ τοὺς αὐτοὺς 

16 ἀεὶ καὶ ἴσους ὄντας διατελεῖν κλήρους. ζημίας δ᾽ ἐκείσεις, 
ὅταν ἀδικεῖν ἄξια δοκῇ τις χρημάτων, ἐκείνει, ἂν ᾖ τι 
τῶν τοῦ κλήρου κατεσκευασµένου περατεῦον, µέχρι τοσού- 

Β του ζημιωθέντα, τὺ δὲ πλέον µή. τὰς δ᾽ εἷς ταῦτα ἄκρι- 
βείας ἐκ τῶν ἀπογραφῶν νομοφύλακες σκοποῦντες τὸ 

ο σαφὶς ἐξαγγελλόντων αἀεὶ τοῖς δικασταῖς, ὅπως ἂν τῶν 
κλήρων ἀργὸς μηδεὶς µηδέποτε γίγνηται δι ἁπορίαν χρη- 
µάτων. ζημίας δὲ ἄν τις πλέονος ἄξιος εἶναι δοκῇ, ἐὰν 
ἄρα µή τινες ἐθέλωσιν αὐτὺν τῶν φίλων ἐγγνᾶσθαί τε 
καὶ ξυνεκτίνοντες ἀπελευθεροῦν, δεσμοῖς τε χρονίοις καὶ 

ϱ 15 ἐμφανέσι καί τισι προπηλακισμοῖς κολάξειν, ἄτιμον δὲ 
παντάπασι µηδένα εἶναι µηδέποτε μηδ’ ἐφ᾽ ἑνὶ τῶν ἅμαρ- 
τηµάτων, μηδ’ ὑπερόριον φυγάδα: Θάνατον δὲ ἢ δεσμοὺς 

ἢ πἱηγὰς ἤ τινας ἀμόρφους ἕδρας ἢ στάσεις ἢ παραστά- 
σεις εἰς ἱερὰ ἐπὶ τὰ τῆς χώρας ἴσχατα, ἢ χφηµάτων κα- 

30 Φάπερ ἔμπροσθεν εἴπομεν ἐκτίσει γίγνεσθαι δεῖν, τὴν 
δίκην ταύτην γιγνέσθω. δικασεαὶ δὲ ἔσεωσαν Θανάτου 
πέρι νομοφύλακές τε καὶ τὸ τῶν περυσινῶν ἀρχόντων 

123 ἀριστίνδην ἀπομερισθὲν δικαστήριον’ εἰσαγωγὰς δὲ τούτων 
ϱ καὶ προσκλήσεις καὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ ὡς δεῖ γίγνεσθαι, 

ας τοῖς γεωτέροις Ῥοµοθέταις χρὴ µέλειν" τὴν διαψήφισιν δὲ 

ἡμέτερον ἴργον ρομοθετεῖν. ἴστω δὴ φανερὰ μὲν ἡ φῆφος 
τιθεµένη, πρὺ τούτου δὲ κατὰ τὺ στόμα τοῦ διώκοντός 
τε καὶ φεύγοντος ὁ δικαστής ἑξῆς ἡμῖν ἐγγύτατα κατὰ 

απρέσβιν ἰξέσθω, πάντες δ' οἱ πολῖται, ὕσοιπερ ἂν ἄγωσι 
40 σχολήν, ἐπήκοοι ἔστωσαν οπουδῇ τῶν τοιούτων δικῶν. 

E ᾖέγειν δὲ ἕνα λόγον, πρῶτον μὲν τὺν διώκοντα, τὸν δὲ 

φεύγοντα δεύτερον’ μετὰ δὲ τοὺς λόγους τούτους ἄρχε- 
σθαι μὲν τὸν γεραίκαεον ἀνακρίνοντα, ἑόντα εἰς τὴν τῶν 
λεχθέντων σκέψιν Ἱκανήν, μετὰ δὲ τὸν πρεσβύτατον ἑξῆς 

«Ὁ ἅπαντας χρὴ διεξελθεῖν ὃ τι ἂν παρ ἑκατέρου τις τῶν 
ἀντιδίκων ῥηθὶν ἢ μὴ ῥηθὲν ἐπιποῦῇ τινὰ ερόπον’ ὁ δὲ 
μηδὲν ποθῶν ἅλλῳ τὴν ἀνάκρισιν παραδιδότω. τῶν δὲ 

Πα ΤΟΝΟΣ ΝΟΜΘΟΝ 3”. θ49 

ῥηθέντων ἐπισφραγισαμένους ὅσα ὤν εἶναι καίφια δοκῆ, 
γοάµµασι σηµεῖα ἐπιβάλλοντας πάντων τῶν δικασεῶν, 
Φεῖναι ἐπὶ τὴν ᾿Εσείαν, καὶ πάλιν αὔριον εἰς ταὐτὸν 
ξυνελθόντας ὠσαύτως τε ἀνακρίνοντας διεξελθεῖν τὴν 
δίκην, καὶ σημεῖα ἐπιβάλλοντας αὖ τοῖς λεχθεῖσι: καὶ 6 
τρὶς ὁράσαντας τοῦτο, τεκμήριά τε καὶ µάρευρως Ἱκανῶς 

παραλαβόντας, ψῆφον Ἱερὰν ἕκαστον φέροντα καὶ ὑπο- 
σχόµενον πρὺς τῆς Ἑστίας εὖς δήναµιν τὼ δίκαια καὶ 
ἀληθῆ κρίνειν, οὕτω τέλος ἐπιθεῖναι τῇ τοιαύτῃ δίκη. 

Μετὰ δὲ τὰ περὶ δεοὺς τὰ περὶ κατάλυσιν τῆς πολι- 10 Β 
τείας, ὃς ἂν ἄγων εἰς ἀρχὴν ἄνθρωπον δουλῶται μὲν 
τοὺς νόμους, ἑταιρείαις δὲ τὴν πόλιν ὑπήχουν ποιῇ, καὶ 
βιαίως δὴ πᾶν τοῦτο πράττων καὶ σεάσιν ἐγείρων παρα- 

γομῇ΄ τοῦτον δὴ διανοεῖσθαι δεῖ πάντων ποἰεμιώτατον 
ὅλῃ τῇ πόλει. τὸν δὲ κοινωνοῦντα μὲν τῶν τοιούτων µη- 16 
δενί, τῶν µεγίστων δὲ μετέχοντα ἀρχῶών ἐν τῇ πόλει, λελη- 
Θότα τε ταῦεα αὐτὸν ἢ μὴ λεληθύτα, δειλίᾳ ὅ’ ὑπὶρ 

Ἀατρίδορ αὐτοῦ μὴ τιµωρούμενον, δεῖ δεύτερον ἡγεῖσθαι ϱ 

τὸν τοιοῦτον πολίτην κάκῃ. πᾶς δὲ ἀνὴρ οὗ καὶ σμικρὸν 
ὄφελας, ἐνδεικνύτω ταῖς ἀρχαῖς, εἰς κρίαιν ἅγων τὸν 30 
ἐπιβουλεύονεα βιαίου πολιτείας µεταατάσεως ἅμα καὶ πα- 
ραρόµου. δικασταὶ δὲ ἔσεωσαν τούτοις οἵπερ τοῖς Ἱερο- 
σὗλοις, καὶ πᾶσαν τὴν κρίσιν ὡσαύτως αὐτοῖς Ἰέγνεσθαι 

καθώπερ ἐκείνοις, τὴν ψῆφον δὲ θάνατον φέρειν τὴν 
πλήθει νικῶσαν. ἓνὶ δὲ λόγῳ, πατρὸς ὀνείδη καὶ τιμωρίας Ἡ5 
παίδων μηδενὶ ἐυνέπεσθαι, πλὴν ἑών τινι πατὴρ καὶ 
πάππος καὶ πάππου πατὴρ ἐφεξῆς ὄφλωσι θανάτου δίκην" 

τούτους δὲ ἡ πόλις ἔχοντας εὖν αὐτῶν οὐσίαν, πλὴν ὅσον 
κατεσκευασµένου τοῦ κλήρου παντελῶς, εἰς εὖν αὐτῶν 

ὠρχαίαν ἐκπεμπέσθω πατρίδα καὶ πόλιν. οἷς d' ἂν τῶν 1η 
πολικών υἱεῖς ὄντες τυγχάνωσι πλείους ἵνός, μὴ ἔλαετον 
δίκα ἴτη γεγονότες, κληρώσαι μὲν τούτων δέκα οὓς ἂν 
ἀποφήνῃη πατὴρ ἢ πάππος ὁ πρὸς πατρὸς ἢ μητρός" τῶν 
δὲ λαχόντων τὰ ὀνόματα εἰς «ΙΠεἰφοὺς πεμφθέντων' ὃν Ε 

ὅ' ἂν ὁ θες ἀνέλῃ, κληρονόµον εἰς τὺν οἶκον καταστῆσαι 18 
τὸν τῶν ἐκλιπόντων, εύχῃ ἀμείνονι. ; 

Κα. Καλῶς. 

ΑΘ. Κοινὸς ὅ᾽ ἔτι ερίτος εἷς ἔστω νόμος, περὶ ὄνκα- 

σεῶν τε οὓς δεῖ δικάζειν αὐτοῖς, καὶ ὁ τρόπος τῶν δικῶν, 

οἷς ἂν προδόσεως αἰτίαν ἐπιφέρων τις εἰς δικαστήριον ο 
ἄγῃ. καὶ µονῆς ὠὡσαύτως ἐκγόνοις καὶ ἐξόδου τῆς πατρί- 

dos εἷς ἔσω περὶ ταῦτα νόμος οὗτος τρισί, προδότη καὶ 
Ἱεροσύλῳ καὶ τῷ τοὺς τῆς πόλεως »όµους βίᾳ ἀπολλύντε 
Κλέπτη δέ, ἐάν τε µέγα ἑών τε σμικρὸν κλέπτῃ τις, εἷς 

αὖ νόμος κείσθω καὶ µία δίκης τιμωρία ξύμπασι: τὸ μὲν 
γάρ κλαπὶν δὴ χρεὼν διπλάσιον πρῶτον ἐχτίνεν, ἐὰν 
ὄφίῃ τις τὴν τοιαύτην δίκην καὶ ἱκανὴν ἔχη τὴν ἄλλην 
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37. ὑπερόριον έτει άν 8ὲ, ὑπερόφειαν 0, ὑπερορίαν abe. — 10. δεῖ. Τὴν δίκην ταύτη Αίας, δεν τὴν 
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οὐσίαν ἀποτίνειν ὑπὲρ τὸν κλῆρον, ἐὰν δὲ µή, δεδέσθαι 
ζως ἂν ἐκτίσῃ ἢ πείση τὸν καταδικασάµενον. ἐὰν δέ τις 

Β Ὠὄφίῃ κλοπῆς δηµοσίᾳ δίκην, πείσας τὴν πόλιν ἢ τὸ 
χλέμμα ἐκείσας διπλοῦν ἁπαλλαττέσθω τῶν δεσμῶν. 

5 Κ. Πῶς δὴ λέγοµεν, ὦ ξένε, μηδὲν διαφέρει τῷ 
κλέπτοντι, μέγα ἢ ομικρὸν ὑφελομένῳ καὶ ἐξ Ἱερῶν η ὁσίων 
καὶ ὅσα ἄλλα ἐστὶ περὶ κλοπήν πᾶσαν ἀνομοιότητα ἴχοντα, 
οἷς δεῖ ποικίλοις οὖσιν ἔπεόθαι τὸν νοµοθέτην μηδὲν 
ὁμοίαις ὑπμίαις ζημιοῦντας 

io 4Θ. αριοα', ὦ Κλενία, σχεδόν τί µε ὥσπερ φερό- 
ϱ  µενον ὠντικρούσας ἀνήγειραφ, ἐννενοηκότα δὲ καὶ πρότε- 

φον ὑπέμνησας, ὅτι τὰ περὶ τὴν τῶν νόμων θέσιν οὐδενὶ 
χρόπῳω πώποτε γέγονεν ὀρθῶς διαπεπονηµένα, ὥς γε ἐν 
τῷ νῦν παρόντι λέγειν. πῶρ ὅ' αὖ καὶ τοῦτο λέγο- 

Ἱόμεν; οὐ κακῶς ἁπηκάσαμεν, ὅτε δούλοις ὡς ἑατρενομένοις 
ὑπὸ δούλων ἀπηκάζομεν πάντας τοὺς νῦν νοµοθετουµέ- 
ρους. εὖ γὰρ ἐπίστασθαι δεῖ τὸ τοιόνδε, ὡς εἰ καταλάβοι 
ποτέ τις ἰατρὸς τῶν ταῖς ἐμπειρίαις ἄνευ λόγου τὴν ἑκ- 

Ρ τρικὴν µέταχειριζομένων ἐλεύθερον ἐλευθέρω νοσοῦντι δια- 

απο λεγόµενον ἰατρόν, καὶ τοῦ φιλοσοφεῖν ἐγγὺς χρώµενον 
127 μὶν τοῖς λόγοις, ἐξ ἀρχῆς τ: ἁπτόμενον τοῦ νοσήµατος, 

περὶ φύσεως πάσης ἐπανιόντα τῆς τῶν σωμάτων, ταχὺ 
καὶ σφόδρα γελάσειεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἄλλους εἴποι λόγους 
ἢ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτ' del προχείρους ὄντας τοῖς πλεί- 

Ἴδστοις λεγομένοις ὑπτροῖς" φαίη γὰρ ἂν Ὦ, μῶρε, οὐκ ἰα- 
τρεύεις τὸν νοσοῦντα ἁλλὰ σγεδὺν παιδεύεις, ὡς ἰατρὸν 

κ ἀλλ οὐχ ὑγιῇ δεόµενον γέγγεσθαι. 
Κά. Οὐνοῦν λέγων τὰ τοιαῦτα ὀρθῶς ἂν λέγοι; 
Αθ. Τάχ ἄν, εἰ προσδιανοοῖτό γε ὡς ὅστις περὶ νό- 

πυμων οὕτω διεξίρχεται, καθάπερ ἡμεῖᾳ τὰ νῦν, παιδεύει 
τοὺς πολίτας ἆλὶ οὐ νομοθετεῖ. ἀρ' οὖν οὐ καὶ τοῦτ 

ἂν πρὸς τρόπον λέγειν φαίνοιτο; 
Κά. Ἴσως. 
4θΘ. Εὐτυχὶς δὲ ἡμῶν τὸ παρὸν γέγονεν. 

6 Κ4. Τὸ ποῖον δή: 

ΑΘ. Τὸ µηδεµίαν ἀνάγκην εἶναι νομοθετεῖν, ἆλλ) 
58 αὐτοὺς ἐν σχέφει γενοµένους περὶ πάσης πολιτείας πει- 

ρᾶσθαι κατιδεῖν τό τε ἄριστον καὶ τὸ ἀφαγκαιότατον, 
τίνα τρόπον ἂν γιγνύµενον γίγνοιτο. καὶ δὴ καὶ τὸ νῦν 

«ἔξεστιν ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, εἰ μὲν βουλόμεθα, τὸ βέλτιστον 
σκοπεῖν, εἰ δὲ βουλόμεθα, τὸ ἀναγκαιότατον περὶ νόμων. 
αἱρώμεθα οὖν ὁπότερον δοκεῖ. 

ΚΗ. Γελοίαν, ὦ ξένε, προτιθέµεθα τὴν αἴρεσιν, καὶ 
198 ἀτεχνῶς ὥσπερ κατεχοµένοις νοµοθέταις ὅμοιοι γηνοίμεβ’ 
Β μ ἂν ὑπὸ μεγάλης τινὸς ἀνάγκης ἤδη νομοθετεῖν, ὡς οὐκέτ) 

ἐξὸν εἰς αὗριον. ἡμῖν δ’ εἰπεῖν σὺν Θεῷ ἔξεσει, καθάπερ 
ἢ λιθολόγοις ἢ καί τινος ἱτέρας ἀρχομένοις συστάσεως, 
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παραφορήσασθαι χύδην ἐξ ὧν ἐκλεξόμεθα τὰ πρόσφορα 
τῇ μελλούσῃ γενήσεσθαι συστάσει, καὶ δὴ καὶ κατὰ σχο- 
λὴν ἐκλέξασθαι. τιθῶμεν οὖν ἡμᾶς νῦν εἶναι μὴ τοὺς ἐξ 
ἀνάγκης οἰκοδομοῦντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ σχολῆς ἔτι τὰ μὲν 
παρατιθεµένους, τὰ δὲ ξυνιοτάντας, ὥστε ὀρθῶς ἔχει 
τὰ μὶν ἤδη τῶν νόμων λέγειν ὡς τιθέµενα, τὰ ὁ' ὡς ϐ 
παρατιθέµενα. 

46. Γένοιτο γοῦν ἄν, ὦ Κλεινία, κατὰ φύσιν μᾶ]- 
λον ἡμῖν ἡ ούνοψις τῶν νόµαν. ἴδωμεν γὰρ οὖν, ὦ πρὸς 
Φεῶν, τὸ τοιόνδε περὶ νομοθετῶν. 10 

ΚΙ. Τὸ ποῖον δή: 

4Θ. Γράμματα μέν που καὶ ἐν γράμμασι λόγοι καὶ 
ἄλλων εἰσὶ πολλῶν ἐν ταῖς πόλεσι γεγραµµένοι, γράμματα 654 
δὲ καὶ τὰ τοῦ νομοθέτου καὶ λόγοι. 

Κ. Πώς γὰρ οὔ; 15 
48. Πύτερον οὖν τοῖς μὶν τῶν ἄλλων συγγράµµασι, 

ποιητῶν καὶ ὅσοι ἄνευ µέτρων καὶ μετὰ µέτρων τὴν αἱ- ὮὉ 
τῶν εὖς µνήµην ξυμβονλὴν περὶ βίου κατέθεντο συγγρά- 

Φαντες, προσέχωµεν τὺν νοῦν, τοῖς δὲ τῶν νομοθετῶν 
μὴ προσέχωµεν; ἢ πάντων μάλιστα; 30 

Κα. Πολύ γε. 

46. ᾽ἱλὰ δῆτα οὗ χρὴ τὸν νοµοθέτην µόνον τῶν 
γθαφόνεων περὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ δικαίων ἔυμβου- 
λεύειν, διδώσκοντα οἷά τέ ἐστι καὶ ὡς ἐπιτηδευτέον αὐτὰ 

τοῖς μµέλλονσιν εὐδαίμοσιν ἔσεσθαι, * 
XA. Καὶ πῶς οὗ; 

4Θ. ᾽αλλὰ αἰσχρὺν δὴ μᾶλλον Ὁμήρῳ τε καὶ Τορ- Ε 
ταίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ποιηταῖς περὶ βίου τε καὶ ἔπιτηδευ- 

µάτων κακῶςρ θίσθαι γράψανεας, «Πνκούργω δὲ ᾖεεον 
καὶ Σόλωνι καὶ ὅσοι δὴ νοµοθίται γενόμενοι γράμματα 19 
ἔγραφαν; ἢ τὸ γε ὀρθὸν πάντων δεῖ γραμμάτων τῶν ἐν 
ταῖς πόλεσι τὰ περὶ τοὺς νόμους γεγραμµένα φαίνεσθαε 
διαπευττόµενα μακρῷ κάλλιστά τε καὶ ἄριστα, τὰ δὲ τῶν 
ἄλλων ἢ κατ ἐκεῖνα ἑυνεπόµενα, ἢ διαφωνοῦντα αὐτοῖς 
εἶναι καταγέίαστα; οὕτω διανοώμεθα περὶ νύµων δεῖν 15 
γραφῆς γίγνεσθαι ταῖς πόλεσιν, ἐν πατρός τε καὶ μητρὸς 
σχήµασι φιλούντων τε καὶ νοῦν ἐγόντων φαίνεσθαι τὰ 
εγραμµένα, ἢ κατὰ τύραννον καὶ δεσπότην, τάξαντα καὶ 
ἀπειλήσαντα, χράψαντα ἐν εοίχοις ἀπηλλάχθαι. σκοπώμµιεν 
οὖν δὴ καὶ τὰ νῦν ἡμεῖς πύτερα ταύτῃ πειρώμεθα λέγειν 40 

διανοηθέντες περὶ νόµων, εἴτ οὖν δυνάµεθα εἴτε μήν Β 

ἀλλ’ οὖν τό γε πρόθυμον παρεχόµενοι" καὶ κατὰ ταύτην {390 
τὴν ὁδὸν ἰόνεες, ἂν ἄρα τι καὶ δέῃ πάσχειν, πάσχωµεν. 
ἀγαθὸν ὅ’ εἴη τε, καὶ ἂν θεὸς ἐθέλη, γἰγνοιτ᾽ ἂν ταύτῃ. 

Κά. Καλῶς εἴρηκαᾳ, ποιώμέν τε ὡς λέγεις. 5 
4Θ. «ιασκεπτέον ἄρα πρῶτον, ὥσπερ ἐπεχειρήσαμεν, 

ἀκριβῶς περὶ τῶν τε Ἱεροσυλούντων καὶ κλοπῆς πάσης 
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πέρι καὶ ἀδικημάτων ξυμπάντων. καὶ οὗ δυσχεραντέον 
6 εἰ μεταξὺ »ομοθετοῦντες τὰ μὲν ἴθεμεν, τῶν ὃ᾽ ἔτι ὅια- 

σκοποῦμεν πέρι᾽ νοµοθέται γὰρ γιγνόµεθα ἀλλ’ οὐκ ἑσμέν 
πω, τάχα δὲ ἴσως ἂν γενοίµεθα. εἰ δὴ δοκεῖ περὶ ὧν 

5 εἴρηκα, ὡς εἴρηκα, σκοπεῖσθαι, σκοπώµεθα. 
AA. Παντάπασι μὲν οὖν. 
48. Περὶ δὴ καλῶν καὶ δικαίων ξυμπάντων πειρώ- 

µεθα κατιδεῖν τὸ τοιόνδε, Όπῃ ποεὶ ὁμολογοῦμεν νῦν 
καὶ ὅπῃ διαφερόµεθα ἡμεῖς τε ἡμῖν αὐτοῖς, οἳ δὴ φαῖ- 

τὸμεν ἂν προθυμεῖσθαί γε, εἰ μηδὲν ἄλλο, διαφέρει τῶν 
Ῥ π]είστων, οἱ πολλοί τε αὐτοὶ πρὸς αὐτοὺς αὖ. 

XA. Τὰς ποίας δὲ δὴ διαφορὰς ἡμῶν ἐννοηθεὶς 

λέγεις: 
48. ᾿Ἐγὼ πειράόοµαι φράζξειν. περὶ δικαιοσύνης Όλως 

43 ι6 καὶ τῶν δικαίων ἀνθρώπων τε καὶ πραγμάτων καὶ πρά- 

ξεων πάντε πως ἐυνομολογοῦμεν πάντα εἶναι εαῦτα 
καλά, ὥστε οὐδ εἴ τις διισχυρίζοιτο εἶναι τοὺς δικαίους 
ἀνθρώπους, ἂν καὶ τυγχάνωσιν ὄντες αἰσχροὶ τὰ σώματα, 
κατ αὐτό γε τὸ δικαιότατον ἦθος ταύτῃ παγκάλους εἶναι, 

Ε ο σχεδὺν οὐδεὶς ἂν λέγων οὕτω πλημμελῶς δόξειε λέγειν. 
Κά. Οὐκοῦν ὀρθῶς; 
ΑΘ. "Ίσως" ἴδωμεν δὲ ὡς εἰ πάντ᾽ ἐστὶ καλὰ ὅσα δι- 

καιοσύνης ἔχεται, τῶν πάντων τοι καὶ τὰ παθήματα ἡμῖν 
ἐστὶ σχεδὸν τοῖς ποιήµασιν ἴσα, 

5  ΚΗ. Τίοὖν δή: 
ΑΘ. Ποίημα μέν, Όπερ ἂν ἡ δίκαιον, σχεδὸν ὅσον- 

περ ἂν τοῦ δικαίου κοινωνῇ, κατὰ τοσοῦτον καὶ τοῦ κα- 
λοῦ µετέχον ἐσείν. 

κι. Τί μήν; 

 4Θ. Οὐκοῦν καὶ πάθος ὕπερ ἂν δικαίου κοιωνῇ, 
360 κατὰ τοσοῦτον γίγνεσθαι καλὸν ὁμολογούμενον οὐκ ἂν 

διαφωνοῦντα παρίχοι τὸν λόγον; 

XA. ᾽Αληθῆ. 
4Θ. ᾿Εὰν δέ γε δίκαιον μὲν ὁμοϊογῶώμεν, αἰσχρὸν δὲ 

15 εἶναι πάθος, διαφωνήσει τό τε δίκαιον καὶ τὸ καλὸν 
λεχθέντων τῶν δικαίων αἰσχίστων εἶναι. 

Κα. Πῶς τοῦτο εἴρηνας; 

4Θ. Οὐδὶν χαλεπὺν ἐννοεῖν'; οἱ γὰρ ὀλίγῳ απρόσθεν 
τεθέντερ ἡμῖν νόμοι πάντων ἐναντιώτατα παραγγέλλειν 

«ο δόξειαν ἂν τοῖς νῦν λεγομένοις. 
Κά. Ποίοι, 

Β 4Θ. Tovr ἱερύσνλόν που ἐτίθεμεν δικαίως ἂν ὧπο- 
θνῄσκειν καὶ τὸν τῶν εὖ κειμένων νόμων πολέμιον, καὶ 
µέλλοντες δὴ νόμιμα τοιαῦτα τιθέναι πάμπολλα ἐπέσχο- 

«ὅμεν, ἰδόντες ὡς ταῦτα ἐστὶ μὶν ἄπειρα παθήµατα πλή- 
Θει καὶ µεγέθει, δικαιότατα δὲ πάνεων παθηµάτων καὶ 
ἑυμπάντων αἴσχιστα. μῶν οὐχ οὕτως ἡμῖν τά τε δίκαια 
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καὶ τὰ καλὰ τοτὲ μὲν ὡς ταὐτὰ ξύμπαντα, τοτὲ δὲ ὡς 
ἐναντιώτατα φανεῖεαι; 

Κά. Κινδυνεύει. 
4Θ. Τοῖς μὲν τοίνυν πολλοῖς οὕτω περὶ τὰ τοιαῦτα ϐ 

ἀσυμφώνως τὰ καλὰ καὶ τὰ δίκαια διεῤῥιμμένα προσα- 5 
γορεύεται. 

Κα. Φαίνεται γοῦν, ὦ ἑένε. 
4Θ. Τὸ τοίνυν ἡμέτερον, ὦ Κλεινία, πάλιν ἴδωμεν, 

πῶς αὖ περὶ αὐτὰ ταῦτα ἔχει τῆς συµφωνίαρ. 
Κά. Ποίας δὴ πρὸς ποίαν; 

4Θ. Ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις οἶμαι διαῤῥήδην ω 
εἰρηκέναι πως, εἰ ὅ᾽ οὖν μὴ πρότερον, ἁλλὰ νῦν ὡς 1έ- 
γοντά µε τίθετε. 

Κα. Τὸ ποῖον; «199 
46. Ὡς οἱ κακοὶ πάντες εἰς πάντα εἰσν ἄκοντες 6 D 

κακοί. τούτου δὶ οὕτως ἔχόντος ἀνάγκη που τούτῳ ξυνέ- 
πεσθαι τὸν ἓξῆς λόγον. 

Κά. Τίνα λέγεις; 

4Θ. Ὡς ὁ μὲν ἄδικόᾳ που κακός, ὁ δὲ κακὸς ἄκων 
τοιοῦτος. ἀκουσίως δὲ ἑκούσιον οὐκ ἔχει πρώττεσθαί ποτε 38 
λόγον" ἄκων οὖν ἐκείνω φαίνοι ὢν ἀδικεν ὁ ἀδικῶν 
τῷ τὴν ἀδικίαν ἀπούσιον τιθεµένῳ. καὶ δὴ καὶ νῦν ὁμο- 
λογητέον ἐμοί' ξύμφημι γὰρ ἄκοντας ἀδωμῖν πάντας" 
εἰ καί τις φιλονεικίας ἢ φιλοτιµίας ἕνεκα ἄκοντας μὲν Ἐ 
ἀδίπους εἶναι φησίν, ἀδικεῖν μὴν ἑκόντας πολλούς, ὃ γ 38 
ἐμὸς λόγος ἐκεῖνος ἆλ1᾽ οὐχ οὗτος. είνα οὖν αὖ τρόπον 
ἔγωγε ξυμφωνοίην ἂν τοῖς ἐμαυτοῦ 1όγοις, εἴ µε, ὦ Κλει- 
ρία καὶ Μέγιλλε, ἐρωτῷτε, Εἰ δὴῇ ταῦτα οὕτως ἔγοντά 
ἐσειν, ὦ ξένε, τί συμβουλεύεις ἡμῖν περὶ τῆς νομοθεσίας 
τῇ τῶν Μαγνήτων πόλει; πύτερον νομοθετεῖν ἢ µή; Πῶς 3ο 
γὰρ οὔ; φήσω. «Φιοριῖς οὖν αὐτοῖς ἀκούσιά τε καὶ ἑκού- 
σια ἀδικήματα, καὶ τῶν μὲν ἑκουσίων ἁμαρτημάτων τε ϱθὔ6 
καὶ ἀδικημάτων µείξους τὰς ζημίας θΘήσομεν, τῶν ὅ' 
ἐλάττους; ἢ πάντων ἐξ ἴ ὁς οὐκ ὄντων ἀδικημά * ο; ἢ σης, ὡς Κημάτων θά. 
τὸ παράπαν ἑἐκουσίων; 36 

Κά. ᾿Ορθῶς μέντοι Λέγείς, ὦ ξένε. καὶ τούτοις δὴ 
τί χρησόµεθα τοῖς νῦν λεγομένοις: 

ΑΘ. Καλῶς ἤφου. Αρῶτον μὲν τοίνυν αὐτοῖς τόδε 
χρησώµεθα. 

Λα. Τὸ ποῖον; 10 
40. ᾽Αναμνησθώμεν ὡς ἴμπροσθεν νῦν δὴ καλώς 

ἐλέγομεν ὅτι περὶ τὰ δίκαια εἴη παμπόλλη τις ἡμῶν τα- 
ραχή τε καὶ ἀσυμφωνία. τοῦτο δὲ λαβόντες πάλιν ἐἔφω- 
τῶμεν ἡμᾶς αὐτούς, Αφ οὖν περὶ τὴν τούτων ἀπορίαν Β 
οὔτ ἐξευπορήσαντες οὔτε διορισάµενοι τέ ποτ ἐστὶ ταῦτα 5 
ἀλλήλων διαφέροντα, ἃ δὴ κατὰ πάσας τὰς πόλεις ὑπὸ 
φομοθετῶν πάνεων τῶν πώποτε γενοµένω» ὡς δύο εἴδη 
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τῶν ἀδικημάτων ὄντα, τὰ μὲν ἐκούσια, τὰ δὲ ἀκούσια, 
ταύτῃ καὶ νοµοθετεῖται" ὁ δὲ παρ ἡμῶν νῦν δὴ ῥηθεὶς 
λόγος, ὥσπερ παρὰ Φεοῦ λεχθείς, τοσοῦτον µόνον εἰπὼν 

ἁπαλλάξεται, δοὺς δὲ οὐδένα λόγον ὡς ὀρθῶς εἴρηκε κα: 
ϱ δτανοµοθετήσει τινὰ τρόπον; Οὐκ ἴἔστιν, ἁλλὰ ἀνάγκη 

πωρ ταῦτα ἔμπροσθεν τοῦ νομοθετεῖν δηλῶσαι δύο τε 

ὄντα καὶ τὴν διαφορὰν ἄλίην, Ίνα, Όταν ἑκατέρῳ τις 
τὴν δίκην ἐπιιθῇ, πᾶς ἐπακολονθῇ τοῖς λεγομένοις καὶ 
δυνατὺς ᾖ τό τε πρεπόντως τεθὶν ἁμῇ γέ πῃ κρῖναι καὶ 

ιο τὺ μή. 
Κα. Καλῶς ἡμῖν φαίνει λέγειν, ὦ ξένε' δυοῖν γὰρ 

Θάτερον ἡμᾶς χρεών, ἢ μἡ λέγειν ὡς πάντα ἀκούσια τὰ 
ἀδικήματα, ἢ τοῦτο ὡς ὀρθῶς εἴφηται πρῶτον διορίσαν- 

}Ῥ., τας δηλώσαι. 

15 40. Τούτιν τοίνυν τοῖν δυοῖν τὸ μὲν οὐκ ἀνεκτὸν 

ἐμοὶ πάντως που γήγνέσθαι, τό γε δὴ μὴ λέγειν οὕτως 
οἰόμενον ἔχειν τἀληθές"' οὐ γὰρ ἂν νύµιμον οὐδ' ὅσιον 
ἂν εἴη: κατὰ τίνα δὲ τρόπον ἐσεὺν δύο, εἰ μὴ τῷ τε 
ἀχουσίῳ καὶ τῷ ἑκουσίῳ δµεφέρεταν ἱκάεερον ἀλλὰ ἅλλῳ 

αυ τινὶ δή ποτε, πειρατέον ἁμῶς γέ πως δηλοῦν. 
ΚΑ. Πανεάπασι μὶν οὖν, ὦ ξένε, τοῦτό γε οὐχ 

οἷόν τε ἄλλως πως ἡμᾶς διανοηθήναι. 

[ ΑΘ. Ταῦτα ἴσται. φέρε δή, βὶάβαι μέν, ὡς ἔοικεν, 
ἀλλήλων τῶν πολαῶν ἐν ταῖς κοινωνίαις τε καὶ ὁμιλίαις 

16 πολλαὶ γίνονται, καὶ τό γε ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον ἐν 

αὐταῖς ἄφθονόν ἐστίν. 

XA. Πῶς γὰρ οὔ: 
4Θ. ᾗΜὴ τοίνυν τις τὰς βιάβας πάσας ἀδικίας τιθεὶς 

οὕτως οἵηται καὶ τὰ ἄδικα ἐν αὐταῖαι ταύτῃ γήγνε- 
{396 49σθαι διπλᾶ, τὰ μὲν ἑκούσια δή, τὰ δ’ ἀκοίσια" βλάβαι 

γὰρ ἀκούσιοι τῶν πάντων οὔτ ἀριθμοῖς οὔτε µεγέθεσιν 
ἑλάττους εἰσὶ τῶν ἑκουσίων. σκοπεῖσῦε δὲ εἴ τέ τι λέγω 

69 Λέων ἃ μέλλω λέγειν, εἶτε καὶ μηδὶν τὸ παράπαν. οὗ 
γάρ φηµι ἔγωγε, ὦ Κλεινία καὶ Δέγιλλε, εἴ τίς τινά τι 

Φοπηµαίνει μὴ βουλόμενος ὦλ} ἄκων, ἀδικεῖν μέν, ἄκοντα 
μή», καὶ ταύτῃ μὶν δὴ νοµοθετήσω τοῦτο ας ἀκούσιον 

ἀδίκημα νοµοθεκῶν, ἀλλ οὐδὲ ἀδικίαν τὸ ̓ παράπαν Φήσω 

τὴν τοιαύτην βλάβην, οὔτε ἂν μείζων οὔτε ὧν ἐλάττων 

τῷ γίγνηται. πολλάκις δὲ ὠφέλειαν οὐκ ὀρθὴν γενοµένην, 
αοτὸ» τῆς ὠφελείας αἴειον — φήσοµε», ἐὰν ἤ y ἐμὴ 

Ἡ νιᾷ. σχεδὸν γάρ, ὦ φίλοι, οὔτ' εἴ τίς τῷ δίδωσί τι τῶν 
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ὄντων οὔτ εἰ τοὐναντίον ἀφαιρεῖεαι, δίκαιον ἁπλῶς ἢ. 

ἄδικον χρὴ τὸ τοιοῦτον οὕτω λέγειν, ἀλλ ἐὰν ἦθει καὶ 

δικαίῳ τρόπῳ χρώμενός τις ὠφελῇ τινά τι καὶ βλάπτῃ, 

αμ τοῦτό ἐστι τῷ νοµοθέτῃ θεατέον, καὶ απρὺς δύο ταῦτα 
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δὴ βλεπτέον, πρός τε ἀδικίαν καὶ βλάβην, καὶ τὸ μὲν 
βλαβὶν ὑγιὶς τοῖς νόµοις εἰς τὸ δυνατὸν ποιητέον, τό τε 
ἀπολόμενον σώζοντα καὶ τὸ πεσὸν ὑπό του πάλιν ἐξορ- 
Φοῦντα καὶ τὸ Φανατωθὲν ἢ τρωθὲν ὑγιές, τὸ δὲ ἀποί 6 
γοις ἐξι]ασθὲν τοῖς δρῶσι καὶ πάσχουσιν ἑκάστας τῶν 5 
βιάψεων ἐκ διαφορᾶς εἰς φιλίαν πειρατέον ἀεὶ καθιστάναι 
τοῖς νόµοις. 

Ν4. Καλῶς ταῦτά γε. 

46. Τὰς τοίνυν ἀδίκους αὖ βλάβας καὶ κέρδη ἐάν 
τις ἀδικῶν τινὰ κερδαίνεν ποιῇ, τούτων ὁπόσα μὲν 10 
ἰατά, ὡς οὐσῶν ἐν φυχῇ νόσων, ἰᾶσθαι: τὸ δὲ τῆς ἰάσεως 

ἡμῖν τῆς ἀδικίας τῇδε ῥέπειν χρὴ φάναι. 
AA. Πῃ: 
4Θ. "Όπως ὅ τί τις ὢν ἀδικήση μέγα ἢ σµικρόν, ὁ Ὦ 

νόμος αὐτὸν διδάξει καὶ ἀναγκάσει τὸ παρώπαν εἰς αὖ- 15 
8ις τὸ τοιοῦτον ἢ µηδέποτε ἑκόντα τολμῆσαι ποιεῖν ἢ 
διαφερόντως ἦετον πολύ, πρὸς τῇ τῆς βιάβην. ἐκείσει. 
ταῦτα εἷεε ἔργοις ἢ λόγοις, ἢ μεθ) ἡδορῶν ἢ ἢ λυπῶν, ῆ 

τιμῶν ἢ ἀτιμιῶν, ααὶ τρηµάτων ζημίας ἢ καὶ δώρων, ἢ 
καὶ τὸ παράπαν vͤru⸗ τρόπῳ ποιήσει τις µισῆσαι μὲν τὴν 9 
ἀδικίαν, στέρξαι δὲ ἢ μὴ μισεῖν τὴν τοῦ δικαίου φύσιν. 
αὐτό ἐσει τοῦτο ἴργον τῶν καλλίστων νόμων. ὃν ὃ ἂν Ἐ 
ἀνιάτως εἰς ταῦτα ἔχοντα αἴσθηται νοµοθέτης, δίκην 
τούτοισι καὶ νόµον θήσει εινά, γιγνώσκων που τοῖς τοι- 
οὗτοις πῶσιν ὡς οὔτε αὐτοῖς ἔτι ζῆῇν ἄμεινον τούς τε 15 
ἄλλους ἂν διπλῇ ὠφελοῖεν ἁπαλλαττόμενοι τοῦ βίου, πα- 
ράδειγµα μὲν τοῦ μὴ ἀδικεῖν τοῖς ἄλλοις γενόµενοι, ποι- 
οὔντες δὲ ἀνδρῶν κακῶν ἔρημον τὴν πόλιν. οὕτω μὲν δὴ 863 
τῶν τοιούτων πέρι νοµοθέτῃ κολαστὴν τῶν ἁμαρτημάτων 138 
Φώνατον ἀνάγκη νέµειν, ἄλλως δὲ οὐδαμῶς. 3ο 

Κ4. Ἔοικε µέν πας 1έγεσθαι τὰ παρὰ σοῦ καὶ µάλα 
μετρίως, ἤδιον δ) ἂν ἔτι σαφέστερον ἀκούσαιμεν ταῦτα 
ῥηθέντα, τὸ τῆς ἀδικίας τε καὶ βλάβης διάφορον καὶ τὺ 
τῶν ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων ὡς ἐν τούτοις διαπεποίκιλται. 

46. Πειρατέον τοίνυν ὡς κελεύετε δρῷν καὶ λέγειν. 15 
ὅῆλον γὰρ ὅτι τοσόνδε γε περὶ ψυχῆς καὶ λέγετε πρὸς αλλή- Β 
λους καὶ ἀκούετε, ὡς ἓν μὲν ἐν αὐτῇ τῆς φύσεως εἴτε τι 
πάθος εἴεε τι µέρος ὢν ὁ θυμός, δύσερι καὶ δύσμαχον 
κτῆμα ἐμπεφυκός, ἁλογίστῳ βίᾳ πολλὰ ἀνατρέπει. 

Κά. Πῶς δ᾽ οὔς “ο 
48. Καὶ μὴν ἡδονήν γε οὐ ταὐτὺν τῷ Θυμῷ προσα- 

γορεύοµεν, ἐξ ἐνανείας δὲ αὐτῷ φαμὲν ῥώμης δυναστεύ- 
ουσαν πειθοῖ μετὰ ἀπάτης βιαίου πράττειν ὃ τί περ 

ἂν αὐτῆς ἡ βούλησις ἐθελήσῃ. 
Κ. Καὶ µάλα. 4 
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40. Τρίτον μὴν ἄγνοιων λέγων ἄν τις τῶν ἁμαρτη- 
µάτων αἰτίαν οὐκ ἂν «ψεύδοιτο. διχῆ μὴν διειόµενος 
αὐτὸ ὁ νομοθέτης ἂν βελτίων εἴη, τὸ μὲν ἁπλοῦν αὐτοῦ 

139 κούφων ἁμαρτημάτων αἴειον ἡγούμενος, τὸ δὲ διπλοῦν, 
δὕτων ἁμαθαίνῃ τι; μὴ µόνον ἀγνοίᾳ ξυνεχόµενος ἀλλὰ 
καὶ δόξῃ σοφίας, ὡς εἰδὼς παντελῶς περὶ ἃ μηδαμῶς 

οἶδε, μετὰ μὶν ὠχύος καὶ ῥώμης ἑπομένης μεγάλων καὶ 
ἁμούσων ἁμαρτημάτων τιθεὶς αἴτια τὰ τοιαῦτα, ἆσθε- 

Ὦ νείας δὲ ἐπομένης, παίδειά τε ἁμαρτήματα καὶ πρεσβυ- 

ιοτέρων γιγνόμενα, θΘήσει μὲν ἁμαρτήματα καὶ ὡς ἁμαρτά- 
ουσ νόμους τάξει, πραοεάτους γε μὴν πάντων καὶ συγ- 

γρώµης πλείστης ἐχομένους. 
Κά. Εδιότα λέγει. 
40. Ἡδονῆς μὲν τοίνυν καὶ Θυμοῦ λέγομεν σχεδὸν 

16 ἅπαντες ὡς ὁ μὲν κφείτεων ἡμῶν, ὁ δὲ ἵπτων ἐστί: καὶ 

ἔχει ταύτῃ. 
ΚΑ. Πανεάπασι μὲν οὖν. 
46. ᾿γνοίας δὲ γε ὡς ὁ μὲν ἡμῶν κρείτων, ὁ δὲ 

ἥττων, οὐκ ἠκούσαμεν πώποτε. 
Κ. ᾽Αληθέστατα. 
4Θ. Πάντα δὲ γε προτρέπειν ταῦτά φαµεν εἷς τὴν 

αὐτοῦ ᾿βούλησιν — ἕκαστον εἰς τώναντία ποὶ- 
λάκις ἅμα, 

XA. Πιειστάκις ων οὖν. 

Ἡ 4Θ. Νῦν δή σοι τό τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, ὃ γε 
ἐγὼ λέγω, σαφῶς ἂν διορισαίµην οὐδὲν ποικίλων. τὴν 
γὰρ τοῦ Θυμοῦ καὶ φόβου καὶ ἡδονῆς καὶ λύπης καὶ φΏὁ- 
γῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ἐν ψυχῇ τυραννίδα, ἐάν τέ τι βιάπτῃ 
καὶ ἐὰν µή, πάντως ἀδικίαν προσαγορεύω, τὴν δὲ τοῦ 

3064 10 ἀρίστου δύξαν, ὅπηπερ ἂν ἴσεσθαι τούτων ἡγήσωνται 
πόλις εἴτε ἰδιῶταί τινες, ἐὼν αὕτη κφατοῦσα ἐν φυχῇ 
διακοσμῇ πάντα ἄνδρα, κῶν σφάλληταί τι, δίκαιον μὲν 
πᾶν εἶναι φατέον τὸ ταύτῃ πραχθὲν καὶ τὸ τῆς τοιαύτης 
ἀρχῆς γιγνόμενον ὑπήκοον ἑκάστων καὶ ἐπὶ τὸν ἅπαντα 

as ἀνθρώπων βίον ἄριστον, δοξάζεσθαι δὲ ὑπὸ πολλῶν 

ἀκούσιον ἀδικίαν εἶναι τὴν τοιαύτην βλάβην. ἡμῖν δὲ 
Β οὐκ ἴσει τὰ νῦν ὀνομάτων πέρι δύσερις λόγος, «λλ᾽ ἐπειδὴ 

τῶν ἁμαρτανομένων τρία εἴδη δεδήλωται Ἰιγνόμενα, 
ταῦτα εἰς μνήμην πρῶτον ἔτι μᾶλλον ἀναληπτέον. λύπης 

μμὲν οὖν, ἣν Θυμὸν καὶ φόβον ἐπονομάζομεν, ἓν εἶδος 
ἡμῖν ἐστίν. 

κά. Πάνυ μὶν οὖν. 
αθ. Ἡδονῆς δ᾽ αὖ καὶ ἐπιθυμιῶν δεύτερον, ἐλπίδων 

δὲ καὶ δόξης τῆς ἀληθοῦς περὶ τὺ ἄριστον ἔφεσις τρίτον 
ὢ ἕτερον. τούτου δὲ αὖ τοῦ τρίτου διχῇ τµηθέντος πέντε 

εἴδη γέγονεν, ὡς νῦν φαμέν' οἷς νόμους διαφέροντας 
ϱὦ ἀλλήλων πέντε εἴδεσι Θετέον ἐν δνοῖν γένεσιν. 
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XA. Tlot τούτοις; 141 

40. Τὸ μὲν διὰ βιαίων καὶ ἀξυμφώνων πράξεων 
πραττόµενον ἑκάσεοτε, τὸ δὲ μετὰ σκότους καὶ ἀπάτης 

,λαθραίως γιγνόµενον, ἴστι ὃ᾽ ὅτε καὶ δι ἀμφοῖν τούτοιν 
πραχΏέν: ᾧ δὴ καὶ νόμοι τραχύτατοι γίγνοιντο ἄν, εἰ τὸ 5 
προσήκον µέρος ἔχοιεν. 

Κα. Εὐὸς γοῦν. 

4Θ. Ἴωμεν δὴ τὰ μετὰ ταῦτα ἐκεῖε ὁπόθεν ἐξέ- 
βηµεν δεῦρο, περαίνοντες τὴν θέσιν τῶν νόμων. ἦν δὲ 
ἡμῖν κείµενα περί τε τῶν συλώντων, οἶμαι, τοὺς Φεοὺς 10 D 
καὶ τὰ περὶ τῶν προδοτῶν, ἴει δὲ τῶν τοὺς νόµους δια- 

φθειρόντων ἐπὶ καταλύσει τῆς παρούσης πολιτείας. τού- 

των δή τις ἂν ἴσως πράξειέ τι μανεὶς ἢ νόσοις ἢ γήρα 
ὑπερμέτρῳ ξυνεχόµενος ἢ παιδίᾳ χρώµενος, οὐδέν πω τῶν 
τοιούτων διαφέρων" ὧν ἂν γίγνηταί τι φανερὸν τοῖς 16 
ἐκλεχθεῖσιν ἑκάστοτε δικασεαῖς ἀναφέροντος τοῦ δράσαν- 
τος ἢ τοῦ σκηπτοµένου ὑπὶρ τοῦ ποιήσαντος, κριθῇ δὲ 
οὕτω διατεθεὶς παρανομῆσαι, τὴν μὲν βλάβην ἣν ἄντινα E 
καταβλάφη πάντως ἁπλῆν ἀποτινέτω, τῶν ὃὶ ἄλλων δι- 
καιωμάτων ἀφείσθω, πλὴν ἂν ἄρα τινὰ ἀποκτείνας μὴ 30 
καθαρὸς ᾖ εὰς χεῖρας φόνου" οὕτω ὅ᾽ εἰς ἄλλην χώραν 
καὶ τόπον ἀπελθώὼν οὐκείτω τὸν ἐνιαυτὸν ἐκδημῶν, πρύ- 
τερον δὲ ἐλθὼν τοῦ χρόνου ὃν ὁ νόμος ὥρισεν, ἢ καὶ 
πάσης ἐπιβὰς τῆς οἰκείας χώρας, ἐν δηµοσίῳ δεσμῷ δε- 
Φεὶς ὑπὸ τῶν νοµοφυλάκων δύο ἐνιαυτοὺς οὕτως ἁπαλ- 15 
λαττέσθω τῶν δεσμῶν. 

Φύνου δὴ καθάπερ ἠρξάμεθα, πειρώµεθα διὰ τέλους 865 
παντὺς εἴδους πέρι φόνου Φεῖναι τοὺς νόμους, καὶ πρώ- 
τον μὲν τὰ βίαια καὶ ἀκούσια λέγωμεν. Εἴ τις ἐν ἀγῶνι 
καὶ ἄθλοις δημοσίοις ἄκων, εἴτε παραχρῆμα εἴτε καὶ ἐν 39 
ἑστέροις χρόνοις ἐκ τῶν πληγῶν, ἀπέητεινέ τινα φίλιον, 

ἢ κατὰ πό]εμον ὡσαύτως ἢ κατὰ µελέτη» τὴν πρὺς πό- 
λ1εμο», ποιουµένων ἄσκησιν τῶν ἀρχόντων, Φιλοῖς σώμα- 

σιν ἢ µετά τινων Όπλων ἀπομιμουμένων τὴν πολεωικὴν Β 
πρᾶξιν, καθαρθεὶς κατὰ τὸν ἐκ «4ελφῶν κομισθέντα περὶ 35 
τούτων νόμον ἴσεω καθαρός. ἰπερῶν δὲ πέρι πάντων, 

ἂν ὁ θεραπευόµενος ὑπ αὐτῶν ὠκόντων τελευτᾷ, καθα- 
ρὸς ἔστω κατὰ νόμον. ἐὰν δὲ αὐτόχειρ μέν, ἄκων δὲ 
ἀποκτείνῃ τις ἕτερος ἕτερον, εἴτε τῷ ἑαυτοῦ σώματι φιλῶ 

εἴτε ὀργάνῳ ἢ βέλει ἢ πώµατος ἢ σίτου δύσει ἢ πυρὺς ἢ 49 
χειμῶνος προσβολῇ ἢ στερήσει πνεύματος, αὐτὸς τῷ ἕαυ- 
τοῦ σώµατι ἢ δι ἑτέρων σωμάτων, πάντως ἴσεω μὲν ϱ 
ας αὐτόχειρ, δίκας δὲ τινέτω τὰς τοιάσδε. ἐὼν μὶν δοῦ- 
λον κτείνῃ νοµίζων τὸν ἑαυτοῦ διειργάσθαι, τὸν τοῦ τε- 

λευτήσαντος δεσπότην ἁβλαβὴ παρεχέτω καὶ ἀξήμιον, ἢ 
δίκην εἰς τὴν ἀξίαν τοῦ τελευτήσαντος ὑπεχέτω διπλῆν: 
τῆς δὲ ἀξίας οἱ δικασταὶ διάγνωσιν ποιείσθωσαν. καθαρ- 
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μοῖς δὲ χρήσασθω µείζοσί τε καὶ πλείοσι τῶν περὶ τὰ 
ϱ ἆθία ἀποκτεινάντων' τούτων ὅ’ ἐξηγητὰς εἶναι κυρίους 

οὓς ἂν ὁ θεὺς ἀνέλῃ. ἐὰν δὲ αὐτοῦ δοῦλον, καθηράµε- 
νος ἁπαλλαττέσθω τοῦ φόνου κατὰ νόµο». ἐὰν δέ τις 

ο ἐλεύθερον ἄκων ἀποκτείνη, τοὺς μὶν καθαρμοὺς τοὺς 
αὐτοὺς καθαρθήτω τῷ τὸν δοῦλον ἀποκτείναντι, παλαιὸν 
δέ τινα τῶν ἀρχαίων μύθων Λεγόμενον μὴ ἀτιμαζίω. 
λέγεται δὲ ὡς ὁ Θανατωθεὶς ἄρα βιαίως, ἐν ἐλευθέρῳ 
φφονήµατι βεβιωκώς, θυμοῦταί τε τῷ δράσαντι νεοῦνὴς 

Ειρῶν, καὶ φόβου καὶ δείµατος ἅμα διὰ τὴν βίαιον πάθην 

607. αὐεὸς πεπ]ηρωµένος, ὁρῶν τε τὺν ἑαυτοῦ φονέα ἐν τοῖς 
ἦθεσι τοῖς τῆς ἑαυτοῦ οννηθείας ἀναστρεφόμενον δειµαί- 

.εε, καὶ ταραττόµενος αὐτὸς ταράετει κατὰ δύναμιν πᾶ- 

σαν εὖν ὁράσαντα, μνήμην ἑύμμαχον ἔχων, αὐτόν τε καὶ 
ιδ τὰς πράξεις αὐτοῦ. διὸ δὴ χρεών. ἐστιν ἄρα ὑπεξιλθεῖν 
τῷ παθύνει τὺν ὁράσαντα τὰς ὥρας πάσας τοῦ ἐνιαυτοῦ 

καὶ ἐρημῶσαι πάντας τοὺς οἰκείους τόπους ξυμπάσης τῆς 

πατρίδοᾳ" ἐὰν δὲ ξένος ὁ τελευτήσας ᾗ, καὶ τῆς τοῦ ξένου 

χώρας εἰργέσθω τοὺς αὐτοὺς χρόνους. τούτῳ δὴ τῷ νόμῳ 
40 ἐν μὲν ἑκὼν πείθηταί τις, ὁ τοῦ τελευτήσαντος γένει 

ἐγγύτατα, ἐπίσκοπορ ὢν τούτων πάντων γενοµένων, 
ἐχίτω συγγνώµην τε καὶ ἄγων αρὺς αὐτὸν εἰρήνην μέτριος 
ἂν εἴη πάντως: ἐὰν δέ τις ἀπειθῇ καὶ πρῶτον μὲν ἀκά- 
Θαρτος ὢν εἰς τὰ Ἱερὰ τοὶμᾷ πορεύεσθαι καὶ θΘύειν, ἔτι 

46 δὲ τοὺς χρόνους μὴ ἐθέλῃ πληροῦν ἀποξενούμενος τοὺς 
Β εἰρημένους, ὁ τοῦ τελευτήσαντος γένει ἐγγύτατα ἐπεξίτω 

μὲν φόνου τῷ κτείναντι, διπλᾶ δὲ πάντα ἔστω «τὰ τιµω- 
ρήματα τῷ ὄφλοντι. ἐὰν δ ὁ προσήκων ἐγγύτατα μὴ 
ἐπιξίῃ τῷ παθήµατι, τὸ µίασμα ὡς εἰς αὐτὸν περιεληλυ- 

30 θὺς τοῦ παθύντος προσερεποµένου τὴν πάθη», ὁ βουλό- 

µενος ἐπεξελθὼν τούτῳ δίκην πέντε ἴτη ἀποσχίσθαι τῆς 

αὐτοῦ πατρίδος ἀναγκαζέτω κατὰ νόµον. ἐὰν δὲ ξένος 

ἄκων ξένον κτείνη τῶν ἐν εῇ πύλει, ἐπεξίτω μὲν ὁ βου- 
6 Λόμενος ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς νόµοις, µέτοικος δὲ ὤν ἀπενιαυ- 

αδτησάτω, ξένος δὲ ἂν ᾖ παντάπασι, πρὸς τῷ καθαρμῷ, 
ἐάν τε ξένον ἐάν τε µέτοικον ἐάν τε ἀστὸν κείνη, τὸν 

βίον ἅπαντα τῆς χώρας τῆς τῶν νόμων τῶνδε κυρίας 

εἰργέσθω" ἐὰν δ' Ε8ῃ παρανόμως, οἱ νομοφύλακες 8α- 
»άτῳ ζημιούντων αὐτόν, καὶ ἐὰν ἴχη οὐσίαν τινά, τῷ 

440 4 τοῦ παθόντος ἐγγύτατα γένει παραδιδόντων. ἐὰν δὲ ἄκων 

ϱ Hon, ἂν μὲν κατὰ Φάλατταν ἐκπίπτῃ πρὸς τὴν χώραν, 
σχηνησάµενος ἐν Θαλάττῃ τέγγων τοὺς πύδας πλοῦν ἐπι- 

φυλαετέτω, κατὰ γῆν δὲ ἂν βίᾳ ὑπό των ἀχθῇ, ἡ 

πρώτη προσευχοῦσα ἀρχὴ τῶν ἐν τῇ πόλει λύσασα εἰς τὴν 

46 ὑπερορίαν ἐκπεμπέτω ἄουλον. Εάν δ᾽ ἄρα τι αὐτόχειρ 

μὲν κεείνῃ ἐλεύθερον, θυμῷ δὲ ᾖ τὸ πεπραγµένον ἔκπρα- 

χθίν, διχῇ δεῖ πρῶτον τὸ τοιοῦτον διαλαβεῖν. Θυμῷ γὰρ 
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δὴ πέπρακται καὶ τοῖς ὅσοι ἂν ἐξαίφνης μὲν καὶ ἆπρο- 
βουλεύεως τοῦ ἀποκτεῖναι πληγαῖς ἤ τινι τοιούτω δια- Ἑ 

φθείρωσί τινα παραχρῆμα τῆς ὁρμῆς γενομένης, µεταμέ- 
λειά τε εὐθὺς τοῦ πεπραγµένου γίγνηται, θὺμῷ δὲ καὶ 
ὅσαι προπηλακισθέντες λόγοις ἢ καὶ ἀτίμοις ἔργοις, µετα- 
διώκοντες τὴν τιµωρίαν, ὕστερον ἀὠποκτείνωσέ τινα βον- 
ληθέντες κτεῖναιν καὶ εὐ πεπραγµένον αὐτοῖς ἀμεταμέλη- 
τον γίγνηταε. δᾳτοὺς μὲν δὴ τοὺς φόνους, ὥς ἔοικε, 
Διτέον, καὶ σγεδὸν ἀμφοτέρους Θυμῷ γεγονύτας, μεταξὺ 

δέ που τοῦ τε ἑκουσίου καὶ ἀκουσίου δικαιότατ᾽ ἂν 1εγο- 1ο 
µέγους. οὐ μὴν ἆλλ᾽ εἰκών ἐθ᾽ ἑκάτερος" ὁ μὲν τὸν Όν- 
μὸν φυλώττων καὶ οὐκ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἑξαίφνης ἆλλὰ 
μετὰ ἐπιβουλῆς ὕστερον χρόνῳ τιμωφούμενος ἐκουσίῳ 

ἔοικεν, ὁ δὲξ ὠἀταμιεύτως ταῖς ὀργαῖς καὶ ἐκ τοῦ παρα- 
χρῆμα εὐθὺς χφρώµενος ἀπφοβονλεύτως ὅμοιος μὲν ὧκον- 15136 
σίῳ, ἔστι δὲ οὐδ' οὗτος αὖ παντώπασιν ἀκούσιος ολλ᾽ 
εὐκὼν ἀκονσίου. διὸ χαλεποὶ διορίζειν οἱ τῷ Θυμῷ πρα- ϐ8 
χθέντες φόνοι, πύτερον ἐκουσίους αὐτοὺς ἤ τινας ὡς 

ἀκουσίους νοµοθετητέον. βέλτιστον μὴν καὶ ἀληθέστατον 
εἰς εἰὐκόνα μὲν ἄμφω θΘεῖναι, τεμεῖν δὲ αὐτὼ χαρὶς τῇ 19 
ἐπιβουλῇ καὶ ἀπροβονλίᾳ, καὶ τοῖς μὶν μετ ἐπιβου]ῆς 
τε καὶ ὀργῇ κτείνασι τὰς τιμωρίας χαλεπωτέρας, τοῖς δὲ 

ἀπροβου]εύτως τε καὶ ἐξαίφνης πραοτέρας ρομοθετεῖν' 

τὸ γὰρ ἐοικὸς µείζονι κακῷ µειζόνως, τὸ ὅ’ ἐλάττονι τι- 

µωφρητίον ἐλαττόνως. ποιητέον δὴ καὶ τοῖς ἡμετέροις νό- πδς 
µοις οὕτως. 

AA. Παντάπασι μὶν οὖν. 

4Θ. Πάλιν ἐπανελθόντες τοίνυν λέγωµεν, ἂν ἄρα τις 
αὐτύχειφ μὲν κτείνῃ ἐλεύθερον, τὸ δὲ πεπραγµένον ἆπρο- 
βουλεύτως ὀργῇ τινὶ γένηται πραχθέν, τὰ μὲν ἄλλα, κα- 30 
Θάπερ ἄνευ θυμοῦ κτείνανει προσῆκέ τω πάσχειν, παοχέτω, 
δύο ὅ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἴτη φευγέτω κο]άζων τὸν αὐτοῦ θν- 
µόν. ὁ δὲ θυμι; μέν, μετ ἐπιβουλῆς δὲ κεείνας τὰ μὲν D 
ἅλλα κατὰ τὸν πρόσθεν αὖ, τρία δὲ ἴτη, καθάπερ ἅτε- 
ρος ἔφευγε τὰ δύο, φευγέτω µεγέθει θυμοῦ πλείω τιµω- 15 
ρηθεὶς χρόνον. καθόδου δὲ πέρι τούτοις ὧδ' ἔστω. χαλε- 

πὸν μὲν ἀκριβῶς νομοθετεῖν' ἔσει γὰρ ὅτε τούτοιν ὁ τῷ 
»όμῳ ταχθεὶς χαλεπώτερος ἡμερώτερος ἄν, ὁ δὲ ἡμερώτε- 
ρος χαλεπώτερος ἂν εἴη, καὶ τὰ περὶ τὸν φόνον ἀγριω- 
τέρως ἂν πράξεων, ὁ δὲ ἡμερωτέρως' ὡς δὲ τὸ πολὺ κο 
κατὰ τὰ νῦν εἰρημένα ξυµβαίψει γιγνόµενα. τούτων οὖν Ἑ 
πάντων ἐπιγνώμονας εἶναι χρὴ γοµοφύλακας, ἐπειδὰν δὲ 
ὁ χρόνος ἴ18ῃ τῆρ φυγῆς ἑκατέρῳ, πέµπειν αὐτῶν ὄικα- 
στὰς δώδεκα ἐπὶ τοὺς ὄρους τῆς χώρας, ἐσχεμμένους ἐν 
τῷ χρόνῳ τούτῳ τὰς τῶν φευγόντων πράξεις ἔτι σαφέστε- 45 
ϱο», καὶ τῆς αἰδοῦς τε πέρι καὶ καταδοχῆς τούτων ὄικα- 
στὰᾳ γέγνεσθαι" εοὺς δὲ αὖ τοῖς δικασθεῖαιν ὑπὸ τῶν 
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τοιρύτων ἀρχόντων ἐμμένειν. ἐὰν ὃ) αὖὐθίς ποτε κατελθὼν 
ὁπότερος αὐτοῖν ἠττηθεὶς ὀργῇ πράξῃ ταὐτὸν τοῦτο, φυ- 
γὠν µηκέτι κατέθῃ, κατεὶθὼν δὲ κατὰ τὴν τοῦ ξένου 
ἄφιξιν, ταύτη πασχίτω. δοῦλον δὲ ὁ κτείνας ἑαυτοῦ μὶν 

δκαθηράσθω, ἐὰν δὲ ἀλλότριον Φυμῷ, διπὶῇ τὸ βλάβος 
ἐκεισάτω τῷ κεκτηµένῳ. ὅσεις ὃ' ἂν τῶν ἀποκεεινάντων 
πάντων μὴ πείθηται τῷ νόµῳ, ἆλὶ ἀκάθαρτος ὢν ἀγο- 
ράν τε καὶ ἆθλα καὶ τὰ ἄλλα Ἱερὰ μιαίνῃ, ὁ βουλόμενος 

Β τόν τε ἐπιτρέποντα τῶν προσηκόντων τῷ τελευτήσαντι 

448 10 καὶ τὸν ἀποκτείναντα εἰς δίκην καταστήσας τὴν διπλασίαν 
χφηµάτων τε καὶ εῶν ἄλλων πράξεων ἀναγκαξέτω πράττειν 
τε καὶ ἐκτίνειν, τὸ δὲ ἔκεισμα αὐτὸς αὐτῷ κοµιζέσθω 

668 κατά τὸν γόµον. ἐὰν δέτις θυμῷ δοῦλος δεοπότην αὐτοῦ 

ατείνῃ, τοὺς προσήκοντας τοῦ τελευτήσαντος χρωµένους 
Ιδτῷ κτείναντι χρείαν ἣν ἂν ἐθέλωσι, πλὴν µηδαμῇ µηδα- 

6 μῶς ζωγροῦντας, καθαφοὺς εἶναι. ἐὰν δὲ ἄλλον τις δοῦ- 
λος ἐλεύθερον ἀποκεείνη θυμῷ, παραδιδύντων οἱ δεσπόται 
τὺν δοῦλον τοῖς προσήκουσι τοῦ τελευτήσαντος, οἱ δὲ ἐξ 
ἀνάγκης μὲν θανατωσάντων τὸν ὁράσαντα, τρόπῳ δὲ ᾧ 

3ο ἐθέλωσιν. ἐὰν δέ, ὃ γίγνεται μέν, ὀλιγάκις δὲ, διὰ Όν- 

μὸν πατὴρ ἢ µήτηρ υἱὸν ἢ θυγατέρα πληγαῖς ἤ τινε τρόπῳ 
βιαίῳ κτείνῃ, καθάρσεις μὲν τὰς αὐτὰς τοῖς ἄλλοις κα- 

Ὦ ΦΘαιρέσθω καὶ ἐνιαντοὺς τρεῖς ἀπενιαυτεῖν, κατελθόνεων 
δὲ τῶν κτεινάντων ἁπαλλάττεσθαι γυναϊκά τε ἀπ ἆν- 

35 δρὸς καὶ τὸν ἄνδρα ἀπὸ γυναικός, καὶ µή ποτ ἔτι ποινῇ 
παιδοποιήσασθαι μηδὲ ἐυνέσειον ὧν ἔκγονον ἢ ἀδελφὸν 
ἀπεστέρηκε γέγνεσθαί ποτε μηδὲ κουρωνὸν ἱερῶν" ὁ δὲ 
ἀσεβῶν τε περὶ ταῦτα καὶ ἀπειθῶν ὑπόδικος ἀσεβείας γι- 
γνέσθω τῷ ἐθέλοντι. γυναῖκα δὲ γαµετήν ἐὰν ἀνὴρ δι’ ὁρ- 

ao γὴν κτείνη τινά τις, ἢ γυνὴ ἑαυτῆς ἄνδρα ταὐτὸν τοῦτο 
ὠσαύτως ἐργάσηται, καθαίρεσθαι μὲν τοὺς αὐτοὺς καθαρ- 
μούς, εριετεῖς δὲ ἀπενιαυτήσεις διατε]εῖν. κατελθὼν δὲ 

ὅ τι τοιοῦτον ὀράσας τοῖς αὐτοῦ παισὶν Ἱερῶν μὴ κοινα- 
φείτω μηδὲ ὁμοτράπεζος γιγνέσθω ποτέ" ἀπειθῶν δὲ ὁ 

40 γεννήτωρ ἢ ὁ γεννηθεὶς ἀσεβείας αὖ ὑπόδικος γιγνέσθω 
τῷ ἐθέλονει. καὶ ἐὰν ἀδειφὸς ἀδελφὺν ἢ ἀδειφὴν ἢ ἀδεὶ- 
φἠ ἀδελφὸν ἢ ἀδε]φὴν θυμῷ κτείνῃ, τὰ μὲν τῶν κα- 
Θαρμῶν καὶ ἀπενιαυτήσεων «ὡσαύτως, Καθάπερ εἴρηται 
τοῖς γονεῦσι καὶ τοῖς ἐκγόνοις, εἰρήσθω δεῖν γίγνεσθαι 

«οκαὶ τούτοις ὧν ἀδελφούς τε ἀδελφῶν καὶ γονέας ἑοτέρηκε 
παίδων, τούτοις δὲ ξυνέστιος αὐτοῖς µηδέποτε γωνέσθω 

μηδὲ κοινωνὺς ἱερῶν' ἐὰν δέ τις ἀπειδῇ, τῷ τῆς περὶ 
ταῦτα ἀσεβείας εἰρημένω νόµῳ ὑπόδικος ὀρθῶς ἂν γί- 
Ύνοιτο μετὰ δίκης. ἐὰν ὅ) ἄρα ει εἰς τοσοῦτον ἀκρατὴς 
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Φυμοῦ γίγνηεαι πρὸς τοὺς γεννήσαντας, ὥστε µανίαις ὁρ- 
γῆς τῶν γεννητόρων τολμῆσαι κεεῖναί τινα, ἐὰν μὶν ὁ 
τελευτήσας πρὶν τελευτῆσαι τὸν δράσαντα φόνου ἀφιῇ 
ἑκών, καθώπερ οἱ τὸν ἀκούσιον φόνον ἐξεργασάμενοι κα- 
Φαρθεὶς καὶ τἆλλα ὕσαπερ ἐκεῖνοι πράξας καθαρὸς ἔστω, 
ἐὰν δὲ µὴ ἀφῇ, πολλοῖς ἔνοχος ἴστω νόμοι ὁ δράσας Β 
τι τοιοῦτον’ καὶ γὰρ αὐκίας δίκαις ταῖς ἐσχάταις ἔνοχος 

ἂν γίγνοιτο καὶ ἀσεβείας ὡσαύτως καὶ ἱεροσνλίας, τὴν 
τοῦ γεννήτου ψυχὴν συλήσας, ὥστε εἶπερ οἷόν τ᾿ ἦν τὸ {00 
πολλάκις ἀποθνήσκειν τὸν αὐτόν, καὶ τὸν πατροφόνον 10 
ἢ μητρυκεόνον ἐξεργασάμενον Θυμῷ τοῦτο δικαιότατον 

Φανάτων πολλῶν ἦν τυγχάνειν. ᾧ γὰρ µόνῳ οὐδ' άμυνο- 
μένω Φάνατον, µέλλονει ὑπὸ τῶν γονέων τελευτήσεσθαι, 

παρέξει νόµος οὐδεὶᾳ κεεῖναι τὸν πατέρα ἢ μητέρα, τοὺς ϐ 
εἰς φῶς τὴν ἐκείνου φύσιν ἀγαγόντας, ἀλλ ὑπομείναντα 15 
τὰ πάντα πάοχειν πρίν τι ὅρᾷν τοιοῦτον νοµοθετήσει, 

πῶς τούτῳ δίκης γε ἄλλως προσῆκον τυγχάνειν ἂν γίγνοιτο 

ἐν νόµω; κείσθω δὴ τῷ πατέρα ἢ μητέρα ἀποκτείνανει 
Φυμῷ Φάνατος ἡ ζημία. ἀδελφὸς ὃ) ἐὰν ἀδειφὺν κτείνῃ 
ἐν στάσεσι μάχης γενομένης ἤ τινι ερόπῳ τοιούεῳ, ἆμν- 30 
»όµενος ἄρχοντα χειρῶν πρότερον, καθάπερ πο]έμιον D 
ἀποκτείνας ἔσεω καθαρός" καὶ ἐὰν πολίτης πολίεην ὡσωύ- 
τως ἢ ξένος ξένον' ἐὰν δὲ ἀστὸς ξένον ἢ ξένος ἀστὸν 
ἀμννόμενος κτείνη, κατὰ ταὐτὰ ἔσεω τοῦ καθαρὸς εἶναι. 
καὶ ἐὰν δοῦλος δοῦλον, ὡσαύτως, ἐὰν δὲ αὖ δοῦλος ἐλεύ- 15 
Φερον ἀμυρόμενος ἀποκτείνῃ, καθάπερ ὁ κτείνας πατέρα, 
τοῖφ αὐτοῖς ἔνοχος ἔστω νόµοις. ὃ δὲ περὶ τῆς ἀφίσιως 

εἴρηεαι φόνου πατρί, ταὐτὸν τοῦτο ἴστω περὶ ἁπάσης 
τῶν τοιούτων ἀφέσεως, ἐὰν ὁσεισοῦν ὀτφοῦν ἀφιῇ τοῦτο Ε 
ἑκών, ὡς ἀκουσίσυ γεγονότος τοῦ φόνου οὗ τε καθαρμοὶ 30 
γιγνέσθωσαν τῷ δρώσανει καὶ ἐνιαυτὸς εἷς ἔστω τῆς ἐκ- 
δηµίας ἐν νόμῳ. Καὶ τὰ μὲν δὴ βίαιά τε καὶ ἀκούσια 
καὶ κατὰ τὺὸν Θυμὸν γιγνόµενα περὶ φόνους μετρίως εἰρή- 
σθω’ τὰ δὲ περὶ τὰ ἑκούσια καὶ κατ ἀδικίαν πᾶσαν 
γγνόµενα τούτων πέρι καὶ ἐπιβουλῆς δε Πετας ἡδονῶν 45 
τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φθόνων, ταῦτα μετ ἐκεῖνα ἡμῖν 
λεκτέον. 

Να. Ὀρθώς λέγεις. 

4Θ. Πάλιν δὴ πρῶτον περὶ τῶν τοιούτων εἰς δύνα- 
μιν εἴπωμεν ὁπόσα ἂν εἴη. εὺ μὲν δὴ µέγιστον ἐπιθυμία «810 
αρατοῦσα φυχῆς ἐξηγριωμένης ὑπὸ πόθων. τοῦτο ὅ᾽ ἐσεὶ 
μάλιστα ἐνταῦθα οὗ πλεῖστός τε καὶ ἰσχυρόχατος ἵμερος 
ὢν τυγχάνει τοῖς πολλοῖς, ἡ τῶν χρημάτων τῆς ἁπλήστου 
καὶ ἀπείρου κτήσεως ἔρωτας µυρίους ἐντίκτουόσα δύναμις 
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διὰ φύσιν τε καὶ ὠπαιδευσίαν τὴν κακήν. τῆς δὲ ὧπαι- 
δευσίας ἡ τοῦ κακῶς ἐπαινεῖσθαι πλοῦτον αὐία φήμη 
πρὺς τῶν Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων. πρῶτον γὰρ τῶν 

Β ἀγαθῶν αὐτὸ προκρίροντες τρίτον ὃν τούς τ) ἐπῳιγνο- 
ΕΣ µένους λωβῶνται καὶ ἑαυτούς. τὸ γὰρ ἀληθὲς λέγεσθαι περὶ 
τοῦ πλούτου κατὰ πόλεις πάσας, πάντων κάλλιστον καὶ 
ἄριστον, ὡς ἕνεκα σώμωτός ἐστι, καὶ σώμα Ψυχῆς ἕνεκα" 
ἀγαθῶν μὲν οὖν ὄντων ὧν ἕνεκα ὁ πλοῦτος εἶναι πέφυκε, 
τρίτον ἂν εἴη μετὰ σώματος ἀριτὴν καὶ ψυχῆς. διδάσκα- 

πολος οὖν ἂν ὁ λόγος οὗτος γίγνοιτο ὡς οὐ χρὴ πλουτεῖν 
ζητεῖν τὸν εὐδαίμονα ἐσόμενον, ἁλλὰ δικαίως πλουτεῖν 

ὁ καὶ σωφρόνως" καὶ φύνοι οὕτως οὐκ ἂν γίγνοιτο ἐν πό- 
λεσι, φόνοις δεόµενοι καθαίρεσθαε. νῦν δέ, ὅπερ ἀρχό- 

µενοι τούτων εἴπομεν, ἓν μὲν τοῦτ ἐστὶ καὶ µέγιστον, 
15 ὃ ποιεῖ φόνου ἐκουσίου τὰς µεγίστας δίκας᾽ δεύτερον δὲ 

φιλοτίμου ψυχῆς ἴξις, φθόνους ἐντίκεουσα, χαλεποὺς 
ἐννοίκους μάλιστα μὶν αὐτῷ τῷ κεκτηµένῳ τὸν φθύνον, 

δευτέροις δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐν τῇ πόλει. τρίτον δὲ οἱ 

δειλοὶ καὶ ἄδικοι φύβοι πολλοὺς δῆ φόνους εἰσὶν ἔξειφγα- 

Ὦ χο σµένοι, ὅταν ᾖ τῷ πραττόµενα ἢ πεπραγμένα ἃ µηδένα 
βούλονταί σφισι ἐυνειδέναι γινόμενα ἢ γεγονύτα" τοὺς 
οὖν τούτων μηνυτὰς ἀναιροῦσι Θανάτοις, ὅταν ἆλλῳ µη- 

ο δενὶ δύνωνται τρόπῳ. τούτων δὴ πάντων πέρι προοίµια 

μὲν εἰρημένα ταῦτ᾽ ἔστω, καὶ πρὸς τούτοις, ὃν καὶ πολλοὶ 
48 λόγον τῶν ἐν ταῖς τελεταῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπονδακό- 

των ἀκούοντες σφόδρα πείθονταε, τὸ τῶν τοιούτων τίσιν 
ἐν ΄Αιδου γίγνεσθαι καὶ πάλιν ἀφικομένοις δεῦρο ὠναγ- 

Ε καῖον εἶναι τὴν κατὰ φύσιν δίκην ἐκτίσαι, τὴν τοῦ πα- 
1538 Φθόντος ἅπερ αὐτὸς ἱδρασεν, ὑπ ἄλλου τοιαύτῃ µοίρᾳ 

αὐτελεντῆσαι τὸν τότε βίον. πειθοµένῳ μὲν δὴ καὶ πάντως 

ἳ φοβουμένω ἐξ αὐτοῦ τοῦ προοιµίου τὴν τοιαύτην δίκην 
811 οὐδὶν δεῖ τὸν ἐπὶ τούτῳ νόµον ἡμνεῖν, ἀπειθοῦντι δὲ 

»όμος δε εἰρήσθω τῇ γραφῇ' Ὃς ἂν ἐκ προνοίας τε καὶ 

τ εἰδίκως ὀνειναοῦν τῶν ἐμφυλίων αὐτόχειρ κτείνῃ, πρώτον 

15 μὲν τῶν νοµέμων εἰργέσθω, μήτε ἱερὰ μήτε ἀγορὰν μήτε 

ἀιμένας μήτε ἄλλον κοινὸν ξύλλογον µηδένα µιαίνων, ἐάν 
τέ τις ἁπαγορεύῃ τῷ δράσανει ταῦτα ἀνθρώπων καὶ ἐὰν 
μή: ὁ γὰρ νόμος ἀπαγορεύει, καὶ ἀπαγορεύων ὑπὲρ πά- 
σης τῆς πύλεως ἀεὶ φαίνεταί τε καὶ φανεῖται. ὁ δὲ μὴ 

Β ὦ ἐπεξιών δέον ἢ μὴ προαγορεύων εἴργεσθαι τῶν ἐντὸς 

ἀνεφιότητος, πρὸς ἀνδρῶν τε καὶ γυναυῶν προσήκων 

τῷ τελευτήσανει, πρῶτον μὶν τὸ µίασμα εἰς αὐτὸν καὶ 
τὴν τῶν θεῶν ἴχθραν δέχοιτο, ὡς ἡ τοῦ »όµον ἀρὰ τὴν 
φήµην προτρέπεται, τὸ δὲ δεύτερον ὑπόδιιος τῷ ἐθέλοντι 

αατιμωρεῖν ὑπὶρ τοῦ τελευτήσαντος γιγνέσθω. ὁ δὲ ἐθέλων 

τιμωρεῖν, τῶν τε ἐπὶ τούτοις λουτρῶν φυλακῆς πέρι καὶ 
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ὅσων ἂρ ἑεέρων ὁ Θεὺς αιρὶ ταῦτα νόμιμα παραδῷ, 
πάντα ἀποτελῶν καὶ τὴν πφόῤῥησιν πφροαγοφεύων ἵτω ϐὉ 
ἀναγκάξων τὸν δράσαντα ὑπέχειν τὴν τῆς δίκης πρᾶξιν 198 
κατὰ νόµο». ταῦτα δὲ ὅτι μὲν γίγνεσθαι χφεών ἐστι διά 
τινων ἐπευχῶν καὶ θνσιῶν θεοῖς εισύν, οἷς τῶν τοιούτων 5 
µέλει, φόνους μὴ γίγνεσθαι κατὰ πόλεις, ῥάδιον ἀποφαί- 
νεσθαι νομοθέτη" τίνες ὃ) εἰσὶν οἱ Θεοί καὶ τίς ὁ τρόπος 
πῶν τοιούτων δικῶν τῆς εἰσαγωγῆς ὀρθότατα πρὸς τὸ 

Φεῖον ἂν γινόµενος εἴην νομοφύλακες μετ ἐξηγητῶν καὶ 
µάντεων καὶ τοῦ Φεοῦ. νομοθετησάµενοι τὰς δίκας εἶσα- 19 D 
όντων ταύτας. δικάστὰς δὲ αὐτῶν εἶναι τοὺς αὐτοὺς 
οὕσπερ τοῖς τὰ ἱερὰ συ]ῶσι διαδικάζειν ἐῤῥήθη κυρίως. 
ὁ δὲ ὄφίων Θανάτῳ ζημιούσθω καὶ μὴ ἐν τῇ τοῦ πα- 
Φόντος χώρα θαπτέσθω, ἀναιδείας ἕνεκα πρὸς τῷ ἆσε- 

βεῖν. φυγὼν δὲ καὶ μὴ ᾿Θε]ήσας κρίσιν ὑποσχεῖν φευγέτω 15 
ἀειφυγίαν" ἐὰν δὲ τις ἐπιβὴ τούτων τῆς τοῦ φονευθέντος 
χώρας, ὁ προστυχὼν πρῶτος τῶν οἰκείων τοῦ ἆποθα- 
όντος ἢ καὶ τῶν πολιτῶν ἀνατὶ κτειρέτω ἢ δήσας τοῖς . Β 
ἄρχουσι τῶν τὴν δύκην κρινάντων κτεῖναι παραδύτω. ὁ 

δὲ ἐπισκηπτόμενος ἅμα καὶ πατεγγυάτω τὸν ᾧ ἂν ἐπι- 19 
σκήπτηται" ὁ δὲ παρεχέτω τοὺς ἐγγνητὰς ἀξιόχρεως, οὓς 
ἂν ἡ τῶν περὶ ταῦτα δικασεῶν ἀρχὴ κφίνη, τρεῖς ἔγγση- 

τὰς ἀξιόχρεως παρέξειν ἐγγνωμένους εἰς δίκην" ἐὰν δὲ ἢ 
μὴ ἐθέλῃ ἢ ἀδυνατῇ τις καθιστάναι, τὴν ἀρχὴν παρα- 
λαβοῦσαν δήσασαν φυλάττειν καὶ παρέχειν εἰς τὴν κρίσιν πο {105 

τῆς δίκης. ἐὰν δὲ αὐτόχειρ μὲν µή, βουλεύση δὲ θάνα- 8319 
τόν τις ἄλλος ἑεέρῳ καὶ τῇ βονλήσει τε καὶ ἐπιβουλεύσει 
ἀποκτείνας αἴτιος ὤν καὶ μὴ καθαρὸς τὴν ψυχὴν τοῦ 
φόνου ἐν πόλει ἐνοικῇ, γιγνέσθων καὶ τούτῳ κατὰ ταὐτὰ 
αἱ κρίσεις τούτων πέρι, πλἠν τῆς ἐγγύης, τῷ δὲ ὄφλοντι 1ο 
ταφῆς τῆς οὐκείας ἐξέσεω τυχεῖν, τὰ δὲ ἄλλα κατὰ ταὐτὰ 
ὠσαύτως τῷ πρόσθεν ῥηθέντι περὶ αὐτὸν γιγνέσθω" τὰ 
αὐτὰ δὲ ἔσεω ταῦτα ξένοισί τε πρὸς ξένους καὶ ἀστοῖσι 
καὶ ξένοις πρὸς ἀλλήλους, δούλοις τε αὖ πρὸς δούλους, Β 
τῆς τε αὐτοχειρίας πέρι καὶ ἐπιβουλεύσεως, πλὴν τῆς 15 
ἐγγύηᾳ' ταύτην δέ, καθώπερ εἴρηται, τοὺς αὐτόχειρας 
κατεγγυᾶσθαι. τὸν δὲ προαγορεύοντα τὸν φόνον ἅμα κα- 
τεγγυᾷν καὶ τούτους. ἐὰν δὲ δοῦλος ἐλεύθερον ἑκών, 

εἶτε αὐτόχειρ εἴεε βουλεύσας, ἀποκεείνῃ καὶ ὄφίῃ τὴν 
δίκην, ὁ τῆς πόλεως κοινὸς ὅήμιος ἄγων πρὺς τὸ μνῆμα ιο 
τοῦ ἀποθανόντος, ὅθεν ἂν ὁρᾷ τὺν τύµβον, µασειγώσας 
ὁπύσας ἂν ὁ ἑλὼν πφοστάετη, ἐάνπερ βιῷ παιόµενος ὁ C 
φονεύς, Φανατωσάτω. ἐὰν δέ τις doũlov κεείνῃ μηδὲν 
ἀδικοῦντα, φύβῳ ὁὲ μὴ µηνυτὴς αἰσχρῶν ἔργων καὶ κα- 
κῶν αὐτοῦ γίγνηται, ἢ τινος ἕνεκα ἄλλου τοιούτου, κα- {3 
θάπερ ἂν εἰ πολίτην κτείνας ὑπεῖχε φόνου δίκας, ὠσαύ- 

6, πάσας οἱη. ſialibaumi operae. — 19. φόβους 423 --” pr. Ἐ. — 33. ὅδει ὧδε Βολκοτί οροτας. -- 
τῆς γραφῇ ἣς α. -- 39. προστρέπεται WVinekelmannus, eoll. Β 

15. μὴ ᾿Θελήσας Baiterus: μὴ Θελήσας abe. — 16. — που τῶν 45 δυ[τ, που h. [τῶν τύπων Winekel · 
matmus, coll. 700 6, 747 E. 7600 C.) -- 15. ἀνατεὶ ας. -- Malim ατειφάτω. ΒΚΚΚ. -- 31. παρεχέτω τρεῖς ἐγγνητάς, 
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456 τως καὶ τοῦ τοιούτου δού]ου κατὰ τὰ αὐτὰ ἀποθανόντος 

οὕτως ὑπεχέτω. ᾿Εὰν δὲ δὴ γίγνηναι ἐφ᾽ οἷσι καὶ νοµο- 
Φιτεῖν δεινὸν καὶ οὐδαμῶς προσφιλές, μὴ νομοθετεῖν δὲ 
ἀδύνατον ἔυγγενῶν αὐτόχειραρ φόνους ἢ δι ἐπιβουλεύ- 

Ὦ δσεως γενομένους, ἐκουσίους τε καὶ ἀδίκους πάντως, οἳ τὰ 
μὲν ποὶλὰ ἐν κακώς οὐιούσαις καὶ τρεφοµέναις γίγνονται 
πόλεσι, γένοιντο δ' ἄν πού τι καὶ ἐν ᾗ µή ποτέ τις ἂν 
προσδοκήσειε χώρα, λέγειν μὲν δὴ χρεὼν αὖ πάλιν τὸν 
ἔμπροσθε σμικρῷ ῥηθέντα λόγον, ἂν ἄρα πις ἀκούων 

ιο ἡμῶν οἷος ἀποσχέσθαι γένηται μᾶλλον ἑκὼν διὰ τὰ τοι- 
αὔτα φόνων τῶν πάντη ἀνυσιωεάτων. ὁ γὰρ δὴ μῦθος 

Εε ἢ λόγος, ἢ ὃ τι χρὴ προσαγορεύειν αὐτόν, ἐκ παλαιῶν 
Ἱερέων εἴρηται σαφῶς, ὡς ἡ τῶν ξυγγενών αἱμάτων τιµω- 
οὺς δίκη ἐπίσκοπος νόμῳ χρῆται τῷ νῦν δὴ λεχθένει καὶ 

16 ἔεαξεν ἄρα ὄράσαντί τι τοιοῦτον παθεῖν ταὐτὰ ἀναγκαίως 
ἄπερ ἵδρασεν' εἰ πατέρα ἀπέκτεινέ ποτέτις, αὐτὸν τοῦτο 
ὑπὸ τέκνων τολμῆσαι βία πάσχοντα ἔν τισι χρόνοι, κἂν 
εἰ μητέρα, γενέσθαι τε αὐτὸν Θηλείας µετασχόντα φύ- 
σεως ἀναγκαῖον γενόμενόν τε ὑπὸ τῶν γεννηθέντων λιπεῖν 

ποτὸν βίον ἐν χρόνοις ὑστέροις' τοῦ γὰρ κοινοῦ µιανθέντος 
αἵματος οὐκ εἶναι κάθαρσιν ἄλλην, οὐδὲ ἔκπλυτον ἐθέ- 
1ειν γύγνεσθαι τὸ μιανθὶν πρὶν φόνον φόνῳ ὁμοίῳ ὅμοιον 
ᾗ δράσασα Ψυχἠ τίσῃ καὶ πάσης τῆς ξυγγενείας τὸν Όν- 
μὸν ἀφιλασαμένη κοιµίσῃ. ταῦτα δὴ παρὰ θεῶν µέν τινα 

35 φοβούμενον τὰς τιμωρίας εἴργεσθαι χρὴ τὰς τοιαύτας" 
660 εἰ δέ τινας οὕτως ἀἆθλία ξυμφορὰ καταλάβοι, ὥστε πα- 

πρὸς ἢ μητρὸς ἢ ἀδειφῶν ἢ τέκνων ἐκ προνοίας ἐκουσίως 

ψυχἠν τολμῆσαι ἀποστερεῖν σώματος, ὁ παρὰ τοῦ θνητοῦ 
γοµοθίτου νόμος ὧδε περὶ τῶν τοιούτων νομοθετεῖ, 

Β 1ο προῤῥήσεις μὲν τὰς περὶ τῶν νοµίμων εἴργεσθαι καὶ ἐγ- 
γύας τὰς αὐτὰς εἶναι, καθάπερ ἐῤῥήθη τοῖς ἔμπροσθεν, 
ἐὰν δέ τις ὄφλη φόνου τοιούτου τούτων κτείνας τινά, οἱ 
μὲν τῶν δικαστῶν ὑπηρέται καὶ ἄρχοντες ἀποκτείναντες 
εἰς τεταγµένην τρίοδον ἔξω τῆς πόλεως ἐκβαλλόντων γνυ- 

αὐμνόν, αἱ δὲ ἀρχαὶ πᾶσαι ὑπὲρ ὕλης τῆς πόλεως, λίθον 
ἕκαστος φέρων, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ νεκροῦ βάλλων ἆφο- 
σιούτω τὴν πόλιν Όλην, μετὰ δὲ τοῦτο εἰς τὰ τῆς χώρας 

6 ὅρια φέροντες ἐκβαλλόντων τῷ νόµῳ ἄταφον. ἸΤὸν δὲ δὴ 
πάντων οἰκειότατον καὶ λεγόμενον φίλτατον ὃς ὧν ὧπο- 

αοκτείνῃ, τί χρὴ πάσχειν; λέγω δὲ ὃς ἂν ἑαυτὸν κεείνῃ, 
τὴν τῆς εἱμαρμένης βίᾳ ἀποστερῶν µοῖραν, μήτε πόλεως 
ταξάσης δίκῃ, μήτε περιωδύνῳ ἀφύκεῳ προσπεσούσῃ 

158 τύχῃ ἀναγκασθεὶς μηδὲ αἰσχύνης τινὸς ἀπόρον καὶ ἁβίου 
µεταλαχών, ἀργίᾳ δὲ καὶ ἀνανδρίας δειλίᾳ ἑαντῷ δίκην 

«5 ἄδικον ἐπιθῇ. τούτω δὴ τὰ μὲν ἄλλα θεὸς οἶδεν ἅ χρὴ 
Ὦ µνύµιµα γίγνεσθαι περὶ καθαρμούς τε καὶ ταφάς, ὧν ἔξη- 

γητάς τε ἅμα καὶ τοὺς περὶ ταῦτα νόμους ἐπανερομένους 
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χρὴ τοὺς ἐγγύτατα γένει ποιεῖν αὐτοῖσι κατά τὰ προστατ- 
τόµενα” τάφους ὅ εἶναι τοῖς οὕτω φθαρεῖσι πρῶτον μὲν 
κατὰ µόνας μηδὲ μεθ) ἑνὸς ξυντάφον, εἶτα ἐν τοῖς τῶν 
δώδεκα ὁρίοισι μερῶν τῶν ὅσα ἀργὰ καὶ ἀνώνυμα, 9ά- 
πτειν ἀκλεεῖρ αὐτούς, µήτε στήλαις µήτε ὀνόμασι δηλοῦν- 5 

τας τοὺς τάφαυς. Ἐάν ὅ' ἄρα ὑποξύγιον ἢ ζῶον ἄλλο 
τι φοφεύσῃ εινά, πλὴν τῶν ὅσα ἐν ἀγῶνι τῶν δηµοσίᾳ Ε 
τιθεµένων ἀθλεύοντά τι τοιοῦτον ὁράσῃ, ἐπεξίτωσαν μὲν 
οἱ προσήκοντες τοῦ φόνου τῷ κτείναντι͵, διαδικαζόντων 
δὲ τῶν ἀγρονόμων οἷσιν ἂν καὶ ὁπόσοις προσεάξη ὁ προσ- 1ο 
ἥκων, τὸ δὲ ὄφίον ἔξω τῶν ὄρων τῆς χώρας ἀποκτεί- 
φαντας διορίσαι. ἐὰν δὲ ἄφυχόν τι ψυχῆς ἄνθρωπον στε- 
ρήση, πλὴν ὅσα κεραννὸς ἤ ει παρὰ Φεοῦ τοιοῦτον βέλος 
όν, τῶν δὲ ἄλλων ὅσα τινὸς προσπεσόντοα, ἢ αὐτὸ ἐμ- 
πεσὸν κτείνῃ τινά, δικαστὴν μὲν αὐτῷ καθιζίτω τῶν γει- 15 

τόνων τὸν ἐγγύτατα ὁ πφοόήκων γένει, ἀφοσιούμενος 814 
ὑπὲρ αὐτοῦ τε καὶ ὑπὲρ τῆς συ)γενείας ὅλης, τὸ δὲ ὄφλον 159 
ἐξορίζειν, καθάπερ ἐφῥήθη τὸ τῶν ζώων γένος. Ἐὰν δὲ 
τεθνεὼς μὲν αὖ τις φανῇ, ἄδηλος δὲ ὁ κτείνας ᾖ καὶ μὴ 

ἀμελῶς ζητοῦσιν ἀνεύρετος γίγνηται, τὰς μὲν προῤῥήσεις 3ο 
τὰς αὐτὰς γίγνεσθαι καθώπερ τοῖς ἄλλοις, προαγοφεύειν 
δὲ τὸν φόνον τῷ ὅρώσανει καὶ ἐπιδειασάμενον ἐν ἀγορᾷ 
κηρῦξαι τῷ κτείνανει τὸν καὶ τὸν καὶ ὠφληκότι φόνου Β 
μὴ ἐπιβαίνειν ἱερῶν μηδὲ ὅλης χώρας τῆς τοῦ παθόντος, 
ας, ἂν φανῇ καὶ γνωσθῇ, ἀποθανούμενον καὶ ἔξω τῆς 3 
τοῦ παθόντος χώρας ἐκβληθησόμενον ἄταφον. οὗτος δὴ 
νόμος εἷς ἡμῖν ἴστω κυρίως περὶ φόνου κείµενο. Καὶ 
τὰ μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα µέχρι τούτων οὕτως: ὧν δὲ ὁ 
κτείνας ἐφ᾽ οἷς εε ὀρθῶρ ἂν καθαρὸς εἴη, τάδ ἔσεω. 
νύχτωρ φῶρα εἰς οὗκίαν εἰσιόντα ἐπὶ κλοπῇ χρημάτων 30 
ἐὰν ἑλὼν κτείνη τις, καθαρὸς ἔστω" καὶ ἐὰν λωποδύτην 
ἀμυνόμενος ἀποκτείνῃ, καθαρὸς ἴστω᾽ καὶ ἐὰν ἐλευθέραν C 
γυναῖκα βιάξηταέ τις ἢ παῖδα περὶ τὰ ἀφροδίσια, νη- 

ποινὶ τεθνάτω ὑπό τε τοῦ ὑβρισθέντος βίᾳ καὶ ὑπὸ πα- 
τρὸς ἢ ἀδεϊφῶν ἢ υἰέων. ἐάν τε ἀνὴρ ἐπικύχῃ γαμετῇ 15 
γυναικὶ βιαζοµένη, κτείνας τὸν βιαζόµενον ἔστω καθαρὸς 
ἐν τῷ νόµῳ. καὶ ἐάν εις πατρὶ βοηθών θάνατον, μηδὲν 
ἀνόσιον δρῶντε, ατείνη τινά, ἢ μητρὶ ἢ τέκνοις ἢ. δελ- 160 
φοῖς ἢ ξυγγερνήτορι τέκνων, πάντως καθαρὸς ἔστω. ρ 

Τὰ μὲν τοίνυν περὶ τροφήν τε ζώσηφ ψυχῆς καὶ παι- 0 
δείαν, ὧν αὐτῇ τυχούσῃ μὲν βιωτύν, ἀτυχησάσῃ δὲ τού- 
vertlo, καὶ περὶ Θανώτων τῶν βιαίων ἃς δεῖ τιμωρίας 
γέγνεσθαι, γενομοθιτήσθω” τὰ δὲ περὶ τὴν τῶν σωμάτων 
τροφὴν μὶν καὶ παιδείαν εἴρηται, τὸ ὃ᾽ ἐχόμενον τούτων, 
αἱ βίαιο, πράξεις ὑπ' ἀλλήλων ἀκούσιοί τε καὶ ἐκούσιοι ἐ5 
εγνόμεναι διοριστέον εἰς δύναμιν αἴ τέ εἰσι καὶ ὅσαι, καὶ 
ὧν ἂν ευγχάνουσαι τιµωρήσεων εὺ πρόσφορον ἔχοιεν ἂν ἙἘ 

γένοιο abe. -- 9. ἔμπροσθεν ας. -- 16. τις ποτὲ µ. — 33. πρὶν] πρὶν ὢν Asttus. — 24. ποι- 
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Έκασται. ταῦτα μετ ἐκεῖνα, ὡς ἔοικεν, ὀρθῶς ἂν νοµο- 
Φετοῖεο. Τραύματα δὴ καὶ πηρώσεις ἐκ τραυμάτων τά 
γε δεύτερα μετὰ θανάτους καὶ ὁ φανλότατος ἂν τάξειε 
τῶν ἐπὶ νόµον τρεποµέτων. τὰ δὴ τραύματα, καθώπερ 

δοἳ φόνοι διῄρη»το, διαιρετέον, τὰ μὲν ἀκούσια, τὰ δὲ 
Φυμῷ, τὰ δὲ φόβῳ, τὰ δὲ ὁπύσα ἐκ προνοίας ἐπούσια 
ξυμβαίνει γινόμενα. προῤῥητέον δή τι περὶ πάντων τῶν 
τοιούτων τοιόνδε, ὡς ἄρα »όµους ἀνθρώποις ἀναγκαῖον 
τίθεσθαι καὶ ζῇν κατὰ νόμους, ἢ μηδὶν διαφέρει τῶν 

Β15 ιοπάντη ἀγριωτάτων Θηρίων. ἡ δὲ αἰτία τούτων δε, ὅτι 

461 φύσις ἀνθρώπων οὐδενὸς ἐκανὴ φύεται ὥστε γνῶναί τε 
τὰ συμφέροντα ἀνθρώποις εἷς πολιτεία» καὶ γγοῦσα τὸ 
βέλτιστον ἀῑεὶ δύνασθαί τε καὶ ἐθέλειν πράττειν. γρῶναι 
μὲν γὰρ πρῶτον χαλεπὺν Ότι πολιτικῇ καὶ ἀληθεῖ τέχνῃ 

15 οὐ τὸ ἴδιον ἀλλὰ τὸ κοινὸν ἀνάγκη µέλειν -- τὸ μὲν γὰρ 
κοινὸν ξυνδεῖ, τὸ δὲ ἴδιον διασπᾷ τὰς πόλεις -- καὶ ὅτι 
ἐυμφέρει τῷ κοινῷ τε καὶ ἰδίῳ τοῖν ἀμφοῖν, ἣν τὸ κοι- 

Ε νὸν τιθῆται καλῶς μᾶλλον ἢ τὸ ἴδιον' δεύτερον δέ, ἐὰν 

ἄρα καὶ τὸ γρῶναί τις ὅτι ταῦτα οὕτω πέφυκε λάβη ἵκα- 
3ονῶς ἐν τέχνη, μετὰ δὲ τοῦτο ἀνυπεύθυνύς τε καὶ αὐτο- 

κράτωρ ἄρξῃ πόλεως, οὐκ ἄν ποτε δύναιτο ἐμμεῖναι τούτῳ 
τῷ δόγµατι καὶ διαβιῶναι τὸ μὲν κοινὸν ἡγούμενον τρέ- 
φων ἐν τῇ πόλει, τὸ δὲ ἴδιον ἑπόμενον τῷ κοιρώ, ὦλλ' 
ἐπὶ πλεονεξίαν καὶ ἰδιοπραγίαν ἡ θνητή φύσις αὐτὸν ὁρ- 

απ µήσει ἄεί, φεύγουσα μὲν ἁλόγως τὴν Μύπην, διώχουσα δὲ 

ϱ τὴν ἡδονήν, τοῦ δὲ δικαιοτέρου τε καὶ ἀμείνονος ἐπίπρο- 

661 σθεν ἄμφω τούτω προστήσεται, καὶ σκότος ἀπεργαζο- 
µένη ἐν αὐτῇ πάντων κακῶν ἐμπλήσει πρὸς τὸ τέλος αὐ- 
τήν τε καὶ τὴν πόλιν ὕλην" ἐπεὶ ταῦτα εἴ ποτέ τις ἄν- 

πηθρώπων φύσει ἱκανός, θείᾳ µοίρᾳ γεννηθείς, παραλαβεῖν 

460 δυνατὸς εἴη, νόμων οὐδὶν ἂν δέοιτο τῶν ἀρξόντων ἕαν- 

τοῦ. ἐπισεήμης γὰρ οὔτε νόμος οὔτε τάξις οὐδεμία κρείτ- 

των, οὐδὲ Θέμις ἐστὶ νοῦν οὐδενὸς ὑπήκοον οὐδὲ δοῦλον 
Ὦ ἁὠλλά πάντων ἄρχοντα εἶναι, ἐάνπερ ἀληθινὸς ἐλεύθερός 

46τε ὄντως ᾖ κατὰ φύσιν, νῦν δέ -- οὐ γάρ ἐστιν οὐδαμοῦ 
οὐδαμῶς, ἀλλ ἢ κατὰ βραχύ: διὸ δὴ τὸ δεύτερον αἱρε- 

τέον, τάξιν τε καὶ νόµον, ἃ δὴ τὺ μὶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ὁρᾷ καὶ βλέπει, εὺ δ’ ἐπὶ πᾶν ἀδυνατεῖ. ταῦτα δὴ τῶνδε 
εἴνεκα εἴρηται" νῦν ἡμεῖς τάξοµεν τί χρὴ τὸν τρώσαντα 

ὦ ἤ τι βλάφαντα ἕτερον ἄλλον παθεῖν ἢ ἀποτίνειν. πρόχει- 

ον δὴ παντὶ περὶ παντὸς ὑπολαβεῖν ὀρθώς τὸν τί τρώ- 

Ε σαντα ἢ τίνα ἢ πῶς ἢ πότε έχεις; µυρία γὰρ ἕκαστά 
ἐσει τούτων καὶ πάµπολυ διαφέροντα ἀλλήλων. ταῦτ) 

οὖν δὴ δικαστηρίοις ἐπιτρέπειν κρίνειν πάντα ἢ μηδὲν 
«5 ἀδύνατον. ἓν μὶν γὰρ κατὰ πάντων ἀναγκαῖον ἐπετρέπειν 

αρῖναι, τὸ πότερον ἐγένετο ἢ οὐκ ἐγένετο ἕκαστον τούτων" 

816 µτὸ δὲ μηδὲν ἐπιτρέπειν αὖ περὶ τοῦ τί δεῖ ζημιοῦσθαι 
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καὶ πάσχει τί χρεὼν τὸν ἀδικήσαντα τούτων τε, ἀλλ 
αὐτὸν περὶ πάνεων νοµοθετῆσαι σμικρῶν καὶ μεγάλων, 
σχεδὸν ἀδύνατον. 

η. Τίς οὖν ὁ μετὰ τοῦτον λόγος; 
46. "0δε, ὅτι τὰ μὲν ἐπιτρεπτέον δικαστηρίοις, τὰ {68 

δὲ οὐκ ἐπιτρεπτέον ἆλλ αὐτῷ νομοθετητέον. 
AA. Ποῖα δὴ νοµοθετητίον τε καὶ ποῖα ἀποδοτέον 

κρίνειν τοῖς δµιαστηρίοις: 

40. Τάδε δὴ μετὰ ταῦτα ὀρθότατ) ἂν εἰπεῖν εἴη, 
ὡς ἐν πόλει ἐν ᾗ δικαστήρια φαῦλα καὶ ἄφωρα κλέπτοντα 198 
τὰς αὐεῶν δόξας κρύβδην τὰς κρίσεις διαδικάζει, καὶ ὃ 
τούτου δεινύτερο», ὅταν μηδὲ σιγῶντα ἁλλὰ θορύβου µε- 
στά, καθόπερ Θέατρα ἐπαινοῦντά τε βοῇ καὶ φέγοντα 
τῶν ῥητόφρων ἑκάτερον ἐν μέρει κρίνη, χαλεπὸν τότε πά- 
Θος ὄλῃ εῇ πόλει γίγνεσθαι φιλεῖ. τοῖς οὖν δὴ τοιούτοις 16 
δικαστηρίοις νομοθετεῖν ὑπό τινος ἀνάγκης ληφθέντα 
οὐκ εὐτυχὶς μέν, Όμως δὲ ἐξ ἀνάγκης εἰλημμένον ὃ τι 
περὶ σμικρότατα ἐπιτρεπτέον αὐτοῖς τάττειν τὰς ζημίας, ϐ 
τὸ δὲ πλεῖστα αὐτὺν νομοθκτεῖν διαῤῥήδην, ἄν τις ἄρα 

τοιαύτη πολιτείᾳ νομοθετῇ ποτέ. ἐν ᾗ δὲ ἂν πόλει δικα- 19 
στήρια εἰς δύναμιν ὀρθῶς καθεστῶτα ᾖ τραφέντων τε 
εὖ τῶν μελλύντων δικάζειν δοκιµασθέντων τε διὰ πάσης 
ὠκριβείας, ἐνταῦθα ὀρθὺν καὶ ἔχον εὖ καὶ καλῶς τὰ 
πολλὰ ἐπιφρέπειν κφρίνειν τοῖς τοιούτοις δωσιασταῖς τῶν 

ὀφλόντων πέρε, τί χρὴ πάσχειν αὐτοὺς ἢ ἀποτείνειν. ἡμῖν ας 
δὴ τὰ νῦν ἀνεμέσητον τὸ μή νομοθετεῖν αὐτοῖς τὰ µέγι- 

στα καὶ πλεῖστα, ἃ καὶ φανλοτέρως ὤν πεπαιδευµένοι δι- 
κασταὶ δύναιντο κατιδεῖν καὶ προσάατειν ἑκάστω τῶν 
ἁμαρτημάτων τὴν ἀξίαν τοῦ πάθους τε καὶ πράξεως" 
ἐπειδῇ δὲ οἷς ἡμεῖς νομοθετοῦμεν, οὐχ ἥκιστα ἐμμελεῖς 39 
αὐτοὺς οἰόμεθ) ἂν τῶν τοιούτων γίγνεσθαι κριτάς, ἐπι- 
τριπτέον δὴ τὰ πλεῖστα. οὗ μὴν ἆλλ’ ὅπερ πολλάκις εἴπο- 
μέν τε καὶ ἐδράσαμεν ἐν τῇ τῶν ἔμπροσθεν νοµοθετήσει 
νόμων, τὸ περιγραφήν τε καὶ τοὺς τύπους τῶν τιμωριῶν Ἑ 
εἰπόντας δοῦναι τὰ παραδείγματα τοῖσι δικασταῖρ ἐοῦ 15 

µήποτε βαΐνειν ἴξω τῆς δίκης, τότε τε ἦν ὀρθότατα ἴχον 
καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτ αὐτὸ ποιητέον, ἐπανελθόντας ἤδη 
πάλιν ἐπὶ τοὺς νόμους. ἡ δὴ γραφὴ περὶ τραύµατας ὧδε 
ἡμῖν κείσθω. ἐάν τις διανοηθεὶς τῇ βουλήσει κτεῖναί τινα 
φίλιον, πλὴν ὧν ὁ νόμος ἐφίησι, τρώση μέν, ἀποκτεῖναι 0 
δὶ ἀδυνατήσῃ, τὸν διανοηθέντα τε καὶ τρώσαντα οὕτως 
οὐκ ἄξιον ἐλεεῖν, οὐδὲ αἰδούμενον ἄλλως ἢ καθάπερ ὤπο- 811 
κτείναντα ὑπέχειν τὴν δίκην φόνου ἀναγκάζεν' τὴν δὲ 
οὐ παντάπασι κακὴν τύχην αὐτοῦ σεβόμενον καὶ τὺν δαί- 
µονα, ὃς αὐτὸν καὶ τὸν τρωθέντα ἐλεήσας ἀπότροπος 15 
αὐτοῖς ἐγένετο μἡ τῷ μὶν ἀνίατον ἕλκος γενέσθαι, τῷ δὲ 

ἐπάρατον τύχη» καὶ ξυµφοράν, τούτῳ δὴ χάριν τῷ δαί- 
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µονι διδόντα καὶ μὴ ἐναντιούμενον εὖν μὶν θάνατον 
ἀφελεῖν τοῦ τρώδαντος, µετάστασιν δὲ εἰς τὴν γείτονα 

Β πόλιν αὐτῷ γίγνεσθαι διὰ βίου, καρπούμενον ἅπασαν 

τὴν αὐτοῦ κεῆσιν. βλάβος δέ, εἰ κατέβλαφε τὸν τρωθέντα, 
ο ἐκτίνειν τῷ βλαφθένει" τιμῷν δὲ τὺ δικαστήριον Όπερ ἂν 
τήν δίκην κρίνη" κρίνειν δὲ οἵπερ ἂν τοῦ φύνου ἐδίκα- 
σαν, εἰ ἐτελεύτησεν ἐκ τῆς π]ηγῆς τοῦ τραύματος. γο- 
νέας ὅ ἂν παῖς ἢ δοῦλος δεσπότην ὡσαύτως ἐκ προ- 
φοίας ερώση, Φάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. καὶ ἐὰν ἀδελφὸς 

10 ἀδελφὺὸν ἢ ἀδειφὴν ἢ ἀδελφὴ ἀδεφὸν ἢ ἀδε]φὴν ὡσαύ- 
6 τωῶς τρώσῃ, καὶ ὄφὶῃ τραύματος ἐκ προνοίας, θάνατον 

εἶναι τὴν ζημίαν. γυνὴ o ἄνδρα ἰἑαυτῆς ἐξ ἐπιβουλῆς 

τοῦ ἀποκτεῖναι τρώσασα, ἢ ἀνὴρ τὴν ἑαντοῦ γυναῖκα, 
φευγέτω ἀειφυγίαν: τὴν δὲ κτῆσιν, ἐὰν μὲν υἱεῖς ἢ 8υ- 

19 γατέρες αὐτοῖς ὧσι παῖδες ἔει, τοὺς ἐπιτρόπους ἐπιτρο- 
πεύειν καὶ ὡς ὀρφανῶν εῶν παίδων ἐπιμειεῖσθαι, ἐὰν 
δὲ ἄνδρες, μὴ ἐπάναγκες ἔστω τρέφεσθαι τὸν φεύγοντα 
ὑπὸ τῶν ἐκγόνων, τὴν δὲ οὐσίαν ἐᾷν αὐτοὺς κεκτῆσθαι. 
ἄπαις δὲ ὅστιᾳ: ἂν τοιαύταις ἐυμφοραῖς περιπέσῃ, τοὺς 

D 30 συγγενεῖς συνελθόντας µέχρι ἀνεφιῶν παίδων τοῦ πεφευ- 
γότος, ὠμφοτέρωθεν πρός τε ἀνδρῶν καὶ πρὸς γυναικῶν, 

466 κληρονόµον εἰς τὸν οἶκον τοῦτον τῇ πόλει τετταρακοντα- 

καιπεντακισχιλιοστὸν καταστῆσαι βονλενομένους μετὰ νο- 
μοφυλάκων καὶ Ἱερίων, διανοηθέντας τρύπῳ καὶ λόγῳ 

βδτοιῷδε, ὡς οὐδεὶς οἶκος τῶν τεεταρώκοντα καὶ πεντα- 
κισχιλίων τοῦ ἐνοικοῦντος ἐστὶν οὐδὲ ξύμπαντος τοῦ γέ- 

6608 νους οὕτως ὡς τῆς πόλεως δημόσιός τε καὶ ἴδιος. δεῖ δὴ 

ΕΚ τήν γε πόλιν τοὺς αὐτῆς οἴκους ὡς ἀσιωεάτους τε καὶ 
εὐτυχεστάτους κεκτῆσθαι κατὰ ὀύναμιν. ὅταν οὖν τις 

4οὤμα δυσενχηθῇ καὶ ἀσεβηθῇ τῶν οἴκων, ὥστε τὸν πεκτη- 
µένον ἓν αὐτῷ παῖδας μὲν. μὴ καταλιπεῖν, ἠἴθεον δὲ ἢ 
καὶ γεγαµηκύτα ἄπαιδα τελευτῆσαι φόνου ὄφλοντα ἕκου- 
σίου ἢ τινος ἁμαρτήματος ἄλλου τῶν περὶ Όεους ἢ πολί- 
τας, ὤν ἂν Θάνατος ἐν τῷ νόµω ζημία διαῤῥήδην ᾗ 

as κειμένη, ἢ καὶ ἐν ἀειφυγίᾳ τις φεύγῃ τῶν ἀνδρῶν ἅπαις, 
τοῦτον πφώτον μὲν καθήρασθαι καὶ ἀποδιοπομπήσασθαι 

τὸν οἶκον χρεὼν ἔστω κατὰ νόµον, ἔπειτα συνελθόντας, 

818 καθάώπερ εἴπομεν νῦν δή, τοὺς οἰκείους ἅμα νομοφύλαξε 
σκέφασθαι γένος ὃ τί περ ἂν ᾗ τῶν ἐν τῇ πόλει εὐδοκιμώ- 

4Ότατον πρὺς ἀρετὴν καὶ ἅμα εὐευχές, ἐν ᾧ ἂν παῖδες γε- 
γορότες ὧσι πλείους" ὅθεν ἕνα τῷ τοῦ τελεντήόαντος 

πατρὶ καὶ τοῖς ἄνω τοῦ γένους υἱὸν ὡς ἐκείνων εἰσποι- 
4067 οὔντας, φήμης ἕνεκα ἐπονομάζοντας, γεννήτορά τε αὐτοῖς 

καὶ ἐστιοῦχον καὶ Φεραπευτὴν ὁσίων τε καὶ ἱερῶν ἐπ 
« ἀμείνοσι τύχαις γίγνεσθαι τοῦ πατρός, τούτῳ τῷ τρόπῳ 

Β ῥἐπευξαμένους αὐτὸν κληρονόµον καταστῆσαι κατὰ νόµον, 
τὸν δ᾽ ἐξαμαρτόντα ἀνώνυμον ἐν καὶ ἄπαιδα καὶ ἅμοι- 

ΠΗ4ΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΩΝ ο’. 655 

ϱον κεῖσθαι, ὁπόταν αὐτὸν καωταλάβωσων αἱ τοιαῦται 
ἔυμφοφαί. Ἔσει δὲ οὐ πάντων, ὡς ἴοικε, τῶν ὄνεων 
ὄρυς ὄρῳ προσμιγγύς, ἅλὶ' οἷς ἔστι µεθόριον, τοῦτο ἐν 
µέσῳ ὄρων πρότερον ἑκατέρῳ προσβάλλον γίγνοιτ ἂν ᾱμ- 
φοῖν µεταξύ. καὶ δὴ καὶ τῶν ὠκουσίων τε καὶ ἑκονσίων ὃ 
τὸ Φυμῷ γενόµενον ἴφαμεν εἶναι τοιοῦτον. τραυμάτων 

οὖν ἐἑνεστώτων ἀργῇ γενοµένων ἐὰν ὄφλη τις, πρῶτον 

μὲν τίνειν τοῦ βλάβονς τὴν διπλασίαν, ἂν τὸ τραῦμα C 

ἠάσιμον ἀποβῃ, τῶν δὲ ἀνιάτων τὴν τετραπλασίαν. ἐὰν 
δὲ ἰάσιμον μέν, αἰοχύνην δὲ μεγάλην τινὰ προσβάλλη τῷ 9 
πρωθέντι καὶ ἐπονείδιστον, τὴν τεεραπλασίαν ἐκείνειν. 

ὅσα δὲ τις τρώσας τινὰ μὴ µόνον βἰάπτῃ τὸν παθόντα 
ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν, ποιῄσας ἀδύνατον τῇ πατρίδι πρὸς 

πολεµίους βοηθεῖν, τοῦτον δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ζημιῶν 

ἐκείνειν καὶ τῇ πόλει τὴν βιάβην" πρὺς γὰρ ταῖς αὐτοῦ 16 
σερατείαις καὶ ὑπὶρ τοῦ ἀδυνατοῦντος στρατευέσθω καὶ 

τὰς ὑπὲρ ἐκείνον πολεμικὰς ταττέσθω τάξεις, ἢ μὴ ὁρῶν 

ταῦτα ὑπόδικος τῷ ἐθέ]ονει τῆς ἀσερατείας γιγνίσθω 
κατὰ νόµο». τὴν δὲ δὴ τῆς βιάβης ἀξίαν, εἴτε διπλῆν εἴτε 

τριπλῆν εἴτε καὶ τετραπλασίαν, οἱ καταφηφισάµενοι δι- 19 

κασταὶ ταετόντων. ἐὰν δὲ ὁμόγονος ὁμόγονον τὸν αὐτὸν 
τρόπον τούτῳ τερώσῃ, τοὺς γεννήτας καὶ τοὺς συγγενεῖς, 
µέχρι ἀνεφιῶν παίδων πρὸς γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, γυναῖ- 
κάρ τε καὶ ἄνδρας συνελθόντας κρίναντας παραδιδύναι Ε 
τιµᾷν. τοῖς γεννήσασι κατὰ φύσιν’ ἐὰν δὶ ἀμφιοβητήσιμος 15 
ἡ τίµησις γέγνηται, τοὺς πρὸς ἀνδρῶν εἶναι τιμῶντας 

κυρίους’ ἐὰν δὲ ἀδυνατῶσιν αὐτοί, τοῖς νομοφύλαξι τελευ- 
πώντας ἐπιτρέπειν. ἐκγόνοις δὲ πρὸς γονέας εἶναι τῶν τοι- 

οὕτων τραυμάτων δικαστὰς μὲν τοὺς ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη 
γεγονότας ἐπάναγκες, οἷς ἂν παῖδες μὴ ποιητοὶ ἀληθινοὶ 30 
δὲ ώσιν' ἂν δέ τις ὄφῖῃ, τιμῷν εἰ τεθνάναι χρὴ τὸν τοι- 
οὕτον εἴτε τε μείζον ἕτερον τούτου πάσχειν ἢ καὶ μὴ 
πολλῷ ομικρότερον’ καὶ τῶν ξυγγενῶν τοῦ δράσαντος ᾿ 

µηδένα δικάζειν, μηδ᾽ ἐὰν γεγονὼς ᾖ τὸν χρόνον Όσον ὁ 8419 
νόμος εἴρηκε. δοῦλος ὃ᾽ ἐν τις ἐλεύθερον ὀργῇ ερώσῃ, 16 

παραδύτω τὺν δοῦλον ὁ κεκτηµένος τῷ τρωθέντι χρῆσθωι 
ὅ τι ἂν ἐδέῃ" ἐὰν δὲ μὴ παραδιδῷ, αὐτὸς τὴν βλάβην 
ἐξιάσθω. ἐὰν δὲ ἐκ συνθήκης αἰειᾶται τοῦ δούλου καὶ 
τοῦ τρωθέντος µηχανὴν εἶναί τις τὸ γεγονός, άμφιοβη- 
τησάεω" ἐὰν δὲ μὴ ἔλῃ, τριπλασίαν ἐκτισάτω τὴν βλάβην, {9 
Σὼν δὲ ἀνδραποδισμοῦ ὑπόδικον ἐχίτω τὸν τεχνάζοντα 

μετὰ τοῦ δούλον. ὃς ὅ᾽ ἂν ἄκων ἄλλος ἄλλον τρώση, τὸ Β 
βλάβος ἁπλοῦν ἀποτινέτω: τύχης γὰρ νομοθέτης οὐδεὶᾳ 
Ἱκανὸς ἄρχειν' δικασταὶ δὲ ὄντων οἴπερ τοῖς ἐκγόνοις 
πρὸς τοὺς γεννήτορας ἐῤῥήθησαν, καὶ τιµώντων τὴν αὔ 

ἀξίαν τῆς βλάβης. 
Βίαια μὶν δὴ πάνθ᾽ ἡμῖν τὰ προειρηµένα πάθη, 
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βίαιον δὲ καὶ τὸ τῆς αὐκίας πᾶν γένος. ὧδε οὖν χρὴ 
περὶ τῶν τοιούτων πάντα ἄνδρα καὶ παῖδα καὶ γυναῖκα 
ἀεὶ διανοεῖσθαι, τὸ πρεσβύτερον ὡς οὐ σμικρῷ τοῦ νεώ- 
τέρου ἐστὶ πρεσβευόµενον ἔν τε Θεοῖσι καὶ ἐν ἀνθρώποις 

6 δτοῖς µέλλουσι σώδεσθαι καὶ εὐδαιμονεῖν. αὐκίαν οὖν περὶ 
πρεσβύτερον ἐν πόλει γενοµένην ὑπὸ νεωτέρον ἰδεῖν 
αἰοχρὸν καὶ Φεομισές' ἔοικε δὲ νέῳ παντὶ ὑπὺ γέροντος 

πληγένει ῥᾳθύμως ὀργὴν ὑποφέρειν, αὐτῷ ειθεµένῳ τιμὴν 
ταύτην εἰς γῆρας. ὧδε οὖν ἴσεω. πᾶς ἡμῖν αἰδείσθω τὺν 

170 10 ἑαντοῦ πρεσβύτερο» ἔργῳ τε καὶ ἔπει' τὸν δὲ προέχοντα 

εἴκοσιν ἡλικίας ἔτεσιν, ἄῤῥενα ἢ θῆλυν, νοµίζων ὥς πα- 
τέρα ἢ μητέρα διευλαβείσθω, καὶ πάσης τῆς δυνατῆς ἡλι- 

Ὦ κίαρ αὐτὸν φιεῦσαι καὶ τεκεῖν ἀπέχοιτο ἀεὶ θεῶν γενε- 
Βλίων χάριν" ὡς ὅ' αὔτως καὶ ξένου ἀπείργοιτο, εἴτε 

Ιδ πάλαι ἐνοικοῦντος εἴτε νεήλυδος ἀφιγμένου' μήτε γὰρ 
ὑπάρχων μήτε ἀμυνόμενος τὸ παράπαν τοὶµότω πληγαῖς 

τὸν τοιοῦτον νουθετεῖν. ξένον δὲ ἂν ὠσελγαίνοντα καὶ 
Φρασυνόμενον, ἑαντὸν εὔπτοντα, οἴηται δεῖν κολασθῆναι, 

1αβὼν πρὸς τὴν ἀρχὴν τῶν ἀστυνόμων ἁπαγίτω, τοῦ 
3ο τύπτειν δὲ εἰργέσθω, ἵνα πόῤῥω γίγνηται τοῦ τὸν ἐπι- 

Ε τχώριον ἂν τολµῆσαί ποτε πιπάξαι. οἱ δ᾽ ἀστυνόμοι παρα- 
λαβόντες τε καὶ ἀνακρίναντες, τὸν ξενικὸν αὖ θΘεὸν εὖχα- 
βούμενοι, ἐὰν ἄρα ἀδίκως δοκῆ ὁ ξένου τὸν ἐπιχώριον 
τύπτειν τῇ µάσειγι, τὸν ξένον, ὕσας ἂν αὐτὸς πατάξη, 

ασ τοσαύτας δύντες τῆς Θρασυξενίας πανόνεων' ἐὰν δὶ μὴ 
ἀδικῇ, ἀπειλήσαντές τε καὶ ὀνειδίσαντες τῷ ἀπαγαγόντι 
µεθιέντων ἄμφω. ἥλιξ δὲ Πλικα καὶ τὸν ἄπαιδα προέ- 

380 Ἅτοντα ἡλικίᾳ ἑαυτοῦ ἐών εὐπτῃ, γέρων τε γέροντα, καὶ 
ἐὰν νίος νέον, ἀμυνέσθω κατὰ φύσιν ἄνευ βέλους φιλαῖς 

171 ποταῖς χερσίν. ὁ δὲ ὑπὶρ τετταράκοντα γεγονώς ἴτη ἐὰν 

663 τολμᾷ τῷ µάγεσθαι εἴτε ἄρχων εἴτε ἀμυνόμενος, ἄγροικος 
καὶ ἀνελεύθερος ὤν λεγόμενος ἀνδραποδώδης τε, δίκης 
ἂν ἐπονειδίστου τυγχάνων τὸ πρέπον ἔχοι. καὶ ἐὰν μέν τις 
τοιούτοις παραμυθίοις εὐπειθὴς γίγνηται, εὐήνιος ἂν εἴη" 

35 ὁ δὲ δυσπειθὴς καὶ μηδὲν προοιµίου φροντίζων δέγοιτ᾽ 
Β ἂν τὸν τοιόνδε ἑτοίμως νόµο». Ἔάν εις τύπτη τὸν πρε- 

σβύτερον εἴκοσιν ἔτεσιν ἢ πλείοσιν ἑαυτοῦ, πρῶτον μὲν 
ὁ προστυγχάνων, ἐὰν μὴ ᾗλιξ μηδὲ νεώτερος ᾗ τῶν µαχο- 
µένων, διειργέτω ἡ κακὺς ἴότω κατὰ νόμον' ἐὰν δὲ ἐν 

ουτῇ τοῦ πληγέντος ἡλικία ἢ ἔτι νεώτερος, ἁμυνίτω ὥς 
αἀδε]φῷ ἢ πατρὶ ἢ ἔτι ἀνωτέρω τῷ ἀδιπουμένῳ. πρὺς ὃ᾽ 
ἔτι δίκην ὑπεχέτω τῆς αἰκίας ὁ τὸν πρεοβύτερον, ὡς εἴρη- 
ται, τολµήσας εύπτειν, καὶ ἐὰν ὄφλη τὴν δύην, δεδέ- 

ὁ σὔω μηδὶν ἐνιαυτοῦ σμικρότερον’ ἐὰν δὲ οἱ δικασταὶ 

Ε ειµήσωσι πλείονος, ἔσεω κύριος ὁ τιμηθεὶς αὐτῷ χρόνος. 
ἐὰν δὲ ξένος ἢ τῶν µετοίκων τις τύπτη τὸν πριεσβύτερον 
εἴκοσιν ἔτεσιν ἢ πλείοσιν ἑαντοῦ, περὶ μὶν τῶν παραγε- 
»οµένων τῆς βοηθείας ὁ αὐτὸς νόµος ἐχέτω τὴν αὐτὴν 
ὀψναμιν, ὁ δὲ τὴν τοιαύτην δίκην ἠττηθείᾳ, ξένος μὲν 
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ὤν καὶ μὴ ξύνοικος, δύο ἔτη δεδεµένος ἐκεινέτω ταύτην. 
αὐτὴν τὴν δίκην, ὁ δὲ µέτοικόρ τε ὧν καὶ ἀπειθῶν τοῖς 
γόµοις τρία ἴτη διδέσθω, ἐὰν μὴ τὸ δµκαστήριον πλείονος {19 
αὐτῷ χρόνου τιµήση τὴν δίκην. ζημιούσθω δὲ καὶ ὁ πα- Ὦ 
ραγενόμενος ὀτωοῦν τούτων καὶ μὴ βοηθήσας κατὰ νόµον, 6 
ὁ μὲν μεγίστου ειµήµατος ὢν μνᾷ, δευτέρου δὲ ὢν πεντή- 
ποντα ὅραχμαῖς, τρίτου δὲ εριάκοντα, εἴκοσι δὲ τοῦ τιτάρ- 
του. δικαστήριον δὲ γιγνέσθω τοῖς τοιούτοισι στρατηγοὶ 
καὶ εαξίαρχοι φύλαρχοί τε καὶ ἵππαρχοι. νόμοι δέ, ὡς 
ἔσυιεν, οἱ μὲν τῶν χφησεῶν ἀνθρώπων ἕνεκα γίνονται, 1ο 
διδαχῆς χάριν τοῦ τίνα τρόπον ὁμιλοῦντες ἀλλήλοις ἂν Ε 
φιλοφρόνως οἰκοῖεν, οἱ δὲ τῶν τὴν παιδείαν διαφνγόν- 

των, ἀτεράμονε χρωµένων τινὶ φύσει καὶ μηδὲν τεγχθέν- 

των, ὥστε μὴ οὐκ ἐπὶ πᾶσαν εἶναι κάκην. οὗτοι τοὺς 
μέλλοντας λόγους ῥηθήσεσθαι πεποιηκότες ἂν εἶεν' οἷς δὴ 16 

τοὺς νόμους ἐξ ἀνάγκης ὁ νομοθέτης ἂν νομοθετοῖ, βου- 
λόμενος αὐτῶν µηδέποτε χρείαν γίγνεσθαι. πατρὸς γὰρ ἢ 
μητρὸς ἢ τούτων ἔτι προγόνων ὅσεις τολμήσει ἄφασθαί 
ποτε βιαζόµενος αὐχίᾳ τινί, µήτε τῶν ἄνω δείσας θεῶν 
μῆνιν μήτε τῶν ὑπὸ γῆς τιμωριῶν λεγομένων, ἁλιὰ ὡς1οδβδ 
εἰδὼς ἃ μηδαμῶς οἶδε, καταφρονῶν τῶν παλαιῶν καὶ 
ὑπὸ πάντων εἰρημένων παρανομεῖ, τούτω δεῖ τινὸς ὧπο- 
τροπῆς ἐσχάτης. Φάνατος μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἴσχατον, οἱ 
δὲ ἐν 4ιδου τούτοισι λεγόμενοι πόνοι ἔτι τε τούτων εἰσὶ 
μᾶλλον ἐν ἐσχάτοις, καὶ ἀληθέστατα λέγοντες οὐδὶν ἀνύ-α5 
τουσι ταῖς τοιαύταις φυχαῖς ἀποτροπῆς: οὐ γὰρ ἂν ἐγί- 
γΣοντό ποτε μητραλοῖαί τε καὶ τῶν ἄλλων γεννητόρων ἁνό- 
σιοι πληγῶν τόλµαι. δεῖ δὴ τὰς ἐνθάδε κολάσεις περὶ τὰ ϐΒ 
τοιαῦτα τούτοισι τὰς ἐν τῷ ζῇν μηδὶν τῶν ἐν "4ϊδου λεί- 
πεσθαι κατὰ δύναμιν. ἔσεω δὴ Ἱεγόμενον τὸ μετὰ τοῦτο τὸ 
τῇδε" ὃς ἂν τολµήσῃ πατέρα ἢ µητέρα ἢ τούτων πατέρας 
ἡ μητέρας εύπτειν μἡ µανίαις ἐγόμενος, πρῶτον μὶν΄ ὁ 
προύυτυγχάνων καθάπερ ἐν τοῖς ἴμπροσθεν βοηθείτω, καὶ 

ὁ μὲν µέτοικος ἢ ξένος εἰς προεδρίαν τῶν ἀγώνων κα- 
λείσθω βοηθῶν, μὴ βοηθήσας δὲ ἀειφυγίαν ἐκ τῆς χώρας as 
φευγέτω" ὁ δὲ μὴ µέτοικος βοηθῶν μὲν ἔπαινον ἐχέτω, ϐ 

μὴ βοηθῶν δὲ ψόγον' δοῦλος δὲ βοηθήσας μὲν ἐἑλκύθι- 
ρος γιγνέσθω, μὴ βοηθήσας δὲ πληγὰς ἑκατὸν τῇ µάστιγε 
τυπτέσθω, ἐν ἀγορᾷ μὲν ὤν γίγνηται τὸ γινόµενον, ὑπ 
ἀγορανόμων, ἐὰν δ᾽ ἐκεὺς ἀγορᾶς ἐν ἄστει, τῶν οἰστυνό- 40 
µων κολάζειν τὸν ἐπιδημοῦντα, ἐὰν δὲ κατ ἀγφοὺς τῆς 
χώρας που, τοὺς τῶν ἀγρονόμων ἄρχοντας. ἐὰν ὅ) ἔπι- 
χώριος ὁ παρατυγχάνων ἡ τις, ἐάν τε παῖς ἐάν τε ἀνὴρ 
ἐάν τ’ οὖν γυνή, ἁμονίτω πᾶς τὸν ἀνόσιον ἐπονομάξων" 174 
ὁ δὲ μὴ ᾽ἀμύνων ἀρᾷ ἐνχέσθω «ιὸς ὁμογνίου καὶ πα- 45 Ὦ 
τρώου κατὰ νόµον. ἐὰν δέ εις ὄφλῃ δίκην αὐκίας γονέων, 
πρῶτον μὲν φευγίτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεος εἰ τὴν ἄλλην 

173 

xeioccu καὶ πάντων Ἱερῶν εἰργέσθω" μὴ δὲ εἰργόμενον 
κολαζόντων αὐτὸν ἀγρονόμοι πληγαῖς καὶ πάντως ὡς ἂν 

5. αὐτῷ a. — 24. αὐτὸς om. a. — 36. ἀπάγοντι γρ. 3 ἀπ ὀρθώσεας. -- 38. ἂν α. — 47. ἢ πλείοσιν om. 4. 
13. τινὶ] τηῖ γρ. Q. -- ἂν. τιμωρῶν ἨΠποκομισημας, — 39. γερόµενον 4 Ἐδείς. 
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ἐθέλωσι: κατελθὼν δὲ Θανάτῳ ζημιούσθω. ἐὰν δέ τις 
τῷ τοιούτῳ ὅσοι ἐλεύθεροι συµφάγῃ ἢ συμπίῃ ἢἤ τινα 

E µτοιαύτην ἄλλην κοινωνίαν κοινωνήσῃ, ἢ καὶ µόνον ἐν- 
τυγχάνω»ν που προσάπτηται ἑκών, μήτε εἰ Ἱερὸν ἴλδῃ 

5 μηδὲν μήτ' εἰς ἆγορὰν μήτ εἰς πόλιν ὅλως πρότερον ἢ 
καθήρηται, νοµίζων κεκοινωνηκέναι ἀλιτηριώδονς τύχης. 
{άν δὲ ἀπειλῶν νόµῳ Ἱερὰ καὶ πόλιν µιαίνη παρανόμως, 
ὃς ἂν τῶν ἀρχόντων αἰαθόμενος μὴ ἐπάγῃ δίκην τῷ τοι- 
οὕτω, ἐν εὐθύναις ἔσεω τῶν κατηγορηµάτων τῶν µεγί- 

SS2 0 στων ἐν τούτω αὐτῷ. ἐὰν δὲ αἱ δοῦλος τύπεῃ τὸν ἐλεύ- 
8ερον, εἴτ οὖν ξένον εἶτε ἀστόν, βοηθείτω μὲν ὁ προσ- 

ΠΗ44ΤΟΝΟΣ ΝΟΜΕΟΝ 9’. 656 

τυγχάρων ἢ κατά τὸ τίµηµα τὴν εἰρημένη» ζημίαν 

ἀποτινίτω, συνδήσαντερ δὲ οἱ προστυγχάνοντες μετὰ τοῦ 

πληγέντος παραδόνεων τῷ ἀδικουμένῳ' ὁ δὲ παραλαβών», 
δήσας ἐν πίδαις καὶ µασειγώσας ὁπόσας ἂν ἠΦέλῃ, μηδὶν 
βιάπτων τὸν δεσπότην, παραδότω ἐκείνῳ κεκτῆσθαι κατὰ 5 
»όμον. ὁ δὲ νόμος ἔστω ''"Ος ἂν ἐλεύθερον δοῦλος ὢν εύπτῃ 
μἡ τῶν ἀρχόντων κελευόντων, παραλαβὼν ὁ κεκτηµένος παρὰ 

τοῦ πληγέντος δεδεµένον αὐτὸν μὴ λύση πρὶν ἂν ὁ δοῦλος 
πείσῃ τὸν πληγέντα ἄξιος εἶναι τοῦ λελυμένος ἔ[ν. τα αὐτὰ C 

δὲ γυναιξέ τε ἔστω πρὸς ἀλλήλας περὶ πάντων τῶν τοιούτων 10 
νόμιμα, καὶ πρὸς ἄνδρας γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι πρὸς γυραϊκας: 

Β 

175 

19, ἐν τούτῳ] Fortasas legendum ἓν τοῦτο. Βεκκ. 
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Μετά δὲ τὰς αἰκίας περὶ παντὸς ἓν εἰρήσθω τοιόνδε 

τι γόμιμον βιαίων πέρι' τῶν ἀλλοτρίων µηδένα μηδὲν 

φέρειν μηδὲ ἄγειν, μηδ αὖ χρῆσθαι μηδενὶ τῶν τοῦ 
πίλας, ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν κεκτηµένον' ἐκ γὰρ δὴ τοῦ τοι- 

δούτου πάντα ἠρτημένα τὰ εημένα κακὰ γέγονε καὶ 

ἔστι καὶ ἴσται. μέγιστα δὲ δὴ τῶν λοιπῶν αἱ τῶν νέων 

ἀκολασίαι τε καὶ ὕβρεις" εἰς μέγιστα δέ, ὅταν εἰς ἱερὰ 

γίγνωνται, καὶ διαφερόντως αὖ μεγάλα, ὅταν εἰς δημό- 

σια καὶ ἅγια ἢ κατὰ µέρη ποινὰ φυλετῶν ἤ τινων ἄλλων 

Β8Ψ Ιοτοιούτων κεκοινωνηκύτων' εἰ Ἱερὰ δὲ ἴδια καὶ τάφους 

δεύτερα καὶ δευτέρως. εἰς δὲ γονέας τρίτα, χωρὶς τῶν 

ἔμπροσθεν εἰρημένων, ὕταν ὑβρίξῃ τις. τέαρτον δὲ γένος 

ὕβρεως, ὅταν ἀφροντιστῶν τις τῶν ἀρχόντων ἄγῃ ἢ φέφῃ 

ἢ χρῆταί τινι τῶν ἐκείνων μὴ πείσας αὐτούς. πέµπτον 

{5 δὲ τὸ πολιτικὸν ἂν εἴη ἑκάστου τῶν πολιτῶν ὑβρισθὶν 

δίκην ἐπικαλούμενον. οἷς δὴ δοτέον εἰς κοινὸν νόµον ἑκά- 

στοις. Ἱεροσυλία μὲν γὰρ εἴρηται ξυλλήῤδην, βίαιός τε καὶ 

Β΄ Ἰά0ρα ἐὰν γίγνηται, τί χρὴ πάσχειν. ὅσα δὲ Ιόγῳῷ καὶ 

ὅσα ἔργῳ περὶ θεοὺς ὑβρίζει τις λέγων ἢ πράττων, τὸ 

3υπαρωμύθιον ὑποθεμένῳ ῥητέον ὢ δεῖ πάσχειν. ἔστω δὴ 

τόδε. θεοὺς ἠγούμενος εἶναι κατὰ γύμους οὐδείς πώποτε 

οὔτε ἔργον ἀσεβὶς εἰργάσατο ἑκὼν οὔτε λόγον ἀφῆκεν 

ἄνομον, ἀλλὰ ἓν δή τι τῶν τριῶν πάσχων, ἢ τοῦτο ὅπερ 

εἶπον οὐχ ἡγούμενος, ἢ τὸ δεύτερον ὄντας οὐ φροντίζειν 

α) ἀνθρώπων, ἢ τρίτον εὐπαραμυθήτους εἶναι Βνσίαις τε 

καὶ εὐχαῖς παραγοµένους. - 

6 Κά. Τί οὖν δὴ δρῷμεν ἂν ἢ καὶ λέγοιμεν πρὸς 

αὐτούς; 
αθ. Ὦ γαθέ, ἐπακούσωμεν αὐτῶν πρῶτον ὢ τῷ 

πο καταφρονεῖν ἡμῶν προσπαίζοντας αὐτοὺς λέγειν µαν- 

τεύομαι. 

1ττ 

ΚΑ. Ποῖα δή; 
46. Ταῦτα τάχ ἂν ἐρεσχηλοῦντες εἴποιεν, Ὁ ξένε 

᾽Αθηναῖε καὶ ακεδαιμόνιε καὶ Κνώσιε, ἀληθῆ λέγετε. 
ἡμῶν γὰρ οἱ μὲν τὸ παράπαν Θεοὺς οὐδαμῶς νοµίζουσεν, 
οἱ δὲ [μηδὲν ἡμῶν φφροντίζειν, οἱ δὲ εὐχαῖς παράγεσθαι,] 
οἵους ὑμεῖς λέγετε. ἀξιοῦμεν δή, καθάπερ ὑμεῖς ἠξιώκατε 
περὶ νόμων, πρὶν ἀπειλεῖν ἡμῖν σκληρῶς ὑμᾶς, πρότερον D 
ἐπιχειρεῖν πείθειν καὶ διδάσκειν ὡς εἰσὶ Θεοί, τεκμήρια 

λέγοντες ἱκανά, καὶ ὅτι βελείους ἢ παρὰ τὸ δίκπιον ὑπό 
τινων δώρων παρατρέπεσθαι κηλούμενοι. νῦν μὶν γὰριο 
ταῦτα ἀκούοντές τε καὶ τοιαῦθ) ἕτερα τῶν λεγομένων 
ἀρίστων εἶναι ποιητῶν τε καὶ ῥητόρων καὶ µάντεων καὶ 
Ἱερέων καὶ ἄλλων πολλάκις µυρίων οὐκ ἐπὶ τὸ μὴ δρᾷν 
τὰ ἄδικα τρεπόµεθα οἱ πλεῖστοι, δράσαντες ὅ᾽ ἐξακεῖσθαι 
πειρώµεθα. παρὰ δὲ δὴ νομοθετῶν φασκόντων εἶναι μὴ 15 K 
ἁγρίων ἀλλὰ ἡμέρων, ἀξιοῦμεν πειθοῖ πρῶτον χρῆσθαι 
πρὸς ἡμᾶς, εἰ μὴ πολλῷ: βε]τίω τῶν ἄλλων λέγοντας πεφὶ 
Φεῶν ὡς εἰσίν, ἀλλ οὖν βελτίω γε πρὸς ἀλήθειαν" καὶ 
τάχα πειθοίμεθ᾽ ἂν ἴσως ἡμῖν. ἆλλ -ἐπιχειρεῖτε, εἴ ει 

µέτριον λέγοµεν, εἰπεῖν ἃ προκαλούμεθα. 30 

XA. Οὐκοῦν, ὦ ξένε, δοκεῖ ῥάδιον εἶναι ἀληθεύον- 
τας λέγειν ὡς εἰσὶ θεοί: 

40. Πῶςι ε 

Κά. Πρῶεον μὲν γῇ καὶ ἥλιος ἄσερα τε τὰ ἑύμπαντα 
καὶ τὰ τῶν ὡρῶν διακεκοσµημένα καλῶς οὕτως, ἐνιαυτοῖς 3: 
τε καὶ μησὶ διειληµµένα” καὶ ὅτι πάντες Ελληνές τε καὶ 
βάρβαροι νοµίζουσιν εἶναι θεούς. 

ΑΘ. Φοβοῦμαί γε, ὦ µακάριε, τοὺς µοχθηρούς, οὐ 
γὰρ δή ποτε εἴποιμ ἂν ὥς γε αἰδοῦμαι, µή πως ὑμῶν 
καταφρονήσωσιν. ὑμεῖς μὲν γὰρ οὐκ ἴστε αὐτῶν πέρι τὴν 39 
τῆς διαφορᾶς αἰτίαν, ἀλλ’ ἡγεῖσθε δι’ ἀκρασίαν µόνον ἠδο- 
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Β νῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν ἐπὶ τὸν ἀσεβῆ βίον ὁρμᾶσθαι τὰς 
φυχᾶς αὐτῶν. 

ΚΙ. Τὸ δὲ τί πρὺς τούτοις αἴειον ἄν, ὦ ξένε, εἴης 
ΑΘ. Σχεδὺν ὃ παντάπασιν ὑμεῖς ἔξω ζῶντες οὐκ ἂν 

5 εἰδείητε, ἀλλὰ ὑμᾶς ἂν λανθώνοι. 
ΚΗ. Τί δὴ τοῦτο φράζεις τὰ εὔν: 

48. ᾿Αμαθία τις µάλα χαλεπὴ δοκοῦσα εἶναι μεγίστη 

φρύνησις. 
Κα. Πώς λέγεις; 

ιο. 4Θ. Εἰσν ἡμῖν ἐν γράμμασι λόγοι κείµενοι, οἳ παρ 
ὑμῖν οὐκ εἰσὶ δν ἀρετὴν πολιτείας, ὡς ἐγώ µανθάνω, οἱ 

ὁ μὲν ἓν τισι µέτροις, οἱ δὲ καὶ ἄνευ µέτρων λέγοντες περὶ 

{80 θιῶν, οἱ μὲν παλαιότατοι, ὡς γέγονεν ἡ πρώτη φύσις 
οὐρανοῦ τῶν τε ἄλλων, προϊόντες δὲ τῆς ἀρχῆς οὐ πολὺ 

15 Βεογονίαν διεξέρχονται, γενόμενοί τε ὡς πρὺς ἀλλήλους 

ὠμίλησαν. ἃ τοῖς ἀκούουσιν εἰ μὲν εἰς ἄλλο τι καλῶς ἢ 

μὴ καλῶς ἔχει, οὐ ῥᾷδιον ἐπιειμῷν παλαιοῖς οὖσιν, εἰς 
μέντοι γονέων τε θεραπείας καὶ τιμὰς οὐκ ἂν ἴγωγέ ποτε 
ἐπαινῶν εἴποιμι οὔτε ὡς ὠφέλιμα οὔτε ὡς τὸ παρώπαν 

Ε 0 ὄντως εἴρηται. τὰ μὲν οὖν δὴ τῶν ἀρχαίων πέρι µεθεί- 
σθω καὶ αιρίτω, καὶ ὅπη θεοῖσι φίλον λεγίσθω ταύτῃ: 
τὰ δὲ τῶν νέων, ἡμῖν καὶ σοφῶν αὐτιαθήτω ὅπη κακών 
αἴεια. εόδε οὖν οἱ τῶν τοιούτων ἐξεργάζονται λόγοι. 

ἐμοῦ γὰρ καὶ σοῦ, Όταν τεκμήρια Λέγωμεν ὡς εἰσὶ Θεοί, 

35 ταῦτα αὐτὰ προφέροντες, Πλιόν τε καὶ σελήνην καὶ ἄσερα 
καὶ γῆν ὡς θεοὺς καὶ θεῖα ὄντα, ὑπὸ τῶν οοφῶν τού- 
των. ἀναπεπεισμένοι ἂν λέγοιεν ὡς γῆν τε καὶ λίθους ὄντα 

Ε αὐτὰ καὶ οὐδὲν τῶν ὀνθρωπείων πραγμύτων φφροντίζειν 

ὀννάμενα, λόγοισι δὲ ταῦτα εὖ πως εἰς τὸ πιθανὸν περι- 
30 πεπεμμίνα. 

Κ. Χαλεπόν γε λόγον, ὦ ξένε, εἰρηκὼς τυγχάνεις, 

εἴ γε εἷς ἦν µόνον" νῦν δὲ ὅτε πάμπολλοι τυγχάνουσιν, 
ἔτι χαλεπώτερον ὤν εἴη. 

ΑΘ. Τί οὖν δή; τί λέγοµεν; τί χρὴ ὅρῶν ἡμᾶς; πό- 

{84 «0 τερον ἀπολογησώμεθα οἷον κατηγοφήσαντός τινος ἐν ὥσε- 

βέσιν ἀνθρώποις ἡμῶν, φεύγονσι περὶ τῆς νομοθεσίας, 
851 Ἅᾖλέουσιν ὡς δεινὰ ἐργαζόμεδα νομοθετοῦντες ὡς ὄντων 

Φεών; ἢ χαίΐρειν ἑάσαντες ἐπὶ τοὺς νόμους τρεπώµεθα 

πάλι», μὴ καὶ τὸ προοίµιον ἡμῖν µακρότερον γίγνηται τῶν 

«νόμων; οὐ γάρ τι βραχὺς ὁ λόγος ἐκταθεὶς ἂν γίέγνοιτο, 

εἰ τοῖσιν ἐπιθυμοῦσιν ἀσεβεῖν τὰ μὶν ἀποδείξαιμεν µε- 

τρίως τοῖς λόγοις, ὦρ ἔφφαζον δεῖν πέρι λέγειν, τῶν δὲ 

εἰς φόβον τρέψαιµεν, τὰ δὲ δυσχερωίνειν ποιήσαντες, ὅσα 

αρέπει μετὰ ταῦτα ἤδη Ρομοθατοῖμεν. 

ΠΑ4ΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΝ ι’. 657 

κι. αμ, ὦ Εένε, πολλάκις μὶν ὥς Τε ἐν ὁλήω Β 

χρόνῳφ τοῦτ' αὐτὸ εἰρήκαμεν, ὡς οὐδὶν ἐν τῷ παρόντι 
δεῖ προτιμᾷν βραχυλογίαν μᾶλλον ἢ µῆκος" οὐδεὶς γὰρ 
ἡμᾶς, τὸ λεγόµενον, ἐπείγων διώκει. γελοῖον δὴ καὶ 
φαῦλον τὸ πρὸ τῶν βε]είσεων τὰ βραχύτεφα αἱρουμένους 5 
φαίνεσθαι. διαφέρει ὅ᾽ οὐ σμικρὺν ἁμῶς γὲ πως πιθα- 
Μότητά εινα τοὺς λόγους ἡμῶν ἔχειν, ὡς θεοί τ’ εἰσὶ καὶ 
ἀγαθοί, δίκην τικῶντες διαφερόντως ἀνθρώπων" σχεδὸν 
γὰρ τοῦτο ἡμῖν ὑπὲρ ἁπάντων τῶν νόμων κάλλιστόν τε ϱ 
καὶ ἄριστον προοίµιον ἂν εἴη. μηδὶν οὖν δυσχεράναντες ιυ 
μηδὶ ἐπειχθέντες, Ἠντινά ποτε ἔχομεν δύναμιν εἰς πειθὼ 
τῶν τοιούτων λόγων, μηδὲν ἀποθέμενοι διεξέλθωµεν εἰς 
τὸ δυνατὸν Ἱκανῶς. 

4θΘ. Εὐγήν µοι δοχεῖ παρακαλεῖν ὁ λεγόμενος ὑπὸ 
σοῦ νῦν λόγος, ἐπειδὴ προθύµως συντείνεις" µέλλειν δὲ 1: 
οὐκέτι ἐγχωρεῖ λέγειν. φίρε δή, πῶς ἄν τις μὴ θυμῷ 
λέγοι περὶ θεῶν ὡς εἰσίν; ἀνάγκη γὰρ δὴ χαλεπῶς φέρειν 
καὶ μισεῖν ἐκείνους οἳ τούεων ἡμῖν αἴτιοι τῶν λόγων γε Ὁ 
γένηνται καὶ γίγνονται νῦν, οὐ πειθόµενοι τοῖς µύθοις, 

οὓς ἐκ νέων παίδων ἔτι ἐν γάλαξι τρεφόµετοι τροφῶν τε” 

ἤκουον καὶ µητέρων, οἷον. ἐν ἐπῳδαῖς μετά τε παιδιᾶς 
καὶ μιτὰ σπουδῆς λεγομένων, καὶ μετὰ θυσιῶν ἐν εὐχαῖς 
αὐτοὺς ἀκούοντές τε, καὶ ὄψεις ὁρῶνεες ἐπομένας αὐτοῖς 

ἃς ἤδιστα Ὁ γε νίορ ὁρᾷ τε καὶ ἀκούει πραττοµένας, 
Θυύντων ἐν σπονδῇ τῇ µεγίστῃ τοὺς αὐτῶν γονέας ὑπὲρ 1 
αὐτῶν τε καὶ ἐκείνων ἐσπονδακότας, ὡς ὃ τι μάλιστα 

οὖσι Δεοῖς εὐχαῖς πφοσδιαλεγοµένους καὶ ἱκετείαις, ἆνα- Ἑ 
τἐλλοντός τε ἡλίου καὶ σελήνης καὶ πρὸς δυσμὰς ἰόντων 
προχυλίσεις ἅμα καὶ προσκυνήσεις ἀκούοντές τε καὶ ὁρῶν- 

τες Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων πάντων ἐν συμφοραῖς η 
παντοίαις ἐχομένων καὶ ἐν εὐπραγίαις, οὐγ ὡς οὐκ ὄν- 
των αλλ’ ὧς ὃ τι μάλιστα ὄντων καὶ οὐδαμῇ ὑποψίαν 
ἐνδιδόντων ὡς οὐκ εἰσὶ θεοί, -- τούτων δὴ πάντων ὅσοι 
παταφρονήσαντες οὐδὲ ἐξ ἑνὸς ἐκανοῦ λόγου, ας φαῖεν 
ἂν ὅσοι καὶ σμικρὸν νοῦ κέκτηνται, νῦν ἀναγκάζουσιν 40 
ἡμᾶς λέγειν ἃ έγομεν, πῶς τούτους ἄν τις ἐν πραέσι 

λόγοις δύναιτο νουθετῶν ἅμα διδάσκει» περὶ θεῶν πρῶ- 
τον ὡς εἰσί; τολµητέον δέ" οὐ γὰρ ἅμα γε δεῖ μανῆναι 
τοὺς μὲν ὑπὸ λαιμαργίας ἡδονῆς ἡμῶν τοὺς ὃ᾽ ὑπὸ τοῦ 

Φυμοῦσθαι τοῖς τοιούτοις. ἴτω δὴ πρόφῥησις τοιάδε τις ⏑ 

ἄθνμος τοῖς οὕτω τὴν διάνοιαν διεφθαρµένοις, καὶ λέ- 
7ωμεν πράως, σβέσαντες τὸν θυμόν, ὡς ἑνὶ διαλεγόµενοι 
τῶν τοιούτων, Q παῖ, νέος εἶι προϊὼν δέ σε ὁ χρόνος 

ποιήσει πολλὰ ὧν νῦν δοξάζεις µεταβαλόντα ἐπὶ τάναντία Β 
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τίθεσθαι. περίµεινον οὖν εἰς τότε κριτής περὶ τῶν µεγί- 
στων γίγνεσθαι. µέγιστον δὲ ὃ νῦν οὐδὶν ἡγεῖ σύ, τὸ 
περὶ τοὺς θΘεοὺς ὀφθῶς διανοηθέντα ζῆν καλῶς ἢ μή. 
πρώτον δὲ περὶ αὐτῶν ἓν τι μέγα σοι µηνύων οὐκ ἄν 

ὅποτε φανείην ψευδής, τὸ τοιόνδε. οὐ οὗ μόνος οὐδὲ οἱ 
σοὶ φίλοι πρῶτοι καὶ πρῶτον ταύτην δόξαν περὶ θεών 
ἔσχετε, γίγνονται δὲ ἀεὶ πλείους ἢ ἐλάττους ταύτην τὴν 
νόσον ἔχοντερ. τόδε τοίνυν σοι παραγεγονὼς αὐτῶν πολ- 
λοῖσι φράζοιμ᾿ ἄν, τὸ µηδένα πώποτε λαβόντα ἐκ νέου 

αόταύτην τὴν δόξαν περὶ θεῶν, ὧρ οὐκ εἰσί, διαεελέσαε 
πρὺς γῆρας µείναντα ἐν ταύτῃ τῇ διανοήσει" τὰ δύο 
μέντοι πάθη περὶ θεοὺς µεῖναε, πολλοῖσι μὲν οὔ, μεῖναι 

δὲ οὖν τισί, τὸ τοὺς θεοὺς εἶναι μέν, φροντίζειν δὲ οὐ- 
δὲν τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ τὸ μετὰ τοῦτο, ὧς φροντί- 

15ζουσι μέν, εὐπαραμύθητοι ὅ᾽ εἰσὶ θύμασι καὶ εὐχαῖς. τὸ 
δὴ σαφὶς ἂν γενόμενόν σοι περὶ αὐτῶν κατὰ δύναμιν 
δύγµα, ἂν ἐμοὶ πείθη, περιμενεῖς ἀνασκοπῶν εἶτε οὕτως 
εἴτε ἄλλως ἔχει, πυνθανόµενος παρά τε τῶν ἄλλων καὶ 

δὴ καὶ μάλιστα καὶ παρὰ τοῦ ποµοθέτου. ἐν δὲ δῇ τούτῳ 
ποτῷ χρόνῳ μὴ τολµήσῃς περὶ Θεοὺς μηδὶν ἀσεβῆσαι. πει- 

ρατέον γὰρ τῷ τοὺς νόμους σοι τιθέντι νῦν καὶ εἰς αὖ- 
Φις διδάσκειν περὶ αὐτῶν τούτων ὡς ἔχει. 

Κά. Κάλλισθ’ ἡμῖν, ὦ ξένε, µέχρι γε τοῦ νῦν εἴφηται. 
4Θ. Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ ΠΜέγωλέ τε καὶ Άλει- 

Ἅονία" λελήθωµεν ὅ) ἡμᾶς αὐτοὺς εἰς θαυμαστὺν λόγον ἐμ- 
πεπτωκότες. 

ΚΗ. Τὸν ποῖον δὴ λέγεις: 
Ε 4Θ. Τὸν παφὰ πολλοῖς δοξαζόμενον εἶναι σοφώτατον 

ἁπάντων λόγων. 

XA. ὀρώς ἴτι σαφέστερον. 
4Θ. Αέγουσί πού τινες ας πάντα ἐσεὶ τὰ πράγματα 

γιγνόµενα καὶ γενόµενα καὶ γενησόµενα τὰ μὲν φύσει, τὰ 
δὲ τύχη, τὰ δὲ διὰ τέχνη». 

Κμ. Οὐκοῦν καλώς; 

35 40. Εὐός γέτοί που σοφοὺς ὤγδρας ὀρθῶς λέγειν. 

989 ἱπόμενοί γε μὴν αὐτοῖς σκεψώμεθα τοὺς ἐκεῖθεν, τί ποτε 

καὶ τυγχάνουσι διανοούμενοι. 
Χα. Πάντως, 

4Θ. Ἔοικε, φασί, τὰ μὲν μέγιστα αὐτῶν καὶ κάλ- 
40 1ιστα ἀπεργάβεσθαι φύσιν καὶ τύχην, τὰ δὲ σµικρύτερα 

ο πάχνην, ὃν δὴ παρὰ φύσεως λαμβάνουσαν τὴν τῶν µε- 
6600 γάλων καὶ πρώτων γένεσιν ἴργων πλάττειν καὶ τεκταίΐνε- 

σθαι πάντα τὰ σµικρότερα, ὢ δὴ τεχνοιὰ πάντες προσα- 
γορεύοµεν. 

“Κα. Πώς λέει 

u 4Θ. Vo' ἔτι σαφέστερον ἐρῶ. πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν 
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καὶ ἀέρα φύσει πάντα εἶναι καὶ τύχη φασί, τέχνη δὲ 
οὐδὶν τούτων. καὶ τὰ μετὰ ταῦτα αὖ σώματα, γῆς τε 
παὶ ἡλίου καὶ σελήνης ἄστρων τε πέρι, διὰ τούτων Τεγο- 
φψέναι παντελῶς ὄντων ἀφύχων" τύχῃ δὲ φερόβενα τῇ τῆς 
δυνάμεως ἕκαστα ἑκάσεων, ᾗ ξυμπέπτωκεν ἁρμόττοντα 6 
οἰχείως πως, θερμὰ φυχροῖς ἢ ξηφὰ πρὸς ;ρὰ καὶ µα- 186 
λακὰ πρὺς σκληρά, καὶ πάντα ὁπύσα τῇ τῶν ἐνανείων ϐ 
κράσει κατὰ τύχη» ἐξ ἀνάγκης συνεκεράσθη, ταύτη καὶ 
κατὰ ταῦτα οὕτω γεγεννηκέναι τόν τε οὐρανὸν ὅλον καὶ 
πάντα ὁπύσα κατ οὐρανύν, καὶ ζώα αὖ καὶ φυτὰ ξύμ- ιο 
παντα, ὡρῶν πασῶν ἐκ τούτων γενοµένων, οὐ διὰ νοῦν, 

φασίν, οὐδὲ διά τινα θεὸν οὐδὲ διὰ τέχνη», ἀλλὰ ὃ λέ- 
γοµεν, φύσει καὶ τύχῃ. τέχνην δὲ ὕστερον ἐκ τούτων ἐστέ- 
φαν γενοµένην, αὐτὴν θνητὴν ἐκ Ὀνητῶν, ὕστερα γεγεν- 
νηκέναι παιδιάς τινας ἀληθείας οὗ σφύδρα µετεχούσας, 158Ώ 
ἁλλὰ εἰδωλ ἄετα ξυγγενῆ ἑαυτῶν, οἱ ἡ γραφικἡ γεννᾷ 
καὶ μονσικἡ καὶ ὅσαι ταύταις εἰσὶ συνέριθοι τέχναι. αἳ 
δέ τι καὶ σπουδαῖον ἄρα γενιῶσι τῶν τεχνῶν, εἶναι ταύ- 
τας ὁπόσαι τῇ φύσει ἐκοίνωσαν τὴν αὐτῶν δύναμιν, οἷον 
αὖ ἑωτρικὴ καὶ γεωργικὴ καὶ γυμναστική. καὶ δὴ καὶ τὴν Ἡ 

πολιτικὴν σμικρόν τι µέρος εἶναί φασι κοινωνοῦν φύσει, 
τέχνη δὲ τὸ πολύ. οὕτω δὲ καὶ τὴν γοµοθεσίαν πᾶσαν 
οὐ φύσει, τέχνῃ δὲ: ᾗς οὐκ ἀληθεῖς εἶναι τὰς θέσεις. 

Κα. Πῶς λέγεις; ῤ 

Θ. Θεούς, ὦ µακάριε, εἶναι πρῶτόν φασιν οὗτοι 15 
τέχνη, οὐ φύσει ἀλλά τισι νόµοις, καὶ τούτους ἄλλους 
ἄλλῃ, ὅπῃ ἕκαστοι ἑκάσεοι συνωµολόγησαν νομοθιτού- 
µενοι" καὶ δὴ καὶ τὰ καλὰ φύσει μὲν ἄλλα εἶναι, νόμῳ 
δὲ ἕτερα" τὰ δὶ δὴ δίκαια οὐδ᾽ εἶναι τὸ παρώπαν φύσει, 
ἆλλ᾽ ἀμφιοβητοῦντας διατελεῖν ἀλλήλοις καὶ µετατιθεµέ- 0 
νους «εὶ ταῦτα: ἃ δ' ἂν µετάθωνται καὶ Όταν, τότε κύ- 
ια ἕκαστα εἶναι, γινόμενα τέχνη καὶ τοῖς νόµοις, ἀλλ 
οὐ δή τινι φύσει. ταῦτ' ἐστίν, ὦ φίλοι, ἅπαντα ἀνδρῶν 
σοφῶν παρὰ νέοις ἀγθρώποις, ἰδιωτῶν τε καὶ ποιητῶν, 
φασκόντων εἶναι τὸ δικαιότατον ὃ τί τις ὢν νικῷ βια- 1 

ζόμενος, ὅθερ ὠἀσέβειαί τε ἀνθρώποις ἐμπίπτουσι νέοις, 
ὡς οὐκ ὄντων Θεών οἵους ὁ νόμος προστάττει διανοεῖ- 
οὔαι δεῖν, στάσεις τε διὰ ταῦτα, ἑλκύντων πρὸς τὸν κατὰ 

φύσιν ὀφθὸν βίον, ὃς ἐστι τῇ ἀληθείᾳ κρατοὔῦντα ζῇν 
τῶν ἄλλων καὶ μὴ δουλεύονεα ἑτέροισε κατὰ νόμον. * 
XA. Οἷον διελήλνθας, ὦ ξένε, λόγον καὶ ὕσην λώ- Β 
βην ἀνθρώπων νέων δηµοσίᾳ πόλεσί τε καὶ ἐδίοις οἴκοις! 

4Θ. ᾽αληθῆ μέντοι λέγεις, ὦ Κλειρία. τί οὖν οἴει 
χοῆναι δρᾷν τὸν νοµοθέτην οὕτω τούτων πάλαι παρε- 

σκευασµένων; ἢ µόνον ἀπειλεῖν στώντα ἐν εἢ πόλει ξύμ- ο 
πασι τοῖς ἀρθρώποις, ὡς εἰ μὴ φήσουσιν εἶναι θεοὺς 
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καὶ διανοηθήσονται δοξάζοντες τοιούτους οἵους φησὶν ὁ 
γόμος" — καὶ περὶ καλών καὶ δικαίων καὶ περὶ ἁπάντων 

ϱ τῶν µεγίστων ὁ αὐτὸς λόγος, ὅσα τε πρὸς ἀρετὴν τείνει 
188 καὶ κακίαν, ὡς δεῖ ταῦτα οὕτω πφάττειν διανοουµένους 

6 ὕπῃπερ ἂν ὁ νομοθέτης ὑφηγήσηται γράφων" ὃς ὅ ἂν 
μὴ παρέχηται ἑαυτὸν τοῖς γόµοις εὐπειθηῆ, τὸν μὲν δεῖν 
τεθνάναι, τὸν δέ τινα πληγαῖς καὶ δεσμοῖς, τὸν δὲ ἅτι- 
µίαις, ἄλλους δὲ πενίαις κολάζεσθαι καὶ φυγαῖς' πεφὼ 

δὲ τοῖς ὠνθρώποις, ἅμα τιθέντα αὐτοῖς τοὺς νόμους, 

ιοµηδεµίαν ἴχει τοῖς λόγοις προσάπεοντα εἰς δύναμιν 

ἡμεροῦν: 
ρ XA. ἸΜηδωμᾶῶς, ὦ ξένε, ἀλλ’ εἴπερ τυγχάνει γε οὖσα 

καὶ σμικρὰ πειθώ τις περὶ τὰ τοιαῦτα, δεῖ μηδαμῇ κά- 

μνειν τόν γε ἄξιον καὶ σμικροῦ νοµοθέτην, ἁλλὰ πᾶσαν, 
ιδ τὸ λεγόµενον, φωνὴν Ἱέντα τῷ παλαιῷ νόµμῳ ἐπίκουρον 

γίγνεσθαι λόγω, ὡς εἰ Θεοὶ καὶ ὅσα φῦν δὴ διῆλθες 
σύ, καὶ δὴ καὶ νόµω αὐεῷ βοηθῆσαι καὶ τέχνῃ, ας ἐστὸν 
φύσει ἢ φύσεως οὐχ ἧττον, εἴπερ νοῦ γὲ ἐσει γεννήµατα 
κατὰ λόγον ὀρθὸν ὃν σύ τε λέγειν µοι φαίνει καὶ ἐγώ 

πο σοι πιστεύω τὰ νῦν. 

ΑΘ. Ὦ προθυµότατε λεινία, τί ὅ' οὐ χαλεπά τε 
Κ ἐστι ξυνακολουθεῖν λόγοις οὕτως εἰς πλήθη Ἱεγόμενα, 

μήκη τε αὖ κέκτηται διωλύγια; 
και Τί δαί, ὦ ξένει περὶ µέθης μὶν καὶ µονσικῆς 

19 οὕτω μακρὰ λέγοντας ἡμᾶς αὐτοὺς περιεµείναμεν, περὶ 

Φεῶν δὲ καὶ τῶν τοιούτων οὐχ ὑπομενοῦμεν: καὶ μὴν 
189 καὶ νοµοθεσίᾳ γὲ ἐοτί που τῇ μετὰ φρονήσεως μεγίστη 

891 ᾖῥβοήθεια, διότι τὰ περὶ νόμους προστάγµατα ἐν γράµμασιε 
τεθέντα, ὡς δώσονεα εἰς πάντα χρόνον ἔλεγχον, πάντως 

1ο ἠρεμεῖ, ὥστε οὔτ᾽ εἰ χαλεπὼ κατ ἀρχὰς ἀκούειν ἐστὶ φο- 
βητέον, ἅ γ ἴσται καὶ τῷ δυσμαθεῖ πολλώκις ἐπανιόντι 
σκοπεῖν, οὔτε εἰ µακφά, ὠφέλιμα δέ, διὰ ταῦτα Ἰόγον 

οὐδαμῇ ἔχει οὐδὲ ὅσιον ἔμοιγε εἶναι φαίνεται τὸ μὴ οὐ 
βοηθεῖν τούτοις τοῖς λόγοις πάντα ἄνδρα κατὰ δύναμιν. 

1 ΜΕ, άριστα, ὦ ξίνε, δοκεῖ µοι λέγειν Κλειρίας. 
Β ΑΘ. Καὶ µάλα γε, ὦ Μέγιλλε" ποιητέον τε ὡς λέγει. 

καὶ γὰρ εἰ μὴ κατεσπαρµένοι ἦσαν οἱ εοιοῦτοι λόγοι ἐν 
τοῖς πᾶσιν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀνθρώποις, οὐδὲν ἂν ἔδει 
τῶν ἐπαμυνούντων λόγων ὡς εἰσὶ Θεοί: νῦν δὲ ἀνάγκη. 

αοΣύμοις οὖν διαφθειροµένοις τοῖς µεγίστοις ὑπὸ κακῶν 

ἀνθρώπων τίνα καὶ μᾶλλον προσήκει βοηθεῖν ἢ νοµο- 
θέτην: 

Κα. Οὐκ ἔστιν. 
ΑΘ. ᾽Αλλὰ δὴ λέγε µοι πάλιν, Χλεινία, καὶ σύ: κοι- 

ϱ ο νωνὸν γὰρ δεῖ σε εἶναι τῶν λόγων" κινδυνεύει γὰρ ὁ λέγων 
ταῦτα πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα πρῶτα ἡγεῖσθαν 

490 τῶν πάντων εἶναι, καὶ τὴν φύσιν ὀνομάξειν ταῦτα αὐτά, 

3. δὲ αἘθυ[ῆτ. — 15. γόμῳ delendum οεπκοί WVinekelmannus. Malim νοµίμῳ. C 
om. a. — 33. δαί] δὲ ΑΝ. — 39. μοι 0. a 

7. οἱ οι. ᾱ. — 8. αὖ 49. -- 
γράφοις πι. — hune tis id uotat r.) Aaliiu θεσμοίᾳ. 
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φυχὴν. δὲ ἐκ τούτων ὕστερον. ἴἔοικε δὲ οὐ κινδυνεύειν 
ἀλλὰ ὄντως σηµαίνειν ταῦτα ἡμῖν τῷ λόγω. 

ΚΗ. Πάνυ μὲν οὖν. 
48. Αρ) οὖν πρὸς Οιὸς οἷον πηγήν τινα ἀνοήτου 

δόξης ἀνευρήκαμεν ἀνθρώπων ὁπόσοι πώποτε τῶν περὶ 8 
φύσεως ἐφρήφαντο ζητημάτων; σκόπει πάντα λόγον ἐξετά- 
ζων"' οὗ γὰρ δὴ σµικρόν γε τὸ διαφέρο», εἰ φανεῖεν οἱ Ὁ 
λόγων ἁπτόμενοι ἀσεβῶν ἄλλοις τε ἐξάρχοντες μηδὲ εὖ 
τοῖρ λόγοι ἆλὶ ἐξημαρτημένως χφώμενοι. δοκεῖ τοίνυν 
μοι ταῦτα οὕτως ἔχειν. 19 

κα. Εὖ λέγεις' ἀλλ ὅπῃ, πειρῶ φράξειν. 
4Θ. Ἔοικε τοίνυν ἀηθεστέρων ἁπτίον εἶναι 1όγων. 

Κ4. Οὐκ ὀκνητίον, ὦ ξένε. µανθάνω γὰρ ὧς »οµο- 
Φεσίας ἐκτὸς οὗήσει βαΐνειν, ἐὰν τῶν τοιούτων ἁπτώ- 
µεθα λόγων. εἰ δὲ ἔστι µηδαμῇ ἑτέρως συµφωνῆσαι τοῖς 16 
νῦν κατὰ νόμον λεγοµένοις [θεοῖς; ὡς ὀρθῶς ἔχονσιν ἢ ἙἘ 

ταύτη, λεκείον, ὦ θαυμάσιε, καὶ ταύτῃ. 
4Θ. Πέγοιμ ἄν, ὡς ἴοικεν, ἤδη σχεδὸν οὐκ εἰωθότα 

λόγον τινὰ τόνδε. ὃ πρῶτον γενέσεως καὶ φθορᾶς αἴτιον 
ἁπώντων, τοῦτο οὐ πρῶτον ἀλλὰ ὕστερον ἀπεφήναντο 3η 

εἶναι γεγονὺς οἱ τὴν τῶν ἀσεβῶν Ψυχὴν ἀπεργασάμενοι 194 
λόγοι, ὃ δὴ ὕστερον πρότερον, Όδεν ἡμαρεήκασι περὶ 
Φεῶν τῆς ὄντως οὐσίας. 

Κα. Οὕπω µανθάνω. 
αθ. τπνχήν, ὦ ἑταῖρε, ἠγνοηκέναι κινδυνεύονσι μὲν 15 

ὀλίγου Εύμπαντες οἷόν τε ὂν τυγχάνει καὶ δύναμιν ἣν ἔχει, 
τῶν τε ἄλλων αὐτῆς πέρι καὶ δὴ καὶ γενέσεως, ὡς ἐν πρώ- 
τοις ἐσεὶ σωμάτων ἔμπροσθεν πάντων γενοµένη, καὶ µε- 

ταβολῆς τε αὐτῶν καὶ µετακοσμήσεως ἁπάσης ἄρτει παν- 
τὸς μᾶλλον. εἰ δὲ ἴστι ταῦτα οὕτως, ἆρ οὐκ ἐξ ἀνάγκης 10 

τὰ φυχῆς συγγενῆ πρότερα ἂν εἴη γεγορότα τῶν σώματι 

πφοσηκόντων, οὔσης ταύτης πρεοβυτέρας ἢ σώματος; Β 
Κμ. ᾽Ανώγκη. 

48. αύξα δὴ καὶ ἐπιμέλεα καὶ νοῦς καὶ τέχνη καὶ 

»όμος σκληρῶν καὶ µαλακῶν καὶ βαρίων καὶ κούφων πρό- 35 
τερα ὤν εἴη" καὶ δὴ καὶ τὰ μεγάλα καὶ πρῶτα ἴργα καὶ 

πράξεις τέχνης ἂν γύγνοιτο, ὄντα ἐν πρώτοις, τὰ δὲ φύ- 
σει καὶ φύσις, ἣν οὐὖκ ὀρθῶς ἐπονομάζουσιν αὐτὸ τοῦτο, 
ὕστεφα καὶ ἀρχόμενα ἂν ἐκ τέχνης εἴη καὶ νοῦ. 

Κι. Πῶς οὐκ ὀρθῶς; 

4θΘ. Φύσιν βούλονεαι λέγειν γένεσιν τὴν περὶ τὰ πρῶτα. 

εἰ δὲ φανήσιται φυχἠὴ πρώτον, οὐ πῦρ οὐδὲ «ήρ, φυχὴ 192 
δ᾽ ἐν πρώτοις γεγενηµένη, σχεδὸν ὀρθότατα λέγοι ὢν 
εἶναι διαφερόνεως φύσει. ταῦτ ἴσθ' οὕτως ἴχοντα, 
ἂν ψυχήν τις ἐπιδείξῃ πφεσβυτέφαν οὖσαν σώματος, ἄλλως α5 
δὲ οὐδαμῶς. 

XA. ᾿Αληθέσεατα λέγεις. 
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4Θ. Οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα ἐπ᾽ αὐτὺ δὴ τοῦτο στελ- 

λάμεθα; 
D AA. Τί μήν; 

4Θ. Φυλάττωμεν δὴ παντάπασιν ἀπατηλὸν λόγο», 
σµή πῃ πρισβύτας ἡμᾶς ὄντας γεοπρεπὴς ὧν παραπείση 
καὶ διαφυγών καταγελάστους ποιήσῃ, καὶ δόξωμεν µεί- 

ζονα ἐπιβα]λόμενοι καὶ τῶν αμικρῶν ἀποτυχεῖν. σκοπεῖτε 

οὖν, εἰ καθάώπερ ποταμὸν ἡμᾶς ἔδει τρεῖς ὄντας διαβαί- 
γεν ῥέοντα σφόδρα, πγεώτατος ὅ᾽ ἐγὼ τυγχάνων ἡμῶν 

οκαὶ ποὶλῶν ἴμπειρος ῥευμάτων εἶπον ὕτι πρῶτον ἐμὶ 
κ αχρῆναι πειραθῆναι κατ ἐμαυτόν, καταλιπόντα ὑμᾶς ἐν 

ἀσφαλεῖ σχέφασθαι εἰ διαβωτός ἐστι πρεσβυτέροις οὖσι 

καὶ ὑμῖν, ἢ πῶς ἴχει, καὶ φανέντος μὲν ταύτῃ καλεῖν 
ἡμᾶς τότε καὶ συνδιαβιβάζειν ἐμπειρία, εἰ δὲ ἅβατος ἦν 

is ὡς ἡμῖν, ἐν ἐμοὶ εὺν κίνδννον γεγονέναι, μετρίως ἂν ἐδό- 

κου λέγειν. καὶ δὴ καὶ νῦν ὁ μέλλων ἐατὶ λόγος σφοδρό- 
τερος καὶ σχεδὸν ἴσως ἄβατος ὡς τῇ σφῷν ῥώμῃ' μὴ δὴ 
σκοεοδινίαν ἵλιγγόν τε ὑμῖν ἐμποιήσῃ περαφερόμενός τε 
καὶ ἐρωτῶν ἀήθεις ὄντας ὠποκρίσέων, εἴς ἀαχημασύνην 

30 ἀπρέπειάν τε ἑντέκῃ ἀηδῆ, δοκεῖ δή µοι χρῆναι ποιεῖν 

οὐτωσὶ τὰ νῦν ἐμέ, ἀνερωτῷν πρῶτον ἐμαυεὸν ἀκουόνεων 
ὑμῶν ἐν ἀσφαλεῖ, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποκρίνασθαι πάλιν 
ἐμέ, καὶ τὸν λόγον ἅπαντα οὕτω διεξελθεῖν, µέχριπερ ἂν 
ψυχῆς πέρι διαπεράνηεαι καὶ δείξῃ πρότερον ὃν φυχὴν 

3η σώματος. 
Κάι "Αριοτ, ὦ ξένε, δοχεῖς ἡμῖν εἰρηκέναι, ποίει τε 

ὦς λέγεις. 

Β 40.- "γε δή, θΟεὺν εἴποτε παρακλητίον ἡμῖν, νῦν 
ἔστω τοῦτο οὕτω γενόµενον’ ἐπί γε ἀπόδειξιν ὡς εἰσὶ τὴν 

34 αὐτῶν σπουδῆῇ πάσῃ παρακεκλήσθων. ἐχόμενοι δὲ ὥς 

τινος ἀσφαλοῦφ πείσµατος ἐπεισβαίγωμεν εἰς τὸν νῦν λό- 

γον. καί µοι ἐλεγχομένῳ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐρωτήσεσι τοι- 

αἴσδε ἀσφαλέστατα ἀποκρίνεοῦαι φαίνεται κατὰ τάδε" Ὦ 
ἑένε, ὁπόταων φῇ τις, ἆρα ἕστηκε μὲν πάντα, πινεῖται δὲ 

15 οὐδέν; ἢ τούτῳ πᾶν τούνανείον; ἢ τὰ μὲν αὐτῶν κινεῖ- 
6 ται, τὸ δὲ μένεις; Τὰ μῖν κωεῖταί που, φήσω, τὰ δὲ 

μένει. ΔΙῶν οὖν οὐκ ἐν χώρα τινὶ τά τε ἑστῶτα ἕστηκε 
καὶ τὰ κινούμενα κινεῖεαι; Πῶς γὰρ οὔ; Καὶ τὰ μέν γε 

198 ἐν μιᾷ ἕδρᾳ που τοῦτο ὢν ὄρῴη, τὰ δὲ ἐν πλείοσ. Τὰ 
᾽αοτὴν τῶν ἱσεώτων ἐν µέσῳ λαμβάνοντα δύναμιν λέγεις, 

φήσοµεν, ἐν ἓνὶ κινεῖόθαι, καθάπερ ἡ τῶν ἑστάναι Μεγο- 
µένων κύκλων στρέφεται περιφορά; Ναί. Μανθάνομεν 
δέ γε ὡς ἐν ταύτη τῇ περιφορῷ τὸν µέγιστον καὶ τὸν 
σµικρότατον κύκλον ἅμα περιάγουσα ἡ τοιαύτη κίνησις 

Ὁ µ ὀνὰ λόγον ἑαυτὴν διανέμει σμεκροῖς τε καὶ µείζοσιν, ἑλάτ- 

των τε οὗὖσα καὶ πλείων κατὰ λόγον. διὸ δὴ τῶν Όαυ- 

199 
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μαστῶν ἁπάντων πηγὴ γέγονεν, ἅμα µεγάλοις καὶ σµι- 
κροῖς κύκλοις βραδυτῆτάς τε καὶ τάχη ὁμολογούμενα πο- 
ρεύουσα, ἀδύνατον ὡς ἄν τις ἐλπίσειε γίγνεσθαι πάθος. 
᾽Αληθίστατα λέγει. Τὰ δὲ γε κινούμενα ἐν πολλοῖς φαί- 
νει µοι λέγειν, ὅσα φορᾷ κιγεῖται µεταβαίνοντα εἰς ἔτε- 5 
eor ἀεὶ τόπο», καὶ τοτὲ μέν, ἴστιν ὅτε βάσιν ἑνὸς κεκτη- 
μένα τινὸς κέντρου, τοτὲ δὲ πλείονα τῷ περικυλινδεῖσθαι. R 
προσευγχάνοντα ὅ' ἑκάσεοτε ἑκάστοις, τοῖς ἑστῶσι μὲν 

διασχίζεται, τοῖς ὅ) ἄλλοις ἐξ ἐναντίας ἀπαντῶσι καὶ φε- 
ρομένοις εἰς Ἐν γιγνόµενα µέσα τε καὶ μεταξὺ τῶν τοι- io 
οὕτων συγκρίνεται. «4έγω γὰρ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχοντα 
ὧᾳ σὺ λέχες. Καὶ μὴν καὶ συγκριρόµενα μὲν αὐξάνεταε, 

διακρινόµενα δὲ φθίνει τότε ὅταν ἡ παθεστηκυῖα ἑκάότων 195 
Γξις διαμένῃ" μὴ µενούσης δὲ αὐτῆς δι ἀμφότερα ἀπόὶ- 608 
Άυται. γέγνεται δὴ πάντων γένεσις, ἡνίκ' ἂν τί πάθος ᾗτιοδθα 
δῆλον ὡς ὁπόταν ἀρχὴ λαβοῦσα αὔξην εἷς τὴν δευτέραν 
ἔλθμ µετήβασιν καὶ ἀπὸ ταύτης εἷς τὴν πλησίον, καὶ 
µέχρι τριῶν ἐλθοῖσα αἴσθησιν οχῇ τοῖς αἰσθανομένοις. 

μεταβάλλαν μὲν οὖν οὕτω καὶ μετακινούµενον γίγνεται 
πᾶν ἴσει δὲ ὄντως ὄν, ὁπύταν µένῃ' μιεταβαλὸν δὲ εἷςαο 
ἄλλην ἔξιν δάφΏαρται παντελῶς' ἂρ οὖν κινήσεις πάσως 
εἰρήκαμεν ὡς ἐν εἴδεσι λαβεῖν μετ ἀριθμοῦ, πλήν γε, ὦ 
φίλοι, δυοῖνς Β 

λα. Ποίαιν δή: 

4Θ. Σπιδύν, ὦ ᾿γαθέ, ἐκείναιν, ὧν Ένεκα πᾶσα ἡμῖν 39 
ἐστὶν ἡ σκέψις τὰ νῦν. 

XA. «έγε σαφέστερον. 

4Θ. 3υχῆς ἦν ἕνεκά που; 
ΚΙ. Πάνυ μὶν οὖν. 

4Θ. Ἔστω τοίνυν ἡ μὲν ἕτερα δυναµένη κινεῖν κίνη- 38 
σι, ἑαυτὴν δὲ ἀδυνατοῦσα ἀεὶ µία τις, ἡ δὲ ἑαυτήν τ᾽ 
ἀεὶ καὶ ἕεερα δυναµένη κατά τε συγκρίσεις ἕν τε διακρί- 
σεσιν αὔξαις τε καὶ τῷ ἐναντίῳ καὶ γενέσεσι καὶ φθοραῖς 
ἄλλη µία τις αὖ τῶν πασῶν κινήσεων. [ν 

Κα. Έστω γὰρ οὖν. 35 
4Θ. Οὐκοῦν τὴν μὶν ἕτερον ἀεὶ κινοῦσαν καὶ µετα- 

βαλλοµένην ὑφ᾽ ἑτέρον Φήσομεν ἐνάτην αὖ, τὴν δὲ ἑαυτὴν 
κινοῦσαν καὶ ἕτερα, ἐναρμόττουσαν πᾶσι μὶν ποιήµασι, 

πᾶσι δὲ παθήµασε, καλουμένην δὲ ὄνεως τῶν ὄντων πάντων 
μεταβολἡν καὶ κίνησεν, ταύτην δὲ δεκάτην σχεδὸν ἐροῦμεν. 40 

Κα. Παντάπασι μὶν οὖν. 

460. Τῶν δὴ δίκα μάλιστα ἡμῖν κινήσεων τίν᾿ ἂν προ- 
κρίναιµεν ὀρθότατα πασών ἐῤῥωμενεστάτην τε εἶναι καὶ ὉὮὉ 
πρακτικὴν διαφερόντως; 

Κά. Μυρίῳ ἀνάγκη που φάναι διαφέρειν τὴν αὐτὴν ο 
αὐτὴν δυναµένην κινεῖν, τὰς δὲ ἄλλας πάσας ὑστέρας. 
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4Θ. Εὖ έχεις. ἂρ οὖν ἡμῖν τῶν νῦν οὐκ ὀρθῶς 

ῥηθέντων μεταθετέον ἓν ἢ καὶ δύο, 
Κ4. Ποῖα φῄς: 

486. T τῆς δεκάτης ῥηῦὶν οχιδὸν οὐκ ὀρθῶς 

πεἴρηται. 

Κα. Πῆι 
48. Πρῶτον γενέσει τ᾽ ἐσεὶ καὶ ῥώμῃ κατὰ λόγον: 

τὸ δὲ µετά τοῦτο ἔχομεν τούτου δεύτερον, ἄρτι ῥηθὲν 
ἀτύπως ἵνατον. 

Κα Πώς λέει: 

4Θ. δε. ὕταν ἕτερον ἅλλο ἡμῖν µεταβάλῃ καὶ τοῦτο 
ἄλλο ἕτερον ἀεί, τῶν τοιούτων ἄρα ἴσται ποτέ τι πρῶτον 
μεταβάλλον; καὶ πῶς, ὅταν ὑπ' ἄλλου κιγῆται, τοῦτ) ἔσται 

ποτὶ τῶν ἁλλοιούνεων πρῶτον: ἀδύνατον γάρ. ὦλλ' ὅταν 
15 ἄρα αὐτὸ αὐτὸ κινῆσαν ἕτερον ἀλλοιώσῃ, τὸ ἅ᾽ ἕτερον 

ἆλλο, καὶ οὕτω δ] χίλια ἐπὶ µυρίοις γέγνηται τὰ κινη- 
306 δέντα, μῶν ἀρτή τις αὐτῶν ἔσται τῆς κιγήσεως ἁπάσης 

ἄλλη πλὴν ἡ τῆς αὐτῆς αὐτὴν κιγησάσης µεταβολή: 
AA. Κάλλιστα εἶπες, συγχωρητέα τε τούτοις. 

πο. 4Θ. Ἔτι δὴ καὶ τῇδε εἴπωμεν, καὶ ἀποκριώμεθα 

πάλιν ἡμῖν αὐτοῖσιν. εἰ σταίη πως τὰ πάντα ὁμοῦ γενό- 
μενα, καθάπερ οἱ πλεῖστοι τῶν τοιοίτων τοὶμῶσι Λέγεινν 

τίν᾿ ἄρα ἐν αὐτοῖς ὠνώγκη πφώτην κίνησιν γενέσθαι τῶν 
εἰρημένων: 

6. Κ4. Τὴν αὐτὴν δή που κινοῦσαν. ὑπ ἄλλον γὰρ 
Β οὐ μήποτε ἔμπροσθεν µεταπέσῃ, αηδεμιᾶς γε ἐν αὐτοῖς 

οὔσης ἔμπροσθεν µεταπτώσεως, 
46. ᾽Αρχὴν ὄρα κωήσεων πασῶν καὶ πρώτη» ἴν τε 

ἑστῶσι γενοµένην καὶ ἐν κιγουµένοις οὖσαν τὴν αὐτὴν 

498 μα κινοῦσαν φήσοµεν ἀναωγκαίως εἶναι πρεσβυτάτην καὶ κρα 

τίσεην µεταβολήν πασῶν, τὴν δὲ ἁλλοιουμένην ὑφ᾽ ἑτέρου, 
κιοῦσαν δὲ ἕτερα δευτέρα». 

Κα. Αληθέστατα ἀέγεις. 

4Θ. Οπότε δὴ τοίνυν ἐνταῦθά ἐσμεν τοῦ ἀύγου, 
(15 εόδε ἀποκρινώμεθα. 

Κά. Τὸ ποῖον; 

4Θ. ᾿Ἐὰν ἴδωμέν που ταύτην γεροµένην ἐν τῷ γηΐνῳ 
ἢ ἐνύδρω ἢ πυροειδεῖ, κεχωρισµίνω ἡ καὶ ξυμμιγεῖ, εί 
ποτε φήσοµεν ἐν τῷ τοιούτω πάθος εἶναι; 

ο Κα. Μῶν ἄρα µε ἐρωτᾷς εἰ ζῇν αὐτὸ προσεροῦμεν 

ὅταν αὐτὸ αὐτὸ κινῆ; 

486. Ναί 

Κά. Ζῇν' πῶς 1ὰρ οὔς 
αθ. Τί δαί; ὁπύταν φυχὴν ἓν τισιν ὁρῶμεν, μῶν 

ὦ ἆλλο ἢ ταὐτὸν τούτῳ; ν ὁμολογητέον: 

Κμ. Οὐκ ἄλλο. 

ρ 4Θ. Ἔχε δὴ πρὸς 4ιός" ἆφ οὐκ ἂν ἐθέλοις περὶ 
Έκαστον τρία νοεῖν; 

1.τ 

13. καὶ πῶς -- ἀδύνατον γάρ haud duble Cliniae sunt tribuenda. Αντ. -- 
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XA. Πῶς λέγεις; 

48. Ἓν μὶν τὴν οὐσίαν, ἓν δὲ τῆς οὐσίας τὸν λόγον, 
Ἐν δὲ τὸ ὄνομα. καὶ δὴ καὶ ἐρωτήσεις εἶναι πεφὶ τὸ ὂν 

ἅπαν δύο. 
Κ. Πώς δύο 5 
48. Τοεἳ μὲν ἡμᾶν ἕκαστον τοὔνομα πφοτεινόµενον 

αὐτὺ τὸν λόγον ἀπαιτεῖν, τοτὶ δὲ τὸν λόγον αὐτὸν προ- 
τεινόµενον ἐρωτᾷν αὖ τοὔνομα. ἄρά γε τὸ τοιόνδε αὖ 
βονλόμεβα νῦν λέγειν; 

Κι. ΛΡὸ ποῖον; . 

48. "στι που δίχα διαιρούµενον ἐν ἄλλοις τε καὶ Ε 
ἐν ἀριθμῷ. τούτῳ δὴ τῷ κατ ἀφιθμὸν ὄνομα μὲν ἄρτιον, 
λόγος δὲ ἀθιθμὸς διαιφούµενος εὖς ἴσα δύο µέρη. 

Κι. Ναί 

αθ. Τὸ τοιοῦτον φράζω. Πῶν οὖν οὐ ταὐτὸν ἕκα- 16 

τέρως πφροσαγοφεύοµεν, ἄν τε τὺν λόγον ἐρωτώμενοι τοῦ- 

τοµα ἀποδιδώμεν, ἄν τε τοὔνομα τὸν λόγον, ἄφειον ὀνό- 
ματι καὶ λόγω, δίχα διαιρούµενον ἀριθμόν, πφοσαγορεύ- 
οντες ταὐτὺν ὄνι 

ΚΑ. Παντάπασι μὲν οὖν, 30 

4Θ. Ὃι δὴ φυχὴ τοὔνομα, εἰς τούτον λόγος; ἔχομεν 

ἄλλον πλὴν τὸν νῦν δη ῥηθύτα, τὴν δυραµίνην αὐτὴν 896 
αὐτὴν κινεῖν κίνησιν; 

Κα. Τὸ ἑαυτὸ κιμεῖν φὴν λόγον ἔχειν τὴν αὐτὴν οὐ- 
σίαν ἤνπερ τοὔνομα ὃ δὴ πάντες φυχὴν προσαγορεύοµενς 15 

48. Φημί γε. εἰ δ) ἴσει τοῦτο οὕτως ἴχον, ρα ἔτι 

ποθοῦμεν μὴ ἱκανῶς δεδεῖχθαι φυχὴν ταὐτὸν ὃν καὶ τὴν 

πρώτη» γένεσιν καὶ κίνησιν τῶν τε ὄντων καὶ γεγονότων 

καὶ ἐσομένων καὶ πάντων αὖ τῶν ἐναντίων τούτοις, 

ἐπειδή γε ὠγεφάνη μµεταβολῆς τε καὶ κιήσεως ἁπάσης 30 Β 
αὐτία ἅπασινς 

Κά.  Οὔκ, ἀλλὰ ἱκαρώτατα δέδεαται φυχὴ τῶν πάν- 

των πριοβυτάτη, φαγεῖσά γε ἀρχὴ κινήσεως. 
αθ. αρ) οὐνωούγ ἡ δι ἕτερον ἐν ἄλλω γιγνοµένη 068 

κίνησις, αὐτὸ δὲ ἓν αὐτῷ µηδέποτε παρέχουσα κιμεῖσθαι 15 

μηδὶν δευτέρα τε καὶ ὁπόσων ἀριθμῶν βούλοιτο ἄν τις 
ἀριθμεῖν αὐτὴν πολλοστήν, τοσούτων, σώματος οὖσα ὄντως 
ἀφύχου µεταβολή; 

Κι. Ὀρθῶς. 
40. ᾿Ορθώς ἄρα καὶ κυρίως ὠληθέστατά τε καὶ τε- 10 

λεώτατα εἰρηκότες ἂν εἶμεν φυχὺν μὶν προτέραν γεγο- ϐ 
γέναι σώματος ἡμῖν, σώμα δὲ δεύτερόν τε καὶ ὕστερον 
ψυχῆς ἀρχούσης ἀρχόμενον κωτὰ φίσι». 

Κ. Αληθέστατα μὲν οὖν. 
4θΘ. Μιμνήμεθά γε μὴν ὁμολογήσαντες ἐν τοῖς .. 

πρόσθεν ὡς εἰ φυχῆ φανείη πρισβυτέρα σώματος οὖσα, 

καὶ τὸ φυχῆς τῶν τοῦ σώματος ἴσοιτο πρεσβύτερα. 
Κι. Πώάνυ μὶν οὖν. 

1 
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4Θ, Τρόποι δὲ καὶ ἤθη καὶ βουλήσεις καὶ λογισμοὶ 

καὶ δόξαι ἀληθεῖς ἐπιμέλειαί τε καὶ µνῆμαι πρύτερα µή- 
κους σωμάτων καὶ πλάτους καὶ βάθους καὶ ῥώμης εἴη 
γεγονότα ἄν, εἴπερ καὶ φυχἠ σώματος. 

δ Κ4. Ανάγκη. . 

4Θ. Αρ οὖν τὸ μετὰ τοῦτο ὁμολογεῖν ἀναγκαῖον τῶν 
τε ἀγαθῶν αἰτίαν εἶναι φυχἠν καὶ τῶν κακῶν καὶ κα- 
λῶν καὶ αἰσχρῶν δικαίων τε παὶ ἀδίκων καὶ πάντων 
τῶν ἐναντίων, εἴπερ τῶν πάντων γε αὐτὴν Φήσομεν 

μ αὐτίαν 

Κα. Πῶς γὰρ οὓς 

4θ. Ψυχὴν δὴ διοικοῦσαν καὶ ἐφοικοῦσαν ἐν ὤπασι 

τοῖς πώντη κιγουµένοις μῶν οὗ καὶ τὸν οὐρωνὸν ἀνάγκη 

διοικεί; φάναις 

1 Χα. Τί μήν: 

486. ΛΙίαν ἡ πλείους; Πλείους" ἐγὼ ὑπὲρ σφῶν ὧπο- 
αριγοῦμαι, δυοῖν μέν γέ που ἔλαττον μηδὶν τιθῶμεν, 

τῆς τε εὐεργέτιδος καὶ τῆς τώναντία δυναµένης ἐξεφγά- 
ζεσθαι. 

20 ΚΑ. Σφύδρα ὀρθῶς εἴρηκας. 

46. Εἶεν. ἄγει μὶν δὴ Ψυχἠ πάντα τὰ κατ᾽ οὐρανὸν 

καὶ γῆν καὶ θάλατταν ταῖς αὐτῆς κινήσεσιν, αἷς ὀνόματά 
ἐστι βούλεσθαι, σκοπεῖσθαι, ἐπιμελεῖσθαι, βουλεύεσθαι, 
δοξάζειν ὀφθῶς, ἐψφευσμένως, χαίρουσαν, λυπουμένην, 

16 θαῤῥοῦσαν, φοβουμένην, μισοῦσαν, οτέργουσαν καὶ πά- 
0 Ἅσαις ὅσαι τούτων ξυγγενες ἢ πρωτουργοὶ κινήσεις τὰς 

δευτεφουργοὺς αὖ παραλαμβώνουσαι κινήσες σωμάτων 

ἄγουσι πάντα εἰς αὔξησιν καὶ φθίσιν καὶ διάκρισιν καὶ 
σύγκρισι:. καὶ τούτοις ἐπομένας θερμµύτητας, ψύξεις, 

1η βαρύτητας, κουφότητας, σκληρὺν καὶ µαλακόν, λευκὸν 
Β καὶ μέλαν, αὐστηρὺν καὶ γλυκὺ καὶ πᾶσιν οἷς ψυχἠ 

χθωµένη, νοῦν μὲν προσλαβοῦσα ἀεὶ Θεὺν Φεὺς οὗσα, 
ὀρθὰ καὶ εὐδαίμονα παιδαγωγεῖ πάντα, ἁνοίᾳ ὅξ 
ἐυγγενομένη πάντα αὐ τάνανεία τούτοις ἀπεργάζεται. 

4ὅ τιθῶμεν ταῦτα οὕτως ἔχειν, ἢ ἴτι διστάζοµεν εἰ ἱτέρως 

πως ἔχει; 
Κα. Οὐδαμῶς. 

ΑΘ. ἨΠότερον οὖν δὴ Ψυχῆς γένος ἐγκρατὶς οὐρανοῦ 

καὶ γῆς καὶ πάσης τῆς περιόδου γεγογέναι φῶμεν τὸ φρό- 

«0 γίμον καὶ ἀρετῆς πλήρες, ἢ τὸ µηδέτερα κεκεηµένον: 
ο βούλεσθε οὖν πρὸς ταῦτα ὧδε ἀποκφιγώμεβα; 

Κα. Πώς; ⸗ 

40. Εὖ μέν, ὦ θαυμάσιε, φῶμεν, ἡ ξύμπασα οὐ- 
ρανοῦ ὁδὺς ἅμα καὶ φορὰ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ὄντων ἀπάν- 

ετων νοῦ κινήσει καὶ περιφορᾷ καὶ λογισμοῖς ὁμοίαν φύσιν 

903 ἴχει καὶ ξυγγενῶς ἔρχεται, δῇλον ὡς τὴν ἀρίστην ψυχὴν 
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φατέον ἐπιμελεῖσθαι τοῦ κόσμου παντὸς καὶ ἄγειν αὐτὸν 
τὴν τοιαύτην ὁδὸν ἐκείνην. 

Κα. Ὀρθῶς. 
40. Εὐ δὲ μανιῶς τε καὶ ἀεάκεως ἴρχεται, τὴν D 

κακήν. ' 5 
Κ. Καὶ ταῦτα ὀρθῶς. 
48. Τίνα οὖν δὴ γοῦ κίνησις φύσιν ἔχει; τοῦτο ἤδη 

χαλεπόν, ὦ φίλοι, ἐρώτημα ὠποκρινόμενον εἰπεῖν ἐμφρό- 
2ως. δι δὴ καὶ ἐμὲ τῆς ἀποκρίσεως ἡμῖν δίκαιον τὰ 
|ὖν προσλαμβάνειν. | 1ο 

Κι. Εὺ λέγεις, 

4Θ. Mij τοίνυν ἐξ ἐνανείας οἷον εἰς Πλιον ἀποβλέ- 
ποντες, νύχτα ἐν µεσημβρία ἐπαγόμενοι, ποιησώµεθα τὴν 
ἀπύόκρισιν, ὡς οῦν παεὶ Θνητοὶς ὤμμασιν ὀψόμενοί τε 
καὶ γγωσύµενοι Ἱκανῶς' πρὸς δὲ εὐιόνα τοῦ ἐρωεωμένου 6 R 
βλέποντας ὠσφαλέστερον ὁρᾷν. 

Κά. Πώς λέγεις; 

48. Ἡι προσέοικε κιγήσει νοῦς, τῶν δέκα ἐκείνων 

κινήσεων τὴν εὐιόνα λάβωμεν' ἣν συναναμφησθεὶς ὑμῖν 
ἐγὼ κου ῇ τὴν ἀπόκφισιν ποιήσομαι. ο 

Κ. Κάλλιστα ἂν λέγοις. 

46. ἸΜεμνήμεθα τοίνυν τό γε τοδοῦτον τῶν τότε 
ἔτι, ὅτι τῶν πάνεων τὰ μὲν κινεῖσθαι, τὰ δὲ µένειν 
ἔθεμεν. 

Κα. Ναί 

486. Τῶν ὅ) αὖ κινουμένων τὰ μὲν ἐν ἑνὶ τόπῳ κι- 
μεῖσθαι, τὰ ὅ᾽ ἐν πλείοσι φερόµενα. 

Κά. Ἔσει ταῦτα. 

48. Τούτοι, δὴ τοῖν κιγήσεοιν τὴν ἐν ἓνὶ φεροµένην 
ἀεὶ περέ γέ τι μέσον ὠἀνάγκη κινεῖσθαι τῶν ἐντόρνων οὐὗ- 10 
σαν µίμημά τι κύκλων, εἶναί τε αὐτὴν τῇ τοῦ νοῦ πε- 
ριόδῳ πάντως ὡς δυνατὸν οὐκειοτάτην τε καὶ ὁμοίαν. 

XA. Πῶς λέγεις; 

4Θ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ δή που καὶ ὡσαύτως καὶ ἐν 
τῷ αὐτῷ καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ καὶ ἕνα 16 
λόγον καὶ τάξιν μίαν ἄμφω κινεῖσθαι λέγοντες νοῦν τήν 
τε ἐν ἐνὶ φεροµένην κίνησιν, σφαίρας ἐντόρνου ἄπεικα- Β 
αμίνα φοφαῖς, οὐκ ἄν ποτε φανεῖμεν φαῦλοι δημιουργοὶ 
λόγω καλῶν εὐιόνων. 

«Κα. ᾿Ορθότωτα λέγεις. ϱ 

48. Οὐκοῦν αὖ ἤ γε µηδέποτε ὠσαύτως μηδὶ κατὰ 
τὰ αὐτὰ μηδὲ ἐν ταύτῷ μηδὲ περὶ ταὐτὰ μηδὲ πρὸς 
ταὐτὰ μηδ᾽ ἐν ἓνὶ φεροµένη μηδ’ ἐν κόσµῳ μηδ’ ἐν τάξει 
μηδὲ ἔν τιν λόγῳ πίνησις ἀνοίας ἂν ἀπάσηο εἴη ξυγ-/; 
γενήςς .5 

Κά. Εἴη γὰρ ὢν ἀληθέσεατα. 
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4Θ. Νῦν δὴ χαλεπὸν οὐδὲν ἴτι διαφῥήδην εἰπεῖν 
205 «ὡς, ἐπειδὴ Ψυχἠ μέν ἐστιν ἡ περιάγουσα ἡμῖν πάντα, 

τὴν δὲ οὐρανοῦ περιφορὰν ἐξ ἀνάγκης περιάγειν φατέον 
ἐπιμε]ουμένην καὶ κοσμοῦσαν ἤῆτοι τὴν ἀρίστην φυχὴν ἢ 

δτὴν ἐναντίαν. 

Κα. Ὦ ἑένε, ἀλλὰ ἕν γε τῶν νῦν εἰρημένων οὐδ' 
ἄσιον ἄλλως λέγειν ἢ πᾶσαν ἀρεεὴν ἔχουσαν φυχὴν μίαν 
ἢ πλείους περιάγειν αὐτά. 

4Θ. Κάλλιστα, ὦ Κλεινία, ὑπήκουσας τοῖς λόγοις. 

Ρ ιατόδε δὲ προσυπάκουσον ἔτι, 

Κ4. Τὸ ποῖον; , 
4Θ. "Ἠλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα, εἴπερ 

670. φυχἠ περιάγει πάντα, ἆρ οὐ καὶ ἓν ἕκαστον : 
Κα. Τί μήν: 

5. αθ. Περ ἑνὸς δὴ ποιησώμεθα 1όγους. οἳ καὶ ἐπὶ 

πάντα ἡμῖν ἄσερα ἁρμόττοντες φανοῦνται. 
Και Τέος 

ΑΘ. Ἠλίου πᾶς ἄνθρωπος σῶμα μὲν ὁρᾷν φυχἠν δὲ 
οὐδείς: οὐδὲ γὰρ ἄλ]ου σώματος οὐδενὺς οὔτε ζῶντος 

30 οὔτε ἀποθνήσκοντος τῶν ζώων, ἀλλὰ ἐλπὶς πολλὴ τὺ πα- 
Ε µράώπαων τὸ γένος ἡμῖν τοῦτο ἀναίσθητον πάσαις ταῖς τοῦ 

σώματος αἰσθήσεσι περιπεφυκέναι, νοητὸν ὅ εἶναι νῷ µόνῳ. 
µόνῳ δὴ καὶ διανοήµαει λάβωμεν αὐτοῦ πέρι τὺ τοιόνδε. 

Κι. Ποῖον; J 

40. "Ἠλιον εἰ περιάχει ψυχή, τριῶν αὐτὴν ἓν λέ- 
Ίγοντες δρᾷν σχεδὸν οὖκ ἀποτευξόμεβα. 

Κάι Των; 

ΑΘ. Ὡς ἢ ἐνοῦσα ἐντὸς τῷ περιφερεῖ τούτῳ φαινο- 
µένῳ σώματι πάντη διακοµίζε τὸ τοιοῦτον, καθάπερ 

0 ἡμᾶς ἡ παρ ἡμῖν ψυχὴ πάντη περιφέρει" ἤ ποῦεν ἔξω- 
8εν σῶμα αὕτη πορισαµένη πυρὺς ἤ τινος ἀέρος, ας 

399 Ἅµόγος ἐστί τινων, ὠθεῖ βέᾳ σώματι σῶμα": ἢ τρίτον αὐτὴ 
φιλὴ σώματος οὖσα, ἴχουσα δὲ δυνάµεις ἄλλας τινὰς 
ἐπερβαλλούσας θαύματι ποδηγεῖ. 

3. ΚΙ. Ναί 
4Θ. Τοῦτο μὶν ἀνάγκη, τούτων ἓν γέτι δρῶσαν φυ- 

χὴν πάντα διάγειν. αὐτοῦ δῇ ἄμεινον ταύτην τὴν φυγή», 
εἴεε ἐν ἅρμασιν ἔχουσα ἡμῖν ἥλιον ὄγει φῶς τοῖς ὤπασιν 
εἴτ ἴξωθεν εἴθ' ὅπως εἴθ' ὕπη, Δεὺν ἡγεῖσθαι χρεὼν 

Φυπάντα ἄνδρα. ἢ πῶς: 
Β Κά. Ναί, τόν γὲ που μὴ ἐπὶ τὸ ἴσχατον ἀφιγμένον 

ἁροίας. 
4Θ. "ασερων δὲ δὴ πέρι πάντων καὶ σελήνης ἔνιαυ- 

τῶν τε καὶ μηνών καὶ πασῶν ὡρῶν πέρι τίνα ἄλλον λό- 
«ὅγον ἐφοῦμεν ἢ τὸν αὐεὺν τοῦτον, ὡς ἐπειδὴ φυχὴ μὲν 

2 ἢ φυχαὶ πάντων τούτων αἴτιαι ἐφάνησαν, ἀγαθαὶ δὲ 

30 * 

3. τήν γε 
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πᾶσαν ἀρετήν, Θεοὺς αὐτὰς εἶναι φήσομεν, εἴτε ἐν σώ- 
µασιν ἐνοῦσαι, ζώα ὄντα, κοσμοῦσι πάντα οὐρανὸν εἴτε 
ὅπη τε καὶ ὅπως: ἴσθ' σεις ταῦτα ὁμολογῶν ἐὑπομενεῖ 
μῆ θεῶν εἶναι πλήρη πάντα; 

Κα. Οὐκ ἔσειν οὕτως, ὦ ξένε, παραφρονών οὐδείς,δ 6 

40. Τῷ μὶν τοίνυν μὴ νομίζοντι θεοὺς ἐν τῷ πρό- 
σῦεν χρόνω,, ὦ Μέγιὰλέ τε καὶ Νλεινία, εἰπόντες ὄρους 
ἁπαλλαττώμεθα, 

Λα. Τίνας: 

4Θ. Ἡ διδάσκειν ἡμᾶς ὡς οὐκ ὀρθῶς λέγομεν τιθέ- ιο 
µενοι ψυχὴν γένεσιν ἁπάντων εἶναι πρώτην καὶ τἆλλα 
ὁπόσα τούτῳ ξυνεπόµενα εἴπομεν, ἡ μὴ δυνάµενον βέλ- 
τιον λέγειν ἡμῶν ἡμῖν πείθεσθαι καὶ ζῆν θεοὺς ἡγούμενον 
εἰς τὺν ἐπίλοιπον βίον. ὀρῶμεν οὖν εἴτε ἱκανῶς ἤδη τοῖς ϐϱ 
οὐχ ἠγουμένοις θΘεοὺς εἰρήκαμεν ὡς εἰσὶ θεοί, εἴτειδ 
ἐπιδεῶς. 

«4. "'Ἠκιστά γε, ὦ ξένε, πάντων ἐπιδεῶς. 
4Θ. Τούτοις μὲν τοίνυν ἡμῖν τὸ λόγων τέλος ἐχέτω" 

τὸν δὲ ἠγούμενον μὲν Φεοὺς εἶναι, μὴ φροντίζειν δὲ αὐ- 
τοὺς τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, παραμυθητέον. Ὦ Ἡν 

ἄριοτε δὴ φῶμεν, ὅτι μὲν ἡγεῖ Φεούς, συγγένειά τις ἴσως 38 
σε Θεία πρὸς τὸ ξύμφυτον ἄγει τιμᾷν καὶ νοµίζειν εἶναι" 
κακῶν δὲ ἀνθρώπων καὶ ἀδίκων τύχαι ἰδίᾳ καὶ δημοσία, Ε 
ἀληθείᾳ μὶν οὐκ εὐδαίμονες, δόξαις δὲ εὐδαιμονιζόμεναι 
σφύδρα ἀλλ’ οὐκ ἐμμελῶς ἄγουσί σε πρὺς ἀσέβειαν, ἓν τε1δ 
ΜΜούσαις οὐκ ὀρθῶς ὑμνούμεναι ἅμα καὶ ἐν παντοίοις 
λόγοις. ἢ καὶ πρὸς τέλος ἴσως ὠνοσίοις ἀνθρώπους 

ὁρῶν ἐλθόντας γηραιούς, παϊῖδας παίδων καταλιπύντας 

ἐν τιμαῖς ταῖς µεγίσαις, ταράττει τὸ νῦν ἐν ἅπασι 

τούτοις ἰδὼν ἢ δι ἀκοῆς αἰσθόμενος ἢ καὶ παντάπασιν 10 
αὐτὸς αὐτόπτης προστυχὼν πολλῶν ἀσεβημάτων καὶ δει- 
νῶν γενοµένων τεισὶ δὲ αὐτὰ ταῦτα ἐκ σμικρῶν εἰς 
τυραννίδας τε καὶ τὰ μέγιστα ἀφικομένους' τότε διὰ 

πάντα τὰ τοιαῦτα δῆλος εἶ µέμφεσθαι μὲν θεοὺς ὡς αἰ- 

τίους ὄντας τῶν τοιούτων διὰ ξυγγένειαν οὐκ ἂν ἐθέλων" 1ς 
ἀγόμενος δὲ ὑπό τινος ἁλογίας ἅμα καὶ οὐ δυνάµενος 
ὀνσχεραίνειν Φεοὺς εἰς τοῦτο νῦν τὺ πάθος ἐλήλυθας, ἩΒ 
ὥστ᾽ εἶναι μὲν δοκεῖν αὐτούς, τῶν δὲ ἀνθρωπίνων κατα- 
φφρονεῖν καὶ ἀμελεῖν πραγμάτων. ἵνα οὖν μὴ ἐπὶ μεῖζον 
Σ1Φῃ σοι πάθος πρὺς ἀσέβειαν τὸ νῦν παρὺν δύγμα, η 

ἆλλ’ ἑάν πως οἷον ἀποδιοπομπήσασθαι Ἰόγοις αὐτὸ προσ- 3908 
τὸν γενώμεθα, δυνατοί, πειρώµεθα, συνάφαντες τὸν ἑξῆς 

λόγον ᾧ πρὸς τὸν τὸ παράπαν οὐχ ἡγούμενον Φεοὺς ἐξ 
αἀρχῆς διεπερανάµεθα, τούτω τὰ νῦν προσχρήσασθαι. σὺ 
ὅ”, ὦ Κλεινία τε καὶ Μέγιλλε, ὑπὶρ τοῦ νέου καθήπερ ο 6 
ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀποκριόμενοι διαδέχεσθε' ἂν δέ τι 

»ῷ µόνῳ δὴ 
3. ἔσθ᾽ eum ΑΦίο ο: ἐσεῖν πηᾳ. 6δ, εἴθ) ab. — ὁμολογεῖ αὖ. — ὑπομενεῖ Stephanus: ὑπομένει αἲς. — 12. τούτω 

Astius: τούτω τ et corr. Q, τούτων αὖο, — 16 et 17. ἐπιδέον ᾱ. -- 15. μὲν οπι, a. — τοίνυν ἡ τῶν λόγων διέξοδος 
Winckelmnannus. — 10. τῶν οσι, a. — 34. δόξαι κα. — 16. ante παντοίοις οι. Βεκκοτί operae. — 19. νῦν Όταν ἐν. -- 
10. ἠδὼν] εἰδὼς Ὑποκοϊωαμηυς. — 33. ταῦτα ὁρᾷς ἐκ ας, — 14. τὰ οι. a. -- 40. δόγμα ἄγον, ἑών Vinckeliannus. 
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δύσκολον ἐμπίπτῃ τοῖς λόγοις, ἐγὼ σφῷ ὥσπερ νῦν δὴ 
δεξάµενος διαβιβᾶ τὸν ποταµόν. 

Κα. ᾿Ορθῶς λέγεις: καὶ οὐ τε οὕτω ταῦτα δρᾶ ποιή- 
σοµέν τε ἡμεῖς εἷς τὸ δυνατὸν ὢ λέγεις. 

5 αθ. Αλ’ οὐδὲν τάχ ἂν ἴσως εἴη χαλεπὸν ἐνδείξα-. 
σθαι τοῦτό γε, ὡς ἐπιμελεῖς σμικρῶν εἰσὶ Θεοὶ οὐχ ἧετον 
ἢ τῶν µεγέθει διαφερόνεων. ἤκονε γάρ που καὶ παρῆν 

Ὦ τοῖς νῦν δὴ λεγοµένοις, ὡς ἀγαθοί γε ὄντες πᾶσαν ἀἄρε- 
τὴν τὴν τῶν πάντων ἐπιμέλειαν οἰκειοτάτην αὐτῶν οὖσαν 

10 κέκτηνται. 
ΚΑ. Καὶ ὀφόδρα γε ἐπήκονεν. 
48. Τὸ μετὰ τοῦτο τοίνυν κοινῇ συνεξεταζόντων, 

είνα λέγοντες ἀρετὴν αὐτῶν ὁμολογοῦμεν αὐτοὺς ἀγαθοὺς 
εἶναι. φέρε, τὸ σωφφρονεῖν νοῦν τε κεκτῆσθαι φαμὲν ἀρε- 

Ιδτῆς, τὰ ὃ᾽ ἐναντία κακίας; 

XA. Φαμέν. 
40. Τί δαί; ἀρετῆς μὲν ἀνδρίαν εἶναι, δειλίαν δὲ 

κακίας, 

3910 4. Πάνν μὲν οὖν. 
Επ 40. Καὶ τὰ μὲν αἰσχρὰ τούτων, τὰ δὲ καλὰ φήσοµεν; 

Κά. Ανάγκη. 
40. Καὶ τῶν μὲν προσήκειν ἡμῖν, εἴπερ, ὁπύσα 

φλαῦρα, θεοῖς δὲ οὔτε µέγα οὔτε ομικρὸν τῶν τοιούτω» 
μετὸν ἐροῦμεν; 

35. Κα. Καὶ ταῦ) οὕτως ὁμολογοῖ πᾶς ἄν. 
486. Τί δαί; ἀμέλειάν τε καὶ ἁργίαν καὶ τρυφἠν εἷς 

ἀριτὴν ψυχῆς Φήσομεν; ἢ πῶς λέγεις; 

κά. Καὶ πῶς; 
αθ. αλλ’ εἷς τοὐναντείον; 

κ Κά. Ναί 

οι 48. Τάναντία ἄρα τούτοις εἰς τοὐναντίον, 
Κα. Τούναντίον. 
4Θ. Τί οὖν δή; τρυφῶν καὶ ἁμελὴς ἀργός τε, ὃν 

07: ὁ ποιητής κηφῆσι κοθούροισι μάλιστα εἴκελον ἔφασκεν 
αἲ εἶναι, γέγνοιτ ἂν ὁ τοιοῦτος πᾶς ἡμῖν: 

Κα. ᾿Ορθότατά γε εἰπών. 
4Θ. Οὐκοῦν τόν γε Θεὸν οὐ ῥητέον ἴχειν ἦθος τοι- 

οὔτον ὃ γέ τοι αὐτὸς μισεῖ. τῷ τέ τι τοιοῦτον φθέγγε- 
σθαι πειρωµένω οὐκ ἐπιτρεπτέον. 

ο. Κά. Οὐ μὲν δή: πῶς γὰρ ἄν; 
β 4Θ. πι δὴ προσήκει μὲν πράττειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι 

914 διαφερόντως τινός, ὁ δὲ τούτου γε νοῦς τῶν μὲν μεγάλων 
ἐπιμελεῖται, τῶν ομικρῶν δὲ ἀμελεῖ, κατὰ τίνα ἐπαινοῦν- 
τες τὸν τοιοῦτον λόγον οὐκ ἂν παντάπασι πλημμελοῖμεν:; 

4’ σκοπῶμεν δὲ ὧδε. ἄρ οὐ κατὰ δύο εἴδη τὸ τοιοῦτον 
πράττει ὁ πράττων εἴτε Θεὸς εἴ ἄνθρωπος; 

1. σφῷὼ Stephanus: 

Π4ΑΤΘΝΟΣ ΝΟΜΘΩΝ ι’. 

XA. Ποίω δὴ λέγοµεν; 
40. "Ἡ διαφέρον οὐδὲν οἰόμενος εἶναι τῷ ὅλω ἀμε- 

λουµένων τῶν ομικρῶν, ἢ ῥᾳθυμίᾳ καὶ ερυφῇ, εἰ δια- C 
φέρει, ὁ δὲ ἀμελεῖ. ἢ ἴστιν ἄλλως πως γιγνοµένη ἀμέλεια ; 
οὗ γάρ πον ὅταν γε ἀδύνατον ᾗ τῶν ἀπάνεων ἐπιμελεῖ- 6 
σδαι, τότε ἀμέλεια ἴἔσται τῶν σμικρῶν ἢ μεγάλων μὴ 
ἐπιμελουμένω, ὧν ἂν δυνάµει θεὺς ἢ φαῦλός τις ὤν ἐλ- 
ἀιπὴς καὶ μὴ δυνατὸς ἐπιμελεῖσθαι γίγνηται. 

Κ4. Πῶς γὰρ ἄν; 
4Θ. Νῦν δὴ δύ ὄντες τρισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀποκρινά- 19 

σθωσαν οἱ θεοὺς μὲν ὠἀμφύτεροι ἁμολογοῦντες εἶναι, πα- 
ραιτητοὺς δὲ ὥτερος, ὁ δὲ ἁμελεῖς τῶν σμοιρῶν. πρῶτον ὉὮ 
μὶν θιοὺς ἀμφότεφοί φατε γιγνώσκειν καὶ ὁρᾷν καὶ ἀκού- 
ειν πάντα, λαθεῖν δὲ αὐτοὺς οὐδὶν δυνατὸν εἶναι τῶν 

ὁπύσων εἰσὶν αἲ αἰσθήσεις τε καὶ ἐπιστῆμαι. ταύτῃ λέγετε 15 
ἔχειν ταῦτα, ἢ πῶς; ' 

AA. Οὕτως. 

48. Τί δαί; δύνασθαι πάντα ὁπόσων αὖ δύναμίς 343 
ἐστι θνητοῖς τε καὶ ἀθανάτοις; 

Κα. Πῶς γὰρ οὐ συγχωρήσονται καὶ ταῦτα οὕτως 1ο 
ἔχεινι 

4Θ. Καὶ μὴν ἀγαθούς γε καὶ ἀρίστους ὠμολογήκα- Ἑ 
μεν αὐτοὺς εἶναι πέντε ὄντες. 

AA. Σφύδρα γε. 

αθ. αρ οὖν οὐ ῥᾳθυμίᾳ μὲν καὶ τρυφῇ ἀδύνατον 15 

αὐτοὺς ὁμολογεῖν πφράττειν ὀτιοῦν τὸ παρώπαν, ὄντας 
γε οἴους λέγομεν; δειλίας γὰρ ἴκγονος ἓν γε ἡμῖν ἁργία, 

ῥαθυμία δὲ ἁργίας καὶ τρυφῆς. 
Κά. ᾽Αιηθέστατα λέγεις. 
40. Αγία μὶν δὴ καὶ ῥᾳθυμίᾳ οὐδεὶς ἀμελεῖ θεῶν' ad 

οὐ γάρ µέτεστιν αὐτῷ που δειλίας. 

Κ4. Ὀρθόεατα λέγεις. 

46. Οὐκοῦν τὸ λοιπόν, εἴπερ ἁμελοῦσι τῶν σμικρῶν 909 
καὶ ὀλίγων τῶν περὶ τὺ πᾶν, ἢ γιγνώσκοντες ὡς τὸ πα- : 
ράπαν οὐδενὸς τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθαι δεῖ, ὄρῷεν as 

ἂν τοῦτο, ἢ τί τὸ λοιπὺν πλὴν τῷ γιγνώσκειν τοῦ- 

ναντίον: 
κι. Οὐδίν. 

ΑΘ. Πύτερον οὖν, ὦ ἄριστε καὶ βέλτιστε, θῶμίν σε 
λέγοντα, ὥς ἁἀγνοοῦντάς τε καὶ δέον ἐπιμελεῖσθαι δα 
ἄγνοιαν ἁμελοῦντας, ἢ γιγνώσκοντας ὅτι δεῖ, καθάπερ «33 
οἳ φαυλότατοι τῶν ἀνθρώπων λέγονται ποιεῖν, εἰδότες 

ἅλλα εἶναι βελτίω πφάττειν ὧν δὴ πράττουσι διά τινας 
Πστας ἡδονῶν ἡ λυπῶν οὐ ποιεῖν; Π 

Κά. Πῶς γὰρ ἄνι .. 
4. Οὐκοῦν δὴ τά γε ἀνθρώπινα πράγματα τῆς τε 
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ἐμφύχου μετέχει φύσεως ἅμα, καὶ Θεοσεβέσατον αὐτό 
ἐσει πάντων ζώων ἄνθρωπος; 

ΚΗ. Ἔοικε γοῦν. 
46. Θεῶν γε μὴν κτήματά φαµεν εἶναι πάντα ὁπόσα 

5 θνητὰ ζῶα, ὤνπερ καὶ τὸν οὐρανὸν ὕλον. 
Κα. Πῶς γὰρ οὔ: 
4Θ. δη τοίνυν σμικρὰ ἢ μεγάλα τις φάτω ταῦτα 

6 εἶναι τοῖς Θεοῖς' οὐδετέρως γὰρ τοῖς κεκτηµένοις ἡμᾶς 
ἀμελεῖν ὢν εἴη προσήκο», ἐπιμελεστάτοις γε αὖσι καὶ ἀρί- 

Ἠστοις. σχοπῶμεν γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔτι πρὸς τούτοις. 

Κμ. Τὸ ποῖον: 
ΑΘ. Τὸ περί τε αἰσθήσεως καὶ δυνάµεως, ἀρ' 

ἐναντίως ἀλλήλοιν πρὸς ῥαστώνην καὶ χαλεπότητά ἐἔστον 

πεφυκότε; 

is η. Πῶς λέγειρη 

48. "Ορᾷν μέν που καὶ ἀκούειν τὰ σμικρὰ χαλεπώ- 
τερον ἢ τὰ μεγάλα φέρειν δὲ αὖ καὶ κρατεῖν καὶ ἑπιμε- 

314 εῖσθαι τῶν σμικρῶν καὶ ὀλίγων παντὶ ῥᾷον ἢ τῶν 
ἐναντίων. 

Κ4. Καὶ πολύ γε, 

4Θ. Ἰατρῷ δὲ προστεταγµένον ὅλον τι θεραπεύειν 
βουλομένῳ καὶ ὄυναμένῳ, τῶν μὲν μεγάλων ἐπιμε]ουμένῳ, 
τῶν μορίων δὲ καὶ σμικρῶν ἀμελοῦντε, ἕξει ποτὲ καλώς 

αὐτῷ τὸ πᾶν; 
-”.ΚΗ. Οἐδαμῶς. 

ι 409. Οὐ μὴν οὐδὲ πυβερνήταις οὐδὲ σερατηγοῖς οὐδ᾽ 

οἰκονόμοις οὐδ' αὖ τιαὶ πολιτικοῖς οὐδ' ἅλλῳ τῶν τοιού- 
των οὐδενὶ χωρὶᾳ τῶν ὀλίγων καὶ σμικρῶν πολλά ἢ µε- 

Ἐ γάλα" οὐδὲ γὰρ ὄνευ σμικρῶν τοὺς μεγάλους φασὶν οἱ 
1ο λιθολόγοι λίθους εὖ κεῖσθαι. 

κ. Πῶς γὰρ ἄν: 

40. Μὴ τοίνυν τόν γε θεὸν ἀξιώσώμέν ποτε θνητῶν 
δημιουργῶν φαυλότερον, οἳ τὰ προσήκοντα αὐτοῖς ἔργα, 
ὕσωπερ ἂν ἀμείνους ὧσι, τόσῳ ἀκριβέστεφα καὶ τελεώτερα 

36 μιᾷ τέχνῃ σμικρὰ καὶ μεγάλα ἀπεργάζονται' τὸν δὲ Φεὸν 
ὄντα τε σοφώτατον βονλόμενόν τ’ ἐπιμελεῖσθαι καὶ δυ- 

4908 νάµενον, ὧν μὲν ῥᾷον ἦν ἐπιμεληθῆναι σμικρῶν ὄντων, 
μηδαμῇ ἐπιμηεῖσθαι καθάπερ ἀργὸν ἢ δειλόν τινα διὰ 
πόνους ῥᾳθυμοῦντα, τῶν δὲ μεγάλων. 

Κ4. Μηδαμῶς δύξαν τοιαύτην περὶ θεῶν, ὦ ξένε, 
ἀποδεχώμεθα" οὐδαμῇ γὰρ οὔτε ὕσιον οὔτ' ἀληθὶς τὸ 
διανόηµα διανοοίµεθ’ ἄν. 

4Θ. «οκοῦμεν δέ µοι νῦν ἤδη καὶ µάλα μετρίως δτει- 
λέχθαι τῷ φιλαιείῳ τῆς ἀμελείας πέρι θεῶν. 

45 AA. Ναί 
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460. Τῶ γε βιάξεσθαι τοῖς λόγοις ὁμολογεῖν αὐτὸν 
μὴ λέγειν ὀρθῶς. Ἐπῳδῶν γε μὴν προσδεῖσθαί µοι δοκεῖ Ἑ 
μύθων ἔτι τινῶν, 

XA. Ποίων, ὦ 'γαθέ; 
46. Πείθωμεν τὺν νεανίαν τοῖς λόγοις ὥς τῷ τοῦ δ 

παντὸς ἐπιμε]ουμένῳ πρὸς τὴν σωτηρίαν καὶ ἀρεεὴν τοῦ 
ὅλου πάντ ἐστὶ συντεταγµένα, ὧν καὶ τὸ µέρος εἰς δύνα- 
μεν Έκαστον τὸ προσῇκον πάσχει καὶ ποιεῖ. τούτοις ὅ᾽ 
εἰαὶν ἄρχοντες προστεταγµένοι ἑκάστοις ἐπὶ τὸ αμικρύτατον 
ἀεὶ πάθης καὶ πράξιας, εἰ μερισμὸν τὸν ἴσχατον τέλος 19 

ἀπειργασμένοι" ὧν ἓν καὶ τὸ σὀν, ὦ σχέτλε, µόριον ες 6 
οὖν τὸ πᾶν ἐυντείνει βλέπον ἀεί, καίπερ πάνσµικρον ὄν. σὲ 

δὲ λέληθε περὶ τοῦτο αὐτὸ ἡ αυ ας ἕνεκα ἐκείνου γίγνε- 
ται πᾶσα, ὅπως ᾗ ἡ τῷ τοῦ παντὸς βίῳ ὑπάρχουσα εὖ- 
δαίµων οὐσία, οὐχ ἕνεκα σοῦ γινοµένη, σὺ δὲ ἕνεκα 15316 
ἐκείνου. πᾶς γὰφ ἰπερὸς καὶ πᾶς ἕντεχνος δημιουργὸς 013 

παντὸς μὲν ἕνεκα πάντα ἐργάξεται, πρὸς τὸ κοινῇ ἔνν- 
τείνων βέλτιστον, µέρος μὴν ἕνεκα ὅλου καὶ οὐχ ὅλον 
µέρους ἕνεκα ἀπεργάξεται. σὐ ὅλ ἀγανακτεῖς ἀγνοῶν ὕπη Ὁ 
τὸ περὶ οἳ ἄριστον τῷ πανεὶ ἔυμβαίνει καὶ σοὶ κατὰ δύ- 30 

ραμιν τὴν τῆς κοινῆς γενέσεως. ἐπεὶ δὲ ἀεὶ φυχἠ συντε- 

ταγµένη σώματι τοτὲ μὲν ἄλλα, τοτὶ δὲ ἄλλῳ, μεταβάλλει 
παντοίας μεταβολὰς δὲ ἑαυτὴν ἢ δί ἑτέραν ψυχήν, οὐ- 
δὲν ἅλλο ἔργον τῷ πεττευτῇ λείπεται πλὴν µεεατιθέγαι 
τὸ μὲν ἄμεινον γη»όμενον ἦθος εἰρ βελτίω τόπον, χεῖρον 35 
δὲ εἰς τὸν χείρονα, κατὰ τὸ πρέπον αὐτῶν ἕκαστον, ἵνα 

τῆς προσηκούσης µοίφας λαρχάνῃ. 
Κα. ΠΠῃῇ λέγειςι [η 

4Θ. Ἡιπερ ἂν ἔχοι λόγον ῥᾳστώνη ἐπιμελείας θεοῖς 
τῶν πάντων, ταύτη µοι δοκῶ φράξδειν" εἰ μὲν γὰρ πρὸς 30 

τὸ ὅλον ὧεὶ βλέπων πλάττοι τις µετασχηματίζων τὰ πάντα, 
οἷον ἐκ πυρὸς ὕδωρ ἔμφυχον, καὶ μὴ ξύμποίλα ἐξ ἑνὸς 
ἢ ἐκ πολλῶν Ἑν, πρώτης ἢ δευτέρας ἢ καὶ τρίτης γενέ 904 
σεως µετειληφότα, πλήθεσιν ἄπορ' ἂν εἴη τὰ τῆς µετατιθε- 3417 
µένης κοσµήσεωφ᾽ νῦν ὅ᾽ ἴσει θαυμαστὴ ῥᾳσεώνη τῷ τοῦ as 

παντὸς ἐπιμελουμένῳ. 

κ. Πῶς αὖ λέγεις; 

40. ἵβδε. ἐπειδὴ κατεῖδεν ἡμῶν ὁ βασιλεὺς ἑμφύχους 
οὔσας τὰς πράξεις ἁπάσας καὶ πολλὴν μὶν ἀρετὴν ἐν αὖὐ- 
ταῖς οὖσαν, πολλὴν δὲ κακίαν, ἀνώλεθρύν δὲ ὃν γενόµε- 4ο 
νο, αλλ οὐκ αἰώνιον, Φυχὴν καὶ σῶμα, καθάπερ οἱ 
κατὰ νόµον ὄντες Όεοί -- γένεσις γὰρ οὐκ ἄν ποτε ἦν 
ζώων ἀπολομένου τούτοιν Θατέρου -- καὶ τὸ μὲν οὦφε Ἡ 
λεῖν ἀεὶ πεφυκός, ὅσον ἀγαθὸν φντῆς, διενοήθη, εὺ δὲ 
κακὸν βλάπεειν" ταῦτα πάντα ξυνιδὼν ἐμηχανήσατο ποῦ 15 

5. ὥσπερ cum Εἰσίπο ο, -- 7. τοίνυν ἢ σμικρὰ Rusehius. — πεφάτω Ἐ οἱ ὧπ᾿ ὀρθώσεως Υφ. 8. (μεγάλα πεφάσθω 
Winekelmanuus.) — 10. σκοπῶμεν δὲ δἡὴ Euscbius. — 51. 

καὶ μεγάλα Luse hius. μάλιστα lomisso καὶ abe. Couſ. Ῥοι, ΥΠ. 518 B. 
Ἐπωδῶν α. — 13. ἡ γένεσις ὧς γρ. 8: ὡς γένεσις ας. 

11. τὸ om. a. — 423. —— — 
2. λέγειν. Κά. Ὀρθῶς. 4 

προστεταγµένων Stallbaumii operae. -- 16. μὲν α. — 

— 47. ξυντεείνων επι 

Εικονίο ο: Ευντεῖνον cum libris ab. -- σα. ἐπιτεταγμένη a. -- 39. ῥαισεώνης Αα Ξδυ[οτ. — 34. ἄπορ ποε: ἄπειρ 
4, ἄπει abe. — τὰ τῆς Aslius: τὰ abe. — 43. ὠφελεῖν ἀγαθὸν ἀεὶ a. 
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κείµενον ἕκαστον τῶν μερών νικῶσαν ἀρετήν, ἠττωμένην 
δὲ κακίαν ἐν τῷ παντὶ παρέχοι μάλιστ᾽ ἂν καὶ ῥᾷσεα καὶ 
ἄριστα. μεμηχάνηται δῇ πρὺς πᾶν τοῦτο τὸ ποῖόν τι 
γιγνόμενον ἀεὶ ποίαν ἔδραν δεῖ µεταλαμβάνον οἰκίζεσθαι 

σ καὶ τίνας ποτὶ εύπουφ. τῆς δὲ γενέσεως τὸ ποίου τινὸς 
6 ἀφῆκε ταῖς βουλήσεσιν ἑκάστων ἡμῶν τὰς αἰτας. ὅπῃ 

γὰρ ἂν ἐπιθυμῇ καὶ ὁποῖός τις ὢν τὴν ψυχήν, ταύτῃ 
σχεδὸν ἑκάστοτε καὶ τοιοῦτος γίγνεται ἅπας ἡμῶν ὧς 
τὸ πολύ. 

1. ΚΑ. Τὸ γοῦν εὐκός. 
4Θ. ΠΜεεαβάλλει μὲν τοίνυν πάνθ᾽ ὅσα µέτοχά ἐστι 

ΦΙ8 κψφυχῆς, ἐν ἑαυτοῖς κεκτημένα τὴν τῆς µεταβολῆς αἰτίαν" 
µεταβάλλοντα δὲ φέρεται κατὰ τὴν τῆς εἱμαρμένης τάξιν 
καὶ Σόμον. αµικρότερα μὲν τῶν ἠθῶν µεταβάλλοντα ἐλάετω 

Ιδκατὰ τὸ τῆς χώρας ἐπίπεδον µεταπορεύιται, πλ]είω δὲ 
D καὶ ἀδικώτερα µεταπεσόνεα εἰς βάθος τά τε κάτω λεγύ- 

µενα τῶν τόπων, ὅσα ΄Αιδην τε καὶ τὰ τούτων ἐχόμενα 
τῶν ὀνομάτων ἐπονομάξοντις σφόδρα φοβοῦνται καὶ ὄνει- 
ροπολοῦσι ζῶντες διαλυθέντες τε τῶν σωμάτων. µείζω 

αι δὲ δὺ ψυχἠὴ κακίας ἢ ἀρετῆς ὁπόταν µεταβάλη διὰ εἦν 
αὐτῆς βούλησίν τε καὶ ὁμιλίαν γενομένην ἰσχυράν, ὁπόταν 
μὲν ἀρετῇ Φείᾳ προσµέξασα γίγνηται διαφερόντως τοι- 

αύτη, διαφέροντα καὶ μετέβαλε τόπον ἅγιον ὅλον, µετα- 
Ἐ πκομισθεῖσα εἰς ἀμείνω τινὰ τόπον ἕτερον' ὅταν δὲ τά- 
αδναντία, ἐπὶ τώναντία μεθιδρύσασα τὸν αὐτῆς βίον. 

αὕτη τοι δίκη ἐσεὶ θεῶν οἳ "Ολυμπον ἴχουσιν, 
ὦ παῖ καὶ νεανίσκε ἀμελεῖσθαι δοκῶν ὑπὸ θεῶν' κακίω 

μὲν γωνόµενον πρὸς τὰς, κακίους ψνχάς, ἀμείνω δὲ πρὸς 
τὰς ἀμείνους πορενόµενον ἔν τε ζωῇ καὶ ἐν πᾶσι θανά- 

θτοις πάσχει τε καὶ ποιεν ὢ προσήκον δρᾷν ἐσεὶ τοῖς 
προσφεφέσι τοὺς πφοσφερεῖς. ταύτης τῆς δίκης οὖτε σὺ 
μή ποτε οὔτε εἰ ἄλλος ἀτοχὴς γενόμενος ἐπεύξηται περι- 

γενέσθαι θεών" ἣν πασῶν διιῶν διαφερόντως ἔταξάν τε 
οἱ τάξαντες χρεών τε ἐξευλαβεῖσθαι εὖ παράπαν. οὐ γὰρ 

1; ἀμεληθήσει ποτὶ ὑπ' αὐτῆς: οὐχ οὕτω ομικρὸς ὢν δύσει 

κατὰ τὺ τῆς γῆς βάθος, οὐδ) ὑψηλὸς γενόμενος εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἀναπτήσει, τίσεις δὲ αὐτῶν τὴν προσήκουσαν τι- 
µωρίαν εἴε ἐνθάδε µένων εἴτε καὶ ἐν ᾿4ιδου διαπορευθεὶς 

Β εἴτε καὶ τούτων εἰς ἀγριώτερον ἔτι διακομιοθεὶς τόπον. 

ο ὁ αὐτὸς δὲ λόγος σοι καὶ περὶ ἐκείνων ἂν εἴη, τῶν οὓς 
σὺ κατιδὼν ἐκ σμικρῶν μεγάλους γεγονότας ἀνοσιουργή- 
σαντας ἢ τι τοιοῦτο» πράξαντας φήθης ἐξ ἀθλίων εὐ- 
δαίμονας γεγονέναι, κῴτα ὡς ἐν καεύπεροις αὐτῶν ταῖς 

πράξεσιν ἡγήσω καθεωφρακέναι τὴν πάντων ἀμέλειαν θεῶν, 

— — 
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οὐκ εἰδὼς αὐτῶν τὴν συντέλειαν, ὅπῃ ποτὶ τῷ παντὶ 
ἐνμβάλλεται., γιγνώσκειν δὲ αὐτήν, ὦ πάντων ἀνδρειότατε, CE 
πῶς οὐ δεῖν δοκεῖς; ἣν τις μὴ γιγνώσκων οὐδ' ἂν εύπον 
ἴδοι ποτέ, οὐδ’ ὧν λόγους ξυμβάλλεσθαι περὶ βίου δυνατὸς 
ἂν γένοιο εἰς εὐδαιμονίαν τε καὶ ὀνοδαίμονα τύχην. 6 
ταῦτα εἰ μέν σε πείθει Κλεινίας ὅδε καὶ ξύμπασα ἡμῶν 
ἦδε ἡ γερονσία, περὶ θεῶν ὡς οὐκ οἶσθα ὃ τι λέγεις, 
καλῶς ἂν σοι ὁ Θεὸς αὐτὸς ξυλλαμβάνοι" εἰ ὅ ἐπιδεὴς «9 
ἔτι λόγου τινὺς ἂν εἴης, Λεγόντων ἡμῶν πρὸς τὸν τρίτον 
ἐπώκονε, εἶ νοῦν καὶ ὁπωσοῦν ἴχεις. ὅτι μὶν γὰρ θεοί τ ιοΏ 

εἰαὶ καὶ ἀνθρώπων ἐπιμελοῦνται, ἔγωγε οὐ πανεάπασι 
φαύλως ἂν φαίην ἡμῖν ἀποδεδεῖχθαι: τὸ δὲ παραιτητοὺς 
αὐτοὺς εἶναι τοῖσι ἀδικοῦσι, δεχοµένους δώρα, οὔτε 
τινὶ συγχωρητέον παντί τ) αὖ κατὰ δύναμιν τρόπῳ ἔλεγ- 
κτέον. , 15 

AA. Κάλλιστ' εἶπες, ποιώμέν τε ὡς λέγεις. 
46. «Φέρε δὴ πρὸς θεῶν αὐτῶν, τίνα τρόπον παραι- 

τητοὶ γέγνοιντ᾽ ἂν ἡμῖν, εἰ γέγνοιντο αὖι καὶ τίνες ἢ 
ποῖοί τινες ὄντες; ἄρχοντας μὲν ἀναγκαῖόν που γίνε Ε 
σθαι τούς γε διοικήσονεας τὸν ἅπαντα ἐνδεεχῶς οὐρανόν. 30 

Κά. Οὕτως. 
486. ᾽Αλλ' ρα τίσι προσφερεῖς τῶν ἀρχόντων: ἢ τίνες 

τούτοις, ὧν δυνατὸν ἡμῖν ἀπεικάζονσι τυγχάνειν µείξοσιν 
ἑλώττονας; πότερον ἠνίοχοί τινες ἂν εἶεν τοιοῦτοι ζευγῶν 
ἁμιλλωμένων ἢ πλοίων κυβερνῆται; τάχα δὲ κἂν ἄπεικα- 15 073 
σθεῖεν στρατοπέδων ἄρχονσί τισιν. εἴη ὅ) ἂν καὶ νόσων 
πύλεμον εὐλαβουμένοις ἑπεροῖς ἐοικέναι περὶ σώματα, ἢ 
γεωργοῖς περὶ φυτῶν γένεσιν εἰωθνίας ὥρας χαλεπὰς διὰ 906 

φόβων προσδεχοµένοις, ἢ καὶ ποιµνίων ἐπιστάταις. ἐπειδὴ 
γὰρ συγκεχωρήκαµεν ἡμῖν αὐτοῖς εἶναι μὲν τὸν οὐρανὸν 90 9914 
πολλῶν μεσεὺν ἀγαθῶν, εἶναι δὲ καὶ τῶν ἑνανείων, πλει- 

όνων δὲ τῶν µή, μάχη δή, φαµέν, ἀθάνατός ἐστιν ἡ 
τοιαύτη καὶ φνλακῆς Θαυμαστῆς δεοµένη. Εύμμαχοι δὲ 
ἡμῖν Δεοί τε ἅμα καὶ δαίμονες, ἡμεῖς δ' αὖ κεήµατα 
θεῶν καὶ δαιμόνων: φθείρει δὲ ἡμᾶς ἀδικία καὶ Όβρις as 
μετὰ ἀφροσύνης, σώζει δὲ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη Β 
μετὰ φρονήσεως, ἐν ταῖς εῶν Φεῶν ἐμψύχοις οἰκοῦσαι ὅν- 

γάμεσι. βραχὺ δέ τι καὶ τῇδε ἂν τις τῶν τοιούτων ἐνοι- 
κοῦν ἡμῖν σαφὲς ἴδοι. φυχαὶ δή τινες ἐπὶ γῆς οἰκοῦσαι 
καὶ ἄδιχον λῆμα κεκτηµέναι, δῇλον ὅτι Θηριώδεις πρὸς 40 
τὰς τῶν φυλάκων ψυχὰς ἄρα κυνῶν ἢ τὰς τῶν νοµέων 
ἢ πρὸς τὰς τῶν παντάπασιν ἀκροτάτων δεσποτῶν προᾶ- 
πίπτουσαι πείθουσι Θωπείαις λόγων, καὶ ἐν εὐκταίαις 
τισὶν ἐπωδαῖς, ὡς αἱ φῆμαί φασιν αἱ τῶν κακῶν, ἐξεῖ- C 

s. ὡς) ὧρ ἐπὶ τωρ. 8. -- 13. φέρεται] φαίνεται ᾱ. — 14. μὲν ἁμαρτάνοντα τῶν WVinckelmanuus. — 19. μείζων ᾱ. 
— 30. µεταλάβῃ a b. — 33. μετέβαλε τόπον ἄλλον, μετακομισθεῖσα Νἐποκεἰπιαπηα». — 36, Hom. Odyss. τ, 48. — 
30. καὶ ποιεῖν Ροµί προσφερεῖς v. iuſ. ponunt 4 Ἑδλυ[ῆτ. -- 33. εἰ auetore Stephano seclusit ο. — 30. ἁγιώτερον 
4 Θυ[ῦτ, ἀπώτερον γρ. δὲ, ἀπώτερον καὶ ἀγριώτερον τηᾳ. Flor. α. 
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ναι πλεονεκτοῦσι σφίσιν ἐν ἀνθρώποις πάσχειν μηδὶν 
χαλεπόν. φαμὶν ὃ᾽ εἶναί που τὸ νῦν ὀνομαζόμενον ἁμάρ: 
τηµα τὴν πλεονεξίαν ἐν μὲν σαρχίνοις σώμασι νόσηµα κα- 
λούμενον, ἐν δὲ ὥραις ἐτῶν καὶ ἐνιαυτῶν λοιμόν, ἐν δὲ 

δπόλεσι καὶ πολιείαις, τοῦτο αὖ τὸ ῥῆμα µετεσχηµατι- 
σµένον, ἀδικίαν. 

Κα. Παντάπασι μὲν οὖν. 
4Θ. Τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον λέγειν εὺν 1έ- 

Ίοντα ὡς εἰσὶ συγγνώµονες ἀεὶ θιοὶ τοῖς τῶν ἀνθρώπων 
Ώ ιο ἀδίκοις καὶ. ἀδικοῦσιν, ἂν αὐτοῖς τῶν ἀδικημάτων τις 

ἀπονέμῃ, καθάπερ κνσὶ λύκοι τῶν ἁρπασμάτων σμικρὰ 
ἀπονέμοιεν, οἱ δὲ ἡμερούμενοι τοῖς δώροις σνγχωροῖεν 
τὰ ποίµνια διαρπάξεν. ἂφ οὐχ οὗτος ὁ λόγος ὁ τῶν 
φασκόντων παραικητοὺς εἶναι θεούς; 

15 Κα. Οὗτος μὲν οὖν. 
40. Τίσιν οὖν δὴ τῶν προῤῥηθέντων ἀπεικάζων 

ἁμοίους φύλακας εἶναι θεοὺς οὐκ ἂν καταγέλαστος γί- 
Ύνοιτο ἀνθρώπων ὁστισοῦν; πότερον κυβερνήταις, λοιβῇ 

Ἐ τε οἴνου κνίσῃ τε παραερεποµένοις αὐτοῖς, ἀνατρέπουσι 

πο δὲ ναῦς τε καὶ ναύτας; 

Κα. Μηδαμῶς. 
4Θ. Αλ’ οὔ ει μὴν ἠνιόχοισί γε ἐν ἁμίλλῃ συντεταγ- 

µένοις, πεισθεῖσιν ὑπὸ δωφρεᾶς ἑτέροισι τὴν νίκην ζεύ- 
εσι προδοῦναι. 

5 Κά. εινὴν γὰρ εἰκόνα λέγοις ἂν λέγων τὸνλόγον τοῦτον. 
4Θ. Οὐ μὴν οὐδὶ σερατηγοῖς γε οὐδ' ἠαεροῖς οὐδὲ 

γεωργοῖς οὐδὲ νομεῦσιν, οὐ μὴν οὐδέ τισι κυσὶ κεκηλη- 
µένοις ὑπὸ λύκων. 

Κα. Εὐφήμει' πῶς γὰρ ἄν: 
40. ᾽αἱλ' οὐ πάντων φυλάκων εἰσὶ µέγιστοι καὶ - 

τὰ μέγιστα ἡμῖν οἱ πάντες Θεοί; 
Κα. Πολύ γε, 

4Θ. Τοὺς δὴ κάλλιστά τε πράγματα φνλώττοντας 
διαφέἑροντάς τε αὐτοὺς φυλακῇ πρὸς ἀρετὴν κυνῶν χεί- 

Άδρους καὶ ἀνθρώπων µέσων εἶναι φήσοµεν, οἳ τὸ δίκαιον 
οὐκ ἄν ποτε προδοῖεν ἕνεκα δώρων παρὰ ἀδίκων ἀνδρῶν 
ἀνοσίως διδοµένων; 

B κα. Οὐδαμῶς"' οὔτε ἀνεκτὸς ὁ λόγος. τῶν τε περὶ 
πᾶσαν ἀσέβειαν ὄντων κινδὀννεύει πᾶς ὁ ταύτης τῆς δόξης 

«0 ἀντεχόμενος πάντων ἂν τῶν ἀσεβῶν κεκρίσθαι δικαιόεατα 
κάκιστός τε εἶναι καὶ ἀφεβέστατος. 

40. Τὰ μὲν δὴ προτεθέντα τρία, Θεοί τε ὥς εἰσὶ 

καὶ ὡς ἐπιμελεῖς καὶ παρὰ τὸ δίκαιον ὡς παντάπασιν 
ἁπαραίτητοι, φῶμεν ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαί που; 

ο ἍᾖἆΚά Πῶς γὰρ οὔ; καὶ σύμφηφοί γε τούτοις τοῖρ 

λόγοις ἐσμέν. 
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46. Καὶ μὴν εἴρηνταί γέ πως σφοδρότερον διὰ φι- 
λονεικίαν τῶν κακών ἀνθρώπων. τούτου γε μὴν ἕνεκα, 6 
ὦ φίλε Κλενία, πεφιλονείκηνται, µή ποτε λόγοις ἡγῶν- 
ται κρατοῦντες ἐξουσίαν εἶναι σφίσιν ἃ βούλονεαι πράτ- 
τειν οἱ κακοί, ἃ δὴ καὶ ὅσα καὶ οἷα περὶ θεοὺς διαροοῦν- 5 
ται. προθυμία μὲν δὴ διὰ ταῦτα νεωτέρως εὐπεῖν ἡμῖν 
γέγονεν" εἰ δέ ει καὶ βραχὺ προὔργου πεποιήκαµεν εἰς 394 
τὸ πείθειν πῃ τοὺς ἄνδρας ἑαυτοὺς μὲν µισῆσαι, τὰ ὅ’ 
ἐἑναντία πως ἤθη στέρξαι, καλῶς ἡμῖν εἰρημένον ἂν εἴη 
τὸ προοίµιον ἀσεβείας πέρι νόμων. 8 

Κά. Αλλά ἐλπίς' εἰ δὲ µή, τό γε τοῦ λόγου γένος 
οὐκ αἰειάσεται τὸν ρομοθέτην. 

4Θ. Μιτὰ εὸ προοίµιον τοίνυν λόγος οἷος ἂν τῶν 

νόμων ἑρμηνεὺφ ὀρθῶς γίγνοιτο ἡμῖν, προαγορεύων ἐξί- 
στασθαι πᾶσι τοῖς ἀσεβέοι τρόπων τῶν αὐτῶν εἰς τοὺς 16 
εὐσεβεῖς. τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις ἀσεβείας ὅδε ἔστω πέρι 
γόμος" Εάν τις ἀσεβη λόγοις εἴε ἔργοις, ὁ παρατυγχά- 
γω» ἁμννέτω σηµαίΐνων πρὸς ἄρχοντας, τῶν δὲ ἀρχόν- Ε 
των οἱ πρῶτοι πυθόµενοι πρὸς τὸ περὶ τούεων ἀποδεδειγ- 

µένον κρίνειν δεκασεήριον εἰσαγαγόνεων κατὰ τοὺς νό- 30 
µους' ἐὰν δέ τις ἀκούσασα ἀρχὴ μὴ δρῷ ταῦτα, αὐτὴ 
ἀσεβείας ὑπόδικορ γιγνέσθω τῷ ἐθέλονει τιμωρεῖν ὑπὲρ 
τῶν »όµων. ἐὰν δέ τις ὄφλῃ, τιμάτω τὸ δικαστήριον ἐν 
ἑκάσεω τῶν καθ’ Ἑν ἀσεβούντων τίµηµα. δεσμὸς μὶν οὖν 908 
ὑπαρτέτω πᾶσι. δεσµωτηρίων ὅλ ὄντων ἐν τῇ πόλει 15 
τριῶν, ἑνὸς μὲν κοινοῦ τοῖς πλείστοις περὶ ἀγοράν, σῶ- 
τηρίας ἕνεκα τοῖς πολλοῖς τῶν σωµάτω», ἑνὺς δὲ περὶ 
τὸν τῶν νύκεωρ ουλλεγομένων ξύλλογον, σωφρονιστήριον 35 
ἐπονομαζόμενον, ἑνὸς δὲ αὖ κατὰ µέσην τὴν χώραν, 
ὕπῃπερ ἂν ἔρημός τε καὶ ὡς ὃ τι μάλιστα ἀγριώτατος ἡ 40 
τόπος, τιμωρίας ἔχων ἐπωνυμίαν φήµην τινά. περὶ ἀσέ- 

βειάν δὲ ὄνεων, αἰτίαις μὲν ερισίν, αἴσπερ καὶ διήλθο- Β 
μεν’ δύο δὲ ἐξ ἑκάστης τῆς τοιαύτης αὐείας γενοµένων 
Ἑξ ἂν γίγνοιντο, ἃ καὶ διακρίσας ἄξια γένη τῶν περὶ 
τὰ Φεῖα ἐξαμαρτανόντων, οὐκ ἴσης οὐδ' ὁμοίαρ δίκης 15 
δεόµενα. ᾧ γὰρ ἂν μὴ νοµίζονει Φεοὺς εἶναι τὸ παράπαν 
ἦθος φύσει προσγένηται δίκαιον, μισοῦντές τε γίγνονται 
τοὺς κακούς, καὶ τῷ δυσχεραίνειν τὴν ἀδικίαν οὔτε τὰς 
τοιαύτας πράξεις προσίενεαι πράττειν τοὺς τε μὴ δικαίους 

τῶν ἀνθρώπων φεύγουσι καὶ τοὺς δικαίους σεέργουσιν. ο 6 
οἷς ὅ᾽ ὢν πρὸς τῇ δόξη τῇ θεῶν ἔρημα εἶναι πάντα ἀκρά- 6714 
τειαί τε ἠδονῶν καὶ λυπῶν πφοσπέσωσι, μνῆμαί τε οχυραὶ 

καὶ µαθήσεις ὀξεῖαι παρῶσι, τὸ μὲν μὴ νοµίζειν Θεοὺς 
ἀμφοῖν ἂν ἓν ὑπάρχοι κοινὸν πάθος, τῇ δὲ τῶν ἄλλων 
ἀνθρώπων λώβῃ τὸ μὲν ἐλάτω, τὸ δὲ πλείω κακὰ ἐργά- {5 

ζοιτ᾽ ἄν. ὁ μὲν γὰρ λόγῳ τε ἂν περὶ Θεοὺς παφῥησίας 
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εἴη μεστὺς καὶ περὶ θυσίας τε καὶ ὄρχους, καὶ ὡς τῶν 
υ ἄλλων καταγελῶν τάχ ἂν ἑτέρους τοιούτους ἀπεργάζοιτο, 

ω0 δίκης μὴ τυγχάνων" ὁ δὲ δὴ δοξάζων μὲν καθάπερ ἅτε- 
ος, εὐφυὴς δὲ ἐπικαλούμενος, δύλου δὲ καὶ ἐνέδρας 

πλήρης, ἐξ ὧν μάντεις τε κατασκενάζονεαι πολλοὶ καὶ 
περὶ πᾶσαν τὴν µαγγανείαν κεκιρηµένοι, γέγνονται δὲ ἐξ 
αὐτῶν ἔσειν ὅτε καὶ τύραννοι καὶ δηµηγόροι καὶ σεφα- 
τηγοί, καὶ τελεταῖς δὲ ἰδίαις ἐπιβεβουλευκότες σοφιστῶν 
τε ἐπικαλουμένων µηχαναί. τούτων δὴ ποὶλὰ μὲν εἴδη 

Εογένοιτ ἄν: τὰ δὲ νύµων ἄξια Θέσεως δύο, ὧν τὸ μὶν 
εἰρωνικὸν οὐχ ἑνὲς οὐδὲ δυοῖν ἄξια θανάτοιν ἁμαρτάνον, 
τὸ δὲ νουθετήσεως ἅμα καὶ δεσμῶν δεύµενον. ὡσαύτως 

δὲ καὶ τὸ Θεοὺς νοµίζον ἀμελεῖν δύ᾽ ἕτερα γεννᾷ καὶ τὸ 
παραιτητοὺς ἄλλα δύο. τούτων δὴ ταύτῃ δωστηκόεων 

ιοτοὺς μὲν ὑπ ἀνοίας ἄνευ κάκης ὀργῆς τε καὶ ἦθους γε- 
γενηµένους εὖς τὺ σωφρονιοτήριον ὁ δυιαστὴς τιθέµενος 

909 νόµω τιθέσθω μηδὶν ἔλαττον ἐτῶν πέντε. ἐν τούτῳ δὲ 
τῷ χρόνῳ μηδεὶς τῶν πολιτῶν αὐτοῖς ἄλλος συγγιγνίσθω 
πλὴν οἱ τοῦ νυχτερινοῦ Ευλλόγον κοινωνοῦντες, ἐπὶ νουθε- 

ο τῆσει τε καὶ τῇ τῆς φνχῆς σωτηρίᾳ ὁμιλοῦντες. Όταν δ᾽ 
ὁ χρόνος αὐτοῖς ἐξέλβῃ τῶν δεσμῶν, ἐὰν μὲν δοκῇ τις 
σωφφρονεῖν αὐτῶν, οὐκείτω μετὰ τῶν σωφρόνων, ἐὰν δὲ 
μή, ὀφείχῃ ὅ” αὖθις τὴν τοιαύτην δίκην, Φανίτῳ ζημι- 

20 οὐσθω. ὕσοι ὅ ἂν θΘηριώδεις γένωνται πρὸς τῷ θεοὺς 
Β μὴ νοµίζειν ἢ ἀμελεῖς ἢ παραιητοὺς εἶναι, καταφρο- 

»οῦντες δὲ τῶν ἀνθρώπων ψυχαγωγῶσι μὲν πολλοὺς τῶν 
ζώντων, τοὺς δὲ τεθγεῶτας φάσκοντες φΦυχαγωγεῖν καὶ 
θεοὺς ἠὑπιοχνούμενοι πείθειν, ὡς Θυσίαις τε καὶ εὐχαῖς 
καὶ ἐπωδαῖς γοητεύοντες, ἰδιώτας τε καὶ ὅλας οἰκίας καὶ 

αυπύλεις χρημάτων χάριν ἐπιχειρῶσι κατ ἄκρας ἐξαιρεῖν, 
τούτων ὃὶ ὃς ὢν ὄφλων εἶναι δόξῃ, τιµάτω τὸ δικαστή- 
ριον αὐτῷ κατὰ νόμον δεδέσθαι μὲν ἐν τῷ τῶν µεσουγείων 

6 δεσµωτηρίῳ, προσιέναι δὲ αὐτῷ µηδένα ἐλεύθερον µηδέ- 
ποτε, τακτὴν δὲ ὑπὸ τῶν νομοφυἱάκων αὐτοὺς τροφὴν 

4ὖυ παρὰ τῶν οὐκτῶν Ἰαμβάνειν. ἀποθανόντα δὲ ἔξω τῶν 
ὁρίων ἐκβάλλειν ἄταφον" ἐὰν δέ τις ἐλεύθεφος συνθάπτῃ, 
δίκας ἀσεβείας τι ἐθέλοντι λαγχάνειν ὑπεχέτω. παϊΐδας 

δὲ ἂν μὲν καταλίπη τῇ πόλει ἱκανούς, οἱ τῶν ὀρφανῶν 
ἐπιμελούμενοι καὶ τούτων, ὡς ὄντων ὀρφανῶν, ἐπιμελεί- 

Ὁ ωσθων μηδὶν χεῖρον τῶν ἄλλων ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἂν ὁ 
πατὴρ αὐτῶν ὄφλῃ τὴν δίκην. κοινὸν ὅ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι 
όμον κεῖσθαι χρεών, ὃς ἐλάττω τε εἰς θεοὺς αὐτῶν τοὺς 

ΠάΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΩΝ ι’. 909. 910. 

πολλοὺς ἔργῳ καὶ λόγῳ πλημμελεῖν ἂν ποιοῖ, καὶ δὴ καὶ 
ἀνοήτους ἧττον γέγνεσθαι, διὰ τὸ μὴ ἐξεῖναι θεοπολεῖν 
παρὰ νόµον. ἔστω γὰρ νόμος ὅδε τοῖς ξύμπασι κείµενος 3 
ἁπλῶς: Ἱερὰ μηδὲ εἰς ἐν ἐδίαις οὐκίαις ἐκτήσθω. θύειν 
ὅ' ὅταν ἐπὶ νοῦν ἴη τινί, πρὸς τὰ δηµόσια ἴτω Θύσων, 6 
καὶ τοῖς Ἱερεῦσί τε καὶ Ἱερείαις ἐγχειριζέτω τὰ θύματα, Ἐ 
οἷς ἀγνεία τούτων ἐπιμελής"' συνευξάσθω δὲ αὐτός τε καὶ 

ὃς ἂν ἐθέλῃ μετ) αὐτοῦ ξυνεύχεσθαι. ταῦτα δὲ γιγνόµενα 
τῶν τοιῶνδε χάριν ἔστω. Ἱερὰ καὶ θεοὺς οὐ ῥᾷδιον ἱδρύ- 
εσθαι, μεγάλης δὲ διανοίας τινὸς ὀρθῶᾳ δρᾷν τὸ τοιοῦ- ιο 
τον, ἴθος τε γυναιξί τε δὴ διαφερόντως πάσαις καὶ τοῖς 

ἀσθενοῦσι πάντη καὶ κινδυνεύουσι καὶ ἀποροῦσιν, ὕπη 
τις ὤν ἁπορῇ, καὶ τοὐναντίον ὅταν εὐπορίας τινὸς λάβων- 
ται, καθιεροῦν τε τὸ παρὸν ἀεὶ καὶ θυσίας εὔγεσθαι καὶ 

Ἱδρύσεις ὑπισχνεῖόθαι Φεοῖς καὶ δαίµοσι καὶ παισὶ θεών, 910 
ἕν τε φάσµασιν ἐγρηγορότως διὰ φόβους καὶ ἐν ὀνείροις, 

ὡς ὃ) αὔτως ὄψεις πολλὰς ἀπομνημονεύοντας, ἑκάστοισί 
τε αὐτῶν ἄκη ποιουµένους βωμοὺς καὶ ἱερά, πάσας μὲν 
οὗκίας, πάσας δὲ κώµας ἐν τε καθαροῖς ἱδρυομένους ἐμ- 
πιπλάναι καὶ ὕπη τις ἴευχε τῶν τοιούτων. ὧν ἕνεκα χρὴ Ἂν 
πάντων ποιεῖν κατὰ τὺν νῦν λεγόµενον νόμον’ πρὸς τού- 

τοις δὲ ἕνεκα τῶν ἀσεβούνεων, ἵνα μὴ καὶ ταῦτα κλ- Ἡ 
πτοντες ταῖς πράξεσιν, Ἱερά τε καὶ βωμοὺς ἐν ἐδίαις οὐχίαις 

Ἱδρυόμενοι, λάθρᾳ τοὺς Θεοὺς ἴλεως οἰύμανοι ποιεῖν θυ- 3) 
αἶαις τε καὶ εὐχαῖς, εἰς ἄπειρον τὴν ἀδικίαν αὐξάνοντες 3: 
αὐτοῖς τε ἐγκλήματα πρὸς θεών ποιῶνται καὶ τοῖς ἔπι- 
τρέπουσιν, οὖσιν αὐτῶν βελτίοσι, καὶ πᾶσα οὕτως ἡ πό- 
λις ἀπολαύῃ τῶν ἀσεβῶν τρόπον τιρὰ δικαίως. τὸν μὲν 
δὴ νοµοθέτην ὁ Θεὺς οὐ µέμφεται" κείσθω γὰρ νόμος 
οὗτος, μὴ κεκτῆσθαι Θεῶν ἐν ἰδίαις οἰκίαις ἱερά" τὸν δὲ πι 0 
φαρέντα κεκτηµένον ἕτερα καὶ ὀργιάζοντα πλὴν τὰ δηµό- 
σια, ἐὰν μὶν ἄδικον μηδὶν τῶν μεγάλων καὶ ἀνοσίων 
εἰργασμένος ἀνὴρ ἢ καὶ γυνὴ κεκεῆταί τις, ὁ μὲν αἴσθα- 
γόµενος εἰσαγγελλέτω τοῖς νομοφύλαξιν, οἱ δὲ προστατ- 
τόντων εἰς τὰ δηµόσια ἀποφέρειν ἱερὰ τὰ ἴδια, μὴ πεί- 36 
Θοντες δὲ ζημιούντων, ἕως ἂν ἀπενεχθῇ" ἐὰν δέ τις ὧσε Ὦ 
βήσας μὴ παιδίων ἀλλ’ ἀνδρῶν ἀσέβημα ἀνοσίων γένηται 
φανερός, εἴεε ἓν ἰδίοις ἱδρυσάμενος ες ἐν δηµοσίοις 
Δύσας ἱερὰ θεοῖς οἰστισινοῦν, ὥς οὐ καθαρὸς ὢν θύων, 
Δανώτω ζημιούσθω. τὸ δὲ παίδειον ἢ μὴ κρίναντες οἱ 40 
φοµοφύλακες, εἰς τὸ δικαστήριον οὕτως εἰσαγαγύντες τὴν 
τῆς ἀσεβείας δίκην τούτοις ἐπιτελούντων. 
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Τὸ δὲ μετὰ ταῦτ εἴη ξυµβόλαια ἂν πρὺς ἀλλήλους 
ἡμῖν δεόµενα προσηκούσης τάξεως. ἁπλοῦν δέ γ ἐστέ 
που τό γε τοιοῦτον" µήτε οὖν τις τῶν ἐμῶν. χρημάτων 
ἅπτοιτο εἷς δύναμιν, μηδ᾽ αὖ χινήσειε μηδὲ εὺ βραχύτα- 

δτον ἐμὲ μηδαμῆ μηδαμῶς πείθων' κατὰ ταὐτὰ δὲ ταῦτα 
καὶ περὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐγὼ ὄρῴην, νοῦν ἔχων ἔμφρονα. 
Φησαυρὸν δὴ λέγωμεν πρῶτον τῶν εοιούτων, ὃν τις αὐτῷ 
καὶ τοῖς αὐτοῦ κειµήλιον ἔθετο, μὴ τῶν ἐμῶν ὧν πατέ- 

Β ρω», μήθ εὑρεῖν ποτὶ θΘεοῖς εἰξαίμην μήθ᾽ εὐρὼν κινή- 
Ί9σαιμι, μηδ᾽ αὖ τοῖς λεγομένοις µάντεσιν ἀνακοινώσαιμι 

τοῖς ἁμῶς γέ πώς µοι ξυμβονλεύουσιν ὠνελεῖν τὴν γῇ πα- 
ρακαταθήκην. οὐ γάρ ποτε τοσοῦτον εἰς χρημάτων ὤφε- 
ληθείην ἂν κτῆσιν ἀνελών, ὅσον εἰς ὄγκον πρὸς ἀρετὴν 
φυχῆς καὶ τὸ δίκαιον ἐπιδιδοίην ἂν μὴ ἀνελόμενος, κτῆμα 

{5 ἀνεὶ κεήµατος ἄμεινον ἐν ἀμείνονι ατησάμενος, δίκην. ἐν 
τῇ Ψυχῆ πλούτου προτιµήσας ἐν οὐσία κεκτῆσθαι πρότε- 
ϱρον᾽ ἐπὶ πολλοῖς γὰρ δὴ Λεγόμενον εὖ τὸ μὴ κινεῖν τὰ 
lvnta καὶ. περὶ τούτου λέγοιτ ἂν ὡς ἓνὸς ἐκείνων ὄν- 
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ο τος. πείθεσθαι δὲ χφὴ καὶ τοῖς περὶ ταῦτα λεγομένοις 
3ο μύθοις, ὡς εἰς παίδων γενεὰν οὐ ξύμφορα τὰ τοιαῦτα. 

ὃς ὅὃ’ ἂν παίδων τε ἀκηδὴς γένηται καὶ τοῦ Θέντος τὸν 
νόμον ἀμε]ήσας, ἃ μήτε αὐτὸς κατέθετο µήτε αὖ πατέ- 
ρων τις πατήρ, μὴ πείσας τὸν Θέμενον ἀνέληται, κάλλι- 
ατον νόμων διαφθείρων καὶ ἁπλούστατον, καὶ οὐδαμῇ 

35 ἀγεννοῦς ἀνδρὸς νομοθέτημα, ὃς εἶπεν, ἃ μὴ κατέθου, 
Ῥ μὴ ἀνίλῃ, — τούτοιν τοῖν δυοῖν νοµοθέταιν καταφφονή- 

σαντα καὶ ἀνελόμενον οὔ τι σµικρόν, ὃ μὴ κατέθετο αὖὐ- 
τός, πλῆθος ὅ᾽ ἴστιν ὅτε Θησαυροῦ παμμέγεὂες τέ χρὴ 
πάσχειν; ὑπὸ μὶν δὴ Φεῶν, ὁ Φεὸς οἶδεν": ὁ δὲ κατιδὼν 

ο πρῶτος ἀγγελλέτω, ἐὰν μὶν ἐν ἄστει γίγνηται τὸ τοιοῦτον, 

τοῖς ἀστυνόμοις, ἐὰν δὲ τῆς πόλεως ἐν ἀγορᾷ πον, τοῖσιν 

ἀγορανόμοις, ἐὰν δὲ τῆς ἄλλης χώρας, ἀγρονόμοις τεκαὶ Θ14 
τοῖς τούτων ἄρχουσι δηλωσάτω. δηλωθέντων δὲ ἡ πόλις 3299 
εἰς Οεἱφοὺς πεµπίτω" ὃ τι ὃ' ἂν ὁ θΘεὺς ἀναιρῇ περί τε 
τῶν χρημάτων καὶ τοῦ κινήσαντος, τοῦτο ἡ πόλις ἧπη- ὃ 
ρετοῦσα ταῖς µαντείαις δρώκω εοῦ Θεοῦ. καὶ ἐὰν μὲν 

ἐλεύθερος ὁ μηνύσας ᾖ, δόξαν ἀρετῆς κεκτήσθω, μὴ µη: 
νύσας δὲ κακίας" δοῦλος δ᾽ ἐὰν ᾖ, μηνύσας μὲν ἐλεύθερος . 

ὑπὸ τῆς πόλεως ὀρθῶς γίγνοις ἂν ἀποδιδούσης τῷ δε- 
σπότη τὴν τιμήν, μὴ μηρύων δὲ Θανάτῳ ζημιούσθω. ια 
τούτῳ ὅδ' ἑπόμενον ἕξῆς ἂν γίγνοιτο τὸ περὶ σμικρὰ καὶ ὮἙ 
μεγάλα ταὐτὸν τοῦτο νόµιμον ξυνακαλονθεῖν. ἄν εις τῶν 
αὐτοῦ τι καταλίπῃ που ἑκών ες ἄκων, ὁ προσευγχάνων 
ἐάτω κεῖσθαι νοµίζων φνλάττειν ἐνοδίαν δαίµονα τὰ τοι- 
αὔτα ὑπὸ τοῦ νόµου τῇ Θεῷ καθιερωμένα. ἂν δὲ παρὰ !5 
ταῦτά τις ἀπειθῶν ἀναιρούμενος οἴκαδε φέρη, ἂν μὲν 
αμιχρᾶς τιµῆς ἄξιον ὧν δοῦλος, ὑπὸ τοῦ προσευγχάνοντος 
μὴ ἔλαετον τριακονεαέεους πολλὰς πληγὰς µαστιγούσθω" 
ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος, πρὸς τῷ ἀνεἰεύθερος εἶναι δοκεῖν C 
καὶ ἀκοινώνητος νόμων δεκαπλάσιον τῆς τιµῆς τοῦ κινη- 19 
Φέντος ἀποτινέτω τῷ καταλιπόνει. ἐὰν δέ τις ἐπαιειᾶται 
τῶν αὐτοῦ χρημάτων ἴχειν τινὰ πλέον ἢ καὶ σµικρύτερον, 
ὁ δὲ ὁμολογῇ μὶν ἔχειν, μὴ τὸ ἐκείνου δὲ, ἂν μὲν ὧπο- 3983 
Ὑεγραμμένον ᾖ παρὰ τοῖς ἄρχονσι εὺ κεῆμα κατὰ νόµο», 
τὸν ἔχοντα καλείσθω πρὸς τὴν ἀρχήν, ὁ δὲ καθιστάτω. 1ὐ 
γενομένου δὲ ἐμφανοῦς, ἐάν ἐν τοῖς γράμμασιν ἀπογε- 
γθαμμένον φαίνηται ποτέρου τῶν ἀμφισβητούντων, ἴχων 

οὗτος ἀπίτω" ἐὰν δέ τινος ἄλλον τῶν μὴ παρόντων, Ὦ 
ὁπύτερος ἂν παράσγῃ τὸν ἐγγνητὴν ἀξιόχρεων ὑπὶρ 
τοῦ ἀπόντος, ὡς παραδώσων ἐκείνῳ, κατὰ τὴν ἐκείνου 10 

1. δὲ [: οι, 8, δὴ abe. — ξυμβολαίων αξδν[ῆτ. [παῦτα τὰ μέγιστα εἴη τῶν ξυμβολαίων Vinckelmannus, coll. 
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ἀφαίρεσιν ἀφαιρείσθω. ἐὰν ὃλ} παρὰ τοῖς ἄρχουσι τὸ ἁμ- 

φισβητούμενον μὴ ἀπογεγραμμένον ᾖ, κείσθω μὲν µέχρι 
δίκης παρὰ τρισὶ τῶν ἀρχόντων τοῖς πρεσβυτάτοις' ἐὰν 

δὲ τὸ μεσηγυωθὲν θρέµµα ᾖ, τὸν νικηθέντα περὶ αὐτοῦ 
5 δίκῃ τὴν τροφὴν ἐκείνειν τοῖς ἄρχονσι" τὴν δὲ κρίσιν 

Ε διαδικάζειν ἐντεὸς τριῶν ἡμερῶν τοὺς ἄρχοντας. ᾽Αγέτω 
τὸν ἑαυτοῦ δοῦλον ὁ βουλόμενος, ἐὰν ἔμφρων ᾖ, χρησό- 
µενος ὃ τι ἂν ἐθέλῃ τῶν ὁπόσα ὕσια" ἀγίτω δὲ καὶ ὑπὶρ 
ὤλλου τῶν οἰκείων ἢ φίλων τὸν ἀφεσεῶτα ἐπὶ σωτηρίᾳ. 

10 ἐὰν δὲ τις ἀφαιρῆταί τινα εἰς ἐλευθερίαν ὡς δοῦλον ἀγό- 

µενον, µεθμτω μὲν ὁ ἄγων, ὁ δὲ ἀφαιρούμενος ἐγγνητὰς 
τρεῖς ἀξιόχρεως καταστήόας οὕτως ἀφαιρεσθω κατὰ 
ταῦτα, ἄλλως δὲ µή. ἐὼν δὲ παρὰ ταῦτά τις ἀφαιρῆταε, 

9:15 τῶν βιαίων ἔνοχος ἔσεω καὶ ἁλοὺς τὴν διπλασίαν τοῦ 
391. 15 ἐπιγραφέντος βλάβους τῷ ἀφαιρεθέντι τινίτω. ἀγέτω δὲ 

καὶ τὸν ἀπελεύθερον, ἐάν τις μὴ Φεραπεύῃ τοὺς ἄπελευ- 

Φερώσανεας ἢ μὴ Ἱκανῶς. Θεραπεία δὲ φοιτᾷν ερὶς τοῦ 
μηνὸς τὸν ἀπελευθερωθέντα πρὸς τὴν τοῦ ἀπε]ευθερώ- 

6076. σαντος ἱστίαν, ἐπαγγελλόμενον ὃ τι χρὴ δρᾷν τῶν δικαίων 
τ μα καὶ ἅμα ὀννατῶν, καὶ περὶ γάμου ποιεῖν ὃ τί περ ἂν ἕνν- 

δοκῇ τῷ γενομένῳ δεσπότῃ, πλουτεῖν δὲ τοῦ ἀπελευθε- 
Β ρώσαντος μὴ ἐξεῖναι μᾶλλον" τὸ δὲ πλέον γιγνέσθω τοῦ 

δεσπύτου. μἡὴ πλείω δὲ εἴκοσιν ἐεῶν μένειν τὸν ἀφεθέντα, 
ἁλλὰ καθάπερ καὶ τοὺς ἄλίους ξένους ἀπιέναι λαβόντα 

αφτὴν αὐτοῦ πᾶσαν οὐσίαν, ἐὰν μὴ πείση τούς τε ἄρχοντας 
καὶ τὸν ἀπελευθερώσαντα. ἐὰν δὲ εῶ ἀπελευθερωθέντι 
ἢ καὶ τῶν ἄλλων τῷ ξένων οὐσία πλείων γέγνηται τοῦ 
τρίτου µεγέθει τιµήµατος, ᾗ ἂν τοῦτο ἡμέρᾳ γένηται, 
τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ ταύτης ες ἡμέρας λαβὼν ἀπίτω 

Ο620τὰ ἑαυτοῦ, καὶ µηδεµία τῆς µονῆς παραίτησις ἔτι τούτῳ 
παρ ἀρχόντων γιγνέσθω. ἐὰν δέ τις ἀπειθῶν τούτοις 
εἰσαχθεὶς εἰ δικαστήριο» ὄφίῃ, Θανάτῳ τε ζημιούσθω 

καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ γιγνέσθω δημόσια. δίκαι δ᾽ ἔστω- 
930 σαν τούτων ἐν ταῖς φυλετικαῖσι δίκαις, ἐὰν μὴ πρότερον 

43 ἐν γείτοσιν ἢ ἐν αἱρετοῖσι δικασταῖς ἁπαλλάττωνται πρὸς 
ἀλλήλους τῶν ἐγκλημάτων. ἐὰν δὲ ὡς αὐτοῦ ἐφάπτηται 
ζώου καὶ ὀτουοῦν ἢ τινος ἑτέρου τῶν αὐτοῦ χρημάτων, 

D ἀναγίτω μὲν ὁ ἔχων εἰς πρατῆρα ἢ τὸν δόντα ἀξιόχρεών 
τε καὶ ἕρδωον ἤ τινι τρόπῳ παραδόνεα ἄλλῳ κυρίως, 

ο εἰς μὲν πολίτην ἢ καὶ µέτοικον τῶν ἐν τῇ πόλει ἡμερῶν 
τριάκοντα, εἰς δὲ ξενικὴν παράδοσιν πέντε μηνῶν, ἡς 
µέσος ὁ μὴν ἐν ᾧ τρέπεται θερινὸς ἥλιος εἰ τὰ χειμε- 
ρινά. ὅσα δὲ διά τινος ὠνῆς ἢ καὶ πράσεως ἀλλάττεταί 
τις ἕτερος ἅλλῳ, διδόντα ἐν χώρᾳ τῇ τιταγµένη ἑκάστοις 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ια’. 915. 919. 

κατ᾿ ἀγορὰν καὶ δεχόµενον ἐν τῷ παραχρῆμα τιμὴν οὕτως 
ἀλλάττεσθαι, ἄλλοθι δὲ μηδαμοῦ μηδ’ ἐπὶ ἀναβολῇ πρᾶ- 
σιν μηδὲ ὠνὴν ποιεσθαι μηδενός. ἐἑὼν δὲ ἄλλως ἢ ἐν Ε 
ἅλλοις τόποις ὀτιοῦν ἀνθ ὁτονοῦν διαµείβηται ἕτερος 
ἄλλῳ, πιστεύων πρὸς ὧν ἂν ἀλλάττηται ποιείτω ταῦτα 
ας οὐκ οὐσῶν δικῶν κατὰ νόµον περὶ τῶν μὴ πραθέν- 
των κατὰ τὰ νῦν Ἰεγόµενα. ἐράνων δὲ πέρι, τὸν βουλό- 
µενον ἐρανίζειν φίλον παρὰ φίλοις' ἐὰν δὲ τις διαφορά 
γήγνηται περὶ τῆς ἐρανίσεως, οὕτω πράττειν ὡς δικῶν 
μηδενὶ περὶ τούτων μηδαμῶς ἐσομένων, ὃς δ᾽ ἂν ἀποδό- 10 
µενος τιμήν του λάβη μὴ ἑλάττω δραχμῶν πεντήκοντα, 
παραµενίτω κατὰ πόλιν ἐξ ἀνάγκης δέκα ἡμέρας, ὁ δὲ 
πριάµενος ἴστω τὴν οἰχίαν τὴν τοῦ ἀποδομένου, τῶν 
περὶ τὰ τοιαῦτα ἐγκλημάτων εἰωθότων γίγνεσθαι χάριν καὶ 
τῶν ἀναγωγῶν τῶν κατὰ νόμους εἴνεκα. ἡ δὲ κατὰ νό- 15 
µους ὠναγωγὴ καὶ μὴ τῇδε ἔστω. ἐάν τις ἀνδράποδον 
ἀποδῶται κάμνον φθόῃ ἢ λιθῶν ἢ σεραγγουριῶν ἢ τῇ 
χαλουμένῃ Ἱερᾷ νόσῳ ἢ καὶ ἑεέρῳ τινὶ ἀδήλῳ τοῖς πολ- 
λοῖς νοσήµατι μακρῷ καὶ δυσιάτῳ κατὰ τὸ σῶμα ἢ κατὰ 
τὴν διάνοιαν, ἐὰν μὲν ἰατρῷ τις ἢ γυµναστῇ, μὴ ἆνα- 30 
γωγῆς ἔστω τούτῳ πρὺς τὸν τοιοῦτον τυγχάνειν, μηδ’ 
ἐὰν τάληθές τις προειπὼν ἀποδῶταί τῷ’ ἐὰν δέ τις δι Β 
ώτῃ τι τῶν τοιούτων ἀποδῶται δημιουργός, ὁ πριάµενος 
ἐντὸς ἐκμήνου ἀναγέτω, πλὴν τῆς ἱερᾶς' ταύτης ὅ' ἐντὸς 
ἐνιαυτοῦ τὴν ἀναγωγὴν ἐξέσεω ποιεῖσθαι τῆς νόσου. δια- 35 
δικαξίσθω δὲ ἔν τισι τῶν ἰατρῶν, οὓς ἂν κοινῇ προβα- 
λόμενοι ἔλωνται" τὸν δὲ ὄφλοντα τὴν δίκην διπλάσιον 
ἀποτίνειν τῆς τιμῆς ἧς ἂν ἀποδῶται. ἐὰν δὲ ἰδιώτῃ εις 
ἠδιώτης, ἀναγωγὴν μὲν εἶναι, καθάπερ καὶ τοῖς πρύσθεν 6 
ἐῤῥήθη, καὶ τὴν διαδικασίαν, ὁ δὲ ὄφίων τὴν τιαὴν 30 
ἁπλῆν ἀποτινέτω. ἐὰν δὲ ἀνδροφόνον ἀποδῶταί είς τιν 
εἰδότι μὲν εἰδώς, μὴ τυγχανίεω ἀναγωγῆς τοῦ τοιούτου 
τῆς πράσεως, μὴ δὲ εἰδότι τὴν μὲν ἀναγωγὴν εἶναι τότε 
ὅταν τις αἴσθηται τῶν πριαµένων, ἓν πέντε δὲ τῶν νο- 
μοφυλάχων τοῖς νεωτάτοις εἶναι τὴν κρίσιν, εἰδὼς δὲ ἂν as 
κριθῇ, τάς τε οἰχίας τοῦ πφιαµένου καθηράτω κατὼ τὸν 
τῶν ἐξηγητῶν 2όμον, τῆς τιμῆς τε ἀποδότω τῷ πρια- 
μένῳ εριπἰάσιον. ὁ δὲ ἀλλαττόμενος ἢ »όµισµα ἀντὶ νο- ὮὉ 
µίσµατος ἢ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ὁτιοῦν ἢ καὶ μὴ ζώων 
ἀκίῤδηλον πᾶν διδότω καὶ δεχέσθω τῷ νόµῳ ξυνεπόµενος' 0 
προοίµιον δέ, καθάπερ ἄλλων νόμων, δεξώµεθα καὶ περὶ 
ὅλης ταύτης τῆς κάκηο. κιβδηλείαν δὲ χρὴ πάντα ἄνδρα 
διανοηθῆναι καὶ ψεῦδος καὶ ἀπάτην ὧρ ἓν τι γένος ὄν, 
τοῦτο ᾧ τὴν φήµην ἐπιφέρειν εἰώθασιν οἱ πολλοί, κακῶς 
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λέγοντες ας ἐν καιρῷ γιγνόµενον ἑκάστοτε τὸ τοιοῦτον 
Ἐ πολλάκις ἂν ὀρθῶς ἴχοι. τὸν καιρὸν δὲ καὶ ὅπου καὶ 

ὁπύτε ἀτάκτως καὶ ἀορίστως ἑῶντες τῇ λέξει ταύτῃ πολλὰ 
ζημιοῦνταί τε καὶ ζημιοῦσιν ἑτέρους. νοµοθέτῃ δὲ οὐκ 

5 ἐγχαρεῖ τοῦτο ἀόριστον ἐᾷν, ἀλλ ἢ µείζους ἢ ἐλάττονς 
ὄρους ἀεὶ δεῖ διασαφεῖν. καὶ δὴ καὶ νῦν ὠρίσθω. φεῦδος 
μηδεὶς μηδὲν μηδ' ἀπάτην µηδέ τι κίβδηλον, γένοα ἔπι- 

καλούμενος θεῶν, µήτε λόγῳ µήτε ἔργω πράξειεν, ὁ μὴ 
911 θεομµισέστατος ἴσεσθαι µέλλων, οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃς ἂν ὄρκους 
938 ιο ὀμνὺς φευδεῖς μηδὲν φρονείξη Φεῶν, δεύτερος δὲ ὃς ὧν 

ἐναντίον τῶν κρειετόνων αὐτοῦ ψεύδηται. κρείετους δὲ οἱ 
ἀμείνους τῶν χειρόνων πρεσβῦταί τε ὧς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰ- 
πεῖν τῶν νέων, διὸ καὶ γονεῖς κρείετους ἐκγόνων καὶ ἄν: 
ὄρες δὴ γυναικῶν καὶ παίδων ἄρχοντές τε ἀρχομένων. 

αδοῦς αἰδεῖσθαι πᾶσι πάντας πρέπον ἂν εἴη ἐν ἄλλη τε 
ἀρχῇ πάση καὶ ἐν ταῖς πολιτικαῖς δὴ μάλιστα ἀρχαῖς. ὅθεν 
οὖν ὁ νῦν παρὼν ἡμῖν λόγος ἐλήλνθε" πᾶς γὰρ τῶν κατ᾽ 

Ἡ ἀγορὰν ὁ κιβδηλεύων τι ψεύδεται καὶ ἀπατᾷ καὶ τοὺς 
Θεοὺς παρακαλών ἐπόμνυσιν ἐν τοῖς τῶν ἀγορανόμων νύ- 

3ο µοισέ τε καὶ φυλακτηρίοις, οὔτε ἀνθρώπους αἰδούμενος 
οὔτε Θεοὺς σεβόμενος. πάντως μὲν δὴ καλὸν ἐπιτήδευμα 
Φεῶν ὀνόματα μὴ χφαίνεν ῥᾳδίως ἔχοντα ας ἔχουσιν 
ἡμῶν ἑκάστοτε τὰ πολλὰ οἱ πλεῖστοι καθαρότητός τε καὶ 
ὠγγείας τὰ περὶ τοὺς θεούς. εἰ δ᾽ οὖν μὴ πείθοπο, ὅδε 

φφνόμος, Ὁ πωλῶν ὁτιοῶν ἐν ἆγορᾷ µηδέποτε δύο εἴπῃ 
ὁ τιμὰς ὧν ἂν πωλῇ, ἁπ]ῆν δὲ επών, ἂν μὴ ευγχάνῃ 

ταύτης, ἀποφέρων ὀρθῶς ἂν ἀποφέροι πάλιν καὶ ταύτης 

τῆς ἡμέρας μὴ τιµήσῃ πλέονος μηδὲ ἐλάττονος: ἔπαινος 
77 δὲ ὄρκος τε περὶ παντὺς τοῦ πωλουμένου ἀπέστω. ἐὰν δέ 

αοτις ἀπειθῇ τούτοις, ὁ παρατυγχάνων τῶν ἀστῶν μὴ ἵλατ- 
938 τον ἢ τριάκοντα γεγονὼς ἔτη, κολάζων μὲν τὸν ὀμνύντα 

ἀνατὶ τυπτίτω, ἀφροντισεῶν δὲ καὶ ἀπειθῶν ἔνοχος ἔστω 
Φόγῳ προδοσίας τῶν νόμων. τὸν δὲ δὴ κἱβδηλόν τι πω- 

Ὦ Λλοῦντα καὶ μὴ δυνάµενον τοῖς νῦν πείθεσθαι λόγοις ὁ 
as προστυγχάνων τῶν γιυνωσκόντων, δυνατὺς ὧν ἐξελέγχειν, 

ἐναντίον ἐλέγξας τῶν ἀρχόντων, ὁ μὲν δοῦλος φερίσθω 
τὸ κιβδηλενθὴν καὶ ὁ µέτοικος, ὁ δὲ πολίτης μἡ ἐλέγχων 
μὲν ὡς ἀποστερῶν τοὺς Θεοὺς κακὸς ἀγορευέσθω, ἐλέγ- 
ἔας δὲ ἀναθέτω τοῖς τὴν ἀγορὰν ἔχουσι Θεοῖς. ὁ δὲ δὴ 

30 φανερὺς γενόμενός τι πωλῶν τοιοῦτον πρὺς τῷ στερηθή- 
ναι τοῦ κιβδηλευθέντος, ὁπόσης ἂν τιµῆς ἀξιώσῃ τὸ πω- 
λούμενον, κατὰ ὁρα]μὴν ἑκάστην τῇ µάστιγι τυπτέσθω 

E πληγὰς ὑπὸ κήφυκος ἐν τῇ ἀγορᾷ κηρύξαντος ὧν ἕνεκα 

ΠΠ ΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΕΟΣΝ τα’. οτί 

μέλλει εύπτεσθαι. τὰ δὲ κιβδηλεύματά τε καὶ κακουργίας 
τῶν πωλούνεων οἵ τε ἀγορανόμοι καὶ οἱ »ομοφύλωκες 
πυθόµενοι τῶν ἐμπείρων περὶ ἕκαστα, ἀναγραφάντων ἅ 
τε χρὴ ποιεῖν τὸν πωλοῦντα καὶ ἃ µή, καὶ πρόσθε τοῦ 
ἀγορανομίου Θέντων ἐν στήλη γράφαντερ νόμους "εἶναι 5 
τοῖς περὶ τὴν τῆς ἀγορᾶς χθείαν μηνντὰς σαφεῖς. τὰ δὲ Θ18 
περὶ τῶν ἀστυνόμων ἐν τοῖς πρόσθεν Ἱκανῶς εἴρηται. 

ἐὰν δέ τι προσδεῖν δοιῇ, »ομοφύλαξιν ἐπανακοινώσαντες 

καὶ γράφαντες τὸ δοκοῦν ἐκλιπεῖν εἰ ἀσευνόμιον θέντων 3309 
ἐν στήλη τά τε πρῶτα καὶ τὰ δεύτερα τεθέντα αὐτοῖσι 1ο 

τῆς ἀρτῆς νόμιμα. 
Κιβδήλοις δ᾽ ἐπιτηδεύμασιν ἔπεται κατὰ πόδα καπη- 

λείας ἐπιτηδεύματα. ταύτης δὲ πέρι ἑυμπάσης συμβουλὴν 
πρῶτον δόντες καὶ λόγον ἐπ᾽ αὐτῇ νόμον ὕστερον ἐπιθώ- 
µεθα. καπηλεία γὰρ κατὼ πόλιν πᾶσα γέγονεν οὐ βλάβης Ι5 8 
ἕνεκα τό γε κατὰ φύσιν, πᾶν δὲ τοὐναντίον' πῶς γὰρ 
οὐκ εὐεργέτης πᾶς ὃς ἂν οὐσίαν χρημάτων ὠντινωνοῦν 
ἀσύμμετρον οὖσαν καὶ ἀνώμαλον ὁμαλήν τε καὶ σύμμε- 
τρον ἀπεργάζηται; τοῦτο ἡμῖν χρὴ φάναι καὶ τὴν τοῦ 
γοµίσµατος ἀπεργάξεσθαι δύναμιν, καὶ τὸν ἔμπορον ἐπὶ ο 

τούτῳ εετώχθαι δεῖ λέγειν. καὶ μισθωτὸς καὶ πανδοκεὺς 
καὶ ἄλλα, τὰ μὲν εὐσχημονέσεερα, τὰ δὲ ἀσχημονέσεερα 

ηγνόμενα, τοῦτό γε πάντα δύναται, πᾶσιν ἐπικουρίαν 6 
ταῖς χρείαις ἐξενπορεῖν καὶ ὁμαλότητα ταῖς οὐσίαις. τί 
ποτε δὴ εὐ μὴ καλὺν αὐτὸ μηδ᾽ εὔσχημον δοκεῖν εἶναι, 18 
καὶ τί τὸ διαβεβληκὸς τυγχάνει, ἴδωμεν, ἵν' εἰ μὴ καὶ τὸ 
ὅλον, ἀλλ’ οὖν µέρη γε ἐξιασώμεθα νόµῳ. πρᾶγμ’ ἴσθ᾽, 
ὧς ἔοικεν, οὐ φαῦλον, οὐδὲ σμικρᾶς --- ἀρετῆν. 

Κα. Πώς λέγεις; 

460. Ὦ φίλε Κλεινία, σμικρὸν γένος ἀνθρώπων καὶ 10 

φύσει ὀλίγον καὶ ἄκρᾳ τροφῆ τεθραμµένον, ὅταν εἰ 39Η 
χρείας τε καὶ ἐπιθυμίας τινῶν ἐμπίπτῃ, παρτερεῖν πρὸς Ὁ 
τὸ µέτριον δυνατόν ἐστι, καὶ ὅταν {ξῇ χρήµατα λαβεῖν 
πολλά, νήφει καὶ πρότερον αἱρεῖται τοῦ πολλοῦ τὸ τοῦ 
μέτρου ἐγόμενον: τὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων πλήθη πᾶν τού- 15 
ραντίον ἔχει τούτοις, δεύµενά τε ἀμέτρως δεῖται καὶ ἐξὸν 
περδαίνειν τὰ μέτρια ἁπλήστως αἱρεῖται κερδαίνειν. διὸ 
πάντα τὰ περὶ τὴν καπηλείαν καὶ ἐμπορίαν καὶ πανδο- 
κείαν γένη διαβέβληταί τε καὶ ἐν αἰσχροῖς γέγονεν ὀνείδε- 
σιν, ἐπεὶ εἴ τις, ὃ µή ποτε γένοιτο οὐδ’ ἔσται, προσαναγ- 0 
κάσειε -- γελοῖον μὲν εἰπεῖν, ὅμως δὲ εἰρήσεται -- παν ἙἘ 
δοκεῦσαι τοὺᾳ πανταχῇ ἀρίστους ἄνδρας ἐπί τινα χρόνον 
ἢ καπηλεύειν ἤ τι τῶν τοιούτων πράττειν, ἢ καὶ γυραῖκας 
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ἔκ τινος ἀνάγκης αἱμαθμένης τοῦ εοιούτον μετασχεῖν ερό- 

που, γνοίηµεν ἂν ὡς φίλον καὶ ἀγαπητόν ἔσειν ἕκαστον 
τούτων καὶ εἰ κατὰ λόγον ἀδιάφΏορφον γίγροιτο, ἐν µη- 
τρὸς ἂν καὶ τροφοῦ σχήµατι τιµῷτο τὰ τοιαῦτα πάντα. 

619 «νῦν δὲ ὁπόταν εἰς ἐρήμους τις καπηλείας ἕνεκα τύπους 
καὶ πανταχόσε µήκη ἔχοντας ὁδῶν Ἱδρυσάμενος οὐκήσεις, 
ἐν ἀπορίᾳ γιγνοµένους καταλύσεσιν ἀγαπηταῖς δεχόμενος, 
ἢ ὑπὸ χειμώνων ἀγρίω» βίᾳ ἐλαυνομένους εὐδιεινὴν γαλή- 

949 Ἅνην παρασχὼν ἢ πνίγεσιν ἀναφυχήν, τὰ μετὰ ταῦτα οὐχ 
ος ἑταίρους δεξάµενος φιλικά παράσχη δένια ἱπόμενα 

ταῖς ὑποδοχαῖς, ὡς ὅ’ ἐχθροὺς αὐγμαλώτους κεχειρωµένους 

ἀπολνερώσῃ τῶν µακροτάτων» καὶ ἀδίκων καὶ ἀκαθάρτων 
Ν Ἰύτρων, ταῦεά ἐστι καὶ τὰ τοιαῦτα ἐν ξύμπασι τοῖς τοι- 

οὗτοις αἰσχρῶς ἁμαρεανύμενα τὰς διαβολὰς τῇ τῆς ἀπο- 

Ἱδρίας ἐπικουφήσει παρεσχευακότα. τούτων οὖν χρὴ φάρµα- 

κον ἀεὶ τέµνειν τὺν νομοθέτη». ὀρθὸν μὲν δὴ πάλαι τε 

εἰρημένον ὡς πρὺς δύο µάχεσθαι καὶ ἐναντία χαλεπόν, 

καθάπερ ἐν ταῖς νόσοις πολλοῖρ τε ἄλλοισι" καὶ δῇ καὶ 

νῦν ἡ τούτων καὶ περὶ ταῦτα ἐσεὶ πρὸς δύο μάχη, πενίαν 

30 καὶ πλοῦτον, τὸν μὲν ψυχἠν διεφθαρκύτα τρυφῇ τῶν ὧν- 

6 θρώπων, τὴν δὲ λύπαις προτετραµµένην εὖς ἀναισχυν- 

τίαν αὐτήν. τίς οὖν δὴ τῆς νόσον ταύτης ἀρωγὴ γγνοιτ᾽ 

ἂν ἐν νοῦν ἐχούσῃ πόλει; πρῶτον μὲν ὃ τι σµεκροτάτῳ 

χρῆσθαι κατὰ δύναμιν τῷ τῶν καπήλων γένει, ἴπειτα 

αδτούτοις εών ἀνθρώπων προστάττειν ὧν διαφ Ώειρομένων 

οὐκ ἂν γέγνοιτο µεγάκη λύµη τῇ πύλει, τρίτον δὲ αὐτοῖς 

τοῖς µετασχοῦσι τούτων τῶν ἐπιτηδευμάτων εὑρεῖν µηχα- 

Ρ. νὴν ὅπως ἤθη μὴ ἀνέδην ἀναισχυντίας τε καὶ ἀνελευθέ- 

ρου ψυχῆς µέτοχα συµβήσεται γήγεσθαι ῥᾳδίως. μετὰ 

239 10 δὴ τὰ νῦν εἰρημένα περὶ ταῦτα νόµορ ὧγαθῇ τύχῃ τοι- 

όσδε ἡμῖν γινέσθω. ἸΜαγνήτων οὓς ὁ Θεὸς ἀνορθῶν 

πάλιν κατοικίζει, γεωμόροι ὥσοι τῶν τετταρώκοντα καὶ 

πεντακισχιλίων ἱστιῶν εἰσί, µήτε κάπηλος κών μηδ᾽ ἄκων 

μηδεὶς γινέσθω μήτ' ἔμπορος μήτε διακονίαν μηδ᾽ ἤντινα 

1ὐ κεκτηµένος ἰδιώταις τοῖς μὴ ἐξ ἴσου ἑαυτῶν πλὴν πατρὶ 

Ε. καὶ μητρὶ καὶ τοῖς ἔτι τούτων εἰς τὸ ἄνω γένεσι καὶ πᾶσι 

τοῖς αὐτοῦ πρεοβυτέροις, ὅσοι ἐλεύθεροι ἐλευθέρως. τὸ ὃ' 

ἐλευθερικὸν καὶ ἀνελεύθερον — μὲν οὐ ῥάδιον γοµο- 

Φετεῖν, κριγέσθω γε μὴν ὑπὸ τῶν τὰ , ἀθισεεῖα εἰληφότων 

X ἐκείνων µίσει τε καὶ ἀσπασμῷ. öe ὃ᾽ ἂν παπηλέίας 

τῆς ἀνελευθέρον τέχνη τινὶ μετάσχην γθαφέσθω μὲν αὐτὸν 

γένους αἰοχύνης ὁ βουλόμενος πρὺς τοὺς ἀφεεῇ πρώεονῷ 

κεκριµένους, ἐὰν δὲ δύξη ἀναξίῳ — — 
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παίνειν τὴν αὐτοῦ πατρῴαν ἑστίαν, δεθεὶς ἐνιαυτὸν ὧπο- 
οχέσθω τοῦ τοιούτου, καὶ ἐὰν αὖθις, ἔτη δύο, καὶ ἐφ 940 
Ἱκάστης ἁλώσεως τοὺς δεσμοὺς μὴ πανέσθω διπλασιάζων 
τὸν ἔμπροσθεν χρόνον. δεύτερος μὴν νόμος, µέτοικον 
εἶναι χρεὼν ἢ Εένον ὃς ὢν ' μέλλῃ καπηλεύσει». τὸ δὲ τρίἰ- 5 
τον καὶ τρίτος, ὅπως ὡς ἄριστος ἢ καὶ κακὸς ὡς ἥκιστα 

ὁ τοιοῦτος ἡμῖν ᾖ ἐύνοικος ἐν εῇ πόλει, τοὺς ρομοφύ]α- 

πας χρὴ νοῆσαι φύλακας εἶναι μὴ µόνον ἐκείνων οὓς φυ- 
λάτεειν ῥάδιον μὴ παρανόµους καὶ κακοὺς γίγνεσθαι, 
ὅσοι γενέσει καὶ τροφαῖς εὖ πεπαίδευνται, τοὺς δὲ μὴ τοι- 19 8 
οὕτους ἐπικηδεύματά τε ἐπιεηδεύοντας ἃ τροπὴν ἴχει 
τινα ἰσχυρὰν πρὺς τὸ προτρέπειν κακοὺς γίγνεσθαι, φν- 
λακτέον μᾶλλον. ταύτῃ δὴ τὰ περὶ τὴν καπηλείαν πολλὴν 
οὖσαν καὶ πολλά ἐπιτηδεύματα τοιαῦτα κεκτηµένην, ὕσα- 
περ ἂν αὐτῶν Λειφθῇ δόξαντα ἐκ πολλῆς ἀνάγκης ἐν τῇ ι5 
πύόλει δεῖν εἶναι, ουνελθεῖν αὖ χρεὼν περὶ ταῦτα τοὺς 

φομοφύλακας μετὰ τῶν ἐμπείρων ἑκάστης καπηλείας, κα- 
Φάπερ ἔμπροσθεν ἐπετάξαμεν τῆς κιβδηλείας πέρι, ἔυγγε- ὁ 
νοῦς τούτῳ πράγματος, συνεἰθόντας δὲ ἠδεῖν λῆμμά τε 
καὶ ἀνάλωμα εί ποτε τῷ καπήλῳ κέρδος ποιεῖ τὸ µέτριον, 39 
γφάφαντας δὲ Θεῖναι τὸ γιγνόµενον ἀνάλωμα καὶ λήμμα 
καὶ φυλάχτειν, τὰ μὲν ἀγορανόμους, τὰ δὲ ἀσευνόμους, 
τὰ δὲ ὠγρονόμους. καὶ σχεδὺν οὕτως ἂν καπηλεία τὰ μὲν 
ὠφελοὶ ἑκάστους, σµικρότατα δὲ ἂν βλάπτοι τοὺς ἐν ταῖς 
πύλεσι χρωµένους. 35 

"Όσα τις ἂν ὁμολογῶν ἐυρθέσθαι μὴ ποιῇ κατὰ τὰς Ὁ 
ὁμολογίας, πλὴν ὧν ἂν νόμοι ἀπείργωσιν ἢ Ψήφισμα, ἤ 
τινος ὑπὺ ἀδίκου βιασθεὶς ἀνάγκης ὁμολογήσῃ, καὶ ἐὰν 
ὑπὸ εὖχης ἀπροσδοκήτου εις ἄκων κωλυθῇ, δίκας εἶναι 915 
τῶν ἄλλων ἀτελοῦς ὁμολογίας ἐν ταῖς φυλετικαῖσι δίκαις, ψι 
ἐὰν ἐν διαιτηταϊς ἢ γείτοσιν ἔμπροσθεν μὴ δύνωνται διαλ- 

λάετεσθαι. Ἡφαίσεου καὶ ᾽θηνᾶς Ἱερὸν τὸ τῶν δηµι- 
ουφγῶν γένος, οἳ εὖν βίον ἡμῖν ξυγκατεσκευάκασι τέχναις, 

5η 

ρεος ὅ᾽ αὖ καὶ ᾽θηνᾶς οἳ τὰ τῶν δημιουργῶν σώζοντες Ἑ 
τέχναισιν ἑτέραις ὠμυνεηρίοις ἔργα. δικαίως δὲ καὶ τὸ 15 
τούτων γένος Ἱερόν ἐσει τούτων τῶν Θεῶν. οὗτοι δὴ 
πάντες χώραν καὶ δῆμον Φεραπεύοντες διατελοῦσιν, οἱ 
μὲν ἄρχοντες τῶν κατὰ πύλεμον ἀγώνων, οἱ δὲ ὀργάνων 
τε καὶ ἔργων ἀποτελοῦντες γένεσιν ἔμμισθον" οἷς δὴ περὶ 
τὰ τοιαῦτα οὐ πρέπον ἂν εἴη φεύδεσθαι, Θεοὺς προγύ- κι 
νους αὐτῶν αἰδουμένους. ὢν δή τις δημιουργῶν εἰς χρό- 

νον εἰρημένον ἔργον μὴ ἀποτελέση διὰ κάκην, μηδὲν τὸν 
— Φεὺν ἐπαιδεσθείς, ἡγούμενος ὡς οὐκεῖον συγγνώ- 
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µονα εἶναι Θεόν, οὐδὶν τῷ νῷ βλέπων, πρῶτον μὲν δίκην 
τῷ θεῷ ὑφέξει, δεύτερον δὲ ἱπόμενος αὐτῷ νόμος κείσθω, 
τὴν τιμὴν τῶν ἔργων ὀφειλέτω ὧν ἂν τὸν ἐκδόντα φεύ- 
σηται καὶ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ ῥηθένει χρόνω προῖκα 

6 ἐξεργαζέσθω. καὶ ἀναιρουμένα ὅ᾽ ἔργον ξυμβουλευτὴς »ό- 
Ἁ µος ἅπερ τῷ πωλοῦνε ξυνεβούλευς μὴ πλέονος τιμῶν 

945 διαπειρώµενον ἆλλ᾽ ὡς ἁπλούστατα τῆς ἀξίας, ταὐτὸν δὴ 
προστάττει καὶ τῷ ἀναιρουμένω: γιγνώσκει γὰρ ὃ γε δη- 
μιουργὸς τὴν ἀξίαν. ἐν ἐλευθέρων οὖν πύλεσιν οὐ δή 

10 ποτε χρὴ τέχνη, σαφεῖ τε καὶ ἀφευδεῖ φύσει πράγματι, 
διαπειρᾶσθαι τῶν ἰδιωτῶν τεχνάζοντα αὐτὸν τὸν δηµιονρ- 
γόν' δίκας δὲ εἶναι τούτων τῷ ἀδικουμένῳ πρὸς τὸν ἀδι- 
κοῦντα. ἐὰν δὲ τις ἐκδοὺς αὖ δημιουργῷ μὴ ἀποδῷ τοὺς 

ο μισθοὺο ὀρθῶς κατὰ τὴν ἔννομον ὁμολογίαν γενοµένην, 
15 Alce δὲ πολιοῦχον καὶ ᾿Αθηνᾶν κοινωνοὺς πολιτείας ὧτι- 

µάζων, βραχὺ κέρδος ἀγαπῶν, λύῃ µεγάλας κοινωνίας, 
φόµοε ὁ βοηθῶν ἔστω τῷ τῆς πύλεως ἐυνδέσμῳ μετὰ 
Φεῶν, ὃς γὰρ ἂν προαμειψάμενος ἔργον μισθοὺς μἡ ὧπο- 
διδῷ ἐν χρόνοις τοῖς ὁμολογηθεῖσι, διπλοῦν πρατεέσθω" 

1ο ἐὰν δὲ ἐνιαυτὺς {ξέλδη, τῶν ἄλλων ἀτόκων ὄντων Ίρη- 
Ὦ µμάτων, ὁπόσα δανεισμῷ ἑυμβάλλει τις, οὗτος τῇ δραχμῇ 

ἑκάστου μηνὸς ἐπωβελίαν κατατιθέτω. δίκας δὲ εἶναι τού- 
των ἐν τοῖς κατὰ φυλὰς δικασεηρίοις. ὡς δὲ ἐν παρέργῳ 
περὶ τῶν κατὰ πόλεμο» ὅημιουφγῶν ὄντων σωτηρίας, ὄτρα- 

αιτηγῶν τε καὶ ὕσοι περὶ ταῦτα τεχνικοί, δίκαιον εἰπεῖν, 

ὅτι τὸ παράπαν ἐμνήσθημεν δημιουργῶν, ὡς τούτοις αὖ, 
καθώπερ ἐκείνοις, οἷον ἱτέροις οὖσι δημιονργοῖς. ἑών 

9/7 . τις ἄρα καὶ τούτων ἀνελόμενος δημόσιον ἔργον εἰθ᾽ ἑκὼν 

E κεἴτε προσταχθὶ» καλώς ἐξεργάσηται, τὰς τιµάς, οἳ δὴ 
30 μισθοὶ πολεμικοῖς ἀνδράσιν εἰσίν, ἀποδιδῷ δικαίως, ὁ 

φόµος αὐτὸν ἐπαινῶν οὕποτε καμεῖται" ἐὰν δὲ προαµει- 
ψάµενος ἔργον τει τῶν κατὰ πύλεμον καὶῷν ἴργων μὴ 
ἀποδιδῷ, µέμψεται. νόμος οὖν οὗτος ἐπαίνῳ περὶ τούτων 
ἡμῖν μεμιγμένος κείσθω, ξυμβονλεντικός, οὐ βιαστικός, 

994 0 τῷ π]ήθει τῶν πολιτῶν, τιμᾷν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας, 
ὅσοι σωτῆρες τῆς πόλεώς εἰσι ξυμπάσης εἶτε ἀνδρείαις 

εἴτε πολεμικαῖς μηχαναῖς, δευτέρους' πρώτοις γὰρ τὸ µέ- 

γιστον γέρας δεδόσθω τοῖς εὰ τῶν ἀγαθῶν νομοθετῶν 
γράμματα τιμῷν διαφερόντως δυνηθείσιν. 

.. Τὰ μὶν δὴ μέγιστα τῶν ἐυμβολαίων, ὅσα πρὸς ἁλλή- 
Ίους ἄνθφωποι ξυμβάλλουσι, πλήν γε ὀρφανικῶν καὶ τῆς 
τῶν ἐπιερόπων ἐπιμελείας τῶν ὀρφανῶν, σχεδὸν ἡμῖν 
διατέτακται" ταῦτα δὲ δὴ μετὰ τὰ νῦν εἰρημένα ἄναγ- 

Β µκαῖον ἁμῶς γέ πως τάξασθαι. τούτων δὲ ἀρχαὶ πάντων 

«0 αἲ τε τῶν τελευτᾷν μελλόντων ἐπιθυμίαι τῆς διαθέσεως 

αἲ τε τῶν μηδὶν τὸ παράπαν διαθεµένων τύχαι. ἄναγ- 
καῖον δὲ εἶπον, ὦ Κλεινία, βιέψας αὐτῶν πέρι πρός τε 
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τὸ δύσκο]ον καὶ χαλεπόν. οὐδὲ γὰρ ἄτακτον δυνατόν ἔστ' 
αὐτὸ ἐᾷν' πολλὰ γὰφ ἕκαστοι καὶ διάφορα ἀλλήλων καὶ 
ἐναντία τιθεϊντ ἂν τοῖς τε γόµοις καὶ τοῖς τῶν ζώντων 
ἦθεσι καὶ τοῖς αὐτῶν τοῖς ἔμπροσθεν, πρὶν διαείθεσθαι 
μέλλειν, εἴ τις ἐξουσίαν δώσει ἁπ]ῶς οὕτω κυρίαν εἶναι 56 
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διαθήκην ἣν ἄν τις διώθηται ὁπωσοῦν ἴχων πρὸς τῷ 679 
τοῦ βίου τέλει. ἀνοήτως γὰρ δὴ καὶ διατεθρνμμένως τινὰ 

τρόπον ἔχομεν οἱ πλεῖστοι, ὕταν ἤδη μέλλειν ἠγώμεθα τε- 
λευτᾷν. 

XA. Πῶς τοῦτο, ὦ ἑένε, λέγεις; 10 
4Θ. Χαλεπύν ἐστ᾽, ὦ Κλεινία, μέλλων ἄνθρωπος τε- 

λευτήσειν, καὶ μεστὸν λόγου τοῖρ ροµοθέταις εὖ µάλα 
φοβεροῦ καὶ δυσχεροῦς. 

κ. Πῇ: 
40. Ζητῶν εἶναι κύριος ἁπάνεων εἴωθε μετ ὀργῆς ι5 

λέγει». ' Ρ 
Κά. Ποῖα δή: 
4Θ. «εινόν γε, ὦ εοί, φησίν, εἰ τὰ ἐμὰ ἐμοὶ µη- 

δαμῶς ἐξίσται δοῦναί τε ὕτῳ ἂν ἐθέλω καὶ µή, καὶ τῷ 
μὲν πλείω, τῷ δ' ἐλάττονα τῶν ὁπύσοι περὶ ἐμὲ φαῦλοι ο 
καὶ ὅσοι ὠγαθοὶ γεγόνασι φανερῶς, βασανισθέντες ἵκα- 
»ῶς ἐν ψύσοις, οἱ ὃ᾽ ἐν γήρᾳ καὶ ἄλλαις παντοίαισι τύχαις. 

ΚΗ. Οὐκοῦν, ὦ ξένε. καλῶς δοκοῦσί σοι λέγειν; 

4Θ. ΠΜαλθακοὶ ἐμοιγ, ὦ Κλεινία, δοκοῦσιν οἱ πάλαι 
νομοθετοῦντες γεγονέναι καὶ ἐπὶ σμικρὸν τῶν ὧν Όρωπίνων 35 
πραγμάτων βιέποντές τε καὶ διανοούμενοι φομοθετεῖν. 

κι. Πώς λέγεις; 

48. Τὺν λόγον τοῦτον, ὦ ᾿γαθέ, φοβούμενοι, τὸν 
νόμον ἐτίθεσαν τόνδε, ἐξεῖναι τὰ ἑαυτοῦ διατίθεσθαι ἁπλῶς 

ὅπως ἄν τις ἐθέλῃ τὸ παρώπαν, ἐγὼ δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐν 953 

τῇ σῇ πόλει μέλλουσι τελευτᾷν ἀποκφινούμεθα ἐμμελέ- 
στερον. 

Κα. Πᾶῶς: 

48. 4 φίλοι, φήσοµεν, καὶ ἀτεχνῶς ἐφήμεροι, χα- 
λεπὺν ὑμῖν ἐστὶ γιγνάσκειν τὰ ὑμέτερ αὐτῶν χρήµατα καὶ αν 
πρός γε ὑμᾶς αὐτούς, ὥσπερ καὶ τὸ τῆς Πυθίας γράµµα 
φράζει τὰ νῦν. ἔγωγ οὖν νομοθέτης ὤν οὔθ ἡμᾶς ἡμῶν 
αὐτῶν εἶναι είθηµε οὔτε τὴν οὐσίαν ταύτην, ἐύμπαντος 
δὲ τοῦ γίνους ἡμῶν τοῦ τε ἔμπροσθεν καὶ τοῦ ἔπειτα 

ἐσομένου, καὶ ἔτι μᾶλλον τῆς πόλεως εἶναι τό τε γένος 40 
πᾶν καὶ τὴν οὐσίαν. καὶ οὕτω τούτων ἐχόντων οὐκ, ἐάν Β 
τις ὑμᾶς θωπείαις ὑποδραμὼν ἐν νόσοις ἢ γήρα σαλεύ- 
οντας παρὰ τὸ βέλτιστον διατίθεσθαι πείθῃ, ξυγχωφήσο- 
μαι ἑκών, ὅ τι δὲ τῇ αύλει τε ἄριστον πάση καὶ γένει, 
πρὺς πᾶν τοῦτο βλέπων νοµοθετήσω, τὸ ἑνὸς ἑκάσότου 950 
κατατιθεὶς ἐν µοίραις ἐλάττοσι δικαίως. ὑμεῖς δὲ ἡμῖν 
Τμεώ τε καὶ εὐμενεῖς ὄντες πορεύοασθε ᾗπερ κατὰ φύσιν 

κ 
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⸗ũꝛ πορεύεσθε τὴν ἀνθρωπίνην: ἡμῖν, δὲ περὶ τῶν ἄλλων 
6 τῶν ὑμετέρων µελήσει, κηδοµένοις ὃ τι μάλιστα εἰς δύνα- 

μῖν οὐ τῶν μέν, τῶν δὲ οὔ. ταῦτα μὶν οὖν παραμύθιά 
τε καὶ προθίµια τῶν τε ζώντων, ὦ Κλεινία, καὶ τῶν τε- 

δλευτώρτων ἔστω, νόμος δὶ ὅδε' Ὃς ἂν διαθήκην γράφη 
τὰ αὐτοῦ διατιθέμενος, παίδων ὤν πατήρ, πρῶτον μὲν 
τῶν υἶέων κληρογρόμον ὃν ἂν ἀξιώσῃ γίγνεσθαι γραφέτω, 
τῶν δξ ἅλλων παίδων ὃν ἂν μὲν ἑτέρῳ ποιείσθαι διδῷ 
δεχοµένῳ, γραφίσθω τοῦτο αὐτό. ἐὰν δὲ περιγέγνηταί τις 

D ιοτῶν υἱέων αὐτῷ μὴ ἐπέ τιν κλήρῳ πεποιηµένος, ὃν κατὰ 

νόμον ἐλπὶς εἰς ἀποικίαν ἐκπεμφΏήσεσθαι, τούτῳ τῶν 
ἅλλων χρηµάεων ἐξεστω τῷ πατρὶ διδόναι ὅσα ἂν ἐθέλῃ, 

πλὴν τοῦ πατρῴον κλήρου καὶ τῆς περὶ τὸν κλῆρον κα- 

τασκενῆς πάσης" καὶ ἐὰν πλείους ὧσι, πρὺς µέρος ὁ πα- 

ιοτὴρ ὅπη ἂν ἐδέλῃ νεµέτω τὰ περιόντα τοῦ κλήρου. ὕτῳ 
ὃ᾽ ἂν τῶν υἱέων ὑπάρχων οἶκος ᾖ, μὴ νέµειν τούτω τῶν 
χρημάτων, Θυγατρί τε ὠσωύτως ᾗ μὲν ἂν ἐγγεγυημένος 

κ ος ἀνὴρ ἐσόμινος ᾗν μὴ γέµειν' ᾗ ὃ' ἂν µή, σέµειν. 

251 ἐὰν δὲ τω τῶν υἰίων ἡ καὶ τῶν Ὀυγατέρων φανῇ κλῆρος 

30 ἐπιχώριος τῆς διαθήκης γενόμενος ὕστερον, τῷ κληρονόμῳ 

τοῦ τὴν διαθήκην ὁιαθεμένου καταλεπίτω. ἐὰν δὲ ἆρ- 
ῥενας μὲν μὴ Λείπῃ, θηλείας δὲ ὁ διατιθέµενος, ἄνδρά 
μὲν τῶν θυγατέρων ἦτινι ἂν ἐθέλῃ, νἱὸν δὲ αὐτῷ κατα- 

ἀειπετω γρύψας κληρονομεῖν. ἐὰν δὲ νἷός τῷ τελευτήσῃ 

αοπαὶς ὧν, πρὶν εἰς ἄνδρας ὀννατὸς εἶναι τελεῖν, εἴτε γεν- 

»ητὸς ὤν εἶτε ποιητύς, γραφέτω καὶ περὶ τῆς τοιαύτης 

τύχης ὁ τὴν διωθήκην γράφων, τίνα χρὴ παῖδα αὐτῷ 
δεύτερον ἐπὶ εὖχαις ἀμείνοσι γίγνεσθαι. ἐὰν δέ τις ἄπαις 
ὢν τὸ παρήπαν διαθήκην γράφη, τὸ τῆς ἐπικεήτου ὅε- 

10 κατημόριον ἐξελόμενος, ἐὰν ἐθέλῃ τω δωρεῖσῦαι, δωρεί- 

σθω" τὰ δὲ ἄλλα παραδιδοὺς πάντα τῷ ποιηθέντι ἅμεμ- 
ατος ἴλεων υἱὸν αὐτὸν πομίσθω ξὺν γόμω. ᾧ ὅ' ἂν ἐπι- 
ερόπων ol παϊῖδες δέωνται, ἐῶν μὲν διαθέµενος τελευτᾷ 

καὶ γράφας ἐπιτρύπους τοῖς παιαὶν ἑκόντας τε καὶ ὁμο- 

ν as λογοῦντας ἐπιτροπεύσειν οὐστινασοῦν καὶ ὁπόσους ἂν 

ἐ9έλη, κατὰ ταῦτα εὰ γραφέντα ἡ τῶν ἐπιτρόπων αἴφεσις 

γηγέσθω κυρία". ἐὼν δὲ ἢ τὸ παράπαν μὴ διαθέµενος 
τελευτήση τις ἢ τῆς τῶν ἐπιτρόπων αἱρέσεως ἑλλιπής, ἐπι- 
τρόπους εἶναι τοὺς ἐγγύτατα γίνει πρὸς πατρὸς καὶ µη- 

«υτρός κυρίους, δύο μὲν πρὸς πατρός, δύο δὲ πρὸς μητρός, 

2σ9 ἕνα δὲ ἐκ τῶν τοῦ τεἰευτήσανεος φίλων. τούτους ὅ οἱ 
»ομοφύλακες καθισεώντων τῷ δεοµένῳ τῶν ὀρφανῶν. καὶ 

ὦ πάσης τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῶν ὀρφανῶν πεντεκαίδεκα τῶν 
ρομοφυλάκων οἱ πρεσβύτατοι πάντων ἐπιμελείσθων ἀεὶ 

«κατὰ πρέσβιν καὶ κατὰ τφεῖς διεἸόμενοι σφῶς αὐτούς, 

κατ᾽ ἐνιαυτὺν τρεῖς καὶ κατ ἐνιαυτὺν ἄλλον ἕτεφοι τρεῖς, 

ο5 
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ξως ἂν αἳ πέντε περίοδοι γέγνωνται κύκλω" καὶ τοῦτο 
ἐκλιπέτω µηδέποτε κατὰ δύναμιν. Ὃρ ὅ ἂν μηδὶν τὸ 
παράπαν διαθέµενος ἀποθάνῃ, παῖδας μὶν παταλιπὼν 

δεοµένους ἐπιτροπῆς, τῶν αὐτῶν νόμων τούτων ἡ χρεία 
τῶν παίδων αὐτοῦ µετεχέτω" Φηλείας δὲ ἂν καταλίπῃ τις 5Ώ 
ὠπροσδοκήτῳ τεύχη χρησάµενος, συγγνώµην τῷ τιθέντι 
τὸν γόμον ἐχέτω, ἐὰν τῶν τριῶν αὐτοῦ πρὸς τὰ δύο ἐπι- 

σκοπῶν τὴν ἔκδοσιν τῶν θυγαεέρων ποιῆταε, πρός τε τὴν 
τοῦ γένους ἀγχισεείαν καὶ τὴν τοῦ κλήρου σωτηρίαν, τὸ 
δὲ τρίτον, Όπερ ὢν πατὴρ διασκέψαιτο, ἐξ ἁπάντων τῶν 1ο 
πολιτῶν βλέπω» εἰς ἤθη τε καὶ ερόπους τὸν ἐπιτήδειον 
αὐτῷ μὲν υἱόν, νυµφίον ὅ’ εἶναι τῇ θυγατρί, τοῦτο δὲ 
παραλείπῃ διὰ τὴν ἀδύνατον σκέψιν. νόμος τοίνυν ες Ἐ 
δύναμιν ὅδε περὶ τῶν τοιούτων κείσθω" ᾿Κὰν ὁ μὴ ὅια- 
Φέμενος θυγατέρας λίπη, τοῦ ἀποθανόντος ἀδελφὸς ὁμο- 15 
πάτωρ ἢ ὤκληρος ὁμομήεριος ἐχίτω τὴν θυγατέρα καὶ 680 
τὸν κλῆρον τοῦ τελευτήσαντος. ἐὰν δὲ μὴ ᾗ ἀδεφός, 333 
ἀδελφοῦ δὲ παῖς, ὡσαύτως, ἐὰν ἐν ἡλικίᾳ πφὺς ἀλλήλους 

ὠσιν' ἐὰν δὲ μηδὲ εἷς τούτων, ἀδελφῆς δὲ παῖς ἡ, κατὰ 
ταὐτά: τέταρτος δὲ πατρὺς ἀδελφός, πέµπτος δὲ τούτου 30 

παῖς, -ἔχτος ὁὲ ἀθελφῆς πατρὺς ἔκγονορ. ὠσαύτως δὲ τὸ 
Ἰέρος ὧεὶ πορευέσθω κατ ἀχιστείαν, ἐάν τις παῖδας Θη- 
λείας καταλίπῃη, ὃν ἀδελφῶν τε καὶ ἀδιλφιδῶν ἐπανιόν, 
ἔμπροσθε μὶν τῶν ἀῤῥένων, ὕστερον δὲ θηλειῶν ἑνὶ 
γένει. τὴν δὲ τοῦ τῶν γάμων χρύνου συµµετρίαν τε καὶ 18 
ἁμεερίαν ὁ δικασεὴς σκυπῶν κρινέτωα, γυμνοὺς μὶν τοὺς 

ἄῤῥενας, γυμνὰς δἱ ὀμφαλοῦ µέχρι θεώμενος τὰς θηλείας: 
ἐὰν δὲ τοῖς οὐχείοις ἀπορία ἑυγγενῶν ἡ, µέχρι μὶν ἆδελ- 

φοῦ ουἱιδῶν, µέχρι δὲ πώππου παίδων «ὠσαύτως, τῶν 
ἄλλων ὄντιν) ἂν ἡ παῖρ μετ ἐπαρόπων αἱρῆται τῶν πο- 30 
λιτῶν ἐκούσιον ἐκουσία, κἱηρονόμος γιγνέσθω τοῦ τελεν- ΄ Β 

τήσαντορ καὶ τῆς θυγατρὸς νυμφίος. ἔτι ὁἳξ πολλά πολ- 
λῶν καὶ πλείων ἀπορία τῶν τοιούτων γίγνοι᾽ ἂν ἴστιν 
ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ πόλει" ἂν οὖν δή τις ἀπορουμένη τῶν 
αὐτόθεν ὁρᾷ τινὰ εἰς ἀποικίαν ἀπεσταλμένον, ἡ δὲ κατὰ as 
νοῦν αὐτῇ κληρονόμον ἐκεῖνον γίγνεσθαι τῶν τοῦ πατρός, 

ἐὰν μὲν ξυγγενὴς ᾖ, κατὰ τὴν τάξιν τοῦ νόµου ἐπὶ τὸν 
κλῆρον πορευέσθω, ἐὰν δὲ ἐκτὸς γένους, τῶν ἐν τῇ πύλει 
ὄντων ἕξω τῆς συγγενείας, κύριος ἔστω κατὰ τὴν τῶν 
ἐπιερόπων καὶ τῆς παιδὸς τοῦ 
καὶ τὸν κλῆρον ἐπανελθὼν οἴκαδε λαβεῖν τοῦ μὴ διαθε- 
µένου. ἅπαις δὲ ἀῤῥένων τε καὶ Φηλειῶν τὸ παράπαν 
ὃς ἂν μὴ διαθέµενος τελευτᾷ, τὰ μὲν ἄλλα περὶ τοῦ τοι- 
οὗτου κατὰ τὸν ἔμπροσθεν ἐχίτω νόµον, θήλεια δὲ καὶ 
ἄῤῥην, οἷον ξύννομοι, ἴεωσαν ἐκ τοῦ γένους εἰς τὸν ἐξη- ο 
ρημωμένον ἑκάστοτε οἶκον, ὧν ὁ κλῆρος γιγνέσθω κυρίως, 
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ϱ ἀδεφὴ μὲν πρῶτον, ἀδιλφοῦ δὲ θυγάτηρ δευτέρα, τρίτη 
δὲ ἴκγονος ἀδείφῆς, τετάρτη δὲ πατρὸς ἀδείφή, καὶ 
πέµπτη πατρὺς ἀδελφοῦ παῖς, ἕκτη δὲ ἀδελφῆς πατρὸς 

ἂν εἴη παῖς' συνοικίζεν δὲ ταύτας ἐκείνοις κατ ὦγχι- 
δοτείαν καὶ Φέμω, ὧς ἔμπροσθεν ἐνομοθετήσαμεν. μὴ δὴ 
λανθανέτω τὸ τῶν τοιούτων νόμων ἡμᾶς βάρος, ὡς χα- 
λεπῶς ἔστιν ὅτε προσεώττει τῷ τοῦ τελευτήσαντορ κατὰ 

γένος οὐκείω γαμεῖν τὴν ξυγγενῆ, μὴ δυκεῖ δὲ σκοπεῖν ἃ 

Ε Ἁµμµυρία ἐν ἀγθρώποις ἐμπόδια γίνεται τοῖς τοιούτοις ἐπι- 

ιοτάγµασι τοῦ µήτεινα ἐθέλειν πείθεσθαι, πρότερον δὲ οὔστι- 
γαᾳ ὁτιοῦν ἂν βουληθῆναι παθεῖν, ὁπόταν ἢ σωμάτων 
φοσήµατα καὶ πηρώσεις ἢ διανοίας ἓν τισι τῶν ἔπιταττο- 

µένων γαμεῖν ἢ 7αμεῖσθαι γίγνητα, τούτων δὴ μηδὲν 
255 «φφοντίζειν τάγ᾿ ἂν ὁ νομοθέτης δόξειέ τισιν, οὐκ ὀρθῶς 

15 δοκοῦν. ἔστω τοίνυν εἰφημένον ὑπὲρ τε νοµοθέτου καὶ 

ὑπὲρ νοµοθετουμέκου σχεδὸν οἷον κοιγὸν προοίµιον, συγ- 
γτώµην μὲν τῷ νοµοθέτῃ τοὺς ἐπικαττομένους δεόµενον 

ἔχειν, ὅτι τῶν κοινῶν ἐπιμελούμενος οὐκ ἄν ποτε δύναιτο 
διοικεῖν ἅμα καὶ εἰς ἠδίας ἑκάστῳ γιγνοµένας ξυμφοράς, 

946 00 ἑυγγνώμην ὃ) αὖ καὶ τοῖς νομοθετουμέροις, ες τὰ τοῦ 

φομοθετοῦντος εἰκύτως ἑνίοτε οὗ δύνανται προστάγµατα 

τελεῖν, ὦ μὴ γιγνώσκων πρυστάττει, 
κά, Τί δή τις οὖν, ὦ ξένε, δρῶν πρὸς τὰ τοιαῦτα 

ἐμμετρώτατος ἂν εἴηι 
αν 48. οιαιτητάς, ὦ Κλενία, τοῖς τοιούτοις νόµοις καὶ 

νομοθετουμένοις ἀναγκαῖον αἱρεῖσθαι, 
Κα. Πῶς λέγεις: 5 

48, "Εστιν ὅτε πλονσίου πατρὺς ἀδελφιδοῦς τὴν τοῦ 

Ἡ θείου θυγατέρα ἑκὼν οὖν ὤν ἐθέλοι λαμβάνειν, τροφών 
30 καὶ ἐπὶ µείζοσι γάµοις τὴν διάνοιαν ἐπέχων' ἔσει δ' ὅτε 

καὶ ξυμφορᾶν τὴν µεγίστην τοῦ νοµοθέτου προστάττοντος 
ἀπειθεῖν ὀναγκάζοιε' ἂν τῷ νόµω, μαικόµενα κηδεύµατα 
ἀναγκάζοντος αμβάνειν ἢ δεινὰς ἄλλας σωμάτων ἢ Φυ- 
χών ἔυμφοράς, ἃς ἀβίωτον ζῆν κεκτηµένῳ. ὁ δὴ νῦν 

950 as λόγος ἡμῖν περὶ τούτων ὅδε νόμος κείσθω" Ἐάν τινες 
ἄρα περὶ διαθήκης ἐγκαλώσι τοῖς κειµένοις νόµοις, περί 

ο τε ἄλλων ὠντινωνοῦν καὶ δὴ καὶ περὶ γάµων, ἡ μὴν πα- 
ρόντα καὶ ζῶντα αὐτὸν τὸν νοµοθίτην μήποτ' ἂν ἀἄναγ- 
κάσαι πφάττειν οὕτω, μηδὲ γῆμαι μηδὲ γήµασθαι τοὺς 

«ο νῦν ἀναγκαζομένους ἑκάτερα ὁρᾷν, ὁ δέ τις τῶν οὐκείων 
ἤ τις ἐπίτροπος φῇ διαιητὰς φάναι καὶ πατέρας τοὺς 
πεντεκαίδεκα τῶν φομοφνλάκων καταλιπεῖν τοῖς ὀρφανοῖς 

καὶ ὀρφαναῖς τὸν νοµοθέτην: πρὸς οὓς ἐπανιόντες δια- 
}». δικαξέσθων οἱ περί τινος τῶν τοιούτων ἀμφισβητοῦντες, 

αΟ κύρια τελοῦντες τὰ τούτων δύγματα. ἂν δέ τῷ μείζων 

δύναμις ἐπανατίθεσθαι δοκῇ τοῖς ρομοφύλάξιν, εἰς τὸ 
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τῶν ἐνκρίτων δικαστῶν δικαστήριον εἰσάγων αὐτοὺς δια- 
δριαζέσθω περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων" τῷ δὲ ἠττηθέντε 
παρά τοῦ νοµοθέτου φύγος καὶ ὄνειδος κείσθω, πολλῶν 

χρημάτων νοῦν κεκτηµένω ζημία βαρντέρα. Nõu δὴ τοῖς 

ὀρφανοῖς παισὶ γένεσοις οἷον δευτέρα τις γέγνοις ἄν. 

μετὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην ἑκάστοις εἴρηνται τροφαὶ καὶ Ἑ 

παιδεύσεις' μετὰ δὲ τὴν δευτέραν, ἔρημον πατέρων γε- 

γοµένην, μηχανᾶσθαι δεῖ τίνα τρόπον ἡ τῆς ὀρφωνίας 
τύχη τοῖς γενοµένοις ὀρφανοῖς ὡς ἥκιστα ἔλεον ἔξει τῆς 

συμφορᾶς. πρώτον μὶν δὴ φαμῖν νομοθετεῖν αὐτοῖς τοὺς 10 

φομοφύλακας ἀντὶ γεννητόρων πατέφας οὐ χείρους, καὶ 

δὴ καὶ καθ’ ἕκαστον ἐνιανεὺν ὡς οἰκείων ἐπιμελείσθαι B7 
προστύττοµεν ἐμμελῆ, τούτοις τε αὐτοῖς περὶ τροφῆς 

ὀρφανῶν προριµιασάµενοι καὶ τοῖς ἐπιτρόποις. εἲς τινα 

γὰρ οὖν µοι ἀπιρὸν φαινόμεθα τοὺς ἔμπροσθεν λόγους 18 

δμξελθεῖν, ὡς ἄρα αἱ τῶν τελευτησάνεων Φυχαὶ δύναμιν 

ἔχουσέ τινα τελευτήσασαι, ᾗ τῶν κατ ὠνθρώπους πραγ- 

µάτων ἐπιμελοῦνται., ταῦτα δὲ ἀληθεῖς μέν, μακροὶ δ᾽ 

εἰσὶ περιέχοντες λόγοι. πιστεύειν δὲ ταῖς ἄλλαις φήµαις 

χρεὼν περὶ τὰ τοιαῦτα, οὕτω πολλαῖσι καὶ σφόδρα πα- d 

λαιαῖς οὔσαιᾳ' πιστεύειν δ᾽ αὖ καὶ τοῖς νομοθετοῦσι ταῦθ’ 
οὕτως ἔχειν, ἄνπερ μὴ παντάπασιν ἄφφονες φαίνωνται. 
ταύτῃ δὲ εἰ ταῦτ ἐστὶ κατὰ φύσιν, πφῶτον μὲν τοὺς 

ἄνω Θεοὺς φοβείσθων, οἳ τῶν ὀρφανῶν τῆς ἐρημίας αἰσθή- 

σεις ἔχουσιν, εἶτα τὰς τῶν κεκµηκότων Φυχάς, αἷς ἐοτὶν 15 Β 
ἐν τῇ φύσει τῶν αὐτῶν ἐκγύνων κήδεσθαι διαφερόντως 
καὶ τικῶσέ τε αὐτοίς εὐμενεῖς εἶναι καὶ ὠτιμάζονσι δυα- 

μενεῖς, ἔτι δὲ τὰς τῶν ζώνεων μέν, ἐν γήρᾳ δὲ ὄντων 

καὶ ἐν µεγίσταις τιμαῖς, ὄπουπερ πόλις εὐνομοῦσα εὖδαι- 
μονεῖ, τούτους οἱ παῖδες παίδων φι]οστοργοῦντες ζῶσι 1ο 

μεθ) ἠδονῆς: καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὀξὺ μὲν ὠκούοναι, β1έ- 

πουσί τε ὀξύ, τοῖς τε περὶ αὐτὰ δικαίΐοις εὐμενεῖς εἰσί, C 

»εμεσῶσί τε μάλιστα αὖ τοῖς ες ὀρφανὰ καὶ ἔρημα ὑβφί- 908 

ἔουσι, παρακαταθήκην εἶναι µεγίατην ἡγούμενοι καὶ Ἱερω- 

τάτην. οἷς ἐπίτροπον καὶ ἄρχοντα πᾶσι δεῖ τὸν νοῦν, ᾧ as 

καὶ βραχὺς ἐνείη, προσέχοντα, καὶ εὐλαβούμενον περὶ 
τροφήν τε καὶ παιδείαν ὀρφανῶν, ὡς ἔρανον εἰσφέροντα 

ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς αὐτοῦ, κατὰ δύναμιν πάνεως πᾶσαν 

εὐεργετεῖν. ὁ μῖν δὴ πεισθεὶς τῷ πρὸ τοῦ νόµου μύθῳ 
καὶ μηδὲν εἷς ὀρπανὸν ὑβρίσας οὐκ εἴσεται ἐναργῶς τὴν 408 
περὶ τὰ τοιαῦτα ὀφγὴν νοµοθέτου, ὁ δὲ ἀπειθὴς κα τινα 
πατρὸς ἢ μητρὸς ἔφημον ἀδικῶν διπλῆν τιρίτω πᾶσαν 
τὴν βλάβην ἢ περὶ τὸν ἀμφιθαλῇ γενόμενος κακός. τὴν 
δὲ ἄλλην νοµοθεσίαν ἐπιτρόποισί τε περὶ ὀφφανοὺς ᾱρ- 

τουσί τε περὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἐπιερόπων, εἰ μὲν δὴ 
παραδείγµατά τε τροφῆς παίδων ἐλευθέρων ἐκέκτηνεο αὖ- 
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τοὶ ερέφοντες τοὺς αὐτῶν καὶ τῶν οἰκείων χρημάτων 
Ε ῥἐπιμελούμενοι, ἴτι δὲ νόµους περὶ αὐτῶν τούτων μετρίως 

διειρηµένους εἶχον, εἶχέ τινα λόγον ἂν ἐπιεροπικούς τινας 

ο νόμους, ὡς ὄντας ἰδίᾳ διαφέροντας πολύ, τιθέναι, ποι- 
σκίλλονεας ἐπιεηδεύμασιν ἰδίοις τὸν τῶν ὀρφωνῶν βίον 

παρὰ τὸν τῶν μή: νῦν δὲ εὖ μὲν τὰ τοιαῦτα ξύμπαντα 
209 οὐ πολὺ διαφέρον ἡ παρ ἡμῖν ὀρφανία κέκτηται τῆς πα- 

τρονομικῆς, τιμαῖς δὲ καὶ ἀτιμίαις ἅμα καὶ ἐπιμελείαισιν 
οὐδαμῶς ἐξισοῦσθαι φιλεῖ. διὸ δὴ περὶ τοῦτο αὐτὸ τὴν 

10 ὀρφανῶν πέρι νοµοθεσίαν παραμυθούμενός τε καὶ ἀπει- 

1ῶν ὁ νόμος ἐσπούδακεν. ἔει δ ἀπειλή τις ἂν τοιάδε 
εἴη µώλα ἔγκαιρος" Ὃς ἂν Φῆλυν εἴτε ἄῤῥενα ἐπαροπεύη, 
καὶ ὃς ὧν ἐπιαρόπου φύλαξ τῶν νομοφυλόκων καταστὰς 
ἐπιμελῆται, μὴ χεῖρον ἀγαπάτω τῶν αὐτοῦ τέκνων τὸν 

ιδτῆς ὀρφανικῆς µετειληφότα εὖχης, μηδὲ τῶν οἰκείων τῶν 
τοῦ τρεφοµένου χεῖρον χρημάτων ἐπιμελείσθω" βέλτιον 

ϱϐ ὃὁὲ ᾗ τῶν αὐτοῦ κατὰ προθυµίαν. ἕνα δὲ τοῦτον vöuor 
ἔχων ὀρφανῶν πέρι πᾶς ἐπιτροπευίτω" ζὰν δὲ ἄλλως τις 
περὶ τὰ τοιαῦτα πράττῃ παρὰ τὸν νόµον τόνδε, ὁ μὲν 

0 ἄρχων ζημιούτω τὸν ἐπίτρυπον, ὁ δὲ ἐπίροπος τὸν ἄρ- 
Ίοντα εἰς τὸ τῶν ἐκκρίτων δικαστήριο» εἰσάγων ζημιούτω 
τῷ δόξαντι τιμήµατι τῷ δικαστηρίῳ διπλῇ.- ἐὰν ὅ' ἐπί- 
τροπος ἀμελεῖν ἤ κακουργεῖν δοκῇ τοῖς οὐκείοις ἢ καὶ 
τῶν ἄλλων τινὶ πολιτῶν, εἰς ταὐτὸν ἁγέτω δικαστήριον: 

(04355 τι ὅ) ὧν ὄφλη, τετραπλασίαν μὶν τούτου τίφειν, γι- 
γνέσθω δὲ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ παιδός, τὸ ὅ) ἥμισυ τοῦ 
καταδικασαµένου τὴν δίκην. ἅμα ὅ) ἂν ἠβήσῃ τις τῶν 

260 ὀρφωανῶν, ἐὰν ἠγῆται κακῶς ἐπιτροπευθῆναι, µέχρι πέντε 
ἐτῶν ἐξηκούσης τῆς ἐπιτροπῆς ἔστω δίκην λαχεῖν ἔπιτρο- 

αυπίας" ἐὰν δέ τις ὄφλῃ τῶν ἐπιρόπων, τιμᾷκ τὸ δικαστή- 

ριον ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτίνειν, ἐὰν δὲ δὴ τῶν ἀρχόν- 
των, ἀμελείᾳ μὶν δόξας κακῶσαι τὸν ὀρφανόν, ὃ τι χρὴ 

D τίνεν αὐτὸν τῷ παιδί, τιμάτω τὺ δικαστήριον, ἐὰν δὲ 

ἀδικίᾳ, πρὸς τῷ τιµήµαει τῆφ ἀρχῆς τῶν »ομοφνλάκων 
«ὖ ἀφιστάσθω, τὸ δὲ κοινὸν τῆς πύλεως ἕτερον νομοφύλακα 

ἀντὶ τούτου καθιστάτω τῇ χώρᾳ καὶ τῇ πόλει. «ιαφο- 
ραὶ πατέρων τε πρὺς αὐτῶν παϊδας γίγνονται καὶ παίδων 
πρὸς γιννήτας µείζους ἢ χρεών, ἐν αἷς οἵ τε πατέρες 

ἡγαῖντ᾽ ἂν δεῖν εὖν νοµοθέτην »ομοθετεῖν ἐξεῖναί σφισιν 

0 ζὰν βούλωνται τὸν υἱὸν ὑπὸ κήρυκος ἐναντίον ἁπάντων 
κ. ἀπειπεῖν υἱὸν κατὰ νόμον μηκέτ εἶναι, υἱεῖς τ᾽ αὖ σφίσι 

πωτέρας ὑπὺ γόσων ἢ γήρως διατιθεµένους αἰοχρῶς ἐξεῖ- 
ναι παρανοίας γράφεσθαι. ταῦτα δὲ ὄντως ἐν παγκάκων 

ἦθεσιν ἀνθρώπων γίγνεσθαι φιλεῖ, ἐπεὶ ἡμίσεών γε ὄν- 
εὔτων τῶν κακών, οἷον μὴ κακοῦ μὲν πατρός, υἶέος δέ, 
ἢ τοὐανείον, οὐ γίχνονται ξυμφοραὶ τηλικαύτης ἴχθρας 
ἔκγονοι. ἐν μὲν οὖν ἄλλῃ πολιτείᾳ παῖς ἀποκεκηρυγμένος 
οὐκ ἂν ἐξ ἀνάγκης ἄπολιρ εἴη, ταύτης δέ, ἦν οἵδε οἱ 261 

4. mpontcrove ab. — 25. τούτων Βἰα 1 μαμπί operae. 
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νόμοι ἔσονται, ἀναγκαίως ἔχει εἰς ἄλλην χώραν ἐξοικίζε- 
οὔαι τὸν ἁπάτοφα" πρὸς γὰρ τοῖς τετταράκοντα καὶ πεν- 

τωκισχιλίοις οἴκοις οὐκ ἔστιν ἕνα προσγενέσθαι. διὸ δὴ δεῖ 
τὸν ταῦτα πεισόµενον ἐν δίκῃ μὴ ὑπὸ ἑνὸς πατρός, ὑπὸ 

δὲ τοῦ γένους ἀποῤῥηθῆναι παντός. ποιεῖν δὲ χρὴ τῶνδ 

τοιούτων πρι κατὰ γόµον τοιόνδε τινά" Ὃν ἂν θυμὸς 
ἐπίῃ μηδαμῶς εὐτυχής, εἴτ οὖν ἐν δίκη εἴτε καὶ μή, ὃν 
ἔτεκέ τε καὶ ἐξεθφέφατο, τοῦτον ἐπιθυμεῖν ἁπαλλάξαι 
τῆς αὐτοῦ ἐυγγενεας, μὴ φαύλως οὕτως ἐξέστω μηδ’ 
εὐθὺς τοῦτο ὅρῶν, πρῶτον δὲ συλλεξάτω τοὺς αὐτοῦ ξυγ- τ0 Β 
γενεῖς μέχρι ἀνεφιῶν καὶ τοὺς τοῦ υἰέος ὠὡσαύτως τοὺφ 

πρὸς μητρός, κατηγορείτω δὲ ἐν τούτοις, διδάσχων ὡς 
ἄξιος ἅπασιν ἐκ τοῦ γένους ἐκκεκηρῦχθαι, δότω δὲ καὶ 
τῷ υἱεῖ λόγους τοὺς ἴσους, ὡς οὐκ ἄξιός ἐσει τούτων οὐ- 
δὲν πάσχειν. καὶ ἐὰν μὶν πείθη ὁ πατὴρ καὶ συµψήφους 15 
λάβῃ πάντων τῶν ἔυγγενῶν ὑπὶρ ἥμισυ, πὶὴν πατρὸς 
διαφηφιζοµένου καὶ μητρὸς καὶ τοῦ φεύγοντος, τῶν δὲ 

ἄλλων ὁπύσοιπερ ἂν ὧσι γυναικῶν εἴτε ἀνδρῶν τέλειοι, ϐ 
ταύτῃ μὶν καὶ κατὰ ταῦτα ἐξέστω τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν 

ἀποκηρύετειν, ἄλλως δὲ μηδαμῶς. τὸν δ ἀποκηρυχθέντα v 
ἑάν εις τῶν πολιτῶν υἱὸν βούληεαι Θέσθαι, μηδεὶς νόμος 
ἀπειργέτω ποιεῖσθαι' τὰ γὰρ τῶν νέων ἤθη πολλὰς µετα: 
βολὰς ἐν τῷ βίῳ μεταβάλλειν ἑκάστοτε πέφυκεν. ἄποκη- 
ρυχθένεα δὲ ἄν τις δέκα ἐτῶν μὴ ἐπιθυμήσῃ Βιτὸν υἱὸν 
ποιήσασθαι, τοὺς τῶν ἐπιγόνων ἐπιμελητὰς τῶν εἰς τὴν 15 Ώ 
ἀποικίαν ἐπιμελεῖσθαι καὶ τούτων, ὅπως ἂν µετάσχωσι 
τῆς αὐτῆς ἀποικίας ἐμμελῶφ. ἐὰν δέ τίς τινα νόσος ἢ 
γήρας ἢ καὶ τρόπων χαλεπότης ἢ καὶ ξύμπαντα ταῦτα 
ἔκφφονα ἀπεργάζηται διαφερόντως τῶν πολλών, καὶ λαν- 

Φάνῃ τοὺς ἄλλους πλὴν τῶν συνδιαιτωµένων, οἰκοφθοφῇ 30 683 
δὲ ὡς ὢὤν τῶν αὐτοῦ κύριος, ὁ δὲ «υἱὺς ἀπορῇ καὶ ὀκνῇ 
τὴν τῆς παρανοίας γράφεσθαι δέκην, γόµος αὐτῷ κείσθω 
πρῶτον μὶν πρὸς τοὺς πρεσβυτάτους τῶν νοµοφυλάκων Ε 

ἠλθόντα διηγήσασθαι τὴν τοῦ πατρὸς ξυμφορφάν, οἱ δὲ 
κατιδόντες ἱκανῶς ξυμβουλευόντων ἐάν τε δὲῃ γράφεσθαι 15 
καὶ ἐὰν μὴ τὴν γραφήν, ἐὰν δὲ ξυμβουλεύσωσι, γιγνέ- 

σῦωσαν τῷ γραφομένῳ μάρτυρες ἅμα καὶ ξὔνδικοι. ὁ δὲ 
ὄφλων τοῦ λοιποῦ χρόνου ἄκνρος ἴἔστω τῶν αὐτοῦ καὶ 
εὐ σμικρότατον διατίθεσθαι, καθάπερ παῖς δὶ οἰκείταω 
τὸν ἐπίλοιπον βίον. ἐὰν δὲ ἀνὴρ καὶ γυνὴ μηδαμῇ ἔομ-ιο 
φέρωνται τρόπων δυστυχίᾳ χρώμενοι, δέκα μὲν ἄνδρας 
τῶν νομοφνλάκων ἐπιμελεῖσθαι τῶν τοιούτων ἀεὶ χρεὼν 32609 
τοὺς μέσους, δέκα δὲ τῶν περὶ γάμους γυναικῶν ὡσαύ- Θ30 
τως" καὶ ἐὰν μὲν δὴ ξυναλλάετειν δύνωνται, ταῦτ' ἔστω 
κύρια, ἐὰν δ᾽ αἲ ψυχαὶ κυµαίνωσι µειζόνως αὐτῶν, ζητεῖν 5 

κατὰ δύναμιν οἵεινες ἑκατέρῳ ξυνοκκήσονσι». εἰκὸς δὲ εἶναι 
τοὺς τυιούτους μὴ πφαέσιν ἤθεσι κεκραµένους' βαθύτερα 
δὴ τούτοις καὶ πραύτερα τρόπων ᾖθη ξύννομα πειρᾶσθαι 
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951. 635, 

προόαρµόττειν. καὶ ὅσοι μὲν ἂν ἄπαιδες αὐτῶν ἢ ὀλιγό- 
παιδες ὄντερ διαφέρωνται, καὶ παίδων ἕνεκα τὴν συνοί- 

Β κησιν ποκῖσθαι" ὅσοι δ' ἂν ἱκανῶν ὄὕνεων παίδων, τῆς 
συγκαταγηράσεως ἕνεκα καὶ ἐπιμελείας ἀλλήλων τὴν διά- 

δζευξίν τε καὶ σύζευξιν ποιεῖσθαι χρεών. ἐὰν δὲ τελευτᾷ 
γυνὴ καταλείπουσα παῖδας θηλείας τε καὶ ἄῤῥενας, συµ- 

βουλευτικὺς ἂν εἴη νόμος ὁ τιθέµενος, οὐκ ἀναγκαστικός, 
τρέφειν τοὺς ὄντας παϊΐδας μὴ μηερυιὰν ἐπαγόμενον" μὴ 
δὲ ὄντων ἐξ ἀνάγκης γαμεῖν, µέχριπερ ἂν Ἱκανοὺς γεννήση 

Οιοπαΐδας τῷ τε οἴκῳ καὶ τῇ πόλει. ἦν δὲ ὁ ἀνὴρ ἀποθώνη 

παϊδας Ἰκανοὺς λιπών, ἡ µήτηρ τῶν παίδων αὐτοῦ µέ- 

νουσα τριφίτω" φεωτέρα ὅ ὢν δοκῇ τοῦ δέοντος. εἶναι 
πρὺς τὸ ζῆν αὖ ὑγιωίνουσα ἄνανδρος, οἱ προσήκοντες 

9604 πρὺς τὰς τῶν γάµων ἐπιμελουμένας γυναῖκας κοινούµενοι 

6 τὸ δοκοῦν αὐτοῖς τε καὶ ἐκείναις περὶ τῶν τοιούεων ποι- 

ούντων" ἑὼν δὲ ἐνδεες τέκνων ὡὧσι, καὶ παίδων ἕνεκα" 

Ὁ παίδων δὲ ἱκανότης ἀκριβὴς ἄῤῥην καὶ Θήλεια ἔστω τῷ 
»όμω. "Όταν δὲ ὁμοίογῆται μὲν τὸ γενόμενον εἶναι τῶν 
ποιουµένων ἴκγονον, δέηται δὲ κρίσεως τίνε τὸ γεννηθὴν 

αν ἔπεσθαι χρεών, δούλη μὲν ἐὰν συµµίξῃ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ 
ἢ ἀπελευθέρω, πάντως «τοῦ δεσπότου ἔστω τῆς δούλης 
τὸ γεννώμενον" ἐὰν' δὲ τις ἐλευθέρα δούἱῳ ουγγίγνηταε, 
τοῦ δεσπότου ἔστω τὸ γιγρόμενον τοῦ δούλου" ἐὰν δ᾽ ἐξ 
αὐτοῦ δούλης ἢ ἐκ δούλου ἑαυτῆς, καὶ περιφανὶς τοῦτ 

1 ἦν τὸ μὲν τῆς γυναικὸς αἱ γυναῖκες εἰς ἄλλην χώραν ἐκ- 
Ἐ πεμµπόντων σὺν τῷ πατρί, τὸ δὲ τοῦ ἀνδρὸς οἱ νομοφύ- 

Ίακες σὖν τῇ γενγησάσῃ. Γονέων δὲ ἀμελεῖν οὔτε Φεὺς 
οὔτε ἄνθρωπος νοῦν ἔχων ξύμβονλός ποτε γένος ἂν οὐ- 
δεὶς οὐδενί. φρονῆσαι δὲ χρὴ περὶ θεῶν θεραπείας τοιόνδε 

30 προοίµιον ἂν γενόμενον, εἰς τὰς τῶν γεννησάντων τιµάς 
τε καὶ ἀτιμίας ὀφθῶς συντεταγµένον" Νόμοι περὶ θεοὺς 
ἀφχαῖοι κεῖνται παρὰ πᾶσι διχῇ. τοὶς μὲν γὰρ τῶν θεῶν 

951 ὀρῶντες σαφῶς τιμῶμεν, τῶν ὅ᾽ εὐιόνας ἀγάλματα ἵδρυ- 

965 σάμενοι, οὓς ἡμῖν ἀγάλλονσι καίπερ ἀφύχους ὄντας ἐκεί- 
α1ὔνους ἡγούμεθα τοὺς ἐμφύχους Θεοὺς πολλὴν διὰ ταῦτ) 

εὔνοιαν καὶ χάριν ἴχειν. πατὴρ οὖν ὕτω καὶ µήτηρ ἢ 
τούτων πατέρες ἢ μητέρες ἐν οἰκίᾳ κεῖνται κειµήλιοι ὧπει- 
ρηκότες γήρᾳ, μηδεὶς διανοηθήτω ποτὶ ἄγαλμα αὐτῷ, 
τοιοῦτον ἐφέστιον ἵδρυμα ἐν οὗκίᾳ ἴχων, μᾶλλον κύριον 

ὠ ἔσεσθαι, ἐὰν δὴ κατὰ τρόπον γε ὀρθῶς αὐτὸ θεραπεύῃ 
ὁ κεκτηµένος. 

u XA. Τίνα δὴ τὴν ὀρθότητα εἶναι φράζεις; 
4θ. ᾿Ἐγὼ ἐρῶ' καὶ γὰρ οὖν ἄξιον, ὦ φίλοι, ἀκού- 

τ ειν τά γε δὴ τοιαῦτα. 
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το Κά. Αέγε µόνον. 
46. Οἴδίπος, φαµέν, ἀτιμασθεὶς ἐπεύξατο ταῖς αὖ- 

τοῦ τέκνοις ὢ δὴ καὶ πῶς ὑμνεῖ τέλεα καὶ ἐπήκοα γενέσθαι 
παρὰ θεῶν, ᾽Αμύντορά τε Φοίνικι τῷ ξαυτοῦ ἐπαράσασθαι 
παιδὶ θυμωθέντα καὶ Ἱππολύτῳ Θησέα καὶ ἑτέρους ἄλλοις 
µυρίους µηρίοις, ὧν γέγονε σαφὶς ἐπηκόους εἶναι γονεῦσι 
πρὸς τέκνα θεούς". ἀραῖος γὰρ γονεὺς ἐκγόνοις ὡς οὐδείᾳ C 

ἕτερος ἄλλοις, δικαιότατα. μὴ δή τις ἀτιμαζομένω μὲν 
διαφερύντως πατρὶ πρὺς παίδων καὶ μηερὶ Θεὸν ἐπήκοον 

εὐχαῖς ἡγείσθω γίγνεσθαι κατὰ φύσιν" τιμωμένῳ δὲ ἄρα ο 
καὶ περιγαρεῖ σφόδρα γενομένω, καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα 

εὐχαῖς λιπαρῶς εἰς ἀγαθὰ τοῖς παισὶ παρακαλοῦντος 3908 

Διεούς, οὐκ ἄρα τὰ τοµεῦτα ἀκούειν ἐξ ἴσου καὶ νέµειν 

ἡμῖν αὐτοὺς ἠγησόμεθας ἀλλ’ οὐκ ἄν ποτε δίκαιοι νομεῖς 
εἶεν ὀγαθῶν, ὃ δή φαµεν ἥκιστα Θεοῖς εἶναι πρέπον. 

Κά. Πολύ γε, 
4θΘ. Οὐκοῦν διανοηθώμεν ὃ σμικρῷ πρότερον εἴπο- 

μεν, ὦρ οὐδὲν πρὸς Θεῶν τιµιώτερον ἄγαλμ' ἂν κεησαί- 
µεθα πατρὸς καὶ προπάτορος παρειµένων γήρᾳ καὶ µητέ- 
ρῶν τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐχονσῶν, οὓς ὅταν ἀγάλλη τις Ἄν 
τιμαῖς, γέγηθεν ὁ Φεός' οὐ γὰρ ἂν ἐπήκους ἦν αὐτῶν. 
Φαυμαστὺν γὰρ δή που τὸ προγόνων ἵδρυμα ἡμῖν ἐσεί, 
διαφερόντως τῶν ἀφύχων' τὰ μὲν γὰρ Φεραπενόμενα ἙἘ 
ὑφ᾽ ἡμῶν, ὅσα ἴμφυχα, ξυνεύχεται ἑκάστοτε, καὶ ἄτιμα- 

ζόμενα, τἀναντία, τὰ ὅ’ οὐδέτερα, ὥστε ἂν ὀρθῶς τις αν 
χρῆται πατρὶ καὶ προπήτορι καὶ πᾶσι τοῖρῳ τοιούτοις, 
πάντων πρὺς Φεοφι]ῆ µοίῖραν κυριώτατα ἀγαλμάτων ἂν 
πεκτῇτο. 

XA. Κάλλισε' εἶπες. 
4Θ. Πᾶς δὴ νοῦν ἔχων φοβεῖται καὶ τιμᾷ γονέων πο 

εὐχάς, εἰδὼςρ πολλοῖς καὶ πολλάκις ἐπιτελεῖς γενομένας. 

is D 

τούτων οὖν οὕτω φύσει διατεταγµένων τοῖς μὲν ἀγαθοῖς — 
Έρμαιον πρόγονοι γηραιοί, ζῶντες µέχρι τῶν ἐσχάεων τοῦ 

βίου, καὶ ἀπόντες νέοις ὄφύδρα ποθεινοί, τοῖς δὲ κακοῖς 685 

εὖ µάλα φοβεροί. πᾶς δὴ τιµάτω πάσαις τιμαῖς ταῖς ἑννό- οὐ" 
µοις τοὺς αὐτοῦ γεννήτορας τοῖς νῦν πεισθεὶς λόγοις" εἰ 
ὁ᾽ οὖν τινᾶ κατέχοι φήµη κωφὴ τῶν τοιούτων πφοοιµίων, 
φόµος ὅδε ἐπὶ τούτοις ὀρθῶς κείµενος ἂν εἴη: ᾿Εάν τις 
ἐν τῆῇδε τῇ πύλει γονέων ἁμελέστερον ἔχη τοῦ δέοντος, 
καὶ μὴ τῶν υἰέων καὶ πάντων τῶν ἐκγόνων αὐτοῦ καὶ 10 Β 
ἑαυτοῦ µειξόνως εἰς ἅπαντα ἐπιτρέπων καὶ ἀποπλ]ηρῶν 
ᾖ τὰς βουλήσεις, ἐξαγγελλέτω μὲν ὁ πάσχων τι τοιοῦεον, 
εἴτε αὐτὸς εἴεε τινὰ πέµπων, πρὺς τρεῖς μὲν τῶν νοµο- 
φυ]άκων τοὺς πρεσβντάτους, τρεῖς δ αὖ τῶν περὶ γά- 
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Ἴμους γυναιιῶν ἐπιμελουμένων" οἱ δ' ἐπιμελείσθωσαν, 
κολάξοντες τοὺς ἀδικοῦντας νέους μὲν ὄνεας ἔτι πληγαῖς 
καὶ δεσμοῖς, µέχριπερ ἂν ἐτῶν ἄνδρες μὲν τυγχάνωσιν 
ὄντες τριάκοντα, γυναῖκες δὲ δέκα πλείωσιν ἴτεσι κολα- 

βζίσθωσαν ταῖς αὐταῖς κολάσεσιν. ἐὰν δὲ ποῤῥωτέρω τού- 
των τῶν ἐτῶν ὄντες τῶν αὐτῶν ἀμε]ειῶν περὶ γονέας μὴ 
ἀφισεῶνται, κακῶσι δέ τινάς τινες, ες δικαστήριον εἶσα- 

γόντων αὐτοὺς εἰς ἕνα καὶ ἕκαστον τῶν πολικῶν, οἵτινες 

908 ἂν ὧσι πρεσβύτατοι ἀπάντων" ἂν δὲ τις ὄφίῃ, τιµάτω 

Ρ 

ιοτὸ δικαστήριον ὃ τι χρὴ τίνειν ἢ πάσχεν, ἀπόῤῥητον 
μηδὶν ποιούµενοι ὅσων δυνατὸς ἄνθρωπος πάσχειν ἢ 
τίνειν. ἐὰν δὲ τις ἀδυνατῇ κακούµενος φράζειν, ὁ πυθό- 
µενος τῶν ἐλευθέρων ἐξαγγελλέτω τοῖς ἄρχουσιν ἢ κακὸς 
ἔστω καὶ ὑπόδικος τῷ ἐθέλονει βλάβης. ἐὰν δὲ δοῦλος µη- 

15 νύσῃ, ἐλεέθερος ἔστω, καὶ ἐὰν μὲν τῶν κακούντων ἢ κα: 
κουµένων δοῦλος, ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ἀφείόθω, ἐὰν δὲ τινος 

ἄλλου τῶν πολιτῶν, τὸ δηµύσιον ὑπὶρ αὐτοῦ τιμήν τῷ 
κεκτηµένω καταβαλλέτω" τοῖς ἄρχουσι δὲ ἐπιμελὶς ἔστω 
μή τις ἀδικῇ τὸν τοιοῦτον τιμωρούμενος τῆς μηρύσεως 

Δ: ἕνεκα. "Όσα τις ἄλλος ἄλλον πημαίνει φαρµώκοις, τὰ μὲν 

Φανάσιμα αὐτῶν διείρηται, τῶν δ) ἄλλων πἑρι βλιάφεων, 
εἴτε τις ἄρα πώµασιν ἢ καὶ βρώκασιν ἡ ἀλείμμασιν ἑκὼν 

ἐκ προνοίας πηµαίνει, τούτων» οὐδέν πω διεῤῥήθη, διτταὶ 
γὰρ δὴ φαρμακεῖαι κατὰ τὸ τῶν ἀνθρώπων οὖσαι γένος 

15 ἐπίσχουσι τὴν διάῤῥησιν. ἡν μὲν γὰρ τὰ νῦν διαῤῥήδην 
εἴπομεν, σώμασι σώματα κακουργοῦσά ἐστι κατὰ φύσιν" 

ἄλλη δὲ ἡ µαγγανείαις τέ τισι καὶ ἐπῳδαῖς καὶ καταδέσεσι 
λεγοµέναις πείθει τοὺς μὲν τολμῶνεας βλάπτειν αὐτούς, 
ὡς δύνανται τὸ τοιοῦτον, τοὺς ὅ᾽ ὥς παντὸς μᾶλλον 

40 ὑπὸ τούτων δυναµένων Ἰοητεύειν βλάπτονται. ταῦτ' οὖν 

908 "καὶ περὶ τὰ τοιαῦτα ἑύμπαντα οὔτε ῥάδιον ὅπως ποτὶ 
πέφυκε Ἰγινώσκειν, οὔτ εἴ τις νο, πείθειν εὐπετὶς 
Ἱτέρους. ταῖς δὲ φυγαῖς τῶν ἀνθρώπων δυσωπουµέναις 

πρὺς ἀλλήλους περὶ τὰ τοιαῦτα οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν πεί- 
Ἓφθειν, ἄν ποτε ἄρα ἴδωσί που κήρινα µιμήματα πεπλα- 

σµένα, εἴτ' ἐπὶ θύραις εἲε ἐπὶ τριόδοις εἴς ἐπὶ µνήµασι 
γονέων αὐτῶν τινές, ὀλιγωφεῖν πάντων τῶν τοιούτων 
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διακελεύεσθαι μὴ σαφὲς ἔχουσι δόγμα περὶ αὐτῶν. ὅδια- 
λαβόνεας δὲ διχῆ τὸν τῆς φαρμµακείας πέρι νόµον, ὅπο- 
τέρως ἄν τις ἐπιχειρῇ φαρμάττεν, πρῶτον μὲν δεῖσθαι 
καὶ παραινεῖν καὶ συμβουλεύειν μὴ δεῖν ἐπιχειρεῖν τοιοῦτο 
δρᾷν μηδὲ καθάπερ παῖδας τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων 5 

δειµαίνονεας φοβεῖν, μηδ' αὖ τὸν νοµοθέτην τε καὶ τὸν 
δικαστὴν ὠναγκάζεν ἐξισθαι τῶν ἀνθρώπων τοὺς τοι- 
ούτους φόβους, ὥς πρῶτον μὲν τὸν ἐπιχειροῦντα φαρ- 
µάττειν οὐκ εἰδύτα τί δρᾷ, τά τε κατὰ σώματα, ἐὰν μὴ 
τυγχάνη ἐπισεήμων ὢν ἑπερικῆς, τά τε αὖ περὶ τὰ µαγ- 1ο 
Ἰανεύματα, ἐὰν μὴ µάντις ἢ τερατοσκόπος ὢν τυγχάνῃ. 

λεγέσθω δὴ λόγος ὧδε νόμος περὶ φαρµακείας. Ὃς ἂν 
φαρμακεύῃ τινά ἐπὶ βλώβη μὴ Θανασίμῳ μήτε αὐτοῦ 
μήτε ἀνθρώπων τῶν ἐκείνου, βοσκημµάτων δὲ ἢ σμηνῶν, 
ετ ἅλλῃ βλάβη εἲε' οὖν Φανασίμω, ἐὰν μὲν ἰατρὸς ὧν 15 
τυγχάνη καὶ ὄφλη δίκην φαρμάκων, Θανάτω ζημιούσθω, 
ἐὰν δὲ ἐδιώτης, ὃ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτίνεν, τιµάτω 
περὶ αὐτοῦ τὺ δικαστήριον. ἐὰν δὲ καταδέσεσιν ἢ ἔπα- 
γωγαῖς ἢ τισι ἐπωδαῖς ἢ τῶν τοιούτων φαρμακειῶν 
ὠντινωνοῦν δόξῃ Όμοιος εἶναι βλάπτοντε, ἐὰν μὲν µάντις 0 
ὤν ἢ τερατοσκόπος, τεΏνάτω, ἐὰν δ' ἄνεν µαντιχῆς ὢν 
τῆς φαρµακείας ὄφλῃ, ταὐτὸν καὶ τούτῳ γιγνίσθω" περὶ 
γὰρ αὖ καὶ τούτου τιµάτω τὸ δικαστήριον ὃ τι ἂν αὐτοῖς 
δεῖν αὐτὸν δόξῃ πάσχειν ἢ ἀποτίνεν. Όσα τις ἂν ἔτε- 
ρος ἅλλον πηµήνῃ κλέπτων ἢ βιαζύµενος, ἂν μὲν µείζω, ας 
μείζονα τὴν ἔκειαιν τῷ πηµανθένει τινέτω, ἑλάττω ὃξ 
ζημιώσας σµικροτέραν, παφὰ πάντα δὲ τοσαύτην ἡλίκα 

ἂν ἑκάστοτε ζημιώσῃ τίς τινα, µέχριπεφ ἂν ἑάσηται τὸ βλα- 
βέν. δίκην δὲ ἕκαστος πρὸς ἑκάστῳ τῷ κακουργήµατι 
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σωφφονιστύος ἕνεκα ξυνεποµένην προσεκτισάτα, ὁ μῖν 934 
ἀνοίᾳ κακουργήσας, ἀλλοτρίᾳ πειθοῖ διὰ νεύτητα ἤ τὶ 
τοιοῦτον χρησάµενος, ἐλαφροτέραν, ὁ δὲ διὰ οὐείαν 
ἄνοιαν ἢ δν ἀκράτειαν ἡδονῶν ἢ λυπῶν, ἐν φόβοις δει- 
λίας, ἤ τιοιν ἐπιθυμίαις ἢ φθόνοις ἢ Θυμοῖς δυσιάτοις 
γιγγόμενος, βαρντέραν, οὐχ ἕνεκα τοῦ κακουργῆσαι δι- 3 
δοὺς τὴν δίκην, οὗ γὰρ τὸ γεγονὺς ἀγένητον ἴσεαι. ποτέ, 
τοῦ ὅ’ εἰς τὸν αὖθις ἕνεκα χρόνον ἢ τὸ παράπαν μισῆ- 

ων 
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στ σαι τὴν ἀδικίαν αὐτόν τε καὶ τοὺς ἠδόντας αὐτὸν δικαι- 
Ἡ οὔμενον, ἢ λωφῆσαι µέρη πολλὰ τῆς τοιαύτης ἔνμφορᾶς. 

ὧν δὴ πάντων ἕνεκα χρὴ καὶ πρὸς πάντα τὰ τοιαῦτα 
βλέποντας τοὺς νόμους τοξύεου μὴ κακοῦ στοχάζεσθαι δί- 

ὕχην τοῦ τε μεγέθους τῆς κολάσεως ἑκώσεων ἕνεκα καὶ 

παντελώς τῆς ἀξίας, ταὐτὸν ὅ᾽ ἔργον δρῶντα ἔννυπηφε- 
εεῖν δεῖ τῷ νομοθέτη τὸν δικαστήν, ὅταν αὐτῷ τις νόμος 

ἐπιτρέπῃ τιμῶν ὅ τι χρὴ πάσχειν τὸν κρινόµενον ἢ ὧπο- 
ο τίνειν" τὸν δέ, καθάπερ ζωγράφο», ὑπογράφειν ἔργα ἔπό- 

1ο µενα τῇ γραφῆ. ὃ δὴ καὶ νῦν, ὦ ΦΜέγιλλε καὶ Κλεινία, 

ποιητέον ἡμῖν ὅ τι κάλλιστα καὶ ἄριστα" τῶν κλοπαίων 
τε καὶ βιαίων πάντων τὰς ζημίας λεγοµένας οἵας δεῖ 
γίγνεσθαι, λεκτέον, ὅπως ἂν ἡμῖν παρείκωσε Θεοὶ καὶ 
θεῶν παῖδες νομοθετεῖν. ἸΠΜωινόμενος δὲ ἄν τις ᾖ, μὴ 

684 15 φανερὸς ἴστω κατὰ πόλιν" οἱ προσήκοντες ὅ) ἑκάστων 
κατὰ τὰς οὐίας φυλαττόντων αὐτούς, ὕτω ἂν ἐπισεῶνται 

D ερόπῳ, ἢ ζημίαν ἐκτινόντων, ὁ μῖν τοῦ µεγίότου τιµή- 
µατος ἑκατὸν δραχμές, ἐὰν τ᾿ οὖν δοῦλον ἐάν ' οὖν καὶ 
ἠλεύθερον περιορᾷ, δευτέρου δὲ τιμήματος τέτταρα µέφη 

Ἀντῆς μνᾶς τῶν πέντε, τρία ὅ᾽ ὁ τρίτος, καὶ δύο ὁ τέταρ- 
τος. µαίνονεαι μὲν οὖν πολλοὶ ποϊλοὺς τρόπους, οὓς μὲν 

νῦν εἴπομεν, ὑπὸ νύσων, εἰσὶ δὲ οἳ διὰ θυμοῦ κακὴν φύ- 
οιν ἅμα καὶ τροφὴν γενοµένην" οἳ δὴ ομικρᾶς ἔχθρας γε- 
ροµένης πολλὴν φωνὴν Ἱέντες κακῶς αἀλλήλους βλασφη- 

Επ μοῦντες λέγουσιν, οὐ πρίπον ἐν εὐνύμω πύἶει γίγνεσθαι 
τοιοῦτον οὐδὶν οὐδαμῇ οὐδαμῶς. εἷς δὴ περὶ κακηγορίας 
ἔστω »όμος περὶ πάντας ὅδε' ἡΠηδένα κακηγορείτω µη- 

δείς. ὁ δὲ ἀμφιοβητῶν ἓν τισι λόγοις ἄλλος ἄλλω, διδα- 
σκέτω καὶ µανθανέτω τόν τε ἀμφισβητοῦντα καὶ τοὺς 

μα παρύντας ἀπεχόμενος πάντως τοῦ κακηγορεῖν. ἐκ γὰρ τοῦ 
κατεύχεσθαί τε ἀλλήλοις ἐπαρωμίνους καὶ δν αἰσχρών 

9545 ῥὀνυμάτων ἐπιφέρειν γυναικείους ἑανυτοῖς φήµας, πρῶτον 

μὲν ἐκ λόγων, κούφου πράγματος, ἔφγῳ µίση τε καὶ 
ἔχθραι βαρύταται γέγνονεαι" πράγματι γὰρ ἀχαρίστῳ, 

5 θυμῷ, χαριζόµενος ὁ λέγω», ἐμπιπλὰς ὀργὴν κακῶν ἔσεια- 
µάτων, Όσον ὑπὸ παιδείας ἡμερώθη ποτέ, πάλιν ἐξαγριῶν 

τῆς φυχῆς τὸ τοιοῦτον, θΘηφιούμενοφ . ἐν δυσκολία ζῶν 

γίνεται, πικρὰν τοῦ θυμοῦ χύριν ἀποδεχόμενος. µετεκ- 
βαίνειν δὲ αὖ πως εἰώθασι πάντες θαμὰ ἐν τοῖς τοιούτοις 

Β ιο εἰ τό τι γελοῖον περὶ τοῦ ἐναντίου φθέγγεσθαι"' ὃ τις 
ἐθιξόμενος οὐδεὶς πώποτε ὃς οὐ τοῦ σπονδαίου τρόπου 

33 Ἅἴἤτοι τὸ παράπαν διήµαρτεν ἢ µεγαλονοίας ἀπώλεσε µέρη 
πολλά. ὧν δὴ χάριν ἐν μὲν Ἱερῷ τὸ παράπαν μηδεὶς τοι- 
σὔτον φθέγξηται µηδίποτε μηδὶν μηδ᾽ ἕν τισι δημοτελέσι 

ο Δνσίαις, μηδ’ αὖ ἐν ἅθλοις μηδ ἐν ἀγορᾷ μηδ’ ἐν δυια- 
σεηρίῳ μηδ᾽ ἐν ξυλλόγῳ κοινῷ µηδενί" κολαζέτω δὲ ὁ τού- 
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των ἄρχων ἕκαστον ἀναεί, ἢ μηδέποε ἀρισεείων πέρι 
φιλονεικήσῃ, νόμων ὡς οὐ κηδόµενος οὐδὲ ποιῶν τά προς 6 
ταχθέντα ὑπὺ τοῦ νοµοθέτου. ἐὰν δέ τις ἐν ἄλλοις τό- 

ποις λοιδορίας ἄρχων ἢ ἀμννόμενος ὁστισοῦν μὴ ἀπέχηται 
τῶν τοιούτων λόγων, ὁ πφοστυγχάνων πρεσβύτερος ὤν 6 

τῷ νόµῳ ἁμυνέεω, πληγαῖς ἐξείργων τοὺς Θυμῷ ἱτέρῳ 
κακῷ φιλοφρονουµένους, ἢ ἐνεχίσθω τῇ τεταγµένῃ ζημίᾳ. 

λέγοµεν δἡ τὰ νῦν ὡς ὁ λοιδορίαι συμπλεκύµενος ἄνευ 
τοῦ γελοῖα ζητεῖν λέγειν οὐ δυνατός ἐστι χρῆσθαι, καὶ 

τοῦτο λοιδοροῦμεν, ὁπόταν θυμῶ γιγνόµενον ᾖ. τί δὲ δή: νο 
τὴν τῶν κωμφδῶν προθυµίαν τοῦ γελοῖα εἰς τοὺς ἀνθρώ- 

πους λέγειν ἡ παραδεχώµεθα, ἐὰν ἅ ἄνευ Θυμοῦ τὸ τοιοῦ- 

τον ἡμῖν τοὺς πολίτας ἐπιχειρῶσι κωμρδοῦντες λέγειν, 
ἢ διαλάβωμεν δίχα τῷ παίζειν καὶ µή, καὶ παίζονει μὲν 

ἐξέστω τινὶ περί του λέγειν γελοῖον ἄνευ θυμοῦ, συντετα- 16 ΤΑ 
µένῳ δὲ καὶ μετὰ θυμοῦ, καθάπερ εἴπομεν, μὴ ἐξέστω Ε 

µηδινέ; τοῦτο μὲν οὖν οὐδαμῶς ἀναθετέον, ᾧ ὅ’ ἐξέστω 
καὶ µή, τοῦτο νομοθετησώμεθα. ποιητῇ δὴ κωμωδίας 
ἤ τινος ἐάμβων Movscõv µελφδίας μὴ ἐξέστω μήτε λόγῳ 
μήτε εἰκόνε µήτε Όυμῷ μήτε ἄνευ θυμοῦ μηδαμῶς µη- Ἡν 
δένα τῶν πολιτῶν κωμωδεῖν' ἐὰν δὲ τις ἀπειθῇ, τοὺς 
ἀθλοθέεας ἐξείργειν ἐκ τῆς χώρας τὸ παράπαν αὐθημε- 
ρόν, ἢ ζημιοῦσθαι μγαῖς τρισὶν Ἱεραῖς τοῦ Θεοῦ σὗ ἂν - 
ὁ ἀγὼν ᾖ. οἷς ὅ' εἴρηται πρότερον ἐξουσίαν εἶναι περὶ 

τοῦ ποιεῖν εἰς ἀλλήλους, τούτοις ἄνεν Βυμοῦ μὲν μετὰ B 

παιδιῶς ἐξέστω, σπονυδῇ δὲ ἅμα καὶ θΘυμονμένοισι μὴ 
ἐξίστω. τούτου δὴ διάγνωσις ἐπιετράφθω τῷ τῆς παι- 
δεύσεως ὅλης ἐπιμελητῇ τῶν νέω», καὶ ὃ μὶν ἂν οὗτος 
ἐγκρίνῃ, προφέρειν εἰς τὸ μέσον ἐξέσω τῷ ποιήσαντι, 

ὃ ὅ' ἂν ὠποκρίνη, µήτε αὐτὸς ἐπιδεικνύσθω μηδενὶ µήτεπο 
ἆλλον δοῦλον μήτε ἐλεύθερόν ποτε φανῇ διδάξας, ἢ κακὸς u 
εἶναι δοξαζέσθω καὶ ἀπειθὴς τοῖς νόμοι Οὐκτρὸς δ᾽ 

οὐχ ὁ πεινῶν ἤ τι τοιοῦτο πάσχω», ἀλλ ὁ σωφρονῶν 

ἤ τινα ἀρετὴν ἢ µέρος ἴχων ταύτης, ἄν τινα Συμφορᾶν 
πρὸς τούτοις κεκτῆται. διὸ Θανμαστὸν ἂν γένοικο' εἴ τις 15 375 

ὤν τοιοῦτος ἀμειηθείη τὸ παράπαν, ὥστε) εἰς πτωχείαν 

τὴν ἐσχάτην ἐλθεῖν, δοῦλος ἢ καὶ ἐεύθερος, ἕν οἰκου- 
µένῃ καὶ μετρίως πολιτείᾳ τε καὶ πόλει. διὸ τῷ νοµο- 

Φέτῃ θΘεῖναι νόµον ἀσφαλὲς τοιούτοις τοιόνδε τινά: Πτω- C 
χὸς μηδεὶς ἡμῖν ἐν τῇ πόλει γηνέσθω. τοιοῦτον ὅ' ἄν τις ο 
ἐπιχειρῇ ὅρῶν, εὐχαῖς βίον ἀνηνύτοις ξυλλεγόμενος, ἐκ 
μὲν ἀγορᾶς ἀγοφανόμοι ἐξειργόντων αὐτόν, ἐκ δὲ τοῦ 
ἄστεος ἡ τῶν ἀστυνόμων ἀρχή, ἀγρονόμοι δὲ ἐκ τῆς 
ἄλλης χώρας εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐκπεμπόντων, Όπως ἡ 
χώρα τοῦ τοιούτου ζώου καθαρὰ γίγνηται τὸ παράπαν. 

«οὔλος δ᾽ ἂν ἢ δούλη βιάψῃ τῶν ἀλλοτρίων καὶ ότι- 

15. εὐνόμῳ Fieinus: 
ἓν εισι συλλόγοις, ΟΕ. ν. 43:46. Rart. 
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υ οὖν μὴ ξυναπίου τοῦ βλαβέντος αὐτοῦ γενομένου κατ 

ἀπειρίαν ἢ τιν ἑτέραν χρείαν μὴ σώφρονα, ὁ τοῦ βλά- 
Φαντος δεσπότης ἢ τὴν βιάβην ἐξιάσθω μὴ ἐνδεῶς ἢ 
τὸν βιάφανε αὐτὸν παραδύτω" ἐὰν δ᾽ ἐπαιιώμενος ὁ 

s δεσπύτης κοινῇ τοῦ βιάφαντος τέχνῃ καὶ τοῦ βλαβέντος 
ἐπ᾽ ἀποστεφήσει φῇ τοῦ δούλου γεγονέναι τὴν αἀίαν, δια- 
δυκαζέσθω μὲν κακοτεχνιῶν τῷ φώσκονει βλαβῆναι, καὶ 

ἐὰν ἔλῃ, διπλασίαν τῆς ἀξίας τοῦ δούλου κομιρέσθω ἧς 
ΕΚ ἂν τιμήσῃ εὺ διιαστήριον, ἐὰν δὲ ἠττηθῇ, τήν τε βλάβην 

976 ιο ἐξιάσθω καὶ τὸν δοῦλον παραδότω. καὶ ἐὰν ὑποξύγιον 
ἢ ἵππος ἢ κύων ἤ τι τῶν ἄλλων θρεμμώτων σίνηταί τι 
τῶν πέλας, κατὰ ταὐτὰ ἐκτίνειν τὴν βλάβη». 

Ἐάν τις ἑκών μὴ ού μαφρτυρεῖν, προσκαλεῖσθαι τὸν 

δεόµενον, ὁ δὲ προσκληθεῖὶς ἀπωντάτω πρὸς τὴν δίκην, 

685 0 καὶ ἐὰν μὲν εἰδῇ καὶ ἐθέλῃ μαρτυρεῖν, µαρτυρείτω, ἐὰν 
δὲ εἰδέναι μὴ φῇ, τοὺς τρεῖς Θιούὺς Οία καὶ Απόλλωνα 
καὶ Θέμιν ἀπομύσας ἡ μὴν μὴ εἰδέναι ἁπαλλαττέσθω τῆς 

937 δίκης. ὁ ὃ' εἰς µαρτυρίαν κληθεί, μὴ ἀπαντῶν δὲ τῷ 
καλεσαµένῳ, τῆς βλάβης ὑπόδικος ἴστω κατὰ νύόμον. ἐὰν 

πο δέ τίς τινα δικάζοντα ἀναστήσηται μάρτυρα, µαρτυρήσας 

μὴ διαψηφιξίσθω περὶ ταύτης τῆς δίκης. γυναικὶ ὅ᾽ ἐξέ- 
στω ἐλευθέρᾳ μαρτυρεῖν καὶ συνηγορεῖν, ἐὰν ὑπὲρίτεετα- 
ράκοντα ἔτη ᾖ γεγοννῖα, καὶ δίκην λαγχάνειν, ἐὰν ἄναν- 

ὄρος ᾖ' ζῶντος δὲ ἀνδρὸς ἐξέστω μαρτυρῆσαι µόνον. 

ΕΒ 15 δού1ῃ δὲ καὶ δούλῳ καὶ παιδὶ φόνου µάνον ἐξέστω µαφ- 
τυρεῖν καὶ συνηγοφεῖν, ἐὰν ἐγγνητὴν ἀξιόχρεων ἡ μὴν µε- 
νεῖν καταστήση µέχρι δίκης, ἐάν ἐπισκηφθῇ τὰ ψευδῆ 
µαρτυρῆσαι. ἐπιοκήπτεσθαι δὲ τῶν ἀνειδίκων ἑκάτερον 

ὕλῃ τῇ μαρτυρία καὶ μέρει, ἐὰν τὰ φευδῇ φῇ τινὰ µε- 

2V7 1 µαρτυρηκένωι, πρὶν τὴν δίκην διακεκρίσθαι" τὰς δ᾽ ἔπι- 

σχήψεις τὰς ἀρχὰς φυλάττειν κατασεσηµασμένας ὑπ' ἆμ- 
φοῖν, καὶ παρέχει» εὖς τὴν τῶν φευδομαρτυριῶν διάκρισιν. 

ϱ ἐὰν δέτις ἁλῷ δὶς φευδομαρτυρῶν, τοῦτον µηκέει νόμος 

ἀναγκαζέτω μηδεῖς μαρτυφεῖν, ἐὰν δὲ τρίς, μηκέτ᾽ ἐξέστω 

αὐ τούτῳ μαρτυρεῖν΄ ἐὰν δὲ τολµήση µαρτυρῆσαι τρὶς ἑαλω- 
κώς, ἐνδεικνύτω μὲν πρὺς τὴν ἀρχὴν ὁ βουλόμενος αὐτόν, 
ἡ ὃ ἀρχὴ δικασεηρίῳ παραδύτω, ἐὰν δὲ ὄφλῃ, θανάτῳ 
ζημιούσθω. ὁπόσων ὅ ἂν µαρευρίαι ἁλῶσι δίκη ψευδῆ 

ΠΑάΑΤΟΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ια’. 951. 938. 

δοξάντων μαρτυρεῖν καὶ τὴν νίκην τῷ ἑλόντι πεποιηκέναε, 
ἐὰν εν τοιούτων ὑπὶρ ἤμισυ μαρτευριῶν καταδιιασθῶσί 
τινες, τὴν κατὰ ταύτας ἁλοῦσαν δίκην ἀνάδικον γίγνεσθαι, D 

ἀμφιοβήτησιν ὅ᾽ εἶναι καὶ διαδικασίαν εἴτε κατὰ ταύτας 

εἴτε μὴ ἡ δίκη ἐκρίθη, ὁποτέρως ὅ' ἂν κφιθῇ, ταύτῃ 5 
}εγγέσθω τὸ τέλος τῶν ἔμπροσθεν δικῶν. 

Πολλῶν δὲ ὄντων καὶ καλῶν ἐν τῷ τῶν ἀνθρώπων 
βίῳ τοῖς π]είστοι αὐτῶν οἷον κῆρες ἐπιπεφύκασιν, αἳ 
καταμιαίνουσί τε καὶ καταῤῥυπαίνουσιν αὐτά. καὶ δὴ καὶ 

δίκη ἐν ἀνθρώποις πῶς οὐ καλόν, ὃ πάντα ἡμέρωκε τὰ ιοΕ 
ἀνθρώπινα; καλοῦ δὲ ὄντος τούτου πῶς οὐ καὶ τὸ ἕνν- 38 

δικεῖν ἡμῖν γίγνοιτ᾽ ὢν καλόν; ταῦτα οὖν τοιαῦτα ὄντα 
διαβάλλει τις κακή, καλὸν ὄνομα προυτησαµένη τέχνη», ἣ 
πρώτον μὲν δή φησιν εἶναί τινα δικῶν µηχανήν, εἶναι 

ὁ) αὐτὴν τῷ τε δικάσασθαι καὶ ξυνδικεῖν ἄλλῳ νικᾷν ὅν- τ5 
ναµένην, ἄν τ’ οὖν δίκαια ἄν τε μὴ τὰ περὶ τὴν δίκην 

ἑκάσεην { πεπρωµένα" δωρεὰν δ' αὐτῆς εἶναι τῆς τέχνης 938 
καὶ τῶν λόγων τῶν ἐκ τῆς τέχνης, ἂν ἀντιδωρῆταί τις 
χρήματα. ταύτην οὖν ἐν τῇ παφ ἡμῖν πόλει, εἴς οὖν 

τέχνη εἶτε ἄτεχνός ἐσεί τις ἐμπειρία καὶ τριβή, μάλιστα Ἂν 
μὲν δὴ χρεών ἐἔσει μὴ φῦναι, δεοµένου δὲ τοῦ ροµοθέτου 

πείθεσθαι καὶ μὴ ἐναντία δίκη φθέγγεσθαι, πρὺς ἄλλην 
δὲ ἁπαλλάττεσθαι χώραν' πειθοµένοις μὶν σιυή, ἀἄπει- 

Φοῦσι δὲ φωνὴ νόµου δε: Αν τις δοκῇ πειρᾶσθαι τὴν 
τῶν δικαίων δύναμιν ἐν ταῖς τῶν δικασεῶν ψυχαῖς ἐπὶ ον Β 

τάναντεία τρέπεῖν καὶ παρὰ καιρὸν πολυδικεῖν τῶν τοιού- 

των ἢ καὶ ξυνδικεῖν, γθαφίσθω μὲν ὁ βουλόμενος αὐτὸν 
καχοδικίας ἢ καὶ ξυνδικίας κακῆς, κρινέσθω δὲ ἐν τῷ 

τῶν ἐκλεκτῶν δικαστηρίῳ, ὄφίοντος δὲ τιµάτω τὸ δικα- 

στήριον εἴτε φιλοχρηµατίᾳ δοκεῖ δρᾷν τὺ τοιοῦτον εἴτελῳ 
φιλονεικίᾳ, καὶ ἐὰν μὲν φιλονεικέᾳν τιμᾷν αὐτῷ τὸ δικα- 
οτήριον ὕσου χρὴ χρύνου τὸν τοιοῦτον μηδενὶ λαχεῖν δίκην 

μηδὲ ξυνδικήσαι, ἐὰν δὲ φιλοχρηµατίᾳ, τὸν μὲν Εένον 3τὸ 
ἀπιόντα ἐκ εῆς χώρας µήποτε πάλιν ἐλθεῖν, ἢ θανάτῳ ὁ 

ζημιοῦσθαι, τὸν ἀστὸν δὲ τεθνάναι «φιλοχρημοσύνης ες 
ἕνεκα τῆς ἐκ παντὺς τρύπου παρ αὐτῷ τιμωμένης" 
καὶ ἐάν τις φιλυνεικίᾳ κριθῇ δὶς τὸ τοιοῦτον δρᾷν, 
τεθνάτω. 

19. έλη ---- ἐθέλῃ Baiterus: θλη --- 

phano νι μένειν ση lbris ac. — 9. —— φῇ a 

Φέ1ῃ abe. — παιδὶ περὶ φόνου Stephanus. — 26. μεγεῖν επι sSte- 

— 21. ὑπ ο. — 38. δίκην 8, δικῶν [ε, δίκην υ. 
Λ. ὁποτέρως auetore Stephauo be: ὁπότερος cum lihris a. — 15. διαβάλλε corr. Qe διαβάλλῃ Flor. α, διαβολή 
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990 
Ἐὰν ὡς πρεσβευτής τις ἢ κήρυξ καταφευδόµενος τῆς 

πόλεως παραπρισβεύηται πρός τινα πόλιν, ἢ πεµπό- 
µενος μὴ τὰς οὔσας πρεσβείας ἐφ᾽ αἷς πέµπεται ἀπαγγέλλῃ, 
ἢ πάλιν αὖ παρὰ τῶν πολεμίων ἢ καὶ φίλων μὴ τὰ παρ 

6 ἐκείνων ὀρθῶς ἀποπρεσβεύσας γένηται φανερὸς ἢ κηρυ- 
κεύσας, γραφαὶ κατὰ τούτων ἴστων ὡς Ἑρμοῦ καὶ «4ιὸς 
ἀγγελίας καὶ ἐπικάξεις παρὰ νόµον ἀσεβησάνεων, τίµηµα 

Ἡ δὲ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἢ ἀποτίνειν, ἐὰν ὄφιῃ. 
Κλοπὴ μὲν χρημάτων ἀνελεύθερον, ἁρπαγὴ δὲ ἀναί- 

10 όχυντον’ τῶν «ΦΙιὸς δὲ νέων οὐδεὶς οὔτε δύλοις οὔτε βίᾳ 
χαΐρων ἐπιτετήδευκε τούτοιν οὐδέτερον. μηδεὶς οὖν ὑπὸ 
ποιητών μηδ᾽ ἄλλως ὑπό τινων μυθοἱόγων πλημμελῶν 
περὶ τὰ τοιαῦτα ἐξαπατώμενος ἀναπειθίσθω, καὶ κἱέπτων 
ἢ βιαζόµενος οἰέσθω μηδὲν αἰσγρὸν ποιεῖν ἆλλ᾽ ἅπερ αὐ- 

5 τοὶ θεοὶ ἀρῶσιν' οὔτε γὰρ ἀληθὶὲς οὔτ εἰκός, ἆλλ᾽ ὅσεις 
ὃρᾷ τοιοῦτον παρανόμως, οὔτε Θεὺς οὔτε παῖς ἐσεί ποτε 

ο θεῶν. ταῦτα δὲ νοµοθέτῃ μᾶλλον προσήκει γιγνώσκειν ἢ 
ποιηταῖς ξύμπασιν. ὁ μὲν οὖν πεισθεὶς ἡμῶν τῷ λόγῳ 
εὐτυχεῖ τε καὶ εἰς χρόνον ἅπαντα εὐτυχοῖ, ὁ δὲ ἀπιστήσας 

3υτὸ μετὰ ταῦτα τοιῷδέ τινε µαχέσθω νόμῳ' Εάν τίς τι 

κλέπτῃ δηµόσιον µέγα ἢ καὶ μικρόν, τῆς αὐτῆς δίκης 
δεῖ. σµικρόν τε γὰρ ὁ κλέπτων ἔρωτι μὲν ταὐτῷ, δυνάµει 
δὲ ἐλάττονε κέκλοφεν" ὃ τε τὺ μεῖζον κινῶ» οὐ καταθέ- 

Ὦ µενος ὅλον ἀδικεῖ. δίκης οὖν οὐδέτερον οὐδετέρου ἑλάτ- 
35 τονος ἕνεκα μεγέθους τοῦ κλέμματος ὁ νόμος ἀξιοί ζημι- 

σῦν ἁλλὰ τῷ τὸν μὲν ἴσως ἂν ἰάσιμον δε εἶναι, τὸν δ᾽ 
ἀνίατον. ξένον μὲν δὴ τῶν δηµοσίων ἢ δοῦλον ἄν τίς τι 
κλέπτοντα ἐν δικαστηρίω ἔλῃ, ὡς ἰασίμῳ ἐκ τῶν εἰκότων 
ὄντι, τί χρὴ παθεῖν ἢ τίνα ζημίαν ἀποτίνει αὐτόν, ἡ 

686 
55 

χρίσις γιγνέσθω" τὸν δὲ ἀστὸν καὶ τεθραμμένον ὡς ἔσται 949 
τεθραμμένος, ἂν πατρίδα συλῶν ἢ βιαζόμενος ἁλίσκηται, 

ἐν τ ἐπ αὐτοφώρῳ ἐάν τε µή, σχιδὸν ὡς ἀνίατον ὄντα 
Φανάτῳ ζημιοῦ». 

Στρατειῶν δὲ ἕνεκα πολλῆ μὲν ἑυμβουλή, πολλοὶ δὲ 5 
φόμοι γίγνονται κατὰ τρόπον, µέγιστον δὲ τὸ µηδέποτε 

ἄναρχον µηδένα εἶναι, µής ἄῤῥενα µήτε θήλειαν, μηδέ 
τινος ἴθει φυχἠὴν εἰθίσθαι µήτε σπουδάζοντος μής ἐν 

παιδιαῖς. αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαντοῦ τι κατὰ µόνας ὅρᾷν, ἀλλ’ ἓν 
τε πολέμῳ παντὶ καὶ ἐν εἰρήνῃ πάσῃ πρὺς τὸν ἄρχοντα 10 Β 
ἀεὶ βἰέποντα καὶ ξυνεπόµενον ζῆν, καὶ τὰ βραχύταϐ᾽ ὑπ' 
ἐπείνου κνβερνώμενον, οἷον ἑσεάναι 8’ ὅταν ἐπιτάττῃ τις 
καὶ πορεύεσθαι καὶ γυμνάζεσθαι καὶ λοῦσθαι καὶ σιτεῖσθαι ΄ 

καὶ ἐγείρεσθαι νύκεωρ εἴς τε φυλακὰς καὶ παφαγγέλσεις, 

καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς κινδύνοις μήτε τινὰ διώκειν μήθ᾽ ὑπο- ι5 
χωρεῖν ἅλλῳ ἄνευ τῆς τῶν ἀρχόντων δηλώσεως, ἐἓνί τε 
1όγῳ τὸ χωρίς τι τῶν ἄλλων πράετειν διδάξαι τὴν φυχὴν 6 
ἴθεσι µήτε γιγνώσκειν μήτ) ἐπίστασθαι τὸ παράπαν, ἆλλ' 
ἀθρόον ἀεὶ καὶ ἅμα καὶ κοινὺν τὸν βίον ὃ τι μάλιστα 
πᾶσι πάντων γίγνεσθαι" τούτου γὰρ οὔτ ἴσειν οὔτε ποτὶ 30 
μὴ γένηται κρεῖττον οὔτε ἄμεινον οὔτε τεχνικώτερον εἰς 
σωτηρίαν τὴν κατὰ πύλεμον καὶ νίκη». τοῦτο καὶ ἐν εἰ 
ούνῃ µελετητέον εὐθὺς ἐκ τῶν παίδων, ἄρχειν τε ἄλλων 
ἄρχεσθαί 8’ ὑφ) ἑτέρων' τὴν δ᾽ ἀναρχίαν ἐξαιρετέον ἐκ 
παντὺς τοῦ βίου ἁπάνεων τῶν ἀνθρώπων τε καὶ τῶν ὑπ' 55 Β 
ἀνθρώποις Θηρίων' καὶ δὴ καὶ γορείας πάσας εἰς τὰρ 
ἀριστείας τὰς κατὰ πύλεμον βλεπούσας χορεύειν, καὶ ὅλην 
εὐχολίαν τε καὶ εὐχέρειαν ἐπιτηδεύειν τῶν αὐτῶν εἵνεκα, 

καρτερήσεις τε αὐ σιτίων τε καὶ ποτῶν καὶ χειμώνων καὶ 

9380 
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τῶν ἐναντίων καὶ κοίτης σχληρᾶς, καὶ τό γε µέγιστον, Φεῦδος δὲ αἰδοῖ καὶ δίκῃ νεμεσητὸν κατὰ φύσιν. τῶν τε 
τὖν τῆς κεφαλῆς καὶ ποδῶ» δύναμιν μὴ διαφθείφεν τῇ οὖν ἄλλων εὐλαβεσθαι δεῖ πέφι πλημμελεῖν εἰς δίκην, 

τῶν ἀλλοτρίων σκεπασµάτων περικαλυφῆ, τὴν τῶν οἰκείων  διαφερόνεως δὲ καὶ τῆς τῶν κατὰ πόλεμον Όπλων ἅπο- 
Ε ἀπολλύντας πίλων τε καὶ ὑποδημάτων γένεσιν καὶ φύσιν βολῆς, μὴ διαµαρτώ» τις ἄρα τῶν ἀναγκαίων ἀποβολῶν, 087 

ἄ ταῦτα γὰρ ἀκρωτήρια ὄντα σωζύμενά τε ἔχει µεγίστην δύ- «ὡς αἰσχρᾶς αὐτὰς εἰς ὄνειδος τιθεὶς, ἀναξίῳ ἀναξίας 5 
ναμιν παντὸς τοῦ σώματος καὶ τοὐναντίον ἑναντίως, καὶ ἐπάγῃ δίκας. ῥάδιον μὲν οὖν οὐδαμῶς διορίσαι τούτων 
τὸ μὲν ὑπηρετικώτατον ὥπαντι τῷ σώματι, τὸ δὲ ἄρχι- Θάτερον, ὅμως δὲ χρὴ τὸν νόµον ἁμῶς γέπως ὀρίξειν Θ44 
κώτατον, ἴγον τὰς κυρίας ἁπάσας αἰσθήσεις αὐτοῦ φύσει. πειρᾶσθαι κατὰ µέρη. µύθω δὴ πφοσχρώµενοι ἅμ᾽ εἴπω- 

943 ἴπαινον μὲν δὴ τοῦτον ἀκούειν τὸν νέον χρῆν δοκεῖν πο- μεν, εἰ κομισθεὶς ἐπὶ σκηνὴν ἄνευ τῶν ὅπλων Πάτροκλος 
10 λεμικοῦ περὶ βίου, γόμους ὃ᾽ αὖ τούάδε"' Σερατεύεσθαι ἔκπνους ἐγένεθ, οἷον δὴ µυρίοις συνέπεσε, τὰ δὲ πρό- 1ο 

τὸν καταλεγέντα ἢ τὸν ἐν μέρει τινὶ τεταγµένον. ἐὰν δὲ τερα ἐκεῖνα ὕπλα, ἃ Πηλεῖ φησὶν ἆ ποιητῆς παρὰ δεῶν 
τις ἐκλείπῃ τινὶ κάκη μὴ σερατηγῶν ἀφέντων, γραφὰς προῖκα ἐν τοῖς γάμοις ἐπιδοθῆναι Θέτιδι, ταῦτα δὲ 

981 «ἀστρατείας εἶναι πρὸς τοὺς πολεμικοὺς ἄρχοντας, Όταν Ἔκτωρ εἶχεν, ἐξῆν ἂν τῶν τότε ὅσοι πακοὶ ὀνειδίζειν 
ἴλθωσιν ἀπὸ ὀτρατοπέδον, δικάζεν δὲ τοὺς στρατεύσαν- ὕὅπλων ἀποβολὴν τῷ τοῦ Μενοιτίον. ἔτι δὲ ἁπόσοι κατὰ 386 

Ίδτας ἑκάστους, χωρὶς ὁπλίτας τε καὶ ἱππέας καὶ τἆλλα ἐμ- κρημνῶν ῥιφέντες ἀπώλεσαν ὅπ]α, ἢ κατὰ θάλατταν, ἢ 15 N 
Β πολέμια ἕκαστα ὠσαύτως, καὶ εἰσάγειν ὁπλίτας μὶν ες . χεμώνων ἐν τόποις ὑποδεξαμένης αὐτοὺς ἐξαίφνης πολ- 

τοὺς ὑπλίτας, ἱππέας δὲ εἰς τοὺς Ἱππέας καὶ τοὺς ἄλλους Λῆς ῥύσεως ὕδατος" ἢ μυρί ἂν ἔχοι τις τοιαῦτα παραµυ- 

δὲ κατὰ ταὐτὰ εἰς τοὺς αὐτῶν ξυννάµους' ἐὰν δὲ τι θούμενας ἐπάδειν, εὐδιάβολον κακὀν καλλύνων, τεμεῖν δὴ 

ὄφλῃ, ὑπάρχεν μὶν αὐτῷ µήποτε τῆς Όλης ἀριστείας γρεὼν κατὰ δύναμιν τὸ μεῖζον καὶ τὸ δυσχερέστερον κακὸν 
30 ἀγωνιστῇ γενέσθαι μηδὶ ἀστρατείας ἄλλον γράφασθαί ἀπὸ τοῦ ἐναντίου. αχεδὸν οὖν ἐν τοῖς ὀνείδεσιν ἔχει τινὰ 39 

ποτε μηδὲ κατηγόρῳ τούτων πέρι γενέσθαι, πρὺς τούτοις τοµὴν ἡ τούτων τῶν ὀνομάτων ἐπιφορά" ῥίφασπις μὲν 
δ) ἔτι προσειμᾶν αὐτῷ τὸ δικαστήριον ὃ τι χρὴ παθεῖν γὰρ οὐκ ἐν πᾶσιν ὀνομόξοα ἂν δικαίως, ἀποβο]εὶς δὲ 
ἢ ἀποτίψεν. μετὰ ὃλ ταῦτα ἐκδικασθεισῶν τῶν τῆς ὅπλων. οὖν ὁμοίως γὰρ ὅ τε ἀφαιρεθεὶς μετ εἰκνίας ϐ 
ἀστρατείας δικῶν πάλιν ἑκάστων τούτων ἄρχοντας ποιῆσαι βίας γγνοιτ ἂν ῥήῥασπις ὅ τε ἀφεὶς ἑκών, διαφέρει δὲ 

35 ξύλλογον, ἀφιστείων δὲ πέρι κρίνεσθαι τὸν βουλύμενον Όὅλον που καὶ τὸ πᾶν. ὦδ' οὖν δὴ λεγέσθω νόµμῳ: Ἐὰν 15 
C ἐν τοῖς αὐτῶν ἴθνεσ, μὴ περὶ προτέρου πολέμου μηδὶν  παταλαμβανόμενός τις ὑπὸ πολεµίων καὶ ἔχων ὅπία μὴ 

παρεχόµενον μήτε τεκµήριον μήτε μαρτύρων πιστώσεις ἀναστρέφῃ καὶ ἀμύνηται, ἀφῆ δὲ ἑκὼν ἢ ῥίψη, ζωὴν 
Ίόγων, αὐτῆς δὲ περὶ τῆς στρατείας τῆς τύτε γενομένης αἰσχρᾶν ἀρνήμενος μετὰ πάχους μᾶλλον ἢ μετ ἀνδρίας 

αὐτοῖς. στέφανον δὲ τὸ γικητήριον ἑκάστοις εἶναι θαλλοῦ: καϊὸν καὶ εὐδαίμονα θάνατον, τοιαύτης μὲν ὅπλων ἅἄπο- 
φοτοῦτον δὲ εἰς τὰ τῶν πολεμικῶν Θιῶν Ἱερά, ὧν ἄν τις βολῆς ἵστω δίκη ῥιφθέντων, τῆς δὲ εἰρημένης ἔμπροσθεν πο 

βούληται, γράφαντα ἀναθεῖναι μαρτύριον εὖὐς τὴν τῶν οὁ δικάξων ἀμελείτω σχοπεῖν' τὸν γὰρ κακὺν ἀεὶ δεῖ κο- D 
ἀριστείων κρίαιν παντὸς τοῦ βίου καὶ τὴν τῶν δευτέρων λάζεν, ἵν' ἀμείνων ἡ, οὐ τὸν δυστυγῆ" οὐδὶν γὰρ πλέον. 

Ὦ καὶ τρίτων. ἐὰν δὲ σερατεύσηται μὲν τις, μὴ ἁπαγαγόν- ζημία δὴ τῷ τὖν τοιαύτην ὑαυντηρίων Όπλων εἰς τούναν- 
945 των δὲ τῶν ἀρχύντων οἴκαδε προαπέλθῃ τοῦ χρόνου, Ate- τίον ἀφέντι δύναμιν τίς ἄρα γέγνοιτ ἂν πρόσφορος: οὗ 

a5 ποταξίου τούτων εἶναι γραφὰς ἐν τοῖς αὐτοῖς οἶσπερ τῆς γὰρ δυνατὸν ἀνθρώπῳ δρᾷν τοὐναντίον ὧν ποτὲ Θεόν αη 987 
ἀσεφατείας, ὄφλουσί τε τιµωρίαι ἐπέσεωσαν αἴπερ καὶ φασι δρᾷσαι, Καινέα τὸν Θετταλὸν ἐκ γυνοικὺς µεταβα- 

πρόσθεν ἐτέθησαν. χρὴ μὲν δὴ πᾶσαν ἐπιφέροντα δίκην λόντα εἰς ἀνδρὸς φύσιν: ἦν γὰρ ἂν ἀνδρὶ ῥιψάσπιδι τρόπον 
ἀνδρὶ πάντ᾽ ἄνδρα φοβεῖσθαι τὸ µήτε ἐπενεγκεῖν φευδῆ τινὰ πφέπουσα πασῶν μάλιστα ἡ ᾿κεῃ τῇ γενέσει ἔναν- Ἑ 
τιµωρίαν, µήτ' οὖν ἑκύντα μήτ ἄκοντα κατὰ δύναμιν" τία γένεσις, εἰς γυναῖκα ἐξ ἀνδρὺς µεταβαλοῦσα, τικωρία 
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945. 946. 941. 

ἕνεκα, ἵνα τὸν ἐπίλοιπον βίον μὴ κινδυνεύῃ, ζῇ δὲ ὡς 
π]εῖστον χφόνον ὢν κακὸς ὀνείδει ἐυνεχόμένος, ἔστω νό- 
µος ὅδε ἐπὶ τούτοις" ᾽Ανὴρ ὃς ἂν ὄφίῃ δίκην ὡς αἰσχρῶς 
ἀποβαλὼν Όπλα πολεμικά, τούτῳ μήτ οὖν τις στρατηγὸφ 

δμήτ᾽ ὤλλος ποτὲ τῶν κατὰ πόλεμον ἀρχόνεων ὡς ἀνδρὶ 

945 στρατιώτη χρήσηται μηδ᾽ εἰ τώξιν κατατάξη μηδ) ἠντι- 
νοῦν" εἰ δὲ µή, κατευθύνειν αὐτοῦ τὸν εἴθυνον, ἂν μὲν 
ᾖ τοῦ μεγίστου τιμήματος ὁ τάξας τὸν κακόν, χιλίας, 

ἂν δὲ τοῦ δευτέρου, πέντε μνᾶς, ἂν δὲ τοῦ τρίτου, ερεῖς 

10 μνᾶς: ἂν δὲ τοῦ τετάρεον, μνᾶν, ὁ ὃὲξ ὄψλων τὴν δίκην 
πρὸς τῷ ἀφείσθαι τῶν ἀνδρείων κινδύνων κατὰ φύσιν 
τὴν αὐτοῦ προσαποτισάτω µισθόν, χιλίας μὲν, ἂν τοῦ 

μεγίστου. τιμήματος ᾗ, πέντε δὲ, τοῦ δευτέρου, ερεῖς δέ, 

Ὦ ἂν τοῦ τρίτου, μνᾶν δὲ ὡσαύτως καθώπερ οἱ πρύσθεν, 
ιδ τοῦ τετάρτου μέρους. 

Εὐθύνων δὴ πέρι τίς ἡμῖν λόγος ἂν εἴη πρίπων ἆρ- 
χόντων γεγομµίνων τῶν μὶν κατὰ τύχην κλήφου καὶ 
ἐπ) ἐνιαυτόν, τῶν ὅ᾽ εἰς π]είονα ἔτη καὶ ἐν προκρίτων; 
τῶν δὴ τοιούτων εὐθυντὴς τίς Ἱκανύς, ἂν τίς τί πῃ 

30 σκολιὸν αὐτῶν καμφΏθεὶς ὑπὺ ῥέρους μὲν πφάξη, τῆς 

ὁ) αὐτοῦ ὀννάμεως ἐνδείᾳ πρὺς τὴν τῆς ἀρχῆς ἀξίαν, 
6 ῥάδιον μὶν οὐδαμῶς εὖνεῖν τῶν αρξάνεων ἄφχονεα ὑπερ- 

βάλλοντα αφὸς ἀρετήν, ὅμως δὲ πειρωτέον εὐθυρτάς ενας 

ὠνευρίσκειν θείους. ἔχει γὰφ οὖν οὕτω, πολλοὶ καιροὶ 

35 πολιτείας λύαεώς εἶσε, καθάπερ νεὼς ἡ ζώου τινός, οὓς 

ἐντόνους τε καὶ ὑποζώματα καὶ νεύρων ἐπιεύνους, µίαν 
οὖσαν φύσιν διεσπαρµένην, πολλαχοῦ πολλοῖς ὀνύμασι 

προσαγορεύοµεν" εἰς δὲ οὗτος αὖ σµικρόεατος καιρὺς τοῦ 

σώζεσθαέ τε καὶ διαϊυθείσαν οἴχισθαι πολιτείαν. ἂν μὲν 

ϱ 20 γὰφ οἱ τοὺς ἄρχορτας ἐξεοῦ ύνοντες βελτίους ὧσιν ἐκείνων, 

καὶ τοῦε ἐν δίκῃ ἀμέμπτῳ τε καὶ ὠμέμπτως ἡν ἡ πᾶσα 

οὕτω Θάλλει τε καὶ εὐδαιμονεῖ χώφα καὶ πόλις" ἐὰν δ) 

ἄλλως τὰ περὶ τὰς εὐθύνας τῶν. ἀρχύντων γίγνηταε, τότε 

ἀνθείσης τῆς τὰ πάντα ποὠτεύµατα ἐυνεχούσης εἰς ἓν 

999 πδ δίχης ταύτῃ πάσα ἀρχὴ δικαπάσθη χωρὶς ἑτέρα ὧπ᾽ ἄλλης, 

καὶ οὐκ εἰς ταὐτὸν ἔτι νεύουσαι, πολλὰς ἐκ μιᾶς τὴν πύ- 
1εν ποιοῦσαε, στάσεων ἐμπλήσασαι ταχὺ ἀνώλεσαν. διὸ δὴ 

κ δεῖ πάντως τοὺς εὐθύνους Φαυμαστοὺς πᾶσαν ἀρετὴν εἷ- 

ναι. τεκταινώµεθα δή τινα ερόπον αὐτῶν τοιάνδε γένεσιν. 

«ο κατ ἐνιαυτὸν ἕκαστον μετὰ τροπάρ ἠλίου τὰς ἐκ θέρους 
εὖς χειμῶνα Εξυνιέναι χρεὼν πᾶσαν τήν πόλιν εἰς Ηλίου 
κοινὸν καὶ ᾽Απύλλωνος τέµενος, τῷ Φεῷ ὠποφανονμένους 

ἄνδρας αὐτῶν τρεῖς, ὃν ἂν ἕκαστος αὐτῶν ἡγῆται πώντη 

ΠΑάάΤΟΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ιβ’. 683 

ἄριστον εἶναι πλὴν αὐτοῦ, μὴ ἔλαττον πεντήκοντα γΕγΟ- 
γύτα ἐκῶν. τῶν δὲ προκριθέντων οὓς ἂν πλεῖστοι ἐνέγ- 
κωσε, τούτους ἐκλέξαι µέχρι τῶν ἡμίσεων, ἐὰν ἄφτιοι 
γέγνωνεαι" περιττοὶ δὲ ἐὰν ὧσιν, ἕνα ἀφελεν, ᾧ ἂν 
ἐλάχισται γένωνται, καταλιπεῖν δὲ τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν 6 
πλήθει τῶν ψήφων ἀποκρίναντας' ἐὰν δέ τισιν ἴσαι γί- 
Ίνωνεαι καὶ τὸν ἥμισυν ἀριθμὸν πλείω ποιῶσιν, ἀφελεῖν 
τὸ πλέον ἀποκρέναγτας γεύτητι, τοὺς ὅ᾽ ἄλλους ἐγκρί- ϐΒ 
ραντας φέριν αὖθις, µέχφιπερ ἂν τρεῖς ληφθῶσιν ἄνισοι" 

ἐὰν δὲ ἡ πᾶσιν ἢ τοῖν δυοῖν ἴσαι γίγνωνται, τῇ ἀγαθῇ ιο 
µοίρᾳ καὶ τύχη ἐπιερέφαντας, κλήρῳ ὄμλόντας τὸν νι- 
κῶντα καὶ δεύτερον καὶ τρίτον στεφανώσαι Θαλλῷ καὶ τὰ 

ἀριοτεῖα ἀποδόντας πᾶσιν ἀνειπεῖν ὅτι Μαγνήτων ἡ 
κατὰ Φεὸν πάλιν τυχοῦσα σωτηρίας πόλις, ἀποφήνασα 

αὐτῆς Ηλίῳ ἄνδρας τοὺς ἀρίστους τρεῖς, ἀκροθίνιον 16 
᾽Απόλλωνι κατὰ τὺν παλαιὸν νόμον ἀνατίθησι κοινὸν καὶ ϱ 
Ηλίῳ, ὕσονπερ ὤν ἔπωνται χρύνον τῇ κρίσει. τούτους δὲ 

πρώτω μὶν ἐνιαυτῷ δώδεκα εὐθύνους ὠποδείξαι, µέχριπερ 
ὧν ἐκάσεῳ πέντε καὶ ἑῤῥομήκονεα ἔτη ξυμβῇ γερόµενα" 
εὖ λοιπὺν ὁὲ τρεῖς «εὶ πφοσγιγνίσθων κατ ἐνιαυτόν, 9 

οὗτοι δὲ τὰς ἀρχὰς πάσας κατὰ δώδεκα µέφη διελόµενοι 
πάσαιᾳ βασάχοις χρώµενοι ἐλευθέραιᾳ ἐλεγχόνεων" οἰκούν- 
των δὲ, Όσον ἂν εὐθύνωσι χρόνον, ἐν τῷ τοῦ ᾽Απόλωνός 
τε καὶ Ηλίου τεµένει, ἐν ᾧπερ ἐκρίθησαν' καὶ τὰ μὶν Ὦ 

ἠδίᾳ ἕκαστος, τὰ δὲ καὶ κοινῇ μετ ἀλλήλων κρίνωντες 19 

τοὺς ἄρέαντας εῇ πύόλει ἀποφηνάντων, εἰς τὴν ἀγοράν 
γράµµατα καταθέντες περὶ ἑκάστης ἀρχῆς, ὃ τι χρὴ πα- 
Φεῖν ἢ ἀποτίνειν κατὰ τὴν τῶν εὐθύνων γνώµην. ἥτις 
ὁ ὢὦν τῶν ἀρχῶν μὴ ὁμο]ογῇ κεκρίοθαι δικαίως, εἰς τοὺς 
ἐκλεκτοὺς δικασεὰς εἰσαγίτω τοὺς εὐθύνους, καὶ ἐὰν μὲν 30 
ἀποφύγῃ τις τὰς εὐθύνας, αὐτῶν τῶν εὐθύνων κατηγο- 

ρείω, ἐὰν ἐθέλῃ; ἐάν δὲ ἁκῷ, ἐὰν μὶν ᾗ τω Θανάτου Ἐ 
τετιµηµένο» ὑπὸ τῶν εὐθύνων, ὥσπερ ἀνάγκη, ἁπιώς 99 
Δνησκέτω, τῶν ὅ) ἄλλων τιµηµάτων ὧν ἂν δυνατὸν ᾗ 
διπλῆν εἴσαι, διπλασίων εινέτω. τὰς ὃ' εὐθύνας αὐτῶν 15 

τούτων ὠκούειν χρἠ τίνερ ἔσονται καὶ είνα τρόπον. ζώσι 
μὶν οὖν τούτοις τοῖς παφὼὰ πάσης τῆς πύλεως ἀριοτείων 
ἠξιωμένοις προεδρία: τ' ἐν ταῖς πανηγύρεσι πάσαις ἕστω- 

σαν, ἴει δὲ τῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας κοινῇ θυσιῶν καὶ θεώ- 
ριῶν καὶ ὕσων ἂν ἑτέρῳ καινωνώσιν ἱερῶν, ἐκ τούτων 40 
τοὺς ἄρχοντας τῆς θτωρίας ἑκάστης ἐκπέμπειν, καὶ τού- 
τους μόνους δάφνης στεφάνῳ τῶν ἐν τῇ πύλει κεκοσµη- 
µένους ἐέναι, καὶ ἱερας μὲν πάντας τοῦ ᾽Απόλιωνός τε 
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καὶ Ἡλίον, ἀρχιέρεων δὲ ἕνα κατ ἐνιαυτὸν τὸν πρῶτον 
κριθέντα τῶν γενοµένων ἐκείνω τῷ ἐνιαυτῷ Ἱερέων, καὶ 

Ἡ τοὔνομα ἀναγράφειν τούτου κατ ἐφαντόν, ὅπως ἂν 
γίγνηται µέτρον ἀφιθμοῦ τοῦ χρόνου, ἕως ἂν ἡ πόλις 

δοἰκῆται.- τελευτήσασι δὲ προθέσεις τε καὶ ἐκφορὰς καὶ 
Θήκας διαφόρους εἶναι τῶν ἄλλων πολιτῶν, λευκὴν μὲν 
τὴν στολἠν ἔχειν πᾶσαν, θρήνων δὲ καὶ ὀδυρμῶν χωρὶς 

τέγνεσθαε, κορῶν δὲ χορὺν πεντεκαίδεκα καὶ ἀῤῥένων ἔτε- 
ρον περιισταµένους τῇ κλίνη ἑκατέρους οἷον ὕμνον πεποιη- 

999 | µένον ἴπαινον εἰς τοὺς Ἱερέας ἐν μέρει ἑκατέρους ὥδειν, 

6 εὐδαιμονίζοντας ὠδῇ διὰ πάσης τῆς ἡμέρας' ἕωθεν δ᾽ 
εἰς τὴν θήκην φέφειν αὐτὴν μὶν τὴν κλίνην ἱκατὸν τῶν 
νέων τῶν ἐν τοῖς γυµνασίοις, οὓς ἂν οἱ προσήκονεες τοῦ 
τελευτήσαντος ἐπιόφωνται, απρώτους δὲ προϊέναι τοὺς 

16 ἠϊθέους εὖν πολεμικὴν σκευὴν ἐνδεδυκύτας ἑκάστους, σὺν 

τοῖς ἴπποισι μὲν ἱππέας, σὺν δὲ Όπλοις ὁπλίτας, καὶ τοὺς 

ἄλλους ὡσαύτως, παῖδας δὲ περὶ αὐτὴν τὴν κλίνην ἵμ- 
Ὦ προσθεν τὸ πάτριον μέλος ἐφυμγεῖν, καὶ κόρας ἑπομένας 

ἐξόπισθεν ὅσαι τ᾽ ἂν γυναῖκες τῆς παιδοποιήσεως ἁπηλ- 
ο λαγμέναι τυγχάνωσε, μετὰ δὲ ταῦνα ἱερέας τε καὶ Ἱερείας 

ὡς καθαρεύονει τῷ τάφῳ ἔπεσθαι, ἐὰν ἄρα καὶ τῶν 
ἄλλων εἴργωνται τάφων, ἐὰν καὶ τὸ τῆς Πυθίας οὕτω 
τε καὶ ταύτῃ σύμψηφον ᾗ' θήκην δὲ ὑπὸ γῆς αὐτοῖς 
εἰργασμένην εἶναι φαλίδα προµήκη λίθων ποτίµων καὶ 

45 ἀγήρων εἰς δύναμιν, ἔχουσαν κλίνας παρ ἀλλήλας λιθίνας 
Ε κειµένας, οὗ δὴ τὸν µακάριον γεγονότα θέντες, κύκλω 

χώσαντες, πέριξ δένδρων ἄλσος περιφυτεύσουσι πλὴν 

κώλου ἑνός, ὅπως ἂν αὔξην ὁ τάφος ἔχῃ ταύτην τὴν εἰς 
τὸν ὥπαντα χρόνον ἀνεπιδεῇ χώματος τοῖς τιθεµένοις" 

30 κατ ἐνιαντὸν δὲ ὠἀγῶνα µονσικῆς αὐτοῖς καὶ γυμνικὺν 

993 Ἱππικόν τε θήσουσι. τὰ μὲν δὴ γέρα τοιαῦτα τοῖς τὰρ 
εὐθύνας διαφυγοῦσιν' ἂν δέ τις τούτων πιστεύων τῷ 

κεκρίσθαι τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐπιδείξη κακὺς γενόμε- 
φος ὕστερον τῆς κρίσεως, γράφεσθαι μὲν τὸν βουλόμενον 

as αὐτὸν ὁ νόμος προσταττέτω, ὁ ὃ) ἀγὼν ἐν δικαστηρίῳ 
948 ή}ιγνέσθω τοιῷδέ τινι τρόπῳω. πρῶτον μὶν νομοφύλακες 

ἔστωσαν τούτου τοῦ δικαστηρίου, ἔπειτα αὐτῶν τούτων 
οἱ ζώντες, πρὸς δὲ τούτοις εὺ τῶν ἐκλεκεῶν δικαστήριον’ 

γραφέσθω δὶ ὁ γραφόµενος, ὃν ἂν γράφηται, λέγονσαν 
«υτὴν γραφὴν ἀνάξιον εἶναι εὺν καὶ τὸν τῶν ἀριστείων 
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καὶ τῆς ἀρχῆς' καὶ ἐὰν μὶν ὁ φεύγων ἁλώ, στερέσθα 
τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τάφου καὶ τῶν ἄλλων τῶν δοθεισών 
αὐτῷ τιμῶν, ἐὰν δὲ ὁ διώκων μὴ µεταλάβῃ τὸ πέµπτον 
µέρος τῶν Ψήφων, τινίτω ὁ μὶν τοῦ µεγίστον τιμήματος 
δώδεκα μνᾶς, ὀκτὼ δὲ ὁ τοῦ δευτέρου, τρίτου δὲ ἓξ, 5 Β 
τετάρτου δὲ δύο. 

Ῥαδαμάνθυος δὲ περὶ τὴν λεγοµένην κρίσιν τῶν δικών 
ἄξιον ἄγασθαι, διότι κατεῖδε τοὺς τότε ἀνθρώπους ἦγου- 
µένους ἐναργῶς εἶναι Θεούς, εἰκότως, ἅτε κατὰ τὸν τύτε 

χρόνον τῶν πολλῶν ἐκ θεῶν ὄντων, ὧν εἷς ἦν αὐτός, 19 
ὥς Ύε λόγος. ἴοικε δὴ δικαστῆ μὲν ἀνθρώπων οὐδενὶ 
διανοούμενος δεῖν ἐπιερέπειν, θεοῖς δέ, ὅθεν ἁπλαῖ καὶ 
ταχεῖαι δίκαι ἐκρίνοντ) αὐτῷ. Διδοὺς γὰρ περὶ ἑκάσεων 3294 
τῶν ἀμφισβητουμένων ὄρκον τοῖς ἀμφισβητοῦσιν ἁπηλλά- 6 
τετο ταχὺ καὶ ἀσφαλῶς. νῦν δὲ ὅτε δὴ µέρος μέν τει 15 
φαµέν, ἀνθρώπων τὸ παράπαν οὐχ ἡγοῦνται Θεούς, οἱ 
δὲ οὐ φροντίξειν ἡμῶν αὐτοὺς διανοοῦνεαι, τῶν δὲ δὴ 

πλείστων ἐστὶ καὶ κακίστων ἡ δόξα ὡς σμικρὰ δεχό- 
µενοι Θύματα καὶ θωπείας πολλὰ συναποστεροῦσι χρή- 
µατα καὶ μεγάλων σφῶς ἐκλύονεαι κατὰ ποὶλὰ ζημιῶνν πο 
οὐκέτι δὴ τοῖς νῦν ἀνθρώποις ἡ Ῥαδαμάνθυος ἂν εἴη 
τέχνη πρέπουσα ἐν δίκαις. μεταβεβληκυιῶν οὖν τῶν περὶ ἢΏ 

Φεοὺς δοξῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις μεταβάλλειν χρὴ καὶ τοὺς 
γόμους' ἐν γὰρ λήξεσι δικῶν τοὺς µετά νοῦ τιθεµένους 
2όμους ἐξαιρεῖν δεῖ τοὺς ὕρκους τῶν ἀντιδικούντων ἕκα- 15 
τίέρων, καὶ τὸν λαγχάνοντά τῷ τινα δίκην τὰ μὲν ἐγκλή- 
µατα Ἰράφειν, ὄρκον δὲ μὴ ἐπομνύναι, καὶ τὸν φεύ- ϱ689 
γοντα κατὰ ταὐτὰ τὴν ἄρνησιν γράφαντα παραδοῦναι 
τοῖς ἄρχουσιν ἀνώμοτον. δεινὸν γάρ που δικῶν γ ἐν 
πόλει πολλῶν γενοµένων εὖ εἰδέναι σμικροῦ δεῖν τοὺς zo 
ἡμίσοεις αὐτῶν ἐπιωρκηκύτας, ἐν ξυσσιτίοις τε ἀλλήλοις Ε 

εὐχερώς συγγιγνοµένοης καὶ ἐν ἄλλαις συνουσίαις τε καὶ 
ἰδιωτικαῖς συγγενήσεαιν ἑκάστων. νόμος δὴ κείόθω δικα- 
στὴν μὲν ὀμνύναι δικάζει μέλλοντα, καὶ τὸν τὰς ἀρχὰς 
τῷ κοινῷ καθιστάντα δι ὄρκων ἢ διὰ φορᾶς ψήφων 11 
ἀφ᾿ Ἱερῶν φέροντα, δρᾷν ἀεὶ τὸ τοιοῦτον, καὶ κριτὴν αὖ * 
χοφῶν καὶ πάσης µονυσικῆς καὶ yvavixcõu τε καὶ lxxtxcũ⸗ 

ἄθλίαν ἐπιστάτας καὶ βραβέας καὶ ἁπάντων ὁπύσα μὴ 
φέρει κέρδος κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν τῷ ἐπιορ- 
κοῦνει' τῶν δὲ ὁπύσα ἐξαρνηθίντι καὶ ἐξομοσαμένω κέρ- ιο 

1. ἀρχιέρεων Πο: ἀρχιερέων 4 γυίτ οἱ Florentini omnes, ἀρχιερέα a b, ἀρχειρέω Stallbaumii typotheta. Ct. 
Ποτοάοι. 1. 37. Βολου Auecdota p. 448, 31. ubi ilem serihendum 6946 ἀρχιέρεων ἀοεεπί verba addita ὀξείαν µέσην 
συλλαβήν εἳ quae leguntur p. 1101. Barr. — 2. Fort. γενοµένων ἐν ἐκείμῳ. ΒλΙχ. — Ἱερων Stephanus; τῶν Ἱερέων 
abe. --7. δὲ ακλυ[τττεανο, -- 14, ἐπιόφωνται Bulimannus (ών. Gr. vol. Η. ρ. 2010): ἐπόψφονται αἲ, ἐπόφωνται ς. 
— 24. ἀφίδα a, Ψαλίδα Ὁ. — ποτίµων ρε. 445: πεοτίµων {, πολυτίµων Pollux IX. 48) et Suidas κ. V. φαλίδα), 
προτίµων αὖο. 56 vid. Photius εἰ Suidas κα. V. λίθων ποτίµων ( quibus nostrum locumn εἱριῤβοκτί fugit etiam 
recentiaimum Suidae edilorem) οἱ Plinius Η. Ν, XXXVI. 17. arr. — 15. ἴχονσαν κεδρίνας καὶ κυπαρισσίνας 1άρ- 
γακας κειµένας Wiuekelauuus, οοῦ. 741 C. Thucyd. ΠΠ. 34. Eurip. Aleest. 300. Orest. 10583. Troad. 1141. -- 
36. δὴ om. 4. 

7. δὲ τὴν Astius, δὲ τὰ περὶ τὴν Wiuckelmannus. — 15. ὅτε δὴ γρ. 49: δὴ ὅτε abe. — μέν om. a. — 
16. ἀνθρώπων οἳ τοπαράπαν α. — 17. δὴ οπι, abh. — 19. θωπείας πολλάᾳ πολλὰ αο. -- 33. πρέπουσα τέχνη ᾱ. -- 
12. χρὴ] δεῖ ᾱ. — 35. ἐξαιρεῖν eum Aslio be: ἐξαίρειν ᾱ. — δεῖ] χρὴ ο. — 30. δεῖ 4 Ἀδο[ς, om. Εἰοτ. ὅ. -- 

iel αι 

16. ἄεὶ {: δεῖ δὲ, δεῖ νο cum pr. 4, ἀεὶ δεῖ α. — 19. φίρῃ ab. 
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δος μέγα φανερὸν εἶναι Δοκεῖ, ταῦτα δὲ διὰ δικῶν ὕρκων 
χωρὶς κρίνεσθαι ξύμπαντας τοὺς ἐπικαλοῦντας ἀλλήλοις, 

καὶ τὸ παράπαν ἐν δίκη τοὺς προέδρους μὴ ἐπιτρέπειν 
μήτε ὀμνύντι λέγειν πιθανότητος χάριν µήτε ἐπαρώμενον 

δἑαυτῷ καὶ γένει μήτε Ἱκετείαις χρώμενον ἀσχήμοσι µήτε 
οἴκτοις γυναικείοις, ἀλλὰ τὸ δίκαιον μετ εὐφημίας διδά- 
σκοντα καὶ µανθάνοντα ἀεὶ διατελεῖν, εἰ δὲ µή, καθά- 
περ ἔξω τοῦ λόγου λέγοντος, τοὺς ἄρχοντας πάλιν ἔπα- 
φάγειν εἰς τὸν περὶ τοῦ πράγματος ciel λόγον. Εένω ὅ᾽ 

1ο εἶναι πρὸς Εένονς, καθάώπερ τὰ νῦν, δέχεσθαί τε ὄρκους 

παρ ἀλλήλων, ἂν ἐθέλωσι, καὶ διδόναι κυρίως" οὐ γὰρ 

καταγηράσουσιν οὐδ) ἐννεοττεύοντες ἐν τῇ πόλει ὥς τὸ 
ποὶὺ τοιούτους ἄλλονς κυρίους τῆς χώρας παρέξονται 

ξυντρόφους. 
«Οπκῶν τε περὶ λήξεως τὸν αὐτὸν τρόπον εἶναι πρὸς 

ἀλλήλους πᾶσι τὴν κρίσν, ὅσα τις ἐλεύθερος ἀπειθεῖ 
τῇ πόλει, μήτ' οὖν π]ηγῶν ἄξια μηδ’ αὖ διομῶν μηδὲ 
Φανάτον. περὶ δὲ χορείας τινῶν φοιτήσεων ἢ πομπεύσεων 
ἢ τοιούτων τινῶν ἄλλων κοινῶν κοσµήσεων ἢ Λειτουργιῶν, 

30 ὑπόσα περὶ θυσίας εἰρηνικῆς ἢ πολεμικῶν εἰσφορών εἴ- 

γεκα, πάντων τῶν τοιούτων τὴν πρώτην ἀνάγκην ἰατὴν 
εἶναι τῆς ζημίας, τοῖς δὲ μὴ πειθοµένοις ἐνεχορασίαν 

τούτοις οἷς ἂν πόλις ἅμα καὶ νόμος εἰσπρήττειν πφοδ- 
τάώττῃ, τῶν δὲ ἀπειθούντων ταῖς ἐνεχυρασίαις πρᾶσιν 

αστῶν ἐνεχύρων εἶναι, τὸ δὲ νόμισμα γίγνεσθαι τῇ πόλει: 
ἐὰν δὲ ζημίας δέωνται πλείονος, τὰς ἀρχὰς ἑκάστας τοῖς 
ἀπειθοῦσι τὰς πρεπούσας ζημίας ἐπιβαλλούσας εἰσάγειν 

εἷς τὸ δικαστήριον, ἕως ἂν ἐθελήσωσι ὅρᾷν τὸ προσ- 
ταχθέν. 

ο Πόλει δὲ ἥτις ἂν µήτε χρηµατίζηται πλὴν τὸν ἐκ γῆς 
χθηματισμὸν μήτ ἐμπορεύηται, περὶ ἀποδημίας ἑαυτῶν 
ἔξω τῆς χώρης καὶ ξένων ὑποδοχῆς ἄλλοθεν ἀνάγκη βε- 
βουλεῦσθαι τί χρὴ δρᾷν. συμβονλεύειν οὖν τὸν γοµοθέτην 
δεῖ τούτων πέρι πρῶτον πείθοντα εἰς δύναμιν. πέφυκε 

10 δὲ ἡ πόλεων ἐπιμιξία πόλεσιν ἤθη κεραννύναι παντοδαπά, 

καιροτοµίας ἀλλήλοις ἐἑαποιούντων ξένων ξένοις" ὃ δὴ τοῖς 
μὶν εὖ πολιτενοµένοις διὰ νόµων ὀρθῶν β]άβην ἂν φέροι 
µεγίστην πασῶν, ταῖς δὲ πλείσταις πόλεσιν, ἅτε οὐὖδα- 
μῶς εὐνομουμέναις, οὐδὶν διαφέρει φύρεσθαι δεχοµένους 

«Ότε αὐτοῖς ξένους καὶ αὐτοὺς εἰς τὰς ἄλλως ἐπικωμάζον- 
τας πόλεις, ὅταν ἐπιθυμήσῃ τις ἀποδημίας ὁπῃηοῦν καὶ 
ὁπύτε εἴτε νέος εἴτε καὶ πρεσβύτερος ὤν. τὸ δ’ αὖ µήτε 
ἄλλους δέγεσθαι μήτε αὐτοὺς ἄλλοσε ἀποδημεῖν ἅμα μὲν 
οὐκ ἐγχωρεῖ τό γε παράπαν, ἔτι δὲ ἄγριον καὶ ἀπηνὶς 

«5 φαίνοις’ ἂν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, ὀνόμασί τε χα]εποῖς 
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ταῖσε λεγοµέναις ξενηλασίαις χφωµένους καὶ τρόποις αὖ- 
Φάδεσι καὶ χαλεποῖς, ὡς δοκοῖεν ἄν. χρὴ δὲ οὕποτε περὶ 
σμικροῦ ποιεῖσθαι τὸ δοκεῖν ἀγαθοὺς εἶναι. τοῖς ἄλλοις ἢ 
μὴ δοκεῖν. οὐ γὰρ ὕσον οὐσίας ἀρετῆς ἀπεσφαλμένοι 
τυγχάνουσιν οἱ πολλοί, τοσοῦτον καὶ τοῦ κρίνειν τοὺς 5 
ἄλλους οἱ πονηροὶ καὶ ἄχρησεοι, θεῖον δὲ τι καὶ εὔστοχον 
ἔνεστι καὶ τοῖσι κακοῖς, ὥστε πάμπολλοι καὶ τῶν σφόδρα 
κακῶν εὖ τοῖς Ἰόγοις καὶ ταῖς δύξαις διαιροῦνται τοὺς ϐ 
ἀμείνους τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺφ χείρονας. διὸ καλὸν 
ταῖς πολλαῖς πόλεσι τὸ παρακέλευµά ἐστι, προτιμῶν τὴν 19 
εὐδοξίαν πρὺς τῶν πολλῶν. τὸ μὶν γὰρ ὀρθότάτον καὶ 
μέγιστο» ὄντα ἀγαθὸν ἀληθῶς οὕτω τὸν εὔδοξον βίον 
Φηρεύειν, χαρὶς δὲ μηδαμῶς, τόν γε τέλεον ἄνδρα ἐσό- 
µενον. καὶ δὴ καὶ τῇ κατὰ Ἀρήτην οὐἰκιζομένῃ πύλει πρέ- 
πον ἂν εἴη δόξαν πρὸς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ὅ τι καλλί- ι5 
στην τε καὶ ἀρίστην παρασκευάζεσθαι πρὸς ἀρετήν' πᾶσα 
δ᾽ ἐλπὶς αὐτὴν ἐκ τῶν εἰκόεων, ἄνπερ κατὰ λόγον γίγνη- 
ται, μετ ὀλίων ἥλιον ὄφεσθαι καὶ τοὺς ἄλ]ους Θεοὺς 
ἐν ταῖς εὐνόμοις πόλεσι καὶ χώραις. ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν - 
περὶ ἀποδημίας εἰς ἄλλας χώρας καὶ τόπους καὶ περὶ ὑπο- 1 
δοχῆς ξένων. Πρῶτον μὲν νεωτέρῳ ἐτῶν τεταράκονεα 

μὴ ἐξίστω ἀποδημῆσαι μηδαμῇ μηδαμῶς, ἔτι τε ἐδίᾳ µη- 
δενί, δηµοσίᾳ ὃ) ἔστω κήρυξιν ἢ πρεσβείαις ἢ καί τισι 
ΦΔεωροῖς" τὰς δὲ κατὰ πόλεμον καὶ στρατείας ἀποδημίας Ἑ 
οὐκ ἐν ἐκδημίαις πολιεικαῖς ἄξιον ἀγορεύειν ὡς τούτων 18 
οὔσας: Πυθώδε τῷ ᾽Απόλλωνι καὶ εἰς Ὀλυμπίαν τῷ 4 
καὶ εἰς Νεμέαν καὶ εἰς Ἰσθμὸν χρὴ πέμπειν, κοινωνοῦν- 
τας Ὀνσιῶν τε καὶ ἀγώνων τούτοις τοῖς Θεοῖς, πέµπειν δὲ 
εἰς δύναμιν ὃ τι πλείτους ἅμα καὶ καλλίστους τε καὶ 
ἀρίστους, οἵτινες εὐδόκιμον τὴν πόλιν ἓν ἱεραῖς τε καὶ 

εἰρηνικαῖς συνουσίαις ποιήσονσι δοκεῖν, τοῖς περὶ τὸν πό- Ό5ε 

Άεμον ἀντίσεροφον ἀποδιδόντες δόξης παρασκενήν, ἐλ- 
Φόντες δὲ οἴκαδε διδάξουσι τοὺς νέους ὅτι δεύτερα τὰ 

τῶν ἄλλων ἐστὶ νόµιµα τὰ περὶ τὰς πολιτείας. Θεωροὺς 
δὲ ἄλλους ἐκπέμπειν χρεὼν τοιούσδε τινὰς τοὺς νοµο- 5 

φύλακας παρεµένους ' ἄν τινες ἐπιθυμῶσι τῶν πολιτῶν τὰ 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων πράγματα θεωφῆσαι κατά τινα 
πλείω σχολήν, ἀπειργέτω μηδεὶρ τούτους νόμος. οὔτε 399 
γὰρ ἄπειρος οὖσα πόλις ἀνθρώπων κακῶν καὶ ἀγαθῶν Β 
δύναιτ’ ἄν ποτε, ἀνομίλητος οὖσα, ἤμερος Ἱκανῶς εἶναι 40 
παὶ τέλος, οὐδ' αὖ τοὺς νόµους διαφυλάττειν ἄνευ τοῦ 
γνώµῃ λαβεῖν αὐτοὺς ἁλλὰ μὴ µόνον ἔθεσιν, εἰσὶ γὰρ ἐν 690 
τοῖς πολλοῖς ἄνθρωποι ἀεὶ Θεῖοί τινες, οὐ πολλοί, παν- 

τὸς δ᾽ ἄξιοι ξυγγίγνεσθαι, φυόµενοι οὐδὲν μᾶλλον ἐν εὖ- 
οµουμέναις πόλεσιν ἢ καὶ µή, ὧν κατ ἴχνος ἀῑὶ χρὴ {5 

13. οὐδὲ νεοτεεύοντες Af οἱ γρ. Q. οὐδ᾽ ἐννεοτεύοντες a. -- 15. τε] δὲ Αίας, — πέρι αἲ. -- φι, ἰατὴν εἶναι τὴν 
πρώτην ἀνάγκην ᾱ. — ἰατὴν] τακτὴν Winekelmmannus. — 19. πράσιν αἲ. — 38. ἐθέλωσια. — 30. αὐτοῖς) ἀστοῖς 
Winekelmannus. 

7. ἐστι ah. — 9. χείρους ab. — 10. παρακέλευσµά ᾱ. — 14. πρὸ ᾱ. — 18. ὀλίγον α. — 3. ἀποδημεῖν α. -- 
10. Πυθώδε δὲ τῷ Stephano ἀπείοτο Astius. — τῷ ante Ad om. a. 

Winekbelmaunus. — 42. ἔθεσιν τ: ἤθεσιν Q, ἤθεσιν αὖο. 

— 36, ἐκπίμπειν οὐ χρεών, τοιούσδε δέ τινας 
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τὺν ἐν ταῖς εὐνομουμέναι πόλεσιν οἰκοῦντα, ἐξιόντα 
6 κατὰ Θάλατταν καὶ γῆν, ξητεῖν ὃς ἂν ἀδιάφθαρτος ἦ, 

τὰ μὲν βεβαιούμενον τῶν ἠομίαων, ὅσα καλῶς αὐτοῖς 
κεῖται, τὰ δ᾽ ἐπανορθούμενον, εἴ ει παραλείπεται. ἄνευ 

δγάρ ταύτης τῆς Θεωρίας καὶ ζητήσεως οὗ μένει ποτὲ τε- 
λέως πόλις, οὐδ' ἂν κακῶς αὐτὴν θεωφῶσιν. 

XA. Πῶς οὖν ἂν γέγνοις ἀμφότερα; 

4Θ. Τῇδε. πρῶτον μὶν ὁ θεωρὸς ὁ τοιοῦτος ἡμῖν 
γεγονὼς ἵστω πλειόνων ἑκῶν ἢ πεντήκοντα, ἔτι δὲ τῶν 

10 εὐδοχίμων τά τε ἄλλα καὶ εἰς τὸν πόλεμον ἔστω γεγενη- 
ϱ μένος, εὐ μέλλει τὸ τῶν γομοφυλάκων δεῖγμα εἰς τὰς ἄλλας 

µεθήσειν πύλειᾳ" πλέον δὲ ἐξήκοντα γεγονὼς ἑκῶν µηκέτι 

300 θεωρείτω. Φεωρήσας δὲ ὁπόσ ἂν ἴτη βουληθῇ τῶν δέκα 
καὶ ἀφικόμενος οἴκαδε εἰς τὸν σύλλογον ἴεω τὸν τῶν περὶ 

16 νόμους ἐποπεενύνεων. οὗτος ὅ' ἴστω νέων καὶ πρεσβυτέ- 
ρων µεμιμένος, ἑκάστης μὲν ἡμέρας συλλεγόµενος ἐξ 

ἀνάγκης ἀπ' ὄρΏφου µέχφιπερ ἂν Πλιος ἀνίσχῃ, πρῶτον 

μὲν τῶν Ἱερίων τῶν τὰ ἀρισεεῖα εἰληφύτων, ἔπειτα τῶν 

E νομοφνλάκων τοὺς ἀεὶ πρεοβεύοντας δέκα, ἔτι δὲ ὁ περὶ 
χοτῆς παιδείας πάσης ἐπιμελητῆς ὃ τε νέος οἳ τε ἐκ τῆς 

ἀρχῆς ταύτης ἁπηλλαγμένοι. ἕκαστος δὲ τούτων μὴ μόνος, 
ἆλλ᾽ ἵτω μετὰ νέου ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν μέχρι τετταρά- 

κοντα, τὺν ἀφρέσκοντα αὐτῷ προσλαμβάνων. τὴν δὲ συν- 

ουσίαν εἶναι τούτοις καὶ τοὺς λόγους περὶ νόμων ἀεὶ 
959 τῆς τε οἰκείας πύλέεως πέρι, καὶ ἐὰν ἄλλοθι πυνθάνωνταέ 

τι περὶ τῶν τοιούτων διαφἑρον, καὶ δῆ καὶ περὶ µαθη- 
µάτων, ὁπόσ ἂν ἐν ταύτῃ τῇ σκέψει δοκῆ συμφέρει, ἃ 
μαθοῦσι μὲν εὐαγέστερον γένεσθαι, μὴ μαθοῦσι δὲ σκο- 

πωδέύείφα τὰ περὶ νόμους αὐτοὶς φαίνεσθαι καὶ ἀσαφῆ. 
πο ἃ ὁ ἂν τούτων ἐγκρίνωσιν οἱ γεραίτεφοι, τοὺς γεωτέρους 

πάση σπουδῆ µανθάνειν, ἐὰν δέ τις ἀνάξιος δοκῇ τῶν 

παρακεκληµένων εἶναι, τῷ παρακαλοῦντει µέμφεσθαι τὸν 
Ὦ οσύλλογον Όλον" τοὺς ὅ᾽ εὐδοκιμοῦντας τούτων τῶν φέων 

301 φυλάττειν τὴν ἄλλην πόλιν, ἀποῤλέποντας εἰς αὐτοὺς 

36 διαφερόντως τε τηροῦντας, καὶ τιμᾷν μὶν κατορθοῦντας, 

ὠτιμάζειν δὲ μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐὰν ἀποβαίνωσι χείρους 
τῶν πολλών. εἰς δὴ τοῦεον εὺν σύλλογον ὁ θΒεωρήσας τὰ 

ἐν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις νόμιμα ἀφικόμενος εὐθὺς πο- 
ρευέσθω, καὶ εἴ τινα φήμην τινῶν περὶ Βέσεως νόμων 

ο ἢ παιδείας ἢ τροφῆς εὗρέ τινας ἴγοντας φράζειν, εἴτε 
καὶ αὐτὺς νενοηκὼς ἄττα ἴκοι, κοινούτω τῷ συλλόγῳ 

6 ὅπαντι, καὶ ἐν τε μηδὶν χείρων μηδέ τε βελτίων ἥκειν 
δόξῃη, χάριν γοῦν τῆς σφόδρα προθυµίας αἰνείσθω" {άν 
δὲ πολὺ ῥελτίων, πολύ τ ἐπαινείσθω μζλλον ζῶν τελευ- 

αοτήσαντά τε τιμαῖς αὐτὸν προσηκούσαις ἡ τῶν συλλεγοµέ- 

—— 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ NOMAN ιβ’. 

ων τιµάτω δύναμις. ἐὰν δὲ διεφθαρµένος ἀφικέσθὰι 

δύξῃη, μηδενὶ ξυγγινέσθω μήτε νέῳ μήτε πρεσβυτέρῳ 
προοποιούµενος εἶναι σοφός. καὶ ἐὰν μὲν πείθηται τοῖς 
ἄρχουσιν, ἰδιώτης ζήτω. ἐὰν δὲ µή, τεθνάτω, ἑάν γ) ἐν 
δικασεηρίῳ ἁλῷ πολυπραγμονῶν τι περὶ τὴν παιδείαν καὶ 
τοὺς νόμους. ἐὰν δὲ ἄξιον ὄντα εἰς δικαστήριον εἰσάγειν 

ἀρχόντων μηδεὶς εἰσάγῃ, ὄνειδος ἀποκείσθω τοῖς ἄρχουσιν 
εἰς τὴν τῶν ἀφιστείων διαδικασίαν. O μὶν οὖν ἐκδημῶν 
οὕτω καὶ τοιοῦτος ὢν ἐκδημείτω, τὸν δ᾽ εἰσεπιδημήσαντα 

µετά τοῦτον χρὴ φιλοφρορείσθαε. τέεταρες ὃ᾽ εἰσὶ ξένοι ιο 302 
ὧν δεῖ πέφι λόγον τινὰ ποµῖσθαι. ὁ μὲν δὴ πρώτός τε 

καὶ διὰ τέλους ἀεὶ Θερινὺς ὥς τὰ πολλὰ διαεελῶν ταῖς 

φοιτήσεσι, καθάπερ οἱ τῶν ἀρνίθων διαπορευόµενοι, καὶ Ε 

τούτων οἱ πολλοὶ κατὰ Φάλατταν ἀτεχνῶς οἷον πετόµενοι 

χρηματισμοῦ χάριν ἐμπορενόμενοι ἴτους ὥρᾳ πέτονται πφὸς 16 
τὰς ἄλλας πόλεις: ὢν ἀγοραῖς καὶ Ἰιμέσί καὶ δηµοσίοις 
οἰκοδομήμασιν ἔξω τῆς πόλεως πρὸς τῇ πόλες ὑποδέχεσθαι 
χρὴ τοὺς ἐπὶ τούτοις ἄφχοντας τεταγµένους, φυλώττοντας 

μὴ τεωτερίζη τίς τι τῶν τοιούτων ξένων, καὶ δίκας αὐ- 9568 

τοῖς ὀρθῶς διανέµοντας, ἀναγκαῖα μέν, ὡς ὀλίγιστα δ᾽ 30 
ἐπιχρωμένους. ὁ δὲ δεύεερος, ὄμμασιν ὄντως Θεωρὸς ὅσα 
τε Μουσῶν ὠαὶν ἔχεται θεωρήματα" τῷ δὴ τοιούτῳ πωντὶ 

χρὴ καταλύσει πρὸς Ἱεραῖς εἶναι φιλοξενίαις ἀνθρώπων 
παρεσκευωσµένας, χρὴ δὲ καὶ τῶν τοιούτων ἱερέας τε καὶ 

ψέωκόρους ἐπιμελείσθαι καὶ τημελεῖν, ὅπως ἂν τὸν µέτριον 35 
ἐπιμείναντες χρόνον, ἰδόντες τε καὶ ἀκούσαντες ὧν χάριν 
ἀφίκοντο, ἀρκωβεῖς τοῦ δρᾶσαί τε καὶ παθεῖν ἁπαλλάττων- h 
ται, δικασεᾶς ὅ) αὐτοῖς εἶναι τοὺς Ἱερέας, ἐὰν ἀδικῇ τις 

αὐτῶν τινὰ ἡ τιν ἄλλον ἀδικῇ τις τούτων ὕσα ἐνεὺς ὄρωχ- 

μῶν πεντήκοντα” ἐὰν δέ τι μεῖζον ἴγκλημα αὐτοῖς γέγνη- 3ο MV) 
ται, πφὸς τοῖς ἀγορανόμοις εἶναι δεῖ δίκας τοῖς τοιού- 
τοις. τρίτον δὲ ξίνον ὑποδέχεσθαι χρὴ δημοσία τὸν κατά 

τι δηµόσιον ἐξ ἄλλης χώρας ἀφιγμένον' ὃν στρατηγοῖς τε 
καὶ ἱππάφχοις καὶ ταξιάρχοις ὑποδεκτέον ἐστὶ µόνοις, τήν 

τ᾿ ἐπιμέλειαν τῶν τοιούτων μετὰ τῶν πφυτάνεω» ποιη- as C 
τέον ἐκείνῳ παρ ὕτῳ τις ἂν αὐτῶν τὴν κατάλυσιν ἕενω- 
Φεὶς ποιήσηται µόνω" τέταρτος δὲ ἄν ποτέτις ἀφίκηται, 
σπάνιος μέν, ἂν ὅ' οὖν ποτέ τις ἕλθῃ τῶν παρ ἡμῖν 
Φεωρῶν ὠντίσεροφος ἐξ ἄλλης χώρας, πρῶτον μὲν ἔλαττον 
ἐτῶν μηδὲν πεντήκοντα γεγονὼς ἔστω, πρὺς τούτω δὲ ιο 

σου 

᾿αξιῶν τι καλὀν ἠδεῖν τῶν ἐν ταῖρ ἄλλαις πό]εσι διαφέρον 

ἐν καλἰλοναῖς ἢ καὶ δεῖξαέ τι κατὰ ταὐτὰ ἄλλῃ πόλει. ἴτω 
μὶν νῦν πᾶς ἀκέλευστος ὁ τοιοῦτος ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων D 
καὶ σοφῶν Φύφας, τοιοῦτος ἕτερος αὐεὸς ὤν' ἐπὶ γὰρ 
τὴν τοῦ τῆς παιδείας ἐπιμελουμένου πάσης οἴκησιν ἔτω α5 

6. αὐτὸν Stalibaumit οµοτας. -- 7. ἂν οι, a. — 12. ἀνάόχηι 4θδυ[ε, αὖ ἀνίσχῃ Winckelmannus, οοἩ, 807 Ε. 
Βοά vid. 9641 Β. ΕΙ. — 34. διαφερόνεως --κατορθοῦντας οµ0. a. — 38. ἀνθρωπίνοις a. — 40. εὗρεῖν 441, εὐρὼν 
Winckelmannus. — ἔχοντας, φράζειν be. — 81. Ἴκοι, κοιγούτωί ἢ κοινούτω ᾱ- 

4, Y Stephano απείογε ὃνος τ) ᾱ, — 11. τε ο, a. — 16. ὧν a. — 17. οἰκοδομήσασιν ᾱ. -- 320. ὀλιγοστα 4 οἱ 
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ει κατὰ ταύὐτὰ ἄλλο τῇ πύλει ἨΝΠπεἰκοΙπιαη μα.) 



οσα. 55. 056. 

πιστεύων Ἱκανῶς εἶναι ξένος τῷ τοιούτῳ ξένῳ, ἢ τὴν τῶν 
φικηφόρων τινὸς ἐπ᾽ ἀριτῇ. ἑννὼν δὲ τούτων τισὶ τὸ μὲν 
διδάξας, τὸ δὲ μαθὼν ἁπαλλαττίσθω, φίλος παρὰ φίλων 
δώροις καὶ τιμαῖς πρεπούσαις ειµηθείς. Ταύτοις δὴ τοῖς 

ὄρόμοις ὑποδέχεσθαί τε χρὴ πάντας ξένους τε καὶ ξένας 

Ε ἐξ ἄλίης χώρας καὶ τοὺς αὐτῶν ἐκπέμπειν, τιμώντας 

094 Εένιον ία, μὴ βρώμασι καὶ θύμασι τὰς ξενηλασίας ποι- 

304 ουµένονς, καθάπερ ποιοῦσι νῦν θρέμματα Νείλον, μηδὲ 

κηρύγμασιν ἀγρίοις, 
1 Ἐγγύην ἦν ἂν ἐγγνᾶταί τις, διαφῥήδην ἐγγνάσθω, 
τὴν πρᾶξιν πᾶσαν διομολογούμενος ἐν συγ]ραφῇ καὶ 
ἐναντίον μαρτύρων μὴ ἔλαττο ἢ τριῶν, ὅσα ἐντὸς 

954 Ἁᾖτιλίων, τὰ ὅ' ὑπὲρ χιλίας μὴ ἔλαετον ἢ πέντε. ἐγγνητής 
μὲν δὴ καὶ ὁ προπωλῶν ὀτιοῦν τοῦ μὴ ἐγδίκως πωλοῦν- 

Ίὗτος ἢ καὶ μηδαμῶς ἀξιόχρεω" ὑπόδικος ὅ”' ἔσεω καὶ ὁ 
προπωλῶν, καθάπεφ ὁ ἀποδόμενος, Φωρᾷν δὲ ἂν ἐθέλη 
τίς τι παρ ὁτωοῦν, γυμνὸς ἢ χιχωνίσκον ἴχων, ἄζωσεος, 
προοµόσας τοὺς νοµέμους θεοὺς ἡ μὴν ἐῑπίζειν εὑρήσειν, 
οὕτω φωρῷν' ὁ δὲ παρεχέτω εὖν οἰκίαν, τά τε σεσηµα- 

πθσμένα καὶ τὰ ἀσήμαντα, φωφᾶν. ἐὰν δέ εις ἐφευνᾷν 
βουλομένῳ φωρᾷν μὴ διδῷ, δικάζεσθαι μὶν τὸν ἄπειρ- 

Ἡ ἍἨἸόμενον τιµησάµενον τὸ ἐρεννώμενον, ἂν δέ τις ὄφλῃ, 
τὴν ὀμπλασίαν τοῦ τιµηθέντος βλάβην ἐκείνειν. ἐὰν δὲ 
ἀποδημῶν οὗχίας δεσπότης τυγχάνη, τὰ μὲν ἀσήμαντα 

22 παρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντες ἐρεννᾷν, τὰ δὲ σεσηµασμένα 
παρασηκηνάσθω καὶ ὃν ἂν ἐθέλῃ φύλακα καταστησάτω 

305 πέντε ἡμέρας ὁ φωρῶν' ἐὰν δὲ πλείονα χρόνον ἁπῇ, τοὺς 
ἀσευνόμους παραλαβὼν οὕτω φωρώτω, λύων καὶ τὰ σε- 

ὦ σηµασμένα, πάλιν δὲ μετὰ τῶν οὐκείων καὶ τῶν ἀστυνό- 
10μων κατὰ εαὐτὰ σηµηνάσθω. Ίων ἀμφιαβητησίμων χρό- 

νου ὄρος, ὃν ἐών τις ἡ κεκτηµένος, μηκέτ ἀμφιοβητεῖν 
ἐξεῖναι. χωρίων μὲν οἰκήσεών τε τῇδε οὐκ ἔσε᾽ ἀμφισβή- 
τησις" τῶν δὲ ἄλλων ὃ τι ἄν τις ἐκτημένος ᾖ, ἐὰν μὲν 
κατὰ ἄσευ καὶ κατ ἀγορὰν καὶ ἱερὰ χρώµενος φαίνηται 

16 καὶ μηδεὶς ἐπιλάβηται, φῇ δὲ ζητεῖν τοῦτον τὸν χρόνον, 
ὁ δὲ μὴ ὠποκφυπτόμενος φανερὸς ἡ, ἐὰν οὕτω τις ἔνιαυ- 

Ὦ τὺν ὁτιοῦν ἐκτημένος, ὁ δὲ ζητῶν διαγένωνται, μὴ ἐξίσεω 
τοιούτου κτήµατος ἐπιλαβέσθαι µηδένα παρελθόντος ἔνιαυ- 
τοῦ. ἐὰν δὲ κατ ἄσευ μὶν μὴ μηδὲ κατ ἀγορὰν χρῆται, 

«κατ ἀγροὺς δὲ φανερῶς, µῆ προστυχὴς δὲ ἓν πέντε ἔτεσε 
ένηταί τις, τῶν πέντε ἐξελθόνεων ἐκῶν µηκέτι τοῦ λοι- 
ποῦ χρόνου ἐξέστω τούτῳ τοῦ τοιούτου ἐπιλαβέσθαι. ἐὰν 
δὲ κατ οὐκίας ἐν ἄστει τέ τις χρῆται, τριετῇ τὴν προ- 
Φεσμίαν εἶναι, ἐὰν δὲ κατ ἀγροὺς ἐν ἀφανεῖ κέκεηται, 

Ε ο δέκα ἐτῶν, ἐὰν ὅ ἐν ἀλλοδημία, τοῦ παντὸς χρόνου 

* 
1. ξένῳ, 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ιβ. 687 

ὅταν ἀνεύρῃ που, μηδεμίαν εἶναι προθεσµίαν τῆς ἐπιλή- 
ψεως. Ἐάν είς πινα δίκῃ παραγεγίσθαι κωλύση βία, 
εἴεε αὐτὸν εἶτε μάρτυρας, ἐάν' μὲν δοῦλον΄᾿ εἴτε αὐτοῦ 
εἴεε ἀλλόεριον, ἀτελῆ καὶ ὤκυρον γίγνεσθαι τὴν δίκην, 
ἐάν ὅ’ ἐλεύθέφον, πρὸς τῷ ἀτελῆ δεθήναι μὲν ἐνιαυτόν, ὃ 

ὑπόδικον δὲ ἀνδραποδιομοῦ τῷ ἐθέλοντι γίγνεσθαι. ἐὰν 
δὲ ἀνταγωνιστὴν γυμναστικῆς ἢ µοναικῆς ἤ τινος ἀγῶνος 
ἱτέρου διακωλύῃ τις βίᾳ μὴ παραγίγνεσθαι, φραζέτω μὲν 
ὁ ἐθέίων τοῖς ἀθλοθίταις, οἱ ὅ᾽ εἰς τὸν ἀγῶνα ἐλεύθε- 

ϱο» ἀφιέντων τὺν ἐθέλοντα ἀγωνίζεσθαι. ἐὰν δὲ ἄδυνα- 10 
τήσωσιν, ἐὰν μὲν ὁ κωλύήων ἀγωνίζεσθαι νικήση, τά τε 
Σικητήρια τῷ διακωλυθέντι διδύναι καὶ νικήσαντα γρά- 

φειν ἐν Ἱεροῖς οἷς ἂν ἐθέλῃ, τῷ δὲ διακωλύσαντι μὴ Β 
ἐξέστω μηδὶν ἀνάθημα μηδ ἐπιραφὴν τοῦ τοιούτου 

306 
9σσ 

τἀγώνός ποτε γενέσθαι, βλάβης δὲ ὑπόδικος γιγγέσθω, ἐάν 9 

τε ἠτεᾶται ἀγωνιζόμενος ἑάν τε καὶ νικᾷ. Εάν τις κλέμ- 
µα δι’ ὑτιοῦν ὑποδέχηται γηνώσκων, εὖν αὐεὴν ὑπεγέτω 
δίκην τῷ κλέφαντι" φυγάδος δὲ ὑποδοχῆς Θάνατος ἴστω 
ζημία. ΊΤὸν αὐτὸν φίλαν τε καὶ ἐχθρὸν νοµιζέω πᾶς 

τῇ πύλει' ἐὰν δέ τις ἠδίᾳ ποιῆται πρός τινας εἰρήνην ἡ 39 
πόλεμον ἄνευ τοῦ κοινοῦ, Θάνατος ἔστω καὶ τούτῳ ζη- 
µία. ἐὰν δέ τι µέρος τῆς πόλεως εἰρήνην ἢ πόλεµον πρός C 
τινας ἑαντῷ ποιῆται, τοὺς αὐτείους οἱ στρατηγοὶ ταύτης 

ες πράξεως εἰσαγόγτων εἰς δικαστήριον, ὄφλονει δὲ θά- 
γατος στω δίκη. Τοὺς τῇ πατρίδι διακονοῦντάς τι δώ- απ 307 

ϱων ωρὶς χρὴ διακονεῖν, πρόφασιν ὃ εἶναι µηδεµίαν 
μηδὲ λόγον ἐπαινούμενο» ὡς ἐπ ἀγαθοῖς μὲν δεῖ δέχε- 
σὔαι δῶφα, ἐπὶ δὲ φλαύροις οὗ" τὸ γὰρ γνῶναι καὶ 
γνόντα καρτερεῖν οὖκ εὐπετές, ἀπούοντα δὲ ὠἀσφαλέστατον D 

πείθεσθαι τῷ νόµῳ, μηδὲν ἐπὶ δώροισι διακονεῖν. ὁ δὲ 30 
μὴ πειθόμενος ἁπλῶς τεθνάτω ἁλοὺς εῇ δίκη. Χφημά- 

των εἰσφορᾶς πέφρι τῷ κοινῷν τετιµῆσθαι μὲν ἕκαστον 
τὴν οὐσίαν ἕνεκα πολλῶν χρεὼν καὶ τὴν ἐπέτειον ἔπικαρ- 
πίαν ἐν γράμμασιν ἀποφέρειν ἀγρονύμοις φυλέτας, ὅπως 
ἂν δυοῖν οὔσαιν ταῖν εἰσφοραῖν, ὁποτέρᾳ τὸ δηµόσιον 18 
ἂν χρῆσθαι βούληται, χρῆται κατ ἐνιαυτὸν ἕκαστον βου- Ε 
λενόμενον, ἐάν τε τῷ τοῦ τιµήµατος ὅλου μέρει ἐάν τε 
τῆς γενομένης ἐπ ἐνιαυτὸν ἑκάστοτε προσόᾶον, χωρὶς 
τῶν εἰς τὰ ξυσσίια τελουµένων. Θεοῖσι δὲ ἀναθήματα 
χρεὼν ἔμμετρα τὸν µέτριον ἄνδρα ἀνατιθέντα δωφρεῖσθαι. 40 
γῆ μὶν οὖν ἑστία τε οὐκήσεως Ἱερὼ πᾶσι πάντων Δεῶν" 
μηδεὶς οὖν δευτέρως ἱερὰ καθμρούτω Θεοῖς. χρνσὸς δὲ 
καὶ ἄργυρος ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἰδίᾳ τε καὶ ἐν Ἱεροῖς ἐσεὶν 956 
ἐπίφθονον κτῆμα, ἐλέφας δὲ ἀπολελοιπότος φυχὴν σώ- 

µατος οὐκ εὐαγὶς ἀνάθημα, σίδηρος δὲ καὶ χαϊκὸς πο- 15 348 
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λέμων ὄργανα" ξύλου δὲ µονόξυλον ὃ τι ἂν ἐθέλῃ τι 
ἀνατιθέτω, καὶ λίθου ὡσαύτως, πρὸς τὰ κοινὰ ἱερά. 

ἡφὴν δὲ μὴ πλέον ἴργον γυναικὸς μιᾶρ ἔμμηνον' χρώ- 
µατα δὲ λευκὰ πρίποντ ὤν θεοῖς εἴη καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν 

σ ὑφῇ" βώάμματα δὲ μὴ προσφέρειν ἀλλ ἢ πρὸς τὰ πολέμου 
ἩΒ κοσμήματα. Θειόεατα δὲ δώρα ὄρνιθές τε καὶ ἀγάλματα, 

ὕσαπερ ἂν ἐν μιᾷ ζωγράφος ἡμέρᾳ εἷς ἀποτελῇ: καὶ τἆλλα 
603 ἴστω κατὰ τὰ τοιαῦτα ἀναθήματα μεμιμημένα. 

"Οτε δὲ µέρη διείρηται τῆς πόλεως ἑυμπάσης, ὅσα τε 

ιοκαὶ ὢ δεῖ γίγνεσθαι, καὶ νόμοι περὶ τῶν ξομβολαίων εἰς 
δύναμιν τῶν µεγίστων πέρι πάντων εἴρηνται, τὸ λοιπὸν 
δὴ δίκας ἂν εἴη χρεὼν γίγνεσθαι. «ικαστηρίων δὲ τὸ 

μὲν πρῶτον αἱρετοὶ δικασταὶ γίγνοιντ᾽ ἄν, οὓς ἂν ὁ φεύ- 
6 ων τε καὶ ὁ διώκων ἔλωνται κοινῇ, διαιτηταὶ δικαστών 

16 τοὔνομα μᾶλλον πρέπον ἴχοντις' δεύτεροι δὲ κωμήταί τε 
καὶ φυλέται, κατὰ τὸ δωδέκατον µέρος διηρηµένοι, ἐν 
οἷς, ἂν μὴ διακριθῶσιν ἐν τοῖς πρώτοις, περὶ ῥημίας 
μείζονος όντων ἀγωνιούμενοι, ὁ δὲ φεύγων, ἂν ἠττηθῇ 
πὺ δεύτερον, τὸ πεμπτηµόριον ἀποτιρέεω τοῦ τιμήματος 

40 τῆς γραφείσης δίκης. ἐὰν ὅ) ἐγκαλῶν τις τοῖς δικασταῖς 
309 τὸ τρίτον ἀγωνίζεσθαι βούληται, ἀγέτω μὲν ἐπὶ τοὺς δι- 
D καστὰς τοὺς ἐκλεκτοὺς τὴν δίκην, ἐὰν δὲ πάλιν ἠεεηθῆν 

τὴν ἡμιολίαν τοῦ τιµήµατος ἀποτιρίτω. ἐὰν δὲ ὁ διώκων 
ἠττηθεὶς ἐν τοῖς πρώτοις μὴ ἠρεμῆ, ες δὲ τοὺς δευτέρους 

35 ζῃ, νικήσας μὲν δὴ τὸ πέµπτον µέρος ἀπολαμβωνέτω, 
νικηθεὶς δὲ ἀποτινέτω ταὐτὸν µέρος τῆς δίκης. ἐὰν δ᾽ 
εἰς τὸ ερίτον ἔλθωσι δικαστήριον ἀπειθήσαντες ταῖς ἴμ- 
προσθεν δίκαις, ὁ μὲν φεύγων ἠτεηθείς, ὥσπερ εἴρηται, 
τὴν ἡμιολίαν, ὁ δὲ διώκων τὴν ἡμίσειαν τοῦ τιμήματος 

Ἐ 3ο ἀποτινέτω. κληρώσεις δὲ δικαστηρίων καὶ πληρώσεις καὶ 
ὑπηρεσιῶν ἑκάσταις τῶν ἀρχῶν καταστάσεις καὶ χρόνους 
ἐν οἷς ἕκαστα γίγνεσθαι χρεών, καὶ διαφηφίσεων πὲρι 

καὶ ἁραβολῶν, καὶ πάνθ’ ὁπόσα τοιαῦτα ἀναγκαῖα περὶ 
δίκας γίγνεσθαι, προτέρων τε καὶ ἑστέρων λήξεις ἀποκρί- 

as σεών τε ἀνάγκας καὶ παρακαταβάσεων καὶ ὅσα τούτων 
ἀδελφὰ ἑύμπαντα, εἴπομεν μὲν καὶ πρύσθεν, καλὺν δὲ 

95631 τό γε ὀρθὸν καὶ δὶς καὶ τρίᾳ. πάντα ὅ’ οὖν ὑπύσα σμεκρὰ 
καὶ ῥάδια νόμιμα εὑρίσκειν, πρεσβύεου γοµοθέτου παφα- 

Ἰμπόντος τὸν φέον ἀναπληροῦν χρὴ νοµοθέτην. τὰ μὲν 

ω ἴδια δικαστήρια ταύτῃ πῃ γιγνόµενα μέτρο» ἂν ἔχοι: τὰ 

δὲ δημόσια καὶ κοινὰ καὶ ὅσοις ἀρχὰς δεῖ χρωμένας τὰ 
310 προσήκοντα ἑκάστῃ τῶν ἀρχῶν διοικεῖν, ἔσε ἐν πολλαῖς 

πόλεσιν οὐκ ἀσχήμονα ἐπιεικῶν ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγα νοµο- 
Φιτήµατα, ὅθεν νομοφύλακας χρὴ τὰ πρέποντα τῇ νῦν 

Ἠ ϱ γεννωµένῃ πολιτείᾳ κατασκενάζειν συλλογιμιµένους καὶ 
ἐπανοφθονμένους, ταῖς ἐμπειρίαις διαβασανίζοντας, ἕως 
ἂν Ἱκανῶς αὐτῶν ἕκαστα δύξη κεῖσθαι, τότε δὲ τέλος 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΘΩΝ ιβ’. 

ἐπιθέντας, ἀκίνητα οὕτως ἐπισφραγισαμένους, χρῆσθαι 
τὸν ἅπαντα βίον. ὅσα δὲ περί τε σιγὴν δικαστῶν καὶ εὖ- 

φηµίας καὶ τοὐναντίον, καὶ ὅσα παραλλάττει τῶν ποὶλῶν 
ἐν ταῖς ἅλλαις πόλεσι δικαίων καὶ ἀγαθῶν καὶ καλῶν, 
τὰ μὲν εἴρηταε, τὰ δ’ ἔει πρὸς τῷ τέλει ῥηθήσεται. πρὸς δ 
ἃ πάντα χρὴ τὸν μέλλοντα δικασεὴν ἴσον ἔσεσθαι κατὰ C 
δίκην βλέπειν τε καὶ κεκτηµένον γράμματα αὐτῶν πάρα 
µανθάνειν. πάντων γὰρ µαθηµάτων κυριώτατα τοῦ τὸν 
μανθάνοντα βελτίω γίγνεσθαι τὰ περὶ τοὺς νόμους κεί- 
µενα, εἴπερ ὀρθῶς εἴη τεθένεα, γίγνοι᾽ ἄν, ἢ µάτην 10 
τοὔνομα νῷ προσῆκον πεκτῆτ ἂν ὁ θεῖος ἡμῖν καὶ θανυ- 
μαστὸς νόμος. καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλων Ιόγων ὅσοι τε ἐν 
ποιήµασιν ἔπαινοι καὶ Φύγοι περί τινων Ἰέγονται καὶ ὅσοι Ὦ 
καταλογάδην, εἴε᾽ ἐν γράμµασιν εἴτε καθ’ ἡμέραν ἐν ταῖς 
ἄλλαις πάσαις συνονσίαις, διὰ φιλονεικίας τε ἀμφισβη- 15 344 
τοῦνται καὶ διὰ ξυγχωρήσεων ἴἔστιν ὅτε καὶ µάλα µαταίων, 
τούτων πάντων ἂν βάσανος εἴη σαφὴς τὰ τοῦ νοµοθέτου 
γράμματα, ἃ δεῖ κεκτηµένον ἐν αὐτῷ, καθάπερ ἀλεξιφάρ- 
µακα τῶν ἄλλων λόγων, τὸν ἀγαθὸν δικαστὴν αὐτόν τε 
ὀρθοῦν καὶ τὴν πόλιν, τοῖς μὲν ἀγαθοῖς μονὰς τῶν δι- ο 
καίων καὶ ἐπαύξησιν παρασκενάζοντα, τοῖς δὲ κακοῖς ἐξ ἙἘ 
ἁμαθίας καὶ ἀκολασίας καὶ δειλίας καὶ ξυλλήῤδην πάσης 
ἀδικίας εἰς τὸ δυρατὸν µεταβολήν, ὅσοις ἑάσιμοι δόξαι 
τῶν κακῶν' οἷσι δὲ ὄντως ἐπικεκλωσμέναι, θάνατον ἵαμα 
ταῖς οὕτω διατεθείσαις φυγαῖς διανέµοντες, ὃ δικαίως εἴη 19548 
πολλάκις ἂν εἰρημένον, ἄξιοι ἐπαίνου γγνοιντ ἂν τῇ 
πώσῃ πόλει τοιοῦτοι δικασταὶ καὶ δικαστῶν ἡγεμόνες. 
Ἐπειδὰν δὲ αἳ κατ ἐνιαυτὸν δίκαι τέλος ἐκδικασθεῖσαε 

σχῶσι, ταῖς πράξεσι νόμους αὐτῶν χρεών γίγνεσθαι τούσ- 
δε" πρῶτον μὲν ἡ δικάζουσα ἀρχὴ τὰ τοῦ ὄφλοντος τῷ 3 
γικήσαντι χρήματα πάντα ἀποδιδότω χωρὶς τῶν ἀναγκαίων 

κεκτῆσθαι, μετὰ τὴν διαφήφισιν ἑκάστην εὐθὺς ὑπὸ κή- ἩΒ 
ρυκος, ἀκουόντων τῶν δικασεῶν' ἐπειδὰν δὲ ὁ τῶν δικα- 

σίµων μηνῶν ἑχόμενος γένηται μήν, ἐάν τις μὴ ἅπαλ- 
λάττῃ τὸν νικήσαντα ἑκόντα ἑκών,  δικάσωσα ἀρχὴ 35 
ἐυνεπομένη τῷ νικῶντι τὰ τοῦ ὄφλοντος παραδιδότω χρή- 349 
µατα. ἐὰν δὲ μὴ ἔχωσιν ὁπόθεν, ἐλλείπῃ δὲ μὴ ἕλατεον 
δραχμµῆς, μὴ πρότερον εἶναι τούτῳ δίκας πρὸς ἄλλον µη- 

δένα, πρὶν ἂν ἐκπληρώσῃ τὸ χρέος ἅπαν τῷ νικήσαντι" 
ἄλλοις δὲ πρὺς τοῦτον ἔστωσαν δίκαι κυρίως. ἐὰν δέ τις κος 
ἀφηρῆται τὴν ἀρχὴν τὴν καταδικάδασαν καταδικασθείςᾳ, 
εἰσαγόντων μὲν αὐτὸν εἰς τὸ τῶν νομοφν]άκων δικαστή- 
ριον οἱ ἀφαιρεθέντες ἀδίκως, ἐὰν δέ τις ὄψλῃ τὴν τοι- 
αὐτην δίκην, ὡς ὅλην τὴν πόλιν καὶ νόμους φθείρων 
Φανώτῷ ζημιούσθω. ο. 

᾽Ανδρὶ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο γεννηθένει καὶ ἐκτραφέντι 
καὶ γεννήσαντι καὶ ἐκθρέφαντι τέκνα καὶ ξυμμίξαντι ἔνμ- 
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ν΄ βόλαια µεερίως, διδόντι τε δύιας εἴ τινα Ἠἠδικήκει καὶ 
παρ ἑτέρου ἐκ]αβόντι, σὺν τοῖς γόμοις ἐν μοίρα γηρά- 
σαντι τελευτὴ γίγνοιτ᾽ ἂν κατὰ φύσιν. περὶ τελευτήσαντας 
δή, εἴτε τις ἄῤῥην εἴτε τι Θῆλυς ἦν, τὰ μὲν περὶ τὰ 

οδεῖα νόμιμα τῶν τε ὑπὸ γῆς θεῶν καὶ τῶν τῇδε, Όσα 
προσήκει τελεῖσθαε, τοὺς ἐξηγητὰς γίγνεσθαι κυρίους φρά- 
ζξεν" τὰς θήκας ὅ' εἶναι τῶν χωρίων ὁπόσα μὲν ἐργάσιμα 
μηδαμοῦ, μήτε τι µέγα μήτε τι σμικρὸν µνῆμα, ἃ δὲ ἡ 

Ἐ τώρα πρὸς τοῦ αὐτὸ µόνον φύσιν ἔχει, τὰ τῶν τετελευ- 
698 ιοτηκότων σώματα μάλιστα ἁλυπήτως τοῖς ζῶσι δεχοµένη 
343 κρύπτειν, ταῦτα ἐκπληροῦν" τοῖς δὲ ἀνθρώποις ὅσα τρο- 

φὴν µήτηρ οὖσα ἡ γῆ πρὸς ταῦτα πέφυκε βούλεσθαι 
φέρειν, µήτε ζῶν μήτε τις ἀποθωνὼν σεερείτω τὸν ζῶνθ' 
ἡμῶν. χῶμα δὲ μὴ χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρών ἔργον, 

15 ἐν πένθ ἡμέραις ἀποτελούμενον" λίθινα δὲ ἐπιοτήματα 
μὴ µείζω ποιεν ἢ σα δέχεσθαι τὰ τοῦ τετεἰευτηκότος 
ἐγκώμια βίον, μὴ πλείω τεετάρων ἠρωϊκῶν στίχω», τὰς 

959 δὲ προθέσεις πρῶτον μὶν μὴ μακρύτερο» χρόνον ἴνδον 
γέγνεσθαι τοῦ δηλοῦντορ τόν τε ἐκτεθνεῶτα καὶ τὸν ὄν- 

΄0τως τεθνηκότα, εἴη ὅ' ἂν σχεδὺν ὡς τώνθρώπινα µέτρον 
ἴχουσα τριταία πρὺς τὸ μνήμα ἐκφορώ. πείθεσθαι δ᾽ ἐστὶ 
τῷ νομοθέτη χφεὼν τά τε ἄλλα καὶ λέγοντι φυχἠν σώµα- 
τος εἶναι τὸ πῶν διαφέρουσαν, ἐν αὐτῷ τε τῷ βίῳ τὸ 
παρεγόµενον ἡμῶν ἕκαστον τοῦτ' εἶναι μηδὲν ἆλλ' ἢ τὴν 

Ἡ 10 Ψυχήν, τὸ δὲ σώμα ἠνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοις ἔπεσθαι, 
καὶ τελευτησάντεων λέγεσθαι καλώς εἴδωλα εἶναι τὰ τῶν 

γεκρῶν σώματα, τὸν δὲ ὄντα ἡμῶν ἕκασεον ὄντως ἆθά- 
γατον εἶναι, ψυχὴν ἐπονομαζόμενο», παρὰ Θεοὺς ἄλλους 
ἀπιέναι δώσοντα λόγον, καθώπερ ὁ νόμος ὁ πάτριος 

Φ141ολήει, εῷ μὲν ἀγαθῷ Θαῤῥαλίον, τῷ δὲ κακῷ µάλα φο- 
βερόν, βοήθειάν τε αὐτῷ µήεινα μεγάλην εἶναι τετελεν- 
τηκότι. ζώντι γὰρ ἴδει βοηθεῖν πάντας τοὺς προσήκοντας, 

ο ὅπως ὅ ει δικαιόεατος ὢν καὶ ὁσιώτατος ἔξη τε ζῶν καὶ 

τελευτήσας ἀτιμώφητος ὢν κακῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο 
46 τὸν μετὰ τὸν ἐνθάδε βίον. ἐκ δὲ τούτων οὕτως ἐχόντων 

οὐδέποτε οἰκοφθοφρεῖν χρή, διαφερόντως νοµίζοντα τὺν 
αὐτοῦ τοῦτον εἶναι τὐν τῶν σαρκῶν ὄγκον θαπτόμενον, 
αλλ’ ἐκεῖνον τὸν υἱὸν ἢ ἀδελφόν, ἢ Ὀντινά τις μάλμσθ 
ἡγεῖται ποθῶν θάπτειν, οἴχεσθαι πεφαίνοντα καὶ ἐμπι- 

ωπλώντα τὴν αὐτοῦ µοῖραν, τὸ δὲ παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν, 
} τὰ µέτρια ἀφαλίσχοντα ὡς εἰ ἄψυχον χθονίων βωμόν’ 

τὸ δὲ μέτριο» νομοθέτης ἂν μαντεύσαικο οὐκ ἀσχημονέ- 
στατα. ἴστω δὴ νόμος οὗτος: τῷ μὶν δὴ τοῦ μεγίστου 
τιµήµατος εὖς τὴν πᾶσαν ταφὴν «ἀναλισκόμενα μὴ πλέον 

«ο πέντε μνῶν, τῷ δὲ τοῦ δευτέρου τρεῖς μγαῖ, καὶ δύο τῷ 

Π4ΗΤΘΙΝΟΣ ΝΟΜΘΩΝ ιβ’. 

τοῦ τρίτον, μνᾶ δὲ τῷ τοῦ τετάρτου µέτρον ἂν ἔχοι τῶν 
ἀναλωμάτων' νομοφύλαξι δὲ πολλά τε ἄλλα ἀνάγκη πρώτ- 
τειν καὶ ποὶλῶν ἐπιμελεῖσθαι, τούτων ὅ) οὐγ ἥνιστα, 
ὅπως ἂν παίδων τε καὶ ἀνδρῶν καὶ πάσης ἡλικίας ἐπι E 
μελούμενοι ζῶσι' καὶ δῇ καὶ πρὸς τὸ τέῖος ἁπάνεων νο- 5315 

μοφύλαξ εἷς γέ τις ἐπιστατεῖ, ὃν ἂν οἱ τοῦ τετελευτηκότορ 
ἐπίσκοπον οὐκεῖοι παραλάβωσιν, ᾧ καλόν τ’ ἴστω καλῶς 
παὶ μετρίως τὰ περὶ τὸν τετελευτηκότα γιγνόµενα καὶ μὴ 

καὶῶρ αἰσχρόν. πρόθεσις δὲ καὶ τἆλλα ἴσεω μὶν κατὰ 

τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα νόμον γιγνόµενα, τῷ δὲ πολιτικῷ 10 
γόμηῳ νομοθετοῦντι παραχωρεῖν χρὴ τὰ τοιάδε' δακρύειν 

μὲν τὸν τετελευτηκύτα ἐπιτάττειν ἢ μὴ ἄμορφον, θρηνεν 960 
δὲ καὶ ἔξω τῆς οἰκίας φωνὴν ἐξαγγέλλεν ἀπαγορεύειν, 
καὶ τὸν νεκρὸν εἰς τὸ φανερὸν προάγειν τῶν ὁδῶν κω- 
λύειν, καὶ ἐν ταῖς ὡδοῖς πορευόµενο» φθέγγεσθαι, καὶ ιδ 
πρὸ ἡμέρας ἴξω τῆς πόλεως εἶναι. ταῦτα δὴ κείσθω τε 
οὕτω περὶ τὰ τοιαῦτα νόμιμα, καὶ ὁ μὶν πειθόµενος 
ἔστω ζημίας ἐκτός, ὁ δὲ ἀπειθῶν ἐνὶ τῶν νομ ή 

ὑπὸ πάντων ζημιούσθω τῇ δοξάσῃ πᾶσι κοινῇ ζημία. 
ὅσαι ὃ᾽ ἄλλαι γέγνονεαι περὶ τελευτήσαντας ταφαὶ εἴςε ο Β 
καὶ ἄταφοι πράξεις, περὶ πατροφόνων καὶ ἱεροσύλων καὶ 
τῶν τοιούτων πάντων, εἰφημέναι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν κεῖν- 
ται διὰ νόμων, ὥστε σχεδὸν ἡ νοµοθεσία τέλος ἂν ἡμῖν 
ἴχοι. τῶν πάντων ὅ᾽ ἑκάστοτε τέλος οὐ τὸ δρᾶσαίτι σχε- 
δὸν οὐδὲ τὸ κτήσασθαι κατοικίσαι τ᾽ ἐσείν, ἀλλὰ τῷ γεν- 15 

νηδέντι σωτηρίαν ἐξενρόντα τελέως ἀεὶ τότ᾽ ἤδη νοµέξην 916 
πᾶν ὅσον ἴδει πραχθῆναι πεπρᾶχθαι, πρότερον ὃ’ ἀτεὶς ϐ 
εἶναι τὸ ὅλον. ι 

Κα. Καῶς, ὦ ξένε, λέγεις' αρὺς ὃ τι δὲ τὸ νῦν 
αὖ ῥηθὶν εἴφηται, φράζ ἔει σαφέσεερο». 30 

4Θ. Ὦ Κλεινία, πολλὰ τῶν ἴμπροσθεν καλῶς ὄμνη- 
ται, σχεδὺν δὲ οὐχ ἥκισεα τὰ τῶν Μοιρῶν προσρήµατα. 

Κ1. Ποῖα δή: 

4Θ. Τὸ άχεσι μὲν τὴν πρώτην εἶναι, Κλωθὼ δὲ 
τὴν δευτέραν, τὴν ᾿Ηεροπον δὶ τρίτην, σώτεραν τῶν 35 
λεχθέντων, ἀπεικασμένα τῇ τῶν κἱωσθέντων τῷ πυρί, 
τὴν ἁμετάστροφον ἀπεργαζομένων δύναμιν. ἃ δὴ καὶ Ὁ 
πύλει καὶ πολιτείᾳ δεῖ μὴ µόνον ἡὑγίεαν καὶ σωτηρίαν 
τοῖς σώμασι παρασκενάρειν, ἀλλὰ καὶ εὐνομίαν ἐν ταῖς 
ψυχαῖς, μάλλον δὲ σωτηρίαν τῶν νόμων. ἡμῖν ὅ) ἔει µοιφο 
φαίνεσθαι δοκεῖ τοῦτ) ἐλλεῖπον τοῖς φύόμοις εἶναι, πῶς 
αθὴ τὴν ἀμετάσεροφον αὐτοῖς ἐγγίγνεσθαι κατὰ φύσιν δύ- 
αμιν. 

XA. Οὐ σμικρὸν λέγεις, εἴπερ ἐστὶ καὶ δυνατὸν εὖ- 
οεῖν ὅπῃ γύνοιτ ἂν πανεὶ κεήµατι τὸ τοιοῦτον. ὁ 
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Ε 4Θ. Αλ’ ἔσει μὴν δυνατόν, ὥς γέ µοι τὰ νῦν παν- 
τάπασι καταφαίνεται. , 

XA. Μὴἡ τοίνυν ἀφιστώμεθα μηδενὶ τρόπω, πρὶν ἂν 
317 τοῦτ αὐτὸ ἐκπορισώμεθα τοῖς εἰρημένοις νόµοις' γελοῖον 

σγὰρ τό γε µάτην πονήσαντα ὁτιοῦν εἰς μηδὶν βέβαιον 
καταβαλεῖν. 

ΜΕ. ὈΟρθῶς παρακε]εύει, καὶ ἐμὲ τοιοῦτον εὑρήσεις 
ἄλλον. 

ΚΗ. Καῶς δὴ λέγεις. τίς οὖν δή, φής, σωτηρία 

10 γέγνοιτ᾽. ἂν καὶ τίνα τρόπον πολτείᾳ τε καὶ τοῖς νόµοις 

ἡμῖνς 
46. 4 οὐκ εἴπομεν ὅτι δεῖ σύλλογον ἡμῖν ἐν τῇ 

πόλει γίγγεσθαι τοιόνδε τινά; δέκα μὲν τῶν νομοφνλάκων 
τοὺς πρεσβυτάτους ἆἄεί, τοὺς δὲ τώριστεῖα εἰηφότας 

6 ἅπαντας δεῖν εἰς ταὐτὸ συἱλέγεσθαι τούτοις" ἴτι δὲ τοὺς 

ἐκδημήσαντας ἐπὶ ζήτησιν εἴ εί που πρὸς τὴν νοµοφυλα- 
χίαν γήνοιτο ἐγκαίριον ἀκοῦσαι, καὶ σωθένεας οἴκαδε 
δόξαι τούτοις αὐτοῖς διαβασανιαθέντας, τοῦ ξυλλύγου 

ο ἀξιοκοινωνήτους εἶναι" πρὸς τούτοις δὲ ἕνα ἕκαστον δεῖν 

Ἡ 3ο προσ]αμβάνειν τῶν ρίων, μὴ ἔλαττου ἢ τριακονταέτη γε- 

χονύτα, πρῶτον δὲ αὐτὸν κρίναντα ἐπάξιον εἶναι φύσει 
καὶ τροφῇ τὸν γέον οὕτως εἰς τοὺς ἄλλους εἰσφέρειν, καὶ 
ἐὰν μὶν δύξη καὶ τοῖς ἄλλοις, προσλαμβάνει», εἰ δξ µή, 
ἀπόῤῥητον εἶναι τὴν γεγοννῖαν κρίσιν τοῖς τε ἄλλοις δὴ 

ασκαὶ μάλιστ αὐτῷ τῷ ἀποκριθέντι" δεῖν δὲ ὄρθριον εἶναι 
τὸν σύλλογον, ἡγίν ἂν τῶν ἄλλων πράξεων ἰδίων τε καὶ 

18 κοινῶν καὶ μάλιστ ᾗ τις σχολὴ παντί. τοιοῦτόν τί που 

ὁ λεγθὲν ἡμῖν ἦν ἐν τοῖς ἴμπροσθεν λόγοις; 
XA. Ἡν γὰρ οὖν. 

”. 4Θ. Τούτου δὴ πίρι τοῦ συλλόγου πάλιν ἀναλαβὼν 
λέγοιμ ἂν rò τοιόνδε. φηµμί, εἴ εις τοῦτον βάλοικο οἷον 
αγκυραν πάσης τῆς πόλεως, πάντα ἔχουσαν τὰ πρόσφορα 

αυτῇ σώζειν ἂν Εύμπαντα ἃ βουλόμεῦα, 

Κα. Πῶς δή: ν 
“5. 4. Τὸ μετὰ τοῦτο ἡμέτερος ὤν καιρὸς γέγνοιτο ὁρ- 

Φῶς φράζοντας μηδὲν ἀπολείπειν προθυµίας, 

XA. Καὶ µάλα καλῶς εἶπες, ποίε 8 ὥσπερ καὶ 
διανοεῖ. 

ρ 4θ. Χφή τοίνυν, ὦ Κλεγία, παντὺς πέρι νοῆσαι 

«ο σωτῆρα τὺν εἰκότα ἐν ἑκάστοις τῶν ἔργων, ὡς ἐν ζώῳ 
φυχἠ καὶ κεφαλὴ τὸ Ύε µέγιστον πεφύκατον. 

Κα. Πῶς αὐ φής: 
48. Ἡ τούτοι ἀρετὴ δή που παντὶ παρέχει ζώω 

σωτηρίαν. 

Χα Πῶς 
αθΘ. Ἠνχῇ μὶν πρὸς τοῖς ἄλλοις νοῦς ἠγγιρόμενος, 

κεφαῇ δ αὖ πρὸς τοῖς ἆλλοις ὄψεις καὶ ἀκοή. ξυλλή- 
βδην δὲ νοῦς μετὰ τῶν καλλίστων αἰσθήσιων κφαθεὶς 

ΠΑάΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΕΝ ιβ’. οι. ο6ς. 

γενόμενός τε εἰς ἓν σωτηρία ἑκάστων δικαιότατ ὢν εἴη 

καλουμένη. 
Κα. ξοικε γοῦν. 349 
4Θ. Ἔοικε γάρ. ἀλλ’ ὁ περὶ τί νοῦς μετ αἰσθήσεων Ἑ 

κραθεὶς σωτηρία πλοίων ἓν γε χειμώσι καὶ ἐν εὐδίαις 
γίγνοιτ᾽ ἄνι ἀρ οὐκ ἐν νηῖ κυβερνήτης ἅμα καὶ ναῦται 

τὰς αἰωθήσεις τῷ κυβερνητοκῷ νῷ συγκιφασάµενοι σώζον- 
σιν αὐτούς τε καὶ τὰ περὶ τὴν ναῦνι 

κι. Τί µήνι 
46. Οὐδὶν δὴ πολλῶν δεῖ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα πα- ιο 

ραδειμάτων, ἀλλ’ οἷον περὶ στρατοπέδων γοήσωμεν, τίνα 
Θέαενοι σερατηγοὶ σκοπὸν καὶ ἰατρικὴ ἠὑπηρεσία πᾶσα 
σεοχάζοιτ’ ἂν τῆς σωτηρίας. 

Κι ὈΟρθῶς. 

4Θ. αρ οὐχ ἡ μὲν γίκην καὶ κράτος πολεμίων, ἠισθσς 

δὲ ἰωτρῶν τε καὶ ὑπηρεεῶν ὑγαίας σώµατι παρασκευήν: 
ΚΗ. Πῶς γὰρ οὔ: 

48. ἸἹατρὸς δὴ τὸ περὶ σῶμα ἀγνοῶν, ὃ προσείπο- 
μεν ὑγίιαν νῦν, ἢ νίκη» στρατηγὸς ἢ τῶν ἄλλων ὅσα 
δὴ διήλθοµεν, ἔσθ ὅπως ἂν νοῦν περί τι τούτων ὢν χο 
ἔχων φαΐνοιτος 

λα. Καὶ πῶς; 

40. Τί δὶ δη περὶ πόλιν; εἴ ει τὸν σκοπὸν οἱ 
βιέπειν δεῖ τὸν πολιτικὸν φπίνοιτο ἀγνοῶν, ἆρα ἄρχων 
μὲν πρῶτον δικαίως ἂν προσαγορεύοιτο, εἶτα σώζειν ἂν 5 Β 

δυρατὸς εἴη τοῦτο οὗ τὸν σκοπὸν τὸ παράπαν μηδ εἰδείη; 3199 
ΚΙ. Καὶ πῶς; 

48. αεῖ δὴ καὶ τὰ νῦν, ὡς ἔοικεν, εἶπερ μέλλει 

τέ]ος ὁ κατοικισμὸς τῆς χώρας ἡαῖν ἕξεν, εἶναί τι τὸ 

γηνῶσκον ἐν αὐτῷ πρῶτον μὲν τοῦτο ὃ Σέγομεν, τὸν ο 
σκοπόν, ὅστις ποτὲ ὁ πολιτικὸς ὤν ἡμῖν τυγχάνει, ἔπειτα 
ὄντινα τρόπον δεῖ μετασχεῖν τούτου καὶ τίς αὐτῷ καλώς 

ἢ πὴ συμβουλεύει τῶν Ρόµων αὐτῶν πρῶτον, ἔπειτα ἂν- 
Φρώπων. εἰ δ᾽ ἴσται τοῦ τοιούτου κενή τις πόλις, οὐδὲν 
θαυμαστὸν ἄνους οὖσα καὶ ἀναίσθητης εἰ πράξει τὸ προῦ- 10 C 
τυχὺν ἑκάστοτε ἐν ἑκάσταις τῶν πράξεων. 

Κι. Αιηθῆ λέγεις. 

4θ. Νῦν οὖν ἡμῖν ἐν τίνι ποτὶ τῶν τῆς πόλεως 
μερῶν ἢ ἐπιτηδευμάτων ἴσειν Ἱκανὸν κατεσκευασµένον 

ὁτιοῦν τοιοῦτον φελακτήριον; ἴχομεν φρώτειν; . 

κα. Οὐ δῆτα, ὦ ξένε, σαφῶς γε" εἰ δ' οὖν τοπά- 
ζειν δεῖ, δοκεῖ µοι τείγεν ὁ λόγος οὗτος εἰς τὸν σύλλο- 

γον ὃν εἶπες νῦν δὴ νύκτωρ δεῖν ξυνιέναι. 
4Θ. Κάλλισθ’ ὑπέλωβες, ὦ Μλεινία, καὶ δεῖ δὴ τοῦ- U 

τον, ὡς ὁ νῦν παρκατηκὼς ἡμῖν λόγος µηνύει, πᾶσαν 45 
ἀρετὴν ἴχειν' ἧς ἄρχει τὸ μὴ πλανᾶσθαι πρὸς πολλὰ 

στοχαζόµενον, ὦλλ' εἰς ἓν βιέποντα πρὺς τοῦτο ἀεὶ τὰ 
πάντα οἷον βέλη ἀφιέναι. 
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Κά. Παντάπασι μὲν οὖν. 

4Θ. Νῦν δη µαθησόµεθα ὅτι θαυμαστὸν οὐδὲν πλα- 
νᾶσθαι τὰ τῶν πύλεων νόμιμα, ὅτι πρὺς ἄλλο ἄλλη 
βλέπει τῶν νομοθεσιῶν ἐν τῇ πόλει ἑκάστῃ. καὶ τὰ μὲν 

δπολλὰ οὐδὲν θαυμαστὸν το τοῖς μὲν τὸν ὅρον εἶναι τῶν 
Ε δικαίων, ὅπως ἄρξουσέ τινες ἐν τῇ πύλει, εἴε οὖν βελ- 

τίους εἴτε χείφους ευγχάνονσιν ὄντες" τοῖς ὅ᾽, ὅπως πλον- 

τήσονσιν, εἴς οὖν δοῦλοί τινων ὄντες εἴτε καὶ μή: τῶν 
ὅ ἡ απροθυμία πρὸς τὸν ἐλεύθερον δὴ βίον ὠρμημένη" 

10 οἱ δὲ καὶ ξύνδυο νομοθετοῦνται, πρὺς ἄμφω βἰέποντες, 
ἐλεύθεροί τε ὅπως ἄλλων τε πύλεων ἔσονται δεσπύται 

οἱ δὲ σοφώτατοι, ὡς οἴονται πρὺς ταῦτά τε καὶ τὰ τοι- 

αὔτα ξύμπαντα, εἰς ἓν δὲ οὐδὲν διαφεφόντως τετιµηµέ- 
ον ἔχοντες φράζειν, εἰς ὃ τζλλ’ αὐτοῖς δεῖ βιέπειν. 

Κα. Οὐκοῦν τό γ ἡμέτερον, ὦ ξένε, ὀρθῶς ἂν εἴη 
πάλαι ειθέµενον; πφρὺς γὰρ ἓν ἔφαμεν δεῖν ἀεὶ πάνθ 
ἡμῖν τὰ τῶν νόμων βλέποντ εἶναι, τοῦτο ὅ᾽ ἀφετήν που 
ξυνεχωροῦμεν πάνυ ὀρθῶς λέγεσθαι. 

40. Ναί : 

Κα. Τὴν δέγε ἀφετὴν τέτταρα ἴθεμέν πουν. 
40. Πώνυ μὲν οὖν. 
XA. Νοῦν δέ γε πάντων τούτων ἠγεμύνα, πρὸς ὃν 

δὴ τά τε ἄλλα πάντα καὶ τούτων τὰ τρία δεῖν βλέπεις. 
4Θ. Κάλλισε ἐπακολουθεῖς, ὦ Κλεινία. καὶ τὰ λοιπὰ 

37 δὲ ξυνακολούθει. νοῦν γὰρ δὴ κυβερνητικόν μὲν καὶ ἑα- 

τρικὸν καὶ οτρατηγικὺν εἴπομεν εὖς τὸ Ἐν ἐκεῖνο οἱ δεῖ 
Β ᾖβλέπειν, τὸν δὲ πολιτικὸν ἐλέγχοντες ἐνταῦθ) ἐσμὶν νῦν, 

καὶ καθάπερ ἄνθρωπον ἐπανερωεώντες εἴποιμεν ἂν 9 
Φαυμάσιε, σὐ δὲ δὴ ποῖ σκοπεῖς; τέ ποτ ἐκεῖνό ἔσει τὸ 

ο ἓν, ὃ δὴ σαφῶς ὁ μὲν ἰατρικὸς νοῦς ἔχει φράζειν' σὺ ὅ᾽ 
ὢν δὴ διαφέρων, ὡς φαίης ἄν, πάντων τῶν ἐμφρόνων, 
οὐχ ἕξεις εὐπεῖν; Ἡ σύ γε, Ἠέγιλλε καὶ Κλεινία, ἔχετον 
διαρθροῦντες ὑπὶρ αὐτοῦ φράζειν πρὺς ἐμὸ εἰ ποτέ φατε 

6 εἶναι τοῦτο, καθώπερ ὑπὶρ ἄλλων ἐγὼ πφὺς ὑμᾶς συχνῶν 

40 διωριζόµην: 
κα. Οὐδαμῶς, ὦ ἐένε. 
40. Τί δ’ ὅτι δεῖ πφοθυμεῖσθαί τε ξυνιδεῖν αὐτὸ 

καὶ ἐν οἷς; 

AA. Οίον ἐν τίσε λέγεις; 
40. Olov ὅεε τέτταρα ἐφήσαμεν ἀρετῆς εἴδη γεγονέναι, 

δήλον ὡς ἓν ἕκαστον ἀνώγκη φάναι, τετάρων γε ὄντων. 
Κα. Τί µήν; 

4Θ. Καὶ μὴν ἓν γε ἅπαντα ταῦτα προδαγορεύοµεν. 
ἀνδρίαν γάρ φαµεν ἀρετὴν εἶναι, καὶ τὴν φφόνησιν ἀρε- 

D τήν, καὶ τὰ δύο τἆλλα, ὡς ὄντως ὄντα οὐ πολλὰ ὦλλ) ἓν 
τοῦτο µόνον ἀρετήν. 

—XR 
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Κά. Πώνυ μὶν οὖν, 
4Θ. "Ἡι μὶν τοίνυν διαφέρετον αὐτοῖν τούτω τῷ 

δύο καὶ dul ὀνόματα ἐλαβέτην καὶ τἆἶλα, οὐδὶν χαλεπὸν 
εὐπεῖν' ᾗ δὲ Ἐν ἀμφοῖν ἐπωνομάσαμεν ἀρετὴν καὶ τοῖς 
ἄλλοις, οὐκ εὐπετὶς ἔτι. 5 

Κα. Πῶς λέγειςτ- 

4θ. Οὐδὶν χαλεπὸν ὅ γε Ἰέγω δηλώσαι. διανειµώ- 
µεῦα γάρ ἀλλήλοις τὴν ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν. 

Κα. Πῶς αὖ φράζεις; 

4Θ. Ἐφρώτησόν µε τί ποτε ἓν προσαγορεύοντες ἀρετὴν 10 Β 
εἐμφότερα δύο πάλιν αὐτὰ προσείποµεν, τὸ μὶν ἀνδρίαν, 
τὸ δὲ φφύνησιν. ἐρῶ γάρ σοι τὴν αἰείαν, ὅτι τὸ μέν ἐσει 
περὶ φύβον, οὗ καὶ τὰ θηρία μετέχει τῆς ἀνδρίας καὶ τά 
γε τῶν παίδων ἤθη τῶν πάνυ νέων’ ἄνευ γὰφ λόγον καὶ 
φύσει γίγνεται ἀνδρεία ψυχή: ἄνευ δὲ αὖ λόγου φυχὴ 15 
φφρόνιµόᾳ τε καὶ νοῦν ἔχουσα οὔτ) ἐγένετο πώποτε οὔε 
ἔσειν οὐδ) αὐθίς ποτε γενήσεται, ὡς ὄντορ ἑτέρου. 

Κά. ᾽Αληθῆ ἀέγεις. 354 
4Θ. Ἡι μὲν τοίνυν ἐστὸν διαφύρω καὶ δύο, σὺ παρ 964 

ἐμοῦ ὠπείληφας τῷ λόγῳ' ᾗ δὲ ἓν καὶ ταὐτόν, σὐ πάλιν 30 
ἀπόδος ἐμοί. διανοοῦ δὲ ὡς ἐρῶν καὶ ὅπῃ τέεταρα ὄντα 
ἓν ἐστι, καὶ ἐμὲ δὲ ἀξίου, σοῦ δείξανεος ὧς ἕν, πάλιν 
ὕπηῃ τέτταρα. καὶ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο σκοπῶμεν τὺν εἰδότα 

Ἱκανῶς περὶ ὠντινωνοῦν, οἷς ἔστι μὲν ὄνομα, ἔστι δὲ αὖ 
καὶ λόγος, πότερον µόνον ἐπίστασθαι τοὔνομα χρεών, 3 
τὸν δὲ λόγον ὠγνοεν, ἢ τόν γε ὄντα τε καὶ περὶ τῶν 
διαφερόντων µεγέθεε τε καὶ κάλλει πάντα τὰ τοιαῦτα Ἡ 
ἀγνοεῖν αἰσχρύν. 

Κά. Ἔαικε γοῦν. 
46. Μείζον δή τι νοµοθίτη τε καὶ νομοφύλακι καὶ 38 

ὃς ἀρεεῇ πάντων διαφέφειν οἴεται καὶ νικητήρια τούτων 
αὐτῶν εἴληφεν, ἢ ταῦτα αὐτὰ περὶ ὧν νῦν λέγοµεν, ἆν- 
δρία, σωφφροσύνη, δικαιοσύνη, φρόνησις; 

AA. Καὶ παῖςι 

4Θ. Τούτων δἡ πέρι τοὺς ἐξηγηεάς, τοὺς διδασκά- 35 
λους, τοὺς νοµοθέτας, τῶν ἄλλων τοὺς φύλακας, τῷ δευ- 
µένῳ γνῶναί τε καὶ εἰδέναι ἢ τῷ δεομένῳ κοἰάζεσθαί τε 
καὶ ἐπιπλῆξαι ἁμαρτάνονει, πότερον οὐ δεῖ διδάσκοντα Ὁ 
ἦν δύναμιν ἔχει κακία τε καὶ ἀριτὴ καὶ πάντως δηλοῦντα 390 
διαφέρει» τῶν ἄλλων, «λλ᾽ ἢ ποιητήν τινα ἐλθόντα εἰς 40 
τὴν πύλιν ἢ παιδευτήν γέων φώσκονε εἶναι βελτίω φαί- 
νεσθαι τοῦ πᾶσαν ἀρετὴν νενικηκύτος; εἶτα ἐν τῇ τοι- 
αὗτῃ πύλει ὕπον μὴ λύγῳ ἴργω τε ἱκανοὶ φύλακες εἶεν, 
ἀρετῆς πέφε γιγνώσκοντες ἱκανῶρ, Θαυμαστόν τι ταύτην 

τὴν πόλιν ἀφύλακτον οὗὖσαν πάσχειν ἃ πολλαὶ πάσχουσι 45 
τῶν νῦν πόλεων; D 
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XA. Οὐδέν γε, ὡς εἰὐκός. 
46. Τί οὖν; ὃ λέγομεν νῦν, ποιητίον ἡμῖν; ἢ πῶς 

τοὺς φύλακας ἀκριβεσεέρους τῶν πολλῶν περὶ ἀρετῆς 
ἔργῳ καὶ Ἰόγω κατασκευαστέον; ἡ τίνα τρόπον τῇ τῶν 

σἐμφρόνων κεφαλῇ τε καὶ αἰσθήσεσιν ὁμοιωθήσεται ἡμῖν 
ἡ πόλις, ὡς τοιαύτην τινὰ φυλακὴν κεκτηµένη ἐν αὐτῆς 

Κι. Πῶς οὖν δὴ καὶ τίνα τρόπον, ὦ ξένε, ἀπεικά- 

ζοντες αὐτὸ τοιούτῳ τινὶ λέγοµεν: 
4Θ. «ἥλον ὡς αὐτῆς μὶν τῆς πόλεως οὔσης τοῦ κύ- 

Ίοτους, τῶν δὲ φυλάκων τοὺς μὲν νέους οἷον ἐν ἄκρα κο- 

ρυφῇ ἀπειλημμένους, τοὺς εὐφυεστάτους, ὀξύτητας ἐν 
πάση τῇ φυχῇ ἴχοντας περὶ ὕλην κύχλῳ τὴν πόλιν ὁρᾷν, 
φρουφοῦντας δὲ παραδιδόναι μὲν τὰς αἰσθήσεις ταῖς µνή- 

326 µαις, τοῖς πρεσβυτέροις δὲ ἐξαγγέλους γίγνεσθαι πώνεων 

ΦΟδιστῶν κατὰ πόλιν, τοὺς δὲ νῷ ἀπεικασμένους τῷ πολλὰ 
καὶ ἄξια λόγου διαφερόνεως φρονεῖν, τοὺς γέροντας, βου- 
λεύεσθαι, καὶ ὑπηρέταις χφωµένους μετὰ ξυμβονλίας τοῖς 

νέοις, οὕτω δὴ κοινῇ σώζειν ἀμφοτέρους ὄνεως τὴν πόλιν 
ὄλην. πότερον οὕτω λέγοµεν, ἤ πως ἄλλως δεῖν κατασκευ- 

30 άζεσθαι; μῶν ὁμοίους πάντας κεκτηµένους καὶ μὴ ὅιη- 
κριβωμένως ἴστιν οὓς τραφέντας τε καὶ πεπαιδευµένους; 

Κι. αἱ, ὦ Φαυμάσιε, ἀδύνατον. 
4Θ. ᾿Ἰπίον ἄφα ἐπί τινα ἀκριβεστέραν παιδείαν τῆς 

ἔμπροσθε». 
Βὰ ΚΑ. "Ίσως. 

4Θ. 40 οὖν ἧς δὴ νῦν σχεδὸν ἐφηψάμεθα, τυγχά- 
»οι ἂν οὖσα ᾗς χρείαν ἔχαμεν αὕτη: 

Κ4. Παντάπασι μὶν οὖν. 
ΑΘ. Οὐκοῦν ἐλέγομεν τόν γε πρὸς ἕκαστα ἄκρον δη- 

30 μιουργόν τε καὶ φύλακα μὴ µόνον δεῖν πρὸς τὰ πολλὰ 

βλέπειν δυνατὸν εἶναι, πρὺς δὲ εὐ ἓν ἐπείγεσθαι, γνώναί 
τε καὶ γνόντα πρὺς ἐκεῖνο συντάξασθαι πάντα ξυνορώντα; 

Κα. ᾿Ορθῶς. ! 

6 46. αρ οὖν ἀκριβεσεέρα σκέψις θέα τ᾽ ἂν περὶ ὅτου- 
397 40 οὔν ὀτωοῦν γίγνοιτο ἢ τὸ πρὸς µίαν ἰδίαν ἐκ τῶν πολ- 

λῶν καὶ ἀνομοίων δυνατὸν εἶναι βλέπειν; 
Κά. Ίσως. 
40. Οὐκ ἴσως, ἀλλ ὄντως, ὦ δαιµόνιε, ταύτης οὐκ 

ἔσει σαφεστέφα μέθοδος ἀνθρώπων οὐδενί. 

Κα. Σοὶ πιοτεύων, ὦ ξένε, συγχγωφῶ δή, καὶ ταύτῃ 
πορευώμεθα λέγοντες. 

4Θ. ᾿Αναγκαστίον ἄφ, ὡς ἴοικε, καὶ τοὺς τῆς Φείας 

πολιχείας ἡμῖν φύλακας ὠκριβῶς ἐδεῖν πφῶτον ὃ τί ποτε 
διὰ πάντων τῶν τετάρων ταὐτὸν τυγχάνει, ὃ δή φαµεν 

Ε 
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ἓν τε ἀνδρίᾳ καὶ σωφφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνη καὶ ἐν φρο- 
νῄσει ἓν ὃν ἀρετὴν ἐνὶ δικαίως ἂν ὀνόματι προσαγορεύ- 
εσθαι. τοῦτο, ὦ φίλοι, εἰ μὲν βουλόμεθα, τὰ νῦν οἶον- 

περ σφόδρα πιέόαντες μὴ ἀνώμεν, πρὶν ἂν ἱκανῶς εἴπω- 
μεν τί ποτ ἴστιν, εἰς ὃ βλεπτέον, εἴτε ὡς ἓν εἴτε ὡς ὅ 
ὅλον εἴτε ἀμφύτερα εἴτε ὅπως ποτὶ πέφυκεν. ἢ τούτου 
διαφυγόντος ἡμᾶς οἰόμεθά ποτε ἡμῖν Ἱκανῶς ἕξειν τὰ 
πρὸς ἀρετήν, περὶ ἦς οὔτε εἰ πολλά ἐστ οὔτ' εἰ τέτταρα 
οὗ) ὡς Ἑν δυνατοὶ φράζειν ἐσόμεβθα: οὐκοῦν ἐάν γε 
ἡμῖν ἑυμβούλοις πειθώµεθα, ἁμῶς γέ πως µηχανησόμεθα ιο 
ἐν τῇ πόλει ἐγγεγονέναι τοῦθ) ἡμῖν": εἰ ὅ) ἄρα τὸ παρά- 
παν δοκεῖ, ἐῶν χρεών. 

Κ. "Ἠκιστα, νὴ τὺν ξένιον, ὦ ξένε,. Θεόν, ἰατέον * 
που εὐ τοιοῦτον, ἐπεὶ δοκεῖς ἡμῖν ὀφθότατα λέγειν. ἀλλὰ 
δὴ πῶς τις τοῦτ᾽ ἂν µηχανήσαιτο; 15 

48. Μήπω τὸ πῶς ἂν µηχανησαίµεθα 1έγωμεν' εἰ 966 

δεῖ δὲ ἢ µή, αφῶτον βεβαιωσώμεθα τῇ ξνρομολογίᾳ πρὸς 
ἡμᾶς αὐτούς. 

AA. Αλλὰ μὴν δεῖ γε, εἶπερ δυνατόν. 

48. Τί δαὶ δή; περὶ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ ταὐτὸν 3ο 
τοῦτο διανοούµεθα; ὡς πόλλ' ἴστι µόνον ὂν ἕκαστον τού- 
των, τοὺς φύλακας ἡμῖν Ὑνωστίον, ἢ καὶ ὅπως ἓν τεκαὶ 
ὅπῃ: 

Κα. Σχεδὸὺν ἔοικ ἐξ ἀνάγκης δεῖν καὶ ὅπως ἓν δια- 
νοεῖσθαε. 38 

46. Τί δ’, ἐννοῖν μέν, τὴν δὲ ἔνδειξιν τῷ]]όγῳ Β 
ἀδονατεῖν ἐνδείκνυσθαι; 

Κ4. Καὶ πῶς; ἀνδραπόδου γάρ εινα σὺ λέγεις ἔξιν. 
4Θ. Τί δαίτ περὶ πάντων τῶν σπουδαίων ἆφ ἡμῖν 

ὁ αὐτὸς λόγος, Ότι δεῖ τοὺς ὄντως φύλακας ἐσομένους 19 

τῶν νόμων ὄντως εἰδέναι τὰ περὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν, 
καὶ λόγω τε ἱκανοὺς ἑρμηνεύειν εἶναι καὶ τοῖς ἔφγοις ξυν- 
ακολουθεῖν, κρίνοντας τά τε παλῶς γινόμενα καὶ τὰ 
μἡ κατὰ φύσιν ; 

Κ4. Πῶς γὰρ οὔ; 
4Θ. Μῶν οὖν οὐχ ἓν τῶν καλλίσων ἐστὶ τὸ περὶ 

τοὺς θνούς, ὃ δὴ σπουδῇ διεπερανάµεθα, ὡς εἰσί τε καὶ 
ὅσης φαίνονται κύριοι δυνάμεως, εἰδέναι τε εἰς ὅσον ἂν- 
φατόν ἐστι ταῦτ᾽ ἄνθρωπον γιγνώσκειν, καὶ τοῖς μὲν πλεί- 
στοις τῶν κατὰ πόλιν ξυγγιγνώσκειν τῇ φήμη µόνον τῶν 40 
Σόµων συνακολουθοῦσε, τοῖς δὲ φυλακῆς µεθέξουσι μηδὲ 

ἐπιτρέπειν, ὃς ἂν μὴ διαπονήσηται τὺ πᾶσαν πίστιν λα- 
βεῖν τῶν οὐσῶν περὶ θεῶν; τὴν δὲ μὴ ἐπιτροπὴν εἶναι 
τὸ µηδέποτε τῶν νομοφνλώκων αἱρεῖσθαι τὸν μὴ θεῖον 
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καὶ διαπεπονηκότα πρὸς αὐτά, μηδ᾽ αὖ τῶν πρὸς ἀρε- 
τὴν ἔγκριτον γέγνεσθαι; 

Κ4. «ίκαιον γοῦν, ὡς λέγεις, τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα 

αργὺν ἢ ἀδύνατον ἀποκρίνεσθαι πόφῥω τῶν καλῶν. 
5 4Θ. ρα οὖν ἴσμεν ὅτι δύ᾽ ἑστὺν τὼ πιρὶ θεῶν 
ἄγοντε εἰ πίστιν ὅσα διήλθοµεν ἐν τοῖς πρόσθεν; 

Κ. Ποῖα; 

4Θ. Ἑν μὲν ὃ περὶ τὴν φυχἠν ἐλέγομεν, ὡς πρεσβύ- 
E τατύν τε καὶ θΘειότατόν ἐσει πάντων ὧν κίνησις γένεσιν 

10 παραλαβοῦσα ἀέναον οὐσίαν ἐπόρισεν ' ἓν δὲ τὸ περὶ τὴν 

330) φοράν, ὡς ἔχει τάξεως, ἄστρων τε καὶ ὕσων ἄλλων ἔγκρα- 
τὴς νοῦς ἐσεὶ τὸ πᾶν διπκεκοσµηκώς. ὁ γὰρ ἰδὼν ταῦτα 
μὴ φαύλως μηδ᾽ ἰδιωτικῶς, οὐδεὶς οὕτως ἄθεος ἀνθρώ- 
πων ποτὲ πέφυκεν, ὃς οὐ τοὐναντίον ἔπαθεν ἢ τὸ προσ- 

963 15 δοκώμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν. οἱ μὲν γὰρ διανοοῦνται 
τοὺς τὰ τοιαῦτα μµεταχειρισαµένους ἀθτρορομίᾳ τε καὶ 
ταῖς μετὰ ταύτης ἀναγκαίαις ἄλλαις τέχναις ἀθέους γίγνε- 

σθαι, καθεωρακύτας ὡς οἷόν τε γινόμενα ἀνάγκαις πράγ- 
ματ᾽ ἀλλ’ οὐ διανοίαις βουλήσεως ἀγαθῶν πέρι τελσυµένων. 

α.. Κα. Τὸ δὲ δῇ πῶς ἔχον ἂν εἴη: 
40. Πᾶν, ὕπερ εἶπον, τοὐναντίον ἴχει νῖν τε καὶ 

ὅτε ἄψυχα αὐτὰ οἳ διανοούμενοι διενοοῦντο. θαύματα 
Β μὲν οὖν καὶ τότε ὑπεδύετο περὶ αὐτά, καὶ ὑπωπτεύετο 

τὸ νῦν ὄντως δεδογµένον, Όσοι τῆς ἀκριβείας αὐτῶν 
16 ἥπτοντο, ὅπως μήποτ ἂν ἄψφυχα ὄντα οὕτως εἰς ἀκρίβειαν 

Φαυμαστοῖς λογισμοῖς ἂν ἐχρῆτο, νοῦν μὴ πεκτηµένα" καί 
τινες ἐτόλμων τοῦτό γε αὐτὸ παρακινδυνεύειν καὶ τότε, 
έχοντες ὧς νοῦς εἴη ὁ διακεκοσμηκὼς πάνθ᾽ ὅσα κατ 
οὐρανόν. οἱ δὲ αὐτοὶ πάλιν ἁμαρτάνοντες φυχῆς φύσεως, 

30 ὅτι πρεσβύτερον εἴη σωμάτων, διανοηθέντες δὲ ὡς νεώ- 
6 τερον, ἄπανθ᾽ ὡς εἰπεῖν ἔπος ἀνέερεψων πάλιν, ἑαυτοὺς 

34 δὲ πολὺ μᾶλλον". τὰ γὰρ πρὺὸ τῶν ὀμμάτων πάντα 
αὐτοῖς ἐφάνη, τὰ κατ οὐρανὸν φερόµενα, μεστὰ εἶναι 
ἀέδων καὶ γῆς καὶ πολλῶν ἄλλων ἀφύχων σωμάτων δια- 

3ὔ νεµόντων τὰς αἀίας παντὸς τοῦ κόσμου. ταῦτ ἦν τὰ 
τότε ἐξεργασάμενα πολλὰς ἀθεότητας καὶ δυσχερείας τῶν 
τοιούτων ἄπτισθαι. καὶ δὴ καὶ λοιδορήσεις γε ἐπῆλθον 
ποιηταῖς, τοὺς φιλοσοφοῦντας κυσὶ µαταίαις ἀπεικάξοντας 

ὮῬ αχφωμέναισιν ὑλακαῖς, ἅλία τε ἀνύητα εἰπεῖν. νῦν δέ, 
« ὅπερ εἴρηται, πᾶν τοὐναντίον ἴχει, 

Κα. Πῶᾶῶς; 

4Θ. Οὐκ ἔστι ποτὲ γενέσθαι βεβαίως Θεοσβη Όνη- 
τῶν ἀνθρώπων οὐδένα, ὃς ὢν μὴ τὰ λεγόμενα ταῦτα 
»ῦν δύο λάβη, Ψυχή τε ὡς ἴσει πρεσβύτατον ἀπάντων 
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ὅσα γονῆς µετείληφεν ἀθάνατόν τε ἄρχει τε δὴ σωμάτων 
πάντων, ἐπὶ δὲ τούτοισι δή, εὖ νῦν εἰφημένον πολλάκις, 

τόν τε εἰφημένον ἐν τοῖς ἄστροις νοῦν τῶν ὄντων τά τε 
πρὸ τούτων ἀναγκαῖα µαθήµατα λάβῃ, τά τε κατὰ τὴν Ἐ 

ΜΜοῦσαν τούτοις τῆς κοινωνίας σννθεασάµενος χρήσηται 5 
απρὺς τὰ τῶν ἠθῶν ἐπιτηδεύματα καὶ νόμιμα συναρµος- 

τόντως, Όσα τε λόγον ἴχει, τούτων δυνατὸς ᾖ δοῦναι 
τὸν λόγον [σα τε μή]. ὁ δὲ μὴ ταῦθ’ οἷός τ᾽ ὤν πρὸς 
ταῖς δηµοσίαις ἀρεταῖς κεκτῆσθαι οχεδὸν ἄρχων μὶν οὐκ 
ἄν ποτε γένοιτο Ἱκανὺς ὅλης πόλεως, ὑπηρέτης ὅ) ἂνιο 
ἄλλοις ἄρχουσιν. ὁρᾷν δὴ χρεὼν νῦν, ὦ Κλενία καὶ 
Μέγιλλε, ἤδη πρὸς τοῖς εἰρημένοις νόµοις ἅπασιν ὅσους 
διληλύθαµεν, εἰ καὶ τοῦτον προσοίσοµεν, ὡς φυλακὴν 
ἐσόμενον κατὰ νόµον χάριν σωτηρίας, εὐν τῶν ἀρχόντων 
υκτερινὸν σύλλογον παιδείας ὁπόσης διεληλύθαμεν χοι- 15 
ωνὸν γενόμενον" ἢ πῶς ποιώμεν; 8 

XA. αλλ’, ὦ λῷστε, πῶς οὐ προσοίσοµεν, ἄν πῃ καὶ 
κατὰ βραχὺ δυνηθώμεν; 

4Θ. Καὶ μὴν πρός γε τὸ τοιοῦτον ἁμιλληθώμεν 
πάντες. ξυλλήπτωφ γὰρ τούτου γε ἡμῖν καὶ ἐγὼ γιγνοίµην 39 
ἂν προθύµως, πρὸς ὅ᾽ ἐμοὶ καὶ ἑεέρους ἴσως εὐρήσω διὰ 

τὴν περὶ τὰ τοιαῦτ ἐμπειρίαν τε καὶ σχέψιν γεγορυϊάν 
μοι καὶ µάλα ουχνήν. 

Κα αλλ", ὦ ξένε, παντὸς μὲν μᾶλλον ταύτῃ πορευ- 
τέον ᾖπερ καὶ ὁ Βεὺς ἡμᾶς σχεδὸν ἄγει" τίς δὲ ὁ τρόπος B 
ἡμῖν γιγνόµενος ὀφθῶς γίγνοιε’ ἄν, τουτὶ δὴ τὰ νῦν Ἱέ- ϐ 
γωμέν τε καὶ ἐφευνῶώμεν. 

4Θ. Οὐκέει νόμους, ὦ Μέγιλλε καὶ Κλεινία, περὶ 
τῶν τοιούτων δυνατόν ἐσει νομοθετεῖν, πρὶν ἂν κοσµηθῇ 
τότε δὲ κυρίους ὧν αὐτοὺς δεῖ γίγνεσθαι, νομοθετεῖν. 90 333 
ἁλλὰ ἤδη τὸ τὰ τοιαῦτα κατασκενάζον διδαχὴ μετὰ ἕυν- 
ουσίας πολλῆς γίγνοιτ ἄν, εἰ γίγνοιτο ὀρθῶς. 

XA. Πῶς; τί τοῦτο εἰρῆσθαι φῶμεν αὖ; 
4Θ. Πρῶτον μὲν δή πουν καταλεκτέος ἂν εἴη κατά- 

λογος τῶν Όσοι ἐπιτήδειοι πρὸς τὴν τῆς φυλακῆς φύσιν  Ὦ 

ἂν εἶεν ἡλικίαις τε καὶ µαθηµάτων ὄννάμεσι καὶ τρόπων 
ἦθεσι καὶ ἔθεσι. μετὰ δὲ τοῦτο, ἆ δεῖ µανθάνειν, οὔτε 
εὗρεῖν ῥάδιον οὔτε εὑρηκότος ἄλλου µαθητὴν γενέσθαι. 
πρὸς τούτοις δὲ χρόνους οὓς τε καὶ ἐν οἷς δεῖ παραλαµ- 
βάνειν ἕκαστον, µάταιον ταῦτ᾽ ἐν γράμμασε λέγειν" οὐδὲ χο 
γὰρ αὐτοῖς τοῖς µανθάνουσι δῆλα γίγνοιτ ἂν ὃ τι πρὸς Ἐ 
καιρὸν µανθάνεται, πρὶν ἐντὸς τῆς ψυχῆς ἑκάσεῳ τοῦ 
µαθήµατος ἐπιοτήμην γεγονέναι. οὕτω δὴ πάντα τὰ περὶ 
ταῦτα ἀπόῤφῥητα μὲν εχθέντα οὐκ ὢν ὀρθῶς ἱέγοιτο, 
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ἀπρόῤῥητα δὲ διὰ τὸ μηδὶν προῤῥηθέντα δηλοῦν τῶν A 
γοµένων. 

λα. 

ὦ ξένει 
5 4Θ. Τὸ λεγόµενον, ὦ φίλοι, ἐν κοινῷ καὶ µέσῳ ἴοι- 

κεν ἡμῖν κεῖσθαι, καὶ εἴπερ κινδυνεύειν περὶ τῆς πολιτείας 
41. ῥἐθέλομεν ἑυμπάσης, ἢ τρὶς Εξ, φασίν, ἢ τρεῖς κύβους 
960 µβάλλοντας, πάντα ποιητέον. ἐγὼ δ' ὑμῖν συγκινδυνεύσω 

τῷ φράζειν τε καὶ ἐξηγεῖσθαι τά γε δεδογµένα ἐμοὶ περὶ 
ιο τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς τῆς νῦν αὖ κεκινηµένης τοῖς 

1όγοις' τὸ μέντοι κινδύνευµα οὐ σμικρὺν οὐδ' ἑτέροις 

τισὶ προσφερὶς ἂν εἴη. σοὶ δὴ τοῦτό γε, ὦ Κλεινία, µέλειν 
παρακελεύοµαι" οὗ γὰρ τὴν Μαγνήτων πύλιν, ἢ ᾧ ἂν 

Φεὸς ἐπώνυμον αὐτὴν ποιήσῃ, κλέος ἀρεῖ µέγιστον κατα- 
16 σκευάσας αὐτὴν ὀρθῶς, ἢ τό γε ἀνδφειότατος εἶναι δόξαι 

Β τῶν ὕστερον ἐπιγιγνομένων οὐκ ἐκφεύξει ποτέ. ἑάν γε 
μὴν οὗτος ἡμῖν ὁ θεῖος γένηται ξύλλογος, ὦ φίλοι ἑτα- 

Τί οὖν δὴ ποιητέον ἐχόντων τούτων οὕτως, 
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ροι, παραδοτέον τούτω τὴν πόλιν, ἀμφισβήτησίς τ οὖκ 
ἔστ᾽ οὐδεμία οὐδενὶ τῶν νῦν παρὰ ταῦθ᾽ ὡς ἔπος εἰπεῖν 

νομοθετῶν, ὄντως δὲ ἔσται σχεδὸν ὕπαρ ἀποτετελεσμένον 
οὗ σμικρῷ πρόσθεν ὀνείρατος ὧν τῷ λόγῳ ἐφηψάμεθα, 
κεφαλῆς νοῦ τε κοινωνίας εἰκύνα εωά πως ξυμµίξαντες, 
ἐὰν ἄρα ἡμῖν οἳ τε ἄνδρες ἀκριῤῶς ξυμμιχγθῶσι, παιδεν- 
θώσί τε προσηκόντως, παιδευθέντες τε ἐν ἀκροπύλει τῆς ϐ 
χώρας κατοικήσαντες φύλακες ἀποτε]εσθῶσιν οἵους ἡμεῖς 

οὐκ εἶδομεν ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ πρὸς ἀρετὴν σωτηρίας 
γενοµένους. 0 

ΜΕ. Ὦ φίλε Κλεινία, ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν εἰρημένων 
ἁπάντων ἢ τὴν πύλιν ἑατέον τῆς κατοικίσεως ἢ τὸν ξένον 335 
τόνδε οὐκ ἀφετέον, ἀλλὰ δεήσεσι καὶ μηχαναῖς πάσαις 
κοινωνὺν ποιητίον ἐπὶ τὴν τῆς πόλεως κατοίκισιν. 

Κ1. ᾽Αληθέσεατα λέγεις, ὦ ΠΜέγιλε, καὶ ἐγώ τει»Ώ 
ποιήσω ταῦθ) οὕτω καὶ ξυλιάμβανε. 

ΜΕ. Ἑνλλήψομαι, 
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Τα ΤΟΤ ΠΑΛΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ . 

ΑΘΗΝΛΙΟΣ ἜΕΓνο», ΚΛΕΙΝΙΑΣ ΚΡΗΣ, ΜΕΡΙΛΛΟΣ ΛΑΚΕΔΛΙΜΟΝΙΟΣ, 

οἳς 
38 

Πρὸς μὲν τὸ τῆς ὁμολογίας ἥκομεν ἅπαντες ὀρθῶς, 
ὦ Εένε, τρεῖς ὄντες, ἐγὼ καὶ σὺ καὶ Μέγιλλος ἄδε, τὸ 
τῆς φρονήῄσεως ἐπισκεφόμενοι τένι ποτὶ χρῆ λόγω διεξ- 

λθεῖν, ὃ τὴν ἀνθρωπίνην ἴξιν φαµέν, ὅταν διανοηθῇ, 
5 κάλλιστ ἔχειν ποιεῖν πρὸς φρύνησιν, ὅσην δυνατὸν ἄν- 
θρώπω σχεῖν. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα, ὥς φαµεν, ἅπαντα 

Ἡ ῥδιεξή]θοµεν ὅσα ἦν περὶ νόμων θέσιν" ὃ δὲ µέγιστον 
εὐρεῖν τε καὶ εἰπεῖν, τί ποτε μαθών θνητὸς ἄνθρωπος 
σοφὺς ἂν εἴη, τοῦτο οὔτε εἴπομεν οὔτε εὕρομεν. νῦν δὲ 

α πειρώμεθα τοῦτο μὴ ναταλιπεῖν" οχεδὸν γὰρ ἀτελὶς ἂν 
πράξαιµεν οὗ χάριν ἅπαντε ὠρμήσαμεν, ὥς φανερὰ 
ποιήσοντες ἐξ ἀρχγῆς µέχρι τέλους. 

48. Q φίλε Κλεινία, καλῶς μὲν λέγεις, ἄτοπον μὴν 
ἀκούσεσθαί σε λόγον οἶμαι, παΐ τινα τρύπον οὐκ ἄτοπον 

340 15 αὖ. πολλοὶ γὰρ δὴ προστυχεῖς τῷ βίῳ γηνόµενοι τὸν αὐ- 
6 τὸν λόγον φέρονσιν, ὡς οὐκ ἴσται µακάριον τὸ τῶν ἂν- 

Φρώπων γένος οὐδ εὔδαιμον. ἔπου δὴ καὶ Εύνιδε ἄν σοι 
δοκῶ κὠγὼ μετ αὐτῶν καλῶς τοῦ τοιούτου πέρι λέγειν. 
οὗ φηµε εἶναι δυνατὸν ἀνθρώποις µακαρίοις τε καὶ εὐ- 

3ο δᾳίµοσι γενέσθαι πλὴν ὀλίγων. µέχφιπερ ἂν ζῶμεν τοῦτο 
διοφίζοµαι καλὴ δὲ ἐλπὶς τελεντήσαντι τυχεῖν ἀπάντων, 

ὧν ἔνεκά τις προθυμοῖτ ἂν ζῶν τε ὡς κάλλιστ ἂν ζῆν 

κατὰ δύναμιν καὶ τελευτήσας τελευτῆς τοιαύτης τυχεῖν. 

λέγω ὃ’ οὐδὲν σοφὀν, ἆλλ’ ὅπερ ἅπαντες ᾿Εἰληνές τε καὶ 
βάρβαροι γιγνώσκομέν τινα ερόπον, ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γε- 
νέσθαι χαλεπὸν ὤπαντε ζώω, πρῶτον μὲν τὸ μετασχεῖν 
τῆς τῶν κνουµένων ἔξεως, ἔπειτ αὖ τὸ Ἰέγνεσθαι, καὶ 6 
ἔτι τὸ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι, καὶ διὰ πόνων µυρίων 

ταῦτα γήγνεσδαι Εύμποντα, ὥς φαµεν ἅπαντες. καὶ χρό- 

γος βραχὺς ἄν τις εἴη πρὸς λογισμὸν µή τι τῶν µοχθη- 
ρῶ», ἀλλ’ ὃ πᾶς ἂν ὑπολάβοι µέτριον. οὗτος δὲ σχεδὺν 
ἀναπνοὴν δοκεῖ ποιεῖν τιμὰ κατὰ μέσον πῃ βίον τὸν ν- 19 
Δρώπινον. ταχύ γε μὴν ἐπιλαβὸν γῆρας ὀντινοῦν ποιήῄσαι 
ἂν μήποτ ἐθελῆσαι πάλιν ἀναβιῶναι, λογισάµενον τὸν 
βεβιωμένον ἑαντῷ βίον, ὅστις μὴ τυγτάγει παιδικῆς δόξης 
μεστὸς ὤν. τούτων δὴ τί ποτέ μοι τεκµήριον; Ὀτιπέφυκε «44 
ταύτῃ τὸ νῦν ζητούμενον τῷ λόγω. ζητοῦμεν δὲ δὴ τίνα 10 Β 
τρόπον σοφοὶ γενησύµεθα, ὡς οὔσης τινὸς ἑκάστοις ταύ- 

της τῆς δυνάμεως. ἡ δὲ φυγῇ φεύγει τότε ὕταν τις πρός 
τινα φρόνησιν ἴῃ τῶν Ἱεγομένων τεχνῶν ἢ φρονήσεων 

ἤ τινων ἄλλων τοιούτων ὡς οἰόμεθα ἐπιστημῶν, ὡς αξίας 
τούτων οὐδεμιᾶς οὔσης ἐπίκλησιν ῥηθῆναι τῆς περὶ ταῦτα κι 
σοφίας τώνθρώπινα, τῆς δὲ αὖ ψυχῆς σφόδρα πεποιθυίας 
καὶ µαντενοµένης, ὡς οὔσης αὐτῇ κατά τινα φύσιν ταύ- 
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ο της, τίς δ ἔσει καὶ πότε καὶ πῶς, οὐ πάνυ δυναµένης 
ἐξευρίσχειν. ἄρ᾽ οὐ τούτω σφόδρα προσέοιχ ἡμῶν ἡ περὶ 
σοφίαν ἀπορία καὶ ζήτησις, πἰείων εῆς ἐλπίδος ἑκάσερ 
γιγνοµένη τῶν ὅσοι ἐν ἡμῖν δυρατοὶ γέγνονται φρονίµως 

δ αὐτοὺς ἄλλους τε ἐξετάσαι συμφώνως διὰ λόγων πάντων 

καὶ πάντη λεγομένων; ταῦτ οὐχ οὕτως ἢ ταύτη ξυµφή- 
σοµεν ἔχειν: 

XA. Ἐυμφήσομεν ἐπ ἐπίδ' ἴσως ταῦτ', ὦ ξένε, τῇ 
Ὦ μετὰ σοῦ κατὰ χρόνον ἂν γενοµένῃ, δοξάσαι περὶ αὐτῶν 

10 εἰσαῦθις τὸ ἀληθέστατον. 
4Θ. Τὰς ἄλλας τοίνυν σαι ἐπιστῆμαι μέν εἰσι λεγό- 

µεναι, δοφὸν δὲ οὐκ ἀποτελοῦσι τὸν λαμβάνοντά τε αὐ- 
τὰς καὶ ἴχορτα, πρῶτον διεξιτέον, ὅπως ταύτας ἐκποδὼν 
Φέμενοι πειρώμεθα ἐκείνας ὧν δεόµεθα παραθέσθαι τε 

15καὶ παραθέµενοι µανθάνειν. Πρῶτον μὶν τοίνυν ὧν 
πρῶτον δεῖ Θνητῷ γένει, ἴδωμεν ὡς εἰσὶ μὲν ἀναγκαιό- 

Ε ταται σχεδὺν ἀληθῶς τε πρῶται, ὁ δὲ ἐπιστήμων αὐτῶν 
γιγνόµενος, εἰ καὶ κατ ἀρχὰς ἴδοξέ τις εἶναί ποτε 60- 
φός, οὔκουν νῦν γε οὔτε σοφὺς εἶναι δοξάζεται ὀνείδη τε 

9315 ο ἴσχει μᾶλλον ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης. ἐροῦμεν δὴ αἲ 

τ εἶσὶ καὶ Ότι πῶς ἀνὴῆρ αὐτάς, σχεδὸν ὅσοις ἀγὼν πρό- 
κειται τοῦ δοκεῖν ὡς ἄριστον ἄνδρα ξυμβῆναι γενόµενον 
ἄν, φεύγει διά τὰς κτήσεις τῆς φρονήσεώς τε καὶ ἐπιτη- 
δεύσεως. ἔστω δή πρῶτον μὶν ἡ τῆς ἀλληλοφωίας τῶν 

α. ζώων ἡμᾶς τῶν μέν, ὡς ὁ μῖθός ἔσει, τὸ παράπαν πο: 
στήσασα, τῶν δὲ εἰς τὴν νόµιμον ἐδωδὴν κατασεήσασα. 
Τλεῳ δ᾽ ἡμῖν ol πρόσθεν εἴησάν τε καὶ εὐσίν" οἵεινες μὲν 

Ἡ γὰρ οὖν ἐλέγομεν, πφῶτοι χαιρέτωσαν. ἡ δ’ οὖν ἀλφίτων 
τε καὶ ἀλεύρων ποίησις ἅμα καὶ τροφὴ καλὴ μὶν καὶ 

πρ ἀγαθή, σοφὸν δὲ ἄνδρα τελέως οὐκ ἐθελήσει ποτὶ ἅπερ- 
γάσασθαι" τοῦτο γὰρ αὐτό, ἡ τῆς ποιήσεως ἐπίκλησις, 
τῶν ποιουµένων αὐτῶν δυσχέρειαν ἀπεργάξοιτ' ἄν. σχεδὺν 
δ᾽ οὐδὶ ἡ χώρας Ευμπάσης γεωργία" οὐ γὰρ τέχνη ἁλλὰ 
φύσει κατὰ θεὸν πάντες φαιγόμεθα γῆν µετακεχειρίσθαι. 

349 35 καὶ μὴν οὐδ' ἡ τῶν οὐνήσιών γε ξυνυφὴ καὶ ξύμπασα 
οἰκοδομία καὶ σκευῶν πάντων ἀπεργαστική, χαλεία τε 

ϱ καὶ ἡ τῶν τεκτονικών καὶ πλαστικών καὶ πλεκτικῶν καὶ 

ἔτι ξυμπάντων ὀργάνων παρασκεµή, δήμῳω τὸ πρόσφοφον 

Έχουσα, ἀλλ’ οὐκ ἐπ' ἀριτῇ λεγοµένη. καὶ μὴν οὐδ' ἡ 
«ὐ ξύμπασα Θηρευτική, πολλή περ καὶ τεχνικὴ γεγονυῖα, τό 

7ε μεγαλοπρεπὶς σὺν τῷ σοφῷ οὐκ ἀποδίδωσιν. οὐ μὴν 
οὐδὲ µαντική γε οὐδ' ἑρμηνευτικὴ τὸ παράπαν’ τὸ Λεγό- 
µενον γὰρ οἶδε µόνον, εἰ ὅ’ ἀληθές, οὐκ ἔμαθεν. Ort 
δὴ τὴν τῶν ἀναγκαίων ὀρῶμεν κτῆσιν διὰ τέχνης μὲν 

Ρ  ἀπεργαζομένην, τούτων δὲ οὐδεμίαν οὐδένα σοφὸν ποι- 
οὔσαν, τό γε μετὰ τοῦτο παιδιά τις ἂν λείποιτο, µιµη- 
τικὴ μὲν τὸ πλεῖστον, ἀλλ οὐδαμῇ σπουδαία. πολλοῖς 
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μὲν γὰρ ὀργάνοις μιμοῦνται, πολλοῖς δ αὐτῶν τῶν σω- 
µάεων οὐ πάντως εὐσχήμοσι µιµήμασι, τά τε κατὰ λό- 
γους καὶ Μοῦσαν πᾶσαν, καὶ ὅσων γραφικὴ µήτηρ, ποὶ- 
1ῶν καὶ παντοίων ποικιλµάτων ἀποτελουμένων ἐν πολλοῖς 

ἠὑγροῖς καὶ ζηροῖς γένεσιν. ὧν σοφὀν. οὐδένα εἰς οὐδὲν 6 
σπονδῇ τῇ µεγίστῃ δημιονργοῦντα ἡ μιμητικὴ παρέχεται. 

Πάντων ὃ᾽ ἐξειργασμένων τὸ λοιπὸν βοήθεια γίγνοι ἂν Ἑ 
µνρία µυρίοις, ἡ μὲν μεγίστη τε καὶ εἰς πλεῖστα πολε- 
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χρείαν, εὐτυχίας πλείστης δεοµένη, μᾶλλον δὲ ἀνδρίᾳ 10 
κατὰ φύσιν ἢ σοφίᾳ δεδοµένη. ἦν δὲ καλοῦσι μὲν ἑατρι- 
κήν, βοήθεια δέ που καὶ αὕτη σχεδὸν ὅσων ὥφαι Ψύχει 
παὶ καύματι ἀκαίρῳ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ληΐζονται 
τὴν τῶν ζώων φύσιν. εὐδόκιμον δὲ οὐδὲν τούτων εὖς σο- 

φίαν τὴν ἀληθεστάτην' ἄμετρα γὰφ δόξαις φαφεῖται το: 15 
παζόμενα. βοηθοὺς δέ που καὶ τοὺς κυβερνήτας ἅμα καὶ 
τοὺς ναύτας ἐροῦμεν, καὶ τούτων ἄνδρα σοφὺν µηδένα 
τι ἡμᾶς παραμυθούμενος ἐξ ἁπάντων διαγγελλέτω" οὐδὶ 
γὰρ ἂν εἰδείη τις πνεύματος ὀργὴν οὐδὲ φιλίαν, ὃ προς ἩΒ 
φιλὶς ἁπάσηῃ κυβερνητικῇ. καὶ μὴν οὐδ' ὁπόσοι βοηθοὶ 
δίκαις ἐν τῇ τοῦ λέγειν ῥώμῃ φασὶ γίγνεσθαι μνήμη καὶ 
τριβῇ, δόξης ἤθεσι προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀληθείας δὲ 
τῶν ὄντως δικαίων ἐκεὺς παρεσφαλµένοι. «οιπὴ ὃ ἴτι 
πρὸς δόξα» σοφίας ἐσεί τις ἄτοπος ὄύναμις, ἣν φύσιν 
ἂν ol πολλοὶ μᾶλλον ἢ σὐφίαν ὀμομάσειαν, εὖτε Όταν τινά 3 
τις ἔσννοῇ ῥᾳδίως μὲν ὃ τί περ ἂν µανθάνῃ µανθάνοντα, 
µάλα δὲ πολλὰ καὶ ἀσφαλῶρ μνηµονεύονεα, ὅταν τετὸ ϐ 
πρύόσφοφον ἑκάστω διεμνηµονεύη τις, ὅτι γιγνύµενον ἂν 
πρέποι, τοῦτο δὲ ταχὺ δρᾷ. ταῦτα γὰφ ἅπαντα οἱ μὶν 

φύσιν, οἱ δὲ σοφίαν, οἱ δὲ ἀγχίνοιαν Θήσουσι φύσεως" 90 
σοφὀν δὲ ὄντως οὐδένα τούτων οὐδεὶς τῶν ἐμφρόνων 
ἐφελήσει ποτὲ καλεῖν. 

᾽αἰλὰ μὴν δεῖ φανῆναί γέ τινα ἐπιστήμην, ἣν ἴχων 
σοφὸς γέγνοιτ ἂν ὁ σοφὸς ὄνεως ὢν καὶ μὴ µόνον δο- 
ἑαζόμενος, ἴδωμεν δή. χαλεπῷ μὶν γὰρ λόγω παντάπασιν 15 
ἐπιχειροῦμεν, ἑτέραν πάρεξ τῶν εἰρημένων εὑρεῖν, ἢ σο- D 
φία μὲν λέγοιτ ἂν ὄντως τε καὶ εἰκότως, ὁ δὲ λαβὼν 
οὔτε βάναυσος οὔτ) ἠλίθιος ἔσται, σοφὸς δὲ καὶ ἀγαθὸς 
δύ αὐτὴν πολίτης τε καὶ ἄρχων καὶ ἀρχόμενος ἐνδίκως 
ἔσται πύλεως ἅμα καὶ ἐμμελής. κατίδωµεν δὴ ταύτην πρώ- 40 

την, τίς ποτ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐπιστήμη µία 
διεξεθοῦσα ἢ μὴ παραγενοµένη τῶν νῦν παρονσῶν ἆνοη- 
τύτατον ἂν καὶ ἀφρονέστατον παράσχοι τὸ ζῶον τὸ τῶν 
ἀνθρώπων». οὐ δῆ τοῦτό γε πάνν χαλεπόν τῷ κατιδεῖν. 
µία γάρ ὡς εἰπεῖν πρὺς µίαν ἡ τὸν ἀριθμὸν δοῦσα πωντὶ 4 Ε 
τῷ Θνητῷ γένει, τοῦτ' ἂν δράσει. Φεὸν ὅ᾽ αὐτὸν μᾶλλον 
ἤ τινα τύχην ἡγοῦμαι δόντα ἡμῖν σώζεν ἡμᾶς, ὃν δὲ 
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θεὸν ἡγοῦμαι, φράδεν χρή, καίπερ ἄτοπον ὄντα καί 
πως οὐκ ἄεοπον αὖ. πῶς γὰρ τὸν ἀγαθῶν αἴειον ἡμῖν 
ἑυμπάντων οὐ καὶ τοῦ πολὺ μεγίστου, τῆς φρονήσεως, 
αἴειον ἡγεῖσθαι δεῖ γεγονέναι; τίνα δὴ καὶ σεμνύνων ποτὲ 

δλέγω θεόν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία; σχεδὸν οὐρανόν, 
ὃν καὶ διιαιότατον, ὡς Εύμπαντες ἄλλοι δαίμονες ἅμα 
καὶ Θεοί, τιμᾷν τε καὶ εὔχεσθαι διαφερύντως αὐτῷ. τὸ 
δὲ καὶ τῶν ἄλλων αἴειον ἀγαθῶν πάντων ἡμῖν αὐτὸν γε- 
γονέναι πάντες ἂν ὁμολογοῖμεν. δοῦναι δὲ ἅμα καὶ ἀριδ- 

ιομὸν ἡμεῖς γε ὄντως αὐτὸν φαµέν, ἔτι δὲ καὶ δώσει», 
Β Ἂἐάν τις ΦίΙῃ ξυνακολουθεῖν. ἐὰν γὰρ ἵῃ τις ἐπὶ θεωρίαν 

ὀρθὴν τὴν τοῦδε, εἴτε κόσμον εἴτε Ὄλυμπον εἴεε οὐρανὸν 
ἓν ἡδονῇ τῷ λέγειν, λεγίτω μέν, ἀκολουθείτω δὲ ὅπη 
ποικλλων αὐτὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ στρέφων ἄστρα πάσας 

15 διεξόδους ὥρας τε καὶ τροφὴν πᾶσι παρέχεται. καὶ τὴν 

ἄλλην δὲ οὖν φρόνησι, ὡς φαῖμεν ἄν, οὖν ἀριθμῷ 
παντί, καὶ τάλλ’ ἀγαθά" τοῦτο δὲ µέγιστον, ἐάν τις τὴν 
ἀφιθμῶν αὐτοῦ δόσιν δεξάµενος ἐπεξέλθῃ πᾶσαν τὴν 
περίοδον. ' 

-..  Ἔτι δὲ σμικρὺν ἐπανελθόντες πως τοῖς λόγοις ἄναμνη- 
ο σθῶμεν ὅτι καὶ μάλ’ ὀρθῶς ἐνοήσαμεν ὡς, εἴπερ ἀριθμὸν 

ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐξέλοιμεν, οὐκ ἄν ποτέ τε 
347 «φρόνιμοι γενοίµεθα. οὐ γὰρ ἂν ἴει ποτ ψυχὴ τούτου 

τοῦ ζώου πῶσαν ἀρετὴν λάῤοι σχεδόν, ὕτου λόγος ἀπείη. 
3 ζώο» δὲ ὃ τι μὴ γιγνώσκοι δύο καὶ τρία μηδὲ περιττὸν 

μηδὲ ἄρτιον, ἀγνοοὶ δὲ τὸ παράπαν ἀφριθμόν, οὖκ ἄν 
ποτε διδόναι λόγον ἴγοι περὶ ὧν  αἰσθήσιις καὶ µνήµας 

µόνον εἴη κεκτηµένον" τὴν δὲ ἄλλην ἀρετήν, ἀνδρίαν καὶ 
υ σωφφοσύνην, οὐδὲν ἀποκωλύει. στερόµενος δὲ ἀληθοῦς 
40 Λόγου σοφὺς οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. ὅτω δὲ σοφία μὴ προσ- 

είη, πάσης ἀρετῆς τὸ µέγισεον µέρος, οὐκ ἂν ἔτι τελέως 
ἀγαθὸς γενόμενος εὐδαίμων ποτὲ γένοιτο. οὕτως ἀριθμὸν 
μὲν ὠνάγκη πᾶσα ἐἠποτίθεσθαι: διότι δὲ τοῦτο ἀνάγκη, 
λόγος ἔτι πλείων πάντων Ἰέγνοις ἂν τῶν εἰρημένων., 

10 ἀλλὰ καὶ ὁ νῦν ὀρθῶς ῥηθήσεταε, ὅτι καὶ τὰ τῶν ἄλλων 
τεχνῶν λεγόμενα, ἃ νῦν δῇ διήλθομεν ἑῶντες εἶναι πά- 

Ε σας τὰς τέχνας, οὐδὲ τούτων ἓν οὐδὲν µενεῖ, πάντα δ᾽ 

ἀπολεῖται τὸ παρώπαν, ὕταν ἀριθμητικήν τις ἀνέλῃ. 
4όξειε ὅ’ ἂν ἱκανῶς τισὶ βραχέων ἕνεκα ἀριθμοῦ δεῖσθαι 

αοτὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, εἰς τὰς τέχνας ἀποβιέψασε, 

καί τοι μέγα μὲν καὶ τοῦτο” εἰ δέ τις ἴδοι τὸ θΘεῖον τῆς 
γενέσεως καὶ τὸ θνητόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ Θεοσεβὶς γνωρι- 
σθήσεται καὶ ἀριθμὸς ὄντως, οὐκ ἂν ἔτι πᾶς µάντις 
γνοίη ἑύμπαντα ἀριθμόν, ὅσης ἡμῖν δυνάμεως αἴειος ἂν 

45 εἴη ἔυγγινόμενος, ἐπεὶ καὶ τὰ κατὰ µουσικὴν πᾶσαν ὅια- 

ριθµονµένων κινήσεώς τε καὶ φθόγγων ὅῆλον ὅτι δεῖ. 
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καὶ τὸ µέγιστον, ἀγαθῶν ὡς πάντων αἴτιον' ὅτι δὲ κα- 
κῶν οὐδενός, εὖ τοῦτο γνωστίέον, ὃ καὶ τάχα γένοις ἄν. 
ἀλλ’ ἡ σχεδὸν ἀλόγισεύς τε καὶ ἄτακεος ἀσχήμων τε καὶ 
ἄῤῥυθμος ἀνάρμοστός τε φορά, καὶ πάνθ’ ὁπόσα κακοῦ 
κεκοιρώνηκέ τινος, ἐπιλέλεπται πανεὸς ἀριθμοῦ, καὶ δεῖ δΒ 

τοῦθ) οὕτω διανοεῖσθαι τὸν μέλλοντα εὐδαίμονα τελεντή- 
σειν. καὶ τό γε δὴ δίκαιόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ καλὸν καὶ 
πάντα τὰ τοιαῦτα οὐδείς ποτε μὴ γιγνώσκω», ἀληθοῦς 

δόξης ἐπιλωβόμενος, διαριθµήσεται πφὺς τὸ ἑαυτόν τε 

καὶ ἕτερον πεῖσαι τὸ παράπαν», . 10 

Ἰωμεν δὴ σκεψόµενοι πρὺς τοῦτ αὐτό, πῶς ἐμάθο- 
μεν ἀριθμεῖν. φέρε" τὸ γὰρ ἓν δὴ καὶ δύο γέγονε πόθεν 

ἡμῖν, ὥστ ἐννοῆσαι, φύσιν ταύτην ἴσχονσιν ἐκ τοῦ παν- 
τὸς πρὺς τὸ δυνατοὺς ἐννοεῖν εἶναι; πολλοῖς δὲ ἄλλοις ϐϱ 
αὖ τῶν ζώων οὐδ” εἰς αὐτὸ τοῦθ' ἡ φύσις παραγέγονεν, 16 
ὥσεε μαθεῖν ὄννατοῖς εἶναι παρὰ τοῦ παντὺς ἀριθμεῖν., 
παρὰ ὅ) ἡμῖν τοῦτ αὐτὸ πρῶτον ἐνώκισεν ὁ Δεός, ὥσεε 
Ἰκανοῖς εἶναι δεικνύμενον ξυννοεῖν, ἔπει ἔδειξε καὶ 
δείκνυσιν. ὧν τί κάλλιον Ἑν ἑνὸς ἄν τις Φεάσαιτο πλὴν 
τὸ τῆς ἡμέρας γένος; εἶκα εἰς τὺ τῆς νυκτὸς ἔλθοι µέρος 39 
ἔχων ὄψιν, ὅδεν ἕτερον πᾶν αὐτῷ φαίνοιτ' ἄν" καὶ ἐλίετων 
δὴ ταῦτα αὐτὰ ὄντα μὴ παύηται πολλὰς μὲν νύκτας, D 
πολλὰς δὲ ἡμέρας, ἃς οὐφανὺς οὐδέποτε παύεται διδάσκων 

ἀνθρώπους ἓν τε καὶ δύο, πρὶν ὧν καὶ ὁ δυσµαθέστατος 
Ἱκανῶς µάθῃ ἀριθμεῖν. ὡς γὰρ καὶ τρία καὶ τέεταρα 38 
καὶ πολλά, ἕκαστος ἡμῶν ἐπινοήσειεν ὢν ὁρῶν ταῦτα. 
καὶ ἐκ τούτων ἓν ἐποίησε τὴν σελήνη» ὁ Θεὸς ἀπεργασά- 
µενος, ἢ τοτὶ μὲν μείζων φαινοµένη, τοτὶ δ᾽ ἐλάττων 
διεξῆλθεν ἄλλην ἀεὶ φαίνουσα ἡμέραν, µέχρι πεντεκαίδεκα 
ἡμερῶν καὶ νυκτῶν" αὕτη ὅ' ἔσει περίοδος, εἰ βούλεταί 30 R 
τις τὸν κύκλον ἕνα ὕὅλον εἰς ἓν τιβέναι, ὥστε ὡς ἔπος 

εἰπεῖν καὶ τὸ δυσµαθέστατον ἂν μαθεῖν ζῶον, οἷς παρέ- 
ὅωκε φύσιν ὁ θεὺς τοῦ δυνατοῖς εἶναι µανθάνειν. καὶ 
µέχρι μὲν τούτων τε καὶ ἐν τούτοις Σύμπαν τὸ δυνατὸν 
τῶν ζώων µάλα ἀριθμητικὸν γέγονε, τὸ καθ Ἑν αὐτὸ 15 

19 

καθ᾽ αὐτὸ σκοποῦν. τὸ δὲ πρὸς ἄλληλα πάντα ἀριθμὸν 919 
ἀεὶ λογίζεσθαι δοκῶ μὲν μείζονος. ἕνεκα καὶ τούτου, σε- 
λήνην, καθώπερ εἴπομεν, αὐξανομένην καὶ φΏίνουσαν 700 
ἐμποιήσας, µῆνας πρὺς τὸν ἐνιαυτὸν ξυνεστήσατο, καὶ 3904) 
πάντα ἀριθμὸν πρὸς ἀριθμὸν ἤρξατο συνορῷν εὐδαίμονιαο 
τύχῃ. διὰ δὲ ταῦθ' ἡμῖν καρποί τε καὶ ἐγκύμων ἡ γῆ 
έγονες, ὥσε εἶναι τροφὴν πᾶσι τοῖς ζώοις ἀνέμων τε 
καὶ ὑετῶν γιγνοµένων οὐκ ἐξαισίων οὐδὲ ἀμέερων. ἀλλ) 
εἴ τι παρὰ ταῦτα Ὑίγνεται πρὸς τὸ φλαῦρον, οὐ τὴν ἩΒ 

Φείαν ἁλλὰ τὴν ἀνθρωπίνην αἰτιᾶσθαι χρὴ φύσιν, οὐκ αῦ 
ἐν δίκῃ διανέµουσαν τὸν αὐτῶν βίον. ἡμῖν ὅ’ οὖν ζητοῦσι 
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περὶ νόμων σχεδὸν ἔδοξε τὰ μὲν ἄλλα ῥάδιά τ' εἶναι γνῶ- 
γαι τὰ βέλτισεα ἀνθρώποις, καὶ πᾶς ἂν Ἱκανὸς γίγνεσθαι 

καὶ ξυνεῖναι τὰ λεγόμενα καὶ ποιεῖν, εἰ γνοίη τί ποτ᾽ 
ἔστιν Ὁ συμφέρειν εἰκὸς καὶ τί τὸ μὴ ἑυμφέρον. ἔδοξε 

5 δὴ καὶ νῦν ἔει δοχεῖ τὰ μὶν ἄλλα ἐπιτηδεύματα πάντα 

6 οὐ σφύδρα χαλεπὰ εἶναι, τὸ δὲ τίνα τρόπον χρὴ γέγνε- 
σὔαι χρηστοὺς ἀνθρώπους παγχάλεπον. καὶ τὰ μὶν ἄλλα 
αὖ πάντα κεᾶσθαι χρηστά, τὺ λεγόμενον, καὶ δυνατὸν 

καὶ οὐ χαλεπόν, οὐσίαν τε ὕσην δεῖ καὶ μὴ δεῖ, καὶ σώμα 
Μο οἷόν τε δεῖ καὶ µή, καὶ Ψυχὴν ὅτι μὲν ἀγαθην δεῖ, 

ἔνχωρεῖ πᾶς παντί, τὸ d' ὄντινα τρόπον ἀγαθήν, Ότι 
μὶν αὖ δικαίαν καὶ σώφρονα καὶ ἀνδρείαν, καὶ ταῦτα, 
ὅτι δὲ σοφήν, φησὶ μὲν πᾶς δεῖν, ἤντινα δὲ σοφίαν, 
ὡς ἄρει διεληλύθαμεν, οὐδεὶς οὐδενὶ τὸ παράπαν ἴτι ἕνν- 

15 ομολογεῖ τῶν πολλῶν. νῦν οὖν δὴ παρὰ πάσας τὰς πρό- 
σθεν σοφίας σὐ φαύλην τινὰ ἀνευρίσκομεν εἰς αὐτά γε 
ταῦτα, τὺ δοκεῖν σοφὀν εἶναι τύν ε µεμαθηκύτα ἅπερ 

καὶ διεληλύθαµεν. εἰ ὅ ἴστι σοφὺς ὁ ταῦτ ἐπισεήμων 
παὶ ἀγαθός, τούτου δὴ πὲρι λόγον δεῖ λαβεῖν. 

πο Κα Ὦ ἑένε, ὡς εἰκότως εἶπες ὅτι περὶ μεγάλων µε- 
γάλα ἐπιχειρεῖς φράσει». 

48. Οὐ γὰρ σµικρά, ὦ Κλεινία" τὸ δὲ χαλεπώτερο», 

ὅτι παντάπασι καὶ πάντως οὀληθῆ. 
Ε XA. Σφόδρα γε, ὦ ἕένε' ὦλλ ὅμως μὴ ἀποκάμῃς 
15 λέγων ὃ φής. 

ποια 

4θΘ. Ναί μηδὲ σφὼ τοίνυν ἀκούοντε, 
Κά. Ταῦτ ἴσται" καὶ ὑπὶρ ἀμφοῖν ἐγώ σοι φρόζω. 

9650 4Θ. Καλῶς. ἐξ ἀρχῆς δἠ ῥητίον ἀνάγκη πρῶτον, 
ὧς φαίνεται, μάλιστα μὲν ἄν, εἰ ὀνγάμεθα ἑνὶ λαβεῖν 

48 ὀνόματε, τίς ἐστι» ἣν οἰόμεθα σοφίαν εἶναι, τοῦτο ὅ᾽ εἰ 
σφύδρα ἀδυνατοῦμεν, τὸ δεύτερον, τείνες εἰσέ ποτε καὶ 
ὁπόσαι τινὲς ἄφ τις λαβὼν σοφὺς ὢν εἴη κατὰ τὺν ἡμέ- 
τερον µῦθον. 

Κ4. Αΐγοις ἄν. 
40. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο ἀνεμέσητον τῷ νομοθέτη τὸ 

κάλλιον τῶν πρότερον εἰρηκότων περὶ θεῶν καὶ ἄμεινον 
ἀπεικάζονει λέγειν, οἷον παιδεία καλῇ χρωµένῳ καὶ τι- 

Β μῶνει θιούς, ὕμνοις τε καὶ εὐδαιμονία γεραίρονει διάγειν 

τὸν αὐτοῦ βίον. 
ϱ Χα Ἡ καλῶς, ὦ ἑένε, λέγες' εἰ γὰφ σοι τοῦτο 

τέλος εἴη τῶν νόμων, Θεοὺς προσπαίσαντι καθαρώτερόν 
τε διαγαγόντι τὺν βίον τῆς ἅμα τελευτῆς ἀρίστης τε καὶ 
καλλίστης τυχεῖν! 

4Θ. ΙΠῶς οὖν, ὦ Κλενία, λέγοµεν; ἡ δοκεῖ, τοὺς 
αὐ Θεοὺς ὑμνοῦντες σφόδρα τιμῶμεν, εὐχόμενοι τὰ κάλ- 

1ιστα καὶ ἄριστα περὶ αὐτῶν ἐπιέναι λέγειν ἡμῖν; οὕτως 
ἢ πῶς λέγεις; 
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ΚΗ. Θπυμαστῶς μὶν οὖν οὕτως. ἆλλ, ὦ δαιµόνιε, ϐ 
πιστεύσας τοῖς Θεοῖς εὔχου τε παὶ λέγε τὸν ἐπιόντα σοι 
λόγον τῶν καλῶν περὶ τοὺς θεούς τε καὶ τὰς θεάς. 

4Θ. "Ἔσται ταῦτα, ἂν αὐεὸς ὁ θεὸς ἡμῖν ὑφηγῆται. 
ξυνεύχου µόνον. 5 

Κ4. «έγοις ἂν τὸ μετὰ τοῦτο. 

4Θ. Θκογονίαν τοίνυν καὶ ζωογονίαν ἀναγκαῖον, ὡς 
ἔοικε, πρώὠτόν µοι κακώς ἀπεικασάντων τῶν ἔμπροσθεν 

βέλτιον ἀπεικάσαι κατὰ τὸν ἴμπροσθεν λόγον, ἀναλαβόντα 
ὃν πρὸς τοὺς ἀσεβεῖς ἐπικεχείρηκα λόγους, φφράζων ὡς i0 353 
εἰσὶ Θεοὶ ἐπιμελούμετοι πάντων, σμικρῶν καὶ µειζόνων, D 

καὶ σχεδὸν ἀἁπαραμύθητοι τῶν περὶ τὰ δύκαιά εί πράγ- 

µατα, εἰ δὴ µέμνησΏέ γε, ὦ Κλειγία" ἐλάβετε μὲν γὰφ 
δή καὶ ὑπομνήματα. καὶ γὰρ ἦν τὰ ῥηθένεα τύτε καὶ 

μάλα ἀληθῆ. τύδε δὲ αὐτῶν ἦν τὸ µέγιστον, ὅτι πρεσβύ- 5 
τερον εἴη ψυχὴ σώματος ὥπασα παντός. ρα µέμνησθε; 

ἢ πάντως που τοῦτό γε; ὃ γὰρ ἄμεινον καὶ παλαιότερον 
καὶ Φεοειδέστερον, πιθανὺν ὅτι τοῦ χείρονος καὶ νεωτέρου ᾿ 

καὶ ὠτιμοτέρου, πανταχῇ τε ἄρχον ἀφχομένου πρεσβύτερο» Ἑ 

καὶ ὤγον ὠγομένον πάντη. Ἰάβωμεν δὴ τοῦτό γε, ὡς το 
αυχὴ απρεοβύτερόν ἐστι σώματος. εἰ ὅ ἴχει τοῦτο οὕτω, 

τὸ γε πρῶτον ἡμῖν τοῦ πρώτον τῆς γενέσεως πιθανώτερον 9818 

ἂν εἴη σχεδὸν ὑπηργμένον. καὶ θῶμεν δὴ τὴν ἀρχὴν τῆς 
ἀρχῆς εὐσχημονέστερον ἔχειν, καὶ τῶν μµεγίστων σοφίας 

περὶ θεῶν γεγέσεως ὀρθότατα ἐπιβαίνειν ἡμᾶς. 35 
Κι. Ἔστω ταῦτα εἰς δύναμιν Ἱεγόμενα, 
48. Φίρε δήν ζώόν γε ἀληθίστατα λέγεσθαι κατὰ 

φύσιν φώμεν τότε, Όταν µία ξυνελθοῦσα σὐύστασις Ψν- 

χῆς καὶ σώμωτος ἀποτέχῃ μίαν µορφήν: 
κι. Ὀρθώς. 
48. Ζῶον μῖν δὴ τὸ τοιοῦτον καλεῖται δικαιόεατα; 
λα. Ναί 

48. Στερὰ δὲ σώματα λέγεσθαι χρὴ κατὰ τὸν εἰκότα 
λόγον πέντε, ἐξ ὧν κάλλιστα καὶ ἄριστά τις ἂν πλάττοι, 
τὸ δὲ ἅλίο γένος ἅπαν ἴχει μορφὴν μίαν: οὐ γάρ ἔσειν 15 
ἀσώματον ὃ τί ποτ ἆλλο γέγνοι' ἂν καὶ χρῶμα οὐδὶν 
οὐδαμῶς οὐδέποτ' ἴχον, πλὴν τὸ Φειότατον ὄντως φυχῆς 
γένος. τοῦτο ὅ' ἐσεὶ σχεδὺν ὦ µόνῳ πλάττειν καὶ δηµι- 
ουργεῖν πφοσήκει, σώματι δέ, ὃ λέγομεν, πλάττεσθαι καὶ 
γήνεσθαι καὶ ὁὀρᾷσθαι: τῷ δέ — λέγωμεν πάλιν" οὐ γὰρ ιο 
ἅπαξ ῥητέον -- ἀοράτῳ τε εἶναι καὶ γιγνώσκοντι νοητῷ 
τε, µνήµης µεταλαβύντε λογιομοῦ τε ἐν περαταῖς τε καὶ 

ἀρτίαις ἅμα μεταβολαϊς. πέντε οὖν ὄντων τῶν σωμάτων 
πῦρ χρὴ φάναι καὶ ὕδωρ εἶναι καὶ τρίεον ἀΐρα, τέταρτον 
δὲ γῆν, πίµπτον δὶ αἰθέρα" τούτων ὅ ἐν ἡγεμονίαις as 
Έκαστον ζῶον πολὺ καὶ παντοδαωπὺν ἀποτε]εῖσθαι. μαθεῖν 

δὲ καθ’ ἓν ὧδ' ἔσει χρεών. γήϊνον μὲν τιθώμεν τὸ πρώ- Ὁ 
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04. τον ἡμῖν ἕν, πάντας μὶν ἀνθρώπους, πάντα δὲ ὅσα 
πολύποδα καὶ ἄποδα, καὶ ὅδα πορεύσιμα καὶ ὅσα μόνιμα, 

διειληµµένα ῥίζαις" τὸ δὲ ἓν αὐτοῦ τόδε φοµίζειν δεῖ, 
3σ0 ος πάντα μὲν ἐξ ἀπάνεων ταῦτ ἴσει τῶν γενῶν, τὸ δὲ 

δπολὺ τούτου γῆς ἐσεὶ καὶ τῆς στερεµνίας φύσεως. ἆλλο 

δὲ χρἠ ζώου γένος θεῖναι δεύτερον γιγνόµενον ἅμα καὶ 
δυνατὺν ὀρᾶσθαι: εὖ γὰρ πλείστον πυρὺὸς ἔχει, ἔχει μὴν γῆς 

Ε τε καὶ ἀέρος, ἴχει δὲ καὶ ἁπάντων τῶν ἄλλων βραχέα 

µέρη, διὸ δὴ ζῶά τε ἐξ αὐτῶν παντοδαπὰὶ γίγνεσθαι χρὴ 

ιοφώναι καὶ ὀρώμενα. φοµίσαι δὲ δὴ δεῖ πάνεα τὰ κατ 
αὐρανὸν ταῦτα εἶναι ζώων γένη, ὃ δὴ πᾶν χρὴ φώναι 
Φεῖον γένος ἄότρων γεγονέναι, σώματος μὶν τυχὸν καλλί- 
στον, Ψυγῆς δὲ εὐδαιμονεστώτης τε καὶ ἀρίστης. δυοῖν δὲ 

αὐτοῖς μοιρῶν τὴν ἱτέραν χρὴ δύξη µεταδιδόναι ογεδόν" 
945 0 ἢ γὰρ ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀθάνατον ἕκαστον αὐτῶν εἶναι 

καὶ ΦΔεῖον τὸ παράπαν ἐξ ἁπάσης ἀνάγκης, ἤ τινα µα- 
κραίωνα βίον ἔχειν ἱκανὸν ἑκάστω ζωῆῇφ, ἦς οὐδέν τι πλεί- 
ονος ἂν προσδεῖσθαέ ποτε. φοήσωμεν οὖν πρῶτον, ὃ λέγο- 
µεν, δύο τὰ τοιαῦτα εἶναι ζῶα. πάλιν γὰρ λέγωμεν ὁρατὰ 

30 μὲν ἀμφύτερα, τὸ μὶν ἐκ πνυρύς, ὡς δόξειεν ἄν, Όλονι 
τὸ ὃ) ἐκ γῆς, καὶ τὸ μὲν γήένον ἐν ἀταξία, τὸ ὅ' ἐκ 
πυρὸς ἐν τάξει πάση κινούµενον. τὸ μὲν οὖν ἐν ἀταξίᾳ 

Β κινούµενον ἄφρον χρὴ νοµίζειν, ὕπερ ὡς τὸ πολὺ ὁρῷ τὺ 
356 περὶ ἡμᾶς ζῶον, τὸ δὲ ἐν τάξει τε καὶ οὐφανγῷ πόφον 

30 ἴχον μέγα τεκµήριον χρὴ ποιεῖσθαι τοῦ φρόνιµον εἶναι" 

κατὰ ταὐτὰ γὰρ ἂν καὶ ὡσαύτως πορενόµενον ὧεὶ καὶ 
ποιοῦν καὶ πάσχον τεκµήριον Ἱκανὸν τοῦ φρορίµας ζῆν 

εἴη παρεχόµενον. ἡ Ψυχής δὲ ἀνάγκη νοῦν κεκτηµένης 
ἁπασῶν ἀναγκῶν πολὺ μεγίστη γήνοις ἄν' ἄρχουσα γὰρ 

30 ἀλλ) οὐκ ἀρχομένη νομοθετεῖ, τὸ δὲ ἀμετάσεροφον, ὅταν 
ὃ  ψυχὴ τὸ ἄφισεον κατὰ εὺν ἄφιστον βονυλεύσήται νοῦν, τὸ 

τέλεον ἐκβαίνει τῷ ὄντε κατὰ νοῦν, καὶ οὐδὲ ἀδάμας ἂν 
αὐτοῦ κρεῖετον οὐδὲ ἀμεταστροφώτερον ἄν ποτε γένοιτο, 
ἆλλ᾽ ὄντως τρεῖᾳ µοῖραι κατέχουσαι φυλάττουσι τέλεον εἶναι 

35 τὸ βελτίστῃ βονλῇ βεβονλευμένον ἑκάστοι, θεῶν. τοῖς δὲ 
ἀνθρώποις ἐχρῆν τεκµήριον εἶναι τοῦ νοῦν ἔχειν ἄσερα τε 
καὶ ξύμπασαν ταύτην τὴν διαποφείαν, ὅτι τὰ αὐτὰ αεὶ 
πράττει διὰ τὺὸ ῥεβονλευμένα πάλαι πράττεν θαυμαστόν 
τινα χρόνον ὅσον, ἀλλ οὐ μεταβουλενόμενον ἄνω καὶ 

οὐ κώτω, τοτὲ μὲν ἕτεφα, ἄλλοτε δὲ ἄλλα πρᾶττον, πλανᾶ- 

σθαί τε καὶ µετακυκλεῖσθαι. τοῦθ ἡμῶν τοῖς πολλοῖς 
αὐτὸ τοὐναντίον ἴδοξεν, ὅτι τὰ αὐτὰ καὶ ὠσαύτως πράτ- 
τει, ψυχὴν οὐκ ἔχειν οὕτω τοῖς ἄψροσι ξυνεφίόπετο τὸ 

357 π]ῆθος, ὡς τὸ μὶν ἀνθρώπινον ἔμφρον καὶ ζῶν ὡς 

«ὔ χινούµενον ὑπολαβεῖν, τὸ δὲ Φείον ἄφρον ὡς µένον ἐν 
ταῖς αὐταῖς φοφραῖς. ἑξῆν δὲ ἀνθφρώπῳ γε, ἐπὶ τὰ καλλίω 

ΕΚ ταὶ βετίω καὶ φίλα τιθεµένῳ, λαμρβάνειν ὡς διά τοῦτο 
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αὐτὸ ἔμφρον δεῖ νοµίδεν εὐὺ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
καὶ διὰ ταὐτὰ απρᾶττο» ἀεί"' τοῦτο ὃ) εἶναι τὴν τῶν 
ἄστρων φύσιν, ἰδεῖν μὲν καλλίστην, πορείαν δὲ καὶ χο- 
ρείαν πάντων χοφῶν καϊλίστην καὶ μεγαλοπρεπεστάτην 

χορεύοντα πᾶσι τοῖς ζῶσι τὸ δέον ἀποτελεῖν. καὶ µην ὅτιδ 
Τε δικαίως ἵμφυχα αὐτὰ λέγομεν, πρῶτον τὸ μέγεθος 
αὐτῶν. διανοηθώμεν. οὐ γάρ, ὡς σμικρὰ φαντάζεται, 
τηλικαῦτα ὄντως ἐσείν, ἆλλ ἀμήχανον ἕκαστον αὐτῶν 
τὸν ὄγκον, πιστεῦσαι ὁ) ἄξιον. ἀποδείξεαι γὰρ Ἱκαραῖς 
λαμβάνεται. τὸν γὰρ ἥλιον ὕλον τῆς γῆς Όλης µείζω δια- 10 
φοηθῆναι δυνατὸν ὀρθῶς, καὶ πάντα δὴ τὰ φερόµενα 
ἄστρα θαυμαστύν τι μέγεθος ἔχει. Ἰάβωμεν δή, τίς τρό- 
πος ἂν εἴη τοσοῦτον περιφέρειν ὄγκον τινὰ φύσιν, τὸν 
αὐτὸν ἀεὶ χρόνον Όσον καὶ νῦν περιφέρεται. Φεὺν δή 
φηµι τὸν αἴτιον ἴσεσθαι, καὶ οὕποῦ' ἑεέρως εἶναι ὄννα- 15 Β 
τόν" ἔμψυχον μὲν γὰρ οὕποτε γένοιτ᾽ ἂν ἑτέρως πλὴν διὰ 
Φεόν, ὡς ἡμεῖς ἀπεφηνάμεθα, ὅτε δὲ τοῦτο οἷός εέ ἔσει 
Φεός, ἅπασα αὐτῷ ῥᾳστώνη γέγονε τοῦ πρῶτον μὲν ζῶον 

γεγονέναι πᾶν σώμα καὶ ὄγκον ἐύμπανεα, ἔπειτα, ἧπερ 
ἂν διανοηθῇ βέλτιστα, ταύτῃ φέρειν. νῦν δὴ περὶ ἁπάν- 0 
των τούτων ἕνα λόγον λέγοιμεν ὠληδῆ. οὐκ ἴστι γῆν τε 
καὶ οὐρανὸν ἅπαντάς τε ἀστέρας ὕγκους τε ἐν τούτων ϐ 
ξύμπαντας μὴ Ψυχῆς πρὺς ἑκάστω γενομένης ἢ καὶ ἐν 
ἑκάστοις εἶτα εἰς ἀπρίβειαν κατ ἐνιανεὸν οὕτω πορεύεσθαι 
κατὰ μῆνάς τε καὶ ἡμέρας, καὶ ξύμπαντα τὰ γιγνόµενα B 
ξύμπασιν ἡμῖν ἀγαθὰ γίγνεσθαι. δεῖ δὲ, ὅσῳ φλαυρό- 
τερύν ἐοτ ἄνθρωπος, µή τι ληροῦντά γε, σαφῶς δέ τι 
λέγονεα φαίνεσθαι. ῥύμας μὲν οὖν εἴ τις αὐτίας τινὰς 

ἐρεῖ σωμάτων ἢ φύσεις ἤ τι τοιοῦτον, οὐδὶν σαφὲς ἐρεῖ" 
τὸ δὲ παρ ἡμῶν εἰρημένον σφόδφ ἀναλαβεῖν χρή, πότε- 30 D 
ρο» ἔχει λόγον ὁ λόγος ἢ πάντως ὑστερεῖ, τὸ πφῶτον μὲν 

τὰ- ὄντα εἶναι δύο, τὸ μὲν φυχήν, τὸ δὲ σώμα, καὶ 
πολλὰ ἑκατέρου, πάντα δὲ ἀλλήλων ἄλλα καὶ ἑκάεερα 
ἑκατέρων, καὶ τρίτον ἄλλο οὐδὶν κοινὺν οὐδενί: διαφέρειν 

δὲ ψυχἠν σώματος. ἔμφρον μέν που, τὺ δὲ ἄφρον Φήσο- 36 
μεν, ἄρχον δέ, τὸ δὲ ἀρχόμενον, καὶ τὸ μὲν αἴτιον ἁπάν- 
των, τὸ δὲ ἀναίειον πάσης πάθης. ὥστε τά γε δὴ κατ 359 
οὐρανὺν ὑπ) ἄλλου του φάναι γεγονέναι, καὶ μὴ ψυχῆς R 
τε καὶ σώματος οὕτως εἶναι γεννήµατα, πολλὴ µωρία τε 
καὶ ἁλογία. εἰ δ᾽ οὖν δεῖ νικῷν τοὺς πιρὶ ἁπάντων τῶν 40 
τοιούτων λόγους καὶ πιστῶς Θεία φαίνεσθαι γεγονέναι τὰ 
τοιαῦτα ξύμπαντα, δυοῖν τοι Θάτερα Θετίον αὐτά: ἢ 
γὰφ Φεοὺς αὐτοὺς ταῦτα ἡὑμνητέον ὀρθύτατα, ἢ θεῶν 
εἰκόνας ὡς ὠγάλματα ὑπολαβεῖν γεγονέναι, θεῶν αὐτῶν 
ἐργασαμένων' οὐ γὰρ ὠνοήτων γε οὐδὲ βραχέος ἀξίων. {5 
αλλ’ ὅπερ εἰρήκαμεν, τούτων ἡμῖν Θάτερα Θετία, τὰ δὲ 
τεθέντα ειµητίον πάντων ἀγαλμάτων διαφερόνεως' οὐ 702 
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}ὰἀρ µήποτε φανῇ καλλίω καὶ ποινύτερα ξυμπάντων ἆν- 
Θρώπων ἀγάλματα, οὐδ' ἐν διαφέρουσι τόποις ἱδρυμένα, 
καθαριότητι καὶ σεμ»ύτητι καὶ ξυμµπάση ζωῇ διαφέροντα, 

Β ἢ ταῦτα, ὡς πάντη ταύτῃ γεγένηται. νῦν οὖν δὴ περὶ 
υθεῶν ἐγχειρῶμεν τό γε τοσοῦτον, τὰ δύο κατιδόντες ζώα 
ὁρατὰ ἡμῖν, ἅ φαµεν τὸ μὲν ἀθάνατον, τὸ δὲ γήΐνον 
ἅπαν Ὀνητὸν γεγονέναι, τὰ τρία τὰ µέσα τῶν πέντε, τὰ 
μεταξύ τούτων σαφέστατα κατὰ δύξαν τὴν ἐπιεικῇ γεγο- 
γύτα πειραθῆναι λέγειν. αἰθέρα μὲν γὰρ μετὰ τὸ πῦρ 

1ο θῶμεν, φυχὴν ὃ ἐξ αὐτοῦ τιθώμεν πλάττειν ζώα δύνα- 
2660 µιν ἴχοντα, ὥσπερ τῶν ἄλλων γενῶν, τὸ πολὺ μὶν τῆς 

6 αὐτοῦ φύσεως, τὰ δὲ αµικρύτερα ξυνδέσµου χάριν ἐκ τῶν 
ἄλλων γενῶν" μετὰ δὲ τὸν αὐθέρα ἐξ ἀέρος πλώστειν τὴν 
φυχὴν γένος ἕτερον ζώων, καὶ τὸ τρίτον ἐξ ὕδατορ' πάντα 

15 δὲ δηµιουργήσασαν ταῦτα ψυχὴν ζώων εἰκὸς ὅλον οὐρανὸν 
ἐμπλῆσαι, χφησαµένην πᾶσι τοῖς γένεσι κατὰ δύναμιν, 

πάντων μὶν μετόχων τοῦ ζῆν γεγορότων" δεύτερα δὲ καὶ 
τρίτα καὶ τέταρτα καὶ πέµπτα, ἀπὸ θεῶν τῶν φανερῶν 

D ἀρξάμενα γενέσεως, εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀἄποτελευ- 
αοτῶν. θεοὺς μὲν δή, «ία τε καὶ Ἡραν καὶ τοὺς ἄλλους 

πάντας, ὅπῃ τις ἐθέλει, ταύτῃ κατὰ τὸν αὐτὸν τιθέσθω 
γόμον καὶ πάγιον ἐχέτω τοῦτον τὸν λόγον. θεοὺς δὶ δὴ 
τοὺς ὁρατούς, µεγίστους καὶ τιµιωτάτους καὶ ὀξύτατον 

ὁρῶντας πάντη, τοὺς πρώτους τὴν τῶν ἄστρων φύσιν 
αδλεκτέον καὶ ὅσα μετὰ τούτων αἰσθανόμεθα γεγονύτα, 

μετὰ δὲ τούτους καὶ ὑπὸ τούτοις ἑξῆς δαίμονας, ἀέριον 
κ δὲ γένος, ἔχον ἔδραν τρίτην καὶ µέσην, τῆς ἑρμηνείας 

αἴτιον, εὐχαῖς τιμῶν µάλα χφεὼν χάριν τῆς εὐφήμου δια- 
πορείας. τῶν δὲ δύο τούτων ζώων, τοῦ τ ἐξ αἰθέρος 

364 1ο ἐφεξῆς τε ἀέρορ, ὃν διορώμενον ὕλον αὐτῶν ἑκάτερον 
εἶναι" παρὸν δὴ πλησίον οὐ κατάδη]λον ἡμῖν γήνεσθαι. 

945 Ἁµετέχοντα δὲ φρονήσεως Θαυμαστῆς, ὥτε γένους ὄντα εὐ- 
μαθοῦς τε καὶ µνήµονος, γιγνώσκειν μὲν ξύμπασαν τὴν 
ἡμετέραν αὐτὰ διάνοιαν λέγωμεν, καὶ τόν τε καλὸν ἡμῶν 

as καὶ ἀγαθὸν ἅμα Θαυμασεῶς ἀσπάζεσθαι καὶ τὸν σφόδρα 
κακὸν μισεῖν, ἅτε λύπης µετέχοντα ἤδη" Θιὸν μὶν γὰρ 
δὴ τὸν τέλος ἔχοντα τῆς Θείας μοίρας ἔξω τούτων εἶναι, 
λύπης τε καὶ ἡδονῆς, τοῦ δὲ φρονεῖν καὶ τοῦ γωνῶώσκειν 
κατὰ πάντα µετειληφέναι. καὶ ἑυμπλήρους δὴ ζώων οὐρα- 

ln roũ γεγονότος ἐραηνεύεσθαι πρὸς ἀλλήλους τε καὶ τοὺς 
ἀκροτώτους Θεοὺς πάντας τε καὶ πάντα, διὰ τὸ φέρε- 
οθαι τὰ µέσα τῶν ζώων ἐπί τε γῆν καὶ ἐπὶ τὸν ὅλον 
οὐρανὸν ἐλαφρᾷ φερόµενα ῥύμῃ. τὺ δὲ ἔδατορ πέµπτον 
ὃν ἡμίθεον μὲν ἀπεικώσειεν ἄν τις ὀφθῶς ἀπεικάζων ἐξ 

5 αὐτοῦ γεγονέναι, καὶ τοῦτ εἶναι τοτὶὲ μὲν ὀρώμενον, 

ἄλλοτε δὲ ἀποκρυφθὶν ἄδηλον γιγνόμενον, θαῦμα κατ’ 
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ἀμυδρὰν ὄψιν παρεχόμενον. τούτων δὴ τῶν πέντε ὄντως ϐ 
ὄντων ζώων, ὅπῃ τινὶς ἐνέτυχον ἡμῶν, ἢ καθ ὕπνον 
ἐν ὀνειροπολίᾳ πφοστυχόντες, ἢ κατὰ φήµας τε καὶ µαν- 
τείας λεχθέν τισιν ἐν ἀκοαῖς ὑγιαίνουσιν ἢ καὶ κάµνουσιν, 
ἢ καὶ τεἰευτῇ βίου προστυχέσι γενοµένοις, ἰδίᾳ τε καὶ 

δηµοσίᾳ δόξας παραγενοµένας, ὅθεν Ἱερὰ πολλὰ πολλῶν 
Ἰέγονε, τὰ δὲ γενήσεται, τοὐτών πάνεων νοµοθέτης, 

ὅσεις νοῦν κέκεηται καὶ τὸν βραχύτατον, οὕποτε μὴ τολ- 
µήσῃ καιροτομῶν ἐπὶ Θεοσίβειαν, ῆτις μὴ σαφὲς ἔχει τι, 
τρέψαι πόλιν ἑαυτοῦ. καὶ μὴν οὐδ' ὧν ὁ πίίτριος τόμος 08 
εἴρηκε περὶ θυσιῶν ἀποκωλύσει, μηδὲν τὸ παράπαν εἰδώς, 
ὥσπερ οὐδ ὃν δυνατὸν εἰδέναι τῇ θὈνητῆ φύσει τῶν τοι- 
ούτων πέρι. τοὺς δὲ ὄντως ἡμῖν φανεροὺς ὄντας θεοὺς 

ἀρ' οὐχ αὐτὸς λόγος ἔχει κακίστους εἶναι τοὺς μὴ τολ- 
μῶντας λέγειν ἡμῖν καὶ φανεροὺς ποιεῖν, ἀνοργιάστους 16 
τε ὄντας ἑτέρους Θεοὺς καὶ τιμὰς μὴ δεχοµένους τὰς 
προσηκούσας αὐτοῖς; νῦν δὲ δὴ ξυμβαίνει γινόμενον 
ἅμα τὸ τοιοῦτον, οἷον ἂν εἴ ποτέ τις ἡμῶν ἥλιον ἢ σε- Ε 
λήνην ἑωρακὼς ἦν γιγνοµένους ἐφορῶντάς τε ἡμᾶς πάν- 
τας, καὶ μὴ ἴφφαζεν ἀδύνατος ὤν πη φράζειν, τιμῆς τει 

ἀμοίρους ὄντας ἅμα, καὶ μὴ προθυμοῖτο τό γε αὐτοῦ 
µέρος εἰς ἔνειμον χώραν καταφανεῖς ἄγων αὐτοὺς ἑορτάς 
τε αὐτοῖς γίγνεσθαι ποιεῖν καὶ θυσίας, ἀπολαμβανόμενόν 
τεχφόνον ἑκάστοις µειζόνων τε καὶ ἑλαττόνων πολλάκις ἔνιαυ- 
τῶν ὥρας διανέµειν, ἄρ' οὐκ ἂν κακὸς ἑαυτῷ τε καὶ ἄλλῳ τῷ 15 
γυνώσκοντι λεγόμενος ἐν δίκῃ ξυνεδόκει λέγεσθαί ποτ ἄν; 

XA. Πῶς γὰρ οὔκ, ὦ ξένε; κάκιστος μὶν οὖν. 
46. Ἰοῦτο τοίνυν, ὦ Χλεινία φίλε, περὶ ἐμὶ νῦν 

γιγνόµενον ἴσθι φανερῶς. 
Κα. Πῶς λέγεις; 48 
4Θ. "Ίστε ὀκτῶ δυνάµεις τῶν περὶ ὅλον οὐρανὸν γε- 

γονυίας ἀδειφὰς ἀλλήλων, ὧν καθεώρακα ἐγώ. καὶ οὐδὲν 
μέγα διαπέπραγµαι" ῥᾷδιον γὰρ καὶ ἑτέρῳ. τούτων δ' 
εἰσὶ ερεῖρ αὗται, µία μὲν ἡλίον, µία δὲ σελήνης, µία δὲ Β 
τῶν πλανητῶν ἄσερων ὧν ἐμνήσθημεν ὀλίγον ἔμπροσθεν" 18 
πέντε δὲ ἕτεραι. ταύτας δὴ πάσας καὶ τούτους τοὺς ἐν 

ταύταισιν εἴτε αὐτοὺς ἠύντας εἴτε φεροµένους ἐν ὀχήμασι 
πορεύεσθαι ταύτῃ, μηδεὶς ἅλίως ποτὶ νοµίση πάντων 
ἡμῶν ὡς οἱ μὲν Θεοί εἰσιν αὐεῶν, οἱ ὅ᾽ οὔ, μηδ’ ὡς οἱ 
μὶν γνήσιοι, οἱ δὲ τοιοῦτοί τινες οἵους οὐδὲ Θέμις εἰπεῖν «ο 
ἡμῶν οὐδενί, πάντες δὲ δὴ πάντας λέγωμέν τε καὶ φῶμεν 
ἀδελφούς τ’ εἶναι καὶ ἐν ἀδελφαῖς µοίραις, καὶ τιμὰς ϐ 
ἀποδιδῶμεν μὴ τῷ μὶν ἐνιαυτόν, τῷ δὲ µῆνα, τοῖς δὲ 
μήτε τινὰ μοῖραν τάετωμεν µήτε τινὰ χρόνον, ἐν ᾧ διεξ- 
έρχεται τὸν αὐτοῦ πόλον, ἐνναποτελῶν κόσμον ὃν ἔταξε 5 
λόγος ὁ πάντων Φειότατος ὁρατόν' ὃν ὁ μὲν εὐδαίμων 

5.302 

946 
908 

4, καθαρειότητι α. — 4. q̃ ταύτῃ 49. — 6 τὸ μὶν οα. b cum pr. 4 οἱ γρ. δὲ. -- 17. μὲν del. Astius. - 
13. ἀποτελεντῶν. περὶ θεοὺς . — 32. δὲ] γὰρ a. — 30. ὃν] οὐ a. — 59, δὴ] δὲ a. — 44. ὃν] ὃν α. — μὲν οι. a. 
- εὐ, δὲ καὶ ἀποκρυφθὲν 4. 

5. ἀεχ0έν τισιν] λεχθεῖσιν Δ. — 5. τοῦ βίου 19. ὁδ. -- τε] τοῖς δὲ α΄ οἱ }ρ. 75ὲ, -- 6, δόξαις παραγενοµέναις a. 
— i. Θυσιῶν] Φιῶν γρ. Z2. — 14. ὁ αὐτὸς ας, — 18. ἂν] }ὰρ 424r. — 20. καὶ μὴ --- φράζειν οπι. Εἰείηαν. 
— ὀυνατὸς Grovius. — 15. πἱανητῶν) πάντων απ. — 38. πορεύεσθαι. ταύτῃ μηδεὶς ἄλλος a. 



981. 9588. 

364 πρῶτον μὲν ἐθαύμασεν, ἔπειτα δὲ ἔρωτα ἔοχε τοῦ κατα- 
μαθεῖν ὁπόσα θνητῆ φύσει δυνατά, ἠγούμενος ἄρισθ' 

ϱ οὕτως εὐευχέσεατώ εε διάξειν τὸν βίον τελευτήσας τε εἰς 

τόπους ἤξειν προσήκοντας ἀρετῇ, καὶ μεμνημένος ἀληθῶς 
708. ὅτε καὶ ὄντως, μεταλαβὼν φρονήσεως εἷς ὢν μιᾶς, τὸν 

ἐπίλοιπον χρόνον θεωρὸς τῶν καλλίστων γενόμενος, ὅσα 
κατ ὄψιν, διατελεῖ. νῦν δὴ εὺ μετὰ τοῦθ) ἡμῖν λοιπὸν 
λέγειν ὅσοι τ εἰσί, καὶ τίνες' οὐ γὰρ µήποτε φανῶμεν 

κ «φευδεῖς. βεβαίως δὴ διισχυρίζοµαι τό γε τοσοῦτον. λέγω 
ιογὰρ πάλιν ὀκεὼ μὶν εἶναι, τῶν δὲ ὀκτῶὼ τρεῖς μὲν εἰρῆ- 

οὔαι, πέντε ὃ) ἔτι λοιπάς. ἡ τετάρτη δὲ φορὰ καὶ διέξο- 
δος ἅμα καὶ πέµπτη τάχει μὲν ἡλίῳ σχεδὸν ἴση, καὶ οὔτε 
βραδυτέρα οὔτε Θάττων. τό Υ ἐπίπαν ἀεὶ εούτων τριῶν 
ὄντων, τὸν νοῦν Ἱκανὸν ἴχοντα ἠἡγείσθαι. λέγωμεν δὴ 

Ιδταύτας ἡλίον τ᾽ εἶναι καὶ ἑωεφόρον. καὶ τρίτον ὡς μὲν 
ὀνόμαει φράξειν οὐκ ἔστι διὰ τὸ μὴ γιγνώσκεσθαι, τού- 
του ὅ) αἴτιος ὁ πρῶτος ταῦτα κατιδὼν βάρβαρος ὤν' 

παλαιὸς γὰρ δὴ τόπος ἔθρεψε τοὺς πρώτους ταῦτα ἐννοή- 

981 σαντας, διὰ τὸ κάλλος τῆς Βερινῆς ώρας, ἣν Αἴγυπτός 
ποτε καὶ Συρία ἱκανῶς κέκτηται, φανεροὺς μὶν ὡς ἔπος 

εἰπεῖν ἀοτέρας ἀεὶ ξύμπαντας καθορῶντας, ἅτε νεφῶν 

καὶ ὑδάτων ἀπόπροσθεν ἀεὶ τοῦ κόσμου κατωκισμένους. 
360. ὅθεν καὶ πανταχόσε καὶ δεῦρ᾽ ἐξήκει, βεβασανισμένα χρόνῳ 

μνριετεῖ τε καὶ ἀπείρῳ. διὸ Θθαῤῥοῦντα χρὴ ταῦτα εἰς 

Ἰδνύμους θίσθαι" τὸ γὰρ μὴ τίµια τὰ Φθεῖα εἶναι ἢ τάδε 
μὴ Φεῖα σαφῶς οὐκ ἐμφρόρων. Ότι δὲ οὐκ ὀνόματα 

Ἡ ἔσχηκε, τήν γε αἰτίαν χφῆ λέγεσθαι ταύτην. ἁλλὰ γὰρ 
ἐπωνυμίαν εἰλήφασι θεῶν. ὁ μὲν γὰρ ἑωσφύρος ἕσπερύς 
τε ὢν αὐτὸς ᾿Αφροδίτης εἶναι σχεδὸν ἔχει λόγον καὶ µάλα 

30 Συρίῳ νομοθέτῃ πρίπον, ὁ ὅ᾽ ὁμόδρομος ἡλίῳ τε ἅμα 
καὶ τούτῳ σχεδὺὸν ᾿Ἑρμοῦ: ερεῖς ὃ) ἴτι φορὰς λέγωμεν 

ἐπὶ δεξιὰ πορευοµένων μετὰ σελήνης τε καὶ ἡλίου. ἕνα 
δὲ τὸν ὄγδοσν χρὴ λέγειν, ὃν μάλιστ' ἄν τις ἄνω κόσμον 
προσαγορεύοι, ὃς ἐναντίοᾳ ἐκείνοις ξύμπασι πορεύεται, 

36 ἄγων τοὺς ἄλλους, ὥς γε ἀνθφώποις φαίνοιτ ἂν ὀλίγα 
ο τούτων εἰδόσιν. ὅσα δὲ ἱκανῶς ἴσμεν, ἀνάγκη λέγειν καὶ 

Ἰέγομεν: ἡ γὰρ ὄντως οὖσα σοφία ταύτῃ πῃ φαίνεται 
τῷ καὶ σμιιρὰ ξυννοίας ὀφθῆς Θείας τε µετειληφότι. λοι- 
ποὶ δὴ ερεῖ ἀστέρε, ὧν εἷν μὲν βραδυτῆτι διαφέρων 

40 αὐτῶν ἐστί, Κρόνου ὃ) αὐτόν τινες ἐπωνυμίαν φθέγγον- 
ται" τὸν δὲ μετὰ τοῦτον βραδυτῆει λέγειν χφὴ «ιόφ" 
"άρεος δὲ ὁ μετὰ τοῦτον" πώντων δὲ οὗτος ἐφυθρώτατον 

366 ᾖἴχει χρώμα. χαλεπὸν δὲ οὐδὲν τούτων κατανοῇσαί τινα 
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poctorros τινος, ἀλλά µαθόντα, ὡς λέγομεν, ἡγεσθα, Ὁ 
δεῖ, τόδε γε μὴν διανοηθῆναι χφὴ πάντ ἄνδρα Ἓλληνα, 
ὡς τόπον ἴχομεν τὸν τῶν Ἑλλήνων πρὺς ἀρετὴν ἐν τοῖς 
σχεδὸν ἄριστον. εὐ δ' ἐπαιγετὸν αὐτοῦ χρὴ λέγειν ὅτι 
µέσος ἂν εἴη χειμώνων τε καὶ τῆς θερινῆς φύσεως. ἡ ὅ᾽ 6 
ἑσεεροῦσα ἡμῖν εἰς τὸ θερινὸν φύσις τοῦ περὶ τὸν ἐκεῖ 
τόπον, Όπερ εἴπομεν, Όσεερον αὐτοῖς παραδέδωκε τὸ 
τούτων τῶν θεῶν τοῦ κόσμου κατανύηµα. λάβωμεν δὲ 
ὡς ὃ τί περ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον Ε 
τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται. καὶ δὴ καὶ περὶ τὰ νῦν ιο 
λεγόμενα ταὐτὸν δεῖ διανοηθῆναι τοῦτο, ας χαλεπὸν μὲν 
πάντα τὰ τοιαῦτα ἀναμφιοβητήτως ἐξευρίσκειν, πολλὴ ὃ᾽ 
ἐλπὶς ἅμα καὶ καλὴ κάλλιον καὶ δικαιότερον ὄνεως τῆς 988 
ἐκ τῶν βαρβάρων ἐλθούσης φήμης τε ἅμα καὶ Φεραπείαρ 
πάντων τούτων τῶν Θεῶν ἐπιμελήσεσθαι τοὺς Ἓλληνας, 16 
παιδείαις τε καὶ ἐκ «Πελφῶν µαντείαις χρωµένους καὶ 
πάσῃ τῇ κατὰ νόμους Φεραπείᾳ. τόδε δὲ µηδεί ποτε 

φοβηθῇ τῶν Ἑλλήνων, ὡς οὐ χρὴ περὶ τὰ θεῖά ποτε 
πραγµατεύεσθαι θνητοὺρ ὄντας, πᾶν δὲ τούτου διανοη- 
Φῆναι τοὐναντίον, ὡς οὔτε ἄφφρον ἐσεί ποτε τὸ Φθεῖον 30 
οὔτε ὧγνοεῖ που τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀλλ οἶδεν ὅτι 
διδάσκονεος αὐτοῦ ἐυνακολουθήσει καὶ µαθήσεται τὰ δι- 
δασκόµενα, ὅτι δὲ διδάσκει τοῦτο αὐτὸ ἡμᾶς, μανθάνο- 
μεν δὲ ἡμεῖς, ἀριθμόν τε καὶ ἀριθμεῖν, οἶδε δή που" 

πάντων γὰρ ἀφρονέστατον ἂν εἴη τοῦτο ἀγνοοῦν' τὸ λε- 3 
γόµενον γὰρ ὢν ὄνεως αὐτὸ αὐεὸ ἀγνοοῖ, χαλεπαῖνον 
τῷ δυναμένρ µανθάνειν, ἆλλ᾽ οὗ συγχαῖρον ἄνευ φθόνου 
διὰ θεὸν ἀγαθῷ γενοµένῳ. λόγον δὴ καὶ πολὺν καὶ κα- 
λὸν ἴχει, τότε μὶν ὅτε περὶ θεῶν ἦν ἀνθρώποις διανοή- 
µατα πρῶτα, ὥς τ) ἐγένοντο οἷοί ε᾿ ἐγίγνονεο καὶ οἵαρ γι 
µετεχειρίζοντο πράξεις, μὴ κατὰ νοῦν τοῖς σώφροσι λέ- 
Ίεσθαι μηδὲ φίλως, μηδ ὡς οἱ δεύτεροι, ἐν οἷς πρεσβύ- 
τατα μὲν τὰ πυρὸς ἐλέγετο καὶ ὕδατος καὶ τῶν ἄλλων 

σωμάτων, ὕστερα δὲ τὰ τῆς θαυμαστῆς φυχῆς, καὶ φορὰ 
αρείττων καὶ τιμιωτέρα ἣν σῶμα εἴληχε φέρεν αὐτό 38 
τε ἑαυτὸ θερµότητι καὶ φύξεσι καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, 

ἀλλ’ οὐ ψυχὴ σῶμά τε καὶ ἑαυτήν, νῦν ὅὃ ὅτε λέγομεν D 
φυχἠν μέν, ἄνπερ ἐν σώµατι γένηται, Θαῦμα οὐδὲν κινεῖν 
τε καὶ περιφέρειν τοῦτο καὶ ἑαυτήν, οὐδ' ἡμῖν ἀπιστεῖ 
ψυχἠ κατὰ λόγον οὐδένα, ὡς βάρος οὐδὲν περιφέρειν 40 
δυναµένη. διὸ καὶ νῦν ἡμῶν ἀξιούντων, Ψυχῆς οὔσης 
αἰείας τοῦ ὅλου, καὶ πάντων μὲν τῶν ἀγαθῶν ὄντων 
τοιούτω», τῶν δὲ αὖ φλαύρων τοιούτων ἄλλων, τῆς μὲν 

307 

18. τρόπος Αα δα. — 20. θ) Ἱκανῶς 4 δαν. -- 331. κἐκτηµένους 4 δα, κεκτηµένος τ. -- 34. Φαν 
— 25. ἢ τάδε μὴ Φεῖα] τὰ δὲ τίµια 4 Ἐδέατ, — 38. έπωνυ αν] καὶ ὀνόματα ᾱ- — Ὀεῶν) πρὸς ἐνίων ᾱα. -- 33. 
αὐτὸς (αὐτὸς ϱ.) Αφροδίτης - - - πρέπον, ὁ] ὁ αὐτὸς εἶναι, ἴχει δὴ λόγον" ὁ Za. — 21. τούτῳ σχεδὀν Ἑφμοῦ] * 

κρόνου 
ηλίου δὲ, ἡλίου 4, φαίνονα Z, Φαίνωνα o. —- Σείλβων 7 

ἐπωνυμίαν] ο ., — Winekelmannus. — 41. λέγειν χρὴ «ιός) Φαέθοντα α. — 42. Αρεος] Πυρόεις a. — 
λέγομεν ᾱ. — 34, ὃς - - ἄλλους οσα, Za. — 40. 

ρύτατον a. 
9. παραλάβωσι ο ευπι V παραλάβωµεν ουπα οεἰοτῖ libris ab. 

καὶ 455, καὶ ος. 4. — 35. ἣν] τὴν AHr, τὴν τὸ α, τὸ 8, ἣν τὸ ſtallhaumus. 
— 29, ἑαυτήν. οὐδ be. — 43. τῆς] τοῖς ᾱ. 

- 19, τούτωι 4 Έ Θατ. — 30. καὶ] καὶ ὁ μὲν 
— 26. θερμότησι Orellius. 



105 

τ φοφρᾶς πάσης καὶ κινήσεως Φυχὴν αἀίαν εἶναι θαῦμα 
Εξ οὐδέν, τὴν ὃ' ἐπὶ τὀγαθὺν φορὰν καὶ κίνησιν τῆς ἀρί- 

στης Ψυχῆς εἶναι, τὴν ὅ) ἐπὶ τοὐναντίον ἐναντίαν. νένι- 

κηκέναι δεῖ καὶ νικᾷν τὰ ἀγαθὰ τὰ μὴ τοιαῦτα. ταῦτα 
5 ἡμῖν εἴρηται πάντα καεὰ τὴν τῶν ἀνοσίων τιμωρὺν δίκην. 

περὶ δὲ δἡ τὸ δοκιµαζόµενον οὐγ οἷόν τε ἡμῖν ἀπιστεῖν, 
959 «ὡς οὐ δεῖ τόν γε ἀγαθύν σοφὺν ἡμᾶς ἠγεῖσθαι. τὴν δὲ 

σοφίαν ταύτην ἣν ζητοῦμεν πάλαι, ἴδωμεν ἄν ποτ ἄρα 
ἐπινοήσωμεν ἢ κατὰ παιδείαν ἢ κατὰ εέχνην, ἤντινα τοῦ 

10 γιγνώσκειν ἐνδεεῖς ὄντες τῶν δικαίων ἀγνώμονες ἂν εἶμεν, 
ὄντες τοιοῦτοι. δοκοῦμεν δή µοι, καὶ λεκτέον: ἄνω γὰρ 
καὶ κάτω ζηεῶν, ᾗ µοι καταφανἠς Ἰέγονε, πειράσυµαι 
δήλην ὑμῖν αὐτὴν ἀποτελεῖν. τὸ δὴ µέγιστον ἀρετῆς οὐ 
παλῶφ πραττόµενον ἡμῖν γέγονεν αἴτιον, ὡς ἄρει σηµαί- 

Ίδνειν ἐκ τῶν εἰρημένων µοι ὀφύδρα δοκεῖ. μεῖζον μὲν γὰρ 
B ἀριτῆς μηδεὶς ἡμᾶς ποτὶ πείθῃ τῆς εὐσεβείας εἶναι τῷ 

τοῦ Ὀνητῷ γένει" τοῦτο ὃ ὅτι ὃν ἁμαθίαν τὴν µεγίστην ἐν 
ταῖς ἀρίσταις φύσεσιν οὐ Ἰέγονε, λεκτίον. ἄρισται δὃ᾽ 
εἰσὶν αἱ χαλεπώτατα μὲν ἂν γερόµεναε, µέγιστον δὲ ὄφελος, 

369 0 ἂν γέρνωνεαι" τά τε γὰρ τῆς βραδείας τε καὶ τῆς ἐναντίας 

φύσεως μετρίως ἀποδεχομένη φυχὴ καὶ πράως εὔκολος ἂν 
εἴη, τήν τε ὠνδρίαν ἀγαμένη, καὶ πρὸς τὺὸ σωφφονεῖν 

6 εὐπεθής, καὶ τό γε µέγισεον, ἐν ταύταις ταῖς φύσεσι 

δνναμένη μανθάνειν καὶ µνήµων οὖσα εὖ µάλα χαίΐρειν 

αοτούτοις αὐτοῖς ὀύναις ἂν φιλοµαθὴς ὥστ) εἶναι. ταῦτα 

γὰρ οὔτε ῥάδια φύεσθαι, γεγόμενά τε καὶ τροφῆς καὶ 
παιδείας τυχύντα ἧς δεῖ, τοὺς πλείστους αὐτῶν καὶ χεί- 
«ους κατέχειν ὀρθότατα δύναιτ ἂν τῷ φρονεῖν καὶ πράτ- 

τειν καὶ λέγειν περὶ Φεοὺς ἕκαστα, ὡς δεῖ τε καὶ 
40 ὅτε δεῖ, περὶ Δυσίας τε καὶ καθαρμοὺς τῶν περὶ Φισύς 

τε καὶ ἀνθρώπους, οὐ οχήµασι τεχνάζοντας, ολλά ἁληθείᾳ 
ὮῬ τιμῶντας ἀρετήν, ὃ δὴ καὶ μέγιοτόν ἔσει ξυμπάντων πάση 

τῇ πόλει. τοῦτο δὴ οὖν τὸ µέρος εἶναί φαµεν φύσει κυ- 
ριώτατον καὶ δυνατὸν ὡς οἷόν τε κάλλιστα καὶ ἄφιστα 

απμαθεῖν, εἰ διδάσκοι τις. ὦλλ οὐδ' ἂν διδάξειεν, εἰ μὴ 
Φιὸς ὑφηγοῖτο: εἴτ οὖν διδάσκοι, κατὰ τρόπον ὃἳ μὴ 
ὅρῷ τὸ τοιοῦτον, κρεῖετον μὴ µανθάνειν' ὅμως ὁ) ἐκ 

τῶν νῦν λεγομένων ἀνάγκη μαθεῖν ταῦτα καὶ ἐμὲ λέγειν 
τὴν τοιαύτην τε καὶ ἀρίστην φύσιν. πειρώµεθα δὴ τῷ τε 

3 ο λόγω διεξελθεῖν ἅ τε’ ἐσεὶ καὶ οἷα καὶ ὡς δεῖ µανθάνειν, 
0 κατὰ δύναμιν τήν τ΄ ἐμὴν τοῦ λέγονεος καὶ τὴν τῶν ὃν- 

990 ναμένων εἰσακοῖσαι Θεοσεβείας, ὧτινι τρύπῳ τίς τινα 

µαθήσεται. σχεδὸν μὲν οὖν ἐσεὶν ἄτοπον ὠἀκούσαντι" τὺ 
ὅ' ὄνομα αὐτοῦ λέγοµεν ἡμεῖς γε, ὃ τις οὐκ ἄν ποτε dö- 

εσδειε δύ ἀπειρίαν τοῦ πράγματος, «ἀσερονομίαν. ἀγνοεῖτε 
ὅτι σοφώτατον ἀνάγκη τὸν ἀληθῶς ἀσερονόμον εἶναι, μὴ 
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τὸν καθ Ἡσίοδον ἀσερονομοῦνεα καὶ πάντας τοὺς τοιού- 

τους, οἷον δυσμάςᾳ τε καὶ ὠνατολὰς ἐπεσκεμμένον, ἀλλὰ 
τὺν τῶν ὀκτώ περιόδων τὰς ἑπτὰ περιόδους, διεξιούσης 
τὸν αὐτὸν κύκλον ἑκάστης, οὕτως ὡς οὐκ ἂν ῥᾳδίως ποτὲ 

πᾶσα φύσις ἱκανὴ γένοιτο Θεωρῆσαι, μὴ Θαυμαστῆς µε-ῦ Β 
τέχουσα φύσεως. ὃ νῦν εἰρήκαμεν ἐροῦμίν τε, ὥς φαµεν, 
ὅπῃ διῖ τε καὶ ὅπως χρεών µανθήάνειν. πρῶτον ὃ᾽ ημῖν 

τόδε Ἱεγέσθω. σελήνη μὲν περίοᾶον τὴν αὐτῆς τάχιστα 
διέξεισιν, ἄγυυσα µῆνα καὶ πανσέληνον πρώτην" δεύτερον 
δὲ κατανοεῖν δεῖ τὸν ἥλιον, τροπὰς ἄγοντα διὰ πάσης 19 
τῆς αὐτοῦ περιόδου, καὶ τούτῳ τοὺς ξυνδρόµους. ἵνα δὲ 
μὴ πολλάκις ταὐεὰ περὶ τῶν αὐτῶν διαλεγώµεθα, τὰς 
ἄλλας ὅσας ἐν τῷ πρόσθεν διεξήλθοµεν ὁδοὺς τούτων οὗ ϐ 
ῥάδιον ξυννοεῖν. ἐπὶ δὲ ταῦτα παρασκευάζοντας φύσεις, 371 
δν ὃς δυνατὸν εἶναι χρεὼν πολλὰ προδιδάσκοντα καὶ ἐθί- 15 
ζοντα δεῖ διαπονήσασθαι παῖδα ὄντα καὶ νεανίσκον. διὸ 
μαθημώτων δέον ἂν εἴη: τὸ δὲ µέγιστόν τε καὶ πρῶτον 
ἀριθμών αὐτῶν, ἆλλ' οὐ σώματα ἐχύνιων, ἀλλὰ ὅλης 
τῆς τοῦ περατοῦ τε καὶ ἀρτίου γενέσεώς τε καὶ δυνάμεως, 
ὕσην παρέχεται πρὸς τὴν τῶν ὄντων φύσιν. ταῦτα δὲπο 
μαθόνει τούτοις ἐφεξῆς ἐσεὶν ὃ καἰοῦσι μὶν σφόδρα γε Ὁ 
λοΐον ὄνομα γεωμετρίαν, τῶν οὐκ ὄντων δὲ ὁμοίων ἀλλή- 
λοις φύσει ἀριθμῶν ὁμοίωσι πρὺς τὴν τῶν ἐπιπέδων 
μοῖφαν γεγονυίά ἐσει διαφανής: ὃ δὴ θαῦμα οὐκ ἀνθρώ- 
πινον ἁλλὰ γεγονὺς Θεῖον φανερὸν ἂν γίγνοιτο τῷ ὄννα- 35 
μένῳ ξυννοεῖν. µετά δὲ ταύτην τοὺς τρὶς πηὐξημένους καὶ 
τῇ στερεᾷ φύσει ὁμοίους, τοὺς δὲ ἀνομοίους «ὖ γεγονότας 

ἑτέρᾳ τέχνῃ ὁμοίᾳ ταύτῃ, ἣν δὴ γεωμετρίαν ἐκάλεσαν οἳ 
προστυχεῖς αὐτῇ Ἰεγονότεο. ὃ δὲ θΘεῖόν τ’ ἐοτὶ καὶ Όαυ- Ε 
μαστὸν τοῖς ἐγκαθορῶσέ τε καὶ διανοουµένοις, ὧς περὶ 30 
τὸ δυπλάσιον ἀἄεὶ στρεφοµένης τῆς δυνάμεως καὶ τὴν ἐξ 
ἐναγτίας ταύτῃ καθ ἑκάσεην ἀναλογίαν εἶδος καὶ γένος 
ἀποτυποῦεαι πᾶσα ἡ φύσις. ἡ μὲν δὴ πφώτη τοῦ δνπλα- 
σίου κατ ἀριθμὸν ἓν πρὸς δύο κατὰ λόγον φεροµένη, 

ὀμπλάσιον δὲ ἡ κατὰ δύναμιν οὖσα" ἡ ὅ' εἰς τὸ στερεόν 35 
τε καὶ ἁπτὸν πάλιν αὖ διπλάσιον, ἀφ ἑνὸς εἰς ὀκτὼ 

διαπορενΏεῖσα"' ἡ δὲ διπλασίου μὲν εἰς μέσον, ἴσως δὲ 
τοῦ ἐλάτεονος πλέον ἔλαττόν τε τοῦ μείζονος, τὸ ὁ' ἔεε- 
ϱον τῷ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχον τε καὶ 

ὑπερεχόμενον. ἐν µέσῳ δὲ τοῦ Ὦξ πρὸς τὰ δώδεκα ἑυνέβη 40 
τό τε ἡμιόλιον καὶ ἐπίτριτον. τούτων αὐτῶν ἐν τῷ µέσῳ ὮἙ 
ἐπ᾽ ἀμφότερα στρεφοµένη τοῖς ἀνθρώποιᾳ σύμφωνον χρείαν 
καὶ σύμμετρον ἀπενείματο παιδιᾶς ῥυθμοῦ τε καὶ ἆρμο- 

Σίας χάριν, εὐδαίμονε χορείᾳ Ἰ]ουσῶν δεδομένη. ταῦτα 

μὲν οὖν δὴ ταύτῃ γιγνίσθω τε καὶ ἐχέω ἔύμπαντα" τὺ {5 
ὁ) ἐπὶ τούτοις τέλος, εἰς Θείαν γένεσιν ἅμα καὶ τὴν τῶν 
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ὁρατῶν καλλίστην τε καὶ θΘειοτάτην φύσιν ἰτίον, ὕσην 
ἀνθρώποις θεὸς ἴδωκε κατιδεῖν, ἣν οὕποτε ἄνεν τῶν νῦν 

C  διερηµένων μὴ κατιδὼν ἐπεύξεταί τις ῥᾳστώνη παραλα- 
βεῖν. πρὺς τούτοις δὲ τὸ καθ’ ἓν τῷ κατ᾿ εἴδη προσακεέον 

6 ἐν ἑκάσταις ταῖς συρουσίαις, ἐρωτῶντά τε καὶ ἐλέγχοντα 
τὰ μὴ καλῶς ῥηθέντα": πάντως γὰρ καλλίστη καὶ περώτη 
βάσανος ἀνθράποις ὀρθῶς γίγνεται, ὅσαι δὲ οὐκ οὖσαι 

373 προσποιοῦνται, µαταιύτατος πόνος ἁπάντων. ἔτι δὲ τὴν 
ἀκρίβειαν τοῦ χρόνου ἡμῖν ληπτέον, ὡς ἀκριβῶς ἀποτελεῖ 

D ιοπάντα τὰ κατ’ οὐρανὸν γιγνόµενα, ὃν ὁ πιστεύσας ὡς ὁ 
Ίόγος ἀληθὴς γέγονεν, ὅτι πρεοβύτερόν τ᾽ ἐοτν ἅμα καὶ 
Βειότερον φυχἠ σώματος, ἠγήσαις ἂν παγκάλως τε καὶ 
ἑκανῶς εἰφῆσθαι τὸ θεών εἶναι πάντα πλέα καὶ µηδέποτε 
λήθη μηδὲ ἀμελείᾳ τῶν κρειττόνων ἡμᾶς παρωλιγωρῆσθαι. 

ο νοητέον ἅ” ἐστὶ περὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τόδε, ὡς ἐὰν μὲν 
τις ἕκαστα τούτω» ὀρθῶς λαμβάνῃ, μµέγ ὄφελος γίγνεται 

τοῦ τῷ παραλαμβάνοντι κατὰ τρόπον, εἰ δὲ µή, Θιὸν ἄμεινον 

Ε ἀεὶ καλεν. ὁ δὲ τρόπος ὅδε' ἀνάγκη γὰφ τό γε τοσοῦτον 

φράζειν. πῶν διάγραµµα ἀφιθμοῦ τε σύστηµα καὶ ἆρμο- 
30 νίας σύστασιν ἅπασαν τῆς τε τῶν ἄσερων περιφορᾶς τὴν 

ὁμολογίαν οὖσαν µίαν ἁπάντων ὀραφανῆναι δεῖ τῷ κατὰ 
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δια, ταύεῃ πορευτέον. ἁμελῆσαι δὲ οὐ θεμιτόν ἐστι θεῶν 
κἀταφωνοῦς γενομένης τῆς πάντων αὐτῶν κατὰ τρόπον 
λεγομένης φήμης εὐτυχοῦς. τὸν δὲ ξύμπαντα ταῦτα οὕτως 
εἰληφότα, τοῦτον λέγω τὸν ἀληθέσεατα σοφώτατον" ὃν Β 
καὶ δμοχυρίζομαι παίζων καὶ οπουδώζων ἅμα, ὅτε ὃα- 6 
φάτω τις τῶν τοιούτων τὴν αὐτοῦ μοῖραν ἀναπλήσει, 

σχεδὸν ἐόνπερ ἴτ ἀποθανὼν ᾖ, μήτε µεθέξειν ἴτι πολ- 

λῶν τότε καθάπερ νῦν αἰσθήσεων, μιᾶς τε μοίρας µετει- 

ληφότα μόνον καὶ ἐκ πολλῶν ἕνα γεγονότα εὐδαίμονά τε 

ἔσεσθαι καὶ σοφώτατον ἅμα καὶ µακάριον, εἴτε τις ἓν 19 
ἠπείροις εἴτ᾽ ἐν νήσοις µικάριος ὢν ξῇ, κἀκεῖνον μεθέξειν 
τῆς τοιαύτης del τύχης, κεῖεε δημοσία τις ἐπιτηδεύσας C 

ταῦτα εἴτε ἐδίᾳ διαβιῷ, τὰ αὐτὰ καὶ ὠσαύτως αὐτὸν 
πράξει παρὰ Φεῶν. ὃ δὲ κατ ἀρχώς τε ἐλέγομεν, καὶ 
νῦν αὐτὸς πάρεσει λόγος ἀληθὴς ὄντως, ὡς οὐ δυνατὸν 15 

ἀνθρώποις τελέως µακαφρίοις τε καὶ εὐδαίμοσι γενέσθαι 
πλὴν ὀλίγων, ἴστι ταῦτα ὀρθῶς εἰρημένα: ὁπόσοι γὰφ 
Φεῖοι καὶ σώφρονες ἅμα τῆς ἄλλης τε µετέχοντες ἀρετῆς 
φύσει, πρὸς ὃὲ τούτοις ὅσα µαθήµατος ἔχεται µακαρίου D 

πάντα εἰληφότες, ὢ ὃ) ἴσειν εἰρήκαμεν, τούτοισι µύνοις 20 
τὰ τοῦ δαιμονίου ξύμπαντα ἱκανῶς εἴληχέ τε καὶ ἔχει. τοῖς 

ερόπον µανθάνοντι, ἀναφανήσεται δὲ ἄν, ὃ ἀέγομεν, μὲν οὖν ταῦτα οὕτω διαπονήσασιν ἰδίᾳ Ἰέγομεν καὶ δη- 315 

994 ὀρθῶς τις εἰς ἓν βλέπων μανθάνῃ" δεσμὸς γὰρ πεφυκὼς µοσίᾳ κατὰ νόµον τίθεµεν, εἰ πρεσβύτου τέλος ἀφικο- 
πάντων τούτων εἶς ἀναφανήσιται διανοονµένοις. εἰ δ' µένοι τὰς µεγίότας ἀρχὰς παραδίδοσθαι δεῖν, τοὺς ὅ᾽ 

30 ἄλλως πως ταῦτα μεταχειριεῖταί τις, τύχην δεῖ καλεῖν, ἄλλους τούτοις ξυνεποµένους εὐφημεῖν πάντας Φεοὺς ὤμα B 

ὥσπερ καὶ λέγομεν. υὐ γὰρ ἄνευ γε τούτων µήποτέτις καὶ πάσας, καὶ τὸν νυκτερινὸν ξύλλογον ἐπὶ ταύτην τὴν 
ἐν πόλεσιν εὐδαίμων γένητωι φύσις, ἆλὶ οὗτος ὁ τρόπος, σοφίαν ἱκανῶς γνόντας τε καὶ δοκιµάσαντας ἡμᾶς ὀρθό- 

318 αὔτη ἡ τροφή, ταῦτα τὰ µαθήµατα εἴτε χαλεπὼ εἴτε ῥά-  τατα πάντας παρακαλεῖν. Ε 

6, πάντων ᾱ. — δ. προσποιεῖσθαι 28. — 18. αὕτη ἡ ευ Astio he: αὕτη επι libris a. — τὰ om. a. 
7. ἔτ᾽ ος. a. — 12. καὶ εἶτε ᾱ. — 13. καὶ ante ὠσαύτως Οἱ1. a. — 15, αὐτὸς ου Ἠελκετο ο: αὐτὶς οὔΗ 

Ubris a. — 18. τε ἄλλης a. — 36, πάσας θεὰς καὶ a. 
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Εἰς, δύο, τρεῖς' ὁ δὲ δὴ τέαρτος ἡμῖν, ὦ φίλε Τί- 
µαιε, ποῦ, τῶν χθὶς μὶν δαιτυµύνων, τὰ νῦν ὅ᾽ ἑστια- 
τόρων; 

Τι. ᾽ασθένειά τις αὐτῷ ξυνέπεσεν, ὦ Σώκρατες: οὐ 
βγὰρ ἂν ἑκὼν τῆσδε ἀπελείπετο τῆς ἐυνουσίας. 

Σ., Οὐκοῦν σὺν εώνδέ τε ἔργον καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ 
ἀπόντος ἀναπληροῦν µέρος; 

TI. Πάνν μὲν οὖν, καὶ κατὰ δύναμέν γε οὐδὲν ἑλλεί- 

Ἡ ψφομεν" οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη δίκαιον χθὶς ὑπὸ σοῦ ξενισθέν- 

Ίοτας οἷς ἦν πρέπον ξενίοις μὴ οὐ προθύµως σἳ τοὺς λοι- 
ποὺς ἡμῶν ἀντεφεσειᾷν. 

Σ9. «0 οὖν µέμνησθε ὅσα ὑμῖν καὶ περὶ ὧν ἐπέ- 
ταξα εἰπεῖν, 

τί. Τὰ μὶν µεμνήµιδα, ὅσα δὶ μή, σὗ παρὼν 

4 ι0 ὑπομνήσεις. μᾶλλον δὲ, εἰ μή τί σοι χαλεπόν, ἐξ ἀρτῆς 
διὰ βραχίων πάλιν ἐπάνελθε αὐτά, ἵνα βεβαιωθῇ μᾶλλον 
παρ’ ἡμῖν. 

[η Σα, Ταῦτ ἶσται. χΌές που τῶν ὑπ ἐμοῦ ῥηθέντων 
Ἰόγων περὶ πολιτείας ἦν τὸ κεφάλαιον, οἵα τε καὶ ἐξ 

ο οἵων ὠνδρῶν ἀρίστη κατεφαίφετ᾽ ἄν µοι γενέσθαι. 

τι. Καὶ µόλα γε ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, ῥηθεῖσα πᾶσι 
κατὰ νοῦν. 

Σ0,. Αρ οὖν οὐ τὸ τῶν γεωργῶν, ὕσαι τε ἄλλαι 
τέχναι, πρῶτον ἐν αὐτῇ χωρὶς διει]όμεθα ἀπὸ τοῦ γένους 
τοῦ τῶν προπολεµησόντων: 

ΤΙ. Ναί. J 

Σ9. Καὶ κατὰ φύσιν δὴ δόντες τὸ καθ αὑτὸν ἑκάστῳ 5 
πρὀσφοφον ἓν µόνον ἐπιτήδευμα καὶ µίαν ἑκάσεῳ τέχνη», Ὁ 
τούτους οὓς πρὺ πάντων ἴδει πολεμεῖν εἴπομεν, ὡς ἄρα 
αὐτοὺς δέοι φύλακας εἶναι µόνον τῆς πόλεως, εἴ τέτις 

ἔξωθεν ἢ καὶ τῶν ἴνδον ἴοι κακομργήσων, δικάζοντας 
μὶν πράως τοῖς ἀρχομένοις ὑπ αὐτῶν ἅτε φύσει φίλοις 10 
οὖσι, χαλεποὺς δὲ ἐν ταῖς µάχαις τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν 8 
ἐχθρῶν γινοµένους. 

ΤΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
Σ0, Φύσιν γὰρ οἶμαί τινα τῶν φυλάκων τῆς ψυχῆς 

ἐλέγομεν ἅμα μὲν θυμοειδῆ, ἅμα δὲ φιλόσοφον δεῖν εἶναι 15 5 
διαφερόντως, ἵνα πρὸς ἑκατέρους δύναιντο ὀρθῶς πρῶοι 
καὶ χαλεποὶ γίγνεσθαι. 

τί. Ναί 

Σ0. Τέ δὲ εροφήν; ἀρ οὐ γυμναστικῇ καὶ μουσικῇ 
μαθήμασίτε, ὅσα προσήκει τούτοις, ἐν ἅπασι τεθράφθαε; κο 

ΤΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ8. Τοὺς δέ γε οὕτω τραφέντας ἐλέχθη που μήτε Β 

ὁ, ουνέπεσεν 8ο. -- 11. ἀνταφεσειῶν ο. — 12. ἡμῖν Ὁ. 
ον ο, ἐπιτήδευμα καὶ µίων ἑκάστῳ τέχνην cum Ἡοκκοτο ο: ἐπιτήδευμα µίαν ἑκάσεην τέχνη» Ὑρ. 4. ἐπιτήδευμα καὶ 
ἀφ᾿ ἑκάσεου τῆι τέχνηι 48 εἰ corr. Θ, ἐπιτήδευμα ἑκάστῃ τέχνη a. — 9. ἴνδον) ἔνδοῦεν 40. -- 10. πρπέως α. -- 
19, δ)] δαὶ ab. — καὶ μονσικῇ ον. Ἠοκκοτὶ operae. -- 30. ὅδοις Δ. 



χουσὺν μήτε ἄργυρον μήτε ἄλλο ποτὶ μηδὶν κτῆμα ἔαυ- 
τῶν ἴδιον νομίζειν δεῖν, ἀλλ’ ὡς ἐπικούρους μισθὀν λομ- ᾿ 
βάνοντας τῆς φυλακῆς παρὰ τῶν σωζομένων ὑπ' αὐτῶν, 

ὅσος σώφροσι μέτριος, ἀναλίσκειν τε δὴ κοινῇ καὶ ἔυνδι- 
δ αιτωµένους μετ ἀλλήλων ἕῃν, ἐπιμέλειαν ἔχοντας ἀρετῆς 
διὰ παντός, τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ἄγοντας σχολήν. 

TI. Ἐλέχθη καὶ ταῦτα ταύτῃ. 
ιἩ Σ0. Καὶ μὶν δὴ καὶ περὶ γυναικών ἐπεμνήσθημεν, 

ὡς τὰς φύσεις τοῖς ἀνδράσι παφαπλησίας εἴη ἔνναρμο- 
10 στέον καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα πάντα κοινὰ κατά τε πύλεμον 

καὶ κατὰ τὴν ἄλλην δίαιταν δοτέον πάσαις. 

ΤΙ. Ταύτῃ καὶ ταῦτα ἐλέγετο. 
ΣΩ. Τί δὲ δὴ τὺ περὶ τῆς παιδοποιίας: ἢ τοῦτο 

μὲν διὰ τὴν ἀήθειαν τῶν λεχθέντων εὐμνημόνεντον, ὅτι 

16 κοινὰ τὰ τῶν γάµων καὶ τὰ τῶν παίδων πᾶσιν ἁπάντων 
6 ἐτίθεμεν, μηχανώμενοι ὅπως µηδείς ποτε τὸ γεγενηµένον 
Ὦ αὐτῷ ἰδίᾳ γνώσοιτο, νομιοῦσι δὲ πάντες πάντας αὐτοὺς 

ὁμογενεῖς, ἀδελφὰς μὲν καὶ ἀδελφοὺς ὕσοιπερ ἂν τῆς 
πρεπούσης ἐντὸς ἡλικίας γίγνωνται, τοὺς δ' ἔμπροσθεν 

30 καὶ ἄνωθεν γονέας τε καὶ γονέων προγόνουφ, tos δ' εἰ 
τὸ κάτωθεν ἐκγόνους παϊδάς τ᾽ ἐκγόνων: 

ΤΙ. Ναί, καὶ ταῦτα εὐμνημόνευτα ᾗ 1έγεις. 
Σ9, "Όπως δὶ δὴ κατὰ δύναμιν εὐθὺς γήνοιντο ας 

ἄριστοι τὰφ φύσεις, ἄφ οὐ µεμνήμεθα ὡς τοὺς ἄρχοντας 
1ο ἴφαμεν καὶ τὰς ἀρχούσας δεῖν εἰς τὴν τῶν γάμων ούνερ- 

E ἔιν λάθρᾳ μηχανᾶσθαι κλήροις τισὶν Όπως οἱ κακοὶ χω- 

οἱς οἳ τ᾽ ὠγωθοὶ ταῖς ὁμοίαις ἑκάτεροι ξυλλήξονται, καὶ 
µή τις αὐτοῖς ἔχθρα διὰ ταῦτα γέγνηται, τύχην ἡγουμέ- 
γοις αἰτίαν τῆς ξυλλήξεως ; 

30 ΤΙ. Μεμνήμεθα. 

ΣΩ. Καὶ μὴν ὅτι γε τὰ μὶν τῶν ἀγαθῶν θΘρεπτέον 
ἔφαμεν εἶναι, τὰ δὲ τῶν κακῶν εἰς τὴν ἄλλην λάθρα 
διαδοτέον πόλιν; ἐπανξανομένων δὲ σκοποῦντας αεὶ τοὺς 

ἀξίους πάλιν ἀνάγειν δεῖν, τοὺς δὶ παρὰ σφίσιν ἀναξίους 
15 εἰς τὴν τῶν ἐπανιόντων χώραν µεταλλάττεινη 

ΤΙ. Οὕτως. 

Σ., Αρ οὖν δὴ διεηλύθαμεν ἤδη καθάπερ χθές, 
7. «ὡς ἐν κεφαλαίοις πάλιν ἐπανελθεῖν; ἢ ποθοῦμεν ἴτι τι 

τῶν ῥηθέντων, ὦ φίλε Τέμαιε, ἀπολειπόμενον: 

δω ΤΙ Οὐδαμῶς, ὁλλὰ ταὐτὰ ταῦτα ἦν τὰ λεχθέντα, 

ὦ Σώκρατες. 
558 Σ9. ᾿Ακούοιτ ἂν ἤδη τὰ μετὰ ταῦτα περὶ τῆς πολι» 

τείας ἦν διήκθομεν, οἷόν τι πρὺς αὐτὴν πεπονθὼς τυγ- 
χάνω. πφοσέοικε δὲ δή τινί µοι τοιῶδε κὸ πάθος, οἷον 

45 εἴ τις ζῶα καλά που Θεασάμενος, εἴτε ὑπὸ γραφῆς εἰρ- 

10. καὶ τὰ τῶν ἐπιτηδευμάεων α. — 13. δὴ οι. ᾱ. — τῆς οπ.. ᾱ. — 
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γασµένα εἶἴτε καὶ ζῶντα ἁληθινῶς, ἠσοχίαν δὲ ἄγοντα, 
εἰς ἐπιθυμίαν ἀθίκοιτο Θεάσασθαι κινούµενά τε αὐτὰ καί 
τι τῶν τοῖς ούµασι δοκούντων προσήκειν κατὰ τὴν ἄγω- 

γίαν ἀθλοῦντα. ταὐτὸν καὶ ἐγὼ πέπονθα πρὺς τὴν πόλιν ϱ 
ἣν διήλθοµεν" ἡδίως γὰρ ἄν του λόγω διξιόντος ἁπού- 6 
σαιμ᾽ ἄν, ἄθλους οὓς πόλις ἀθλεῖ, τούτους αὐτὴν ἄγωνι- 

ζομένην πρὸς πόλεις ἄλλας, πρεπόνεως εἴν τε πύ]εμον ὧφι- 

κοµένην καὶ ἐν τῷ πολεμεῖν τὰ προαήκοντα ἀποδιδοῦσαν 
τῇ παιδείᾳ καὶ τροφῇ κατά τε τὰς ἐν τοῖς ἴργοις πρά- 
ξεις καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς λόγοις διρµηνεύσεις πρὸς ι6 

ἑκάστας τῶν πόλεων. ταῦτ) οὖν, ὦ Κριεία καὶ Ἑρμόκρα-- 
τες, ἐμαυτοῦ μὲν αὐτὸς κατέγνωκα µή ποτ ἂν δυνατὺς Ὦ 
γενέσθαι τοὺς ἄνδρας καὶ τὴν πόλιν ἱκανῶς ἐγκωμιάσαι. 
καὶ τὸ μὲν ἐμὺν οὐδὶν Θαυμαστόν' ἀλλὰ τὴν αὐτὴν δόξαν 

ε[κηφα καὶ περὶ τῶν πάλαι γεγονότων καὶ τῶν νῦν ὄντων 158 

ποιηεῶνι οὔ τι τὺ ποιητικὸν ἀειμάζων γένος, ἁλλά παντὶ 

δήλον ὡς τὸ μιμητικὸν ἔθνος, οἷς ἂν ἐντραφῇ, ταῦτα 

µιµήσεται ῥᾷστα καὶ ἄριατα, τὸ ὅ᾽ ἐπεὺς εἶς τροφῆς ἑκά- 
στοις γιγγόμενον χαλεπὸν μὲν ἔφγοις, ἔτι δὲ χαλεπώτερον Ἑ 
λόγοις εὖ μιμεῖσθαι. τὸ δὲ τῶν σοφιστῶν γένος αὖ πολ; 3 

λῶν μὲν λόγων καὶ καλών ὅὕλλων µάλα ἔμπεφον ἤγημαι, 

φοβοῦμαι δὲ µή πως, ἅτε πλανητὸν ὂν κατὰ πύλεις οὐνή- 
σεις τε ἠδίας οὐδαμῆ διωκηκὸς, ἄστοχον ἅμα φιλοσόφων 

ἀνδρῶν ἡᾖ καὶ πολιτικῶν, ὅσ ἂν οἷά τε ἐν ποϊέμῳ καὶ 
µάχαις πράττοντες ἔργῳ καὶ λόγῳ προσομιλοῦντες ἑκάστοις 15 
πράττοιεν καὶ Λέγοιεν. καταλέλειπται δὴ τὸ τῆς ὑμιτέρας 
Έξιως γένος, ἅμα ἀμφοτέρων φύσει καὶ τροφῇ µετέχον. 
Τίμαιός τε γὰρ ὅδε, εὐνομωτάτης ὢὤν πόλεως τῆς ἐν 
αλίᾳ Αοκρίδος, οὐσίᾳ καὶ γένει οὐδενὸς ὕστερος ὤν 

τῶν ἐκεῖ, τὰς µεγίστας μὶν ἀρχάς τε καὶ τιμὰς τῶν ἐν τῇ 10 
πόλει µετακεχείρισται, φιλοσοφίας ὅ) αὖ κατ ἐμὴν δόξαν 
ἐπ ἄκρον ἁπάσης ἐλήλνδε" Ἀριτίαν δέ που πάντες οἳ 

τῇδ᾽ ἴσμεν οὐδενὸς ἰδιώτην ὄντα ὧν Ἱέγομεν' τῆς ὅ Ἑρ- 
μοκράτους αὖ περὶ φύσεως καὶ τροφῆς, πρὸς ἅπαντα 

ταῦτ) εἶναι ἱκανῆς πολλῶν μαρευρούντων πιότευτέον . 38 n 
διό καὶ γθὶς ἐγὼ διανοούμενος ὑμῶν δεοµένων τὰ περὶ 9 
τῆς πολιτείας διελθεῖν προθύµως ἐχαριζόμην, εἰδὼς ὅτι 

τὺν ἑξῆς λόγον οὐδένες ἂν ὑμῶν ἐθειόντων Ἱκανώτερον 
ἀποδοῖεν: εὖς γὰρ πόϊεμον πρέποντα κααστῄσαντες τὴν 

αὐλιρ ἄπανε' αὐτῇ τὰ προσήκονεα ἀποδοῖς) ἂν μόνοι τῶν ο 
νῦν. εἰπὼν δὴ εάπιταχθέντα ἀνεεπίταξα ἡμῖν ἃ καὶ 

νῦν λέγω. ἐνυνωμολογήσατ, οὖν κοινῇ σχεφάµενοι πρὸς 

ἡμᾶς αὐτοὺς εἰς νῦν ἀνταποδώσειν µοι τὰ τῶν λόγων ὁ 
ξένα, πάρειµί τε οὖν δὴ κεποσµηµένος ἐπ᾽ αὐεὰ καὶ πάν- 
των ἐτοιμύτατος ὢν δέχεσθαι. η 

15. μηχανωμένοις b. — 12. γγώσαιτο Ἡ. 
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φαύλων αὐ. — 35. ἐπανξομένων α. -- αἰεὶ α. -- 15. διαλλάττειν 4. -- 31. δᾷ 0Η, . — 38, ποθοίης a. -- τε ΟΠ. a. 
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ἘΡ. Καὶ μὶν δὴ, καθάπερ εἶπε Τίμαιως ὅδε, ὦ 
Σώκρατες, οὔτε ἐλλεψομεν προθυµίας οὐδὶν οὔτ' ἔστιν 
οὐδεμία πρόφασις ἡμῖν τοῦ μὴ δρᾷν ταῦτα, ὥστε καὶ 
χθὶς εὐθὺς ἐνθένδε, ἐπειδὴ παρὰ Ἀριείαν πρὸς τὸν ἔε- 

δνῶνα, οὗ καὶ καταλύομεν, ἀφικόμεθα, καὶ ἔτι πρότερον 
ὮῬ καθ ὁδὸν αὖ ταῦτα ἐσκοποῦμεν. ὁ δ' οὖν ἡμῖν λόγον 

εἰσηγήσατο ἐκ παλαιᾶς ἀκοῦς' ὃν καὶ νῦν λέγε, ὦ Χρι- 
τία, τῷδε, ἵνα ἐυνδοκιµάσῃ πρὸς τὴν ἐπίταξιν εἴτ ἐπι- 

τήδειος εἴς ἀνεπιτήδειός ἐστιν. 

1. ΧΡ. Ταῦτα χρὴ δρᾷν, εἰ καὶ τῷ ερίτῳ κοινωνῷ Τι- 

µαίῳ ξυνδοκεῖ, 

10 ΤΙ. «οκεῖ µήν. 

ΚΕ. ᾿ακονε δή, ὦ Σώκρατες, λόγου µάλα μὶν ἀτό- 
που, παντάπασί γε μὴν ἀληθοῦς, ὧφ ὁ τῶν ἑπτὰ σοφώ- 

ΕΊΙδτατος Σόλων ποτ᾽ ἔφη. ἦν μὶν οὖν οἰκεῖος καὶ σφόδρα 
φίλος ἡμῖν «4ρωπίδου τοῦ προπάππου, καθάπερ λέγει 
πολλαχοῦ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιήῄσει' πρὸς δὲ Κριτίαν τὸν 
ἡμέτερον πάππον εἶπεν, ὡς ἀπεμνημόνενεν αὖ πρὸς ἡμᾶς 
ὁ γέρων, ὕτι μεγάλα καὶ Θαυμαστὰ τῆσδ εἴη παλαιὰ 

30 ἔργα τῆς πόλεως ὑπὸ χρόνου καὶ φθορᾶς ἀνθρώπων 
ἠφανισμένα, πάντων δὲ ἓν µέγιστον, οὗ νῦν ἐπιμνηοθ εἴσι 

8: Ἠπαρέπον ἂν ἡμῖν εἴη σοί τε ἀποδοῦναι χάριν καὶ τὴν θεὺν 
ἅμα ἐν τῇ πανηγύρει δικαίως τε καὶ ἀληθῶς οἰόνπερ 
ἡμνοῦντας ἐγκωμιάζειν. 

”. Σᾳ. Εὖ λέγις. ἀλλὰ δὴ ποῖον ἔργον τοῦτο Κριτίας 

οὐ λεγόμενον μέν, ὡς δὲ πραχθὲν ὄντως ὑπὸ τῆσδε τῆς 
πόλεως ἀρχαῖον διηγεῖεο κατὰ τὴν Σόλωνος ἀκοήν; 

ΚΡ. ᾿Ἐγὼ φράσω παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον οὗ νέου 

ἀνδρός. ἦν μὲν γὰρ δὴ τότε Κριτίας, ὡς ἴφη, σχεδὸν 
Β 20 ἐγγὺς ἤδη τῶν ἐνενήκοντα ἐεῶν, ἐγὼ δέ πῃ μάλιστα ὅε- 

κέτης: ἡ δὲ Κουρεῶεις ἡμῖν οὖσα ἐεύγχανεν ᾽Απατουρίων. 
τὸ δὴ τῆς ἑορτῆς σύνηθες ἑκάστοτε καὶ τύτε ξυνέβη τοῖς 

44 παιαίν' ἆθλα γὰρ ἡμῖν οἱ πατέρες ἔθεσαν ῥαψῳδίας. 
πολλῶν μὲν οὖν δὴ καὶ πολλὰ ἐλέχθη ποιητῶν ποιήματα, 

305 ἅτε δὲ νέα κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὄντα τὰ Σόλωνος 
πολλοὶ τῶν παίδων ἤσαμεν. εἶπεν οὖν δή τις τῶν φρατέρων, 
εἴκε δὴ δοκοῦν αὐτῷ τότε εἴτε καὶ χάριν τινὰ τῷ Κριτίᾳ 

6 φίρων, δοκεῖν οἱ τά τε ἄλλα σοφώτατον γεγονέναι Σό- 
λωνα καὶ λατὰ τὴν ποίησιν αὖ τῶν ποιητών. πάντων ἔλευ- 

«0 Θεριώτατον». ὁ δὴ γέρων, ἀφύδρα γὰρ οὖν μέμνημαι, 

μµάλα τε ἤσθη καὶ διαμειδιάσας εἶπεν Ἐἴ γε, ὦ ̓Αμύ- 
φα»δρε, μὴ παρέργφ τῇ ποιήσει κατεχρήσατο, ἀλλ’ ἐσπου- 

δάκει καθάώπερ ἄλλοι, τόν τε λόγον ὃν ἀπ Αἡύπτου 
δεῦρο ἠνέγκατο ἀπετέλεσε, καὶ μὴ διὰ τὰς στάσεις ὑπὸ 

«κακών τε ἄλλων, ὅσα εὗρεν ἐνθάδε ἤκων, ἠναγκάσθη 
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καταμελῆσαι, κατά y ἐμὴν δόξαν οὔτε Ησίοδος οὔτε Ὁ 
"Όμηρος οὔτε ἄλλος οὐδεὶᾳ ποιητὴς εὐδοκιμώτερος ἐγένετο- 534 
ἄν ποτε αὐτοῦ. Τίς δ' ἦν ὁ λόγος, ἡ δ᾽ ὃς, ὦ Κριτίαι Ἡ 
περὶ µεγίστης, ἔφη, καὶ ὀνομαστοτάτης πασῶν δικαιότατ᾽ 

ἂν πράξεως οὔσης, ἣν ἦδε ἡ πόλις ἔπραξε μέν, διὰ δὲ 5 
χρόνον καὶ φθορὰν τῶν ἐργασαμένων οὐ διήρκεσε δεῦρο 
ὁ λόγος. 4έγε ἐξ ἀρχῆς, ἡ δ' ὃς, τί τε καὶ πῶς καὶ παρὰ 
τίνων ὡς ἆληθῆ διακηκοὼς ἔλεγεν ὁ Σόλων. Ἔσει τις {8 
κατ Αἴγυπτον, ἡ ὃ ὃς, ἐν τῷ «4έλτα, περὶ ὃ κατὰ κο- K 
ρυφἠν στίζεται εὐ τοῦ Νείλου ῥεῦμα, Σαἴεικὸς ἐπικαλού- 10 
µενος νοµός, τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Σάΐς, 

ὅθεν δὴ καὶ 'Άμασις ἦν ὁ βασιλεύς: οἷς τῆς πόλεως θεὺς 
ἀρχηγός εἰς ἐστιν, Αἰγυπτιστὶ μὲν εοὔνομα Νηϊ9, Ἐλληνιστὶ 
δέ, ὡς ὁ ἐκείνων λόγος, ᾿Αθηνᾶ" µάλα δὲ φιλαθήναιοι 
καί τινα τρόπον οἰκεῖοι τῶνδ' εἶναί φασιν. οἵ δὴ Σόλων 15 
ἔφη πορευθεὶς σφόδρα τε γενέσθαι παρ αὐτοῖς ἔνειμος, 
καὶ δὴ καὶ τὰ παλαιὰ ἀνερωτῶν τοὺς μάλιστα περὶ ταῦτα 98 
τῶν Ἱερέων ἐμπείρους σχεδὸν οὔτε αὐτὸν οὔτε ἄλλον ᾿Ἐλ- 
Ίηνα οὐδένα οὐδέν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, εἰδότα περὶ τῶν τοι- 
ούτων ἀνευρεῖν. καί ποτε προαγαγεῖν βουληθεὶς αὐτοὺς 0 
περὶ τῶν ἀρχαίων εἰς λόγους, τῶν τῇδε τὰ ἀρχαιότατα 
λέγειν ἐπιχειρεῖν, πεφὶ Φορωνέως τε τοῦ πρώτου ἱεχθέν- 
τος καὶ Νιόβης, καὶ μετὰ τὸν κατακλυσμὸν αὖ περὶ 6ευ- 
καλίωνος καὶ Πύῤῥας ὡς διεγένοντο μυθολογεῖν, καὶ 
τοὺς ἐξ αὐτῶν γενεαλογεῖν, καὶ τὰ τῶν ἐτῶν ὅσα ἦν οἷς 15 Β 
ἔλεγε πειρᾶσθαι διαμνημονεύων τοὺς χρόνους ἀριθμεῖν" 
καί τινα εἰπεῖν τῶν ἱερέων εὖ µάλα παλαιόν: 3 Σόλων, 

Σύλων, Ἓλληνες ciel παϊδές ἔστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐκ 

ἴστιν. Ακούσας οὖν, Πῶς τί τοῦτο λέγεις; φάναι. Νέοι {3 
ἐστέ, εἰπεῖν, τὰς ψυχὰς πάντες" οὐδεμίαν γὰρ ἐν αὐταῖς 30 
ἔχετε δύ ἀρχαίαν ἀκοὴν παλαιὰν δόξον οὐδὶ µάθηµα 

χθόνῳ πολιὸν οὐδέν. τὸ δὲ τούτων αἴειον τόδε. πολλαὶ 6 
καὶ κατὰ πολλὰ φΏοραὶ γεγόνασιν ἀνθρώπων καὶ ἔσονται, 
πυρὶ μὶν καὶ ὕδατι µέγισεαι, µυρίοις δὲ ἄλλοις ἕεεραι 
βοαχύτεραι. τὸ γὰρ οὖν καὶ παρ ὑμῖν Ἱεγόμενον, ὥς 35 
ποτε Φαέθων Ἡλίου παῖς τὸ τοῦ πατρὸς ἅρμα ζεύξας 

διὰ τὸ μὴ δυνατὸς εἶναι κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ὁδὸν ἐλαύ- 
γεν τά τε) ἐπὶ γῆς ξυνέκαυσε καὶ αὐτὸρ κερανρωθεὶς 
ὀμφθάρη, τοῦτο μύθου μὲν σχῆμα ἴχον λέγεται, τὸ ὅ᾽ 
ἀληθές ἔσει τῶν περὶ γῆν καὶ κατ οὐρανὸν ἐύντων πα- αι Ὁ 
ράλλαξις καὶ διὰ μακρῶν χρόνων γιγνοµένη τῶν ἐπὶ γῆς 
πυρὶ πολιῷ φθορά. τόεε οὖν ὅσοι κατ ὄρη καὶ ἐν ύψη- 
λοῖς εόποις καὶ ἐν ξηροῖς οἰκοῦσι, μᾶλλον διόλλυνται τῶν 

ποταμοῖς καὶ Θαλάττη προσοικούντων’ ἡμῖν δὲ ὁ Νεῖλος 
εἴς τε τὰ ἄλλα σωτὴρ καὶ τότε ἐκ ταύτης τῆς ἀπορίας α5 
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αώδει Ἰυόμενος. ὅταν d αὖ οἱ θεοὶ τὴν γῆν ὕδασι καθαί- 
ροντες κατακλύζωσιν, οἱ μὲν ἐν τοῖς ὄρεσι διασώξονται 

Ἐ Ὦµβουκόλοι νομεῖᾳ τε, οἱ ὅ᾽ ἐν ταῖς παρ ὑμῖν πόλεσιν εἰς 
τὴν Φάλατταν ὑπὸ τῶν ποταμῶν φέρονται" κατὰ δὲ 

43 στήνδε τὴν χώραν οὔτε τότε οὔτε ἄλλοτε ἄνωθεν ἐπὶ τὰς 
ἀρούρας ὕδωρ ἐπιῤῥεί, τὸ δ’ ἐναντίον κάτωθεν ἐπανιέναι 
πέφυκεν. ὅθεν καὶ δὲ ἃς αλίας τἀνθάδε σωξόµενα λέγε- 
ται παλαιότατα. τὸ δὲ ἀληθές, ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὅπου 

μὴ χειμὼν ἐξαίσιος ἢ καῦμα ἀπείργει, πλέον, τοτὶ δὲ 

48 ιο ἔλαττον ὧεὶ γένος ἐσεὶν ἀνθρώπων" ὅσα δὲ ἢ παρ ὑμῖν 
ἢ τῇδε ἢ καὶ κατ ἄλλον τόπον ὧν ἀκοῇ ἴσμεν, εἴ πού 
τι καλὸν ἢ µέγα γέγονεν ἢ καί τινα διαφορὰν ἄλλην 
ἔχον, πάντα γεγραµµένα ἐκ παλαιοῦ τῇδ' ἐσεῖν ἐν τοῖς 

Ἱεροῖς καὶ σεσωσµένα. τὰ δὲ παρ ὑμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις 
15 ἄρτι κατεσκευασµένα ἑκάστοτε τυγχάνει γράμμασι καὶ 

ἅπασιν ὁπόσων πόλεις δέονται, καὶ πάλιν δι εἰωθότων 

ἐτῶν ὥσπερ νόσημα ἥκει φερόµενον αὐτοῖς ῥεῦμα οὐρά- 
Β Ἅνιον καὶ τοὺς ἀγραμμάτους εε καὶ ἀμούσουρ ἔλιπεν ὑμῶν, 

ὥστε πάλιν ἐξ ἀρχῆς οἷον νέοι γέγνεσθε, οὐδὲν εἰδότες 

φο οὔτε τῶν τῇδε οὔτε τῶν παρ ὑμῖν, ὅσα ἦν ἐν τοῖς πα- 

λαιοῖς χρόνοις. τὰ γοῦν νῦν δὴ γενεαλογηθέντα, ὦ Σό- 
λων, περὶ τῶν παρ ὑμῖν ἃ δτῆλθες, παίδων βραχύ τι 
διαφέρει μύθων, οἳ πρῶτον μὲν ἕνα γῆς κατακλυσμὸν 
µέμνησθε πολλών ἔμπροσθεν γεγονότων, ἔτι δὲ τὸ κάλ- 

45 15 1ιστον καὶ ἄριστον γένος ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐν τῇ χώρα τῇ 
παρ ὑμῖν οὐκ ἴστε γεγονός, ἐξ ὧν σύ τε καὶ πᾶσα ἡ πό- 

ο Us ἔσει τὰ νῦν ὑμῶν περιλειφθέντος ποτὲ σπέρματος 
βραχέος, ἀλλ ὑμᾶς 1έληθε διὰ τὸ τοὺς περιγενοµένους 
ἐπὶ ποὶλὰς γενεὰς γράμμασι τελευτᾷν ἀφώνους. ἦν γὰρ 

30 δή ποτε, ὦ Σόλων, ὑπὲρ τὴν µεγίστην φθορὰν ὕδασιν ἡ 
νῦν Αθηναίων οὖσα πόλις ἀρίστη πρός τε τὸν πόλεµον 
καὶ κατὰ πάντα εὐνομωτάτη διαφερόνεως": ᾗ κάλλιστα 
ἔργα καὶ πολιτεῖαι γενέσθαι λέγονται κάλλισται πασῶν, 
ὁπόσων νῦν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἡμεῖς ἀκοὴν παρεδεξάµεθα. 

Ὦ 45 Ακούσας οὖν ὁ Σόλων ἴφη θαυμάσαι καὶ πᾶσαν προθν- 
µίαν σχεῖν δεόµενος τῶν Ἱερέων πάντα δί ἀκριβείας οἱ 
τὰ περὶ τῶν πάλαι πολιτῶν ἑξῆς διελθεῖν. τὸν οὖν Ἱερέα 
φάναι: Φθόνος οὐδείᾳ, ὦ Σόλων, ἀλλὰ σοῦ τε ἕνεκα ἐρῶ 
καὶ τῆς πόλεως ὑμῶν, μάλιστα δὲ τῆς Θεοῦ χάριν, ἣ τήν 

«ὖτε ὑμετέραν καὶ τήνδ’ ἔλαχε καὶ ἔθρεφε καὶ ἐπαίδενσε, 
προτέραν μὲν τὴν παρ ὑμῖν ἔτεσι χιλίοις, ἐκ Γῆς τε καὶ 

Ε Ἡφαίστου τὺ σπέρμα παραλαβοῦσα ὑμῶν, τήνδε δὲ ὑστέ- 

ραν. τῆς δὲ ἐρθάδε διακοσµήσεως παρ ἡμῖν ἐν τοῖς ἕε- 

ροῖς γράµµασιν ὀκτακισχιλίων ἐτῶν ἀριθμὸς γέγραπται. 

αὁ περὶ δὴ τῶν ἐνακισχίλια γεγονότων ἔτη πολιτῶν σοι ὅη- 
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λώσω διὰ βραχέων νόμους τε καὶ τῶν ἔργων αὐτοῖς ὃ 24 
κάἁλιστον ἐπράχθη" τὸ ὅ᾽ ἀκριβὶς περὶ πάντων ἐφεξῆς 16 
εἰσαῦθις κατὰ σχολήν, αὐτὰ τὰ Ἰράμματα λαβόντες, 
διέξιµεν. τοὺς μὶν οὖν νόμους σκόπει πρὺς τοὺς τῇδε" 
πολλὰ γὰρ παραδείγµατα τῶν τότε παρ ὑμῖν ὄντων ἐν- δ 
Φάδε νῦν ἀνευρήσεις, πρῶτον μὲν τὸ τῶν ἱερέων γένος 
ἀπὸ τῶν ἄλλων χωρὶς ἀφωρισμένον, μετὰ δὲ τοῦτο τὸ 
τῶν δημιουργῶν, ὅτι καθ αὐεὸ ἕκαστον ἅλ]ῳ δὲ οὐκ 
ἐπιμιγνύμενον δημιονργεῖ, τό τε τῶν νοµέων καὶ τὸ τῶν 
Θηρεντῶν τό τε τῶν γεωργῶν. καὶ δὴ καὶ τὸ µάχιμον γένος ιο 
ᾖσθησαί που τῇδε ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν κεχωρισµένον, ἩΒ 
οἷς οὐδὲν ἄλλο πλὴν τὰ περὶ τὸν πόλεµον ὑπὸ εοῦ νόµου 
προσετάχθη µέλειν. ἔτι δὲ ἡ τῆς ὁπλίσεως αὐτῶν σχέσις 
ἀσπίδων καὶ δοράτων, οἷς ἡμεῖς πρῶτοι τῶν περὶ τὴν 
᾿Ασίαν ὠπλίσμεθα, τῆς Θεοῦ, καθάπερ ἐν ἐκείνοις τοῖς ια 

τόποις, παρ ὑμῖν πρώτοις ἐνδειξαμένης. τὸ δ᾽ αὖ περὶ 

τῆς φρονήσεως, ὁρᾷς που τὸν γόµον τῇδε ὅσην ἐπιμέλειαν 
ἐποιήσατο εὐθὺς κατ ἀρχὰς περί τε τὸν κόδµον ἅπαντα, ϐ 
µέχρι µαντικῆς καὶ ἰατρικῆς πφὸς ὑγίεαν, ἐκ τούτων 

Δείων ὄντων εἰς τὰ ἀνθρώπινα ἀνευρών, ὅσα τε ἄλλαφο 

τούτοις ἔπεται µαθήµατα, πάντα κεησάµενος. ταύτην 
οὖν δὴ τότε Εύμπασαν τὴν διακόσµησιν καὶ σύνταξιν ἡ 

δεὸς προτέρους ἡμᾶς διακοσµήσασα κατώκισεν, ἐκλεξαμένη 7 

τὸν τόπον ἐν ᾧ γεγένησθε, τὴν εὐκρασίαν τῶν ὡὠρῶν ἐν 
αὐτῷ κατιδοῦσα, ὅτι φφονιμωεάτους ἄνδρας οἴσοι. ἅτ ε 
οὖν φιλοπόλεμός τε καὶ φιλόσοφος ᾖ θεὸς οὖσα τὸν προσ- Ὦ 

Φερεσεάτους αὐτῇ μέλλοντα οἴσειν τόπον ἄνδρας, τοῦτον 

ἐκλεξαμένη πρῶτον κατῴκισεν. Φκεῖτε δὴ οὖν νόµοις τε 
τοιούτοις χρώμενοι καὶ ἔτι μᾶλλον εὐνομούμενοι πάσῃ τε 

πάντας ἀνθρώπους ὑπερβεβηκότες ἀρετῇ, καθάπερ εἰκὺς 1η 
γεννήµατα καὶ παιδεύµατα θεῶν ὄντας. πολλὰ μὲν οὖν 
ὑμῶν καὶ μεγάλα ἔργα τῆς πόλεως τῇδε γεγραμµένα θαν- 
µάζεται, πάντων μὴν Ἑν ὑπερέχει µεγέθει καὶ ἀριῇ' ΕἘ 
λέγει γὰρ τὰ γεγραµµένα, ὅσην ἡ πόλις ὑμῶν ἔπαυσέ 

ποτε δύναμιν ὕβρει πορενοµένην ἅμα ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώ- as 
πην καὶ ᾿σίαν, ἔξωθεν ὁρμηθεῖσαν ἐκ τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ 
πελάγους. τότε γὰρ πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος" νῆσον 
γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν, ὃ καλεῖεε, ὥς φατε ὑμεῖς, 

Ἡρακλέους στήλας: ἡ δὲ νῆσος ἅμα Αιβύης ἦν καὶ Ασίας 
μείζων, ἐξ ᾗς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς τότ᾽ {ο 
ἐγίγνετο πορευοµένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν κατανει- 
κρὺ πᾶσαν ἤπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πὀν- 35 

τον. τάδε μὲν γάρ, ὅσα ἐντὸς τοῦ στόματος οὗ λέγομεν, 
φαίνεται λιμὴν στενόν τινα ἔχων εἴσπλουν' ἐκεῖνο δὲ πέ- 
Ίαγος ὄντως ἢ τε περιέχουσα αὐτὸ γῆ παντελώς ἀληθῶς ο 18 
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ὀρθύτατ ἂν ἱέγοιτο ἤπειρος. ἐν δὲ δὴ τῇ ᾽Ατλαντίδι νήσῳ 
ταύτῃ μεγάλη ουνέστη καὶ Θαυμαστὴ δύναμις βασιλέων, 
κρατοῦσα μὶν ἁπάσης τῆς νήσου, ποὶλῶν δὲ ἄλλων νήσων 
καὶ μερών τῆς ἠπείφον' πρὺς δὲ τούτοις ἔτι τῶν ἐντὸς 

Ἡ δτῇδε ιῤίης μὲν ἠρχον µέχρι πρὺς 4ἵγυπτον, τῆς δὲ Εὐ- 

ρώπης µέχρι Τυῤῥηνίας, αὔτη δὴ πᾶσα ἔνναθροισθεῖσα 
εὖς ἓν ἡ δύναμις τόν τε παρ ὑμῖν καὶ τὸν παρ’ ἡμῖν καὶ 
τὸν ἐντὸς τοῦ στόµατος πάντα τόπον μιᾷ ποτ ἐπεείρη- 
σεν ὁρμῆ δουλοῦσθαι. τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς 

ιοπόλεως ἡ δύναμες εἰς ἅπαντας ἀνθρώπονς διαφανὴς ἀφετῇ 
τε καὶ ῥώμῃ ἐγένετο" πάνεων γὰρ προστᾶσα εὐφυχίᾳ καὶ 

ϱ τέχναις ὅσαι κατὰ πύλεμο», τὰ μὶν τῶν Ελλήνων ἠγον- 
µένη, τὰ ὃ᾽ αὐτὴ μονωθεῖσα ἐξ ἀνάγκης τῶν ἄλλων 
ἀποστάντων, ἐπὶ τοὺς ἐσχάεουᾳ ἀφικομένη κιωδύνους, 

1 κρατήσασα μὶν τῶν ἠπιόντων τρόπαια ἵστησε, τοὺς δὲ 
µήπω δεδονλωµένους διεκώλυσε δουλωθῆναι, τοὺς ὃ) ἄλ- 
λους, ὅσοι κατοικοῦμεν ἐνεὺς ὄρων Ἡρωνλείων, ἀφθόνωφ 
ἅπαντας ἠλευθέφωσεν, ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων 
καὶ κατακλυσμῶν γενοµένων, μιᾶς ἡμέρας καὶ νυκεὺς 

D a0 χαλεπῆς ἐλθούσης, τό τε παρ ὑμῶν µάχιμον πᾶν ἀθρόον 
ἴδυ κατὰ γῆς, ἤ τε ᾽Ατλαντὶς νῆσος ὡὠσαύτως κατὰ τῆς 

19 Φθαἰάετης δῦσα ἠφανίσθη" διὸ καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀδιε- 
ρεύνητον γέγονε τὺ ἐκεῖ πέλαγος, πηλοῦ κάρτα βαθέος 
ἐμποδὼν ὄντος, ὃν ἡ νῆσος ἱζομένη παρέσχετο. 

. Τὰ μὶν δὴ ῥηθένεα, ὦ δώκρατες, ὑπὸ τοῦ παλαιοῦ 
Κριτίου. κατ ἀκοὴν τὴν Σόλωνος, ὡς συντόμως εὐπεῖν, 

κ ἀκήκοας" λέγοντος δὲ δὴ χθὶς σοῦ περὶ πολιεείας καὶ τῶν 
ἀνδρῶν οὔς ἔλεγερ, ἐθαύμαζον ἀναμιμνησκόμενος αὐτὰ 
ἃ νῦν λέγω, καταροῶν ὡς δαιµονίῶρ ἔν τινος εύχης οὐκ 

ao ἄπο σκοποῦ ἐυνηνέχθης τὰ πολλὰ οἷς Σύλων εἶπιν. οὐ 
6 μὴν ἐβουλήθην παραχρῆμα εἰπεῖν διὰ χρόνου γὰρ οὐχ 

Ἱκανῶς ἐμεμνήμην. ἐνενόησα οὖν ὅτι χρεὼν εἴη µε πρὺς 
ἐμαυτὸν πρῶτον Ἱκανῶς πάντα ἀναλαβύντα λέγειν οὕτως. 
ὅθεν ταχὺ ξυνωμµολόγησά σοι τἀπιταχθέντα χθές, ἡγού- 

Άδμενος, ὕπερ ἐν ἅπασι τοῖς εοιοῖσδε µέγιστον ἔργον, λόγον 
τινὰ πρέποντα. τοῖς βουλήμασιν ὑποθέσθαι, τούτου µε: 
τρίως ἡμᾶς εὐπορήσειν. οὕτω δή, καθάπερ ὅδ' εἶπε, χθές 

τε εὐθὺς ἐνθένδε ἀπιὼν πρὺς τούσδε ἀνέφερον αὐτὰ ἀνα- 

Ἡ μιμνησκύμενος, ὠπε]θών τε σχεδόν τι πώντα ἐπισκοπῶν 
«ο τῆς νυκεὺς ἀνέλαβον. ὡς δή τοι, τὸ λεγόμενον, τὰ παί- 

δων µαθήµατα Φαυμαστὸν ἔχει τι μνημεῖον! ἐγὼ γὰρ ἃ 
μὲν χθὶς ἤκονσα, οὐκ ἂν οἶδα εἰ δυναίµην ἅπαντα ἐν 

μνήμη πάλιν λαβεῖν ταῦτα δὲ ἃ πάμπολυν χρύνον δια- 
90 κήκοα, παντάπασι Φαυμάσαιμ’ ἂν εἴ τί µε αὐτῶν διωπέ- 
αὔ φευγεν. ἦν μὲν οὖν μετὰ πολλῆς ἡδονῆς καὶ παιδικῆς τότε 

. 
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ἀκουόμενα, καὶ τοῦ πρεσβύτου προθύμως µε διδάσκοντος, Ὁ 
ἄτ᾽ ἐμοῦ πολλάκις ἐπανερωτώντος, ὥστε οἷον ἐγκαύματα 
ἀνεκπλύτου γραφῆς ἔμμονώ µοι γέγονε. καὶ δὴ καὶ τοῖσδε 
εὐθὺς ἔλεγον ἕωθεν αὐτὰ ταῦτα, ἵνα εὐποροῖεν λόγων μετ 

ἐμοῦ. νῦν οὖν, οὗπερ ἕνεκα πάντα ταῦτα εἴρηται, λέγειν 6 
εἰμὶ Έτοιμος, ὦ Σώκρατες, μὴ µόνον ἐν κεφαλαίοις ἆλλ' 
"ὥσπερ ἤκουσα καθ ἕκαστν. τοὺς δὲ πολίτας καὶ τὴν 
πόλιν ἣν χθὶς ἡμῖν ὡς ἐν μύθῳ διῄεισθα σύ, µετενε- ϐ 
κόντες ἐπὶ τἐληθὶς δεῦρο Θήσομεν ὡς ἐκείνην τήνδε οὗ- 
σαν, καὶ τοὺς πολίτας οὓς διενοοῦ φήσομεν ἐκείνους τοὺς ιο 
ἀληθινοὺς εἶναι προγόνους ἡμῶν οὓς ἔλεγεν ὁ ἱερεύς' πάν- 
τως ὠρμόσουσι, καὶ οὐκ ἀπαδόμεθα λέγοντες αὐτοὺς εἶναι 
τοὺς ἐν τῷ τότε ὄντας χρόνω. κοινῇ δὲ διαλαμβάνοντες 526 
ἅπαντες πειρασύµεθα εὐ πρέπον εἰς δύναμιν οἷς ἐπέταξας 
ἀποδοῦναι. σκοπεῖν οὖν δὴ χρή, ὦ Σώκφατες, εἰ κατὰ 15 

νοῦν ὁ λόγος ἡμῖν οὗτος, ἤ τινα ἔτ ἄλλον ἀντ αὐτοῦ E 
ζητητέον. 

18. Καὶ τν ἄν, ὦ Κριία, μᾶλλον ἀντὶ τούτου 

µεταλάβοιμεν, ὃς τῇ τε παρούσῃ τῆς θεοῦ θυσίᾳ διὰ τὴν 34 
οἰκειύτητα ἂν πρέποι μάλιστα, τό τε μὴ πλασθέντα μῦ- v 
Φον ἀλλ’ ἁληθινὸν λόγον εἶναι πάμμεγά που, πῶς γὰρ καὶ 
πόθεν ἄλλους ἀνενρήσομεν ἀφέμενοι τούτων: οὐκ ἔσειν, 

ἁλλ’ ἀγαῦῇ τύχῃ χφὴ λέγειν μὲν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ ἀντὶ τῶν 
αθὲς λόγων νῦν ἠσυχίαν ἄγοντα ἀνεακούειν. 27 

ΚΡ. Σκύπει δὴ τὴν τῶν ξενίων σοι διάθεσιν, ὦ Σώ- 35 
κφατες, ἡ ὅμθεμεν. ἴδοξε γὰρ ἡμῖν Τίμαιον μέν, ἅτε 
ὄντα ἀσερονομωιώτατον ἡμῶν καὶ περὶ φύσεως τοῦ παν- 

τὸς εἰδέναι μάλιστα ἴργον πεποιηµένον, πρῶτον λέγειν 

ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, τελευτᾷν δὲ εἰς 
ἀνθρώπων φύσιν" ἐμὲ δὲ μετὰ τοῦτον, ὡς παρὰ μὲν τού- 90 
του δεδεγµένον ἀνθρώπους τῷ λόγῳ γεγονότας, παρὰ σοῦ 
δὲ πεπαιδευµένους διαφερόρτως αὐτῶν τινάς, κατὰ δὲ Β 
τὸν Σόλωνος λόγον τε καὶ νόµον εἰδαγαγόντα αὐτοὺρ ὡς 

εἰς δικαστὰς ἡμᾶς ποιῆσαι πολίτας τῆς πόλεως τῆσδε ὡς 

ὄντας τοὺς τύτε Αθηναίους, οὓς ἐμήνυσεν ἀφανεῖς ὄντας 35 
ἡ τῶν ἱερῶν γραμμάτων φήμη, τὰ λοιπα δὲ ὧς περὶ πο- 
ἀικῶν καὶ ᾿ Αθηναίων ὄντων ἤδη ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. 

Σ5. Τεέως τε καὶ λαμπρῶς ἔοικα ἀνταπολήψεσθαι 3ὐ 

τὴν τῶν λόγων ἑστίασιν. Σὺν οὖν ἔργον λέγειν ἄν, ὦ 
Τίμαιε, εἴη τὸ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοσιεν, καλέσαντα κακὰ 40 
}όμον θεούς, 

ΤΙ. αλλ’, ὦ Σώκρατες, τοῦεύ γε δὴ πώντερ ὅσοι καὶ ϐ 
κατὰ βραχὺ σωφροσύνης µετέχονσιν, ἐπὶ παντὸς ὁρμῇ καὶ 
σμικροῦ καὶ μεγάλου πράγματος Θεὸν ἄεί που καλοῦσιν' 
ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ τοῦ παντὸς λόγους ποιεῖσθαί πῃ μέλ- ὦ 
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λάσσης ac. — 33. καταβραχέος a, κάρτα βραχίος ο. -- 27. τῶν οπΙ. a. — 34. τὰ ἐπιταχθέντα 8ο. — 33. πάντα 40: 
ἅπαντα abe. — 40. δή τι τὸ 8. 

3. ἅτε μοῦ α. -- ἐγκαύματά µοι ἀνεκπλύτου π. — 8. εἴνεκα a. — ταῦτα 00}. ab. -- 8. σύ om. ᾱ. — 114. Ἐοεί. 
πάντως γὰρ ἁρμύσονσι. ΒΑΙτ. -- 13. ἀπωσύμεῦα α. -- 14. πάντες a. — 15. οὖν δεῖ, ὦ α, — 18. ἂν post µεταλά- 
βοιμεν ροπή: a. — 23, εὐρήσομεν ᾱ. -- 34. ἀκούεν ᾱ. -- 17 ὄντα om. a. — 33, τελεντώντα a. -- 33, δὲ τὸν] δὴ τὸν 
Slallhaumius. — 40. ὦ Τίμαιε εἴη Ε: ὦ Τίμαιε 4ος, εἴη, ὦ Τίμαιε abe. — 432. παντός) πάσῃ ᾱ- -- 45. τοῦ om. a. 



Ίσντας, ἡ γέγονεν ἢ καὶ ἀγενές ἐστιν, εἰ μὴ παντάπασι 
παραλλάττοµεν, ἀνάγκη θεούς τε καὶ Θεὰς ἐπικαλουμέ- 
Ῥους εὔχεσθαι πάνεα κατὰ νοῦν ἐκείνοις μὲν μάλιστα, 

ὀπομένως δὲ ἡμῖν εἰπεῖν. καὶ τὰ μὲν περὶ θεῶν ταύτῃ 
Ὦ δπαρακεκλήσθω" τὸ ὅ ἡμέτέρον παρακλητέον, ᾗ ῥᾷστ ἂν 

ὑμεῖς μὲν µάθοιεε, ἐγὼ δὲ ᾗ διανοοῦμαι µώλισε ὤν περὶ 
τῶν προπειµένων ἐνδειξαίμην. 

Ἔσειν οὖν δὴ κατ ἐμὴν δόξαν πρῶτον διαιρετέον 
τάδε" τί τὸ ὂν ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἴχον, καὶ τί τὸ 

448 ιο γινόμενο» μὶν ἄεί, ὂν δὲ αὐδέποτε; τὸ μὲν δὴ νοήσεε 
μετὰ λόγου περιληπτὸν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν, τὸ ὅ᾽ αὖ δόξῃ 
μετ) αἰσθήσεως ἀλόγου δοξαστὸν γιγνόµενον καὶ ἀπολλύ- 
µενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὃν. πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνύµενον 

9}. ὑπ αὐτίου τινὺφ ἐξ ἀνώγκης γήνεσθαι"' πανεὶ γὰρ ἀδύ- 

15 γατον χωρὶς αὐείου γένεσιν οχεῖν. ὕτον μὲν οὖν ἂν ὁ ὅη- 
μιουργὸς πρὸς τὸ κατὰ ταὐτά ἴχον βλέπων εί, τοιούτῳ 
τινὶ προσχρώµενος παραδείγματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν 

Ἡ αὐτοῦ ἀπεργάζηται, καλὸν ἐξ ἀνάώγκης οὕτως ἀποτελεῖ- 

σθαι πᾶν: οὗ ὃ ὤν εἰς τὸ γεγονός, γεννητῷ παραδείγµατε 
30 προσχρώµενος, οὐ καλόν. ὁ δὴ πᾶς οὐρανὸς ἢ κόσμος ἢ 

καὶ ἄλλο ὃ εί ποτε ὀνομαξζύμενος μάλιστ' ἂν δέχοιο, 
τοῦθ ἡμῖν ὠνομάσθω --, οκεπτίον ὅ) οὖν περὶ αὐτοῦ 
πρῶτον, περ ὑπόκειται περὶ παντὸς ἐν ἀρχῇ δεῖν σκο- 
πεῖν, πότερον ἦν ὠεί, γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν, ἢ 

35 γέγονεν, ἀπ᾿ ἀρχῆς εινὸς ἀρξάμενος. γέγονεν: ὁρατὸς γὰρ 
ἀπεός τὲ ἐστι καὶ σώμα ἴχων, πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα 

C αἰσθητά, τὰ δὲ αἰσθητά, δόξῃ περιληπτὰ μετὰ αὐσθήσεως, 
γιγνόµενα καὶ γεννητὰ ἐφάνη. τῷ ὅ' αὖ γενοµένω φαμὲν 
ὑπ᾿ αὐτίου τινὸς ἀνάγκην εἶναι γενέσθαι. τὸν μὲν οὖν 

30 ποιητή» καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸρ εὑρεῖν τε ἔφγον 
καὶ εὐρύνεα εἰ πάντας ἀδύνατον λέγειν" τόδε δ᾽ οὖν 

πάλιν ἐπισκεπτέον περὶ αὐτοῦ, πρὸς πύτερον τῶν παρα- 

δεημάτων ὁ τεκεαινόµενος αὐτὸν ἀπειργάζετο, πότερον 
3-9 Ἂπαρὺς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὠὡσαύτως ἔχον ἢ πρὺς τὸ γεγονός. 
9415 εἰ μὶν δὴ καλός ἐσεν ὧδε ὁ κύόμος ὃ τε δημιουργὸς 

ἀγαθός, ὅῆλον ὡς πφὸς τὸ ἀἴδιον ἔβλεπεν ' εἰ δὲ, ὃ μηδ’ 
εἰπεῖν τινὶ Φέμις, πρὸς τὸ γεγονός. παντὶ δὴ σαφὲς ὕτε 

πρὸς τὸ ἀῑδιον' ὁ μὲν γὰρ κάλλιστος τῶν γεγονύτων, ὁ 
δ᾽ ἄριστος τῶν αἰτίων. οὕτω δἠ γεγενηµένος πρὸς τὸ λόγιρ 

ad καὶ φρονήσει περιληπτὸν καὶ κατὰ ταύὐτὰ ἔχον δεδημιούρ- 
Ἡ γηται. τούτων δὶ ὑπαρχόντων αὖ πᾶσα ἀνάγκη τύνδε τὸν 

πόσμον εὐκόνα τινὸς εἶναι. µέγιστον δῆ παντὸς ἄρξασθαι 
κατὰ φύσιν ἀρχήν' ὧδε οὖν περί τε εἰκόνος καὶ πεφὶ τοῦ 

παραδείγµατος αὐτῆς διοριστέον, ὡς ἄρα τοὺς λόγους, 

{5 ὠνπέρ εἶσιν ἐξηγηταί, τούτων αὐτῶν καὶ ξυγγενεῖς ὄντας. 
τοῦ μὶν οὖν µονίμου καὶ βεβαίον καὶ μετὰ τοῦ καταφα- 

1. ἡ]εἷα. — πάντα ος αἱ pe. 4. 
15. Όπου ᾱ, — 18. αὐτοῦ οἱη. 8, post ἐδέαν pouit h. 
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φοῦς µονίµους καὶ ἀμεταπτώτους, καθ’ ὅσον οἷόν τε ἀνελέγ- 
κτοις προσήκει λόγοις εἶναι καὶ ἀκενήτοις, τούτου δεῖ µη- 
δὲν ἐλλείπεων: τοὺς δὲ τοῦ πρὸς μὲν ἐκεῖνο ἀπειιασθέντος, ϐ 
ὄντος δὲ εὐιόνος εἰκότας ἀνὰ λόγον τε ἐκείνων ὄντας' ὃ τί 
περ πρός γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρὺς πίσειν ἀλήθεια, ἐὰν 5 
οὖν, ὦ Σώκρατες, πολλὰ πολλῶν εἰπόντων περὶ θεῶν καὶ 

τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως μὴ δυνατοὶ γιγνώµεθα πάντη 

πάντως αὐτοὺς αὐτοῖς ὁμολογουμένους λόγουφ καὶ ὤπηκρι- 35 
βωμένους ἀποδοῦναι, μὴ Φαυμάσῃς, αλλ’ ἐὰν ἄρα μηδενὸᾳ 
ἧττον παριτώμεθα εὐύτας, ἀγαπῶν χφή, µεμνημένον ὡς 1ο 

ὁ λέγων ἐγὼ ὑμεῖς τε οἱ κριταὶ φύσιν ἀνθρωπίνην ἔχο- Ὦ 

μεν, ὥστε περὶ τούτων τὸν εἰκότα μῦθον ἀποδεχομένους, 
πρέπει τούτου μηδὲν ἔτι πέρα ζητεῖν. 

59, ριοα, ὦ Τέμαε, παντώπασί τε ὡς κελεύεις 
ἀποδεκτέον" τὸ μὶν οὖν προοίµιον Φαυμασίως ἀπεδεξά- 16 531 
µεθά σου, τὸν δὲ δὴ λόγων ἡμῖν ἐφεξῆς πἑραινε. 

TI. Αἰγωμεν δὴ δὲ ἤν τινα αὐτίαν γένεσιν καὶ τὸ 
πᾶν τόδε ὁ ξυνισεὰς ξυνέσησεν. ἀγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ Ε 
οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγέγνεται φθόνος" τούτου 
ὅ) ἐκτὺς ὢν πάντα ὃ ει μάλιστα γενέσθαι ἐβουλήθη παρα- 3 

πλήσια ἑαυτῷ. ταύτην δὲ γενέσεως καὶ κόσμου μάλιστ ἄν 
τις ἀρχήν κοριωτάτην παρ ἀνδρῶν φρογίµων ἀποδεχό- 
µενος ὀρθότατα ἀποδέχοιτ ἄν. βουληθεὶς γὰρ ὁ θεὺς 3409 
ἀγαθὰ μὲν πώντα, φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι κατὰ δύνα- 

µιν, οὕτω δὴ πῶν Όσον ἦν ὁρατὸν παραλαβὼν οὐχ ἧσυ- 36 
χίᾶν ὤγον ἀλλὰ κωούµενο» πλημαελώς καὶ ἀτώκτως, εὖ 
τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας, ἡγησάμενος ἐκεῖνο 
τούτου πάνεως ἄμεινον. Θέμις δὲ οὔε ἦν οὔτ ἴσει τῷ 396 
ἀρίσεῳ δρᾷν ἄλιο πλὴν τὸ κάλλιστον" λογισάµενος οὖν 
εὗριόκεν ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ὁρατῶν οὐδὶν ὠνόητον τοῦ ao 
γοῦν ἔχοντος Όλον ὅλον κάλλιον ἔσεσθαί ποτ ἔργον, νοῦν Β 
δ᾽ αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσθαι τω. διὰ δὴ 
τὺν λυγιομὸν τόνδε νοῦν μὲν ἐν φυχῇ, Φυχὴὺν δὲ ἐν σώ- 
ματι Ευνιστὰς τὸ πῶᾶν ξυνετεκεάίνετο, ὅπως ὃ τι κάλλιότον 
εἴη κατὰ φύσιν ἄριστόν τε ἔργον ἀπειργασμένος. οὕτως 35 
οὖν δὴ κατὰ λόγον τὸν εἰκόεᾳ δεῖ λέγειν τόνδε τὸν κύ- 
σµον ζῶον ἔμψυχον ἔννουν τε τῇ —— διὰ τὴν τοῦ 

Θεοῦ γενέσθαι πθόνοιαν. ιν 

Τούτου ὅ ὑπάρχοντος αὖ τὰ τούεοιρ ἐφεξῆο ἡμῖν 
λεκτέον, είνι τῶν ζώων αὐτὸν εἰς ὁμοιότητα ὁ Ευνιοτάς 40 

ξυνέστησε. τῶν μὲν οὖν ἐν μέρους εἶδει πεφυκότων μηδενὶ 
καταξιώσωµεν" ἀτελεῖ γὰφ ἐοικὺς οὐδέν ποτ) ἂν γένοιτο 
καλόν’ οὗ ὃ᾽ ἔστι τἆλλα ζῶα καθ’ ἓν καὶ κατὰ γένη µό- 
ρια, τούτῳ πάντων ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τιθῶμεν. τὰ 
γὰρ δἡ νοητὰ ζῶα πάντα ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει, 5 
καθώπερ ὕδε ὁ κόσμος ἡμᾶς ὅσα τε ἄλλα δρέµµατα 
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Ὦ ᾖΚΕυνέστηκεν ὁρατά. τῷ γὰρ τῶν φοουµένων καλλίστω καὶ 
ϱ7 κατὰ πάντα τελέῳ μάλιστ αὐτὸν ὁ θεὺς ὁμοιῶσαι βου- 

ληθεὶς ζῶον ἓν ὁρατόν, πάνθ’ ὅσα αὐτοῦ κατὰ φύσιν ἕνγ- 
3: Ἁἡγενῆ ζῶα ἐντὸς ἔχον ἑαυτοῦ, ἑυνέστησε. Πότερον οὖν 

5 ὀρθῶς ἕνα οὐρανὸν προσειρήκαµεν, ἢ πολλοὺς καὶ ἀπεί- 
ρους λέγειν ἦν ὀρθότερον: ἕνα, εἴπερ κατὰ τὸ παρά- 
δειγμα δεδηµιουργηµένος. ἴσεαι. τὸ γὰρ περιέχον πάντα 
ὁπόσα νοητὰ ζῶα, μεθ’ ἑτέρου δεύτερον οὐκ ἄν ποτ᾽ εἴη" 
πάλιν γὰρ ἂν ἕεερον εἶναι τὸ περὶ ἐκείνω δέοι ξῶον, οὗ 

Μέρος ἂν εἴτην ἐκείνω, καὶ οὐκ ἂν ἔτι ἐκενοι ἀλλ 
ἐκείνῳ τῷ περιέχοντι τόδ' ἂν ἀφαωμοιωμένον λέγοιτο ὀρθύ- 

Β τερον. ἵνα οὖν τόδε κατὰ τὴν µόνωσιν Όμοιον ᾖ τῷ παν- 
τελεῖ ζώω, διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτ ἀπείρους ἐποίησεν ὁ 
ποιῶν κόσμους, ἀλλ ες ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς 

15 ἔσει τε καὶ ἔτ᾽ ἴσται. 
Σωματοειδὶς δὲ δὴ καὶ ὁρατὸν ἁπτόν τε δεῖ τὸ 

γενόµενον εἶναι. χωρισθὶν δὲ πυρὸς οὐδὲν ἄν ποτε ὁφατὸν 
γένοιτο, οὐδὶ ὠπτὸν ἄνευ τινὸς στερεοῦ, στερεὸν δὲ οὐκ 
ἄνευ γῆς" ὕθεν ἐκ πυρὸς καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἄρ: 

π0 χόμενος ξυνισεάναι σῶμα ὁ Θεὸς ἐποίε. δύο δὲ µύνω 
καλῶς ξυνίσεασθαι τρίτου Ἰωρὶς οὐ δυνατόν. δεσμὸν 

6 γὰρ ἐν µέσῳ δεῖ τινὰ ἀμφοῖν ξυναγωγὸν γίγνεσθαι. 

28 δεσμῶν δὲ κάλλιστος ὃς ἂν αὐτὸν καὶ τὰ ἔυνδούμενα 
ὃ τι μάλιστα ἓν ποιῇ. τοῦτο δὲ πέφυχεν ἀναλογία κάλ- 

αφ λιστα ἀποτελεῖν' ὁπόταν γὰρ ἀριθμῶν τριῶν εἴτε ὄγκων 
εἴτε δυνάµεων ὠντινωνοῦν ᾖ τὸ μέσον, ὃ τί πιφ τὸ πρῶ- 
τον πρὸς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον, καὶ πάλιν 
αὖθις ὃ τι τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, τοῦτο τὸ µέσον 
πρὸς τὸ πρῶτον, τότε τὸ μέσον μὲν πρῶτον καὶ ἴσχατον 

30 γιγρόµενο», τὸ δὲ ἴσχατον καὶ τὸ πρῶτον αὖ µέσα ἆἁμ- 
φότεφα, πάνθ’ οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ αὐτὰ εἶναι ξυμβήσεται, 
τὰ αὐτὰ δὲ γενόµενα ἀλλήλοις ἓν πάνκα ἔσται. εἰ μὲν 
οὖν ἐπίπεδον µέν, βάθος δὲ μηδὶν ἔχον ἔδει γίγνεσθαι τὸ 

Ἡ τοῦ παντὸς σῶμα, µία µεσότης ἂν ἐξήρκει τά τε μεθ’ 

as αὐτῆς ξυνδεῖν καὶ ἑαυτήν: νῦν δέ -- σεερεοειδῆ γὰρ αὐτὸν 
προσῆκεν εἶναι, τὰ δὲ στεριὰ µία μὲν οὐδέποτε, δύο δὲ 
ἄεὶ µεσότητες συναρµόττουσιν’ οὕτω δἠ πυρός τε καὶ γῆς 
ὥδαρ αέρα τε ὁ θεὸς ἐν µέσῳ θείς, καὶ πρὸς ἄλληλα καθ 
ὅσον ἦν δυνατὸν ἄνὰ εὐν αὐτὸν λόγον ἀπεργασάμενος, ὃ 

«οτί περ πῦρ πφὺς ἀέρα, τοῦτο ἄέφρα πρὸς ὕδωρ, καὶ ὃ 
τι ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, ὕδωρ πρὸς γῆν, Ευνέδησε καὶ 
ἐυνεστήσατο οὐρανὸν ὁρατὸν καὶ ἁπτόν. καὶ διὰ ταῦτα 
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ἔκ τε δὴ τούτων τοιούτων καὶ τὸν ἀριθμὸν τεετάρων τὸ 
τοῦ κόσμον σώμα ἐγεννήθη δί ἀναλογίας ὁμολογῆσαν, 
φιλίαν τε ἴσχεν ἐκ τούτων, ὥστε εἰς ταὐτὸν αὐτῷ ξυνελ- 
Φὸν ἄλυτον ὑπό του ἄλλον πλὴν ὑπό τοῦ ἐυνδήσαντος 
γενέσθαι. 5 

Τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἓν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ 
κόσμου ξύστασις' ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατόρ τε καὶ 
ἀέρος καὶ γῆς ἐυνέστησεν αὐτὸν ὁ ἑυνιστώς, µέρος οὐδὲν 
οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωθεν ὑπολιπών, τάδε ὅδια- 

φοηθείς, πρῶτον μὲν ἵνα Όλον ὅ τι μάλιστα ζῶον τέλεον 10 D 
ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη, πρὸς δὲ τούτοις ἕν, ἅτε οὐ: 3δ 
ὑπολελειμμένων ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτον γένοιτ᾽ ἄν, ἔτι δὲ ἵνα 
ἀγήρων καὶ ἄνοσον ᾖ, κατανοῶν ὡς ἃ Ευνισεᾷ τὰ σώ- 
µατα, θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ πάνθ ὅσα δυνάµεις ἰσχυρὰς 

ἔχει, περιστάµενα ἔξωθεν καὶ προσπίπτοντα ἀκαίρως λύει 5 
καὶ νόσους γῆράς τε ἐπάγοντα φθίνειν ποιεῖ. διὰ δὴ τὴν 

αἰτίαν καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ἓν ὅλον ὕλων ἐξ ἁπάντων 
τέλεον καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸν ἐτεκτήνατο. Σχῆμα ϐΒ 
δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ πρέπον καὶ τὸ Ευγγενές. τῷ δὲ τὰ 

πάντ ἐν αὐτῷ ζῶα περιέχειν μέλλοντι ζώω πρέπον ἂν 10 508 

εἴη σχῆμα τὸ περιεληφὸς ἐν αὐτῷ πάντα ὑπόσα σχή- 
µατα. διὸ καὶ σφαιροειδές, ἐκ μέσον πάντη πρὸς τὰς 30 
τελευτάς ἴσον ἀπέχον, πυκλοτερὶς αὐτὸ ἐκορρεύσατο, πάν- 
των τελεώτατον ὁμοιότατόν τε αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων, 

γομίσας µνρίῳ κάλλιον Όμοιον ὠνομοίου. Αεῖον δὲ δὴ 15 
κύκλῳ πᾶν ἔξωθεν αὐεὺ ἀπηκριβοῦτο, πολλών χάριν. ὁμ- 
µάτων τε γὰρ ἐπεδεῖτο οὐδέν, ὁρατὸν γὰρ οὐδὲν ὑπελε- ϱ 
πιετο ἴξωθεν, οὐδ' ἀκοῆς, οὐδὶ γὰρ ἀκουστόν' πνεῦμά 

τε οὐκ ἦν περιεστὸς δεόµενον ἀναπνοῆς. οὐδ' αὖ τινὸς 
ἐπιδεὶς ἦν ὀργάνου σχεῖν, ᾧ τὴν μὶν εἰς ἑαυτὸ τροφὴν 30 
δέξοιτο, τὴν δὲ πρότερον ἐξικμασμένην ἀποπέμψφοι πάλιν’ 

ἀπῄει τε γὰρ οὐδὲν οὐδὲ προσῄειν αὐτῷ ποθέν" οὐδὲ γὰρ 
ἦν. αὐτὸ γὰρ ἑαυτῷ τροφὴν τὴν ἑαυτοῦ φθίσιν παρέχο» 
καὶ πάντα ἐν ἑαντῷ καὶ ὑφ' λαυτοῦ πάσχον καὶ δρῶν ἐκ Ὁ 

τέχνης γέγονεν' ἠγήσατο γὰρ αὐτὸ ὁ ξυνθεὶς αὔταρκες ὃν 35 
ἄμεινον ἴσεσθαι μᾶλλον ἢ προσδεὶς ἄλλων. χειρῶν δέ, 
αἷς οὔτε λαβεῖν οὔτε αὖ τινὰ ἀμύνασθαι χφεία τις ἦν, 
µάτην οὐκ ᾧετο δεῖν αὐτῷ προσάπτειν, οὐδὲ ποδῶν οὐδὲ 
δλως τῆς περὶ τὴν βάσιν ὑπηρεσίας. κίνησιν γὰρ ἀπένειμεν 
αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν, τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν 40 

καὶ φρόνησιν μάλιστα οὖσαν. διὸ δὴ κατὰ ταὐτὰ ἐν τῷ 34 

αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλῳ κινεῖ- 
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σθαι σερεφόµενον, τὰς δὲ Ἡξ ἁπάσας κινήσεις ἀφεῖλε καὶ 
ἁπλανὶς ἀπειργάσατο ἐκείνων. ἐπὶ δὲ τὴν περίοδον ταύ- 

την ἄτ' οὐδὲν ποδῶν δέον ἀῑκελὲὶς καὶ ἄπουν αὐτὸ 
ἐγέννησεν. 

5 Οὗτος δὴ πᾶς ὄντος ἀεὶ λογισμὸς Φεοῦ περὶ τὸν ποτ 
Ἡ ἐσόμενον θεὸν λογισθεὶς λεῖον καὶ ὁμαλὸν πανταχῇ τε 

ἐκ μέσου ἴσον καὶ ὅλον καὶ τέεον ἐκ τελέων σωμάτων» 
σώμα ἐποίησε. ψυχἠν δὲ εἰ εὖ μέσον αὐτοῦ θεὶς διά 
παντός τε ἴτεινε καὶ ἔτι ἴξωθεν τὸ σῶμα αὐτῇ περιεκάλυψφε 

Ιοταύτῃ, καὶ κύκλῳ δὴ κύκλον στρεφόµενον οὐρανὸν ἕνα 
µόνον ἔρημο» κατέστησε, δι ἀρετὴν δὲ αὐεὺν αὐτῷ δυνά- 
µενον ξυγγίγνεσθωι καὶ οὐδενὸς ἑεέρου προσδεόµενον, 

γνώριμο» δὲ καὶ φίλον Ἱκανῶς αὐτὸν αὐτῷ. διὰ πάντα δἡ 
ταῦτα εὐδαίμονα Θεὸν αὐτὸν ἐγεννήσατο. 

1 ἸΤὴν δὲ δὴ ψυχὴν οὐχ ὧφ νῦν ὑστέραν ἐπιχειροῦμεν 
6 λέγειν, οὕτως ἐμηχανήσατο καὶ ὁ Θεὸς νεωτέραν" οὐ γὰρ 

ἂν ἄρχεσθαι πρισβύτερον ὑπὸ νεωτέρου Ευνέρξας εἴασεν' 
ἀλλά πως ἡμεῖς πολὺ µετέχοντες τοῦ προσενχόντος τε καὶ 

30 εἰκῇ ταύτη πῃ καὶ λέγομεν, ὁ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ 
40 προτέραν καὶ πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος, ὡς δεσπότιν 

καὶ ἄρξουσαν ἀρξομένου, συνεστήσατο ἐκ τῶνδέ τε καὶ 

τοιῷδε τρόπῳ. τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης 
οὐσίας καὶ τῆς αὖ περὶ τὰ σώματα γιγνοµένης µεριστῆς, 
τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν µέσῳ συνεκεράσατο οὐσίας εἶδος, τῆς 

αδτε ταὐτοῦ φύσεως αὖ πέρι καὶ τῆς θατέρου, καὶ κατὰ 
ταῦτα ξυνέστησεν ἐν µέσῳ τοῦ τε ἁμεροῦς αὐτῶν καὶ τοῦ 
κατὰ τὰ σώματα μεριστοῦ. καὶ τρία λαβὼν αὐτὰ ὄντα 
συνεκεράσατο εἰς µίαν πάντα ἰδέαν, τὴν Θατέρου φύσιν 

δύσμικτον οὗὖσαν εἰ ταὐτὸν ξυναρµόττων βίᾳ. μινὺς δὲ 
B 20 μετὰ τῆς οὐσίας καὶ ἐκ τριῶν ποιησάµενος ἓν πάλιν 

ὅλον τοῦτο μοίρας ὅσας προσῆκε διένειµεν, ἑκάστην δὲ 
ἔκ τε ταὐτοῦ καὶ Θατέρου καὶ τῆς οὐσίας μεμιγμένην. 
ἤρχετο δὲ διαιρεῖν ὧδε. µίαν ἀφεῖλε τὸ πρῶτον ἀπὸ παν- 
τὸς µοῖραν, μετὰ δὲ ταύτην ἀφῄρει διπλασίαν ταύτης, 

as τὴν ὅ᾽ αὖ τρίτην ἡμιολίαν μὲν τῆς δεντέρας, τριπ]ασίαν 
δὲ τῆς πρώτης, τετάρτην δὲ τῆς δευτέρας διπλῆν, πέµ- 

ϐϱ ατην δὲ εριπλῆν τῆς τρίτης, τὴν ὅ) Έκτην τῆς πρώτης 

ὀκταπλασίαν, ἑβδόμην δὲ ἐπεακαιεικοσαπλασίαν τῆς πρώ- 
της. μετὰ δὲ ταῦτα ξυνεπληροῦτο τά τε Διπλάσια καὶ 

———— διαστήματα, μοίρας ἔτι ἐκεῖθεν ἀποτέμνων καὶ 

τιθεὶς εἰς τὸ μεταξὺ τούτων, ὥστε ἐν ἑκάστῳ διασεήµατι 
δύο εἶναι µεσύτητας, τὴν μὲν ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων 
αὐτῶν ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην, τὴν ὅ) ἴσῳ μὶν 

κατ ἀριθμὸν ὑπερέχουσαν, ἔσῳ δὲ ὑπερεχομένην. ἡμιολίων 
ο δὲ διαστάσεων καὶ ἐπιτρίτων καὶ ἐπογδύων γενοµένων ἐκ 

Β τούτων τῶν δεσμῶν ἐν ταῖς πρόσθεν διαστάσεσι, τῷ τοῦ 
ἐπογδόου διασεήµατι τὰ ἐπίεριτα πάντα Ευνεπληροῦτο, 
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λείπων αὐτῶν ἑκάστου µόφιον τῆς τοῦ μορίου ταύτης 
διασεάσεως λειφθείσης ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμὸν ἐχούσης 
τοὺς Όρους Ἐξ καὶ πενεήκοντα καὶ διακοσίων πρὸς τρία 
καὶ εετεαράκοντα καὶ διακόσια. καὶ δὴ τὸ μιχθὲν ἐξ οὗ 
ταῦτα κατέτεµνεν, οὕτως ἤδη πᾶν καταναλώκει. ταύτην 5 
οὖν τὴν ξὐύστασιν πᾶσαν διπλῆν κατὰ µῆκος σχίσας, µέσην 

πρὸς µέσην ἑκατέραν ἀλλήϊαις οἷον χῖ προσβαλὼν κατέ- 
χαμφεν εἰς κύκ]ον, ξυνάφας αὐταῖς τε καὶ ἀλλήλαις ἐν 6 

τῷ καταντικρὺ τῆς προσβολῆς, καὶ τῇ κατὰ ταὐτὰ καὶ 
ἐν ταὐτῷ περιαγοµένη κινήσει πέριξ αὐτὰς ἔλαβε, καὶ 19 
τὸν μὲν ἔξω, τὸν ὅ᾽ ἐντὸς ἐποιεῖτο τῶν κύκλων. τὴν μὲν 
οὖν ἔξω φορὰν ἐπεφήμισεν εἶναι τῆς ταὐτοῦ φύσεως, 34 
τὴν ὃ) ἐνεὸς τῆς Φατέρον. τὴν μὶν δὴ ταὐτοῦ κατὰ πλευ- 
ρὰν ἐπὶ δεξιὰ περιήγαγε, τὴν δὲ Θατέρου κατὰ διάµετρον 

ἐπ᾽ ἀριστερά. κράτος ὅ) ἔδωκε τῇ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου πε- is 

ριφορᾷ" µίαν γὰρ αὐτὴν ἄσχισεον εἴασε, εἡν ὃ᾽ ἐντὸς Ὁ 
στίσας ἑξαχῇ ἱπτὰ κύκλονς ἀνίσους κατὰ τὴν τοῦ διπλα- 
σίου καὶ τριπλασίου διάστασιν ἑκάστην, οὐσῶν ἑκατέρων 99 
τριῶν, κατὰ τάναντία μὲν ἀλλήλοις προσέεαξεν ἠέναι τοὺς 

κύκλονς, τώχει δὲ ερεῖς μὲν ὁμοίως, τοὺς δὲ τέεταρας 10 
ἀλλήλοις καὶ τοῖς τρισὶν ἀνομοίως, ἐν Ἰόγῳ δὲ φερο- 
μένουφ. 

Ἐπεὶ δὲ κατὰ νοῦν τῷ Ευνισεάνει πᾶσα ἡ τῆς ψυχῆς 
ἐύσεασις ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὶς ἐντὸφ 

αὐτῆς ἐτεκταίνετο καὶ µέσο» μέση ξυναγαγὼν πφοσήρµος- 158 
τεν. ἡ δ᾽ ἐκ µέσοου πρὸς τὸν ἴσχατον οὐρανὸν πάντη 
διαπλακεῖσα κύκλῳ τε αὐτὸν ἴξωθεν περικαλύψασα, αὐτή J 

τε ἐν αὐτῇ στρεφοµένη, Θείαν ἀρχὴν ἤρέατο ἀπαύστου 
καὶ ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν ἐύμπαντα χρόνον. καὶ τὺ 

μὶν δὴ σῶμα ὁρατὸν οὐρανοῦ γέγονεν, αὐτὴ δὲ ἀόρατος 30 
μέν, λογισμοῦ δὲ µετέχουσα καὶ ἁρμονίας ψυχἠ τῶν νοη- 31 
τῶν ἀεί τε ὄντων, ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀρίστη γενομµένη τῶν 35 

γεννηθέντων. ἅτε οὖν ἐκ τῆς ταὐτοῦ καὶ τῆς Θατέρου 
φύσεως ἔκ τε οὐσίας τριῶν τούτων συγκραθεῖσα μοιρῶν, 
παὶ ἀνά λόγον μερισθεῖσα καὶ ξυνδεθεῖσα, αὐτή τε ὧνα- 35 
κυκλουµένη πρὸς αὐτήν, ὕταν οὐσίαν σχεδαστὴν ἔχοντός 
τινος ἐφάπτηται καὶ ὅταν ἀμέριστον, λέγει κινουµένη διὰ 

πάσης ἑαυτῆς, Ότῳ τε’ ἄν τι ταὐτὸν ᾖ καὶ ὕτου ἂν ἕει- 

ρον, πρὸς ὅ τί τε μάλιστα καὶ ὕπῃ καὶ ὅπως καὶ ὁπότε ϐΒ 
ξυμβαίνει κατὰ τὰ γιγρόμενά τε πρὸς ἕκαστον ἕκασεα 40 
εἶναι καὶ πάσχειν καὶ πρὺς τὰ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα ἀεί. 
λόγος δὲ ὁ κατὰ ταὐτὸν ἀληθὴς γιγνόµενος, περί τε θά- 
τερον ὢν καὶ περὶ τὸ ταύτόν, ἐν τῷ κινουµένῳ ὑφ αὐτοῦ 
φερόµενος ἄνευ φθόγγου καὶ ἠχῆς, ὅταν μὲν περὶ τὸ 

αἰσθητὸν γίγνηται καὶ ὁ τοῦ Θατέρου κύκλος ὀρθὸς ὧν ο 
εἰς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχἠν διαγγείλῃ, δόξαι καὶ πίστεις 
γέγνονται βέβαιοι καὶ ἀληθεῖς' ὅταν δὲ αὖ περὶ τὸ ᾖογι- 
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ϱ οτικὸν ᾗ καὶ ὁ τοῦ ταὐτοῦ κύκλος εὔτροχος ὤν αὐτὰ 
μηνύσῃ, νοῦς ἐπιστήμη τε ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται. τούτω 
δὲ ἐν ᾧ τῶν ὄντων ἐγγίγνεσθον, ἄν ποτέ τις αὐτὸ ἄλλο 
πλὴν φυχἠν εἴπῃ, πᾶν μᾶλλον ἢ τἆληθὶς ἐφεῖ. 

Ὡς δὲ κινηθὶν αὐτὸ καὶ ζῶν ἐνενόησε τῶν ἀῑδίων 

Θεῶν γεγονὸς ἄγαὶμα ὁ γεννήσας πατήρ, ἠγάσθη τε καὶ 
εὐφρανθεὶς ἔτι δὴ μᾶλλον Όμοιον πρὺς εὺ παράδειγµα 

Ὦ ἐπενόησεν ἀπεργάσασθαι. καθάπερ οὖν αὐτὸ τυγχάνει 

ἑῶον ἀῑδιον ὄν, καὶ τόδε τὸ πᾶν οὕτως εἰς δύναμιν ἐπε- 

10 χείρησε τοιοῦτον ἀποτελεῖν. ἡ μὶν οὖν τοῦ ζώου φύσιᾳ 
ἐτύγχανεν οὖσα αἰώνιος. καὶ τοῦτο μὲν δὴ τῷ γεννητῷ 
παντιλῶς προσάπτειν οὐκ ἦν ὄννατόν' εἰκὼ ὅ ἐπινοεῖ 
κιρητόν τινα αὐῶνος ποιῆσαι, καὶ δικκοσμῶ» ἅμα οὖρα- 
νὺν ποιεῖ µένοντος αἰῶνος ἐν ἵνὶ κατ ἀριθμὸν ἰοῦσαν 

16 αἰώνιον εἰκύνα, τοῦτον ὃν δὴ χρόνον ὠνομώκαμεν. ἡμέ- 

Ἐ οας γάρ καὶ νύκεας καὶ µῆνας καὶ ἐνιαυτοὺς οὐκ ὄντας 

πρὶν οὐρανὸν γενέσθαι, εύτε ἅμα ἐκείνῳ ἐννισεαμένῳ τὴν 

γένεσιν αὐτῶν μηχανᾶται. ταῦτα δὲ πάντα µέρη χρύνου, 

καὶ τὸ τ' ἦν τό τε ἔόται, χρόνου γεγονύτα εἴδη, ἃ δὴ 
30 φέροντες λανθάνοµεν ἐπὶ τὴν ἀῑδιον οὐσίαν οὐκ ὀρθῶς. 

Ἰέγομεν γὰρ δὴ ὡς ἦν ἴσει τε καὶ ἔσται, τῇ δὲ τὸ ἴσει 

38 µόνον κατὰ τὸν ἀληθῇ λόγον προσήκει, τὸ δὲ ἦν τά τ' 
ἔσται περὶ την ἐν χρόνῳ γένεσιν ἑοὔσαν πρέπει λέγεσθαι" 
κινήσεις γάρ ἐἔστον, τὸ δὲ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον ἀκινήτωρ 

37 36 οὔτε πρεσβύτερο» οὔτε νεώτερον πφοσήκει γίγνεσθαι διὰ 

χρόνου οὐδὲ γενέσθαι ποεὶ οὐδὲ γεγορέναι νῦν οὐδ' εἰσ- 
αὖθις ἴσεσθαι, τὸ παράπαν τε οὐδὲν ὅσα γένεσις τοῖς ἐν 

- αἰσθήσει φεφροµένοις προσῆψεν, ἀλλὰ χρόνου ταῦτα αἰώνά 

τε µιμουμένου καὶ κατ ἀριθμὸν κυκλουµένου γέγονεν εἴδη. 

Β ουχαὶ πρὺς τούτοις ἔτι τὰ τοιάδε, τό τε γεγονὸςρ εἶναι γε- 
γονὸς καὶ εὐ γιγνόμενον εἶναι γιγνόµενον, ἴει δὲ τὸ γένη- 

σόµενον εἶναι γενησύμενον καὶ τὸ μὴ ὃν μὴ ὃν εἶναι, ὧν 
οὐδὶν ἀκριβὲς λέγομεν. περὶ μὶν οὖν τούτων τώχ ὢν οὐκ 
εἴη καιρὺς πρέπων ἐν τῷ παρόντι διακριβολογεῖσθαι. 

4. Ἀρόνος ὅ οὖν μετ οὐρωνοῦ γέγονεν, ἵνα ἅμα γεννη- 
Θέντες ἅμα καὶ λυθώσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίγνη- 

ται, καὶ κατὰ τὸ παράδειγµα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵν 
ὦᾳ ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ᾖ' τὸ μὶν γὰρ δὴ 

ὦ παράδειγμα πάντα αἰώνά ἐστιν ὂν, ὁ ὅ) αὖ διὰ τέλους 

Φὐ τὸν ὥπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὢν καὶ ἐσόμενος. ἐξ 
οὖν λόγου καὶ διανοίας Θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου γένε- 
σιν, ἵνα γενρηθῇ χρόνος, ἥλιος -καὶ σελήνη καὶ πέντε 

ἄλλα ἄστρα, ἐπίκλην ἔχονεα πλανητά, εἰς διορισμὸν καὶ 

φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου γέγονε. σώματα δὲ αὐτῶν ἑκά- 
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στων ποιήσας ὁ Θεὸς ἴθηκεν εἰς τὰς περιφορὰς ἂς ἡ 
Δατίρου περίοδος ᾖειν, ἱπτὰ οὔσας ὄντα ὑπεά, σελήνην Ὦ 
μὲν εὖς εὐν περὶ γῆν πρῶτον, ἤΠλιον ὅ᾽ εἰς τον δεύτερον 3Β 
ὑπὲρ γῆς, ἑωσφόρον δὲ καὶ τὸν Ἱερὸν Ἑρμοῦ λεγόμενον 
εἰς τὸν τάχει μὲν ἰσόδρομον ἡλίῳ κύκλον ἰόντας, τὴν δ 6 
ἐναντίαν εἰληχότας αὐτῷ δύναμιν" ὅθεν καταλαμβάνουσί 
τε καὶ καταλαμβάνονται κατὰ ταὐτά ὑπ ἀλλήλων ἥλιός 
τε καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἑωσφύφος. τὰ δ' ἅλλα οἵ δὴ καὶ 
δὲ ἃς αἰὐτίας ἱδρύσατο, εἴ τι ἐπεξίι πάσας, ὁ λόγος 
πάρεργος ὤν πλέον ἂν ἔργον ὧν ἕνεκα λέγεται παράσχοι. 10 Ε 
ταῦτα μὲν οὖν ἴσωςρ τάχ ἂν κατὰ σγοὶὴν ὕσεερον τῆς 
ἀξίας τύχοι διηγήσεως. ἐπειδὴ δὲ οὖν εἰ τὴν ἑαντῷ πρέ- 
πουσαν ἕκαστον ἀφίκετο φορὰν τῶν ὅσα ἴδει ἔυναπεργά- 

ζεσθαι χρόνον, δεαμοῖς τε ἐμφύχοις σώματα δεθέντα ζῶα 

ἐγεννήθη τό τε προσταχθὲν ἔμαθε, κατὰ δὴ τὴν Θατέρου 15 
φορὰν πλαγίαν οὖσαν διὰ τῆς ταὐτοῦ φορᾶς ούσης τε 
καὶ κρατουµένης, τὸ μὲν μείζονα αὐτῶν, τὸ δὲ ἑλάετω 

κύκλον οὖν, θῶττον μὲν τὰ τὸν ἑλάττω, τὰ δὲ τὸν µείζω 
βοαδύτερον περιῄειν. τῇ δὴ ταὐτοῦ φορᾷ τὰ τεάχιοτα δ8δυ 
περιιόντα ὑπὸ τῶν βραδύτερον ἠύντων ἐφαίνιτο κατα 30 
λαμβάνοντα καταλαμβάνεσθαι. πάντας γὰρ τοὺς κύκλους 
αὐτῶν σερέφονσα ἔλικα, διὰ τὸ διχῇ κατὰ τὰ ἐνανεία 

ἅμα προϊέναι, τὸ βραδύτατα ἀπιὸν ἀφ᾿ αὐτῆς οὔσης τα- 
χίστης ἐγγύτατα ἀπέφαινεν. ἵνα δὲ εἴη µέτρον ἐναφγές τι 
πρφὺς ἄλληία βραδυτῆτι καὶ τάχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀκτῶ 35 
φορὰς πορεύοιτο, φῶς ὁ θεὸς ἀνῆψεν ἐν τῇ πρὺς γῆν 

δευτέρᾳ τῶν περιόδων, ὃ δὴ νῦν κεκλήκαµεν ἥλιον, ἵνα 
ὅ τι μάλιστα εἰς ἅπαντα φαίνοι τὸν οὐρανὸν µετάσχοι τε 

ἀριθμοῦ τὰ ζωα, ὅσοις ἦν προσῆκον, μαθύντα παρὰ 

τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς. νὺξ μὶν οὖν ἡμέρα κο 
τε γέγονεν οὕτω καὶ διὰ ταῦτα, ἡ τῆς μιᾶς καὶ φρονι C 

μωτώτης κυκλήσεως περίοδος᾽ μεὶς ὁὲ ἐπειδὰν σελήνη πε- 

ριελθοῦσα εὖὺν ἑαυτῆς κύκλον ἤλιον ἐπικαταλάβη, ἐἔνιαν- 
τὺς δὲ ὁπόταν Πλιος τὺν ἑαντοῦ περιέίθη κύκλον. τῶν ὁ) 
ἄλλων τὰς περιόδους οὐκ ἐννενοηκότες ἄνθρωποι, πλὴν 4 

ὀλέγοι τῶν πολλῶν, οὔτε ὀνομάζουσιν οὔτε πρὸς ἄλληλα 
ξυμμετροῦρται σκοποῦντες ἀριθμοῖς, ὥστε ὡς ἔπος εὐπεῖν 
οὐκ ἴσασι χρόνον ὄντα τὰς τούτων πλάνας, πλήθει μὶν Ὦ 

ἁμηχάνῷ χρωµένας, πεποικιλµένας δὲ Θαυμαστῶς. ἔσει 

δ' ὅμως οὐδὲν ἧττον κατανοῆσαι δυγατὸν ὡς ὅ γε τέλεος 40 
ἀριθμὸς χφόνου τὸν τέλεον ἐνιαυτὺν πληροῖ τότε, ὅταν 
ἁπασῶν τῶν ὀκτώ περιόδων τὰ πρὸς ἄλληλα ἕνμπεραν- 
Θέντα τάχη οχῇ κεφαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἐόν- 39 

τος ἀναμετρηθέντα κύκλῳ. κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τούτων 
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ἕνεκα ἐγεννήθη τῶν ἄσερων ὅσα δί οὐφανοῦ πορευόµενα 
ἔοχε τροπάς, ἵνα τόδ᾽ ὡς, ὁμοιότατον ᾖ τῷ τε]έῳ καὶ 

Ἐ νοητῷ ζώῳ πρὺς τὴν τῆς διαιωνίας µέµησιν φύσεωφ. 

λαὶ τὰ μὲν ἅλ]α ἤδη µέχρι χρόνου γενέσεως ἀπείρ- 
ὅγαστο εἰς ὁμοιόεητα ᾧπερ ἀπεικάξεο, τῷ δὲ µήπω τὰ 

πάντα ζῶα ἐντὸς αὐτοῦ γεγενηµένα περιειληφέναι, ταύτῃ 

ἔει εἶχεν ἀνομοίως. τοῦτο δὴ τὸ κατάλοιπον ἀπειργάζετο 
αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ παραδείγματος ἀποευπούμενορ φύ- 
σιν. ᾗπεφ οὖν νοῦς ἐνούσας ἰδέας τῷ ὃ ἴστι ζῶον, οἷαί 

Ίοτε ἕνεισι καὶ ὅσαι, καθοφᾷ, τοιαύτας καὶ τοσαύτας διε- 

φοήθη δεῖν καὶ τόδε σχεῖν. εἰσὶ δὴ τέτταρεφ, µία μὲν οὐ- 
40 µράνιο θεῶν γένος, ἄλλη δὲ πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον, ερίτη 

δὲ ἔνυδρον εἶδος, πεζὸν δὲ καὶ χερσαῖον τέταρτον. τοῦ 
μὲν οὖν Δείου τὴν πλείότην ἰδέαν ἐκ πυρὺς ὠπήρέατο, 

15 ὅπως ὃ τι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη, τῷ δὲ 

παντὶ προσεικάζων εὔκυκλον ἐποίει, τθησέ τε εἰς τὴν τοῦ 
κρατίστου φφόνησιν ἐκείνῳ Εξυνεπόμένο», γείµας περὶ 

44 πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανόν, κόσμον ἀληθινὺν αὐτῷ πεποι- 
κιλµένον εἶναι καθ Όλον. κινήσεις δἳξ δύο προσῆφεν ἑκά- 

πο στι, τὴν μὶν ἐν ταὐτῷ κατὰ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν αεὶ 

Ώ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ διανοουµένω, τὴν δὲ εἰς τὸ πρόσθεν ὑπὸ 
τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου πεφιφορᾶς κρατουμένῳ' τὰς δὲ 
πέντε κινήσεις ἀκίνητον καὶ ἔσεός, ἵν' ὃ τι μάλιστα αὐτῶν 
ἕκαστον γένοιτο ὡς ἄριστον. ἐξ ἡς δὴ τῆς αἰείας γέγονεν 

ασ Όσ ἁπλανὴ τῶν ἄόερων ζῶα Θεῖα ὄντα καὶ ἀῑδια καὶ κατὰ 
ταύτὰ ἐν ταὐτῷ σερεφόµενα ἀῑεὶ μένει" τὰ δὲ ερεπόµενα 
καὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, καθάώπερ ἐν τοῖς πρόσθεν 
ἐῤῥήθη, κατ᾽ ἐκεῖνα γέγονε. γῆν δὲ τροφὸν μὲν ἡμετέραν, 
εἱλλομένην δὲ περὶ τὸν διὰ παντὸς πύλον τεταµένον φύ- 

603. 1ακα καὶ ὅημιουργὸν νυκτόρ τε καὶ ἡμέρας ἐμηχανήσατο, 

πρώτη» κὶ πρεοβυτώτην Θεῶν σοι ἐντὸφ οὐρανοῦ γεγό- 
ασε. χοβείας δὲ τούτων αὐτῶν καὶ παραβολὰς ἀλλήλων, 
καὶ περὶ εὰς τῶν κύκλων αρὺς ἑαυτοὺς ἐπανακυκλήσεις 
καὶ προστωρήσεις, ἓν τε ταῖς ἐννάψεσιν ὁποῖοι τῶν θεών 

35 κατ᾽. ἀλλήλουςρ γιγνόµενοι καὶ ἄσοι κατανεικρύ, μεθ οὔσ- 

εινάς τε ἐπίπροσθεν ἀλλήλοις ἡμῖν τε κατὰ χρόνους οὔς- 

τινας ἔκασεοι κατακαλύπτονεαι καὶ πάλιν ἀναφαινόμενοι 
φόβους καὶ σηµεῖα τῶν μετὰ ταῦτα γενησοµένωρ τοῖς 

δυναμένοις λογίξεσθαι πίµπουσι, τὸ ἀέγειν ἄνευ διόφεως 
«ο τούτων αὖ τῶν μιμημάτων µάταιος ἂν εἴη πόνος, ἀλλὰ 

ταῦτά τε ἱκανῶς ἡμῖν ταύτῃ καὶ τὰ περὶ θεῶν ὁρατῶν 
καὶ γεννητῶν εἰρημένα φύσεως ἐχέεω τέλος, 

Περὶ δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν καὶ γνῶναι τὴν 
γένεσιν μεῖζον ἢ καθ᾽ ἡμᾶς, πειστέόν δὲ τοῖς εἰρηκόσιν 
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ἴμπροσθεν, ἐκγόνοις μὲν θεῶν οὖσιν, ες ἔφασαν, σἀφῶς 
δέ που τούς γε αὐτῶν πφογόνους εἰδόσιν" ἀδύνατον οὖν 
θεῶν παισὶν ἀπιστεῖν, καίπερ ἄνευ τε εἰκόεων καὶ ὧναγ- Ἐ 
παΐίων ἀποδείξεων λέγουσιν, ἀλλ ὧρ οἰκεα φάσκουσιν 
ἀπαγγέλλειν ἑπομένους τῷ »όµω πιστεντίον. οὕτως οὖν 5 
κατ᾽ ἐκείνους ἡμῖν ἡ γένεσις περὶ τούτων τῶν θεῶν ἐχέτω 
καὶ λεγέσθω. Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Δἐκεανός τε 

καὶ Τηθὺς ἐγενέσθην, τούτων ὃξ Φόρκνς Κρόνος τε καὶ 
Ῥέα καὶ ὅσοι μετὰ τούτων, ἐν δὲ Κρόνου καὶ Ρέας Ζεὺς 
"Ἠφα τε καὶ πάντες ὕσους ἴαμεν ἀδελφοὺς λεγομένους 41 
αὐτῶν, ἔτι τε τούτων ἄλλους ἐκγόνους. 

Ἐπεὶ δ' οὖν πάντες ὅσοι τε περιπολοῦσι φανερῶς καὶ 
ὅσοι φαίνονεαι καθ’ ὕσον ἂν ἐθέλωσι Φεοὶ γένεσιν ἔσχον, 
λέγει πρὺς αὐτοὺς ὁ τόδε τὸ πῶν γεννήσας τάδε Θεοὶ 48 
θεῶν, ὧν ἐγώ δημιουργὸς πατήρ τε ἔργων, ἃ δι ἐμοῦ 15 
γενόµενα ἄλντα ἐμοῦ Υ ἐθέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεθὲν 
πᾶν λντόν, τό γε μὴν καλῶς ἁἆρμοσθὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν Β 
ἐθέλειν κακοῦ. δν ἃ καὶ ἐπείπερ γεγένησθε, ἀθάνατοι 
μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδ' ἄλντοι τὸ πάµπαν, οὔ τι μὲν δὴ λν- 
Φήσισθέ γε οὐδὲ τεύξεσθε Θανάτου μοίρας, τῆς ἐμῆς 3 
βονλήσεως μείζονος ἴτι δεσμοῦ καὶ κυριωεέρον λαχόντες 
ἐκείνων οἷς ὅτ ἐγίγνεσθε Ευνεδεῖσθε. νῦν οὖν ὃ έγω 
πρὸς ἡμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάθετε. θνητὰ ἔτι γένη λοιπὰ 
rei ἀγέννητα. τούτων δὲ μὴ γενοµένων οὐρανὸς ἀτελὴς 
ἔσται' τὰ γὰρ ἅπαντα ἐν αὐτῷ γένη ζώων οὐχ ἕξει, δεῖ 15 
δὲ, εἰ μέλλει τέλειος ἱκανῶς εἶναι. δὲ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γε- ϐ 
φόμενα καὶ βίου µετασχόνεα θΘεοῖς ἠσάζοιτ ἄν. ἓν οὖν 301 
θνητά τε ᾖ τό τε πᾶν τόδε ὄντως ἅπαν ᾖ, ερέπεσθε κατὰ 
φύσιν ὑμεῖρ ἐπὶ τὴν τῶν ζώων δηµιουφγίαν, μιμούμενοι 

τὴν ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν. καὶ καθ’ 10 
ὅσον μὶν αὐτῶν ἀθανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήκεε, 

Θεῖον λεγόμενο» ἡγεμονοῦν τ’ ἐν αὐτοῖς τῶν ἀεὶ δίκῃ καὶ 
ὑμῖν ἐθελόνεων ἔπεσθαε, σπείρας καὶ ὑπαφξάμενος ἐγὼ ΑΔ 
παραδώσω΄ τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς, ὠθανάτῳ θὈνητὸν προς- D 
υφαίνοντεες, ἀπεργάζεσθε ζώα καὶ γεννᾶτε τροφήν τε ῖδ 

διδόνεες αὐξάνετε καὶ φθίνονεα πάλιν δίχεσθε. 
Ταῦτ' εἶπε, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον κρατῆρα, ἐν 

ᾧ τὴν τοῦ παντὸς ψΨυχἠν κεραννὺς ἔμισγε, τὰ τῶν πρό- 

σθεν ὑπό]οιπα κατεχεῖτο µίογων τρόπον μέν τινα τὸν αὖ- 

τόν, ἀκήφατα ὃ) οὐκέτι κατὰ ταύτὰ ὡσαύτως, ἁλλὰ δεύ- 4η 
τερα καὶ τρίτα. ξυστήσας δὲ τὸ πᾶν διεῖιε φυχὰς ἰσα- 

ῥύθµους τοῖρ ἄσεροις ἕνειμέ 9’ ἑκάστην πρὺς ἕκαστον, 
καὶ ἐμβιβάσας ὡς ἐς ὄχημα τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἴδειξε, Ἐ 
Σόμους τε τοὺς εἱμαρμένους εἶπεν αὐταῖς, ὅτι γένεσις 
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πρώτη μὸν ἔσοιτο τεταγµένη µία πᾶσιν, ἵνα µήτις ἐλατ- 
τοῖτο ὑπ αὐτοῦ, δέοι δὲ σπαρείσας αὐτὰς εἰς τὰ προσ- 
ἠκοντα ἑκάσταις ἕκαστα ὄργανα χρόνων φῦναι ζώων τὸ 

438 Οδιοσβέσατον, διπλῆς δὲ οὔσης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως 
δτὸ κρεῖττον τοιοῦτον εἴη γένος, ὃ καὶ ἔπειτα κεκλήσοιτο 
ἀνήρ. ὁπύτε δὴ σώμασιν ἐμφυτευθεῖεν ἐξ ἀνάγχης, καὶ 
τὺ μὲν απροσίοι, τὸ ὅ᾽ ἀπίοι τοῦ σώματος αὐτῶν, πρῶτον 

45 μὶν αἴσθησιν ἀναγκαῖον εἴη µίαν πᾶσιν ἐκ βιαίων πα- 
Θημάτων Εύμφυτον γίγνεσθαι, δεύτερον δὲ ἡδονῇ καὶ 

ιολύπῃ μεμιγμένον ἔρωτα, πρὸς «δὲ τούτοις φόβον καὶ Θν- 

Ἡ μὸὺν ὅσα τε ἑπόμενα αὐτοῖς καὶ ὁπόσα ἐνανείως πέφυκε 
δωστηκότα" ὧν εἰ μὲν κρατήσοιεν, δίκῃ βιώσουτο, κφατη- 
θέντες δὲ ἀδικίᾳ. καὶ ὁ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα χρόνον βι- 
οὖς, πάλιν εἰς τὴν τοῦ ξυννύµου πορευθεὶς οἴκησιν ἄσερου, 

Ιδβίον εὐδαίμονα καὶ συνήθη ἔξοι' σφαλεὶς δὲ τούτων 
εἰ γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευτέρα γενέσει μεταβαλοῖ' μὴ 

6 πανόμενός τε ἐν τούτοι ἔτι κακίας, τρόπον ὃν κακύ- 
roto, κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς τοῦ τρόπου γενέσεως εἲς 
τινα τοιαύτην ἀεὶ μεταβαλοῖ Θήρειον φύσιν, ἀλλάττων τε 

φ0σὐ απφρότερον πόνων λήξοι, πρὶν τῇ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου 

περιόδω τῇ ἐν αὐτῷ Ευνεπισπώµενος τὸν πολὺν ὄχλον 
καὶ ὕότερον προσφύντα ἐκ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἄέρος 

ϱ καὶ γῆς, θορυβώδη καὶ ἄλογον ὄντα λόγω κφατήσας εἰς 
τὸ τῆς πρώτης καὶ ἀρίσεης ἀφίκοιτο εἶδος ἔξεως. «2ια- 

36 Θεσμοθετήσας δὲ πάντα αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα τῆς ἔπειτα 

εἴη κακίας ἑκάστων ἀναίτιος, ἔσπειρε τοὺς μὶν εἰς γῆν, 
τοὺς ὅ εἰς σελήνη», τοὺς δ᾽ εἰς τζλ]α ὅσα ὄφγανα 

46 χρόνου. τὸ δὲ μετὰ τὸν σπόρον τοῖς νέοις παρέδωκε 8ε- 
οἵς σώματα πλάττειν θνητά, τό τε ἐπίλοιπον ὅσον ἔτι ἦν 

30 ψυχῆς ἀνθρωπίνης δέον πφοσγενέσθαι, τοῦτο καὶ πάνθ᾽ 
Ε ὅσα ἀκόλουθα ἐκείνοις ἀπεργασαμένους ἄρχειν, καὶ κατὰ 

δύναμιν ὃ τι κάλλιστα καὶ ἄριστα τὸ θνητὸν διακυβερνᾷν 
ζῶον, ὃ τι μὴ κακῶν αὐτὸ ἑωυτῷ γίγνοιτο αἴτιον. 

Καὶ ὁ μὶν δὴ ἅπαντα ταῦτα διατάξας ἔμενεν ἐν τῷ 
as ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἦθει' µένογτος δὲ νοήσαντες οἱ παῖ- 

δες τὴν τοῦ πατρὸς διάταξιν ἐπείθοντο αὐτῇ, καὶ λαβόντες 
ἀθάνατον ἀρχὴν θΘνητοῦ ζώου, μιμούμενοι τὸν αφέτερον 
δηµιουργόν, πυρὸς καὶ γῆς ὑδατόρ τε καὶ ἄέρος ἀπὸ τοῦ 

43 κόσμον δανειζόµενοι μόρια ὡς ἀποδοθησόμενα πάλιν, εὖ 

«Οταὐτὸν τὰ λαμβανόμενα ξυνεκόλλων, οὐ τοῖς ἀλύτοις οἷς 

αὐτοὶ ξυνείχοντο δεσμοῖς, ἁλλὰ διὰ σµικρότητα ἀοράτοις, 

πυχνοῖς γόμφοις ἐυντήκονειᾳ, ἓν ἐξ ἁπάντων ἀπεργαζό- 

4. χρόνου ὼ. — ζώον α. -- 5. εἴη γένος τοιοῦτον ᾱ. — 8. ἐκ] ἐκεῖα. — 13. διεστῶτα Ἡ. -- 
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µενοι σώμα ἕκαστον, τὰς τῆς ἀθανάτου ψυχῆς περιόδους 
ἐνέδουν εἰς ἐπίῤῥντον σώμα καὶ ἀπόῤῥυτον. αἳ δὲ εἰς 
ποταμὸν ἐνδεθεῖσαι πολὺν οὔτ ἐκράτουν οὔτ΄ ἐκφατηῦντο, 
βίᾳ δ ἐφέροντο καὶ ἔφεφον, ὥστε τὸ μὲν ὅλον κινεῖσθαι Β 
ζῶον, ἀτάκτως μὴν ὅπῃ τύχοι προϊέναι καὶ ἁλόγως, τὰς 531 
Ἡξ ἁπάσας κινήσεις ἔχον" εἴς τε γὰρ τὸ πρόσθε καὶ ὅπι- 
σθεν καὶ πάλιν εὖς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ κάτω τε καὶ ἄνω 
καὶ πάντη κατὰ τοὺς ἓξ τόπους πλανώμενα προῄειν. 
πολλοῦ γὰρ ὄντος τοῦ κατακλύξζοντος καὶ ἀποῤῥέοντος 

κύματος, ὃ τὴν τροφὴν παρεῖχεν, ἴτι µείζω θόρυβον ιο 
ἀπειργάξετο τὰ τῶν προσπιπτι παθήµατα ἑκάστοις, C 
ὅτε πυρὶ προσκρούσειε τὸ σώμά τινος ἔξωθεν ἀλλοτρίφ 
περιαυχὺν ἢ καὶ σεερεῷ γῆς ὑγροῖς τε ὀλισθήμασιν ὑδά- 
των, εἴτε ζάλῃ πνευμάτων ὑπ ἀέρος φεροµένων καταλη- 
φθείη, καὶ ὑπὸ πάντων τούτων διὰ τοῦ σώματος αἳ κι- ιδ 

νήσεις ἐπὶ τὴν ψυχὴν φερόµεναι προσπίπτοιεν" αἳ δὴ καὶ 

ἔπειτα διὰ ταῦτα ἐκλήθησάν τε καὶ νῦν ἔτι αἰσθήσεις 
ξυνάπασαι κἐκληνται. καὶ δὴ καὶ τότε ἐν τῷ παρόντι 
πλείστην καὶ µεγίστην παρεχόµεναι κίνησι», μετὰ τοῦ ῥέ- 
οντος ἐνδελεχῶς ὀχετοῦ κινοῦσαι καὶ σφοδρῶς σείουσαι 3ο D 
τὰς τὴς ψυχῆς περιόδους, τὴν μὲν ταὐτοῦ πανεάπασιν 
ἐπέδησαν ἐναντία αὐτῇ ῥέουσαι, καὶ ἐπέσχον ἄρχουσαν δ983 
καὶ ἐοῦσαν, τὴν ὅ᾽ αὖ Θατέρου διέσεισαν, ὥστε τὰς τοῦ 
διπλασίον καὶ τριπλασίου τφρεῖς ἑκατίρας ἀποστάσεις καὶ 
τὰς τῶν ἡμιολίων καὶ ἐπιερίτων καὶ ἐπογδόων µεσύτητας 35 
καὶ ξυνδέσεις, ἐπειδὴ παντελῶς λυταὶ οὐκ ἦσαν πλὴν ὑπὸ 
τοῦ ξυνδήσαντος, πάσας μὲν στρέψφαι σεροφάς, πάσας δὲ 38 
κλάσεις καὶ διαφορὰς τῶν κύκλων ἐμποιεν, ὁσαχῆπε, E 

ἦν δυνατόν, ὥστε μετ ἀλλήλων µόγις ξυνεχοµένας φέρε- 
οθαι μέν, ἁλόγως δὲ φέρεσθαε, τοτὲ μὲν ἀντίας, ἄλλοτε δὲ 20 
πλαγίας, τοτὲ ὅ' ἑπτίας, οἷον ὅταν τις ἐρείσας 
τὴν κεφαλὴν μὲν ἐπὶ γῆς, τοὺς δὲ πόδας αλὼν 
ἔχῃ πρός τινε, τότε ἓν τούτῳ τῷ πάθει τοῦ έσχοντος 
καὶ τῶν ὀρώντων τά τε δεξιὰ ἀφιστερὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ 
δεξιὰ ἑκατέροις τὰ ἑκατέρων φαντάζεται. ταὐτὸν δὴ τοῦτο 35 
καὶ τοιαῦτα ἕτερα αἱ περιφοραὶ πάσχονσαι σφοδρῶς, 

ὅταν γέ τῳ τῶν ἴξωθεν τοῦ ταὐτοῦ γένους ἢ τοῦ θατέρου 
περιτύχωσι, τότε ταὐτόν τῳ καὶ θάτερόν του τάνάντία 
τῶν ἆληθῶν προσαγορεύουσαι ψευδεῖς καὶ ἀνόητοι γεγό- 
νασιν, οὐδεμία τε ἐν αὐταῖς τόεε περίοδος ἄρχουσα οὐδ' ο 
ἡγεμών ἐσειν: αἷς δ’ ἂν ἴξωθεν αἰσθήσειᾳ τινὲ φερόµεναι 
καὶ προσπεσοῦσαι ξυνεπισπάσωνται καὶ τὸ τῆς ψυχῆς 
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ἅπαν κύτος, τόθ αὗται κφατούµεναι κρατεῖν δοκοῦσι. καὶ 
διὰ δὴ ταῦτα πάντα τὰ παθήματα νῦν κατ᾿ ἀρχάς τε ἄνους 

Β Ὥ«φυχἠ γίνεται τὸ πρῶτον, ὅταν εἰς σῶμα ἐνδεῦῇ θνητόν" 
49 ὅταν δὲ τὸ τῆς αὔξης καὶ εροφῆρ ἕλαττον ἐπίῃ ῥεῦμα, 

Απάλιν δὲ αἱ περίοδοι λαμβανόμεναι γαλήνης τὴν ἑαυτῶν 
ὁδὸν ἴωσι καὶ καθισεώνται μᾶλλον ἐπιόντος τοῦ χρόνου, 
τότε ἤδη πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἰόντων σχῆμα ἑκάστων τῶν 
κύκλων al περιφοραὶ κατενθννόµεναι, τό τε Θάτερον καὶ 
τὸ ταὐτὸν προσαγορεύουσαι κατ ὀρθόν, ἴμφρονα τὸν 

10 ἔχοντα αὐτὰς γιγνόµενον ἀποτελοῦσιν. ἂν μὲν οὖν δὴ 
ο καὶ ξυνεπιλαμβάνηταί τις ὀἀρθὴ΄ τροφὴ παιδεύσεως, ὁλύ- 

.ληρος ὑγιής τε παντελῶς, τὴν µεγίσεην ἀποφυγὼν νύσον, 
γίνεται” καταµελήσαςρ δέ, χωλὴν τοῦ βίου διαπορευθεὶς 
ζωή», ἀτελὴς καὶ ἀνύητος εἰς 4ιδου πάλιν ἴρχεται. ταῦτα 

15 μὲν οὖν ὕσεερά ποτε γίγνεται' περὶ δὲ τῶν νῦν προτε- 
Δέντων δεῖ δµλθεῖν ἀκριβέσεερον. τὰ δὲ πρὸ τούτων, 

περὶ σωμάτων κατὰ µέρη τῆς Ἰενίσεως καὶ περὶ ψυχῆς, 
δί ἄς τε αἰτίας καὶ προνοίας γέγονε Θεῶν, τοῦ μάλιστα 

Ὦ κεἰκότος ἀντεχομένοις, οὕτω καὶ κατὰ ταῦτα ποφευοµένοις 
30 διεξιτέον. 

Τὰς μὲν δὴ Θείας περιόδους δύο οὔσας, τὸ τοῦ παν- 
τὸς σχῆμα ἀπομιμησάμενοι περιφερὶς ὄν, εἰς σφαιροειδὶς 
σῶμα ἐνέδησαν, τοῦτο ὃ νῦν κεφαλὴν ἐπονομάζομεν, ὃ 
Θειότατόν τ ἐσεὶ καὶ τῶν ἐν ἡμῖν πάντων δεσποτοῦν. 

501 ᾧ καὶ πᾶν τὸ σῶμα παρίδοσαν ὑπηρεσίαν αὐτῷ ἕυνα- 
Δροίσαντες Θεοί, πατανοήσαντες ὅτι πασῶν ὕσαι κινήσεις 
ἴσοιντο µετέχοι" ἵν οὖν μὴ κυλινδούµενον ἐπὶ γῆς ὕψη 

Ε τε καὶ βάδη παντοδαπὰ ἐχούσης ἀποροῖ τὰ μὲν ὑπερβαί- 
ειν, ἔνθεν δὲ ἐκβαίνειν, ὄχημ᾽ αὐτῷ τοῦτο καὶ εὐπορίαν 

30 ἔδοσαν. ὅθεν δῆ µῆκος τὸ οῶμα ἴσχεν, ἐκτατά τε κώλα 
καὶ καμπτὰ ἔφυσε τέτταρα Θεοῦ μηχανησαμένου πορεῖα, 
οἷς ἀνειλαμβανόμενον καὶ ἀπερειδόμενον διὰ πάντων τό- 

4ὔ πων πορεύεσθαι δυρατὸν γέγονε τὴν τοῦ ΦΘειοτάτου καὶ 

Ἱερωτάτου φέρον οἴκησιν ἐπάνωθεν ἡμῶν. σκέλη μὲν οὖν 
1ο χεῖρές τε ταύτῃ καὶ διὰ ταῦτα προσέφυ πᾶσι" τοῦ ὅὃ’ ὅπι- 

σθεν τὸ πρόσθεν ειµιώτερον καὶ ἀρχικώτερον νοµίξοντες 
Θεοὶ ταύτῃ τὸ πολὺ τῆς πορείας ἡμῖν ἔδοσαν. ἔδει δὴ 

διωρισµένον ἔχειν καὶ ἀνόμοιον τοῦ σώματος τὸ πρόσθεν 
ἄνθρωπον. διὸ πρώτον μὲν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς κύτος, 

ὦ ὑποθέντες αὐτόσε εὺ πρόσωπο», ὄργανα ἐνέδησαν τούτῳ 
Β Ἱπάσῃ τῇ τῆς Ψυχῆς προνοίᾳ, καὶ διετάξαντο µετέχον ἠγε- 

µονίας τοῦτ) εἶναι τὸ κατὰ φύσιν πρύσθεν. τῶν δὲ ὁφ- 
Ἰάνων πρώτον μὲν φωσφόρα ξυνετεκτήναντο ὕμματα, 
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τοιᾷδε ἐνδήσαντες αὐίᾳ. τοῦ πυρὸφ Όσον τὺ μὲν κάειν δί 
οὐκ ἔσχε, τὸ δὲ παρέχειν φῶς ἤμερον, οἰκεῖον ἑκάστης 

ἡμέρας, σῶμα ἐμηχανήσαντο γίγνεσθαι. τὸ γὰρ ἐντὸς ἡμῶν 
ἀδελφὺν ὃν τούτου πῦρ εἰικρινὶς ἐποίησαν διὰ τῶν ὁμ- 
µάτων ῥεῖν λεῖον καὶ πυκνὸν Όλον μέν, μάλιστα δὲ τὸ 6 
μέσον ξυμπιλήσαντες τῶν ὀμμάτων, ὥστε τὸ μὲν ἆλο ϱ 
ὅσον παχύτερον στέγειν πᾶν, τὸ τοιοῦτον δὲ µόνον αὐτὸ 
καθαρὸν διηθεῖν. ὅταν οὖν μεθημερινὺν ᾗ φῶς περὶ τὸ 
τῆς ὄψεως ῥεῦμα, τότ ἐκπῖπτον ὅμοιον πρὸς ὅμοιον, 
ἐυμπαγὲς γενόµενον, Ἑν σῶμα οἰκειωθὶν ξυνέστη κατὰ 10 
τὴν τῶν ὀμμάτων εὐθνωρίαν, ὅπηπερ ἂν ἀντερείδῃ τὸ 
προσπῖπτον ἔνδοθεν πρὸς ὃ τῶν ἴξω ἐυνέπεσεν. ὁμοιοπα- 
Φίς δὴ δύ ὁμοιότητα πᾶν γενόµενον, ὅτου τε ἂν αὐτό 
ποτε: ἐφάπτηται καὶ ὃ ἂν ἄλλο ἐκείνου, τούτων τὰς κινή- Ὦ 
σεις διαδιδὸν εἰς ἅπαν τὺ σώμα µέχρι τῆς ψυχῆς αἴσθη- ι5 
σιν παρίσχετο ταύτην, ᾗ δὴ ὁρᾷν φαµέν. ἀπελθόντος 
δὲ εἰς νύχτα τοῦ ξυγγενοῦς πυρὺς ἀποτέτμηται" πρὸς γὰρ 
ἀνόμοιον ἐξιὸν ἀλλοιοῦταί τε αὐτὸ καὶ κατασβέννυται, 
ἐυμφνὶς οὐκέει τῷ πλησίον ἀέρι γιγνόµενον, ἅτε πῦρ 
οὐκ ἔχονει. παύεταί τε οὖν ὁρῶν, ἔτι τε ἐπαγωγὸν ὕπνου 30 
γψγνεται" σωτηρίαν γὰρ ἣν οἱ Όεοὶ τῆς ὄψεως ἐμητα- 
νήσαντο, εἡν τῶν βλεφάρων φύσιν, ὅταν ταῦτα ἕνμ- 
µύσῃ, καθείργνυσι τὴν τοῦ πυρὸς ἐνεὺς δύναμιω, ἡ δὲ ΓΡ 
διαχεῖ τε καὶ ὁμαλύνει τὰς ἐντὸς κινήσεις, ὁμαλυνθεισῶν 
δὲ ἠσυχία γίνεται, γενομένης δὲ πολλῆς μὲν ἠσυχίας βρα- 15 
χνόνειρος ὕπνος ἐμπίπτει, καταλειφθεισῶν δέ τινων κινή- 
σιων µειζόνων, οἷαι καὶ ὃν οἷοις ἂν τόποις λείπωνται, 
τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα παρέσχοντο ἀφομοιωθέντα ἐντὸς 
ἔξω.τε ἐγερθεῖσιν ἀπομνημονευόμενα φαντάσματα. τὸ δὲ 
περὶ τὴν τῶν κατόπτρων εἰδωλοποιίαν, καὶ πάντα ὅσα 30 
ἐμφανῇ καὶ λεῖα, κατιδεῖν οὐδὲν ἔει χαλεπόν’ ἐκ γὰρ τῆς 
ἐντὸς ἐκτός τε τοῦ πυρὸς ἑκατέρου κοινωνίαρ ἀλλήλοις, 
ἑνός τε αὖ περὶ τὴν λειότητα ἑκάστοτε γενοµένου καὶ ποὶ- 
λαχῇ µεταῤῥνθμισθέντος, πάντα τα τοιαῦτα ἐξ ἀνάγκης Ἑ 
ἐμφαίνεται, τοῦ περὶ τὸ πρόσωπο» πυρὸς τῷ περὶ τὴν 35 
ὄψιν πυρὶ περὶ τὸ λεῖον καὶ λαμπρὸν ξυμπαγοῦς γγνο- 
µένου. δεξιὰ δὲ φαντάζεται τὰ ἀριστερά, ὅτι τοῖς ἐναν- 
τίοις µέρεσι τῆς ὄψεως περὶ κάναντία µέρη γίγνεται ἐπα- 
φἠ παρὰ τὸ καθεστὺς ἔθος τῆρ προσβολής: δεξιὰ δὲ τὰ 
δεξιὰ καὶ τὰ ἀρισειρὰ ἀριστερὰ τούναντίον, Όταν µετα- {ῃ 

πέση ξυμπηγνύµενον ᾧ ξυμπήγνυται φῶς' τοῦτο δὲ, ὅταν 58 
ἡ τῶν καεόπερων΄ λειότης, ἔνθεν καὶ ἔνθεν ὕψη λαβοῦσα, C 
τὸ δεξιὸν εἰς τὸ ἀρισεερὸν µέρος ἁπώσῃ τῆς ὄψεως καὶ 
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Τ16 

Θάτερον ἐπὶ Θάτερον. κατὰ δὲ τὸ µῆκος σεραφὶν τοῦ 
προσώπου ταὐτὸν τοῦτο Όπτιον ἐποίησε πᾶν φαίνεσθαι, 
τὸ κάτω πρὸς τὸ ἄνω τῆς αὐγῆς τό τ) ἄνω πρὸς τὸ 
κάτω πάλιν ἀπῶσαν. ταῦτ οὖν πάντ' ἔστι τῶν ξυναιτίων, 

φοἷς Δεὺς ὑπηρετοῦσι χφῆται τὴν τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δν- 
φατὸν ἰδέαν ἀποτελών' δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων 

D οὐ ξυναίτια ἆλλ᾽ αἴεια εἶναι τῶν πάντων, Ψύχοντα καὶ 
Δερμαίνοντα πηγνύντα τε καὶ διαχέοντα καὶ ὅσα τοιαῦτα 
ἀπεργαζόμενα. λόγον δὲ οὐδένα οὐδὲ νοῦν εἰς οὐδὶν δυ- 

1ο ατά ἴγειν ἐστί. τῶν γὰρ ὄνεων ᾧ νοῦν µόνῳ κεᾶσθαι 
προσήκει, λεκτέον ψυχήν’ τοῦτο δὲ ἀόρατον, πῦρ δὲ καὶ 
ὅδωρ καὶ γῇ καὶ ἀὴρ σώματα πάντα ὁρατὰ γέγονε. τὸν 
δὲ νοῦ καὶ ἐπισεήμης ἐρασεὴν ἀνάγκη τὰς τῆς ἔμφρονος 
φύσεως αἰτίας πρώτας µεταδιώκειν, ὅσαι δὲ ὑπ' ἄλλων 

ΕΙ μὶν κινουμένων, ἕτερα ὅ’ ἐξ ἀνάγκης κινούντων γίγνονταιε, 
δευτέρας. ποιητέον δη κατὰ ταῦτα καὶ ἡμῖν" λεκτέα μὲν 
ἀμφότερα τὰ τῶν αἰτιῶν γένη, χωρὶς δὲ ὅσαι μετὰ νοῦ 

54 καλῶν καὶ ἀγαθῶν δημιουργοὶ καὶ ὕσαι μονωθεῖσαι Φρο- 
φήσεως τὸ τυχὸν ἄτακεον ἑκάσεοτε ἐξεργάζονται. τὰ μὲν 

40 οὖν τῶν ὀμμάτων ξυμμεταίεια πρὸς τὸ οχεῖν τὴν δύνα- 
μιν ἣν νῦν εἴληχεν εἰρήσθω" τὸ δὲ µέγιστον αὐτῶν εἰς 

4Ἱ ὠφέλειαν ἔργον, δι ὃ θεὸς αὐθ' ἡμῖν δεδώρηται, μετὰ 
τοῦτο ῥητέον. ὄψις δὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον αἰτία τῆς 
µεγίστης ὠφελείας γέγονεν ἡμῖν, ὅτι τῶν νῦν λόγων περὶ 

αὐτοῦ παντὸς λεγομένων οὐδεὶς ἄν ποτε ἐῤῥήθη μήτε ἄστρα 
μήτε ἤλιον μήτ᾽ οὐρανὸν ἰδόντων. νῦν δ' ἡμέρα τε καὶ 
νὺξ ὀφθεῖσαι μῆνές τε καὶ ἐνιαντῶν περίοδοι µεμηχάνην- 
ται μὲν ἀριθμόν, χρόνου δὲ ἔννοιαν περίτε τῆς τοῦ παν- 
τὸς φύσεως ζήτησιν ἔδοσαν' ἐξ ὧν ἐπορισάμεθα φιλοσῦ- 

Β 30 φίας γένος, οὗ μεῖζον ἀγαθὸν οὔτ' ᾖλβεν οὔθ) ἤξει ποτὶ 
τῷ Θνητῷ γένει δωρηθὶν ἐκ Φεῶν. λέγω δὴ τοῦτο ὀμμά- 
των µέγιστον ἀγαθόν' τἆλλα δέ, ὅσα ἐἑλάττω, τί ἂν 
ἡμνοῖμεν; ὧν ὁ μὴ φιλόσοφος τυφλωθεὶς ὀδυρόμενος ἂν 
θφρηνοῖ µάτην. ἀλλὰ τοῦτο λεγέσθω παρ ἡμῶν, αὕτη ἐπὶ 

10 ταῦτα αἰτία, Θεὸν ἡμῖν ἀνευρεῖν δωρήσασθαί τε ὄψιν, 
ἵνα τὰς ἐν οὐρανῷ κατιδόντες τοῦ φοῦ περιόδους χρη- 
σαΐµεθα ἐπὶ τὰς περιφορὰς τὰς τῆς παρ ἡμῖν διανοή- 

ο στο, ἐνγγενεῖς ἐκείναις οὔσας, ἀταράκτοις τεταραγµένας, 
ἐκμαθόντες δὲ καὶ λογισμῶν κατὰ φύσιν ὀρθότητος µετα- 

«ο σχόντες, μιμούμενοι τὰς τοῦ Θεοῦ πάντως ἀπλανεῖς οὔσας 
τὰς ἐν ἡμῖν πεπλενηµέναρ καταστησαίµεθα. Φωνῆς τε 
δὴ καὶ ἀχοῆς πέρι πάλιν ο αὐτὸρ λόγος, ἐπὶ ταὐτὰ τῶν 
αὐτῶν ἕνεκα παρὰ Θεῶν δεδωρῆσθαι. 1όγορ τε γὰρ ἐπ 
αὐτὰ ταῦτα τέτακται, µεγίστην ξυμβαλλόμενος εἰς αὐτὰ 

α µοῖραν, ὅσον τε’ αὖ µουσικῆς φωνῆς χρήσιμο», πρὸς ἀκοὴν 

13. ἀἡρ καὶ γῇ ᾱ. -- 14. ἀλλήλων 4. -- 19. μὲν om. 
- 17. αἀίων a. -- 30. ἔχειν a. — 32. αὖθ' a. -- 34. τούτου 48. -- 
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Ένεκα ἁρμονίας ἐσεὶ δοθέν: ἡ δὲ ἁρμονία, ξυγγενεῖς ἴχουσα D 

φορὰς ταῖς ἐν ἡμῖν τῆς Ψυχῆς περιόδοις, τῷ μετὰ νοῦ 
προσχρωμένῳ  Μούσαις οὐκ ἐφ᾽ ἡδονὴν ἄλογον, καθάπερ 
ρῦν, εἶναι δοκεῖ χρήσιμος, ολλ’ ἐπὶ τὴν γεγονοῖαν ἐν ἡμῖν 
ἀνάρμοστον ψυχῆς περίοδον εἰς κατακόσµησιν καὶ συµ-6 
φωνίαν ἑαυτῇ ξύμμαχος ὑπὸ Μουσῶν δέδοται' καὶ ῥνθ- 
μὸς αὖ διὰ τὴν ἅμετρον ἐν ἡμῖν καὶ χαρίτων ἐπιδεᾶ 
γηνοµένην ἐν τοῖς πλείστοις ἕξιν ἐπίκουρος ἐπὶ ταῦτα Ἐ 
ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐδύθη. 

Τὰ μὶν οὖν παρεληλυθότα τῶν εἰρημένων, πὶὴν βρα- ιο 
τέων, ἐπιδέδεικται τὰ διὰ νοῦ δεδηµιουργηµένα: δεῖ δὲ 

καὶ τὰ δι ἀνάγκης γιγνόµενα τῷ Ιόγῳ παραθέσθαι. µε- 56 

μωμένη γὰρ οὖν ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης 48 
τε καὶ νοῦ συστάσεως ἐγεννήθη: νοῦ δὲ ἀνάγχης ἄρχον- 
τος τῷ πείθειν αὐτὴν τῶν γιγνοµένων τὰ πλεῖστα ἐπὶ ι5 
τὸ βέλτισεον ἄγειν, ταύτη κατὰ ταῦτά τε δι ἀνάγκης 
ἠττωμένης ὑπὸ πειθοῦς ἔμφρονος οὕτω κατ ἀρχὰς ἑυνί- 
στατο τόδε τὺ πᾶν. εἴ τις οὖν ᾗ γέγόνε, κατὰ ταῦτα ὄν- 
τως ἐρεῖ, µικείον κἀὶ τὸ τῆς πλανωμένης εἶδος αἰίας, 

ᾗ φέφειν πέφυκεν. ὧδε οὖν πάλιν ἀναχωφητέον, καὶ λα-39 

βοῦσιν αὐτῶν τούτων προσήκουσαν ἑτέραν ἀρχὴν αὖθις Β 
αὖ, καθώπερ περὶ τῶν τότε, νῦν οὕτω περὶ τούτων πάλιν 
ἀρκτέον ἀπ ἀρχῆς. τὴν δὴ πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενέσεως 
πυρὸς δατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς φύσιν Θεατέον αὐτὴν 
καὶ τὰ πρὸ τούτου πάθη. νῦν γὰρ οὐδείς πω γένεσιν αὐ- 15 
τῶν µεμήνυκεν, ἀλλ’ ὡς εἰδόσι πῦρ ὃ τί ποτε ἔστι καὶ ἕκα- 
στον αὐτῶν λέγομεν ἀρχὰς αὐτὰ τιθέμενοι στοιχεῖα τοῦ 
παντός, προσῆκον αὐτοῖς οὐδ' ὡς ἐν συλλαβῆς εἴδεσι µό- 
νον εὐίότως ὑπὸ τοῦ καὶ βραχὺ φφρονοῦντος ἀπεικασθη- C 
ναι. νῦν δὲ οὖν τό γε παρ ἡμῶν ὧδε ἐχέτω" τὴν μὶν χο 634 
περὶ ἁπάντων εἴτε ἀρχὴν εἴτε ἀρχὰς εἴτε ὅπῃ δοκεῖ τού- 
των πέρι, τὸ νῦν οὐ ῥητίον, δι ἄλλο μὲν οὐδέν, διὰ 
δὲ τὸ χαλεπὸν εἶναι κατὰ τὸν παρόντα τρόπον τῆς διεέ- 57 
όδον δηλώσαι τὰ δοκοῦντα. µήτ οὖν ὑἡμεῖς οἴεσθε δεῖν 

:ἐμὲ λέγειν, οὔτ' αὐτὸς αὖ πείθειν ἐμαυτὸν εἴην ἂν ὄννα- 15 
2* τὸς ὡς ὀρθῶς ἐγχειροῖμ) ἂν τοσοῦτον ἐπιβαλλόμενος ἔρ- 

ον. τὸ δὲ κατ᾿ ἀρχὰς ῥηθὲν διαφυλάετων, τὴν τῶν εἰ- Ὁ 
κότων λόγων δύναμιν, πειράσοµαι μηδενὸς ἧττον εὐιότα, 
μᾶλλον δὲ καὶ ἴμπροσθεν ἀπ ἀρχῆς περὶ ἑκάστων καὶ 
Ευμπάντων λέγειν. 9εὸν δὴ καὶ νῦν ἐπ ἀρχῇ τῶν λεγο- 1ο 
µένων σωτῆρα ἐξ ἀτόπου καὶ ἀήθους διηγήσεως πρὸς τὸ 
τῶν εἰκότων δόγμα διασώζειν ἡμᾶς ἐπικαλεσάμενοι πάλιν R 
ἀρχώμεθα λέγειν. 

Ἡ δ’ οὖν αὖθις ἀρχὴ περὶ τοῦ παντὸς ἵστω µειξόνως 
τῆς πρόσθεν διρρηµένη. τότε μὲν γὰρ δύο εἴδη διειλό- α5 
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40. 5ο, 51. 

µεθα, νῦν δὲ ερίεον ἄλλο γένος ἡμῖν δηλωτέον. τὰ μὶν 
γὰρ δύο Ἱκανὰ ἦν ἐπὶ τοῖς ἕμπροσθεν λεχθεῖοιν, ἓν μὲν 
ὧς παραδείγµατος εἶδος ὑποτεθέν, νοητὸν καὶ ἀεὶ κατὰ 
ταὐτὰ ὄν, µίµηµα δὲ παραδείγµατος δεύτερον, γένεσιν 

δἴχον καὶ ὁρατόν. τρίτον δὲ τότε μὲν οὐ διελόμεθα, νο- 
µίσαντες τὰ δύο ἔξειν ἱκανῶς" νῦν δὲ ὁ λόγος ἔοικεν εἰσ- 
αναγκάζειν χαλεπὸν καὶ ἁμυδρὸν εἶδος ἐπιγειρεῖν λόγοις 

58 ἐμφανίσαι. τίνα οὖν ἔχον δύναμιν κατὰ φύσιν αὐτὸ ὑπο- 

ληπτέον: τοιάνδε μάλιστα, πάσης εἶναι γενέσεως ὑποδο- 
ιο χἠν αὐτό, οἷον τιθήνην. εἴρηται μὶν οὖν τἀληθές, δεῖ 

Ἡ δ) ἐναφγέστερον εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ. χαλεπὺν δὲ ἄλλως τε 
καὶ διότι προαπορηθῆναι περὶ πυρὸς καὶ τῶν μετὰ πυρὺφ 
ἀναγκαῖον τούτου χάριν’ τούτων γὰρ εἰπεῖν ἕκαστον, 
ὁποῖον ὄντως ὕδωρ χρὴ λέγειν μᾶλλον ἢ πὂρ καὶ ὁποῖον 

15 ὀτιοῦν μᾶλλον ἢ καὶ ἅπαντα καθ’ ἕκαστόν τε, οὕτως ὥσ- 

τε τινὶ πιστῷ καὶ βεβαίῳ χρήσασθαι λόγῳ, χαλεπόν. πῶς 
οὖν δὴ τοῦτ) αὐτὸ καὶ πῇ καὶ τί περὶ αὐτῶν εὐκότως 
διαπορηθέντες ἂν λέγοιµεν; πρῶτον μὶν ὃ δὴ νῦν ὕδωφ 

6 ὠνομάκαμεν, πηγνύµενον, ὡς δοχοῦμεν, λίθους καὶ γῆν 
«ο γιγνόµενον ὁρῶμεν, τηκόµενον δὲ καὶ δικκριόµενον αὖ 

ταὐτὸν τοῦτο πνεῦμα καὶ ἄέρα, ξυγκαυθέντα δὲ αέρα 
πῦρ, ἀνάπαλν δὲ πῦρ συγκριθὶν καὶ κατασβεσθὲν εἰς 
ἰδέαν τε ἀπιὸν αὖθις ἀέρος, καὶ πάλιν ἀέρα ξυνιόντα καὶ 
πυκνούµενον νέφος καὶ ὁμίχλην, ἐκ öl τούτων ἴτι μᾶλλον 

45 ξυμπιλουμένων ῥέον ὕδωρ, ἓξ ὕδατος δὲ γῆν καὶ Λίδους 
αὖθις, κύκλον τε οὕτω διαδιδόντα εἰς ἄλληλα, ὡς φαί- 

Ὦ ται, τὴν γένεσιν. οὕτω δὴ τούτων οὐδέποτε τῶν αὐτῶν 
59 ἑκάστων φανταζοµένων, ποῖον αὐτῶν ὡς ὃν ὀτιοῦν τοῦτο 

καὶ οὐκ ἄλλο παγίως δμσχυριζόµενος οὐκ αἰσχυνεῖταί τις 
30 ἑαυτόν; οὐκ ἔσειν, ἆλλ’ ἀσφαλέστατον μάκρῷ περὶ τούτων 

τιθεµένους ὧδε λέγειν: ἀεὶ ὃ καθορῶμεν ἄλλοτε ἄλλῃ 
γυνόµενο», ὡς πῦρ, μὴ τοῦτο ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον ἑκάστοτε 
προσαγοφεύειν πῦρ, μηδὲ ὕδωρ τοῦτο ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον 
ἀεί, μηδὲ ἄλλο ποτὶ μηδὶν ὥς τιν ἔχον βεβαιότητα, ὅσα 

Εαν δεικνύντες τῷ ῥήματι τῷ τόδε καὶ τοῦ το προσχρώµενοι 
δηλοῦν ἡγούμεθά τι’ φεύγει γὰρ οὐχ ὑπομένον τὴν τοῦ 
τόδε καὶ τοῦτο καὶ τὴν τῶδε καὶ πᾶσαν ὕση μόνιμα 
αἷς ὄντα αὐτὰ ἐνδείκνυται φάσις. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἕκα- 
στα μὴ λέγειν, τὸ δὲ τοιοῦτον ἀεὶ περιφερόµενον ὅμοιον 

«0 ἑκάστου πέρι καὶ ξυμπάντων οὕτω καλεῖν' καὶ δὴ καὶ 
πῦρ τὸ διὰ παντὸς τοιοῦτον, καὶ ἅπαν ὥσονπερ ἂν ἔχῃ 
γένεσιν. ἐν ᾧ δὲ ἐγγιγνόμενα ἀεὶ ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται 
καὶ πάλιν ἐκεῖθεν ἀπόλλνται, µόνον ἐκεῖνο αὖ προσαγο- 
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ρεύειν τῷ τε τοῦτο καὶ τῷ τόδε προσχρωµένους ὀνό- 
ματι, τὸ δὲ ὁποιονοῦν τι, Θερμὸν ἢ λευκὸν ἢ καὶ ὀτιοῦν 
τῶν ἐναντίων, καὶ πώνθ᾽ ὅσα ἐκ τούτων, μηδὲν ἐκεῖνο 
αὖ τούτων καλεῖν. ἔτι δὲ σαφέστερον αὐτοῦ πίρι προῦν- 60 
µητέον αὖθις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τις σχήµατα πλάσας ὃ 
ἐκ χφυσοῦ μηδὶν µεταπλάττων παύοιτο ἕκαστα εἰς ἅπαντα, 
δεικνύντος δή εινος αὐτῶν Ἐν καὶ ἐρομένου τέ ποτ ἴσει, 
μακρῷ πρὸς ἀλήθειαν ἀσφαλέστατον εἰπεῖν Ότι χρυσός, Β 

τὸ δὲ τρίγωνον ὅσα τε ἄλλα σχήµατα ἐνεγίγνετο, µηδέ- 
ποτε λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα, ἅ γε μιταξὺ τιθεµένου µε- 19 
ταπίπτει, ἀλλ ἐὰν ἄφα καὶ τὸ τοιοῦτον μετ ἀσφαλείας 
ἐθέλῃ δέχεσθαί τινος, ἀγαπῶν. ὁ αὐτὸς δὴ λόγος καὶ 
περὶ τῆς τὰ πάντα δεχοµένης σώματα φύσεως" ταὐτὺν 
αὐτὴν ἄεὶ προσρητέον ἐκ γὰρ τῆς ἑαυτῆς εὐ παράπαν 
οὐκ ἐξίσταται δυνάµεως. δέχεταί τε γὰρ ἀεὶ τὰ πάντα, 19 
καὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὶ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν ϐ 
εἴληφεν οὐδαμῆ οσὐδαμῶς' ἐκμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ 
κεῖται, κινούµενόν τε καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν 
εἰσιόντων. φαίνεται δὲ δι ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον. τὰ δὲ 
εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα τῶν ὄντων ἀεὶ µιµήµατα, τυπωθέντα 30 
ἀπ αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον καὶ θαυμαστόν, ὃν 
εἰσαῦθις µέτιμε». ἐν δ᾽ οὖν τῷ παρόντι χρῆ γένη διανοη- 
Φῆναι εριετά, τὸ μὲν γιγόµενον, τὸ ὃ' ἐν ᾧ γέγνεταε, Ώ 
τὸ δ᾽ ὅθεν ἀφομοιούμενον φύεται τὸ γιγρόμενον. καὶ δὴ οι 
καὶ προσεικάσαι πρέπει τὸ μὶν δεχόµενον µητρί, τὸ ὅ ο 
ὅδεν πατρί, τὴν δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν ἐκγύνῳ, νοῆσαί 
τε ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ἐκτυπώματος ἔσεσθαι μέλλοντος ἰδεῖν 

ποικίλουν πάσας ποικιλίας τοῦς) αὐτὸ ἐν ᾧ ἐκτυπούμενον 
ἐνίσταται, γένοιτ ἂν παρεσκευασµένον εὖ, πλὴν ἄμορφον 
ὃν ἐκείνων ἁπασῶν τῶν ἰδεῶν ὕσας µέλλοι δέχεσθαί πο- 30 
Δεν. ὅμοιον γὰρ ὃν τῶν ἐπεισιόντων τινὶ τὰ τῆς έναν- Ἑ 
τίας τά τε τῆς τὸ παράπαν ἄλλης φύσεως, ὁπότ ἔλθοι, 
δεχόµενον κακῶς ὢν ἀφομοιοῖ, τὴν αὐτοῦ παρεμφαῖνον 535 
ὄψιν. διὸ καὶ πάντων ἐκτὸς εἰδῶν εἶναι χρεὼν τὸ τὰ 
πάντα ἐκδεξόμενον ἐν αὐτῷ γένη, καθάπερ περὶ τὰ ἁλείμ- 15 
µατα, ὁπόσα εὐώδη, τέχνῃ μητανῶνται πρῶτον εοῦτ 
αὐτὸ ὑπάρχον, ποιοῦσιν ὃ τι μάλιστα ἀώδη τὰ δεξόµενα 
ὑγρὰ τὰς ὀσμάς' ὅσοι τε ἕν τισι τῶν μαἰακῶν σχήματα 
ἁπομάττειν ἐπιχειροῦσι, τὸ παράπαν σχῆμα οὐδὲν ἔνδη- 
Ίον ὑπάρχειν ἑῶσι, προομαλύναντες δὲ ὃ τι λειότατον 40 
ἀπεργάζονται. ταὐτὸν οὖν καὶ τῷ τὰ τῶν πάντων ἀείτε δε 
ὄντων κατὰ πᾶν ἑαντοῦ πολλάκις ἀφομοιώματα καλῶς 
µέλλοντι δέχεσθαι πάντων ἐκτὸς αὐτῷ προσήκει πεφυκέναι 

5. κατὰ] καὶ a. — 19. αὐτὴν 40, αὐτῶν ΘΤΕΤΕΣΕΠΣ, οτι. Ἐ. -- ἀληθὶς 4. -- 16. πισεῶς καὶ βεβαίως χρῆ- 
σθαι α. — 17. δὴ] δή που 4. — 19. διαπορηθέντες λέγωμεν a. — 20. αὖ καὶ διακρινόµ 

ἂν omisum post αέρος ponit ᾱ. -- 54. ὀμίχλην ab. — 19. αἰσχυνεῖ γε τὶς αὐτὸν -αἱ πῦρ α. — 13. πῦρ anto 
ενον ᾱ. ⸗ 31. δὲ τὸν αέρα, 

α. — 20. ἀσφαλέσεατον ουπι ΒεΚΚετο ο: ἀσφαλίστατα 49, ἀσφαλέστατ' ἂν ΘΤΕΦΥΑΦ ΕΡΕ, ἀσφαλέστατον ἂν π. -- 
33. τὸ ο. Βεκκετί operae. -- 17. καὶ τοῦτο 4 [ἰ65ἱο Βαείίο): καὶ τὴν τοῦτο Θ οἱ pr. Το, καὶ τὴν τούτου αὖ ο. — 
ο. ἀεὶ οτη. ᾱ. — 92. αὖ] ἂν α. 

4. αὖ] ἂν α, -- 7. ἐρομένου 40: προδεροµένου αἲο, -- 30. αεὶ] ἀεὶ ὄντα 4. — 31. ὑπ a. — 10, μέλλει ἃ 
— 34, τὸ οι. ᾱ. — 33. παρεμφαίνων α. — 35. ἐνδεξόμενον ᾱ. — 36. τέχνη 

— 40. 

«ες ἀώδη οπι. ᾱ, (Αάδλια οππὶ ος 4φὁ 
et ως. 6.) -- 37. ἀώδη Baiterus ſcoll. Plut. de απἰπιαθ proct. εαρ. 6. p. 1014 Ε.): εὐώδη 40 οἱ τηᾳ; Θ, ἀνώδη φὓο. 

αὐτῶν a. 
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65 τῶν εἰδῶν. διὸ δὴ τὴν τοῦ γεγονότος ὁρατοῦ καὶ πάντως 

αἰσθητοῦ μητέρα καὶ ὑποδοχὴν μήτε γῆν µήτε αέρα µήτε 
πῦρ µήτε ὕδωρ έγωμεν, μήτε Όσα ἐκ τούτων μήτε ἐξ 
ὧν ταῦτα γέγονεν: αλλ ἀνόρατον εἶδός τι καὶ ἄμορφον, 

δπανδεχές, µεταλαμβάνον δὲ ἀπορώτατά πῃ τοῦ νοητοῦ 
Β καὶ ὀνσαλωτότατον αὐτὸ λέγοντες οὐ φευσόμεθα. καθ’ ὅσον 

δὲ ἐκ τῶν προειρηµένων δυνατὸν ἐφικνεῖσθαι τῆς φύσεως 
αὐτοῦ, τῇδ᾽ ἄν τις ὀρθότατα λέγοι, πῦρ μὲν ἑκάστοτε 
αὐτοῦ τὸ πεπυρωµένον µέρος φαίνεσθαι, τὸ δὲ ὑγρανθὲν 

ιο ὕδωρ, γῆν δὲ καὶ αέρα, καθ ὕσον ἂν µιµήματα τούτων 
δέχηται. 1όγῳ δὲ δὴ μᾶλλον τὸ τοιόνδε διοριζοµένους περὶ 
αὐτῶν διασκεπτίον' ἀρ' ἴἔστι τι πῦρ αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, 

6 καὶ πάντα περὶ ὧν ἀεὶ λέγομεν οὕτως αὐτὰ καθ αὐτὰ 
ὄντα ἕκαστα, ἢ ταῦτα ἅπερ καὶ βλέπομεν ὅσα τε ἄλλα 

14 διὰ τοῦ σώματος αἰσθανόμεθα, µόνα ἐσεὶ εοιαύτην ἔχοντα 
ἀλήθειαν, ἄλλα δὲ οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα οὐδαμῇ οὐδα- 
αῶς, ἆλλὰ µάτην ἑκάστοτε εἶναί τί φαµεν εἶδος ἑκάσεου 
νοητόν, τὸ δὲ οὐδὶν ἄρ ἦν αἰὴν λόγος; οὔτε οὖν δὴ 
τὸ παρὸν ἄκριτον καὶ ἀδίκαστον ἀφέντα ἅβιον φάναι 

0330 διισχυριζόµενον ἔχειν οὕτως, οὔτ ἐπὶ 1όγου μήκει πάρερ- 
Ὦ γον ἄλλο —— εἰ δέ τις Όρος ὁρισθεὶς µέ- 

γας διὰ βραχ φανείη, τοῦτο μάλιστ ἐγκαιριώτατον 
γένοιτ᾽ ἄν. ὧδε οὖν τήν γ ἐμὴν αὐτὸς τίθεμαι φῆφον" εἰ 
μὲν νοῦς καὶ δόξα ἀληθής ἐστον δύο γένη, παντάπασιν εἶναι 

40 καθ’ αὐτὰ ταῦτα τὰ ἀναίσθητα ὑφ᾽ ἡμῶν εἴδη, νοούμενα 
µόνον: εἰ δ᾽ ὥς τισι φαίνεται, δόξα ἀληθὴς νοῦ ὅδια- 
φέρει τὸ μηδέν, πάνθ᾽ ὁπόσα αὖ διὰ τοῦ σώματος αἴσθα- 

Ε νόµεθα, Θετίον βεβαιότατα. δύο δὴ λεκτέον ἐκείνω, διότε 
χωρὶς γεγύνατον ἀρομοίως τε ἔχετον. τὺ μὲν γὰρ αὐτῶν 

30 διὰ διδαχῆς, τὸ δ᾽ ὑπὸ πειθοῦς ἡμῖν ἐγγίγνεται" καὶ τὸ 
μὲν ἀεὶ μετὰ ἀληθοῦς λόγον, τὸ δὲ ἄλογον' καὶ τὸ μὲν 
ἀχίνητον πειθοῖ, τὺ δὲ µεταπειστόν' καὶ τοῦ μὲν πάντα 
ἄνδρα µετέχειν φατέον, νοῦ δὲ θεούς, ὠνθρώπων δὲ 
γένος βραχύ τι. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ὁμολογηεέον 

68 ο ἓν μὶν εἶναι τὸ κατὰ ταὐτὰ εἶδος ἔχον, ἀγέννητον καὶ 
ἁνώλεθρον,. οὔτε εἰς ἑαυτὺ εἰσδεχόμενον ἄλλο ἄλλοθεν 
οὔτε αὐτὸ εἰς ἄλλο ποι ὧν, ἀόρατον δὲ καὶ ἄλλως ἀναί- 
σθητον, τοῦτο ὃ δὴ φύησις εἴληχεν ἐπισκοπεῖν" τὺ ὃ᾽ ὁμώ- 

64 νυµον Όμοιόν τε ἐκείνω δεύτερον, αἰσθητόν, γεννητόν, 
«0 πεφοφηµένον ἀεί, γιγνόμενόν τε ἔν τινι τόπῳ καὶ πάλιν 

ἐκεῖθεν ἀπολλύμενον, δόξῃ μετ αἰσθήσεως περιληπτόν’ 
τρίτον δὲ αὖ γένος ὃν τὸ τῆς χώρας ἀεί, φθορὰν οὐ 

Ἡ προσδεχόµενον, ἔδραν δὲ παρέχον ὅσα ἔχει γένεσιν πᾶσιν, 
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αὐτὸ δὲ μετ ἀναισθηαίαρ ἁπτὸν λογισμῷ τινὶ νόθω, 
µόγις πιστόν, πρὸᾳ ὃ δὴ καὶ ὀνειροπολοῦμεν βλέποντες 
καί φαµεν ἀναγκαῖον εἶναί πον τὸ ὃν ἅπαν ἔν τινι τόπῳ 
καὶ κατέχον χώραν τινά, τὸ δὲ μήτε ἐν γῇ μήτε που 
κατ οὐρανὸν οὐδὶν εἶναι. ταῦτα δἠ πάντα καὶ τούτων 6 
ᾱλλ᾽ ἀδεἷφὰ καὶ περὶ τὴν ἄὔπνον καὶ ἀληθῶς φύσιν 
ὑπάρχουσαν ὑπὸ ταύτης τῆς ὀνειρώξκως οὐ δυνατοὶ γι- 
γρόµεθα ἐγερθέντες διοριζόµενοι τάληθὲς λέγειν, ὡς εὐκόνι C 
μέν, ἐπείπερ οὐδ' αὐτὸ τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ γέγονεν ἑαυτῆς ἐσείν, 
ἑεέρου δὲ τινος ἀεὶ φέρεται φάντασμα, διὰ ταῦτα ἐνιο 
Ἱτέρῳ προσήκει τινὶ γίγνεσθαι, οὐσίας ἁμῶς γέπως ἀντε- 
Χομένην, ἢ μηδὲν τὸ παράπαν αὐτὴν εἶναι, τῷ δὲ ὄντως 
ὄνει βοηθὸς ὁ δι’ ἀκριβείας ἀληθὴς λόγος, ὡς ἕως ἄν τι 
τὸ μὶν ἄλλο ᾗν τὸ δὲ ἄλλο, ο 
γεγενηµένον ἓν ἅμα ταὐτὸν καὶ δύο γενήσεσθον. ο 

Οὗτος μὲν οὖν δὴ παρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου λογισθεὶς ἐν 
κεφαλαίῳ δεδόσθω λόγος, ὃν τε καὶ χώραν καὶ γένεσιν 
εἶναι, τρία τριχῇ, καὶ πρὶν οὐρανὸν γενίσθαι' τὴν δὲ 

Υενέσεως τιθήνην. ὑγραινομένην καὶ σπυρουµένην καὶ τὰς 
γῆς τε καὶ ἀέρας μορφάς δεχοµένην, καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις 39 
πάθη ξυνέπεται πάσχουσαν, παντοδαπὴν μὲν ἰδεῖν φαίνε ἙἘ 
σθαι, διὰ δὲ τὸ μήθ ὁμοίων δυνάµεων μήτ ἰσοῤῥόπων 
ἐμπίπλασθαι κατ οὐδὶν αὐτῆς ἠσοῤῥοπεϊν, ἅλλ᾽ ἀνωμάλως 
πάντη ταλαντουµένην σείεσθαι μὶν ὑπ ἐκείνων αὐτήν, 
χινονµένην δ' αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείεν: τὰ δὲ κινούμενα 35 
ἄλλα ἄλλοσε ἄεὶ φέρεσθαι διακρινόµενα, ὥσπερ τὰ ὑπὸ 
τῶν πλοκάνων τε καὶ ὀργάνων τῶν περὶ τὴν τοῦ αίτου 
κάθαρσιν σειόµενα καὶ ἀναλικμώμενα τὰ μὶν πυκνὰ καὶ 
βαρέα ἄλλῃ, τὰ δὲ μανὰ καὶ κοῦφα εἰς ἑτέραν ἴξει φερό- δ38 
µενα ἔδραν" τότε οὕτω τὰ εέτεαρα γένη ειόµενα ὑπὸ τῆς 30 
δεξαμενῆς, κινουµένης αὐτῆς οἷον ὀργάνου σεισμὸν παρέ- 
Ίαντος, τὰ μὲν ἀνομοιότατα π]λεῖστον αὐτὰ ἀφ᾿ αὐτῶν 
ὀρίξειν, τὰ δ’ ὁμοιότατα μάλιστα εἰς ταύτὸν ξυνωθεῖν, 
διὸ δὴ καὶ χώραν ταῦτα ἄλλα ἄλλην ἴσχειν, πρὶν καὶ τὸ 
πᾶν ἐξ αὐτῶν διακοσμηθὲν γενέσθαι. καὶ τὸ μὶν δὴ πρὸ ο; 586 
τούτου πάντα ταῦτ᾽ ἔχειν ἁλόγως καὶ ἀμέτρως' ὅτε ὃ 66 
ἐπεχειρεῖτο κοσμεῖσθαι τὸ πᾶν, πῦρ πρῶτον καὶ ὕδωρ καὶ Β 
γῆν καὶ ἀέρα, ἴχνη μὲν ἔχοντα αὐτῶν ἄττα, παντάπασί γε 
μὴν διακείµενα ὥσπερ εἰκὸς ἴχειν ἅπαν Όταν ἀπῇ τινὸς 
Δεός, οὕτω δὴ τύτε πεφυκότα ταῦτα πρῶτον δωσχηµατί- {0 
σατο εἴδεσί τε καὶ ἀριθμοῖς. τὸ δὲ ᾗ δυνατὸν ὡς κάλλιστα 
ἄριστά τε ἐξ οὐχ οὕτως ἐχόντων τὸν θεὸν αὐτὰ ἕνν- 
εστάναι, παρὰ πάντα ἡμῖν ὦρ ἄεὶ τοῦτο λεγόμενον 

1, δὴ om. a. — παντὸς ᾱ. -- 4. ἀόρατον ᾱ. — 14. διοριζοµένου» 4ο: διοριζοµένοις a be. — 44. ἕκαστα ὄντα 
αὖ, — 30. µήκει λόγου ο. — 23. 
ἀφαίοθητα RHoſſtuaunus l. L. p. 30) 
36. ἓν οπι. a. — ἔχον εἶδος πο, — 39. γενητὸν ᾱ. — 40. π 

αλλ) om. a. -- 14. ἁμωσγέπως a, ἁμωσγέπως ο. -- 16. δὴ οὖν a. 
19. γεννήσεως a. -- * ἄλλα τούτοις 4: τούτοις ἄλλα αἲο. 

— 39. ὁμοιότατα πάλιν εἰς ταυτὸ a. — 37. καὶ γῆν καὶ 

3. δὲ ᾱ. — δ. δὲ α. — καὶ τὰ τούτων 4. — 6. 
— 1. δὲ] δὴ 4, δὶ δὴ ο. -- 
17. πλοκάµων .. - 18. ἀναλικρώμενα νο. — 32. ὑᾳ᾽ 

ἐγκαιρότατον ο, καιριώτατον a b. 
ταῦτα, ἀναίσθητα abe. — 36, — μηδὶν α. — 17. 

— 12. τίθεµαι ψῆφον αὐτόρ α. -- 35, ταῦτα τὰ 
αἰθανώμεθα α. -- 

ν 4. — τε om. ᾱ. 

— 12. αὐτοῖς ᾱ. — 

ἀέρα καὶ ὕδωρ πο. — 35. αὐτῶν a. -- ἄττα) αὐτὰ «θτΕςΥκσεφος. — παντάπασί γε μὴν 4: παντάπασι μὴν αὖς. 
— 4ο, δὲ ᾱ. — 41. τε om. ᾱ, — κάλλιστά τε καὶ ἄριστα ἐξ α, - 43. περὶ a. 



ὑπαρχέτω. νῦν ὅ' οὖν τὴν διάταξιν αὐτῶν ἐπιχειρητίον 
65 ἑκάστων καὶ γένεσιν ἀήθει λόγαι πρὸς ἡμᾶς δηλοῦν. ἀλλὰ 

γὰρ ἐπεὶ µετέχετε εῶν κατὰ παίδευσιν ὁδῶν, δι ὧν ἐν- 
δείκνυσθαι τὰ λεγόμενα ἀνάγκη, ἑυνέφεσθε, 

5 ἍΠρῶτον μὶν δὴ πῦρ καὶ γῆ καὶ ὕδωρφ καὶ ἀὲρ ὅ ὅτι 

σώματά ἐστι, ὅῆλόν που καὶ παντί. τὸ δὲ τοῦ σώματος 
εἶδος πᾶν καὶ βάθος ἔχει. τὸ δὲ βώθος αὖ πᾶσα ἀνάγκη 
τὴν ἐπίπεδον περαιληφέναι φύσιν. ἡ δὲ ὀρθὴ τῆς ἐπι- 
πέδον βάσεως ἐκ εριγώνων συνέστηκε. τὰ δὲ τρίγωνα 

Ώ 10 πάντα ἐκ ὀνοῖν ἄρχεται τριγώνοιν, µίαν μὲν ὀρθὴν ἔχον- 

τος ἑκατέρου γωνίαν, τὰς δὲ ὀξεία. ὧν τὸ μὶν ἔτε- 
ϱον ἑκατέρωθεν ἔγει µέρος γωνίας ὀρθῆς πλευραῖς ἴσαις 

67 διηφηµένης, τὸ δὲ ἕτερον ἀνίσοις ἄνισα µέρη νενεµηµένης. 

παύτην δὴ πορὸς. ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὑποτι- 
αδθέµεθα κατὰ τὸν μετ ἀνάγκης εἰκότα λόγον πορενόµενοι" 

τὰς ὅ᾽ ἔτι τούτων ἀρχὰρ ἄνωθεν Θεὸς οἶδε καὶ ἀνδρῶν 
κ ὃς ἂν ὑκενω φίιος ᾖ. Art δὴ λέγειν ποῖα κάλλιότα 

σώματα γένοις ἂν τέταρα, ἀνόμοια μὲν ἑαντοῖς, 
δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν ἄττα διαλυόµενα γίγνεσθαι. 

3υτούτου γὰρ ευχόντες ἔχομεν τὴν ἀλήθειαν γενέσεως πέρε 
γῆς τε καὶ πορὸς τῶν τε ἀνὰ λόγον ἐν µέσῳ' τότε γὰρ 
οὐδενὶ συγχωρησύµεθα καλλίω τούτων ὀρώμενα σώματα 
εἶναί που καθ᾽ ἓν γένος ἕκαστον ὄν. τοῦτ' οὖν προθυµη- 
τέον, τὰ διαφέροντα κάλλει σωμάτων τέτταρα γένη συν- 

Ξαρμόσασθαι καὶ φάναι τὴν τούτω» ἡμᾶς φύσιν ἱκανῶς 
54 εληφέναι, εοῖν δὴ ὀνοῖν εροώνοιν εὐ μὲν ὑσοσκελὶς μίαν 

εἴληχε φύσιν, τὸ δὲ πρόµηκες απεράντουςρ, προαιφρετέον 
οὖν αὖ τῶν ἀπείρων τὸ κάλλιστον, εἶ μέλλομεν ἄρξεσθαι 
κατὰ τρόπον. ἂν οὖν τις ἴχη κάλλιον ἐκλεξάμενος εἰπεῖν 

0 εἰς τὴν τούτων ξύστασιν, ἐκεῖνος οὐκ ἐχθρὸς ὧν ἀλλὰ 
φίλος κρατεῖ: τιθέµεῦθα ὅ’ οὖν τῶν πολλῶν τριγώνων κάλ- 

68 Άνστον ἓν, ὑπερβάντες τἆλλα, ἐξ οὗ τὸ ἠπόπλευρον τρί- 
Β ἍΊΎωνον ἐκ τρίτου συνέστηκε- διότι δέ, ὁ λόγος πλείων 

ἀλλὰ εῷ τοῦτο ἐλέγξανει καὶ ἀνευρόντι δὴ μὴ οὕτως ἴχον 
ασκεῖται φιλία τὰ ἆθλα. προῃφήσθω δὴ δύο τρίγωνα, ἐξ 

ὧν τό τε τοῦ πυρὸς καὶ τὰ τῶν ἄλλων σώματα µεμηχά- 
φηται, τὸ μὶν ἐσοσκελέᾳ, τὸ δὲ τριπλῆν κατὰ δύναμιν 
ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν µείζω πλευρὰν ἀεί Τὸ δὴ πρό- 
σθεν ἀσαφῶς ῥηθὲν νῦν μᾶλλον διοριστέον. τὰ γὰρ τέτ- 

4Όταρα γένη ὃν ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ἐφαίμο πάντα γένεσιν 
ο ἔχειν, οὐκ ὀφθῶς φανταζόμενα: γάγνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν 

τρῳώνων ὧν προηρήµεθα γένη τέτταρα, τρία μὶν ἐξ 

ἑνὸς τοῦ τὰς πλευρὰς ἀνίσους ἔχοντος, τὸ δὲ τέταρτον ἓν 
µόνον ἐκ τοῦ ἰσοσχελοῦς τριγώνου Ευναρμοσθέν. οὔκουν 
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δυνατά πάντα εἰς ἄλληλα διαλνόµενα ἐκ πολλῶν ομικρῶν 
ὀλίγα μεγάλα καὶ τοὐναντίον γίγνεσθαι, τὰ δὲ τρία οἷόν 
ἕε' ἐκ γάρ ἑνὸς ἅπαντα πεφυκύτα, λυθέντων τε τῶν µει- 
ζόνων πολλὰ σμικρὰ ἐκ τῶν αὐτῶν ἑυστήσεται, δεχόµενα 

τὰ προσήκοντα ἑαυτοῖρ οχήματα, καὶ ομικρὰ ὅταν αὖ δΏ 
πολλὰ κατά τὰ τρίγωνα διασπαρῇ, γενόμενος εἷς ἀριθμὸς 

ἑνὸς ὄγκου μέγα ἀποτελέσεεν ἂν ἄλλο εἶδος ἓν. ταῦτα 
μὶν οὖν λελέχθω περὶ τῆς εἰς ἄλληϊία γενέσεως. Οἷἶον δὲ 69 
ἕκαστον αὐτῶν γέγοµεν εἶδος καὶ ἐξ ὅσων ἑνμπεσόντων 
ἀριθμῶν, λέγειν ἂν ἑπόμενον εἴη: ἄρξει δὴ τό τε πρῶτον 10 - 
εἶδος καὶ σµικρότατον ξυνιότάµενον. θεαιχεῖον ὃ) αὐτοῦ 

τὸ τὴν ὑποτείνουσαν τῆς ἑλάττονος πληυρᾶς διπλασίαν 

ἔχον µήκει" ξύνδυο δὲ τοιούτων κατὰ διάµεερον ἔυντνθε- 
µένων καὶ τρὶς τούτου γενομένους τὰς διαµέεφους καὶ τὰς R 

βραχείας πλευρὰς εἰς ταὐτὸν- ὡς κέντρον ἐρμδάνεων, Ἐν 5 

ἠσόπλευρον τρίγωνον ἐξ ξ τὸν ἀριθμὸν ὄδτων γέγανε" 
τρίγωνα δὲ ἰφόπλευφα ξυνιστάµενα τέτταρα κατὰ αύντρεις 
ἐπιπέδους γανίας µίαν στερεὰν γωνίαν ποιεῖ, τῆς ἁμβὶν- δύδ 
τάτης τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐφεξῆς γεγονυῖαν: τοιούτων 
δὲ ὠποτελεσθεισῶν τεττάρων πρῶτον εἶδος στερεόν, ὅλου 19 
περιφεροῦρ διανεμητικὸν εἰς ἴψα µέρη καὶ Όμοια, ἐυνίσεα- 
ται. δεύτερον δὲ ἐκ μὲν τῶν αὐτῶν τριγώνων, κατὰ δὲ 
ἐσόπλενρα τρίγωνα ὀκτὼ ξυστάντων, µίαν ἀπεργασαμένων 
στερεὰν γωνίαν ἐν τεεεάρων ἐπιπέδων' καὶ γενοµένων ἓξ 
τοιούτων τὸ δεύτερον αὖ σῶμα οὕτως ἴσχε τέλος. τὺ δὲ 15 
τρίτον ἐκ δὶς ἑξήκοντα τῶν σεοιχείων ἔψμπαγέντων, οτε Β 
ρεών δὲ γωνιῶν δώδεκα, ὑπὸ πέντε ἐπιπέδων τριγώνων 
ἠσοπλεύρων περιεχοµένης ἑκάστης, εἴκοσι βάσεις ἴχον ἴσο- 70 
πλεύρους εριγώνους γέγονε. καὶ εὺ μὲν ἕτερον ἀπήλίακεο 
τῶν στοιχείων ταῦτα γεννῆσαν», τὸ δὲ ἠσοσκελὲς τρίγωνον 38 
ἐγέννα τὴν τοῦ τετάρτου φύσιν, κατὰ τέτταρα ἔυνιστά- 
µενον, εἰς τὸ κέντερον τὰς ὀρθὰςᾳ γωνίας ξυνάγον, Ἐν ἰσό- 
πλευρον τεεράγωφον ἀπεργασάμενον"' Ἐξ δὲ τοιαῦτα ἔυμ- 
παγέντα γωνίας ὀκεώ σεερεὰς ἀπετέλεσε, κατὰ τρεῖς ἔπι- ϐ 
πέδους ὀρθὰς ξυναρµοδθείσης ἑκάστης' τὸ δὲ σχῆμα τοῦ as 

ἐυσεώντος σώματοφ γέγονε κυβοίόν, ἓξ ἐπιπέδους τετρα- 
Ῥώνους ἰσοπλεύρους βάσεις ἔχον. ἔει ὁὲ οὔσης ξἑυστάσεως 
μιᾶς πέµπτης, ἐπὶ τὸ πᾶν ὁ θεὸς αὐτῇ κατεχρήσατο ἐκεῖνο 
διαζωγραφῶν. 4 δή τις εἰ πάντα λογιζόμενος ἐμμελῶς᾽ 
ἀποροῖ πότεφον ἀπείρους χρὴ κόσμον εἶναι λέγειν ἢ πέρας 40 
ἔχοντας, τὸ μὲν ἀπείρους ἠγήσαι' ἂν ὄντως ἀπείρου 
τινὸς εἶναι δόγμα ὧν ἔμπειρον χρεὼν εἶναι, πότερον δὶ Ὦ 
ἕνα ἢ πέντε αὐτοὺς ἀληθεία πεφυκότας λέγειν προσήκει, 
μᾶλλον ἂν ταύτῃ σεὰς εἰκότως διαποφήσαι. τὸ μὲν οὖν δὴ 
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παρ ἡμῶν ἕνα. αὐτὸν κατὰ τὸν εἰκότα λόγον πεφυκότα 
μηνύει, ἄλλος δὲ εἰς ἄλλα πῃ βιέψας ἕτεφα δοξάσει. Καὶ 
τούτων μὲν µεθετέον, τὰ δὲ γεγανότα νῦν τῷ λόγῳ γένη 

71 διανείµωμεν εἰς πῦρ καὶ γῆν καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα. γῇ μὲν 
Ε. 5 δὴ τὸ κυβωιὸν εἶδος δῶμεν. ἀκινητοτάτη γὰρ τῶν τεττά- 

ϱων γενῶν γῆ καὶ τῶν σωμάτων πλαστικωτάτη, μάλιστα 
δὲ ἀνάγκη γεγονέναι τοιοῦτον τὸ τὰς βάσεις ἀσφαλεστάτας 
ἔχον' βάσις δὲ ἤ τε τῶν κατ ἀρχὰς τριγώνων ὑποτεθέν- 
των ἀσφαλεστέρα κατὰ φύσιν, ἡ τῶν ἴσων πλευρῶν, τῆς 

ιοτῶν ἀνίσων, τό τε ἐξ ἑκατέρου ξυντεθὲν ἐπίπεδον ἰἐσό- 
πλευρο» ἰποπλεύρου, τετράγωνον τριγώνου, κατά τε µέρη 
καὶ καθ᾽ ὕλον στασιµωτέρως ἐξ ἀνάγκης βέβηκε. διὸ γῇ 

σὤ6 μὲν τοῦτο ἀπονέμοντες τὸν εἰκότα λόγον διασώζομεν, 
ὕδατι ὅ᾽ αὖ τῶν λοιπῶν τὸ δυσκινητότατον εἶδος, τὸ ὁ᾽ 

is εὐκινητότατον πυρί, τὸ δὲ µέσον ἄέρι' καὶ τὸ μὲν σµι- 
κρότατον σῶμα πυρί, τὸ δ᾽ αὖ µέγιστον ὕδατι, τὸ δὲ 
μέσον ἀέρι" καὶ τὸ μὶν ὀξύτατον αὖ πυρί, τὸ δὲ δεύτερον 
ἀέρι, τὸ δὲ τρίτον ὕδατι. ταῦε οὖν δὴ πάντα, τὸ μὲν 

ἔχον ὀλιγίστας βάσεις εὐκινητότατον ἀνάγκη πεφυκέναι 
Β 30 τμητικώτατόν τε καὶ ὀξύτατον ὃν πάντη πάντων, ἔτι τε ἔλα- 

φρότατον, ἐξ ὀλιγίστων ξυνεστὸς τῶν αὐτῶν μερῶν' τὸ 
δὲ δεύτερον δευτέρως τὰ αὐτὰ ταῦτ ἔχειν, τρίτως δὲ τὸ 
τρίεον. ἔσεω δῆ κατὰ τὸν ὀρθὺν λόγον καὶ κατὰ τὸν 
εἰκότα τὸ μὲν τῆς πυραµίδος στεφεὸν γεγονὸς εἶδος πυρὸς 

79 30 στοιχεῖον καὶ σπέρμα" τὸ δὲ δεύτερον κατὰ γένεσιν εἴπω- 
µεν ἀέρος, τὸ δὲ τρίτον ὕδατος. πάντα οὖν δὴ ταῦτα 
δεῖ διανοεῖσθαι σμικρὰ οὕτως, ὥς καθ’ Ἑν ἕκαστον μὲν 

ϱ τοῦ γένους ἑκάστου διὰ οµικρότητα οὐδὲν ὀρώμενον ὑφ᾽ 
ἡμῶν, ξυραθροισθένεων δὲ πολλῶν τοὺς ὄγκους αὐτῶν 

30 ὁρᾶσθαι. καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν ἀναλογιῶν περί τε τὰ πλήθη 
καὶ τὰς κινήσεις καὶ τὰς ἄλλας δυνάµεις, πανταχῇ τὸν 
Φεόν, ὅπῃπερ ἡ τῆς ἀνάγκης ἑκοῦσα πεισθεῖσά τε φύσις 
ὑπεῖκε, ταύτῃ πάντη ὃν ἀκριβείας ἀποτελεσθεισῶν ὑπ 
αὐτοῦ ξυνηρµόσθαι ταῦτα ἀνάὰ λόγον. 

35 Ἐκ δὴ πάντων ὧν περὶ τὰ γένη προειρήκαµεν, ὧδ' ἂν 
Ὦ κατὰ τὸ εἰκὸς µάλιοτ᾽ ἂν ἴχοι. γῆ μὲν ξυντυγχάνουσα πυρὶ 

διαλυθεῖσά τε ὑπὸ τῆς ὀξύεητος αὐτοῦ φέροις᾽ ἄν, εἰ 
ἐν αὐτῷ πυρὶ λυθεῖσα εἴτ ἐν ἀέρος εἴς ἐν ὕδατος ὄγκῳ 

{ο αύχοι, µέχριπερ ἂν αὐτῆς πη ξυντυχόνεα τὰ µέρη, πάλιν 
«0 ἔυναρμοσθέντα αὐτὰ αὐτοῖς, γῆ γένοιτο" σύ γὰρ εἷς ἄλλο 

γε εἶδος ἔλθοι ποτ ἄν. ὕδωρφ δὲ ὑπὸ πυρὸς µερισθέν, 
εἴτε καὶ ὑπ ἀέρος, ἐγχωρεῖ γίγνεσθαι ξυσεάνεα ἓν μὲν 
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πυρὸς σῶμα, δύο δὲ ἀέρος. τὰ δὲ ἀέρος τµήµατα ὁξ ἑνὸς 
μέρους διαλυθένεος δύ᾽ ἂν γενοίσθην σώματα πυρός. Ἑ 
καὶ πάλιν, ὅταν ἀὲρι πῦρ ὕδασί τε ἤ τινι γῇ περιλαµβα- Τα 
νόµενον, ἐν πολλοῖς ὀλίγον, κινούµενον ἐν φεροµένοις, 
μαχόμενον καὶ νικηθὲν καταθραυσθῇ, δύο πυρὸς σώματα 6 
εἰς ἓν ξυίστασθον εἶδος ἀέρος' καὶ κρατηθέντος ἀέρος 

κερματισθέντος τε ἐκ δυοῖν ὅλοιν καὶ ἡμίσεος ὥδατος εἶδος 
Ἑν ὅλον ἴσται ξυμπαγές. ὧδε γὰρ δὴ λογισώµεθα αὐτὰ 
πάλιν, αξ ὅταν ἐν πορὶ Ἰαμβανόμενον τῶν ἄλλων ὑπ δ6Ί 

αὐτοῦ τι γένος τῇ τῶν γωνιῶν καὶ κατὰ τὰς πλευράς ὀξύ- ιο 
τητί τέµνηται, ξυσεὰν μὶν εἰς τὴν ἐκείνου φύσιν πέπαν- 
ται τεμνόµενον" τὸ γὰρ Όμοιον καὶ ταὐτὸν αὐτῷ γένος 
Έκαστον οὔτε τινὰ μεταβολὴν ἐμποιῆσαι δυνατὸν οὔτε τι 
παθεῖν ὑπὸ τοῦ κατὰ ταύτὰ ὁμοίως τε ἴχοντος' ἕως ὅ᾽ 
ἂν εἰς ἄλλο τι γιγνόµενον ἧττον ὂν κρείεονι µάχηται, 18 
λνόμενον οὐ παύεται. τά τε αὖ σµικρότερα ὅταν ἐν τοῖς 
µείζοσε, πολλοῖς περιλαμβανόµενα ὀλίγα, διαθρανόµενα Β 
κατασβεννύηται, ξυνίστασθαι μὶν ἐθέλονεα εἰς τὴν τοῦ 
κρατοῦντος ἰδέαν πέπανται κατασβεννύµενα γίγνεεαί τε 

ἐκ πυρὸς «ήρ, ἐξ «έρος ὕδωρ' ἐὰν δ' εἰς αὐτὰ ἴῃ καὶ πο 
τῶν ἄλλων τι ξυνιὸν γενῶν µάχηται, λυόμενα οὐ παύεται, 
πρὶν ἢ πανεάπασιν ὠθούμενα καὶ διαλυθέντα ἐκφύγῃ 
πρὺς τὸ ἐυγγενές, ἢ νικηθέντα, ἓν ἐκ πολλών Όμοιον τῷ 
κρατήσαντι γενόµενον, αὐτοῦ ξύνοικον µείνῃ. καὶ δὴ καὶ 74 
κατὰ ταῦτα τὰ παθήματα διαµείβεται τὰς χώρας ἅπαντα 1ος 

διέστηκε μὲν γὰρ τοῦ γένους ἑκάστου τὰ πἱήθη κατὰ τό- 
πον ἴδιον διὰ τὴν τῆς δεχοµένης κίνησιν, τὰ δὲ ὠνομοι- 
ούμενα ἑκάστοτε ἑαυτοῖς, ἄλλοις δὲ ὁμοιούμενα φέρεται 
διὰ τὸν σεισμὸν πρὸς τὸν ἐκείνων οἷς ἂν ὁμοιωθῇ τόπον. 

"Όσα μὶν οὖν ἄκρατα καὶ πρῶτα σώματα, διὰ τοιού- 30 
των αἰτιῶν γέγονε"'. τοῦ ὁ) ἐν τοῖς εἴδεσιν αὐτῶν ἕτερα 
ἐμπεφυκέναι γένη τὴν ἑκατέρον τῶν στοιχείων αἰτιατέον 
ἐύσεασιν, μὴ µόνον ἓν ἑκατέραν μέγεθος ἔχον τὸ ερίω- ὮὉ 
νον φυτεῦσαι κατ ἀφχὰς ἀλλὰ ἐλάττω τε καὶ µείζω, τὸν 
ἀριθμὸν δὲ ἔχοντα τοσοῦτον, ὅσαπερ ἂν ᾗ τν τοῖς εἶἴδεσι as 
γένη. διὸ δὴ ξυμμιγνύμενα αὐτά τε πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς 
ἄλίηλα τὴν ποικιλίαν ἐσεὶν ἄπειρα" ἦς δὴ δεῖ Θεωροὺς 
γήνεσθαι τοὺς µέλλοντας περὶ φύσεως εἰκότι λόγῳ χρή- 
σεσθαι. 

Κινήσεως οὖν στάσεώᾳ τε πέρι, είνα τρόπον καὶ μεθ 40 
ὤνεινων γέγνεσθον, εἰ µή τις διοµολογήσεται,. πόλλ’ ἂν 
εἴη ἐμποδὼν τῷ κατόπιοθεν λογισμῷ. τὰ μὲν οὖν ἤδη Ἐ 
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5.8. 59. 

περὶ αὐτῶν εἴρηται, πρὸς δὲ ἐκείνοις ἔτι τάδε, ἐν μὲν 
558 ὁμαλότητι µηδέποτε ἐθέλειν κίνησιν ἐνεῖναι. τὸ γὰρ κινη- 
75 σόμενον ἄνευ τοῦ κινήσοντος ἢ τὸ κινῆσον ἄνευ τοῦ κινη- 

σοµένον χαλεπόν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον εἶναι" κίνησις δὲ 

δοὐκ ἴστι τούτων ἁπόντων' ταῦτα δὲ ὁμαλὰ εἶναί ποτε 
ἀδύνατον. οὕτω δὴ στάσιν μὲν ἐν ὁμαλότητι, κίνησιν δὲ 

58 εἰς ἀνωμαλότητα αεὶ τιθώµεν. αἰία δὲ ἡ ἀνισότης αὖ 
τῆς ἀνωμάλου φύσεως. ὠνιδότητος δὲ γένεσι» μὶν διελη- 

λύθαμεν' πῶρ δέ ποτε οὗ κατὰ γένη διαχωρισθέντα ἕκα- 
Ίοστα πέπαυται τῆς δι ἀλλήλων κινήσεως καὶ φορᾶς, οὐκ 

εἴπομεν. ὧδε οὖν πάλεν ἐφοῦμεν. Ἡ τοῦ παντὸς περί- 
οὔος, ἐπειδὴ συμπεριέλαβε τὰ γένη, κυκλοτερὴς οὖσα καὶ 
πρὺς αὐτὴν πεφυκυῖα βούλεσθαι Ευνέναι, σφίγγει πάντα 
καὶ κενὴν χώραν οὐδεμίαν ἐᾷ λείπεσθαι. διὸ δὴ πῦρ μὲν 

Β 0 ες ἅπαντα ὅιεἱήλυθε μάλιστα, ἀἡρ δὲ δεύτερον, ὡς λε- 
ατότητι δεύτερον ἔφυ, καὶ τἆλλα ταύτῃ. τὰ γὰρ ἐκ µεγί- 
στων μερῶν γεγονότα µεγίστην κενότητα ἐν τῇ ξυστάσει 
παραλέλοιπε, τὰ δὲ σµικρότατα ἐλαχίστην. ἡ δὴ τῆς πι- 
λήσεως ξύνοδος τὰ σμικρὰ εἰς τὰ τῶν μεγάλων διάκενα 

30 ξυνωθεῖ. αμικρῶν οὖν παρὰ μεγάλα τιθεµένων καὶ τῶν 

ἑλαττόνων τὰ μείζονα διακρινόντων, τῶν δὲ µειζόνων 

76. ἐκεῖνα συγκρινόντων, πάντ ἄνω κάτω μεταφέρεται πρὸς 
ὁ τοὺς ἑαυτῶν τόπους" µεταβάλλον γὰρ τὺ µέγεβος ἕκασεον 

καὶ τὴν τῶν τόπων μεταβάλλει σεάσιν. οὕτω δὴ διὰ ταῦτά 
αὅτε ἡ τῆς ἀνωμαλότητος διασωζοµένη γένεσις «εὶ τὴν ἄεὶ 

κίνησιν τούτων οὖσαν ἐσομένην τε ἐνδελεχῶς παρέχεταε. 
Μειὰ δὴ ταῦτα δεῖ νοεῖν, ὅτι πυρός τε γένη πολλὰ 

γέγονεν, οἷον φλὺξ τό τε ὠπὸ τῆς φλογὺς ἀπιόν, ὃ κάει 
μὲν οὔ, φῶς δὲ τοῖς ὕμμασι παρέχει, τό τε φλογὸς ὧπο- 

10 σβεσθείσης ἐν τοῖς διαπύροις καταλειπόµενον αὐτοῦ. κατὰ 

ὮὉ ταὐτά δὲ ἀέρος τὸ μὲν εὐαγέσεατον ἐπίκλην αἰθὴρ καλού- 
µενος, ὁ δὲ Θολερώτατος ὁὀμίχλη τε καὶ σκότος, ἕτερά τε 
ἀνώνυμα εἴδη γεγονότα διὰ τὴν τῶν τριγώνων ἀνισύτητα. 

τὰ δὲ Όδατος διχῆ μὲν πρώτον, τὸ μῖν ὑγρόν, τὸ δὲ 
15 χυτὸν γένος αὐτοῦ. τὺ μὲν οὖν ὑγρὸν διὰ τὸ µετέχον 

εἶναι τῶν γενῶν τῶν ὕδατος, Όσα σµικρά, ἀνίσων ὄνεων, 
κινητὺν αὐτό τε καθ’ αὐτὸ καὶ ὑπ ἄλλου διὰ. τὴν ἄνω- 
µαλότητα καὶ τὴν τοῦ οχήματος ἰδέαν γέγονε' τὸ ὅ) ἐκ 

E µμεγάλων καὶ ὁμαλῶν στασιµώτερον μὲν ἐκείνου καὶ βαρὺ 
«υ πεπηγὸς ὑπὸ ὁμαλότητός ἐστιν, ὑπὸ δὲ πυρὸς εἰσιόντος 

καὶ διαλύοντος αὐτὸ τὴν ὁμαλότητα ἀπολέσαν µετίαχει 
7 μᾶλλον κινήσεως, γενόµενον δὲ εὐκίνητον, ὑπὸ τοῦ πλη- 
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σίον αέρος ὠθούμενον καὶ κατατεινόµενον ἐπὶ γῆν, τή- 
πεσθαι μὲν τὴν τῶν ὄγκων καθαίρεσιν, ῥοὴν δὲ τὴν κα- 
τάτασιν ἐπὶ γῆν ἐπωνυμίαν ἑκατέρου τοῦ πάθους ἔλαβε. 

πάλιν δὲ ἐκπίπτοντος αὐτόθεν τοῦ πυρός, ἅτε οὐκ εἰς 
κενόν ἐξιόντος, ὠθούμενος ὁ πλησίον ἀὴρ εὐκίνητον ὄντα 

ἔτι τὸν ὠγρὸν ὄγκον εἰς τὰς τοῦ πυρὺς ἕδρας ξυνωθῶν 
αὐτὸν αὐτῷ ἐυμμίγνυσιν" ὁ δὲ ἔννωθούμενος ὡπολαμβά- 
ων τε τήν ὁμαλότητα πάλιν, ἅτε τοῦ τῆς ἀνωμαλύτητος 
δημιουργοῦ πυρὸς ἀπιόντος, εἰς ταὐτὸν αὐτῷ καθί- 
σταται. καὶ τὴν μὲν τοῦ πυρὸς αἁπαλλαγὴν φύξιν, τήν τὸ 
δὲ ξύνοδον ἀπελθόντος ἐκείνου πεπηγὸς εἶναι γένος προῦ- 
εῥήθη. Τούτων δὴ πάνεων, Όσα χυτὰ πφροσείποµεν Β 
ὅδατα, τὸ μὲν ἐκ λεπτοεάτων καὶ ὁμαλωτάτων πυκνότα- 
τον γιγνόμενον, μονοειδὲφ γένος, στίλβοντι καὶ ξανθῷ 
χρώματι ποινωθέν, τιµαλφέστατον κτῆμα χρυσὸὺς ἠθημέ- 15 
ος διὰ πέτρας ἐπάγη. χρυσοῦ δὲ ὄζος διὰ πυκνότητα 
σκληρύτατον ὂν καὶ µελανθέν, ἀδάμας ἐκλήθη. τὸ δ' 
ἐγγὺς μὲν χρυσοῦ τῶν μερῶν, εἴδη δὲ πλέονα ἑνὸς ἔχον, 

πυκνύτητι μὲν χρυσοῦ πυκνότερον ὄν, καὶ γῆς µόριον ὁλί- 
ον καὶ λεπτὸν µετασχόν, ὥστε σκληρότερον εἶναι, τῷ δὲ 30 6 
μεγάλα ἐντὸς αὐτοῦ διαλείµμµατα ἔχειν κουφύτερον, τῶν 78 
λαμπρῶν πηκτῶν τε ἓν γένος ὑδάτων γα]κὸς ξυσταθεὶς 
Ἰέγονε, τὸ ὅ᾽ ἐκ γῆς αὐτῷ µιχθέν, ὅταν παλαιουμένω 
διαχωρίζησθον πάλιν ἀπ ἀλλήλων, ἐκφανὶς καθ αὐτὸ 
γινόμενο» ὺς λέγεται. τἆλλα δὲ τῶν τοιούτων οὐδὲν 18 
ποικίλον ἔτι διαλογίσασθαι τὴν τῶν εἰκότων μύθων µε- 

ταδιώκοντα ἐδέαν, ἣν ὅταν τις ἀναπαύσεως ἕνεκα τοὺς 

περὶ τῶν ὄντων ἀεὶ καταθέµενος λόγους, τοὺς γενέσεως D 
πέρι διαθεώµενος εἰκύτας ἁμεταμέλητο» ἡδονὴν κεῶται, 

µέτριον ἂν ἐν τῷ βίω παιδιὰν καὶ φφόνιµον ποιοῖτο. 30 
ταύτη δὴ καὶ τὰ νῦν ἀφέντες τὸ μετὰ τοῦτο τῶν αὐτῶν 

πέφι τὰ ἑξῆς εἰκότα δίιµεν τῇδε Τὸ πυρὶ μεμιγμένον 
ὥδωρ, Όσον λεπεὺν ὑγρόν τε διά τὴν κίνησιν καὶ τὴν 
ὁδὸν ἣν κνλινδούμενον ἐπὶ γῆς ὑγρὸν λέγεται, µαλακόν 

τε αὖ τῷ τὰς βάσεις ἧττον ἑδραίους οὔσας ἢ τὼς γῆς as 
ὑπείκειν, τοῦτο ὅταν πυρὸς ἀποχωφισθὲν ἀέρος τε µο- Ε 
νωθῇ, Ὑέγονε μὲν ὁμαλώτερον, ξυνέωσται δὲ ὑπὸ τῶν 

ἐξιόντων εἰς αὐτό, παγέν τε οὕτω τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς µά- 
ιστα παθὸν ταῦτα χάλαζα, τὸ ὅ ἐπὶ γῆς κρύσταλλος, 

τὸ δὲ ἧετον ἡμιπαγές τε ὃν ἴτι, τὸ μὲν ὑπὶρ γῆς αὖ 79 
χιών, τὸ ὃ) ἐπὶ γῆς ξυμπαγέν, ἐκ δρόσον γενόμενον, 
πάχνη λέγεται. τὰ δὲ δὴ πλεῖσεα ὑδάτων εἴδη μεμιγμένα 
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ἀλλήλοις, Σύμπαν μὲν το γένος, διὰ τῶν ἓκ γῆς φυτῶν 
ἠθημένα, χυμοὶ λεγόμενοι" διὰ δὲ τὰς µίξεις ἀνομοιότητα 
Έκασεοι οχόντες τὰ μὲν ἄλλα πολλὰ ἀνώνυμα γένη παρέ- 
σχοντο, τέεταρα δέ, ὅσα ἵμπνρα εἴδη, διαφανῆ μάλιστα 

δγενόµενα εἴληφεν ὀνόματα αὐτῶν, τὸ μὲν τῆς ψυχῆς 
539 µμετὰ τοῦ σώματος θερμαντικὸν οἶνοι, τὸ δὲ λεῖον καὶ 

διακριτικὸν ὄψεως διά ταῦτά τε ἠδεῖν λαμπρὸν καὶ στίλ- 

βον Λιπαρόν τε φανταζόμενον ἐλανηρὸν εἶδος, πίττα καὶ 
κχίκι καὶ ἔλαιον αὐτὸ ὅσα τ᾽ ἄλλα τῆς αὐτῆς δυνάµεως" 

Β 10 ὅσον δὲ διαχυτικὸν µέχρι φύσεως τῶν περὶ τὸ στόµα ἕνν- 

όδων, ταύτη τῇ δυνάµει γλυκύτητα παριχόµενον, μέλε 

τὸ κατά πάντων μάλιστα πρόαρηµα ἴσχε' τὸ δὲ τῆς σαρ- 
κὺς διαλυτικὀν τῷ κάειν ἀφρῶώδες Ἰένος, ἐν πάντων 

ἀὠφορισθὲν τῶν χυμῶν, ὁπὸς ἐπωνομάσθη. 
1. Γῆς δὲ εἴδη, τὸ μὲν ἠθημένον δὲ ὕδατος τοιῷδε 
τρόπω γίγγεται σῶμα λίθινον. τὸ ἑυμμιγὶς ὕδωρ ὅταν ἐν 

τῇ ἑυμμίξει κοπῇ, µετέβαλεν εἰς ἀέρος ἰδέαν" γενόμενος 
6 οδὶ ἀὴρ εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἀναθεῖ. κενὸν ὅ) ὑπῆρχεν 

80 αὐτῶν οὐδέν: τὸν οὖν πλησίον ἔωσεν αέρα. ὁ δέ, ἅτε 
ο ὢν βαρύς, ὠσθεῖς καὶ περιχυθεὶς τῷ τῆς γῆς ὄγκῳ σφό- 

ὅρα ἔθλιψε ξυνέωσέ τε αὐτὸν εἰς τὰς ἔδρας ὅθεν ἀνῄειν 

ὁ νέος ἀήρ. ξυνωσθεῖσα δὲ ὑπ ἀέρος ἀλύτως ὕδατι γῆ 
ἐυγίσταται πέτρα, καλλίων μὲν ἡ τῶν ἴσων καὶ ὁμαιῶν 
διαφανἠς μερῶν, αἰοχίων δὲ ἡ ἐναντία. τὸ δὲ ὑπὸ πυρὸς 

αστάχους τὸ νοτερὺν πᾶν ἐξαρπασθὲν καὶ κραυρότερον ἐκεί- 
Ὦ νου ξυστών, ὦ γένει πέραµον ἐπωνομάκαμεν, τοῦτο γέγο- 

εν. ἔστι ὃλ ὅτε νοτίδος ὑπολειφθείσης χυτὴ γῇ γενοµένη 
διὰ πυρός, ὅταν ψυχθῆ, γίγνεαι τὸ μέλαν χρῶμα ἴχον 

λίθος" τῷ ὅ᾽ αὖ κατὰ ταὐτὰ μὲν ταῦτα ἐκ ξυμμίξεως 
30 ὕδατος ἀπομονουμένω πολλοῦ, λεπτοτέρων δὲ ἐκ γῆς μερῶν 

ἁλμυρώ τε ὄντι, ἡμιπαγεῖ γενοµένῳ καὶ λυτῷ πάλιν ὑφ᾽ 
ὥδατος, τὸ μὲν ἑλαίου καὶ γῆς καθαρτικὀν γένος λίτρον, 
τὸ ὅ᾽ εὐάρμοστον ἐν ταῖς κοινωνίαις ταῖς περὶ τὴν τοῦ 

Ε στόματος αἴσθησιν ἁλῶν, κατὰ λόγον νόμου, Δεοφιλὶς 
αδ σώμα ἐγένετο. Τὰ δὲ κοινὰ ἐξ ἀμφοῖν ὕδαει μὲν οὐ λυτά, 

πυρὶ δὲ διὰ τὸ τοιόνδε οὕτω ξυμπήγνυται. γῆς ὄγκους 
πῖρ μὲν ἀἄήρ τε οὐ τήχει" τῆς γὰρ ξυσεάσεως τῶν δια- 

κένων αὐτῆς σμικροµερέστερα πεφυκότα, διὰ πολλῆς εἰὐ- 
81 µορυχωρίας ἑόντα, οὐ βιαξύµενα, ἄλυτον αὐτὴν ἑάσανεα 

«ὐ ἄτηκτον παρέσχε’ τὰ δὲ ὕδατος ἐπειδὴ µείζω πέφυκε 
µέφη βίαιον ποιούµενα τὴν διέξοδον, λύοντα αὐτὴν τήκει. 

6: ον μὲν γὰρ ἀξύστατον ὑπὸ βίας οὕτως ὕδωρ µόνον λύει, 
ἐυνεστηκυῖαν δὲ πλὴν πυρὸς οὐδέν" εἴσοδος γὰρ οὐδενὶ 
πλὴν πυρὶ Μέλειπται. τὴν δὲ ὕδατος αὖ ξύνοδον τὴν μὲν 

αδ βιαιοτάτην πῖῦρ µόνον, τὴν δὲ ἀσθενεστέραν ἀμφύτερα, 
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πῦρ τε καὶ ἀήρ, διαχεῖτον, ὁ μὲν κατὰ τὰ διάκενα, τὸ 

δὲ καὶ πατὰ τὰ τρίγωνα, βίᾳ: δὲ ἀέρα ξυστάντα οὐδὶν 
λύει πλὴν κατὰ τὸ στοιχεῖον, ἀβίαστον δὲ κατατήκει µό- 
»ον πῦρ. τὰ δὲ δὴ τῶν ἑυμμίκτων ἐκ γῆς τε καὶ ὕδατος 
σωμάτων, µέχριπερ ἂν ὕδωρ αὐτοῦ τὰ τῆς γῆς διάκενα 8 Β 
καὶ βία ἐυμπεπιληµένα κατέχῃ, τὰ μὶν ὕδατος ἐπιόντα 
ἔξωθεν εἴσοδον οὐκ ἔχοντα µέρη περιῤῥέοντα τὸν ὅλον 
ὄγκον ἄτηκεον εἴασε, τὰ δὲ πυρὸς εἰς τὰ τῶν ὑδάτων διά- 

χενα εἰσιόντα, Όπερ ὕδωφ γῆν, τοῦτο πῖρ ἀέρα ἄπερ- 
γαζύόμενα, τηχθέντι τῷ κοινῷ σώματι ῥεῖν µόνα αἴτια ιο 
ἔνμβέβηκε. τυγχάνει δὲ ταῦτα ὄντα, τὰ μὲν ἕλαττον ἔχοντα 
ὥδατος ἢ γῆς τό τε περὶ τὴν ὕαλον γένος ἅπαν ὅσα τε 
λίθων χυτὰ εἴδη καλεῖται, τὰ δὲ πλέον ὕδατος αὖ πάντα ϐϱ 
σα κηροειδῆ καὶ θυμιατικὰ σώματα ἐνμπήγνυται. 

Καὶ τὰ μὶν δὴ σχήματα κοινωνίαις τε καὶ µεταλλα- 5 83 
γαϊς εἰς ἄλληλα πεποικιλµένα εἴδη σχεδὸν ἐπιδέδεικται, 
τὰ δὲ παθήµατα αὐεῶν δὲ ἃς αἰτίας γέγονε πειρατέον 
ἐμφανίζειν. πρῶτον μὲν οὖν ὑπάρχειν αἴσθησιν δεῖ τοῖς 
λεγοµένοις ἀεί. σαρκὸς δὲ καὶ τῶν περὶ σάρκα γένεσιν, 
φυχῆς τε ὅσον θνητόν, οὕπω διεληλύθαµεν. τυγχάνει δὲ ας 
οὔτε ταῦτα χωρὶς τῶν περὶ τὰ παθήµατα ὅσα αἰσθητικά, Ὁ 
οὔε΄ ἐκεῖνα ἄνευ τούτων δυγαεὰ ἱκανῶς λεχθῆναι" τὸ δὲ 

ἅμα σχεδὺν οὐ δυνατόν. ὑποθετίον δὴῇ πρότερον θά- 
τερα, τὰ ὅ᾽ ὑποτεθέντα ἐπάνιμεν αὖθις. ἵνα οὖν ἑξῆς 
τὰ παθήµατα λέγηται τοῖς γένεσιν, ἴστω πρότερα ἡμῖν 15 
τὰ περὶ σώμα καὶ ψυχὴν ὄντα. Πρῶτον μὲν οὖν ᾗ πὺρ 
Φερμὸν λέγομεν, ἴδωμεν ὧδε σκοποῦντες, τὴν διάκρισιν 

καὶ τομὴν αὐτοῦ περὶ τὸ σώμα ἡμῶν γιγνοµένην ἔννοη- 
ΦΔέντες. ὅτι μὲν γὰρ Οξύ τι τὸ πάθος, πάντες σχεδὺν Ε 
αἰσθανόμεθα”: τὴν δὲ λεπτότητα τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν 40 
ὀξύτητα τῶν τε μορίων σµικρότητα καὶ τῆς φορᾶς τὸ 
τόχος, οἷς πᾶσι σφοδρὺν ὂν καὶ τομὸν ὀξέως τὸ προσεν- 

η —2 να. 8 
χὸν del τέμνει, λογιστέον ἀναμιμνησκομένοις τὴν τοῦ σγή- δν 
µατος αὐτοῦ γένεσιρ, ὅτι μάλιστα ἐκείνη καὶ οὐκ ἄλλη 
φύσις διακρίνουσα ἡμῶν κατὰ σμικρά τε τὰ σώματα 19 
κερματίζουσα, τοῦτο ὃ νῦν θερμὸν λέγοµεν, εἰκότως τὸ 
πάθηµα καὶ τοὔνομα παρέοχε Τὸ ὅ ἐνανείον τούτῳ 
πατάδηλον μέν, ὅμως δὲ μηδὶν ἐπιδεὶς ἔσεω λόγον. τὰ 
γάρ δὴ τῶν περὶ εὺ σῶμα ὑγρῶν µεγαλομερέστερα εἰσιόν- 
τα, τὰ σµικρότερα ἐξωθοῦντα, εἰς τὰς ἐκείνων οὐ δυνά- 
µενα ἔδρας ἐνδῦναι, ξυνωθοῦντα ἡμῶν τὸ νοτερόν, ἐξ Β 
ἀνωμάλου κεκινηµένου τε ἀκίνητον δι ὁμαλότητα καὶ τὴν 
Εύνωσιν ἀπεργαζύμενα πήγνυσι" τὸ δὲ παρὰ φύσιν ἔννα- 

Ἰόμενον μάχεται κατὰ φύσιν αὐτὸ ἑαυτὸ εἰς τοὐναντίον 
ἀπωθοῦν. τῇ δὴ µάχῃ καὶ τῷ σεισμῷ τούτῳ τρόμος καὶ 45 
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ῥΐρος ἐτέθη, φυχρόν τε τὸ πάθος ἅπαν τοῦτο καὶ τὸ 
δρῶν αὐτὸ ἴσχεν ὄνομα, «Σκληρὸν δέ, ὅσοις ἂν ἡμῶν ἡ 
σὰρὲ ὑπείκῃ' μαλακὸν δέ, ὅσα ἂν τῇ σαρκί: πρὸς ἄλληλά 
τε οὕτως. ὑπείκει δὲ ὅσον ἐπὶ σμικροῦ βαΐνει" τὸ δὲ ἐκ 

ϱ δτετραγώνων ὃν βάσεων, ἅτε βεβηκὸς σφόδρα, ἀντιτυπώ- 
540 τατον εἶδος, Ὁ τί τε ἂν εἰς πυκνύτητα ξυνιὸν πλείστην 

ἀντίτονον ᾗ µάλιστὰ. Βαρὺ δὲ καὶ κοῦφον μετὰ τῆς κάτω 
Β4 φύσεως ἄνω τε λεγομένης ἐξεταζύμενον ἂν δηλωθείη σα- 

φέστατα. φύσει γὰρ δή τινας τόπους δύο εἶναι διειλη- 
io φότας διχῆ τὺ πᾶν, ἐναντίους, τὸν μὲν κάτω, πρὸς ὃν 

φέρεται πάνΏ’ ὅσα τινὰ ὄγκον σώματος ἔχει, τὸν ὅ᾽ ἄνω, 
πρὺς ὃν ὠκονσίως ἔρχεται πᾶν, οὐκ ὀρθὸν οὐδαμῆ νο- 

ϱ μίξειν. τοῦ γὰρ παντὺς οὐρανοῦ σφαιροειδοῦς ὄντος, 
ὅσα μὲν ἀφεσεῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, ἁμοίως 

16 αὐτὰ χρὴ ἴσχατα πεφυκέναι, τὸ δὲ μέσον τὰ αὐτὰ µέτρα 
τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς ἐν τῷ καταντικρὺ νοµίζειν δεῖ 
πώντων εἶναι. τοῦ δὴ κόσμου ταύτῃ πεφυκότος τί τῶν 

εἰρημένων ἄνω τις ἢ κάτω τιθέµενος οὐκ ἐν δίκῃ δόξει 
τὺ μηδὲν προσήκον ὄνομα λέγειν; ὁ μὲν γὰρ µέσος ἐν 

Ε 3ο αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δί- 
καιος, αλλ’ αὐτὸ ἐν µέσω" ὁ δὲ πέριξ οὔτε δὴ µέσος οὔς] 
ἴχων διάφοφον αὐτοῦ µέρος ἕτεφον Θατέρου μᾶλλον πρὸς 
τὸ μέσον ἤ τι τῶν κατανεικρύ. τοῦ δὲ ὁμοίως πάντη 

πεφυκύτος ποῖά τις ἐπιφέρων ὀνύματα αὐτῷ ἐναντία καὶ 
3σπῇ καλώς ἂν ἡγοῖκο λέγειν; εἰ γάρ τι καὶ στερεὸν εἴη 

κατὰ μέσον τοῦ παντὸς ἐσοπαλές, εἰς οὐδὶν ἄν ποτε τῶν 
ἐσγάτων ἐνεχθείῃ διὰ τὴν πάντη ὁμοιότητα αὐτῶν" ολλ 

Β5 εἰ καὶ περὶ αὐτὺ πορεύοιτό τις ἐν κύκλω, πολλάκις ἂν 
σεὰς ἀντείπους ταὐτὸν αὐτοῦ κάτω καὶ ἄνω προσείποι. 

πο τὸ μὲν γὰρ ὅλον, καθάπερ εἴρηται νῦν δή, σφαιροειδὶς 
ὃν τόπον τινὰ κάτω, τὺν δὲ ἄνω λέγειν ἔχεν οὐκ ἴα- 
φφονος' ὅθεν δὲ ὠνομάσθη ταῦτα καὶ ἐν οἷς ὄντα εἰθί- 
όµεθα δι ἐκεῖνα καὶ τὸν οὐρανὸν ὅἱον οὕτω διαιρούµενοι 

Ἡ ᾖἸέγειν, ταῦτα διοµολογητίον ὑποθεμένοις τάδ ἡμῖν. εἴ 
Άδτις ἐν τῷ τοῦ παντὸς τύπω καθ ὃν ἡ τοῦ πυρὸς εἴκητε 

μάλιστα φύσιᾳ, οὗ καὶ πλεῖστον ἂν ἠθροισμένον εἴη πρὸς 
ὃ φέρεται, ἐπαναβὰς ἐπ ἐκεῖνο καὶ δύναμιν εἰς τοῦτο 

ἴχων, µέρη τοῦ πυφὺς ἀφαιρῶν ἱσεαίη, τιθεὶς εἰς πλά- 
σειγγας, αἴρων τὸν ζυγὸν καὶ τὸ πῦρ ἕλκων εἰς ἀνόμοιον 

40 ἀέρα βιαζόµενος, δῆλον ὡς τοὔλαττόν που τοῦ μείζονος 
ϱ ῥᾷον βιᾶται" ῥώμῃ γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζοµένοιν 

τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον, τὸ δὲ πλέον ἧττον ἀνάγκη που. 
κατατεινόµενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν πολὺ βαρὺ 
καὶ κάτω φερόµενον κληθῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν 

45 καὶ ἄνω. ταὐτὸν δὴ τοῦτο δεῖ φωρᾶσαι ὄρῶντας ἡμᾶς 

περὶ τόνδε τὺν τόπον. ἐπὶ γὰρ γῆς βεβώτες, γεώδη γένη 
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διστάµενοι καὶ γῆν ἐνίοτε αὐτὴν Έλκομεν εἰς ἀνόμοιον 
ἀέρα βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, ἀμφότερα τοῦ ξυγγενοῦς ἆν- 86 
τεχόµενα. τὸ δὲ σµικρότερον ῥᾷον τοῦ μείζονος βιαζο- D 
µένοις εὖς τὸ ἀνόμοιον πρότερον ἐυνέπεται" κοὔφον οὖν 

αὐτὸ απφροσειρήκαμεν, καὶ τὺν εύπον εἰς ὃν βιαζόμεθ5 
ἄνω, τὸ ὅ᾽ ἐναντίον τούτοις πάθος βαρὺ καὶ κάτω. ταῦτ. 
οὖν δὴ διαφόρως ἔχεν αὐτὰ πρὸς αὐτὰ ἀνάγκη διὰ τὸ 
τὰ πἱήθη τῶν γενῶν τόπον ἐναντίον ἄλλα ἄλλοις κατέ- 
χειν΄ τὸ γὰρ ἐν ἑτέρα κοὔφον ὂν τύπω τῷ κατὰ τὸν 
ἐναντίον τύπο» ἐλαφφῷ καὶ τῷ βαρεῖ τὸ βαρὺ τῷ τε] 
κάτω τὸ κάτω καὶ τῷ ἄνω τὸ ἄνω πάνε ἐναντία καὶ ΕΚ 

πλάγια καὶ πάντως διάφοφα πρὸς ἄλληία ἀνευρεθήσεται 
γρόμενα καὶ ὄντα" τύόδε γε μὴν ἓν τι διανοητέον 
περὶ πάντων αὐτῶν, αἷξ ἡ μὶν πρὺς τὸ ξυγγενὶς ὁδὸς 

ἑκάστοις οὖσα βαρὺ μὲν τὸ φερόµενον ποιεῖ, τὺν δὲ τό- 15 
πον εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται κάτω, τὰ δὲ τούτοις 

ἔχοντα ὡς ἑτέρως Θάτερα. περὶ δὴ τούτων αὖ τῶν πα- 
Φημώτων ταῦτα αἴεια εἰρήσθω. «Αείου ὅ) αὖ καὶ τραχέοφ 
παθήµατος αἰτίαν πᾶς που κατιδὼν καὶ ἑτέρῳ δυνατὺς 

ἂν εἴη λέγειν" σκληρότης γὰρ ἀνωμαλότητι µιχθεῖσα, τὸ 39 
δ᾽ ὁμαλότης πυκνότητι παρέχεται. 

Μέγιστον δὲ καὶ λοιπὸν τῶν ποινῶν περὶ ὕλον τὸ 
σώμα παθηµάτων τὸ τῶν ἠδέων καὶ τῶν ὠλγεινῶν αἴτιον ΕΤ 
ἐν οἷς διεληλύθαµεν καὶ ὅσα διὰ τῶν τοῦ σώματος µο- 
ρίων αἰσθήσεις κεκτημένα καὶ λύπας ἐν αὐτοῖς ἡἠδονάς 35 
8’ ἅμα ἐπομένας ἔχει. ὧδ' οὖν κατὰ παντὸς αἰσθητοῦ 

καὶ ἀναισθήτου παθήµατος τὰς αἰίας λαμβάνωμεν, 
ἀναμιμνησκόμενοι τὸ τῆς εὐκιήτου τε καὶ δυσκινήτου Β 
φύσεως ὅτι διελόµεθα ἐν τοῖς πρόσθεν΄ ταύτῃ γὰρ δὴ 
µεταδιωκτίον πάντα, ὅσα ἐπινοοῦμεν ἐλεῖν. τὸ μὶν γὰρ 38 
κατὰ φύσιν εὐκίνητον, ὅταν καὶ βραχὺ πάθος εἰς αὐτὸ 
ἐμπίπτῃ, διαδίδωσι κύκλῳ μύρια ἕτερα ἑτέροις ταὐτὸν 

ἀπεργαζόμενα, µέχριπερ ἂν ἐπὶ τὸ φρόνιµον ἐλθόντα 
ἐξαγγείλῃ τοῦ ποιήσαντος τὴν δύναμιν: τὸ ὁ) ἐἠναντίον 
ἑδραῖον ὂν κατ οὐδένα τε κύκλον ἐν πάσχει µόνον , 35 
ἄλλο δὲ οὐ κινεί τῶν πλησίον, ὥστε οὐ διαδιδόντων µο- 

ρίων µορίοις ἄλλων ἄλλοις τὸ πρῶτον πάθος ἐν αὐτοὶ ϐ 
ἀκίνητον εἰς τὸ πάν ζῶον γενόµενον ἀναίσθητον παρέ- 
σχε τὸ παθόν.. ταῦτα δὲ περ τε ὁὀστᾷ καὶ τρίχας ἐστὶ 

καὶ ὅσα ἄλλα γήίνα τὸ π]εῖστον ἔχομεν ἐν ἡμῖν μόρια" 40 
τὰ δὲ ἔμπροσθεν περὶ τὰ τῆς ὄψεως καὶ ἀκοῆς μάλιστα, 
διὰ τὸ πυρὺᾳ αέρος τε ἐν αὐτοῖς δύναμιν ἐνεῖναι µεγίστην. ΒΑΝ 
τὸ δὴ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης ὧδε δεῖ διανοεῖίσθαι. τὸ 
μὶν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον γιγνόµενον ὡθρόον παρ ἡμῖν D 
πάθος ἀλγεινόν, τὸ ὅ᾽ εἰ φύσιν ἀπιὸν πάλιν ἀθρόον 5 
ἠδύ, τὸ δὲ ἠρέμα καὶ κατὰ σμικρὺν ἀναίσθητον, τὸ ὅὃ᾽ 
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ἐναντίον τούτοις ἐναντίωρ. τὸ δὲ μετ εὐπετίας γιγνόµε- 
φον ἅπαν αἰσθητὸν μὲν ὃ ει μάλιστα, λύπης δὲ καὶ ἠδα- 
νῆς οὗ µετέχον, οἷσν τὰ περὶ τὴν ὄψιν αὐτὴν παθήματα, 

ἡ δὴ σῶμα ἓν τοῖς πρόσθεν ἐῤῥήθδη καθ ἡμέραν ἕνμ- 
σφυὶς ἡμῶν γίγνεσθαι. ταύτῃ γὰρ τομαὶ μὲν καὶ καύσεις 

Εξ καὶ ὅσα ἄλλα πάσχει λύπας οὐκ ἐμποιοῦσιν, οὐδὶ ἡδονὰς 
δΗ πάλιν ἐπὶ ταὐτὸν ἀπιούσης εἶδος, µέγισται δὲ αἰσθήσεις 

καὶ σαφέσταται καθύει τ᾽ ἂν πάθῃ καὶ ὕσων ἂν αὐτή 

πῃ προσβαλοῦσα ἐφάπεηται" βία γὰρ τὸ πάµπαν οὐκ 

10 ἕνι τῇ διακρίσει τε αὐτῆς καὶ συγκρίσει. τὰ δὲ ἐκ µειζό- 

»ῶν μερῶν σώματα µόγις εἴκοντα τῷ δρῶντι, διαδιδόντα 

δὲ εἰς ὅλον τὰς κινήσεις, ἡδονὰς ἴσγει καὶ λύπας, . ἄλλο- 

τριούµενα μὲν λύπας, καθιστάµενα δὲ εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν 
ἡδονάς. Όσα δὲ κατὰ σμικρὸν τὰς ἀποχωφήσεις ἑαντῶν 

15 καὶ κενώσεις εἴἴηφε, τὰς δὲ πληρώσεις ἀθρόας καὶ κατὰ 

89 μεγάλα, κεγώσεως μὲν ἀναίσθητα, πληρώσεως δὲ αἰσθη- 
τικὰ γιγνόµενα, λύπας μὲν οὐ παρέχει τῷ θνητῷ τῆς 

φυχῆς, µεγίστας δὲ ἡδονάς" ἔστι δ' ἔνδηλ]α περὶ τὰς εὐω- 
δίας. ὅσα δὲ ἀπαλλοτριοῦται μὲν ἀθρόα, κατὰ ὅμιχρὰ 

Ώ 20 δὲ µόγις τε εἰς ταὐεὺν πάλιν ἑαντοῖς καθίσταται, τού- 

φαντίον τοῖς ἔμπροσθεν πάντα ἀποδίδωσι" ταῦτα ὅ᾽ αὖ 
περὶ τὰς καύσεις καὶ τομὰς τοῦ σώματος γιγνόµενά ἐστι 
κατάδηλα. 

Καὶ τὰ μὶν δὴ κοινά τοῦ σώματος παντὺς παθήµατα, 
αὖ τῶν τ' ἐπωνυμιῶν ὅσαι τοῖς ὁρῶσιν αὐτὰ γεγόνασι, σχε- 

δὸν εἴρηται" τὰ δ᾽ ἐν ἰδίοις µέρεσιν ἡμῶν γινόμενα, τά 
τε πάθη καὶ τὰς αἰίας αὖ τῶν δρώντων, πειρα- 

ὁ τον εὐπεῖν, ἄν πῃ δυνώµεθα. Πρῶτον οὖν ὅσα τῶν χυ- 
μῶν πέρι λέγοντες ἐν τοῖς πρόσθεν ἀπελίπομεν, ἴδι 

30 ὄντα παθήματα περὶ τὴν γλῶτταν, ἐμφανιστέον ᾗ δννα- 

τόν. φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα, ὥσπερ οὖν καὶ τὰ πολλά, 
διὰ συγκρίσεών τέ τινων καὶ διακρίσεων γίγνεσθαι, πρὸς 

δὲ αὐταῖς κεχρῆσθαι μᾶλλόν τι τῶν ἄλλων τραχύτησί τε 
καὶ λειότησιν. Όσα μὶν γὰρ εἰσόντα περὶ τὰ φλέβια, 

D as οἰόνπεφ δοκίµια τῆς γλώττης τεταµένα ἐπὶ τὴν καρδίαν, 
εἰς τὰ νοτερὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἁπαλὰ ἐμπίπτοντα γήΐνα 
µέρη κατατηκόµενα Ευνάγει τὰ φλέβια καὶ ἀποξηραίνει, 

90 µτραχύτερα μὲν ὄντα σερυφνὰ, ἧττον δὲ τραχύνοντα αὖὐ- 
στηρὰ φαίνεται. τὰ δὲ τούτων τε ῥυπτικὰ καὶ πᾶν τὸ 

«ο περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλύνοντα πέρα μὲν τοῦ μετρίου 
τοῦτο δρῶντα καὶ προσεπιλαμβανόµενα, ὥστε ἀποτήκειν 

αὐτῆς τῆς φύσεως, οἷον ἡ τῶν λίτρων δύναμις, πικρὰ 
Ε πάνθ) οὕτως ὠνόμασται' τὰ δὲ ὑποδεέστερα τῆς λιερώ- 

ὅσους ἔξιως ἐπὶ τὸ µέτριόν τε τῇ ῥύψει χρώµενα ἁλνκὰ 
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ἄνευ πικρότητος τραχείας καὶ φί]α μᾶλλον ἡμῖν φαντά- 
ἕεται. τὰ δὲ τῇ τοῦ στόματος Θερμότητι κοινωνήσαντα 
καὶ λειαινόµενα ὑπ αὐτοῦ, ἐυνεκπυρούµενα καὶ πάλιν 

αὐτὰ ἀνεικάοντα τὸ διαθερµῆναν, φερόμενά τε ὑπὺ κου- 
φότητος ἄνω πρὸς τὰς τῆς κεφαλῆς αἰσθήσεις, τἐμνοντά ὅ 
τε πάνΏ’ ὁπόσοις ἂν προσπίπτῃ, διὰ ταύτας τὰς δυνά- 
µεις δριμέα πάντα τοιαῦτα ἐλέχθη. τῶν δὲ αὐτῶν προλε- 
λεπτυσμένων μὲν ὑπὸ σηπεδόνος, εἰς δὲ τὰς στενὰς 

φλέβας ἐνδυομένων, καὶ τοῖς ἐνοῦσιν αὐτόθι µέρεσι γκώ- 
δεσι καὶ ὅσα ἀέρος ξυμµετρίαν ἴχοντα, ὥστε κινήσαντα 19 
περὶ ἄλληλα ποιεῖν κυκάσθαι, κυκώµενα δὲ περιπίπτειν 
τε καὶ εἰς ἕεερα ἐνδυόμενα ἕτερα κοῖλα ἀπεργάζεσθαι, 

περιτεινόµενα τοῖς εἰσιοῦσιν --- ἃ δὴ νοτίδορ περὶ ἀέρα 
κοίλης περιταθείσης, τοτὲ μὶν γεώδους, τοτὲ δὲ καὶ κα- Β 

Θαρᾶς, νοτερὰ ἀγγεῖα ἀέρος ὕδατα ποῖλα περιφερῇ τεΙδθ! 

γενέσθαι, καὶ τὰ μὲν τῆς καθαρᾶς διαφανεῖς περιστῆναι, 

κληθείσας ὄνομα πομφόλυγας, τὰ δὲ τῆς γεώδους, ὁμοῦ 
πινουµένης τε καὶ αἱρομένης, δέσιν τε καὶ ζύμωσιν ἐπί- 
κλην λεχθῆναι ---τὸ δὲ τούτων αἴτιον τῶν παθηµάτων 
ὀξὺ προσρηθῆναι. ξύμπασι δὲ τοῖς περὶ ταῦτα εἰρημένοις 19 

πάθος ἐναντίον ἀπ ἐναντίας ἐστὶ προφάσεως, ὁπόταν C 
ἡ τῶν εἰσιόνεων ξύστασις ἐν ὑγροῖς, οἰκεία τῇ τῆς γλώτ- 
της ἕξει πεφυκνῖα, λειαίνῃ μὲν ἐπαλείφουσα τὰ εραχυν- 

Φέντα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν ξυνεσεῶτα ἢ πεχυµένα τὰ μὲν 
ἐυνάγη, τὰ δὲ χαλᾷ, καὶ πάνθ᾽ ὃ τι μάλιστα ἱδρύη κατὰ 35 
φύσιν, ἠδὺ καὶ προσφιλὶς παντὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἴαμα 
τῶν βιαίων παθηκάτων γιγνόµενον κέκληται γλυκύ, 

Καὶ τὰ μὲν ταύτῃ ταῦτα" περὶ δὲ δὴ τὴν τῶν 

μυκτήρων δύναμιν, εἴδη μὶν οὐκ ἴνι. τὸ γὰρ τῶν ὀσμῶν Ὁ 
πᾶν ἡμιγενές, εἴδει δὲ οὐδενὶ ξυµβέβηκε ξυµµετρία πρὸς 30 
τό τινα οχεῖν ὀσμήν. ἀλλ’ ἡμῶν αἱ περὶ ταῦτα φλέβες 
πρὺς μὲν τὰ γῆς Ὁδατός τε γένη στενώτεραι ξυνέστησαν, 
πρὸς δὲ τὰ πυρὸς ἀέρος τε εὐρύτεραι, διὸ τούτων οὐδεὶς 
οὐδενὸς ὀσμῆς πώποτε Ποθετό τινος, ἀλλ ἢ βρετοµένων 
ἢ σηποµένων ἢ τηκοµένων ἢ θυµιωμένων γίγνονταί τινων’ 30 9 

µεταβάλλοντος γὰρ ὕδατος εἰς ἀέρα ἀέρος τε εἰς ὕδωρ ἐν Ἐ 
τῷ μεταξὺ τούτων γενύνασιν, εἰ δὲ ὀσμαὶ ξύμπασαι 
καπνὸς ἢ ὁμίχίη. τούτων δὲ τὸ μὶν ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ 
ὧν ὁμίχλη, τὸ δὲ ὁξ ὕδατος εἰς ἀέρα καπνός. ὅθεν λε- 
πτότεραι μὲν ὕδατος, παχύτεραι δὲ ὀσμαὶ Εύμπασαι γεγό- «0 
γασιν αέρος. δηλοῦνται δὲ, ὁπόταν τινὸς ἀνειφραχθέντος 
περὶ τὴν ἀναπνοὴν ἄγῃ τις βίᾳ τὸ πνεῦμα εί αὐτόν" 
τότε γὰρ ὀσμὴ μὶν οὐδεμία ἔυνδιηθεῖται, τὸ δὲ πνεῦμα 
τῶν ὀσμῶν ἐρημωθὲν αὐτὸ µόνον ἔπεται. δύ᾽ οὖν ταῦτα 
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67 ἀνώνυμα τὰ τούτων ποικίἑματα γέγονεν, οὖν ἐκ ποὶλῶν 
οὐδ) ἁπλῶν εἰδῶν ὄντα, ἀλλὰ διχῇ τό 8’ ἠδὺ καὶ τὸ 
λυπηρὸν αὐεόθι µύνω διαφανῆ Λέγεσθον, τὸ μὲν τραχῦ- 
νόν τε καὶ βιαζόµενον τὸ κύτος ἅπαν, ὅσον ἡμῶν μεταξὺ κο- 

δρυφῆς τοῦ τε ὀμφαλοῦ κεῖται, τὸ δὲ ταὐτὸν τοῦτο κα- 
ταπραῦνον καὶ πάλιν ᾗ πέφυκεν ἀγαπητῶς ἀποδιδόν. 

Τρίεον δὲ αἰσθητικὸν ἐν ἡμῖν µέρος ἐπισκοποῦσι τὸ 

Ἡ περὶ τὴν ἀκοήν, δὲ ἃς αἰίας τὰ περὶ αὐτὸ ξυμβαίνει 
παθήματα, λεκτέον. ὅλως μὲν οὖν φωνὴν θῶμεν τὴν δι’ 

893 10 ὥτων ὑπ ἀέρος ἐγκεφάλου τε καὶ αἵματος µέχρι φυχῆς 

πληγὴν διαδιδοµένην, τὴν δὲ ὑπ αὐτῆς κίνησιν, ἀπὸ 
649 ᾖτῆς πεφαλῆς μὲν ἀρχομένην, τελευτῶσαν δὲ περὶ τὴν τοῦ 

ἥπατος ἔδραν, ἀκοήν' ὅση ὅ’ αὐτῆς ταχεῖα, ὀξεῖαν, ὅση 
δὲ βραδυτέρα, βαρυτέραν: τὴν δὲ ὁμοίαν ὁμαλήν τε καὶ 

Ο1δλείαν, τὴν ὃ ἐναντίων τραχεῖαν' μεγάλην δὲ τὴν πολλήν, 
ὅση δ’ ἐναντία, σµικράν. τὰ δὲ περὶ ξυµφωνίας αὐτῶν 
ἐν τοῖς ὕστερον λεχθησοµένοις ἀνάγκη ῥηθῆναι. 

Τέταρτον δὴ λοιπὸν ἔτι γένος ἡμῖν αἰσθητικόν, ὃ διε- 
έσθαι δεῖ συχνὰ ἐν ἑαυτῷ ποικίῖµατα κεκτημένο», ἃ 

30 ξύμπαντα μὲν χρόας ἐκαλέσαμεν, φλόγα τῶν σωμάτων 
ἑκάσεων ἀποῤῥέουσαν, ὄψει Εύμμετρα µόρια ἴχουσαν 
πρὸς αἴσθησιν: ὄψεως δὲ ἐν τοῖς πρόσθεν αὐτῶν περὶ 

ϱ τῶν αἰτίων τῆς γενέσεως ἐῤῥήθη. τῇδ' οὖν τῶν χρωµά- 
των πέρι μάλιστα εἰκὸς πρέποι τ᾽ ἂν ἐπιεικεῖ λόγῳ διεξελ- 

S θεῖν, τὰ φερόµενα ἀπὺ τῶν ἄλλων μύρια ἐμπίατοντά τε 
εἰς τὴν ὄψιν τὰ μὲν ἑλάττω, τὰ δὲ µείζω, τὰ ὅ' ἴσα τοῖς 
αὐτῆς τῆς ὄψεως µέρεσιν εἶναι, τὰ μὲν οὖν ἴσα ἀναί- 
σθητα, ἃ δὴ καὶ διαφανῆ λέγομεν, τὰ ὃξ µείζω καὶ 
ἐλάττω, τὰ μὲν συγκρίνοντα, τὰ δὲ διακρίνοντα αὐτήν, 

Σ 3 τοῖς περὶ τὴν σάρκα θΘερμοῖς καὶ φυχροῖς καὶ τοῖς περὶ 
οι τὴν γλῶτταν οτρυφνοῖς καὶ ὅσα Θερμαντικὰ ὄντα δριμέα 

ἐκαλέσαμεν ἀδε]φὰ εἶναι, τά τε λευκὰ καὶ τὰ µέλανα, 
ἐκείνων παθήματα γεγονότα ἐν ἄλλῳ γένει ταὐτά, φαν- 
ταζύµενα δὲ ἄλλα διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. οὕτως οὖν 

15 αὐτὰ προσρητέον, τὸ μὲν διακριεικὀν τῆς ὄψεως λευκόν, 
τὸ ὅ᾽ ἐναντίον αὐτοῦ μέλαν, τὴν δ᾽ ὀξυτέραν φορᾶν καὶ 
γένους πυρὺς ἑτέρου προσπίπτουσαν καὶ διακρίνονσαν τὴν 

ὄψιν µέχρι τῶν ὀμμάτων, αὐεάς τε τῶν ὀφθαλμῶν τὰς 
διεξόδονς βία διωθοῦσαν καὶ τήκονσαν, πῦρ μὶν καὶ ὕδορφ 

40 ἀθρόον, ὃ δάκρυον καλοῦμεν, ἐκεῖθεν ἐκχέουσαν, αὐτὴν 
δὲ οὖσαν πῦρ, ἐξ ἐναντίας ἀἁπαντῶσαν, καὶ τοῦ μὲν ἐκ- 
πηδῶντος πυρὸς οἷον ἀπ ἀσεραπῆς, τοῦ ὅὃ᾽ εἰσιόντος καὶ 
περὶ τὸ νοτερὸν κατασβεννυµένου, παντοδαπῶν ἐν τῇ 

κυκήσει ταύτῃ γιγνοµένων χρωμάτων, μαρμαρνγὰς μὲν τὸ 
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πάθος προσείποµεν, τὸ δὲ τοῦτο ἀπεργαζόμενον 1αμ- 
πρόν τε καὶ σείλβον ἐπωνομάσαμερ. τὸ δὲ τούτων αὖ 

μεταξὺ πυρὸς γένος, πρὸς μὲν τὸ τῶν ὀμμάτων ὑγρὸν Β 
ἀφικνούμένον καὶ κεραννύµενον αὐτῷ, στίλβον δὲ οὔ, 
τῇ δὲ διὰ τῆς νοτίδος αὐγῇ τοῦ πυρὺς μιγνυμένῃ χρῶ- 5 
μα ἴναιμον παρασχοµένῃ, τοὔνομα ἐρυθρὸν λέγοµεν. λαμ- 

πρόν τε ἐρυῦρῷ Λευκῷ τε μιγνύμενον ξανθόν γέγονε" 95 
τὸ ὁ) ὅσον µέτρον ὅσοις, οὐδ' εἴ τις εἰδείη, νοῦν ἔχει τὸ 
λέγειν, ὧν μήτε τινὰ ἀνάγκην µήτε τὸν εἰκότα λόγον καὶ 
µεερίως ἄν τις εἰπεῖν εἴη δυνατός. ἐρυθρὸν δὲ δὴ µέλανι 10 

λευχῷ τε κραθὲν ἁλουργόν' ὄρφνινον δέ, Όταν τούτοις ϐ 
µεριγμένοις καυθεῖσί τε μᾶλλον συγκραθῇ μέλαν. πυῤῥὸν 

δὲ ξανθοῦ τε καὶ φαιοῦ κρώσει γίγνεται, φαιὸν δὲ λευκοῦ 
τε καὶ µέλανος, τὸ δὲ ὠχρὸν λευκοῦ ξανθῷ μιγνυµένου. 
λαμπρῷ δὲ λευκὸν ξννελθὸν καὶ εἰς µέλαν κατακορὲς ἐμ- 15 
πεσὸν κνανοῦν χρῶμα ἀποτελεῖται, κυανοῦ δὲ λευκῷ κε- 
ραννυμένου γλαυκόν, πυῤῥοῦ δὲ µέλανι πράσιον. τὰ δὲ 

ἅλλα ἀπὸ τούτων σχεδὸν δῆλα, αἷς ἂν ἀφομοιούμενα µί- D 
ἔεσι διασώζοι τὸν εἰκότα μῦθον. Εἰ δέ εις τούτων ἔργα 

σκοπούμενος βάσανον λαμῥάνοι, τὸ τῆς ἀνθρωπίνης καὶ 30 
Θείας φύσεως ἠγνοηκὼς ἂν εἴη διάφορον, ὅτι θεὺς μὲν 
τὰ πολλὰ εἰς ἓν ξυγκεραννύναι καὶ πάλιν ἐξ ἑνὸς εἰς 

πολλὰ διαλύειν Ἱκανὸς ὧρ ἐπισεάμενος ἅμα καὶ ὄννατός, 
ἀνθρώπων δὲ} οὐδεὶς οὐδέτερα τούτων ἱκανὺς οὔτε ἔστι 
νῦν οὔτ εἰσαῦθίς ποτ ἔσται. 35 

Ταῦτα δὴ πάντα τότε ταύτῃ πεφυκύτα ἐξ ἀνάγκης Ἑ 
ὁ τοῦ καλλίστον τε καὶ ἀρίστου δημιουργὸς ἐν τοῖς γιγνο- 
µένοις παρελάµβανεν, ἠνίκα τὸν αὐτάρκη τε καὶ τὸν τε 96 
λεώτατον Θεὸν ἐγέννα, χρώµενος μὲν ταῖς περὶ ταῦτα 
αἰτίαις ἐὑπηρετούσαις, τὸ δὲ εὖ τεκταινόµενος ἐν πᾶσι 19 
τοῖς γιγνοµένοις αὐτόρ. διὸ δὴ χρὴ δύ᾽ αὐτίας εἴδη διορί- 
ζεσθαι, τὸ μὲν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ Φεῖον, καὶ τὸ μὲν Θεῖον 
ἐν ἅπασι ζητεῖν κτήσεως ἕνεκα εὐδαίμονος βίου, καθ’ 
ὅσον ἡμῶν ἡ φύσις ἐνδέχεται, τὸ δὲ ἀναγκαῖον ἐκείνων 
χάριν, λογιζομένους ὦς ἄνευ τούτων οὐ δυνατὰ αὐτὰ 45 
ἐκεῖνα, ἐφ᾽ οἷς σπουδάζοµεν, μόνα κατανοεῖν οὐδ' αὖ 
λαβεῖν οὐδ) ἄλλως πως μετασχεῖν. 

Or οὖν δὴ τὰ νῦν οἷα τέκτοσιν ἡμῖν ὕλη παράκειται 
τὰ τῶν αἰτίων γένη διυλασµένα, ἐξ ὧν τὸν ἐπίλοιπον 

λόγον δεῖ ξυνυφανθῆναι, πάλιν ἐπ ἀρχὴν ἐπανέκθωμεν «9 
διὰ βραχέων, ταχύ τε εἰς ταὐεὺν ποφευθῶμεν, ὅθεν δεῦρο 
ἀφικόμεθα, καὶ τελευτὴν ἤδη κεφαλήν τε τῷ μύθῳ πει- Β 
ρώμεθα ἁρμόττουσαν ἐπιθεῖναι τοῖς πρόσθεν. ὥσπερ οὖν 
καὶ κατ ἀρχὰς ἐλέχθη, ταῦτα ἀτάκτως ἴχοντα ὁ θεὸς 
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ἐν ἑκάσεῳ τε αὐτῷ πρὸς αὐτὸ καὶ πφὸρ ἄλληλα συµµε- 
ερίας ἐνεποίησεν, ὕσας τε καὶ ὕπη δυνατὺν ἦν ἀνάλογα 

97 καὶ σύμμετρα εἶναι. τότε γὰρ οὔτε τούτων Όσον μὴ εύχῃ 
τι μετεῖχεν, οὔτε τὸ παράπων ὀνομάσαι τῶν νῦν ὀνομα- 

Ἀζομένων ἀξιόλογον ἦν οὐδέν, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ εἴ 
6 τι τῶν ἄλλων. ἀλλὰ πάντα ταῦτα πρῶτον διεκόσµησεν, 

ἔπειτα ἐκ τούτων πᾶν τύδε ξυνεστήσατο, ζῶον ἓν ζῶα 
χον τὰ πάντα ἐν αὐτῷ θνητὰ ἀθάνατά τε. παὶ τῶν 
μὲν Θείων αὐτὸς γίγνεται δημιουργός, τῶν δὲ θνητών 

1ο τὴν γένσιν τοῖς ἑαυτοῦ Τεννήμασι δημιουργεῖν προσέταξεν. 

οἱ δὲ μιμούμενοι, παραλαβόντες ἀρχὴν ψυχῆς ἀθάνατον, 

τὸ μετὰ τοῦτο Ὀνητὸν σῶμα αὐτῇ περιεόρνευσαν ὄχημά 

τε πᾶν τὺὸ σῶμα ἔδοσαν ἅλλο τε εἶδος ἐν αὐτῷ Ψψυχῆς 
Ὦ προσωκοδύμουν τὸ θνητόν, δεινὰ καὶ ἀναγκαῖα ἐν ἑαυτῷ 

δ43 Ιυπαθήµατα ἔχον, πρῶτον μὲν ἡδονήν, μέγιστον Σακοῦ δέ- 
λεαρ, ἴπειτα λύπας, ἀγαθῶν φυγάς, ἔτι δ' αὖ θάῤῥος 
καὶ φύβον, ἄφφονε ξυμβούλω, θΘυμὸν δὲ δυσπαραμύθητον, 

ἐλπίδα δ᾽ εὐπαράγωγον αἰσθήσει τε ἀλόγῳ καὶ ἐπιχειφητῇ 
παντὸς ἔρωτι" ξυγκερασάµενοί τ αὐτὰ ἀναγκαίως τὸ 

30 θνητὸν γένος ξυνέθεσιό. καὶ διὰ ταῦτα δὴ σεβόάμενοι 

µιαίνειν τὺ Θεῖον, ὃ τι μὴ πᾶσα ἦν ἀνάγκη, χωφὶς ἐκεί- 
Ε νου κατοικίζουσι» εἰς ἄλλην τοῦ σώματος οἴκησιν τὸ Όνη- 

τόν, ἰσθμὸν καὶ ὅρον διοικοδοµήσαντες τῆς τε κεφαλῆς 
98 καὶ τοῦ στήθους, αὐχένα μεταξὺ τιθέντες, ἴνα εἴη χωρίς. 

”5ἐν δὴ τοῖς στήθεσι καὶ τῷ καλουμµένῳ θώρακι τὸ τῆς 
φυχῆς θνητὸν γένος ἐνέδουν. καὶ ἐπειδὴ τὸ μὲν ἄμεινον 
αὐτῆς, εὺ δὲ χεῖρον ἐπεφύκει, διοικοδομοῦσι τοῦ θώφακος 

10 αὖ τὺ κύτος, διορίζοντες οἷορ γυναικῶν, τὴν δὲ ἀνδρῶν 
χωρὶς οἴκησιν, εἰς φρένας διάφραγµα εἰς τὸ μέσον αὖ- 

φο τῶν τιθέντες. τὸ µετέχον οὖν τῆς πυχῆς ἀνδρίας καὶ 
Θυμοῦ, φιλάνεικον ὄν, κατώκισαν ἐγγυτέρω τῆς κεφαλῆς 
μεταξὺ τῶν φφενῶν τε καὶ αὐχένος, ἵνα τοῦ λόγου κατή- 
κοον ὂν κοινῇ μετ ἐκείνου βίᾳ τὸ τῶν ἐπιθυμιῶν κατέχοι 
γένος, ὁπότ᾽ ἐκ εἲς ἀκροπύλεως τῷ ἐπιτάγματι καὶ λόγω 

4ὔ µηδαμῇ πείθεσθαι ἑκὸν ἐθέλοα. Τὴν δὲ δὴ καρδίαν 
5 ἅμμα τῶν φλεβών καὶ πηγἠν τοῦ περιφεροµένου κατὰ 

πάντα τὰ µέλη σφοδρῶς αἵματος εἰς τἡἦν δορυφορικὴν 

οἴκησιν κατέστησαν, ἵνα, Ότε ζέσειε τὸ τοῦ Φυμοῦ μένος, 
τοῦ λόγου παραγγείλανεος, ὥς τις ἄδικος περὶ αὐτὰ 

«γίνεται πρᾶξι, ἴξωθεν ἢ καί τις ἀπὸ τῶν ἔνδοθεν ἐπι- 

Φυμιῶν, ὀξέως διὰ πάντων τῶν σεενωπῶν πᾶν, ὅσον αἱσθη- 
τικὸν ἐν τῷ σώμαει, τῶν τε παρακε]εύσεων καὶ ἀπει]ῶν 
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αὐσθανόμενον ίγνοικο ἐπήκοον καὶ ἔποιτο πάντη καὶ τὸ 
βέλειστον οὕτως ἐν αὐτοῖς πᾶσιν ἡγεμονεῖν ἑῶ. Τῇ δὲ 6ο 
δὴ πηδήσει τῆς καρδίας ἐν τῇ τῶν δεινῶν προσδοκία καὶ 99 

τῇ τοῦ Θυμοῦ ἐγέρσει, προγιγνώσκοντες ὅτι διὰ πυρὸς ἡ 
τοιαύτη πᾶσα ἔμελλεν οἴδησις γάγνεσθαι τῶν θυμµουμένων, 6 
ἐπικουρίαν αὐτῇ μηχανώμενοι τὴν τοῦ λεύμονος ἠδέαν 
ἐνεφύτενσαν, πρώτον μὶν µαλακὴν καὶ ἄναιμον, εἶτα σή- 
ϱα77ας ἐντεὸς ἔχουσαν οἷον σπόγγου κατατετρηµένας, ἵνα 
τό τε πνεῦμα καὶ τὸ πώμα δεχοµένη, Φύχουσα, ἀναπγοὴν 

καὶ ῥᾳσεώνην. ἐν τῷ καύµατι παρέχοι. διὸ δὴ τῆς ἄρτη- 1089 
ρίας ὀγετοὺς ἐπὶ τὸν πἱεύμονα ἔτεμον, καὶ περὶ τὴν καρ- 
δίαν αὐτὸν περιέστησαν οἷον ἄλμα µαλακόν, ἵν' ὁ θυμὸς 
ἠνίκα ἐν αὐτῇ ἀκμάζοι, πηδῶσα εἰς ὑπεῖκον καὶ ἄναψυ- 
Ἰοµένη, πονοῦσα ἧεεον μᾶλλον τῷ λόγῳ μετὰ Θυμοῦ δύ- 

γαιτο ὑπηρετεῖν. Τὸ δὲ δὴ σίτων τε καὶ ποτῶν ἐπιθυ- 15 
μητικὸν τῆς ψυχῆς καὶ ὅσων ἔνδειαν διὰ τὴν τοῦ σώμα- 
τος ἴσχει φύσιν, τοῦτο εἰς τὰ μεταξὺ τῶν τε φρενῶν καὶ 
τοῦ πρὺς τὸν ὀμφαλὸν ὅρου κατώκισαν, οἷον φάενην ἐν Ἐ 
ἄπανει τούτῳ τῷ τόπῳ τῇ τοῦ σώματος τροφῇ τεκτηνά- 
µενοε" καὶ κατέδησαν δὴ τὸ τοιοῦτον ἐνταῦθα ὡς θρέµµα αυ 

ἄγριον, τρέφειν δὲ ξυνημμένον ὠναγκαῖον, εἴπερ τι μέλλοι 
τὸ Ονητὸν ἔσεσθαι γένος. ἵν οὖν ἀεὶ νεβόμενο» πρὺς 
φάτνῃ καὶ ὃ τι ποῤῥωτάτω τοῦ βονλενομένου κατοικοῦν, 
Φύρυβον καὶ βοὴν ὡς ἐλαχίστην παφέχον, τὸ κρώτιστον 
καθ᾽ ἠσυχίαν περὶ τοῦ πᾶσι κοινῇ ξυμφέροντος ἐῷ βου- 15314 
λεύεσθαι, διὰ ταῦς ἐνταῦθα ἴδοσαν αὐτῷ τὴν τάξιν. 

εἰδότες ὅξ αὐτὸ ὡς λόγου μὲν οὔτε ξυνήσειν ἔμελλεν, εἴ 
τέ πῃ καὶ µεταλαμβάνοι εινὸς αὖ τῶν αἰσθήσεων, οὖκ 
ἔμφυτον αὐτῷ τὸ µέλειν τινῶν ἴσοιτο λόγων, ὑπὸ δὲ εἰ- 

δώλων καὶ φαντασμάτων νυκτός τε καὶ μεθ ἡμέραν μµά- 30 
λιστα Φυχαγωγήσοιτο, τούτῳ δὴ Θεὸς ἐπιβουλεύσας αὐτῷ 

τὴν ἥπατυς ἰδέαν' ξυνέστησε καὶ ἔθηκεν εἰς τὴν ἑκεί- 
νου κατοίκησιν, πυκνὸν καὶ λεῖον καὶ Ἰαμπρὸν καὶ γλυκὺ rn 
καὶ πικρύτητα ἴχον μηχανησάμενος, ἵνα ἐν αὐτῷ τῶν 

διανοηµάτων ἡ ἐκ τοῦ νοῦ φεροµένη δύναµις, οἷον ἐν πο 
κατόπτρῳ δεχομένῳ τύπους καὶ κατιδεῖν εἴδωλα παρέχοντι, 

φοβοῖ μὲν αὐτό, ὁπότε μέρει τῆς πικρότητος χρωµένη 
ἐυγγενεῖ χαλεπὴ προσενεχθεῖσα ἀπειλῇ κατὰ πᾶν ὑπομι- 
γνῦσα ὀξέως τὸ ἧπαρ χολώδη χρώματα ἐμφαίνοι, ξυνά- 
γουσά τε πᾶν ῥυσὸν καὶ τφαχὺ ποιοῖ, λοβὸν δὲ καὶ ὅο- ος 
χὰς πύλας τε τὰ μὶν ἐξ ὀρθοῦ κατακάµπτουσα καὶ ἕν- 

σπῶσα, τὰ δὲ ἐμφφάττουσα σαυγκλείουσά τε, λύπας καὶ 
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ἄσας παρέχοι, καὶ ὅτ αὖ τὰ ἐνανεία φάσματα ἀποζω- 
γθαφοῖ πφαότητός τις ἐκ διανοίας ἐπίπνοια, τῆς μὲν 
πικρότητος ἠσυχίαν παρέχουσα τῷ μήτε κινεῖν μήτε προσ- 
ἁπτεσθαι τῆς ἐναντίας ἑαυτῇ φύσεως ἐθέλειν, γλυκύτητι 

D δὲ τῇ κατ ἐκεῖνο ξυμφύτῳ πρὸς αὐτὸ χρωµένη καὶ πάντα 

ὀρθὰ καὶ λεία αὐτοῦ καὶ ἐλεύθερα ἀπευθύνουσα ἴλεών 
τε καὶ εὐήμερον ποιοῖ τὴν περὶ τὸ ἧπαρ ψυχῆς μοῖραν 

κατῳκισµένην, ἓν τε τῇ νυχτὶ διαγωγὴν ἔχουσαν µετρίαν, 
μαντεία χρωµένην καθ ὕπνον, ἐπειδῇ λόγου καὶ φρονή- 

Ίφσεως οὗ μετείχε. µεμνημένοι γὰρ τῆς τοῦ πατρὸς ἔπιστο- 
λῆς οἱ ἐυσεήσαντες ἡμᾶς, ὅτε τὸ θνητὸν ἐπέστελλε γένος 
ας ἄριστον εἰς δύναμιν ποαῖν, οὕτω δὴ κατορθοῦντες 

Ε τκαὶ τὸ φαθίον ἡμῶν, ἵνα ἀληθείας πῃ προσάπτοιτο, κα- 
τέστησαν ἐν τούτῳ τὸ μαντεῖον. ἱκανὸν δὲ σημεῖον, ὡς 

15 µαντικήν ὠφφοσύνῃ θεὸς ἀνθρωπίνῃ δέδωκεν" οὐδεὶς γὰρ 
ἔννους ἐφάπτεται µαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀληθοῦς, αλλ’ ἢ 
καθ Όπνον τὴν τῆς φρονήσεως πεδηθεὶς δύναμιν ἢ διὰ 
πόσον ἢ διά τινα ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας. ἀλλὰ ξυν- 
φοῆσαι μὲν ἴωφρονος τά τε ῥηθέντα ἀναμνησθένεα ὄναρ 

ρα ὕπαρ ὑπὺ τῆς μαντικῆς τε καὶ ἐνθονσιασεικῆς φύσεως, 

109 κα) ὅσα ἂν φάσματα ὀφθῆ, πάντα λογιαμῷ διεέσθαι, 
ὅπη τι σηµαίνει καὶ ὕτω μέλλοντος ἢ παρελθόντος ἢ πα- 
ρόντος κακοῦ ἢ ἀγαθοῦ" τοῦ δὲ µανέντος ἔτι τε ἐν τούτω 
µένοντος οὖν ἔργον τὰ φανέντα καὶ φωνηθέντα ὑφ' ἔαυ- 

39 τοῦ κρίνειν, ἀλλ εὖ καὶ πάλαι Ίέγεται τὸ πράττειν καὶ 
γνῶναι τά τε αὐτοῦ καὶ ἑαυτὸν σώφφονι µόνῳ προσήκειν. 
ὅθεν δὴ καὶ τὸ τῶν προφητῶν γένος ἐπὶ ταῖς ἐνθέοις 

Β µαντείαις κριτὰς ἐπικαθιστάναι νόμος" οὓς μάντεις αὐ- 
τοὺς ὀνομάζοναί τινες, τὸ πᾶν ἠγνοηκότες, ὅτι τῆς ὃν 

40 αὐνιγμῶν οὗτοι φήμης καὶ φανεάσεως ὑποκριταί, καὶ οὔ 

τι μάντεις, προφῆται δὲ μαντευομένων δικαιότατα ὀνο- 

µάζοιντ᾽ ἄν. 
Ἡ μὶν οὖν φύσις ἥπατος διὰ ταῦτα τοιαύτη τε 

καὶ ἐν τόπῳ ϱ) λέγοµεν πέφυκε, χάριν μαντικῆς. καὶ ἔτι 
4ὔ μὲν δὴ ζῶντος ἑκάστου τὸ τοιοῦτον σημεῖα ἐναργέστερα 

ἔχει, στερηθὲν δὲ τοῦ ζῆν γέγονε τυφλὸν καὶ τὰ µαντεῖα 
ὁ ἀμνυδρόεερα ἴσχε τοῦ τι σαφὶς σηµαίνει. Ἡ ὅ᾽ αὖ τυῦ 

γείτονος αὐτῷ Εύστασις καὶ ἔδρα σπλάγχνου γέγονεν ἐξ 
ἀριστερᾶς χάφιν ἐκείνου, τοῦ πἀρέχειν αὐτὸ λαμπρὺν ἀεὶ 

ao καὶ καθαρόν, οἷον κατόπερῳ παρεσκενασµένον καὶ ἔτοι- 
μον ἀεὶ παρακείµενον ἐκμαγεῖον. διὸ δὴ καὶ ὅταν τινὶς 
ἀκαθαφαίαι γέγνωνται διὰ νόσους σώματος περὶ τὸ ἧπαρ, 
πάντα ἡ οπληνὸς. καθαίρουσα αὐτὰ δέχεται µανότης, 
ἅτε κοίλου καὶ ἀναίμου ὑφανθέντος' ὅθεν πἱηρούμενος 
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τῶν ἀποκαθαιρομένων µέγας καὶ ὕπουλος αὐξάνεται, καὶ D 
πάλιν, ὅταν καθαρθῇ τὸ σώμα, ταπεινούµενος εἰς ταὐτὸν 
ἐυνίζει. 

Τὰ μὶν οὖν περὶ φυχῆς, Όσον θνητὸν ἔχει καὶ ὅσον 
Φεῖον, καὶ ὕπη, καὶ μεθ’ ὧν, καὶ δι ἃ χωρὶς ᾠκίσθη, 5 
τὸ μὲν ἀληθές, ὡς εἴρηται, Θιοῦ ἑυμφήσαντος τό ἂν 
οὕτω µόνως διισχυριζοίµεθα” τό γε μὴν εἰκὺς ἡμῖν εἰρῆ- 
σθαι καὶ νῦν καὶ ἔει μᾶλλον ἀνασκοποῦσι διακινδυνεντέον 
τὸ φάναι, καὶ πεφάσθω. Τὸ δ' ἑξῆς δὴ τούτοισι κατὰ R 

ταύτὰ µεταδιωκτέον' ἦν δὲ τὺ τοῦ σώματος ἐπέλοιπον το 

Ἰέγονεν. ἐκ δὴ λογισμοῦ τοιοῦδε ξυνίστασθαι μάλισε ἂν 
αὐτὸ πάντων πρέποι. 

Τὴν ἐσομένην ἐν ἡμῖν ποτῶν καὶ ἐδεστῶν ἀκολασίαν 
ᾖδεσαν οἱ ξυνειθέντες ἡμῶν τὺ γένος, καὶ ὅτι τοῦ μετρίου 
καὶ ἀναγκαίου διὰ µαργύεητα πολλῷ χρησοίµεθα πλέονε. 15 
ἓν' οὖν μὴ φθορὰ διὰ νύσους ὀξεῖα γέγνοιτο καὶ ἀτελὶς 
τὸ γένος εὐθὺς τὸ Θνητὸν τελεντῶ, ταῦτα προορώμενοι 38 
τῇ τοῦ περιγενησοµένον πώµατος ἐδέσματός τε ἕξει τὴν 108 
ὀνομαζομένην κάτω κοιλίαν ὑποδοχὴν ἴθεσαν, εἴλμξάν τε 

πέριξ τὴν τῶν. ἐντέρων γένεσιν, ὅπως μὴ ταχὺ ὄνεκπε- 30 
ρῶσα ἡ τροφὴ ταχὺ πάλιν τροφῆς ἑτέρας δεῖσθαι τὸ 
σώμα ἀναγκάξοι, καὶ παρέχουσα ἀπληστίαν διὰ γαστρι- 
µαργίαν ἀφιλόσοφον καὶ ἄμουσον πῶν ἀποτελοῖ τὸ γένος, 
ἐνυπή τοῦ Θειοτάτου εῶν παρ ἡμῖν. 

Τὸ δὲ ὀστῶν καὶ σαρκῶν καὶ τῆς τοιαύτης φύσεως 5 
πέρι πάσης ὧδε ἔσχε. τούτοις ἐύμπασιν ἀρχὴ μὶν ἡ τοῦ Β 
μυελοῦ γένεσις' οἳ γὰρ τοῦ βίου δεσμοὶ τῆς φυχῆς τῷ 

σώματι ξυνδουµένης ἐν τούτῳ διαδούµενοι κατεῤῥίξουν 
τὸ θνητὸν γένας" αὐτὸς δὲ ὁ μνελὸς γέγονεν ἐξ ἄλλων. 
τῶν γὰρ τριγώνων ὅσα πφῶτα ἀστραβῇ καὶ λεῖα ὄντα πῦρ αυ 
τε καὶ ὕδωρφ καὶ ἀέρα καὶ γῆν δι ἀκριβείας µάλισεα ἦν 
παρασχεῖν δυνατά, ταῦτα ὁ θεὸς ἀπὺ τῶν ἑαυτῶν ἕκα- 
στα γενῶν χωρὶς ἀποκρίνων, μιγνὺς ὅ᾽ ἀλλήλοις ξύμμετρα, ϐ 
πανσπερµίαν παντὶ θνητῷ γένει μηχανώμενος, τὸν µνε- 

λὸν ἐξ αὐτῶν ἀπειργάσατο, καὶ μετὰ ταῦτα δὴ φυτεύων 35 
ἐν αὐτῷ κατίδει τὰ τῶν φυχῶν γένη, σχημάτων τε ὅσα 
ἔμελλεν αὖ οχήσειν οἷά τε καθ’ ἕκαστα εἴδη, τὸν μνυελὸν 
αὐτὸν τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα διῃρεῖτο σχήματα εὐθὺς ἐν 105 

τῇ διανομῇ τῇ κατ ἀρχάς. καὶ τὴν μὶν τὸ Θεῖον σπέρµα 
οἷον ἄρουραν µέλλουσαν ἔξειν ἐν αὑτῇ περιφερῇ πανταχῇ 
πλάσας ἐπωρόμασε τοῦ μνελοῦ ταύτην τὴν μοῖραν ἐγκέ- Ὦ 
φαλον, ὡς ἀποτελεσθέντος ἑκάστου ζώου τὸ περὶ τοῦτο 

ὠγγεῖον κεφαλἠν γενησόµενον" ὃ ὅ) αὖ τὸ λοιπὸν καὶ 
θΘνητὸν τῆς ψυχῆς ἔμελλε καθέξειν, ἅμα σερογγύλα καὶ 
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προµήκη διῃρεῖτο σχήματα, μυελὸν δὲ πάντα ἐπεφήμισε, 
καὶ καθάώπερ ἐξ ἀγκυρῶν βαλλόμενος ἐκ τούτων πάσης 
Ψυχῆς δεσμοὺς περὶ τοῦτο ξύμπαν ἤδη τὸ σώμα ἡμῶν 
ἀπειργάζετο, ατέγασµα μὲν αὐτῷ πρῶτον ξυμπηγνὺς περὶ 

Ε δὔλον ὀσεέίνον. Τὸ δὲ ὁστοῦν ἐυνίστησιν ὧδε. γῆν διατ- 
τήσας καθαρὰν καὶ λείαν ἐφύρασε καὶ ἔδευσε μυελῷν καὶ 
µετα τοῦτο εἰς πῦρ αὐτὸ ἐντίθησι, μετ ἐκεῖνο δὲ εὖς 
ὕδωρ βάπτει, πάλιν δὲ εἰς πῦρ αὐθίς τε εἷς ὕδωρ' µε- 
ταφέρων ὅ οὕτω πολλώκις εἰς ἑκάτερον ὑπ ἀμφοῖν ἄτη- 

1ὸκτον ἀπειργάσωτο. καταχρώµενος δὴ τούτῳ περὶ μὶν τὸν 
ἐγκέφαλον αὐτοῦ σφαῖραν περιετόρνευσεν ὀστείνην, ταύτῃ 

14 δὲ στενἠν διέξοδον κατελίπετο" καὶ περὶ τὸν διαυχένιον 

ἅμα καὶ νωτιαῖον μυελὸν ἐξ αὐτοῦ σφονδύλους πλάσας 

106 ὑπέτεινεν οἷον στρόφιγγας, ἀφξάμενος ἀπὺ τῆς κεφαλῆς, 
is διὰ παντὸς τοῦ κύτους. καὶ τὸ πῶν δὴ σπέρµα διασώζων 

οὕτω ἀνθοειδεῖ περιβό]ω ξυνέφραξεν, ἐμποιῶν ἄρθρα, 
τῇ Θατέρου προσχρώµενος ἐν αὐτοῖς ὡς µέσῃ ἐνισταμένῃ 
ὄννόμει, Ἀινῄσεως καὶ κάµψεως ἕνεκα. Τὴν δ᾽ αὖ τῆς 

B ὀστεῖνης φύσεως ἕξιν ἠγησάμενορ τοῦ δέοντος κρανροτέ- 

40 ραν εἶναι καὶ ἀκαμπτοτέραν, διάπυρόν τ' αὖ γιγροµένην 

καὶ πάλιν Ψυχοµένην σφακελίσασαν ταχὺ διαφθεφεῖν τὸ 

σπέρµα ἐντὸς αὐτῆς, διὰ ταῦτα οὕτω τὸ τῶν νεύρων καὶ 

τὸ τῆς σαρκὺς γένος ἐμηχανᾶτο, ἵνα τῷ μὶν ἅπαντα τὰ 

645 µέλη ξυνδήσας ἐπιτεινομένῳ καὶ ἀνιεμένῳ περὶ τοὺς σερό- 

30 φιγας καμπτύµενον τὸ σῶμα καὶ ἐκεειόμενον παρίχοι, 

τὴν δὶ σάρκα πφοβολὴν μὲν καυµάτων, πρόβλημα δὲ χει- 

μώνων, ἔτι δὲ πτωμάτων οἷον τὰ πιλητὰ ἴσεσθαι κτή- 

6 µατα, σώμασι μαλακῶς καὶ πράως ὑπείκουσαν, θερμὴν 

δὲ νοτίδα ἐντὸὺς ἑαυτῆς ἔχουσαν θέρους μὶν ἀνιδίουσαν 

30 καὶ νοτιξοµένην ἔξωθεν ψύχος κατὰ πᾶν τὸ σῶμα παρί- 
ἒειν οἰκεῖον, διὰ χειμῶνος δὲ πάλιν αὖ τούτῳ τῷ πυρὶ 

τὸν προσφερόµενον ἴξωθεν καὶ περιστάµενον πάγον ἆμν- 

νεῖσθαι µετρίως. ταῦτα ἡμῶν διανοηθεὶς ὁ κηροπλάστης, 

107. ὕδατι μὶν καὶ πυρὶ καὶ γῇ ξυμµίξας καὶ ξυραρµόσας, ἐξ 
D ab ὀξέος καὶ ἀλμνροῦ ξυνθεὶς ζύμωμα ὑπομίξας αὐτοῖς, 

σάρκα ἔγχυμον καὶ µαϊακὴν ξυνέστησε' τὴν δὲ τῶν νεύ- 

ϱων φύσιν ἐξ ὀστοῦ καὶ σαρχὸς ἀζύμου κράσεως µίαν ἐξ 

ἀμφοῖν µέσην ὄννάμει ξυνεκεράσατο, ξανθῷ χφώματι 
προσχρώµενος. Όθεν συνεονωτέραν μὲν καὶ γλισχροτέραν 

«ο σαρκῶν, µαλακωτέραν δὲ ὁὀστῶν ὑγροτέραν τε ἐκεήσατο 

δύναμιν νεῦρα" οἷς ξυμπεριλαβὼν ὁ Θεὸς ὁστᾷ καὶ µυε- 

λόν, δήσας πρὸς ἄλληλα νεύροιᾳ, μετὰ ταῦτα σαρξὶ πάντα 

Ε αὐτὰ κατεσκίασεν ἄνωθεν. ὅσα μὲν οὖν ἐμψυτότατα τῶν 

ὀσεῶν ἦν, ὀλιγίσταις ξυνέφραττε σαρξίν, ἃ ὃ' ἀφυχόεατα 

15 ἐντός, πλείσταις καὶ πυκνοτάταις. καὶ δὴ καὶ κατὰ τὰς 
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ξυμβολὰς τῶν ὁστῶν, Όπῃ µήτια ἀνάγκην ὁ λόγο 
ἀπέφαινε δεῖν αὐτὰς εἶναι, βραχεῖαν σάρκα ἔφνσεν, ἵνα 
µήτε ἐμποδὼν ταῖς καμπαῖσιν οὖσαι δύόφορα τὰ σώματα 
ἀπεργάζοιντο, ἅτε δυσκίνητα γιγνόµενα, μήτ αὖ πολλαὶ 
καὶ πυκναὶ σφόδρα τε ἐν ἀλλήλαις ἐμπεπιλημέναι, διὰ 5 
στερεότητα ἀναισθησίαν ἐμποιοῦσαι, ὄναμνημονεντύτερα 
καὶ κωφύτερα τὰ περὶ τὴν διάνοιαν ποιοίεν. διὸ δῇ τό 

τε τῶν μηρῶν καὶ κνημῶν καὶ τὺ περὶ τὴν τῶν ἰσχίων ἸἼδ 
φύσιν τά τε τῶν βραχιόνων ὁστᾶ καὶ τὰ τῶν πήχεων, 

καὶ ὅσα ἄλλα ἡμῶν ἄναφθρα, ὅσα τε ἐντὸς ὁὀστᾶ δι ὁλι- 1ο 
γότητα φυχῆς ἐν μυεὶῷ κενά ἐστι φρονήσεως, ταῦτα 108 
πάντα ξυμπεπλήρωται σαρξίν, ὅσα δ' ἔμφρονα, ἠττον, 
εἰ µή πού τινα αὐτὴν καθ’ αὐτὴν αἰσθήσεων ἕνεκα σάρκα 
οὕτω Ευνέστησεν, οἷον τὸ τῆς γλώττης εἶδος. τὰ δὲ πλεῖ- 

στα ἐκείνως" ἡ γὰρ ἐξ ἀνάγκης γιγνοµένη καὶ ἔυνερεφο- Ι5 
µένη φύσις οὐδαμῇ πφοσδέχεται πυκνὸν ὁστοῦν καὶ σάρκα u 
πολλ]ὴν ἅμα τε αὐτοῖς ὀξνήκοον αἴσθησιν. μάλιστα γὰρ 
ἂν αὐτὰ πάντων ἴσχεν ἡ περὶ τὴν κεφα]ὴν Εξύστασις, 
εἴπερ ἅμα ξυμπίπτειν ἠθελησάτην, καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων 
γένος σαρκώδη ἔχον ἐφ᾽ ἑαυτῷ καὶ νευρώδη κρατεράν τεἍο 
κεφαλήν βίον ἂν διπλοῦν καὶ πολλαπλοῦν καὶ ὑγιεινότε- 
ϱον καὶ ἀλυπότερον τοῦ νῦν κατεκτήσατο" νῦν δὲ τοῖς 

περὶ τὴν ἡμετέραν γένεαιν δημιουργοῖς, ἀναλογιζομένοις πό- 
τερον πολυχφονιώτερον χεῖρον ἢ Βραχυχρονιώτερον βέλειον C 
ἀπεργάσαιντο γένος, ξυνέδοξε τοῦ π]λείονος βίου φαυλο- 35 
τέρου δὲ τὸν ἐλάττονα ἀμείνονα ὄντα παντὶ πάντως αἱρε- 
τέον, ὅθεν δή μανῷ μὲν ὁσεῷ, σαρξὶ δὲ καὶ νεύροις κε- 
φαλήν, ἅτε οὐδὲ καμπάς ἴχουσαν, οὐ ξυνεσεέγασαν. κατὰ 
πάντ᾽ οὖν ταῦτα εὐαισθητοτέρα μὶν καὶ φρονιμωτέρα, 
ποὶὺ δὲ ἀσθενεστέρα παντὺς ἀνδρὸς προσετέθη κεφαλὴ 3ο 
σώματι. τὰ δὲ νεῦρα διὰ ταῦτα καὶ οὕτως ὁ θεὸς ἐπ 109 
ἐσχάτην την κεφαλὴν περισεήσας κύκλω περὶ τὸν τράχη- Ὁ 
λον ἐκόλλησεν ὁμοιότητι, καὶ τὰς αιαγόνας ἄκρας αὐτοῖς 
ξυνέδησεν ὑπὸ τὴν φύσιν τοῦ προσώπου: τὰ ὅ’ ἄλλα εἰς 
ἅπαντα τὰ µέλη δμέσπερε, ἑννάατων ἄρθρον ἄρθρῳ. 35 
Τὴν δὲ δὴ τοῦ στόματος ἡμῶν δύναμιν ὁδοῦσι καὶ γλώκτη 
καὶ χείλεσιν ἕνεκα τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν ἀρίσεων ὅι- 
κόσµησαν οἱ διακοσμοῦντες, ᾗ νῦν διατέτακται, τὴν μὲν 
εἴσοδον τῶν ἀραγκαίων μηχανώμενοι χάριν, τὴν ὃ ἔξοδον Ἑ 
τῶν ἀρίστων' ἀναγκαῖον μὲν γὰρ πᾶν ὅσον εἰσέρχεται 
τροφὴν διδὸν τῷ σώματι, τὸ δὲ λόγων νᾶμα ἴξω ῥέον 
καὶ ὑπηρετοῦν φρονήσει κάλλισεον καὶ ἄριστον πάντων 
ναµάτων. Τὴν ὅ' αὖ κεφαλὴν οὔτε µόνον ὁὀστεῖνην Ψι- 
λὴν δυνατὸν ἐῷν ἦν διὰ τὴν ἐν ταῖς ὥραις ἐφ᾽ ἑκάτερον 
ὑπερβολήν, οὔτ' αὖ ξυσκιασθεῖσαν κωφὴν καὶ ἀναίσθητον «5 
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διὰ τὸν τῶν σαρκῶν ὄχλον περιδεῖν γιγνοµένη». τῆς δὴ 
Ἴ6 µσαρκοειδοῦς φύσεως οὐ καταξηροινοµένης λέμμα μεῖζον 

περιγνόµενον ἐχωρίζετο, δέρµα τὺ νῦν Ἰεγόμενον. τοῦτο 
δὲ διὰ τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον νοείδα ξυνιὸν αὐτὸ πρὸς 

δ αὐτὸ καὶ βλαστάνον κύκὶῳ περιηµφιέννυε τὴν κεφαλήν. 
ἡ δὲ νοτὶς ὑπὸ τὰς ῥαφίρ ἀνιοῦσα ἠρδε καὶ συνέκλεισεν 

4140 αὐτὸ ἐπὶ τὴν κορυφή», οἷον ἅμμα Ευναγαγοῦσα. τὸ δὲ 
τῶν ῥαφῶν παντοδαπὺν εἶδος γέγονε διὰ τὴν τῶν περιό- 

δων δύναμιν καὶ τῆς τροφῆς, μᾶλλον μὲν ἀλλήλοις µα- 
Β ιοχοµένων τούτων πλείους, ἧττον δὲ ἐλάττους. τοῦτο δὴ 

πᾶν τὸ δέρµα κύκλῳ κατεκέντει πυρὶ τὸ Θεῖον, τρηθέν- 
τος δὲ καὶ τῆς ἠκμάδος ἔξω δι αὐτοῦ φεροµένης τὸ μὲν 
ὑγρὸν καὶ Φεφμὸν Όσον εἰλικρινὲς ἀπῄειν, τὸ δὲ μικτὸν 

ἐξ ὧν καὶ τὸ δέρµα ἦν, αἱρόμενον μὲν ὑπὸ τῆς φορᾶς 
0 ἔξω μακρὸν ἐτείνετο, λεπτότητα ἴσην ἴχον εῶῷ κατακεντή- 

ματι, διὰ δὲ βραδυτῆτα ἀπωθούμενον ὑπὸ τοῦ περιε- 
στῶτος ἔξωθεν πνεύματος πάλιν ἐντὸς ὑπὸ τὸ δέρµα 

6 εἱλλόμενον κατεῤῥιζοῦτο, καὶ κατὰ ταῦτα δὴ τὰ πάθη 
τὸ τριχών γένος ἐν τῷ δέρμαει πέφυκε, ξυγγενὶᾳ μὲν 

αρ μαντῶδες ὂν αὐτοῦ, σχληρόεερον δὲ καὶ πυκνότερον 

εῇ πιλήσει τῆς ψύξεως, ἣν ἀποχωριζομένη δέρµατος ἑκά- 
στη θρὶξ ψντθεῖσα ξυνεπιλήθη. τούτῳ δὴ λασίαν ἡμῶν 
ἀπειργάσατο τὴν πεφαλὴν ὁ ποιῶν, χρώμενος μὲν αἰτίοιᾳ 
τοῖς εἰρημένοις, διανοούμενος δὲ ἀντὶ σαρκὸς αὐτὸ δεῖν 

35 εἶναι στέγασµα τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ἵνεκα ὠσφαλείας 
υ κοῦφον καὶ θέρους χειμῶνύς τε ἱκανὸν σκιὰν καὶ σκέπην 

111 παρέχειν, εὐαισθησίας δὲ οὐδὲν διακώλυμµα ἐμποδῶν γε- 

546 νησόµενον. Τὸ δὲ ἐν τῇ περὶ τοὺς δακτύλους καταπλοκῇ 
τοῦ νεύρου καὶ τοῦ δέρματος ὁστοῦ τε, ξυμμιχθὲν ἐκ 

αοτριῶν, ἀποξηρανθὴν ἓν κοινὸν ξυμπάντων σκληρὸν γέγονε 
δέρµα, τοῖς μὶν ξυναιείοις τούτοις δηµιουργηθέν, τῇ d 
αἰτιωτάτῃ διανοίᾳ τῶν ἔπειτα ἐσομένων ἕνεκα εἰργασμένον: 

ὡς γάρ ποτε ἐξ ἀνδρῶν γυναῖχες καὶ τἆλλα θηρία γενή- 
Κ σουτο, ἠπίσταντο οἱ ξυνιοτάντες ἡμᾶς, καὶ δὴ καὶ τῆς 
αὐτῶν ὀνύχων Ἰρείας ὅτι ποὶλὰ τῶν θρεµµάτων καὶ ἐπὶ 

ποὶλὰ δεήσοιο ᾖδεσαν, ὅθεν ἐν ἀνθρώποις εὐθὺς γιγνο- 
µένοις ὑπεευπώσαντο τὴν τῶν ὀνύχων γένεαιν. τούτω δὴ 
τῷ λόγῳ καὶ ταῖς προφάσεαι ταύεαις δέρµα, τρίχας ὄνυ- 
χάς τε ἐπ ἄκροις τοῖς κώλοις ἔφυσαν. 

ϱ ἍὮµἘπεδὴ δὲ πάντ ἦν τὰ τοῦ θνητοῦ ζώου ἔυμπεφυ- 

331 κότα µέρη καὶ µέλη, τὴν δὲ ζωὴν ἐν πυρὶ καὶ πνρύµατι 
ξυνέβαινεν ἐξ ἀνάγκης ἔχει αὐτῷ, καὶ διὰ ταῦτα ὑπὸ 
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πούτων τηκόµενον κενούμενόν τ᾽ ἔφθινε, βοήθειαν αὐτῷ 

Φεοὶ μηχανῶνται. τῆρ γὰρ ἀνθρωπίνης ξυγγενῆ φύσεως 
φύσιν ἅλλαις ἠδέαις καὶ αἰσθήσεσι κεραννύντε, ὥσθ) 
ἕτερον ζῶον εἶναι, φυτεύουσιν' ἃ δὴ νῦν μερα δένδρα 
καὶ φυτὰ καὶ σπέρµατα παιδευθέντα ὑπὸ γεωργίας τιθα- 5 

σῶς πρὸς ἡμᾶς ἔσχε, πρὶν δ ήν μόνα τὰ τῶν ἁγρίων 1419 
γένη, πρεσβύτερα τῶν ἡμέρων ὄντα. πᾶν γὰρ οὖν, ὃ τί 8 
περ ἂν µετάσχῃ τοῦ ἕῆν, ζῶον μὲν ἂν ἐν δίκῃ Λέγοιτο 

ὀρθότατα" μετέχει γε μὴν τοῦτο, ὃ νῦν λέγομεν, τοῦ 
τρίτου φυχῆς εἴδους, ὃ μεταξὺ φφενῶν ὀμφαλοῦ τε Ἱδρύ- ιο 
οθαι λόγος, ὦ δόξης μὲν λογιομοῦ τε καὶ νοῦ µέτεσει τὸ 
μηδέν, αἰσθήσεως δὲ ἠδείας καὶ ἀλγεινῆρ μετὼ ἐπιθν- 
μιῶν.; πάσχον γὰρ διατελεῖ πάντα, σεραφέντι δ' αὐτῷ 
ἐν ἑαντῷ περὶ ἑαυτό, τὴν μὲν ἔξωθεν ἀπωσαμένῳ κίνη- 
σιν, τῇ ὃ) οἰκείᾳ χφησαµένω, τῶν αὐτοῦ τι λογίσασθαεισ ο 
κατιδόνει φύσιν οὐ παραδέδωκεν ἡ γένεσις. διὸ δὴ ξῇ 
μὲν ἔσει τε οὐχ ἵτερον ζώου, µόνιμον δὲ καὶ κατεφῥι- 
ζωμένον πέπηγε διὰ τὸ τῆς ὑφ' ἑαυτοῦ κινήσεως ἐστε- 
ρῇσθαι. 

Ταῦτα. δὴ τὰ γένη πάντα φυτεύσαντες οἱ κρείετους 39 
τοῖς ἤττοσιν ἡμῖν τροφήν, τὸ σῶμα αὐτὸ ἡμῶν διωχέ- 
τευσαν τέµροντες οἷον ἐν κήποις ὀγετούς, ἴν' ὥσπερ ἐκ 
Ράματος ἐπιόντος ἄρδοιτο. καὶ πρῶτον μὲν ὀχετοὺς κρυ- 
φαίους ὑπὸ τὴν ξύμφυσιν τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς Ὦ 
δύο φλέβας ἴτεμον νωτιαίας, δίδυμο», ὧς τὸ σῶμα ἐτύγ- 15 
Ίανε δεξιοῖς τε καὶ ἀριστεροῖς ὄν. ταύτας δὲ καθῆκαν 
παρὰ τὴν ῥάχιν, καὶ τὸν γόνιμο» μεταξὺ λαβόντες µυε- 
ὰ1όν, ἵνα οὗτόᾳ τε ὃ τι μάλιστα Θώλλοι, καὶ ἐπὶ τἆλλα 
εὔρους ἐντεῦθεν ἄτ ἐπὶ κάταντες ἡ ἐπίχυσις γιγνοµένη 
παρέχοι τὴν ὑδρείαν ὁμαλήν. μετὰ δὲ ταῦτα σχίσαντες 10 
περὶ τὴν κεφαλἠν τὰς φλέβας καὶ δι ἀλλήλων ἐναντίας Ε 
πἱέξαντες διεῖσαν, τὼς μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τάρι- 
στερὰ τοῦ σώματος, τὰς δ᾽ ἐκ τῶν ἀρίστερῶν ἐπὶ τὰ δε- 
ξιά κλίναντες, ὅπως δεσμὸς ἅμα τῇ κεφαλῇ πρὺς τὸ 
σώμα εἴη μετὰ εοῦ δέρματος, ἐπειδὴ νεύροις οὐκ ἦν κύκλῳ 15 
κατὰ κορυφὴν περιειληµµένη, καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν αὐθή- 
σεων πάθος ἵν' ἀφ ἑκατέρων τῶν μερῶν εἰ ἅπαν τὸ 

σῶμα εἴη διαδιδόµενον. τὸ ὃ᾽ ἐντεῦθεν ἤδη τὴν ὑδραγω- 
γίαν παρεοκεύασαν τρόπῳ τινὶ τοιῷδε, ὃν κατοφόμεθα 76 
ῥᾷον προδιομολογησάμενοι τὸ τοιόνδε, ὅτι πάντα, ὅσα αυ 
ἐξ ἐλαττόνων ξυνίσεαται, στέγει τὰ µείζω, τὰ δ' ἐκ µει- 
ζόνων τὰ σµικρότερα οὐ δύναται, πὺρ δὲ πάντων γενῶν 

{15 
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σμµικροµερέστατον, ὅθεν δι ὕδατος καὶ γῆς ἀέρος τε καὶ 
ὅσα ἐκ τούτων Ευνίσταται διαχωρεῖ καὶ στέγειν οὐδὶν 
αὐτὸ δύναται. ταὐτὺν δὴ καὶ περὶ τῆς παρ ἡμῖν κοιλίας 
διανοητέον, ὅτι σιτία μὲν καὶ ποτὰ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐμ- 

δπέση στέγει, πνεῦμα δὲ καὶ πῦρ σμικροµερέστερα ὄντα 
τῆς αὐτῆς ἑνσεάσεως οὐ δύναται. τούτοις οὖν κατεχρή- 
σατο ὁ θεὺς εἰς τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἐπὶ τὰς φλέβας ὑδρείαν, 
πλέγμα ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς οἷον οἱ κύρτοι ἐννυφηνάμε- 
νος, διπλᾶ κατὰ τὴν εἴσοδον ἐγκύρτια ἔχον, ὧν Θάτερον 

10 αὖ πάλιν διέπλεξε δίκρουν" καὶ ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων δὴ 
διετείνατο οἷον σχοίνους κύκλῳ διὰ παντὸς πρὸς τὰ 
ἴσχατα τοῦ π]έγματος. τὰ μὶν οὖν ἔνδον ἐκ πυρὸς συνε- 

ϱ οτήσατο τοῦ πλοκάνου ἅπαντα, τὰ δ ἐγκύρεια καὶ τὸ 
κύτος «εροειδῆ. καὶ λαβὼν αὐτὸ περιέστησε τῷ πλασθέντι 

is ζώω τρόπον τοιόνδε. τὸ μὲν τῶν ἐγκυρτίων εἰς τὸ στόµα 
µεθήκε' διπλοῦ δὲ ὄντος αὐτοῦ κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας 
εἰς τὸν πλεύμονα καθῆκε θάτερον, τὸ ὅ᾽ εἰ τὴν κοιλίαν 
παρὰ τὰς ἀρτηρίας' εὺ ὅ᾽ ἕτερον σχίσας τὸ µέρος ἑκάτε- 

ϱον κατὰ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ῥινὸς ἀφῆκε κοινόν, ὥσθ᾽ 
30 Ότε μὴ κατὰ στόµα ἴοι Θάτερον, ἐκ τούτου πάντα καὶ 

ϱ τὰ ἐκείου ῥεύματα ἀναπληροῦσθαι. τὸ δ' ἄλλο κύτος 
τοῦ κύρτου περὶ τὸ σώμα ὕσον κοῖλον ἡμῶν πεφιέφυσε, 
καὶ πᾶν δἠ τοῦτο τοτὶ μὲν εἰς τὰ ἐγκύρεια ξοῤῥεῖν µα- 
᾿λακῶς, ἅτε ἄέρα ὄντα, ἐποίησε, τοτὲ δὲ ἀναῤῥεῖν μὲν τὰ 

19 ἐγκύρτια, τὸ δὲ πλέγμα, ὡς ὄντος τοῦ σώματος μανοῦ, 
115 δύεσθαι εἴσω δί αὐτοῦ καὶ πάλιν ἔξω, τὰς δ᾽ ἐντὸς τοῦ 

πυρὸς ἀκεῖνας διαδεδεµένας ἀκολουθεῖν ἐφ᾽ ἑκάτερα ἐόν- 
τος τοῦ ἀέρος, καὶ τοῦτο, ἕωσπερ ἂν τὸ θνητὸν ἕννε- 

E οτήκῃ ζῶον, μὴ διαπαύεσθαι γιγνόµενον. τούτῳ δὲ δὴ 
ao τῷ γένει τὸν τὰς ἐπωνημίας Θέμενον ἀναπνοὴν καὶ ἐκ- 

πνοὴν λέγομεν θέσθαι τοὔνομα. πᾶν δὲ δὴ τό τ ἔργον 
καὶ τὸ πάθος τοῦθ) ἡμῶν τῷ σώματι γέγονεν ἀρδομένῳ 
καὶ ἀναψυχομένω τρέφεσθαι καὶ ζῆν' ὁπύταν γὰρ εἴσω 
καὶ ἴξω τῆς ἀναπνοῆς ἰἐούσης εὺ πῦρ ἐνεὸς ἐυνηαμένον 

5471 10 ἔπηται, διαιωρούµενον δὲ ἀεὶ διὰ τῆς κοιλίας εἶσελθὸν 
109 τὰ σιπία καὶ ποτὰ λάβῃ, τήκει δή, καὶ κατὰ σμικρὰ 

διαιροῦν, διὰ πῶν ἐξόδων ἧπερ πορεύεται διάγον, οἷον 
ἐκ κρήνης ἐπ ὀχετοὺς ἐπὶ τὰς φλέβας ἀνελοῦν αὐτά, 
ῥεῖν ὥσπερ αὐλῶνος διὰ τοῦ σώματος τὰ τῶν φλεβῶν 

αοποιεῖ ῥεύματα. 

Πάλιν δὲ τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἴδωμεν πάθος, αἷς χρώ- 
µενον αὐτίαις τοιοῦτον γέγονεν οἰόνπερ τὰ νῦν ἐοτίν. ὧδ' 

Β οὖν. ἐπειδὴ κενὺν οὐδέν ἐἔσειν, εἰς ὃ τῶν φεροµένων 
δύναιτ᾽ ἂν εἰσελθεῖν τι, τὸ δὲ πνεῦμα φέρεται παρ ἡμῶν 

μυ ἔξω, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη παντὶ δῆλον ὡς οὐκ εἰς κενόν, 
ἀλλὰ τὸ πλησίον ἐκ τῆς ἔδρας ὠθεῖ' εὺ δὲ ὠθούμενον 
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ἐξελαύνει τὸ πλησίον ἄεί, καὶ κατα ταύτην τὴν ἀνάγκην 
πᾶν περιεαυρόµενον εἰς τὴν ἴδραν, ὅθεν {ξῆλθε τὸ 
πνεῦμα, εἰσιὼν ἐκεῖσε καὶ ἀναπληροῦν αὐτὴν ξυνέπεται 

τῷ πνεύµατι, καὶ τοῦτο ἅμα πᾶν οἷον τροχοῦ — 
ρου γίγνεται διὰ τὸ κενὸν μηδὶν εἶναι. διὸ δὴ τὸ τῶν 50 
στηθῶν καὶ τὸ τοῦ πλεύμονος ἴξω μεηθὴν τὸ πνεῦμα 
πάλιν ὑπὸ τοῦ περὶ τὸ σώμα ἁἀέρος, εἴσω διὰ μανῶν 
τῶν σαρκῶν δνομένονυ καὶ περιελαυνοµένου, γίγνεταε πλῆ- 

ρες” αὖθις δὲ ἀποτρεπόμενος ὁ ἀἡρ καὶ διὰ τοῦ σώμα- 
τος ἔξω ἐν εἴσω τὴν ἀναπνοὴν περιωθεῖ κατὰ τὴν τοῦ ιο 

στόματος καὶ τὴν τῶν µυκεήρων δίοδον. Τὴν δὲ αἰίαν 

τς ἀρτῆς αὐτών Θετέον τῴνδο. αὖν ἔῶον αὐτοῦ τἀντὸς Ὁ 
περὶ τὸ αἷμα καὶ τὰς φλέβας Θερµότατα ἔχει, οἷον ἐν 
ἑαντῷ πηγήν τινα ἐνοῦσαν πυρόᾳ' ὃ δὴ καὶ προσηκάζοµεν 
τῷ τοῦ κύρτου πλέγμαει, κατὰ μέσον διατεταµένον ἐκ ιδ 
πυρὸς πεπλέχθαι πᾶν, τὰ δὲ ἅλλα, ὅσα ἔξωθεν, αέρος. 
τὸ Θερμὸν δὴ κατὰ φύσιν εἰς τὴν αὐτοῦ χώραν ἔξω πρὸς 
τὺ ξυγγενὶς ὁμολογητέον ὧἶναι. δυοῖν δὲ ταῖν διεξόδοιν 
οὔσαιν, τῆς μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἔξω, τῆς δὲ αὖ κατὰ τὸ 
στόμα καὶ τὰς ῥίῖνας, Όταν μὲν ἐπὶ Θάτερα ὁρμήσῃ, θά- πο Ε 
τερα περιωθεῖ' τὸ δὲ περιωσθὶν εὖς τὸ πῦρ ἐμπῖπτον {{Τ 
Φερμαίνεται, τὺ ὅ ἐξιὸν Ψύχεται. μεταβαλλούσης δὲ τῆς 
Δερμότητος καὶ τῶν κατὰ εἡν ἑεέραν ἔξοδον Θερμοτέρων 
γιγνοµένων πάλιν ἐκείνῃ ῥέπον αὖ τὸ θερμότερον μᾶλλον, 
πρὸς εὖν αὐτοῦ φύσιν φερόµενον, περιωθεῖ εὺ κατὰ θά- 15 
τερα" τὸ δὶ τὰ αὐτὰ πάσχον καὶ τὰ αὐτὰ ἀνταποδιδὸν 
ἄεί, κύκλον οὕτω σαλευόμενον ἔνθα καὶ ἔνθα ἀπειργα- 

σµένον ὑπ ἀμφοτέρων τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν γίγνε- 
σθαι παρέχεται. 

Καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν περὶ τὰς ἰαερικὰς σικύας παθη- 30 

µάτων αἴεια καὶ τὰ τῆς καταπόσεως τά τε τῶν ῥιπεο- 80 

µένων, ὅσα ἀφεθέντα µετίωφα καὶ ὅσα ἐπὶ γῆς φέρεται, 
ταύτῃ διωκτέον, καὶ ὅσοι φθόγγοι ταχεῖς τε καὶ βραδεῖς 
ὀξεῖᾳ τε καὶ βαρεῖς φαίνονται, τοτὶ μὲν ἀνάρμοστοι φε- 
ρόμενοι δι ἀνομοιότητα τῆς ἐν ἡμῖν ὑπ αὐτῶν κινή- 15 
σεως, τοτὲ δὲ ξύμφωνοι δι ὁμοιότητα. τὰς γὰρ τῶν πφο- 
τέρων καὶ Θαεκόνων οἱ βραδύτεροι κινήσεις ἀποπανομένας 
ἤδη τε εἰς ὅμοιον ἐληλυθνίας, αἷς Όστερον αὐτοὶ πφος- Β 
φερόµενοι κινοῦσιν ἐκείνας, καταλαμβάνουσι, καταλαµ- 
βάνοντες δὲ οὐκ ἄλλην ἐπεμβάλλοντες ἀνεεάραξαν κίνησιν, 1ο 118 
αλλ’ ἀρχὴν βραδυτέρας φορᾶς κατὰ τὴν τῆς Θάετονος, 

— δὲ ὁμοιότητα προσάφαντες µίαν ἐξ ὀξείας 
καὶ βαρείας ξυνεκεράσαντο πάθην, ὅθεν ἡδονὴν μὲν τοῖς 
ἄφροσιν, εὐφφροσύνην δὲ τοῖς ἔμφροσι διὰ τὴν τῆς θείας 
ἁρμονίας µίµησιν ἐν θνηταϊῖς γενοµένην φοφαῖς παρέσχον. 5 
Καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν ὑδάτων πάντα ῥεύματα, ἔτι δὲ τὰ ὁ 
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1. 8. 

τῶν κεραυνῶν πτώματα καὶ τὰ Θθαυμαζόμενα ἠλέκτρων 

περὶ τῆς ἕλξεως καὶ τῶν Ἡρακλείων 1ίθων, πάνεων τού- 
των ὁλκὴ μὲν οὐκ ἔστιν οὐδενί ποτε, τὸ δὲ κενὺν εἶναι 
μηδὲν περιωθεῖν τε αὐτὰ ταῦτα εἰς ἄλληλα, τὸ τε δια- 

Βκρινόμενα καὶ συγκφινόµενα πρὸς τὴν αὐτῶν διαμειβόμενα 
Έδφαν ἕκαστα ᾖέναι πάντα, τούτοις τοῖς παθήµασι πρὸς 
ἄλληλα ονμπλεχθεῖσι τεθαυματουργηµένα τῷ κατὰ τρόπον 
ζητοῦνει φανήσεται. 

ρ Καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς ἀναπνοῆς, ὄθεν ὁ λόγος ὤρμησε, 
10 κατὰ ταῦτα καὶ διὰ τούτων γέγονεν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρό- 

σθεν εἴρηται, τέµνοντος μὲν τὰ σιτία τοῦ πυρός, αίω- 

ρουµένου δὲ ἐντὸς τῷ πνεύµατι ξυνεποµένου, τὰς φλέβας 
δὲ ἐκ τῆς κοιλίας τῇ ξυναιωρήσει πληροῦντος τῷ τὰ τε- 
τµηµένα αὐτόθεν ἐπανελεῖν καὶ διὰ ταῦτα δὴ καθ ὕλον 

419 10 τὸ σῶμα πᾶσι τοῖς ζώοις τὰ τῆς τροφῆς νάµατα οὕτως 
Ε ῥἐπίῤῥυτα γεγονέναι. νεότµητα δὲ καὶ ἁπὸ ξυγγενῶν ὄντα, 

τὰ μὲν καρπῶν, τὰ δὲ χλόης, ἃ θεὺς ἐπ αὐεὺ τοῦθ 
ἡμῖν ἐφύτευσεν, εἶναι τροφήν, παντοδαπὰ μὲν χρώματα 

ἴσχει διὰ τὴν ξύμμιξιν, ἡ ὅ’ ἐρυθρὰ πλείστη περὶ αὐτὸ 
φοχρόα διαθεῖ, τῆς τοῦ πυρὸς τομῆς τε καὶ ἐξομόρξεως ἐν 

ὑγρῷ δεδηµιουργηµένη φύσις' ὅθεν τοῦ κατὰ τὸ σώμα 
ῥέοντος τὸ χρώμα ἔσχεν οἵαν ὄψιν διεληλύθαµεν. ὃ κα- 
λοῦμεν αἷμα, νομὴν σαρκῶν καὶ ξύμπαντος τοῦ σώματος, 

8: δεν ὑδρευόμενα ἕκαστα πληροῖ τὴν τοῦ κενουµένου βά- 
3 σιν' ὁ δὲ τρόπος τῆς πἱηρώσεως ἀποχωρήσεώς τε γίγνε- 

ται, καθάώπερ ἐν τῷ παντὶ παντὸς ἡ φορὰ γέγονεν, ἣν 
τὸ ξυγγενὶς πᾶν φέρεται πρὸς ἑαυτό. τὰ μὲν γὰρ δὴ 
περιεστῶτα ἐκεὸς ἡμᾶς τήκει τε ciel καὶ διανέμει απρὺς 
ἕκαστον εἶδος τὸ ὁμόφυ]ον ἀποπέμπον, τὰ δὲ ἴναιμα 

0 αὖ, κερµατισθέντα ἐνεὸς παρ ἡμῖν καὶ πεφιεληµµένα 
ὥσπερ ὑπ' οὐρανοῦ Ευνεστῶτος ἑκάστον τοῦ ζώου, τὴν 

Ν΄ τοῦ παντὸς ἀναγκάζεται μιμεῖσθαι φοράν’ πρὸς τὸ ἔυγγε- 
νὶςᾳ οὖν φερόµενον ἔκασεον τῶν ἐντὸς µερισθέντων τὺ κε- 

»ωθὲν τύτε πάλιν ἀνεπλήρωσεν. ὅταν μὲν δὴ πλέον τοῦ 
{90 15 ἐπιῤῥέοντος ἀπίη, φθίνει πᾶν, ὅταν δὲ ἔλαετον, αὐξάνε- 

ται. νέα μὶν οὖν ξύστασις τοῦ παντὸς ζώου, καινὰ τὰ 
τρίγωνα οἷον ἐκ δρυόχων ἔτι ἔχονσα τῶν γενῶν, ἰσχυρὰν 

δ48 μὲν τὴν ἐύγκλεισιν αὐτῶν πρὸς ἄλληλα κέκεηται, ξυμπέ- 
ὁ πηγε δὲ ὁ πᾶς ὄγκος αὐτῆς ἁπαλός, ἄτε ἐκ μνυελοῦ μὲν 
ο νεωστὶ γεγοννίας, τεθραμµένης δὲ ἐν γάλακτει' τὰ δὴ πε- 

ριλαμβανόμενα ἐν αὐτῇ ερίωνα ἔξωθεν ἐπεισελθόντα, ἐξ 
ὧν ἂν ἡ τά τε σιτία καὶ ποτά, κών ἑαυτῆς εριγώνων πα- 
λαιότερα ὄντα καὶ ἀσθενέστερα καινοῖς ἐπικρατεῖ τέµνουσα, 
καὶ µέγα ἀπεργάζεται τὸ ζώον ερέφονσα ἐκ πολλῶν ὁμοί- 
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ων. ὅταν ὅ᾽ ἡ ῥίζα τῶν τριγώνων χαλᾷ διὰ τὸ πολλοὺς 
ἀγῶνας ἐν πολἰιῷ χρόνῳ πρὸς πολλὰ ἡγωνίσθαι, τὰ μὲν 

τῆς τροφῆς εὐπόντα οὐκέτι δύναται τέµνειν εἰς ὁμοιότητα D— 
ἑαυτοῖς, αὐτὰ δὶ ὑπὺ τῶν ἕἔξωθεν ἐπεισιόντων εὐπετῶς 
διαιρεῖται. φθίνει δὴ πᾶν ζῶον ἐν τούτῳ κρατοέµενον, 
γῆράᾳ τε ὀνομάζεται τὸ πάθος. τέλος δέ, ἐπειδὰν τῶν 
περὶ τὸν μυελὸν τριγώνων οἱ ἐυναρμοσθέντες µηκέτι ἄν- 

τέχωσι δεσμοὶ τῷ πόνῳ διεσταµένοι, μεθιᾶσι τοὺς τῆς 

ψυχῆς αὖ δεσμούς, ἡ δὲ λυθεῖσα κατὰ φύσιν μεθ’ ἠδο- 
νῆς ἐξέπτατο" πᾶν γὰρ τὸ μὲν παρὰ φύσιν ἀλγεινόν, τὸ 10 K 
δ' ᾗ πέφυκε γιγνόµενον ἠδύ. καὶ Θάνατος δὴ κατὰ ταὐτὰ 194 
ὁ μὲν κατὰ νόσους καὶ ὑπὸ τραυμάτων γιγνόµενος ἀλγει- 
νὸς καὶ βίαιος, ὁ δὲ μετὰ γῆρας ἰὼν ἐπὶ τέ]ος κατὰ φύ- 

σιν ἀπονώτατος τῶν Θανάτων καὶ μᾶλλον μεθ) ἡδονῆς 
γιγνόµενος ἢ λύπης. 15 

Τὸ δὲ τῶν νόσων ὕθεν ξυνίσταται, δῇλόν πον καὶ 
παντί. τεττάρων γὰρ ὄντων γενῶν, ἐξ ὧν συμπέπηγετὸ Α9 
σῶμα, γῆς πυρὸς ὕδατός τε καὶ αέρος, τούτων ἡ παρὰ 
φύσιν π]εονεξία καὶ ἔνδεια καὶ τῆς χώρας µετάστασις ἐξ 

οἰκείας ἐπ᾽ ἁλλοτρίαν γιγνοµένη, πυρός τε αὖ καὶ τῶν 39 
ἑτέρων, ἐπειδὴ γένη πλείονα ἑνὸς ὄντα τυγχάνει, τὸ μὴ 
προσῆκον ἕκαστον ἑαυτῷ προσλαμβάνειν, καὶ πάνθ’ ὅσα 
τοιαῦτα στάσεις καὶ νόσους παρέχει" παρὰ φύσιν γὰρ 

ἑκάστου γιγνοµένου καὶ µεθισταµένου θερμαίνεται μὲν ὅσα 
ἂν πρότερον φύχηται, ξηρὰ δὲ ὄντα εἰς ὕόεερον γίγνε- 15 Β 

ται νοτερά, καὶ κοῦφα δὴ καὶ βαρέα, καὶ πάσας πάντη 
μεταβολὰς δέχεται. µόνως γὰρ δή, φαµέν, ταὐτὸν ταὐτῷ 
κατὼ ταὐτὸ καὶ οἀσαύτως καὶ ἀνὰ λόγον πφοσγιγνόµενον 
καὶ ἀπογιγνόμενον ἑάσει ταὐτὸν ὃν αὐτῷ σῶν καὶ ὑγιὲς 
µένειν' ὃ δ' ἂν πλημμελήσῃ τι τούτων ἐκτὸς ἀπιὸν ἢ go 
προσιόν, ἀλλοιότητας παμποικίλας καὶ νόσους φθοράς τε 

ἀπείρους παρέξεται. «Δευτέρων δὴ Ευσεάσεων αὖ κατὰ 199 
φύσιν ξυνεστηκυιῶν δευτέρα κατανύησις νοσημάτων τῷ ὁ 
βουλομένῳ γέγνεται ξυννοῆσαι. μνελοῦ γὰρ ἐξ ἐκείνων 

ὀστοῦ τε καὶ σαρκὸς καὶ νεύρου ξυµπαγέντος, ἔτι τε αἴ- 35 
µατος ἄλλον μὶν τρόπον, ἐκ δὲ τῶν αὐεῶν γεγονόεος, 
τῶν μὲν ἄλλων τὰ πλεῖστα ᾗπερ τὰ πρόσθεν, τὰ δὲ µέ- 

γιστα τῶν νοσημάτων τῇδε χαλεπὰ ξυμπέπτωκεν. Όταν 

ὠνάπαλιν ἡ γένεσις τούτων ποφεύηται, εὖύεε ταῦτα ὅδια- 

φθείρεται. κατὰ φύσιν γὰρ σάρκες μὶν καὶ νεῦρα ἐξιι 
αἵματος γέγνεται, νεῦρον μὲν ἐξ ὑνῶν διὰ τὴν συγγένειαν, 
σάρκες δὲ ἀπὸ τοῦ παγέντος, ὃ πήγνυται χωριζόμενον ϐ 
ὑών' τὸ δὲ ἀπὸ τῶν νεύρων καὶ σαρκῶν ἀπιὸν αὖ γλί- 

σχρον καὶ λιπαρὸν ἅμα μὲν τὴν σάρκα κολλᾷ πρὸς τὴν 
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πῶν ὀσεῶν φύσιν αὐτό τε εὺ περὶ τὺν μυελὸν ὀσεοῦν τερὲ- 

φον αὔξει, τὺ ὅ᾽ αὖ διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ὁὀστῶν διη- 
Φούμενον καθαρώτατον γένος τῶν εριγώνων λειότατόν τε 
καὶ ιπαρώτατον, λειβόμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν καὶ στάζον, 

3 ἄρδει τὸν µυελόν. καὶ κατὰ ταῦτα μὲν γιγνοµένων ἑκά- 
Κ στων ὑγίια ξυμβαίνει τὰ πολλά" νύσοι δὲ, ὅταν ἐναντίωφ. 

ὅταν γὰρ τηκοµένη σὰρὲ ἀνάπαλιν εἰς τὰς φλέβας τὴν 

133 τηκεδόνα ἐξιῇ, τότε μετὰ πνεύματος αἷμα πολύ τε καὶ 
παντοδαπὺν ἐν ταῖς φλεψφὶ χρώμασι καὶ πικρότησε ποικιλ- 

10 λόμενον, ἔτι δὲ ὀξείαις καὶ ἁλμνραϊς δυνάµεσι, χολὰς καὶ 
ὀχῶρας καὶ φλέγματα παντοῖα ἴσχει' παλιναίρια γὰρ 
πάντα γεγονότα καὶ διεφθαρµένα τό τε αἷμα αὐτὸ πρῶ- 

38 τον διόλλυσι, καὶ αὐτὰ οὐδεμίαν τεροφὴν ἕει τῷ σώματι 
παρέχοντα φέρεται πάντη διὰ τῶν φλεβῶν, τάξιν τῶν 

Ἰδ κατὰ φύσιν οὐκέτ ἴσχοντα περιόδων, ἐχθρὰ μὶν αὐτὰ 
αὐτοῖς διὰ τὸ µηδεµίαν ἀπόλανσιν ἑαυτῶν ἔχειν, τῷ ξυν- 
εστῶει δὲ τοῦ σώματος καὶ µένοντι κατὰ χώραν πολέ- 
µια, διοϊλύντα καὶ τήκοντα. ὅσον μὲν οὖν ἂν παλαιότα- 
τον ὃν τῆς σαρκὸς τακῇ, δύσπεπτον γιγρόμενον µελαίνει 

30 μὲν ὑπὸ παλαιᾶς ἑυγκαύσεως, διὰ δὲ τὸ πάντη διαβε- 
Ἡ βρῶσθαι πικρὸν ὃν παντὶ χαλεπὸν προσπίπτει τοῦ σώ- 

µατος, ὅσον ἂν µήπω διεφθαρµένον ᾖ. καὶ τοτὶ μὲν ἀντὶ 
τῆς πικρότητος ὀξύτητα ἔσχε τὺ μέλαν χρῶμα, ἀπολεπτυν- 

Βέντος μᾶλλον τοῦ πικροῦ: τοτὶ δὲ ἡ πικρύεης αὖ βα- 
5 φεῖσα αἵματι χρῶμα ἴσχεν ἐρυθρώτερον, τοῦ δὶ µέλανος 

τούτῳ ξυγκεραννυµένου χολώδες" ἔτι δὲ ξυμμίγνυται ξαν- 
{94 θὺν χρῶμα μετὰ τῆς πικρότητος, ὅταν νέα ξυντακῇ σὰρξ 

ὑπὸ τοῦ περὶ τὴν φλόγα πυρόφ. καὶ τὸ μὲν κοινὺν ὄνομα 
πᾶσι τούτοις ἤ τινες ἑατρῶν που χολὴν ἐπωνόμασαν ἢ 

30 καί τις ὧν δηνατὸς εἰς πολλὰ μὶν καὶ ἀνόμοια βλέπειν, 

ὁρᾷν δ' ἐν αὐτοῖς Ἐν γένος ἐνὺν ἄξιον ἐπωνυμίας πᾶσι" 
τὰ ὃ᾽ ἄλλα ὅσα χολῆς εἴδη λέγεται, κατὰ τὴν χρόαν ἔσχε 
λόγον αὐεῶν ἕκαστον ἴδιον. ἰχὼρ δέ, ὁ μὲν αἵματος ὀρὸς 

απρᾶος, ὁ δὲ µελαίνης χολῆς ὀξείας τε ἄγριος, ὕταν ξυμ- 
4ὔ µιγνύηται διὰ Φερμότητα ἀἁλμορᾷ δυνάµει" καλεῖται δὲ 

ὀξὺ φλέγμα τὸ τοιοῦτον. τὺ ὃ᾽ αὖ μετὰ αέρος τηκόµενον 
ἐκ νέας καὶ ἁπαλῆς σαρκόᾳ, τούτου δὲ ἀνεμωθέντος καὶ 

ἐυμπεριληφθέντος ὑπὸ ὑγρύτητος, παὶ πομφολύγων ἔν- 
στασῶν ἐκ τοῦ πάθους τούτου καθ᾽ ἑκάστην μὲν ἀοράτων 

40 διὰ σµεκρύτητα, ξυναπασῶν δὲ τὸν ὄγκον πορεχοµένων 
ὁρατόν, χρώμα ἐχουσῶν διὰ τὴν τοῦ ἀφροῦ γένεσιν ἰδεῖν 
λευκόν, ταύτην πᾶσαν τηκεδόρα ἁπαλῆς σαρκὺς μετὰ 
πνεύματος ἐυμπλακεῖσαν λευκὸν εἶναι φἰέγµα φαμέν. 
φλέγµατος δ᾽ αὖ νέου ξυνιοταµένου ὀρὸς ἱδρὼς καὶ δά- 
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κρυον, ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα σώμα τὸ καθ᾽ ἡμέραν χεῖται Ε 
καθαιρόµενον. καὶ ταῦτα μὲν δὴ πάντα νόσων ὄργανα 
γέγονεν, ὅταν αἷμα μὴ ἐκ τῶν αιτίων καὶ ποτῶν πλη- 
Φύση κατὰ φύσιν, ἀλλ ἐξ ἐναντίων τὸν ὄγκον παρὰ τοὺς 

τὴς φύσεως λαμβάνῃ νόµουφ. διακριροµένης μὲν οὖν ὑπὸ 
Σόσων τῆς σαρκὺς ἑκάότης, µενόνεων δὲ τῶν πυθµένων 

αὐταῖς ἡμίσεια τῆς ξυμφορᾶς ἡ δύναμις' ἀνάληψιν γὰρ 
ἔτι μετ) εὐπετείας ἴσχει, τὸ δὲ δὴ σάρκας ὁστοῖς ἔυνδοῦν 
ὑπότ᾽ ἂν νοσήση, καὶ µηκέτι αὖ τὸ ἐξ ὑμῶν αἷμα καὶ 
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δα 
ὁπότ ἃ 
Σεύρων ἀποχωριζόμενον ὁστῷ μὲν τροφή, σαρκὶ δὲ πρὸς 10 
ὁσεοῦν γέγνηται δεσμός, ἀλλ ἐκ ἱιπαροῦ καὶ λείου καὶ 
γλίσχρον τραχὺ καὶ ἁλμυρὸν αὐχμῆσαν ὑπὸ κακῆς διαίτης 
γένηται, τότε ταῦτα πάσχον πᾶν τὸ τοιοῦτον καταφή- 
χεται μὲν αὐτὸ πάλιν ὑπὸ τὰς σάρκας καὶ τὰ νεῦρα, ὧφι- 
στάµενον ἀπὸ τῶν ὁστῶν, αἱ δ᾽ ἐκ τῶν ῥιζῶν ξυνεκπί- 10 Β 
πτουσαι τά te νεῦρα γυμνὰ καταλείπουσι καὶ µεστὰ ἄλμης, 
αὐταὶ δὲ πάλιν ες τὴν αἵματος φορὰν ἐμπεσοῦσαι τὰ 
πρόσὃεν ῥηθέντα νοσήματα πλείω ποιοῦσι. χαλεπῶν δὲ 
τούτων περὶ τὰ σώματα παθηµάτων γιγποµένων µείζω ἔτι 

γέγνεται τὰ πρὸ τούτων, ὕταν ὀσεοῦν διὰ πυκνότητα 30 
σαρκὸς ἀναπνοὴν μὴ λαμβάνον ἱκανήν, ὑπ εὐρῶτος Θερ- 
μαινόµενον, σφακελίσαν μήτε τὴν τροφὴν καταδέχηται 

πάλιν τε αὐτὸ εἰς ἐκείνην ἐναντίως ἴη ψηχόµενον, ἡ δ' 
εἰς σάρκας, σὰρξ δὲ εἰς αἷμα ἐμπίπτουσα τραχύτερα πάντα 
τῶν πρύσθεν τά νοσήματα ἀπεργάζηται. τὸ ὅ᾽ ἔσχατον 3 
πάντων, ὅταν ἡ τοῦ μνελοῦ φύσις ἀπ' ἐνδείας ἤ τινος 
ὑπερβολῆς νοσήση, τὰ μέγιστα καὶ κυριώτατα πρὺς θάνα- 

το» τῶν νοσημάτων ἀποτελε, πάσης ἀνάπαλιν τῆς τοῦ 
σώματος φύσεως ἐξ ἀνάγκης ῥνείσην. Τρίτον ὅ' αὖ νο- 
σημάτων εἶδος εριχῇ δεῖ διανοείσθαι γιγνόµενον, τὐ μὲν 30 

ὑπὸ πνεύματος, τὸ δὲ φλέγµατος, τὺ δὲ χο]ῆς. ὅταν μὲν 
γὰρ ὁ τῶν πνευμάτων τῷ σώμαει ταμίας πλεύµων μὴ 

καθαρᾶς παρέχῃ τὰς διεξόδους ὑπὸ ῥευμώτων φραχθείς, 

ἔνθα μὶν οὐκ ών, ἔνθα δὲ πλεῖον ἢ τὸ προσῆκον πνεῦμα 

εἰσιὸν τὰ μὲν οὐ ευγχάνοντα ὠὀναψυχῆς σήπει, τὰ δὲ τῶν 15 
φλεβῶν διαβιαζόµενον καὶ ξυνεπιστρέφον αὐτὰ εἠκόν τε 
τὸ σώμα εἰς τὸ µέσον αὐτοῦ διάφραγµά τε ἴσχον ἔναπο- 
λαμβάνεται, καὶ µνρία δὴ νοσήματα ἔκ τούτων ἄλγεινά 
μετὰ πλήθους ἱδρῶτος ἀπείργασται. πολλάκις ὃ) ἓν τῷ 

σώματι διακριθείσης σαρκὸς πνεῦμα ἐγγενύμενον καὶ 40 
ἀδυρατοῦν ἔξω πορενθῆναι τὰς αὐτὰᾶς τοῖς ἐπεισείη- 
λυθόσιν ὠδίνας παρέσχε, µεγίστας δὲ, Όταν περὶ τὰ νεῦρα 

καὶ τὰ ταύτῃ φλέβια περιοτὰν καὶ ἀνοιδῆσαν τούς τε 
ἐπιτόνους καὶ τὰ ξυνεχῆ νεῦρα οὕτως εἰ τὸ ἐξόπιοθεν 
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κατατείνῃ τούτοις ἆ δὴ καὶ ἀπ αὐτοῦ τῆς ξυντονίας 

τοῦ παθήµατος τὰ νοσήματα τέτανοί τε καὶ ὀπισθύτονοι 
πφοσεῤῥήθησαν, ὧν καὶ τὸ φάρμακον χαλεπόν' πυρετοὶ 
γὰρ οὖν δὴ τὰ τοιαῦτα ἐγγιγνόμενοι μάλιστα λύουσι, τὺ 

85 ; δὲ λευκὸν φλέγμα διὰ τὸ τῶν πομφολύγων πνεῦμα χαλε- 

πὸν ἀποληφθέν, ἔξω δὲ τοῦ σώματος ἀναπνοὰρ ἴσχον 
ἠπιώτερον μέν, καταποικίλλει δὲ τὸ σῶμα Λεύκας ἀλφούς 
τε καὶ τὰ τούτων ἐυγγενή νοσήματα ἀποτίκτον. μετὰ 
τολῆς δὲ µελαίνης κερασθὲν ἐπὶ τὰς περιόδους τε εἰς ἐν 

1ο τῇ κεφαλῇ Θειοτάτας οὔσας ἐπισκεδαννύμενον καὶ ἔυντα- 
Ἡ ράττον αὐτάς, καθ ὕπνον μὲν ἴὺν πραότερον, ἐγρηγορόσι 

δὲ ἐπιενθέμενον δυσαπαλλακτότερον’ φόσηµα δὲ ἱερᾶς ὃν 
φύσεως ἐνδικώτατα Ἱερὸν λέγεται. φλέγμα ὅ' ὀξὺ καὶ ἆλ- 
μυρὺ» πηγἡ πάντων νοσημάτων, ὅσα γίγνεται καταῤῥοικά" 

16 διὰ δὲ τοὺς τύπους, εὖ οὓς φεῖ, παντοδαποὺς ὄντας 
παντοῖα ὀνόματα εἴληφεν. σα δὲ φλεγμαίνειν λέγεται 
τοῦ σώματος, ἀπὸ τοῦ κάεσθαί τε καὶ φλέγεσθαι διὰ 

6 χολὴν γέγονε πάντα. λαμβάνουσα μὲν οὖν ἀναπνοὴν ἔξω 
παντοῖ ἀναπέμπει φύματα ζέουσα, καθειργνυµένη ὅ᾽ 

30 ἐντὸς πυρίκανεα νοσήματα πολλὰ ἐμποιεῖ, µέγιστον δέ, 
1398 ὅταν αἵματι καθαρῷ ξυγκερασθεῖσα τὸ τῶν ἰνῶν γένος ἐκ 

τῆς ἑαυεῶν διαφορῇ τάξεως, αἳ δµσπάρησαν μὲν ες 

αἷμα, ἵνα συµµέτρως Ἰεπτότητος ἴσχοι καὶ πάχους καὶ 
μήτε διὰ θερμότητα ὡς ὑγρὸν ἐκ μανοῦ τοῦ σώματος 

35 ἐκρέοι, µήτ᾽ αὖ πυκνύτερον δυσκίνητον ὃν µόγις ὠνασερέ- 
Ὦ φοιτο ἐν ταῖς φλεφί. καιρὸν δὴ τούτων ἵνες τῇ τῆς φύ- 

σεως γενέσει φυλάττουσι»' ἃς ὅταν τις καὶ τεθνεῶτος 

αἵματος ἐν Ψύξει τε ὄντος πρὸς ἀλλήλας ξυναγάγῃ, δια- 
τεῖται πᾶν τὸ λοιπὸν αἷμα, ἐἑαθεῖσαι δὲ ταχὺ μετὰ τοῦ 

40 περιεστῶτος αὐτὸ Ψύχους ἐνμπηγνύασι. ταύτην δὴ τὴν 
δύναμιν ἐχονσῶν ὑνῶν ἐν αἵματι χολὴ φύσει παλαιὸν αἷμα 
γεγονυῖα καὶ πάλιν ἐκ τῶν σαρκῶν εἷς τοῦτο τετηκνῖα, 
Θερμὴ καὶ ὑγρὰ κατ ὀλίγον τὐ πρῶτον ἐμπίπεουσα πή- 

Ε ἍΊννται διὰ τὴν τῶν ὑνῶν δύναμιν, πηγνυµένη δὲ καὶ βίᾳ 

6 κατασβεννυµένη Σειρῶνα καὶ τρόµον ἐντὸς παρέχει. πλείων 
δ) ἐπιῤῥίονσα, τῇ παρ αὐτῆς Θερμότηει κρατήσασα τὰς 
ἵνας εἰς ἀταξίαν ζέσασα διέσεισε, καὶ ἐὰν μὲν ἱκανὴ διὰ τέλους 
πρατῆσαι γένηται, πρὸς τὸ τοῦ μυελοῦ διαπεράσασα γένος 
κάουσα ἴλνσε τὰ τῆς ψυχῆς αὐτόθεν οἷον γεὼς πείσµατα 

αυ μεθῆκέ τε ἑλευθέραν, ὅταν ὃδ) ἐλάττων ᾖ τό τε σῶμα 

ἀντίσχῃ τηκόµενον, αὐτὴ κρατηθεῖσα ἢ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα 
ἐξέπεσεν, ἢ διὰ τῶν φλεβῶν εἰς τὴν κάτω ἐνρωσθεῖσα ἢ 

550 τὴν ἄνω κοιλίαν, οἷον φυγάφ ἐκ πόλεως στασιασάσης ἐκ 
36 µτοῦ σώματος ἐνπίπτουσα, διαῤῥοίας καὶ δυσεντερίας καὶ 

αδτὰ τοιαῦτα νοσήματα πάντα παρίσχετο. τὸ μὲν οὖν ἐκ 
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πυρὸς ὑπερβολῆς μάλιστα νοσῆσαν σῶμα ξυνεγῆ καύµατα 

καὶ πυρετοὺς ἀπεργάξεται, τὸ ὅ' ἐξ ἀέρος ἀμφημερινούς, 
τριταίους ὅ᾽ ἔδατορ διά τὸ νωθέσεερον αέρος καὶ πυρὸς 
αὐτὸ εἶναι" εὺ δὲ γῆς, τεεάρτως ὃν νωθέσεατον τούτων, 
ἐν τετραπλασίαις περιόδοις χρόνου καθαιρόµενον, τεταρ- 5 
ταίους πυρετοὺς ποιῆσαν ἁπαλλάττεται µόγις. 

Καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσήματα ταύτῃ ἔυμβαίνει Ἡ 
γηγγόµενα, τὰ δὲ περὶ φυχὴν διὰ σώματος ἔξιν τῇδε. 

όσον μὲν δὴ ψυχῆς ἄνοιαν ξυγχωφητέον, δύο ὅ’ ἀνοίας 

γένη, τὸ μὲν µανίαν, τὸ δὲ ἁμαθίαν. πᾶν οὖν ὃ τι πά- 10 
σχων τις πάθος ὁπύτερον αὐτῶν ἴσχει, νόσον προσφητέον. 
ἡδονὰς δὲ καὶ Χύπας ὑπερβαλλούσας τῶν νόσων µεγίστας 
Φετέον τῇ Φυχῇ᾽ περιχαρὴς γὰρ ἄνθρωπος ὤν ἢ καὶ τά- 
φαντία ὑπὸ λύπης πάσχων, σπεύδων τὸ μὲν ἐλεῖν ἀκαί- C 
ρωᾳ, τὸ δὲ φυγεῖν, οὔτε ὁρᾷν οὔτε ἀκούειν ὀρθὸν οὐδὲν ι5 {90 
δύναται, ἀυττᾷ δὲ καὶ λογισμοῦ μετασχεῖν ἥκιστα εύτε δὴ 
δυνατός ἐστι. τὸ δὲ σπέρµα ὕτω πολὺ καὶ ῥυῶδες περὶ τὸν 
μυελὸν γίνεται, καὶ καθαπερεὶ δένδρον πολυκαρπότερον 

τοῦ ἔυμμέτρου πεφυκὸς ᾖ, πολλὰς μὲν καθ’ ἕκαστον ὠδῖ- 
νας, πολλὰς δ᾽ ἡδονὰς κεώµενος ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ Ἡι 
τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα τύκοις, ἐμμανὴς εὐ πλεῖστον γιγνό- 

µενος τοῦ βίου διὰ τὰς µεγίστας ἡδονὰς καὶ λύπας, νο- ϐὉ 
σοῦσαν καὶ ἄφρονα ἴσχων ὑπὸ τοῦ σώματος τὴν Φυχήν, 
οὐχ ὡς νοσῶν ὦλλ᾽ ὡς ἑκὼν κακὸς κακῶς δοξάζεεαιε. τὺ οἳ 

ἀληθές, ἡ περὶ τὰ ἀφφοδίσια ἀκολασία κατὰ τὸ πολὺ αν 
µέρορ διὰ εὖν ἑνὸς γένους ἔξιν ὑπὸ µανότητος ὁστῶν ἐν 
σώματι ῥυώδη καὶ ὑγραίρονσαν »όσος φυγῆς γέγονε. καὶ 
σχεδὸν δὴ πάντα, ὁπόσα ἡδονῶν ἀκράτεια καὶ ὄνειδος ὡς 
ἑκόντων λέγεται τῶν κακῶν, οὐκ ὀρθῶς ὀνειδίζεαι: κα- 

κὸς μὲν γὰρ ἑκὼν οὐδείς, διὰ δὲ πονηρὰν ἕξιν τινὰ τοῦ χο Ε 

σώματος καὶ ἀπαίδευτον εροφὴν ὁ κακὸς γίγνεται κακός, 
παντὶ δὲ ταῦτα ἐχθρὰ καὶ κακόν τε προσγίγνεται. καὶ 
πάλιν δὴ τὸ περὶ τὰς ἁύπας ἡ ψυχὴ κατὰ ταὐτά διὰ 
σώμα πολλἠν ἴσχκ κακίαν. ὅπου γὰρ ἂν οἱ τῶν ὀξέων 
καὶ τῶν ἁλυκῶν φλεγµάτων καὶ Όσοι πικροὶ καὶ χοὶώδεις 15 
τυμοὶ κατὰ εὐ σοῶμα πλανηθέντες ἔξω μὲν μὴ λάβωσιν 
ἀναπνοήν, ἐντὸς δὲ εἱλλόμενοι τὴν ἄφ᾿ αὐτῶν ἀτμίδα τῇ 81 
τῆς ψυχῆς φορᾷ ξυμµίξαντες ἀνακερασθῶσι, παντοδαπὰ 
οσήµατα ψυχῆς ἐμποιοῦαι, μᾶλλον καὶ ἧτεον, καὶ ἐλάττω 
καὶ πλείω" πρὀρ τε τοὺς τρεῖς τόπους ἐνεχθέντα εῆς Φν- 40 

χῆς, πρὸς ὃν ἂν ἔκασε αὐτῶν προσπίπτῃ, πουκίλλει μὲν 
εἴδη ὄνοκολίας καὶ ὀνσθυμίαρ παντοδαπά, ποικίλλει δὲ 
Φρασύτητός τε καὶ δειλίας, ἔτι δὲ λήθης ἅμα καὶ ὄυσμα- 
Δίας. πρὺς δὲ τούτοις, Όταν οὕτω κακῶς παγέντων πολι- 
τεῖαι κακαὶ καὶ λόγοι κατὰ πόλεις ἰδίᾳ τε καὶ δημοσία 45 Β 
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λεχθῶσιν, ἴει δὲ µαθήµατα µηδαµῇ τούτων ἰατικὰ ἐκ 
γέων µανθάνηται, ταύτῃ κακοὶ πάντες οἱ κακοὶ διὰ δύο 

ἀκουσιώτατα γινόµεθα. ὧν αἰτιατέον μὲν τοὺς φυτεύον- 
τας ἀεὶ τῶν φυτευοµένων μᾶλλον καὶ τοὺς τρέφοντας τῶν 

βτρεφοµένων, προθυµητέον μήν, ὅπῃ τις δύναται, καὶ διὰ 
τροφῆς καὶ δὲ ἐπιτηδευμάτων µαθηµάτων τε φυγεῖν μὲν 

ο κακίαν, τοὐναντίον δὲ ἐλεῖν. ταῦτα μὶν οὖν δὴ τρόπος 
ἄλλος λόγων. 

6 τὸ δὶ τούτων ἀντείστροφον αὖ, τὸ περὶ τὰς τῶν σω- 

133 10 µάτων καὶ διανοήσεων θεραπείας, αἷς αὐίαις σώζεται, 
πάλιν εἰκός καὶ πρέπον ἀνταποδοῦναι' δικαιότερον γὰρ 
τῶν ἀγαθῶν πέρι μᾶλλον ἢ τῶν κακῶν ἴσχειν 1όγον. πᾶν 
δὴ τὸ ἀγαθὸν καἰόν, τὸ δὲ καλὸν οὐκ ἄμετρον" καὶ ζώον 
οὖν τὸ τοιοῦτον ἐσύμενον ξύμμετρον θΘετέον. ξυμμετριῶν 

15 δὲ τὰ μὲν σμικρὰ διαισθανόµενοι ξυλλογιζόμεθα, τὰ δὲ 

κυριώτατα καὶ μέγιστα ἀλογίσεως ἔχομεν. πρὸς γὰρ ὑγι- 

D είας καὶ νόσους ἀρετάς τε καὶ κακίας οὐδεμία ξυμµετρία 
καὶ ἀμετρία μείζων ἢ ψυχῆς αὐτῆς πρὸς σῶμα αὐτό: ὧν 
οὐδὲν σκοποῦμεν, οὐδ' ἐννοοῦμεν ὅτι ψυχἠν ἠοχυρὰν καὶ 

40 πάντη μεγάλην ἀσθενέστερον καὶ ἔἶαττον εἶδος ὅταν ὀχῆ, 
καὶ ὅταν αὖ τοὐναντίον ξυμπαγῆτον τούτω, οὐ καλὸν 

ὅλον τὸ ζῶον -- ἀξύμμετρον γὰρ ταῖς µεγίσταις ἔυμμε- 
τρίαιο --, εὖ δὲ ἐναντίως ἔχον πάντων Θεαμάτων τῷ δυ- 

Ἐ ναµένῳ καθορᾷν κάλλιστον καὶ ἐρασμιώτατο». οἷον οὖν 
10 ὑπερσκελὲς ἢ καέ τινα ἑτέραν ὑπέρεξιν ἄμεερον ἑαυτῷ τι 

σῶμα ὃν ἅμα μὲν αἰσχρόν, ἅμα δ᾽ ἐν τῇ κοινωνία εών 
πόνων πολλοὺς μὲν κόπους, πολλὰ δὲ σπάσµατα καὶ διὰ 
τὴν παραφορότητα πτώματα παρέχον µυρίων κακῶν αἴ- 

τιον ἑαυτῷ, ταὐτὸν δὴ διανοητέον καὶ περὶ τοῦ ἔνναμ- 
30 φοτέρου, ζῶον ὃ καλοῖμεν, ὡς ὅταν τε ἐν αὐτῷ φυχὴ 

88 κρείτεων οὖσα σώματος περιθύµως ἴσχῃ, διασείουσα πῶν 
αὐτὸ ἔνδοθεν νόσων ἐμπίπλησι, καὶ ὅταν εἴς τινας µα- 

Δήσεις καὶ ζητήσεις ξυντόνως ἵῃ, κατατήκει, διδαχάς τ᾿ 
αὖ καὶ µάχας ἐν λόγοις ποιουµένη δημοσία καὶ ἰδίᾳ δι’ 

36 ἐρίδων καὶ φιλονεικίας γιγνομµένων διάπυρο» αὐτὸ ποι- 
οὔσα λύει, καὶ ῥεύματα ἐπάγουσα, τῶν λεγομένων ἰατρῶν 
ἁπατῶσα τοὺς πλείσεους, εάναντία αἰτιᾶσθαι ποιεῖ" σώμά 

551 τε ὕταν αὖ μέγα καὶ ὑπέρψυχον σμικρᾷ ξυμφνὶς ἆσθ ενεῖ 
Β. τε διανοίᾳ γένηται, διτεῶν ἐπιθυμιῶν οὐσῶν φύσει κατ 
40 ἀνθρώπους, διὰ σώμα μὲν τροφῆς, διὰ δὲ τὸ Θειότατον 

τῶν ἐν ἡμῖν φρονήσεως, αἱ τοῦ κρείττονος κινήσεις κρα- 
τοῦσαι καὶ τὸ μὲν σφέτερον αὔξουσαι, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς 
κωφὺν καὶ δυσμαθὶςᾳ ἀμνῆμόν τε ποιοῦσαι τὴν μεγίσεην 
φόσον ἁμαθίαν ἐναπεργάζονται. µία δὴ σωτηρία πρὸς 

ϱ ἄμφώ, μήτε τὴν ψυχἠν ἄνευ σώματος κινεῖν µήτε σῶμα 
ἄνευ ψυχῆς, ἵνα ἀμυνομένω γίγνησθον ἰσοῤῥόπω καὶ ὑγιῆ. 
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τὸν δὴ μαθηματικὸν ἤ εινα ἄλλην σφόδρα µελέτην ὅνα- C 
φοίᾳ κατεργαξόµενον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδοτέον 
κίνησιν, γυµναστικῇ προσομιλοῦντα, τόν τε αὐ σώμα ἐπι- 
μελῶς πλάτεοντα τὰς τῆς φυχῆς ἀνταποδοτέον κινήσεις, 

μονσικῇ καὶ πάσῃ φιλοσοφίᾳ προσχρώµενον, εἰ μέλλειὅ 
δικαίως τις ἅμα μὶν καλός, ἅμα δὲ ἀγαθὸς ὀρθῶς κε- 
κλήσεσθαι. Κατὰ δὲ ταύὐτά ταῦτα καὶ τὰ µέρη Θεραπευ- 
τέον, τὸ τοῦ παντὸς ἀπομιμούμενον εἶδος. τοῦ γὰρ σώ- 
µατος ὑπὸ τῶν εἰπιόνεων καυµένου τε ἐντὸς καὶ Φνχομέ- ϐ 
νου, καὶ πάλιν ὑπὸ τῶν ἔξωθεν ξηραινοµένου καὶ ύγραι- 1ο 
φοµένου καὶ τὰ τούτοις ἀκόλονθα πάσχοντος ὑπ ἆμφο- 
τέρων τῶν κινήσεων, ὅταν μέν τις ἠσυχίαν ἄγον τὸ σῶμα 
παραδιδῷ ταῖς κινήσεσι, κρατηθὲν διώλετο, ἐὰν δὲ ἦν τε 

τροφὸν καὶ τιθήνην τοῦ παντὸς προσείποµεν μιμῆταί εις, 

καὶ τὸ σῶμα μάλιστα μὲν µηδέποτε ἠσυχίαν ἄγειν ἐᾷ, 15 
κινῇ δὲ καὶ σεισμοὺς ἀῑί τινας ἐμποιῶν αὐτῷ διὰ παντὸς 

τὰς ἐντὸς καὶ ἐκεὸς ὠμύνηται κατὰ φύσιν κινήσει, καὶ ΕΚ 

µετρίως σείων τά τε περὶ τὸ σῶμα πλανώμενα παθήματα 
καὶ µέρη κατὰ ξυγγενείας εἰς τάξιν κατακοσµῇ πρὸς ἄλ- 

1ηλα, κατὰ τὸν πρόσθεν λόγον ὃν περὶ τοῦ παντὸς ἐλέ- ο 
γοµεν, οὐκ ἐχθρὸν παρ ἐχθρὸν τιθέµενον ἐάσει πολέμους 
ἐντίκτειν τῷ σώματι καὶ νόσους, ἀλλὰ φίλον παρὰ φίλον 
τεθὲν ὑγίεαν ἀπεργαζόμενον παρέξει. τῶν ὅ᾽ αὖ κινήσεων 

ἡ ἐν ἑαντῷ vᷣp αὐτοῦ ἀρίότη κίνησι -- μάλιστα γὰρ τῇ 89 
διανοητικῇ καὶ τῇ τοῦ παντὸς κινήσιῖ ἑυγγενής --, ἡ δὲ 15 
ὑπ ἄλλον χείρω»" χειρίστη δὲ ἡ κειµένου τοῦ σώματος 
καὶ ἄγοντος ἠσυχίαν δν ἑτέρων αὐτὸ κατὰ µέρη κινοῦσα. 
διὸ δὴ τῶν καθάρσεων καὶ Ευστάσεων τοῦ σώματος ἡ 
μὲν διὰ τῶν γυμνασίων ἀρίστη, δευτέρα δὲ ἡ διὰ τῶν 

αἰωρήσεων κατά τε τοὺς πλοῦρ καὶ ὅπῃ περ ἂν ὀχήσεις 30 
ἄκοποι γίγνωνται" τρίτον δὲ εἶδος κινήσεως σφόδρα ποτὲ 
ἀναγκαζομένῳ Ἰρήσιμον, ἄλίως δὲ οὐδαμῶς τῷ νοῦν Β 
ἔχοντι πφοσδεκτέον, τὸ τῆς φαρμµακευτικῆς καθάρσεως 
γιγνόµενον ἰατρικόν. τὰ γὰρ νοσήματα, ὅσα μὴ μεγάλους 
ἔχει κινδύνους, οὐκ ἐρεθιστέον φαρµακείαις. πᾶσα γὰρ 45 
ξύστασις νόσων τρόπον τινὰ τῇ τῶν ζώων φύσει προσ- 

έοικε. καὶ γὰρ ἡ τούτων ξύνοδος ἔχουσα τεταγµένους τοῦ 
βίου γίγνεται χρόνους τοῦ τε γένους ξύμπαντος, καὶ καθ 
αὐτὸ τὸ ζῶον εἱμαρμένον ἕκαστον ἔχον τὸν βίον φύεται, 
χωρὶς τῶν ἐξ ἀνάγκης παθηµάτων ' τὰ γὰρ τρίγωνα εὖὐ-ιος 
θὺς κατ᾿ ἀρχὰς ἑκάστου δύναμιν ἔχοντα Ευνίσταται µέχρι 136 
τινὸρ χρόνου δυνατὰ ἐξαρκεῖν, οὗ βίον οὐκ ἄν ποτέ τις 
εἰς τὸ πέραν ἔτι βιῴη. τρόπος οὖν ὁ αὐεὸς καὶ τῆς περὶ 
τὰ νοσήματα ξυστάσεως' ἣν Όταν τις παρὰ τὴν εἶμαρ- 
µένην τοῦ χρόνου φθείρῃ φαρμακείαις, ἅμα ἐκ σμικρῶν κ» 
μεγάλα καὶ πολλὰ ἐξ ὀλίγων νοσήματα φιλεῖ γίγνεσθαι. 
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διὸ παιδαγωγεῖν δεῖ διαίεαις πάντα εὰ τοιαῦτα, καθ 
Ὦ ἍᾖΌσον ἂν ᾖ τῷ σχολή, ἀλλ οὐ φαρμακεύοντα κακὸν δύσ- 

πολον ἐρεθιστέον. Καὶ περὶ μὲν τοῦ κοινοῦ ζώον καὶ 
τοῦ κατὰ τὸ σώμα αὐτοῦ μέρους, ᾗ τις ἂν καὶ διαπαι- 

6 ὁαγωγῶν καὶ διαπαιδαγωγούµενος ὑφ) αὐτοῦ μάλιστ᾽ ἂν 
κατὰ λόγον ζώη, ταύτη λελέχθω. τὸ δὲ δὴ παιδαγωγῆσον 
αὐτὸ μᾶλλόν που καὶ πρότερον παρασκεναστέον εἰς δύνα- 
μεν ὃ τι κάλλιστον καὶ ἄριστον εἰς τὴν παιδαγωγίαν εἶναι. 
δὲ ἀχριβείας μὶν οὖν περὶ τούτων διεθεῖν ἱκανὸν ἂν 

Κ 10 γένοιτο αὐτὸ καθ αὐτὸ µόνον ἔργον" τὸ d' ἐν παρέργῳ 
κατὰ τὰ πρόσθεν ἑπόμενος ἄν τις οὐκ ἄπο τρόπου τῇδε 
ακοπῶν ὧδε τῷ λόγω διαπεράναιτ᾽ ἄν. καθάώπερ εἴπομεν 
πολλάκις, ὅτι τρία εριχῇ ψυχῆς ἐν ἡμῖν εἴδη κατῴκισταε, 
τυγχάνει δὲ ἕκαστον κινήσεις ἴχον, οὕτω κατὰ ταὐτὰ καὶ 

ta7 15 νῦν ὡς διὰ βραχυτάτων φητέον, ὅτι τὸ μὲν αὐτῶν ἐν 
ἁργίᾳ διάγον καὶ τῶν ἑαυτοῦ κινήσεων ἠουχίαν ἄγον 
ἀσθενέστατον ἀνάγκη Ἰέγνεσθαι, τὸ δ᾽ ἐν γυµνασίοις ἐθ- 

Φ0 µῥωμενέστατον" διὸ φυλακτέον, ὅπως ἂν ἔχωσι τὰς κινή- 
σεις πρὺς ἄλληλα συµµέτρους. τὸ δὲ περὶ τοῦ κυριω- 

3υτάτου παρ ἡμῖν ψυχῆς εἴδους διανοεῖσθαι δεῖ τῇδε, ας 

ἄρα αὐτὸ δαίμονα θΘεὸὺς ἑκάστῳ δέδωκε, τοῦτο ὃ δή φα-- 
μεν οἰκεῖν μὲν ἡμῶν ἐπ᾽ ἄκρῳ τῷ σώματι, πρὸς δὲ τὴν 
ἐν οὐρανῷ ἐυγγένειαν ἀπὸ γῆς ἡμᾶς αἴρεν ὡς ὄντας 
φυτὸν οὐκ ἔγγεον ἆλλ οὐράνιον, ὀρθύτατα λέγοντες: 

30 ἐκεῖθεν γὰρ ὅθεν ἡ πρώτη τῆς ψυχῆς γένεσις ἔφυ, τὸ 
ἨἩ ᾖθεῖον τὴν κεφαλἠν καὶ ῥίζαν ἡμῶν ἀνακρεμαννὺν ὀρθοῖ 

πᾶν τὸ σῶμα. τῷ μὲν οὖν περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἢ φιλονει- 
κίας τετευτακύτι καὶ ταῦτα διαπονοῦνει σφόδρα πάντα 
τὰ δόγματα ἀνάγκη θνητὰ ἐγγεγονέναι, καὶ παντάπασι 

ποκαθ᾽ Όσον μάλιστα δηνατὸν θνητῷ γίγνεσθαι, τούτου 
μηδὲ σμικρὸν ἐλλείπειν, ἄτε τὸ τοιοῦτον ηὐξηκόει: τῷ 
δὲ περὶ φιλομάθειαν καὶ περὶ τὰς ἀληθεῖς φρονήσεις 
ἐσπουδακύει καὶ ταῦτα μάλιστα τῶν αὐτοῦ γεγυμνασμένῳ 

ϱ «φφρονεῖν μὲν ἀθάνατα καὶ Θεῖα, ἄνπερ ἀληθείας ἐφά- 

668 as πεηται, πᾶσα ἀνάγκη που, καθ’ ὥσον ὅ' αὖ μετασχεῖν 
138 ἀνθρωπίνη φύσις ὠθανασίας ἐνδέχεται, τούτου μηδὶν 

µέρος ἀπολείπειν, ἅτε δὲ ἀεὶ θεραπεύοντα τὸ Θεἴον ἔχοντά 
τε αὐτὸν εὖ κεκοσµηµένον τὸν δαίµονα Εύνοικον ἐν 
αὐτῷ διαφερόντως εὐδαίμονα εἶναι. Θεραπεία δὲ δὴ παντὶ 

«0 πάντως µία, τὰς οἰκεας ἑκάστῳ τροφάς καὶ κινήσεις 

ἀποδιδόναι. τῷ ὅ᾽ ἐν ἡμῖν θείῳ ἐυγγενεῖς εἰσὶ κινήσεις 
Ὦ αἱ τοῦ παντὸς διανοήσεις καὶ περιφοραί. ταύταις δὴ ἕυν- 

επόµενον ἕκαστον δεῖ, τὰς περὶ τὴν γένεσιν ἐν τῇ κε- 

φαλῇ διεφθαρµένας ἡμῶν περιόδους ἐξορθοῦντα διὰ τὸ 
αὔ καταµανθάνειν τὰς τοῦ παντὸς ἁρμονίας τε καὶ περιφο- 
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ράς, τῷ κατανουυµένω τὸ κατανοοῦν ἐξομοιῶσαι κατὰ 

τὴν ἀρχαίαν φύσιν, ὁμοιώσαντα δὲ τέλος ἔχειν τοῦ προ- 
τεθέντος ἀγθρώποις ὑπὺ Θεῶν ἀρίστου βίου πρός τε τὸν 
παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον. 

Καὶ δὴ καὶ τὰ νῦν ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς παραγγελθέντα δι- 5Ε 
εξελθεῖν περὶ τοῦ παντὺς µέχρι γενέσεως ἀνθρωπίνης 
ογεδὸν ἴοικε τέλος ἴχειν. τὰ γὰρ ἄλλα ζῶα ᾗ γέγονεν αὖ, 
διὰ βραχέων ἐπιμνηστέον, ὃ µή τις ἀνάγκη μηκύνειν' 
οὕτω γὰρ ἐμμεετρώεερός τις ἂν αὐτῷ δόξειε περὶ τοὺς 
τούτω» λόγους εἶναι. τῇδ᾽ οὖν τὸ τοιοῦεον ἔστω λεγόμε- 19 439 
ρον. ΊΤῶν γενοµένων ἀνδρῶν οσοι δειλοὶ καὶ τὸν βίον 
ἀδίκωρ ὀιῆλθον, κατὰ λόγον τὸν εἰκότα γυναῖκες µετε- 
φύοντο ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει. καὶ κατ ἐκεῖνον δὴ τὸν θε 
χφόνον διὰ ταῦτα Θεοὶ τὸν τῆς ξυνουσίας ἔρωτα ἐτεκτή- 
ραντο, ζῶον τὸ μὶν ἐν ἡμῖν, τὸ ὃ) ἐν ταῖς γυναιξὶ ον- 15 
στήσαντες ἔμψυχον, τοιῷδε ερόπῳ ποιήσαντες ἑκάτερον. 
τὴν τοῦ ποτοῦ διέξοδον, ᾗ διὰ τοῦ πλεύµονος τὸ πῶμα 
ὑπὸ τοὺς »εφφοὺς εἰς τὴν κύσειν ἐλθὸν καὶ τῷ πνεύματι 
θλιφθὶν ξυνεκπέµπει δεχοµένη, ξυνέτρησαν εἰς τὸν ἐκ τῆς 

κεφαλῆς κατὰ τὸν αὐχένα καὶ διὰ τῆς ῥάχεως μνελὸν 30 

ξυμπεπηγότα, ὃν δὴ σπέρµα ἐν τοῖς πρόσθεν λόγοις εἴπο- B 
μεν ὁ δέ, ἄτ ἔμψυχος ὢν καὶ λαβὼν ἀναπνοὴν τοῦθ) 
ἧπερ ἀνέπνευσε, τῆς ἐκροῆς ζωτικὴν ἐπιθυμίαν ἐμποιήσας 
αὐτῷ τοῦ γεννῷν ἔρωτα ἀπετέλεσε. διὸ δὴ τῶν μὲν ὧν- 
δρῶν τὸ περὶ τὴν τῶν αἰδοίων φύσιν ἀπειδές τε καὶ 25 
αὐτοκρατὶς γεγονός, οἷον ζώων ἀνυπήκοον τοῦ λόγου, 
πάντων δι ἐπιθυμίας οἰσερώδεις ἐπιχειρεῖ κρατεῖν. αἱ δ᾽ 
ἐν ταῖς γυναιξὶν αὖ μῆτραί τε καὶ ὑστέραι λεγόµεναι διὰ ϱ 
ταὐτὰ ταῦτα, ζῶον ἐπιθυμητικὸν ἐνὸν τῆς παιδοποιίας͵, 
ὅταν ἄκαρπον παρὰ τὴν ὥραν χρόνον πολὺν γίγνηταε, 30 
χαλεπῶς ἀγανακτοῦν φέρει, καὶ πλανώµενον πάντη κατὰ 
τὸ σώμα, εὰς τοῦ πνεύματος ὁμξόδους ἀποφράττον, 
ἀναπνεῖν οὐκ ἐῶν εἰς ἀπορίας τὰς ἐσχάτας ἐμβάλλει καὶ 

»όσους παντοδαπὰς ἄλλας παρέχει, µέχριπερ ἂν ἕκα- 
τέρων ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ ἔρως ἐξαγαγόντες οἷον ἀπὸ 15 
δένδρων καρπὺν κῴτα δρέφαντες, ὡς εἰς ἄρουραν τὴν ἢΏ 
µήτραν ἄόρατα ὑπὸ σµικρότητορ καὶ ἀδιάπλαστα ζώα 
κατασπείραντες, καὶ πάλιν διακρίναντες, μεγάλα ἐνεὺρ 
ἐκθρέψωνται καὶ μετὰ τοῦτο εὖ φῶρ ἀγαγόντες ζώων 
αἀποτελέσωσι γένεσιν. Γυναῖκες μὲν οὖν καὶ τὸ Φῆϊν πᾶν 40 
οὕτω γέγονε' τὸ δὲ τῶν ὀρνέων φῦλον µετεῤῥυθμίξετο, 
ἀντὶ τριχῶν ατερὰ φύον, ἐκ τῶν ἀκάκων ἀνδρῶν, κού- 
φων δέ, καὶ μετεωρολογικών μέν, ἡγουμένων δὲ δι ὄψεως 
τὰς περὶ τούτων ἀποδείξεις βεβαιοτάτας εἶναι δι εὐή- ἙἘ 
8ειαν. τὸ d αὖ πεζὸν καὶ Θηριῶδες γέγονεν ἐκ τῶν µη- 5 
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το 

δὲν προσχρωµένων φιλοσσφίᾳ μηδὲ ἀθρούντων τῆς περὶ 
τὸν οὐρανὸν φύσεως πέρι μηδέν, διὰ τὸ µηκέει ταῖς ἐν 
τῇ κεφαλῇ χρῆσθαι περιόδοις, ἀλλὰ τοῖς περὶ τὰ οτήθη 
τῆς φυχῆς ἡγεμόσιν ἔπεσθαι µέρεσιν. ἐκ τούτων οὖν τῶν 

... δ ἐπιτηδευμάτων τά τε ἐμπρόσθια κὠλα καὶ τὰς κεφαλὰς 
εἰς γῆν ἑλκόμενα ὑπὸ ἐυγγενείας ἤρεισαν, προµήκεις τε 

καὶ παντοίας ἴσχον τὰς κοφυφάς, ὅπῃ συνεθλίφθησαν 

ὑπὸ ἁργίας ἑκάστων αἲ περιφοραί. τετράπουν τε τὸ γένος 
αὐτῶν ἐκ ταύτης ἐφύετο καὶ πολύπουν τῆς προφάσεως, 

19 Θεοῦ βάσεις ὑποτιθέντος πλείσυς τοῖς μᾶλλον ἄφροσιν, 

ας μᾶλλον ἐπὶ γῆν ἔλκοιντο. τοῖς δ ἀφρονεστάτοις αὖ- 
τῶν τούτων καὶ παντάπασι πρὸς γῆν πᾶν τὸ σῶμα κατα- 

τεινοµένοις ὡς οὐδὲν ἔτι ποδῶν χρείας οὔσης, ἄποδα 
αὐτὰ καὶ Ἀνοπώμενα ἐπὶ γῆς ἐγέννησαν. τὸ δὲ τέταρτον 

Β 14 γένος ἔνυδρον γέγονεν ἐκ τῶν µάλισεα ἀνοηεοτάτων καὶ 

1. τῆς) τῶν ᾱ. -- 3. φύσεως : oin. a. 
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— ᾱ, τῆς om. ᾱ- 

ἁμαθεστάτων, οὓς οὐδ' ἀναπνοῆς καθαρᾶς ἔτι ἠξίωσαν 
οἱ µεταπλάττοντες, ὡς τὴν φυχὴν ὑπὸ πλημμελείας πάσης 
ἀκαθάρτως ἐχόντων, ἀλλ) ἀντὶ λεπτῆς καὶ καθαρᾶς ἀνα- 
πνοῆς ἀέρος εἰς ὕδατος θολερᾶν καὶ βαθεῖαν ἔωσαν ἀνά- 
πνευσιν: δεν ἠχθύων ἔθνος καὶ τὸ τῶν ὀστρέων ἕννα- 5 
πάντων τε ὅσα ἔννδρα γέγονε, δίκην ἁμαθίας ἐσχάτης 
ἐοχάτας οἰκήσες εἰληχότων. καὶ κατὰ ταῦτα δὴ πάντα 

τότε καὶ νῦν διαµείβεται τὰ ζῶα εἰς ἄλληλα, νοῦ καὶ ϐὦ 
ἀνοίας ἀποβολῇ καὶ κεήσει µεταβαλλόμενα, 

Καὶ δὴ καὶ τέλος περὶ τοῦ παντὸς νῦν ἤδη τὺν λόγον 1 
ἡμῖν φῶμεν ἔγειν' θνητὰ γὰρ καὶ ὠθάνατα ζώα λαβὼν 
καὶ Ευμπληρωθεὶς ὅδε ὁ κόσμος, οὕτω ζῶον ἀρατὸν τὰ 
ὁρατὰ περιχον, εὐιὼν τοῦ νοητοῦ Θεὸς αἰσθητόᾳ, µέγι- 
στος καὶ ἄριστος κάλλισεός τε καὶ τελεώτατος γέγονεν, 

εἷς οὐρανὺς ὅδε, µονογενἠς ὤν. 15 
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379 
Τίμαιος ὁ (οκρὺς τάδε ἴφα, δύο αἰτίας εἶμεν τῶν 

συμπάντων, τύον μὶν τῶν κατὰ λόγον γιγροµένων: ἀνάγ- 
καν δὲ τῶν βίᾳ καττὰς δυνάµεις τῶν σωμάτων. τουτέων 

δὲ τὸν μὲν τᾶς τογαθῶ φύσιος εἶμεν Θεόν τε ὀνυμαίνε- 
6σθαι ἀρχάν τε τῶν ἀρίστων, τὰ ὃ) ἑπόμενά τε καὶ συγ- 

Ἡ αίτια ὄντα εἰς ἀνάγκαν ἀνάγεσθαι. τὰ δὲ ξύμπαντα 
ἐδέαν, ἴλαν αἰσθητόν τε, οἷον ἔκγονον τουτέων. καὶ τὸ 
μὲν εἶμεν ὠγέννατόν τε καὶ ἀπίνατον καὶ µένον τε καὶ 
τᾶς ταὐτῶ φίέσιος, γοατόν τε καὶ παράδειγµα τῶν γεννω- 

81 ιυµένων, ὁκύσα ἐν μεταβολᾷ ἐντί"' τοιοῦτον γάρ τι τὰν 

ἰδέαν λέγεσθαί τε καὶ νοῆσθαι. τὰν ὅ) ὕλαν ἐκμαγεῖον 
καὶ µατέρα τθάναν τε καὶ γεννατικὰν εἶμεν τᾶς τρίτας 
οὐσίας' δεξαµέναν γὰρ τὰ ὁμοιώματα ἐς ἑαυτὰν καὶ οἷον 

ὠναμαξαμέναν ἀποτελῆν τάδε τὰ γενράµατα. ταύταν δὲ 
ιδτὰν ὕλαν ἀῑδιον μὲν ἴφα, οὐ μᾶν ἀκίνατον, ἀμόρφωτον 

δὲ καθ αὐτὰν καὶ ἀσχημάτιστο», δεχοµέναν δὲ πᾶσαν 
µορφάν. τὰν δὲ περὶ τὰ σώματα μεριστὰν εἶμεν καὶ τᾶς 

Ἡ δθατέρω φύσιος. ποταγορεύοντι δὲ τὰν ὕλαν τόπον καὶ 
χώραν. δύο ὧν αἴδε ἀργαὶ ἐνανείαι, ὧν τὸ μὶν εἶδος 

ꝛo λόγον ἴχει ἄῤῥενός τε καὶ πατρός, ἆ ὅ’ ὕλα θήλεός τε 
καὶ µατέρος' τρίτα δὶ εἶμεν τὰ ἐκ τούτων ἔχγονα. τρία 
δὲ ὄντα τρισὶ γνωρίζεσθαι, τὰν μὲν ἰδέαν νόῳ κατ ἔπι- 
στάµαν, τὰν δ᾽ ὕλαν λογισμῷ νόθῳ τῷ µήπω κατ εὐ- 
Δνωρίαν νοῆσθαι ἀλλὰ κατ ἀναλογίαν, τὰ δ᾽ ἀπογεννά- 

µατα αἰσθήσι καὶ δόξᾳ. πρὶν ὧν ὠρανον γενέσθαι λόγῳ 
στην ἰδέα τε καὶ Όλα καὶ ὁ Θεὺς δαμιουργὸς τῶ βελτίο- ϐ 
γος. ἐπεὶ δὲ τὸ πρεσβύτερον κάῤῥον ἐσεὶ τῶ νεωτέρω καὶ 

τὸ τεταγµένον πρὸ τῶ ἀτώχτω, ἀγαθὸς ὧν ὁ θεὺς ὁρῶν 
τε τὰν Ὅλαν δεχοµέναν τὰν ἰδίαν καὶ ἀλλοιουμέναν παν- 6 

τοίως μέν, ἀτάκτως δέ, ἐδῆτ ες τάξιν αὐτὰν ἄγεν καὶ 
ἐξ ἀορίστων μεταβολᾶν ἐς ὠρισμέναν καταστᾶσαι, ἓν 
ὀμόλογοι καὶ διακρίσιες τῶν σωμάτων γίγνοιντο καὶ μὴ 
κατ᾽ αὐτόματον τροπὰς δέχοιντο. ἐποίησεν ὧν τόνδε τὸν 
κόσμον ἐξ ἁπάσας τῶς ὕλας, ὅρον αὐτὸν κατασκευάξας 10 D 

τᾶς τῶ ὄντος φύσιος διὰ τὸ τἆλλα πάντα ἐν αὐτῷ πε- 
ριέχεν, ἕνα, µονογενῆ, τέλειον, ἴμψυχόν τε καὶ λογικόν: 
κρέσσονα γὰρ τάδε ἀφύχω καὶ ἁλόγω ἐστόν' σφαιροειδὲς 

σώμα”: τελειότερον γὰρ τῶν ἄλλων σχημάτων ἦν τοῦτο. 
δηϊόμενος ὧν ἄριστον γένναµα ποιῆν, τοῦτον ἐποίη θεὸν 15 
γεννατόν, οὔ ποκα φθαρησούμενον ὑπ ἄλλω αὐτίω ἕξω 
τῶ αὐτὸν συντεταγμένω Θεῶ, εἴ ποκα δήλετο αὐεὺν ὅια- 
λύεν. ἁλλ’ οὐ γὰρ τάγαθῶ ἐστὶν ὁρμὰ ἐπὶ φθορὰν γεννά- Ἐ 
µατος καλλίστω" διαμένει ἄρα τοιόσδε ὢν ἄφθαρτος καὶ 
ἀνώλεθρος καὶ µακάριος. κφάτιστος ὅ ἐστὶ γεννατῶν, 3ϱ 
ἐπεὶ ὑπὸ τῶ κρατίστω αἰτίω ἐγένετο, ἀφορῶντος οὐκ ἐς 
χειρόκµατα παραδείγματα, ἁλλ᾽ ἐς τὸν ἰδέαν καὶ ἐς τὸν 
νοατὰν οὐσίαν, ποθ’ ἄνπερ τὸ γεννώµενον ἀπακριβωθὶν Θ6 
κάλλιστόν τε καὶ ἀπαρεγχείρητον γίγνεται. τέλειος ὅ᾽ ἀεὶ 
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κατὰ τὰ αἰσθητά ἐστι, ὅτι καὶ τὸ παράδειγµα τῆνο 
αὐτῶ περιέχον πάντα τὰ νοατὰ ζῶα ἐν αὐτῷ οὐδὲν ἐκτὸς 
ἀπέλιπεν ἄλλο, ὄρος ὤν νοατῶν παντε]ής, ὡς ὅδε ὁ 

πόσμος αἰσθητῶν. στερεὸς δὲ ὢν ἁπτός τε καὶ ὁρατὸς 
5γῶς µεμόρακται πυρός τε καὶ τῶν μεταξὺ ἀέρος καὶ ὕδα- 

Β τος. ἐκ παντε]έων δὲ συνέστακε σωμάτων, τάπερ ὅλα ἐν 
αὐτῷ ἐντί, ὡς µή ποκα µέρος ἀπολειφθῆμεν ἐκτὸς αὐτῶ, 
ἵνα ᾗ αὐταρκέστατον τὸ τῶ παντὸς σῶμα, ἀκήρατον τῶν 

ἐκτὸς κηρῶν, οὐ γάφ τι ἦν δίχα τουτέων, ἁλλὰ καὶ τῶν 
10 ἐντός. τὰ γὰρ καττὰν ἀρίσταν ἀναλογίαν συντεθέντα ἐν 

ἰσοδυναμία οὔτε κρατεῖ ἀλλάλων ἐκ µέρεος οὔτε κρατέεται͵ 
ας τὰ μὲν αὔξαν, τὰ δὲ φθίσιν λαμβάνεν, μένει ὃ᾽ ἐν 
ἐυναρμογᾷ ἀδιαλύτῳ κατὰ λόγον ἄριστον. τριῶν γὰρ ὧὦν- 

6 τιωνῶν ὄρων ὅταν καὶ τὰ διαστάµατα καττὸὺν αὐτὸν 
15 ἑστάθη λόγον ποτ ἄλλαλα, τότε δὴ τὸ µέσον ῥυσμῶ δί- 

καν ὀρήμεθα ποετὸ πφᾶτον ὃ τί περ τὸ τρίτον ποτ 

αὐτό, κἂν πάλιν καὶ παραλλὰξ κατ ἐφάρμοσιν τόπων 
καὶ τώξιος. ταῦτα ὅ᾽ ἀριθμήμεναι μὴ μετ ἰσοκρατίας 

ἁμάχανον παντί: εὖ δ' ἔχει καὶ καττὸ σχήμα καὶ καττὰν 
30 κίνασιν, καθ᾽ ὃ μὶν σφαῖρα ὄν, ὡς ὅμοιον αὐτὺ αὐτῷ 

Β παντᾷ εἶμεν καὶ πάντα τἆλλα ὁμογενέα σχήματα χωρῆν 
δύνασθαι, καθ’ ἂν δὲ ἐγκύκλιον μεταβολὰν ἀποδιδὸν δι 
αἰῶνος. µώνα δὲ ἆ σφαῖρα ἐδύνατο καὶ ἀφεμέωσα καὶ 
κιγωµένα ἐν τᾷ αὐτῷ συναρµόσεν χώρα, ας µή ποκα ἅπο- 

35 λείπειν µήτε λαμβάνεν ἄλλον τόπον, τῷ ἐκ µέσου ἴσυν 
εἶμεν παντᾷ. λειότατον ὅ ὃν ποτ ὠκρίρειαν καττὰν 
ἐκεὸς ἐπιφάνειαν οὐ ποτιδέεται θνατῶν ὀργάνων, ἃ διὰ 
τὰς χφείας τοῖς ἄλλοις ξώοις ποτάρτηταί τε καὶ διᾶκται. 

Ε τὸν δὲ τῶ κόσµω φυχὰν µεσόθεν ἐξάφας ἐπάγαγεν ἴξω, 
30 περικαλύψας αὐτὸν Όλον αὐτᾷ, κρᾶμα αὐτὰν κερασάµε- 

νος ἔκ τε τᾶς ὠμερίστω μορφᾶς καὶ τᾶς μεριστᾶς οὐσίας, 
ὡς ἓν κρᾶμα ἐκ δύο τουτέων εἶμεν' ᾧ ποτέµιξε δύο ὃν- 
γάμεις ἀρχὰς κινασίων, τᾶς τε ταὐτῶ καὶ τᾶς τῶ ἑτέρω, 
ἃ καὶ δύσμικεος ἐᾶσα οὐκ ἐκ τῷ ῥάστω συνεκίρνατο. 

39 λόγοι ὅ᾽ οἵδε πάντες ἐντὶ κατ αριθμώς ἁρμονικὼς συγ- 
πεκραμένοι: ὥς λόγως κατὰ μοῖραν διαιρήκει ποτ ἐπιστά- 
μα», ὡς μὴ ἀγνοῆν ἐξ ὧν ἆ ψυχὰ καὶ δ ὧν συνεστάκει. 
ἂν οὐχ ὑστέραν τᾶς σωματικᾶς οὐσίας συνετάξατο ὁ 

Ἡ θεός, ὥσπερ λέγομες ἁμές, πρότερον γὰρ τὸ τιµιώτερον 
389 ιο καὶ ὀννάμει καὶ χρόνῳφ, ἀλλὰ πρεσβνεέραν ἐποίη, μίαν 

ἀφαιρέων τὰν πράταν μονάδων οὐσῶν τεττόρων ποτὶ 
ὀκτώ δεκάσι καὶ τρισὶν ἑκατοντάσι. ταύτας δὲ τών τε δι- 
πλασίαν καὶ τριπλασίαν ῥᾷον ξυλλογίξασθαι ἐσεαμένω 
τῶ πρώτω. δεῖ ὅ᾽ εἶμέν πως πάνταρ σὺν τοῖς συμπληρώ- 
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μασι καὶ τοῖς ἐπογδόοις ὄρους Ἐξ καὶ τριάκοντα, τὸν δὲ 
ούμπαντα ἀριθμὸν γενέσθαι µυφιάδας ἔνδεκα καὶ τεττό- 
ρων χιλιάδων ἑξακοσίων {ε. ταὶ δὲ διαιρέσιες αὗται ἐντὶ ϐ 

μυριάδες τα ὃ 1 ες. τὰν μὲν ὧν τῷ ὅλ]ω ψυχὰν ταῦτά 
πως διεῖλε. Θεὸν δὲ τὸν μὲν αἰώνιον νόος ὁρῇ μόνος, ὅ 

τὸν πάντων ἀρχαγὺν καὶ γενέτορα τουτέων' τὸν δὲ γεν- 
φατὸν ὄψι ὀρέομες, κόσμον τε τόνδε καὶ τὰ µέρια αὐτῶ 
ὁκόσα ὠράνια ἐνεί, τά περ αὐθέρια ὄρτα διαιρετὰ δίχα, 
ας τὸ μὲν τᾶς ταὐτῶ φύσιος εἶμεν, τὰ δὲ τᾶς τῶ ἱτέρω. 
ὧν τὰ μὶν ἔξωθεν ἄγει πάντα ἐν αὐτοῖς τὰ ἐνεὸς ἀπ ιο 

ἀνατολᾶς ἐπὶ δύσιν τὰν καθ ἅπαν κίνασιν, τὰ δὲ τᾶς D 
τῶ ἑτέρω ἐντὸς ἀπὸ ἑσπέρας τὰ ποθ᾽ ἕω μὲν ἐπαναφερό- 

µενά τε καὶ καθ αὐτὰ κινεύµενα, συμπεριδινέεεαι δὲ 
κατὰ συμβεβηκὸς τᾷ ταὐτῶ φοφᾷ, κφάτος ἐχοίσα ἐν κό- 
σµῳ κάῤῥον. ἆ δὲ τῶ ἑτέρω φορὰ µεμερισμένα καθ ἆρ- 15 
μονικὼς λόγως ἐς ἑπτὰ κύκλως συντέταχται. ἆ μὲν ὧν 

σελάνα ποτιγειοτάτα ἐᾶσα ἔμμηνον τὰν περίοδον ἀποδί- 
δωει, ὁ ὅ᾽ ἅλιος μετὰ ταύταν ἐνιανσίῳ χρόνῳ τὸν αὐτῷ L 
κύκλον ἐκτελεῖ. δύο ὅ' ἰσόδρομοι ἀελίῳ ἐντί, Εφμᾶ τε 
καὶ Ἡρας, τὺν ᾿Αφροδίτας καὶ φωςφόφον τοὶ πολλοὶ κα- 30 

λέοντι. νομῆς γὰρ καὶ πᾶς ὅμιλος οὐ σοφὺς τὰ περὶ τὰν 
Ἱερὰν ἀσερονομίαν ἐντὶ οὐδ᾽ ἐπιστάμων ἀνατολᾶν τᾶν 
ἑσπερίαν καὶ ἑῴαν: ὁ γάρ αὐεὸς πόκα μὲν ἔσπερος γίγνε- 
ται, ἑπόμενος τῷ ἁλίῳ τοσοῦτον, ὁκόσον μὴ ὑπὸ τᾶς 
αὐγᾶς αὐτῶ ἀφανισθῆμεν, πόκα δὲ ἑῷος, αἵ κα προα- 15 
γέηται τώ ἁλίω καὶ προανατέλλῃ ποτ ὕρθρον. φωσφόρος 91 
ὧν πολλάκις μὲν γίνεται ὁ τᾶς ᾽Αφφοδίτας διὰ τὸ ὁμο- 
δρομῆν ἁλίῳ, οὐκ αἰεὶ δὲ, ἀλλὰ πολλοὶ μὲν τῶν ἁπλα- 
γέων, πολλοὶ δὲ τῶν πλαζοµένων" πᾶς δὲ ἐν µεγέθει 383 
ἀστὴρ ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα πρὸ ἁλίου προγερόµενος ἁμέραν το 
ἀγγέλλει. τοὶ ὅ᾽ ἄλλοι τρεῖς, Αρεός τε καὶ «1ιὸς καὶ Κρό- 

νου, ἴχονει ἴδια τάχεα καὶ ἐνιαυτὼς ὠνίσως, ἐκτελέοντι Ἡ 
δὲ τὸν δρόµον περικαταλάμψιας ποιεύµενοι φάσιάς τε 

καὶ κρύψιας καὶ ἐκλείφιας, γεννῶντες ἀτρεκέας τε ἄνα- 
τολὰς καὶ δύσιας"' ἔτι δὲ φάσιας φανερὰς ἑῴας ἢ ἐσπε- 15 
ρίας ἐκτελέονει ποτὶ τὸν ἅλιον, ὃς ἁμέραν ἀποδίδωει τὸν 
ἀπ᾿ ἀνατολᾶς ἐπὶ δύσιν αὐτῶ δρόµο», υὖκτα δὲ τὰν ἀπὸ 
δύσιος ἐπ ἀνατολὰν κίνασιν κατ ἄλλο ποιέεαι, ἀγόμε- 
νος ὑπὸ τᾶς ταὐτῶ φορᾶς, ἐνιαυτὸν δὲ καττὰν αὐῶ ϐ 
παθ᾽ ἑαυτὸν κίνασιν. ἐκ δὲ τουτέων τῶν κινασίων, δύο 40 
ἐασᾶν, τὰν Έλικα ἐκτυλίσσει, ποθέρπων μὲν κατὰ µίαν 
μοῖραν ἐν ἁμερησίῳ χρόνῳ, περιδινεύµενος δὲ ὑπὸ τᾶς 

τῶν ἁπλανέων σφαίρας καθ ἑκάσταν περίοδον ὄρφνας 
καὶ ἁμέρας. χρόνω δὲ τὰ µέρεα τάσδε τὰς περιόδως 1έ- 
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Ύοντι, ὃν ἑκόσμησεν ὁ Θεὺς σὺν κόσμῳ' οὐ γὰρ ἦν πρὸ 
κόσµω ἄστρα, διόπερ οὐδ ἐνιαυτὸς οὐδ' ὡρᾶν περίοδοι, 

Ὦ αἷς µετρέεται ὁ γεννατὺς χρόνος οὗτος. εἰκὼν δέ ἐστι τῶ 
ἀγεννάτω χρόνω, ὃν αἰῶνα ποταγορεύοµες" ὡς γὰρ ποτ 

5ἀῑδιον παράδειγµα τὸν ἰδανικὸν κόσμον δε ὁ ὠρανὸς 

ἐγεννάθη, ὣς πρὸς παράδειγµα τὸν αἰῶνα δε ὁ χρόνος 
σὺν χόσµῳ ἐδαμιουργήθη. Γῶ δ᾽ ἐν µέσῳ Ἱδρυμένα ἐσεία 

θεῶν ὄρος τε ὄφφνας καὶ ἁμέρας γίνεται, δύσιάς τε καὶ 

ἀνατολὰς γεννῶσα κατ ἀποτομὰς τῶν ὁριζόντων, ὡς τᾷ 

Ἐ ο ὄψει καὶ τῇ ἀποτομᾷ τᾶς γᾶς περιγραφόµενα. πρεσβίστα 

565 ὅὃ ἐντὶ τῶν ἐντὸρ ὠρανῶ σωμάτων. οὐδέ ποκα ὕδωρ 

ἐγεννάθη δίχα γᾶς, οὐδὲ μὰν ἀἡφ χωρὶς ὑγρῶ, πῦρ τε 
ἔρημον ὑγρώ καὶ ὕλας ἆς ἐξάπτοι οὔ κα διαµένοι. ὥστε 
ῥίζα πάντων καὶ βάσι εών ἄλλων ἆ γᾶ ἐρήφεισται ἐπὶ 

ιδτᾶς αὐτᾶς ῥοπᾶς. ἀρχαὶ μὶν ὧν τῶν γεννωµένων ὡς μὲν 

ὑποκείμενον ἆ Όλα, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς τὸ εἶδορ ἄπο- 

γεννάµατα δὲ τοντέων ἐστὶ τὰ σώματα, γᾶ τε καὶ ὕδωφ 
98 ἀήρ τε καὶ πῦρ, ὧν ἆ γέννασις τοιαύτα. ἅπαν σῶμα 

55µ ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τοῦτο δὲ ἐκ τριγώνων, ὧν τὸ μὶν ὁρ- 
30 θογώνιον ὑσοσκελὶς ἡμιτεεράγωνον, τὸ δὲ ἀνισόπλευρον, 

ἔχον τὰν µέζονα δυνάμει τριπλασίαν τᾶς ἐλάσσονος. ἆ ὃ᾽ 

ἑλαχίστα ἐν αὐτῷ γωνία τρίτον ὀρθᾶς ἐσεί, διπλασία δὲ 

ταύτας ἆ µέσα" δύο γὰρ τρίτων ἆδ᾽ ἐσείν' ἆ δὲ µεγίστα 

ὀρθά, ἁμιόλιος μὲν εᾶς µέσας ἐᾶσα, τριπλασία δὲ τᾶς 

Β 10 ἑλαχίστας. τοῦτο ὅ᾽ ὧν τὸ τρίγωνον ἁμιερίγωνόν ἐστιν 

ἠοπλεύρω τριγώνω, δίχα τετμαµένω καθέτῳ ἀπὺ τᾶς 

κορυφᾶς ἐς τὰν βάσιν ἐς ἴσα µέρεα δύο. ὀρθογώνια μὲν 

ὧν ἐντὶ ἑκαεέρω, ἀλλὰ ἐν ᾧ μὲν ταὶ δύο πλευραὶ ταὶ 

περὶ τὰν ὀρθὰν µόναι ἴσαι, ἐν ᾧ δὲ ταὶ ερες πᾶσαι 

30 ἄνισοι. σχαληνὸν δὲ τοῦτο μὲν καλείσθω, κεῖνο δὲ ἁμι- 

τετράγωνο», ἀρχὰ συοτάσιος γὰφ. τὸ γάρ τεεράγωνον ἐκ 

τουτέω, ἐκ τεττύρων ἡμιτετραγώνων συντιθέµενο», ἐκ δὲ 

ὁ τε τετραγώνω γεννᾶσθαι τὸν κύβον, ἑδραιότατον καὶ 

σταδαῖον παντᾷ σώμα, ἓξ μὲν πλευράς, ὀκτὼ δὲ γωνίας 

36 ἴχον. καττοῦτο δὲ βαρύτατόν τε καὶ ὀνοκίνατον ἆ γᾶ, 

ἁμετάβλητόν τε σῶμα ἐς ἄλλα διὰ τὰ ἀποινώνατον εἶμεν 

τῶ ἄλλω γένεος τῶ εριγώνω. µόνα γὰρ ὁ γᾶ ἴδιον στοι- 

χεῖον ἴχει τὸ ἁμιτετράγωνον, εοῦτο δὲ στοιχεῖον τῶν ᾱλ- 

Ίων σωμάτων ἐστί, πυρός, ἄέρος, ὕδατος. ἑξάκις γὰρ 

«ο συνεεθέντος τῶ ἁμιτριγώνω ερίγωνον ἐξ αὐτῶ ἐσόπλευρον 

Ὦ γίνται, ἐξ ὦ ἆ πυραμὶς τέτορας βάσιας καὶ τὰς ἴσας 

γωνίας ἔχοισα συντίθεται, εἶδος πυρὸς εὐκινατότατον καὶ 

λεπτοµερέσεατον, μετὰ δὲ τοῦτο ὀκτάεδρον, ὀκεὼ μὲν 

βάσιας, ἓξ δὲ γωνίας ἔχον, ἀέρος στοιχεῖον, τρίτον δὲ τὸ 

«0 εἰκοσίεδρον βασίων μὲν εἴκοσι, γωνιῶν δὲ δώδεκα, ὕδα- 
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τος στοιχεῖον πολυµερέστατον καὶ βαρύτατον. ταῦτα ὅ’ ὧν 
ἀπὸ ταὐτῶ στοιχείω συγκείµενα εἰς ἄλλαλα τρέπεται: τὸ 
δὲ δωδεκάεδρον εἰκόνα τοῦ παντὸς ἐσεάσατο, ἴγγισα Ἑ 
σφαίρας ἐόν. πῦρ μὲν ὧν διὰ τὰν λεπτομερίαν διὰ πάν- 

των ἦκεν, ἀήρ τε διὰ τῶν ἄλλων ἔξω πυρός, ὕδωρ δὲ 5 
διὰ τᾶς γᾶς. ἅπαντα δ᾽ ὧν πλήρη ἐντί, οὐδὶν κενὸν 386 
ἀπολείποντα. συνάγεται δὲ τῷ περιφορᾷ τῶ παντός, καὶ 
ἠρεισμένα τρίβεται μὲν ἁμοιβαδόν, ἀδιάλειπτον δὲ ἁλλοί- 
ωσιν ποτὶ γενέσιας καὶ φθορὰς ἀποδίδωτε. τούτοις δὲ 
ποτιχρεόµενος ὁ Θεὸς τόνδε τὸν κόσμον κατεσκεύαξεν͵ 1098 
ἁπτὸν μὲν διὰ τὰν γᾶν, ὁρατὸν δὲ διὰ τὸ πῦρ, ἅπερ 
δύο ἄκρα. δι ἀέρος δὲ καὶ ὕδατος συνεδήσατο δεσμῷ 
κρατίστῳ, ἀναλογίᾳ, ἃ καὶ αὐτὰν καὶ τὰ δι αὐτᾶς κρα- 
τεόµενα συνέχεν δύναται. εἰ μὲν ὧν ἐπίπεδον εἴη τὸ συν- 
δεύµενο», µία µεσότας ἱκανά ἔσειν' αἱ δέ κα στἐρεόν͵, 15 
δύο χρήσει. ὄναὶ δὴ µέσοις δύο ἄκρα ξυναρµόξατο, ὕκως 
εἴη ας πῦρ ποτ ἀέρα, ἀὴρ ποτὶ ὕδωρ καὶ ὕδωρ ποτὶ B 
γῶν, καὶ κατ ἐναλλαγάν, ὡς πῦρ ποτὶ ὕδωρ, ἀὴρ ποτὶ 
γᾶν, καὶ ἀνάπαλιν, ὡς γᾶ ποτὶ ὕδωρ, ὕδωρ ποτ ἄέρα 
καὶ ἀὴρ ποτὶ πῦρ, καὶ κατ ἐνωλλαγάν,' ὡς γὰᾶ ποτ * 
ἄέρα, ὕδωρ ποτὶ πῦρ. καὶ ἐπεὶ δυνάµει ἴσα ἐντὶ πάντα, 

τοὶ λόγοι αὐτῶν ἐν ἠσονομίᾳ ἐντί. εἷς μὲν ὧν ὅδε ὁ κύό- 
σµος δαιµονίῳ δεσμῷ τῷ ἀνά λόγον ἐστίν' ἕκασεον δὲ 
τῶν τεετόρων σωμάτων πολλὰ εἴδεα ἴσχει, πρ μὲν φλόγα 
καὶ φῶς καὶ αὐγάν, διὰ τὰν ἀνισύτατα τῶν ἐν ἑκάστῳ 15ο 
αὐτῶν τριγώνων κατταύτά τε καὶ ἀὴρ τὺ μὲν παθαρὸν 
καὶ αὖον, τὸ δὲ νοτερὸν καὶ ὁμιχλῶδες: ὕδωρ τε τὸ μὲν 
ῥέον, τὸ δὲ πακτόν, ὁκόσον χιών τε καὶ πάχνα χάλαζά 
τε καὶ κρύσταλλυς. ὑγρόν τε τὸ μὲν ῥυτόν, ὥς μέλι, 
ἔλαιον, τὸ δὲ πακτόν, ὡς πίσσα, κηρός. πακεῶ δὲ εἴδεα 19 

τὸ μὶν χυτὸν χρυσός, ἄργορος, Ἰαλκός, κασσίτερος, μό- 
λυβδος, σεαγών, τὸ δὲ θραυστὸν Θεῖον, ἄσφαλτον, νί- 
τρον, ἅλες, σευπτηρία, λίθοι τοὶ ὁμογενέες. Ώ 

Μετά δὲ τὰν τῷ κόσµω οὐστασιν ζώων θγατῶν γέν- 
φασιν ἐμαχανάσατο, ἵν' ᾖ τέλεος ποτὶ τὰν εἰκόνα παντε- Ἡ 
λῶς ἀπειργασμένος. τὰν μὲν ὧν ἀνθρωπίναν φυχὰν ἐκ 
τῶν αὐτῶν λόγων καὶ δυναµίων συγκερασάµενος καὶ µε- 

ρίξας διένειµε τᾷ φύσει τῷ ἀλλοιωτικά παραδούς. διαδε- 
ἑαμένα ὅ' αὐτὸν ἓν τῷ ἀπεργάζεν θνατά τε καὶ ἐφαμέρια 

ζῶα, ὧν τὰς ψυχὰς ἐπιῤῥύτως ἐνάγαγε τὰς μὲν ἀπὸ σε- 40 Ἐ 
λάνας, τὰς ὅ' ἀπὸ ἁλίω, τὰς δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν 
πλαζοµένων ἐν τῷ τῶ ἑτέρω µοίρᾳ ἴξω, μιᾶς τᾶς ταὐτῶ 
δυνάµιος, ἂν ἐν τῷ λογικῷ μέρει ἔμιξεν, εἰκόνα σοφίας 
τοῖρ εὐμοιρατοῦσι. τᾶς μὲν γὰρ ἀνθρωπίνας ψυχᾶς τὸ 
μὶν λογικόν ἐσει καὶ νοερόν, τὸ δ᾽ ἄλογον καὶ ἄφρον. τῶ αὖ 
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δὲ λογικῶ τὸ μὲν κρέσσον ἐκ τᾶς ταὐτῶ φύσιος, τὸ δὲ 
χέρειον ἐκ τᾶς τῶ ἑτέρω. ἑκάτερον δὲ περὶ τὰν κεφαλὰν 
ἵδρυται, ὡς τάλία µέρεα τᾶς ψυχᾶς καὶ τῷ σώματος 

100 ὑπηρετεῖν τούτῳ, καθάώπερ ὑπάτῳ τῷ σκάνεος ἅπαντος. 

656 δτῶ ὃ) ἁλόγω µέρεος τὸ μὲν θυμοειδὶς περὶ τὰν καρδίαν, 
τὸ ὅ᾽ ἐπιθυματικὸν περὶ τὸ ἧπαρ. τοῦ δὲ σώματος ἀρχὰν 
μὲν καὶ ῥίζαν μυελῶ εἶμεν ἐγκέφα]ον, ἐν ᾧ ἆ ἀγεμονία" 
ἀπὸ δὲ τούτω οἷον ἀπόχυμα ῥεῖν δίὰ τῶν νωτίων σπον- 

Β δύλων τὸ λοιπόν, ἐξ ὦ εἰς οπίρµα καὶ γόνον µερίξεσθαι. 

Ιὸ ὁστέα δὲ μνελῶν περιφράγµατα. τουτέων δὲ σκέπαν μὲν 
τὰν σώφκα καὶ προκάλνµµα, συνδέσµοις δὲ ποττὰν κίνασιν 

τοῖς γεύροις συνᾶψε τὰ ἄρθρα, τῶν ὃ) ἐντοσθίων τὰ μὲν 
τροφᾶς χάριν, τὰ δὲ σωτηρίας. Κινασίων δὲ εῶν ὧπο 
τῶν ἑκεὸς τὰς μὲν ἀναδιδομένας εὖς τὸν φρονέονεα τόπον 

15 αἰσθήσιας εἶμεν, τὰς ὅ᾽ ὑπ᾿ ἀντίλαφιν μὴ πιπτοίσας ἀνε- 

παισθήτως, ἢ τῷ τὰ πάσχοντα σώματα γαιοειδέστερα 

ϱὁ εἶμεν, ἢ τῷ τὰς κινάσιας ἀμενηνοτέρας γίγνεσθαι. ὁκόσαι 
μὶν ὧν ἐξίσταντι τὰν φύσιν, ἀλγειναὶ ἐντί: ὁκόσαι δὲ 
ἀποκαθίστανει ἐς αὐτάν, ἀδοναὶ ὀνυμαίνονται. τῶν ὅ᾽ 

10 αἰσθησίω» τὰν μὲν ὄψιν ἁμὶν τὺν θεὸν ἀνάψαι εἰς θέαν 
τῶν ὠρανίων καὶ ἐπιστάμας ἀνάλαψιν, τὸν ὅ) ἀκονὰν 
Ίόγων καὶ μελῶν ἀντιληπτικὰν ἔφυσεν, ἆς στεφισκόµενος 

ἐκ γενέσιος ὁ ἄνθρωπος οὐδὶ λόγον ἴτι προέσθαι δυνά- 
Ὦ. σεται" διὸ καὶ συγγενεστάταν τῷ λόγῳ ταύταν αἴσθασίν 

387 3 φαντι εἶμεν. ὁκόσα δὲ πάθεα τῶν σωμάτων ὀνυμαίνεται, 
ποτὶ τὰν ἀφὰν κληΐδεεαι, τὰ δὲ ῥοπᾷ ποτὶ τὰν χώραν. 

ἆ μὶν γὰρ ἀφὰ κρίνει τὰς ζωτικὰς δυνάµιας, θερμόεατα, 
ψυχρότατα, ξηρότατα, ὑγρύτατα, λειότατα, εραχύτατα, 

εἴκοντα, ἀντείτυπα, μαλακά, σκληρά’ βαρὺ δὲ καὶ κοὔφον 
30 ἀφὰ μὲν προκρίνει, λόγος ὅ᾽ ὀρίσει τῷ εὖς τὸ µέσον καὶ 

ἀπὸ τῶ µέσω νεύσει. κάτω δὲ καὶ μέσον ταὐτὸν φαντί: 
Εκ τὺ γὰρ κίντρον τᾶς σφαίρας, τοῦτύ ἐστι τὸ κάτω, τὸ ὅ᾽ 

ὑπὲρ τούτω ἄχρι τᾶς πεφιφερείας ἄνω. τὸ μὶν ὧν Θερ- 
μὸν λεπτομερές τε καὶ διαστατικὸν τῶν σωμάτων δοκεῖ 

απ εἶμεν, τὸ δὲ φυχρὺν παχυμερέστερον καὶ συμπιλατικὸν 
πόρων ἐσεί. Τὰ δὲ περὶ τὰν γεῦσιν ἔοικε τᾷ ἀφῷ. συγ- 
χρίσει γὰρ καὶ διακρίσει, ἴτι δὲ τῇ ἐς τὼς πύφρως διαδύσει 
καὶ τοῖς σχηµάτεσσιν ἢ στρυφνὰ ἢ λεῖα, ἀποτάκοντα μὲν 
καὶ ῥύπεονεα τὰν γλώεταν στρυφνὰ φαίνεται, µετριά- 

10 ζοντα δὲ τῇ ῥύψει ἀλμυρά, ἐκπυροῦνεα δὲ καὶ διαιρέοντα 
τὰν σάρκα ὄφιμέα. τὰ ὅ’ ἐνανεία λείά τε καὶ γλυκέα κε- 

χύλωται. Ὀσμᾶς δὲ εἴδεα μὶν οὐ διώρισεαι' διὰ γὰρ 
σεενῶν πύρων διαθείσθαι, οτεῤῥοτέρων ὄντων ἡ ὡς συν- 
ἀγισθαι καὶ ὀμσεασθαι, σάψεσι δὲ καὶ πέψεσι γᾶς τε 

τιµαΙ 40ΟΚΡΟ 100. 1ος. 108. 

καὶ γεοειδέων εὐώδεά τε καὶ δυσώδεα εἶμεν. Φωνὰ ὅ᾽ 
ἐοτὶ μὲν πλᾶξις ἐν ἀέρι δικνουµένα ποεὶ τὰν φυχὰν δν 

ὥτων, ὧν τοὶ πύροι διήκοντι ἄχρις ἥπατος χωρέοντες. 
ἐν αὖ τούτοις πνεῦμα, οὗ d κίνασις ἀκουνά ἐστι. φωνᾶς 
δὲ καὶ ἀκονᾶς ὁ μὲν ταχεῖα ὀξεῖα, ἆ δὲ βραδεῖα βαρεῖα, 58 
µέσα ὅ᾽ ἆ συμµετροτάτα" καὶ ἆ μὲν πολλὰ καὶ κεχυµένα 
μεγάλα, ἆ δὲ ὀλίγα καὶ συναγµένα μικρά" ἆ δὲ τεταγµένα 
ποτὶ λόγως μωσικὼς ἐμμελής, ἆ δὲ ἄτακτός τε καὶ ἆλο- 
γος ἐκμελής τε καὶ ἀὠνάρμοστος. Τέταρτόν τε γένος αὖ 
σθητῶν πολνειδέστατον καὶ ποικιλώτατον, ὁρατὰ δὲ έγε- ιο 
ται, ἐν ᾧ χρώματά τε παντοῖα καὶ κεχρωσµένα µνρία, 
πρᾶτα δὲ τέττορα, λευκόν, μέλαν, ἠαμπρόν, φοινικοῦν' ϐ 
τἆλλα γὰρ ἐκ κιρναµένων τούτων γεννῶται. τὸ μὶν ὧν 
λευκὸν διακρίνει τὰν ὄψιν, τὺ δὲ μέλαν συγκρίνει, Όκως 388 
περ τὸ Θερμὸν διαχεῖ τὰν ἀφάν, τὸ δὲ φυχρὸν συνάγεν 5 
δύναται, καὶ τὸ μὶν στρυφνὸν συνάγεν τὰν γεῦσιν, τὸ 

δὲ δριμὺ διαιρῆν πέφυκε. Ἐρέφεσθαι δὲ τὸ σκᾶνος τῶν 
ἐναερίων ζώων καὶ συγέχεσθαι τᾶς μὲν τροφᾶς διαδιδο- 

µένας διὰ τῶν φλεβών εἰς ὅλον τὺν ὄγκον κατ ἐπιῤῥοάν, 
οἷον δὲ ὀγετῶν ἀγομένας, καὶ ἀρδομένας ὑπὸ τῷ πνεύ- 3) D 
µατος, ὃ διαχεῖ αὐτῶν ἐπὶ τὰ πέρατα φέρον. α ὅ’ ἀνά- 
πνοια γίνεται μηδενὸς μὶν κενεῶ ἐν τῷ φύσει ἐόντος, 
ἐπιῤῥέονεος δὲ καὶ ἑλκομέρω τῷ ἀέρος ἀντὶ τῷ ἀποῤῥέ- 

οντος διὰ τῶν ἀοράτων στοµίων, δι ὧν καὶ ὁ νοτὶς ἐπι- 
φαίνεται, τιὸς δὲ καὶ ὑπὸ τᾶς φυσικᾶς Θερμόεατος 15 
ἁπαναλουμένω. ἀνάγκα ὧν ἀντικαταχθῆμεν τὸν ἴσον τῷ 
ἀναλωθέντι, εἰ δὲ μή, κενώσιαςρ εἶμεν, ὕπερ ἁμάχανον " 
οὐδὲ γὰρ ἴτι εἴη κα σύῤῥοον καὶ ἓν τὸ ζῶον, διαιρωµένω Ε 

τὸ σκάνεως ὑπὺ τῶ κενῶ. ἆ ὅ' ὁμοία ὀργανοποιία γίνε- 
ται καὶ ἐπὶ τῶν ἀφύχων καττὰν τᾶς ἀναπνοίας ἀναλο- 50 

γίαν' ἆ γὰρ σικύα καὶ τὸ ἤλεκτρον εὐιόνες ἀναπνοίας 
ἐνεί: ῥεῖ γὰρ διὰ τῷ σώματος ἴξω θύραζε τὰ πνεύματα, 
ἀντεπεισάγεται δὲ διὰ τᾶς ἀναπνοίας τῷ τε σεόµαει καὶ 
ταῖς ῥιοίν, εἶτα πάλιν οἷον εὕριπος ἀντεπιφέρεται εἰς τὺ 
σώμα, τὸ δὲ ὠνατείνεται καττὰς ἐκροής. ἆ δὲ σικύα ἆπα- αν 
αλωθέντος ὑπὸ τῶ πυρὸς τῶ αέρος ἐφέίκεται τὸ ὑγρόν" 

τὸ δ᾽ ἤλεκτρον ἐκκριθέντος τῷ πνεύματος ἀναλαμβάνει τὸ 
ὅμοιον σώμα. Τροφὰ δὲ πᾶσα ἀπὸ ῥίζας μὲν τᾶς καρ- 
δίας, παγᾶς δὲ τᾶς κοιλίας ἐπάγεται τῷ σώματι, ὃ καὶ Β 
εἴ κα πλείω τᾶς ἀποῤῥεοίσας ἐπάρδοιτο, αὖξα λέγεται, 40 

εἴ κα δὲ µείω, φθίσις: ὦ ὅ ἀχμά µεθύριον τουτέων ἑστὶ 
καὶ ἐν ἰπότατι ἀποῤῥοᾶς καὶ ἐπιῤῥοᾶς νοέεται. λυομένων 
δὲ τῶν ἁρμῶν τᾶς συσεάσιος, αἴ κα µηκέτι δίοδος ἡ 

πνεύµατι ἢ τροφὰ μὴ διαδίδοται͵ θνάσκει τὸ ζῶον. πολ- 
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λαὶ δὲ κᾶρες ζωᾶς καὶ Θανάτου αὐτίαι, ἓν δ᾽ ὦν γένος 
»όσος ὀνυμαίνεται. νόσων ὃ᾽ ἀρχαὶ μὲν αἳ τᾶν πράτων 
δυναµίων ἀσυμμετρίαι, αἴ κα πλεονάροιεν ἢ ἐλλείοιεν 
ταὶ ἁπλαὶ δυνάµιες, θερμότας ἢ Φυχρότας ἢ ὑγρύτας ἢ 

5 ξηρότας. μετὰ δὲ ταύτας al τῷ αἵματος τροπαὶ καὶ ἆλ- 

λοιώσμες ἓκ διαφθορᾶς καὶ αἳ τᾶς σαρκὸς τακοµένας 

κακώσιες, αἲ καττὰς μεταβολὰς ἐπὶ τὸ ὀξὶ ἢ ἁλμυρὺν ἢ 
δριμὺ τροπαὶ αἵματος ἢ σαρκὺς τακεδόνες γένοιντο. χολᾶς 

γὰρ ταὶ γενέσιες καὶ φλέγµατος ἐνθένδε, χυμοὶ νοσώδεες 

1ο καὶ ὑγρῶν σάψιες, ἀφαυραὶ μὲν αἳ μὴ ἐν βώθει, χαλεπαὶ 

ϱ ὅὃ) ὧν ἀρχαὶ γεννῶνται ἐξ ὁστέων, ἀνιαραὶ δὲ ἐκ μυεοῦ 
ἑξαπτόμεναι. τελευταία δὲ νόσων ἐντὶ πνεῦμα, χολά, 

φλέγμα αὐξόμενα καὶ ῥέοντα ἐς χώρας ἀλλοτρίας ἢ τό- 
πως ἐπικαιρίως. τόκα γὰρ ἀντικαταλαμβάνοντα τὰν τῶν 

Ιόκαῤῥόνων χώραν καὶ ἁπελάσαντα τὰ συγγενία, ἱδρύεται 
κακοῦντα τὰ σώματα καὶ ἐς αὐτὰ ταῦτα ὠναλύοντα, καὶ 
σώματος μὲν πάθεα τάδε, καὶ ἐκ τῶνδε ψυχᾶς νόσοι 

E ῥἐντὶ πολλαί, ἄλλαι δ' ἄλλων δυναµίων ἐντί, αἰσθητικᾶς 
μὲν ὀνσαισθησία, μναμονικᾶς δὲ λάθα, ὁρμητικᾶς δὲ 

30 ἀνορεξία καὶ ἀπροπετία, παθητικᾶς δὲ ἄγρια πάθεά τε 
καὶ λύσσαι οἰσερώδεες, λογικᾶς δὲ ἁμαθία καὶ ἐἔκφφο- 
σύνα. ἀρχαὶ δὲ κακίας ἀδοναὶ καὶ λῦπαι ἐπιθυμίαι τε καὶ 
φόβοι, ἐξαμμέναι μὲν ἐκ σώματος, ἀνακεκραμέναι δὲ τᾷ 
φυχᾶ, καὶ ἐξαγγελλόμεναι ὀνόμασι ποικίλοις' ἔρωτες γὰρ 

αὐ καὶ πόθοι ἴμεροί τε ἔκλντοι ὀργαί τε σύντονοι καὶ θυμοὶ 

4058 µβαρεῖς ἐπιθυμίαι τε ποικίλαι καὶ ἀδοναὶ ἄμετροι ἐντί. 
ἁπλῶς δὲ ἀτόπως ἔχεν ποεὶ τὰ πάθεα καὶ ἄρχεσθαι πέ- 
ρας ἀρετᾶς καὶ κακίας ἐστί: εὺ γὰρ πλεονάξειν ἐν ταύ- 
ταις ἢ κάῤῥονα αὐτᾶν εἶμεν εὖ ἢ κακῶς ἁμὲ διατίθητι. 

10 ποτὶ δὲ ταύτας τὰς ἁρμᾶς μεγάλα μὲν συµεργῆν δύνανται 
αἱ τῶν σωμάτων κράσιες, ὀξεῖαι ἢ θερμαὶ ἢ ἄλλοτ) ἆλ- 
λοῖαι γιγνόµεναι, ἔς τε με]αγχολίας καὶ λαγνείας 1άβρο- 

πάτας ἄγοισαι ἆμέ, καὶ ῥευματιζόμενά εινα µέρτα δαξα- 

Β ομὼς ποιεῦντι καὶ μορφὰς φλεγμαινόντων σωμάτων μᾶλλον 

390 15 ἢ ὑγιαινόντων, δι ὧν δυσθυµίαι καὶ λῆθαι παραφφρο- 
σύναι τε καὶ πτοῖαι ἀπεργάζονται" ἱκανὰ δὲ τὰ ἔθεα, ἐν 
οἷς ἂν ἐντραφῶσι κατὰ πόλιν ἢ οἶκον, καὶ ἆ καθ ἁμέ- 
αν δίαιτα, Θρύπτοισα τὰν ψυχὰν ἢ ῥωννῦσα ποτ ἆλ- 
κάν. ταὶ γὰρ ΔΒυραυλίαι καὶ ἁπλαὶ τροφαὶ τά τε γυμνά- 

ρ0σια καὶ τὰ ἤθεα τῶν ουνόντων τὰ μέγιστα δύνανται ποτὶ 
ο ἀρετὰν καὶ ποτὶ κακίαν. καὶ ταῦτα μὲν αἴεια ἐκ τῶν 

γενετόρων καὶ στοιχείων ἐπάγεται μᾶλλον ἢ ἐξ ἁμέων, ὃ 
τι μὴ ἁργία ἐσείν, ἀφισταμένων ἁμῶν τῶν ποθακόντων 
ἔργων. ποτὶ δὲ τὸ εὖ ἔχεν τὸ ζῶον δεῖ τὸ σώμα ἴχεν τὰς 
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ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΟΣΜΟ, ται 

ὑπ᾿ αὐτῷ ἀρετάς, ὑγείαν τε καὶ εὐαίσθησίαν ἰσχύν τε καὶ 
κάλλος. ἀρχαὶ δὲ κάλλους συμμετρία ποτί τ αὐτῶ τὰ 
µέρεα καὶ ποτὶ τὰν φυχάν' ἆ γὰρ φύσις οἷον ὄργανον 
ἁρμόξατο τὸ σκᾶνος, ὑπάκουόν τε εἶμεν καὶ ἐναρμόνιον 
ταῖς τῶν βίων ὑποθέσεσι. δεῖ δὲ καὶ τὰν ψυχὰν ῥυθμί- 5Ώ 
ξεσθαι ποτὶ τὰς ἀναλόγως ἀρετάς, ποτὶ μῖν σωφροσύναν 
οἷον ποτὶ ὑγίειαν τὸ σῶμα, ποτὶ δὲ φρόνασιν οἷον ποεὶ 

εὐαισθησίαν, ποτὶ δὲ ἀνδρειότατα οἷον ποτὶ ῥώμαν καὶ 
«ἰσχύν, ποτὶ δὲ δικαιοσύναν οἷον ποτὶ κάλλος τὸ σῶμα. 
τουτέων δὲ ἀρχαὶ μὲν ἐκ φύσιος, µέσα δὲ καὶ πέρατα |ο 
ἐξ ἐπιμελείας, σώματος μὲν διὰ γυμναστικᾶς καὶ ἑατρικᾶς, 
φυχᾶς δὲ διὰ παιδείας καὶ φιλοσοφίας αὗται γὰρ δυ- 

φάµιες τρέφοισαι καὶ τονοῖσαι καὶ τὰ σώματα καὶ τὰς Ἑ 
φυχὰς διὰ πόνων καὶ γυµνασίων καὶ διαίτας καθαρότα- 
τος, ταὶ μὶν διὰ φαρμακειᾶν, ταὶ δὲ παιδευτικαὶ τᾶν 16 
φυχᾶν διὰ κολασίων καὶ ἐπιπλαξίων. ῥωννύουσι γὰρ διὰ 
προτροπᾶν ἐγείροισαι τὰν ὁρμὰν καὶ ἐγκελευόμεναι τὰ 804 
ποτίφορα ποττὰ ἔργα. ἀλειπτικὰ μὲν ὧν καὶ ἆ ταύτα 
συγγενεστάτα ἰατρικά, σώματα ταχθεῖσα Θεραπεῦεν, ἐς 
τὰν κρατίσταν ἁρμονίαν ἄγοισα τὰς δυνάµιας τό τε αἷμα κι 
καθαρὺν καὶ τὸ πνεῦμα σύῤῥουν ἀπεργάζεται, ἵν εἰ καί 
τι νοσῶδες ὑπογένοιτο κράτορ αὐτῶ ἴχοιεν ἐῤῥωμέναι ταὶ 
δυνάµιες αἵματος καὶ πνεύματος" μωσικά δὲ καὶ ἆ ταύ- 39 
τας ἁγεμὼν φιλοσοφία, ἐπὶ τῷ εᾶς ψυχᾶς ἐπανορθώσει 
ταχθεῖσαι ὑπὸ θεῶν τε καὶ νόμων, ἐθίζοντι καὶ πείθοντε, 16 Β 
τὰ δὲ καὶ ποταναγκάζοντε, τὸ μὲν ἄλογον τῷ λογιόμῷ 
πείθεσθαι, τώὼ ὅ᾽ ἀλόγω Φυμὸν μὲν πρᾶον εἶμεν, ἐπιθν- 
µίαν δὲ ἐν ἀρεμήσει, αἷς μὴ δίχα λόγω κινέεσθαι, μηδὲ 
μᾶν ἀτρεμίζειν τῷ νᾶ ἐκκαλεομένω ἢ ποτὶ ἔργα ἢ ποεὶ 
ἀπολαύσιας. οὗτος γάφ ἐστιν ὄρος σωφροσύνας, εὐπεί- 10 
Δειά τε καὶ καρτερία. καὶ σύνεσις, καὶ ἆ πρεσβίττα φιλο- 
σοφία, ἀποκαθαράμεναι Ψευδέας δόξας ἐνέθηκαν τὸν 
ἐπιστάμαν, ἀνακαλεσάμεναι τὸν νόον ἐκ µεγάλας τᾶς ϐ- 
ὠγνοίας, χαλάσασαι ἐς ὄψιν τῶν Φείων, τοῖς ἐνδιατρῖβεν 
σὺν αὐταρκχίᾳ τε ποτεάνθρώπεια καὶ σὺν εὐροίᾳ ἐπὶ τὸν 15 
σύμμετρο» βίω χρόνον εὔδαιμόν ἐστιν. ὕτῳ μὲν δὴ ὁ 
δαίµων μοίρας τᾶσδ᾽ ἔλαχε, δι ἀλαθεστάταν δύξαν ἄγεται 

ἐπὶ τὸν εὐδαιμονέσεατον βίον: εἰ δέ κά τις σκλαρὸς καὶ 
ἀπειθής, τῷ ὅ᾽ ἐπέσθω κόλασις ἅ τ᾽ ἐκ τῶν νόµων καὶ 558 
ἆ ἐκ τῶν λόγων, ούντονα ἐπάγοισα δείµατά τε ὑπουρά- ιο Ὁ 
για καὶ τὰ καθ’ Αιδεω, ὅθι κολάσιες ἀπαραίτητοι ἀπό- 
κεινται δυσδαίμοσι νερτέροις, καὶ τἆλλα ὅσα ἐπαινέω τὸν 
Ἰωνικὸν ποιητὰν ἐκ παλαιᾶς ποιεῦνεα τὼς ἐναγέας' ὡς 
γὰρ τὰ σώματα νοσώδεσί ποκα ὑγιάζομες, αἴ κα μὴ εἴκῃ 

1. ὧν om. a. 
13. εἰς α. -- 16. ἀναλύονται ᾱ. -- 
30. ἄμμε διατίθησι a. 
τὰ α. -- 4. ἀργεία a. 4, ἔχειν ᾱ, 

3. αὐτὰ α. -- 4. ὑπακοῦόν α. -- 7. 
— 48. ποτεὶ α. — 16. λογικῷ 
διατρίβεν σὺν αὐταρκείᾳ 5. -- 34. ποτ) ἀνθρώπεια Δ. 

— 3. εἶκα a. -- 6. αἱ τᾶς), Μετί αἰτίας. 
30. καὶ ἆ προπέτεια 4, 

— 390. συνεργεῖν α. — 33. ἅμμε α. 

-7. αἴκα καττὰς α. -- 3. αἱ a. — 19. ἁμαυραὶ a. — 
— 31. ἀφροσύνα a. -- 37. ἴχεν κ. — πάθη α. -- 

— τινα οπι. ᾱ. — 28. θρύπτουσα a. — 34. τά τε] καὶ 

ὑγείαν a. — 10, φύσεως a. — 134. γὰρ ταὶ ὄννάμιες α. -- 17. ἐκκελευόμεναι ᾱ. 
δν 17. Ἱῷ δ λόφο. — πρεσβύστα ᾱ. — 33. ψεύδεα, ἐνέθηκαν ᾱ. — 39. ἔν- 

συνεργ! » ἐπί a. — 26. δὴ οι, a. — 37. τάσδ' ας. — 
39. τῷ] τούτῳ α. - 40. ἐπουράνια a. - 45. ἐναγέως α. — ᾱἳ, a. 
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τοῖς ὑγιεινοτάτοις, οὕτω τὰς φυχὰς ἀπείργομες Φευδέσι κτων ἁἆμαθῶν τε καὶ ἀγοήτων ἐς τὰν τῶν ἐνύδρων 
ἀόγοις, εἴ κα μὴ ἄγηται ἁλαθέσι. Ἱέγοιντο ὅ᾽ ἂν ώναγ- ἰδέαν. ἅπαντα δὲ ταῦτα ἐν δευτέρα περιόδῳ ὁ Νέμεσις 1ος 
καίως καὶ τιµωρίαι ξέναι, ὧς µετενδυοµέναν τν ψυχᾶν συνδιέκρινε σὺν δαίµοσι παλαμναίοις Ἰθονίοις τε, τοῖρ 30 

Κ τῶν μὲν δειλῶν ἐς γυναικέα σκάνεα ποῦ᾽ ὕβριν ἐκδιδό- ἐπύόπταις τῶν ἀνθρωπίνων, οἷς ὁ πάντων ἀγεμὼν θεὸς 
ὅμενα, τῶν δὲ µιαιφόνων ἐς Θηρίων σώματα ποτὶ κόλα- ἐπέτρεφε διοίκησιν κόσµω ουμπεπἱηρωμένω ἐκ θεῶν τε ὅ 
σιν, λάγνων ὃ’ ἐς συῶν ἢ κάπρων µορφάς, κούφων δὲ καὶ ἀνθρώπων τῶν τε ἄλλων ζώων, ὅσα δεδαμιούργαται ποτ’ 
καὶ μετεώρων ἐς πτηνῶν ἀεροπόφων, ἀργῶν δὲ καὶ ἀπρά- εἰκόνα τὰν ἀρίσταν εἴδεος ἀγεννάτω καὶ αἰωνίω καὶ νοατῶ. 

3. ἂν om. ᾱ- 
6. δεδαµιούργηται α. — 7. ἀγενάτω α. -- καὶ νοατῶ o. Δ. 

θε οτι - 
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ΤΙΜΛΙΟΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

τή λό8 

κο. 
ρ. Βεκκ. 

P. III.V. Π. 
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ΤΙΜ. "Ὡς ἄσμενος, ὦ Σώκρατες, οἷον ἐκ μακρᾶς 

ἀναπεπαυμένος ὁδοῦ, νῦν οὕτως ἐκ τῆς τοῦ λόγου δια- 
πορείας ἀγαπητῶς ἀπήλλαγμαι! τῷ δὲ πρὶν μὲν πάλαι 
ποτ ἔργω, νῦν δὲ Ἰόγοις ἄρει θεῷ γεγονότι προσεύχομαι, 

5τῶν ῥηθένεων ὅσα μὲν ἐῥήθη μετρίως, σωτηρίαν ἡμῖν 
Β αὐτὸν αὐτῶν διδόναι, παρὰ µέλος δὲ εἴ τι περὶ αὐτῶν 

ἄκοντες εἴπομεν, δίκην τὴν πρέπουσαν ἐπιτιθέναι. δίκη 
δὲ ὀρθὴ τὸν πλημμελοῦντα ἐμμεῆ ποιεῖν' ἴν οὖν τὸ 
λοιπὸν τοὺς περὶ θεῶν γενέσεως ὀρθῶς Ιέγωμεν λόγους, 

10 φάρµακον ἡμῖν αὐτὸν τελεώτατον καὶ ἄριστον φαρμάκων 
ἐπιστήμην εὐχόμεθα διδόναι. πφοσευξάµενοι δὲ παραδί- 
δομεν κατὰ τὰς ὁμολογίας Κφιείᾳ τὸν ἑξῆς λόγον. 

145 ΚΡΙ. αι, ὦ Τίμαιε, δέχομαι μέν, ᾧ δὲ καὶ σὺ 

ο κατ ἀρχὰς ἐχρήσω συγγνώµην αἰτούμενος ὡς περὶ µεγά- 
1δλων µέλλων λέγειν, ταὐτὸν καὶ νῦν ἐγὼ τοῦτο παραιτοῦ- 

103 Ἅµαι, µεζόνως δὲ αὐτοῦ ευχεῖν ἔτι μᾶλλον ἀξιῶ περὶ τῶν 
μελλόντων ὁηθήσεσθαι. καίτοι σχεδὸν μὲν οἶδα παραίτησιν 
εὖ µώλα φιλότιμον καὶ τοῦ δέοντος ἀγροικοτέραν µέλ]ων 
παραπεῖσθαι, ῥητίον δὲ ὅμως. ὡς μὶν γὰρ οὐκ εὖ τὰ 

πο παρὰ σοῦ λεχθέντα εἴρηται, τίς ἂν ἐπιχειρήσειεν ἔμφρων 
1έγειν; ὅτι δὲ τὰ ῥηθησόμενα πλείονος συγγνώµης δεῖται 
χαλεπώτερα ὄντα, τοῦτο πειρατέον πῃ διδάξαι. περὶ θεῶν 

3. ὄντως a. -- Ὁ. 1έγοιμ. 
1. θνητῶν Ἡ αοὸς ὁμᾶι ο, -- ᾱ 

εν ᾱ. — 132. μὲν ὧδε, ᾧ σὺ a. 
ρὰ ἄνοια ᾱ. — 7. μὲν οι. 

ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ. 

}άρ, ὦ Τίμαιε, λέγοντά τι πρὸς ἀνθρώπους δοκεῖν ἵκα- 

ρῶς 1έγειν ῥᾷον ἢ περὶ θνητῶν πρὸς ἡμᾶς. ἡ γὰρ ἀπει- 8 
ρία καὶ σφόδρα ἄγνοια τῶν ἀκουόντων περὶ ὧν ἂν οὕτως 
ἔχωσι πολλὴν εὐπορίαν παρέχεσθον τῷ µέλλοντι λέγειν τι 
περὶ αὐτῶν: περὶ δὲ δὴ Θεῶν ἴσμεν ὡς ἴχομεν. ἵνα δὲ 5 
σαφέστερον ὃ λέγω δηλώσω, τῇδέ µοι συνεπιοπέαθε. µί- 
µησιν μὲν γὰρ δὴ καὶ ἀπεικασίαν τὰ παρὰ πάντων ἡμῶν 
ῥηθέντα χρεών που γενέσθαι" τὴν δὲ τῶν γραφέων εἰδωλο- 
ποιίαν περὶ τὰ θεῖά τε καὶ τὰ ἀνθρώπινα σώματα γιγνοµένην 
ἴδωμεν ῥᾳστώνης τε πέρι καὶ χαλεπότηεος πρὸς τὸ τοῖς ιο 
ὁρῶσι δοχεῖν ἀποχρώντως µεμιμῆσθαι, καὶ κατοφάµεθα, 147 

ὅτι γῆν μὲν καὶ ὄρη καὶ ποταμοὺς καὶ Όλην οὐρανύόν τε 
ἑύμπαντα καὶ τὰ περὶ αὐτὸν ὄντα καὶ ἠόντα πρῶτον μὲν 
ἀγαπῶμεν ἄν τίς τι καὶ βραχὺ πρὸς ὁμοιόεητα αὐτῶν 
ἀπομιμεῖσθαι δυνατὸς ᾖ, πρὸς δὲ τούτοις, ἅτε οὐδὲν ι5 
εἰδύτες ἀκριβὶς περὶ τῶν τοιούτων, οὔτε ἐξετάξομεν οὔτε 

ἐλέγχομεν τὰ γεγραµµένα, σχιαγραφίᾳ δὲ ἀσαφεῖ καὶ ἅπα- 
τηλῷ χρώµεθα περὶ αὐτά: τὰ δὲ ἡμέτερα ὁπόταν τις ἔπι- D 
χειρῇ σώματα ἀπεικάζειν, ὀξέίως αἰσθανόμενοι εὐ παρα- 

λειπύµενον διὰ τὴν ἀεὶ ξύνοικον κατανόησιν χαλεποὶ κρι- 10 

ταὶ γιγνόμεθα τῷ μὴ πάσας πάντως τὰς ὁμοιότητας ἆπο- 
διδόντι. ταὐτὸν δὴ καὶ κατὰ τοὺς λόγους ἰδεῖν δεῖ γιγνό- 

a. — 9. καὶ ἀνθρώπινα α, καὶ οὐράνια Όοτ- 
nario απείοτο ο, Malim τὰ οὐκ ἀνθρώπινα, — Ῥτοι. 344 C. On. — 10. καὶ λεπτύτητος a. — τὸ om. a. — 11. µε: 
μιμῆσθαι) μὲν μιμεῖσθαι α. — 13. τε καὶ ξύμπαντα 4. — 14. τίς τι] τισι a. 
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509 µενον, ὅτι τὰ μὲν οὐράνια καὶ Θεῖα ἀγαπῶμεν καὶ σµι- 
κρῶς εἰκότα λεγόμενα, τὰ δὲ θνητὰ καὶ ἀνθρώπινα ἄκρι- 

Ε βῶς ἐξεεώζομεν. ἐκ δὴ τοῦ παραχρῆμα νῦν λεγόμενα, τὸ 

πρέπον ἂν μὴ δυνώµεθα πάντως ὠποδιδόναι, συγγιγνώ- 

ὄσκειν χρεών: οὗ γὰρ ὡς ῥάδια τὰ θνητὰ ἆλλ ὡς χαλεπὰ 

πρὸς δόξαν ὄντα ἀπεικάζειν δεῖ διαγοείσθαι. ταῦτα δὴ 
108 µβουλόμενος ἡμᾶς ὑπομνῆσαι, καὶ τὺ τῆς συγγρώµης οὐκ 

ἔλαττον ἁλλὰ μεῖζον αἰῶν περὶ τών μελλόντων ῥη8ήσέ- 

148 σθαι, πάντα ταῦτα εἴρηκα, ὦ Σώκρατες. εἰ δὴ δικαίως 

10 αὐτεῖν φαίνοµαι τὴν δωρεών, ἑκόντες δίδοτε. 
Σ0, Τί δ' οὐ µέλλομεν, ὦ Κριτία, διδύνα: καὶ 

πρὺς γ ἔτι τρίτῳ δεδόσθω ταὐτὸν τοῦτο Ἑρμοκράτει 

παρ ἡμῶν. δήλον γάρ, ὡς ὀλίγον ὕστερον, ὅταν αὐτὸν 
δέῃ λέγειν, παραιτήσεται καθώπερ ὑμεῖς; ἵν οὖν ἑτέραν 

Β 16 ἀρχὴν ἐκπορίζηται καὶ μὴ τὴν αὐτὴν ὀναγκασθῃῇ λέγειν, 
ὡς ὑπαρχούσης αὐτῷ συγγνώµης εἰς τότε οὕτω λεγέτω. 

προλέγω γε μήν, ὦ φίλε Κφιτία, σοὶ τὴν τοῦ Θεάερου 

διάνοιαν, ὅτι θαυμαστῶς ὁ πρότέφος εὐδοχίμηκεν ἐν αὐτῷ 
ποιητής, ὥστε τῆς συγγνώµης δεήσει τινός σοι παμπόλλης, 

30 εὖ µέλλεις αὐτὰ δυνατός γενέσθαι παραλαβεῖν. 

ΕΡ. Τωαύτὸν µήν, ὦ Σώκρατες, κἀμοὶ παραγγέλλεις 
ὅπερφ τῷδε. ᾽αλλὰ γὰρ ἀθυμοῦντες ἄνδρες οὕπω τρόπαιον 
ἔστησαν, ὦ Κφιτία" προϊέναι τε οὖν ἐπὶ εὺν λόγον ἄν- 
δρείως χρή, καὶ τὸν Παίωνά τε καὶ τὰς Μούσας ἔπικα- 

αδλούµενον τοὺς παλαιοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ὄντας ἀναφαί- 
γειν τε καὶ ἐμνεῖν, 

ΚΡ. Ὦ φίλε Ἑρμόκρατες, τῆς ὑστέρας τεταγµένος, 
ἐπίπροσθεν ἴχων ἄλλον ἔτι Θαῤῥεῖς. τοῦτο μὲν οὖν οἷόν 

149 ἔσειν, αὐτό σοι τάχα δηλώσει: παραμυθουμένῳ ὅ' οὖν 
Dao καὶ παραθαῤῥύνοντί σοι πειστέον, καὶ αρὸς οἷς θεοῖς 

εἶπες, τούς τε ἄλλους κλητέον καὶ δὴ καὶ τὰ μάλσότα 
Μνημοσύνην. σχεδὺν γὰρ τὰ µέγιστα ἡμῖν τῶν λόγων ἐν 
ταύτῃ τῇ Διῷ πάνε ἐστί µνησθέντες γὰρ ἱκανῶς καὶ 
ἀπαγγείίαντες τά ποτε ῥηθέντα ὑπὸ τῶν Ἱερίων καὶ δεῦρο 

35 ὑπὸ Σόχωνος κοµισθέντα, στιδὸν οἵδ' ὅτι τῷδε τῷ θεά- 
τρω δόξοµεν τὰ προσήχοντα μετρίως ἀποτετελεκέναι. τοῦτ' 

Εξ οὖν αὐτὺ ἤδη δραστέον, καὶ µελλητέον οὐδὲν ἔτι. 
Πάντων δὴ πρῶτον μνησθῶμεν, ὅτι τὸ κεφάλαιον ἦν 

ἑνάκις χίλια ἔτη, ἀφ' οὗ γεγονὼς ἐμηνύθη πόλεμος τοῖς 
«ο θ) ὑπὶρ Ἡρακλείας σεήλας ἔξω κατοικοῦσι καὶ τοῖς ἐνεὺς 

πᾶσιν: ὃν δεῖ νῦν διαπεραίνειν. τῶν μὲν οὖν ἤδε ἡ πόλις 

ἄρξασα καὶ πάντα τὸν πόλεμον διαπολεµήσασα ἐλέγετο, 
τῶν δ' οἱ τῆς ᾿Ατλαντίδος νήσου βασιλεῖς, ἣν δὴ ιβύης 
καὶ Ασίας µείζω νῆσον οὖσαν ἔφαμεν εἶναί ποτε, νῦν δὲ 

αὖ ὑπὸ σεισμῶν δῦσαν ἄπορον πηλὸν τοῖς ἐνθένδε ἐκπλέονσιν 

6 

Πά4ΑΤΩΟΝΟΣ ΚΡΙΤΙΗΣ. 108. 109. 110. 

ἐπὶ τὸ πᾶν πέλαγος, ὥστε µηκέτι πορεύεσθαι, πωλυτὴν 30ο 
παρασχεῖν. τὰ μὲν δὴ πο]λὰ ἔθνη βάρβαρα, καὶ ὅσα 
Ελλήνων ἦν γένη τότε, καθ’ ἕκαστα ἡ τοῦ λόγου διέξο- 
δος οἷον ἀνειλλομένη, τὺ πφοστυχὸν ἑκασταχοῦ δηλώσει" 
τὸ δὲ ᾽Αθηναίων τε τῶν τότε καὶ τῶν ἐναντίων, οἷς ὅμε- 
πολέμησαν, ἀνάγκη κατ ἀρχὰς διελθεῖν πρῶτα, τήν τε 
δύναμιν ἑκατέρων καὶ τὰς πολιτείας. αὐτῶν δὲ τούτων 

τὰ τῇδε ἔμπροσθεν προτιµητίον εἰπεῖν. 

Θεοὶ γὰρ ὤπασαν γῆν ποτὲ κατὰ τοὺς τόπους διε- Β 
λάγχανον, οὐ κατ ἔριν' οὐ γὰρ ἂν ὀρθὸν ἴἔχοι λόγον 10 
Φιοὺς ἀγνοεῖν τὰ πρέποντα ἱκάστος αὐτῶν, οὐδ' αὖ 
γιγρώσκοντας τὸ μᾶλλον ἅλίοις πφοσῆκον τοῦτο ἑτέρους 
αὐτοῖς δι ἐρίδων ἐπιγειρεῖν κεᾶσθαι. δίκης δὴ κλήροις 
τὸ φίλον λαγχάνοντες κατῴκιζον τὰς χώρας, καὶ κατοικ{- 

σαντες, οἷον ρομῆς ποίµνια, κεήµατα καὶ θρέμματα ἔαυ- 15 
τῶν ἡμᾶς ἵερεφον, πλὴν οὐ σώμασι σώματα βιαζόµενοε, 
καθάπερ ποιμένες κτήνη πληγῇ »έµοντες, ἀλλ ᾗ µάλστα 
εὔστροφον ζῶον, ἐκ πρύμνης ἀπευθύνονεες οἷον οἴακι 
πειθοῖ ψφυχῆς ἐφαπτόμενοι κατὰ τὴν αὐτῶν διάνοιαν, 
οὕτως ἄγοντες τὸ θγητὸν πᾶν ἐκυβέρνων. ἄλλοι μὲν οὖν 30 

κατ ἄλλους τόπους κληρουχήσανεες Θεῶν ἐκεῖνα ἐκόσμουν, 

150 

"Ἠφαιστος δὲ κοινὴν καὶ ᾿4θηνᾶ φύσιν ἴχοντες, ἅμα μὲν 

1. τἀνθρώπινα α. -- 8. εἰ δὲ δὴ ᾱ. -- 13. διδόσθω a. 
μησεν a. 
- 35. οἶσθ) ὅτι καὶ τῶδε α. — 34. ἐννάκις ἴτη χίλια a. ---43. ἄρχουσα a. — 45. δυύανάπορον a. -- τοῖς 

1. πᾶν) πέραν neu⸗ aus, ἀναπεπταμένον ΊΝ {εκ εἰπωαπηες coli. HUerodot. 8, 60. 
ὧς ᾱ, — 13. δὴ) δὲ a. — 19. τὰ φίλων a. — 15. νομεῖς a. λουμένη a. -- 6. οἷς) 

ἀδεϊφὴν ἐκ ταὐτοῦ πατρός, ἅμα δὲ φιλοσοφία φιλοτεχνίᾳ {54 
τε ἐπὶ τὸ αὐτὰ ἐλθόντες, οἵἴτω μίαν ἄμφω λῆξιν τήνδε 
τὴν χώραν εἰλήχατον ὡς οὐείαν καὶ πρόόφοφον ἀρετῇ 3 
καὶ φφονήσει πεφυκνῖαν, ἄνδρας δὲ ἀγαθοὺς ἐμποιήσαντες 

αὐτόχθονας ἐπὶ νοῦν ἴθεσαν τὴν τῆς πολιτείας τάξιν" 
ὧν τὰ μὶν ὀνόματα σίσωται, τὰ δὲ ἴργα διὰ τὰς τῶν 

παραλαμβανόντων φθορὰς καὶ τὰ µήκη τῶν χρόνων ἦφα- 
νίσθη” τὸ γὰρ περιλειπόµενον ἀεὶ γένος, ὥσπερ καὶ πφρό- 30 
σῦεν ἐῤῥήθη, κατελείπετο ὄρειον καὶ ἀγράμματον, τῶν 

ἐν τῇ χώρᾳ δυναστῶν τὰ ὀνόματα ἀκηκοὺς µόνον καὶ 
βραχέα πρὸς αὐτοῖς τῶν ἴργων. τὰ μὶν οὖν ὀνόματα τοῖς 
ἐκγόνοις ἐείθεντο ἀγαπῶντες, τὰς δὲ ἀφετὰς καὶ τοὺς Ἐ 

γόµους τῶν ἔμπροσθεν οὐκ εἰδότες, εἶ μὴ σχοτεινὰς περὶ 15 
ἑκάστων τινᾶς ἀκοάς, ἐν ἀποφία δὲ τῶν ἀναγκαίων ἐπὶ 

πολλὰς γενεάς ὄντες καὶ αὐτοὶ καὶ παῖδες, πρὸς οἷς ἠπό- 

ρουν τὺν ροῦν ἔχοντες, τούτων πίφι καὶ τοὺς λόγους ποι- 

ούμενοι, τῶν ἐν τοῖς πρόσθεν καὶ πάλαι ποτὲ γεγονότων 
ἡμέλουν. μυθολογία γὰρ ἀναζήτησίς τε εῶν πα]ἰαιῶν μετὰ 40 

σχολῆς ἅμ᾽ ἐπὶ τὰς πόλεις ἔρχεσθον, ὕταν ἴδητόν τισιν 
ἤδη τοῦ βίου τάναγκαῖα κατεσκευασµένα, πρὶν δὶ οὔ. 
ταύτῃ δὴ τὰ τῶν παλαιῶν ὀνόματα ἄνευ τῶν ἔργων δια- 
σέσωται. λέγω δὲ αὐτὰ τεκµαιρύµενος, ὄει Κέκροπός τε 

καὶ Ἐρεχθέως καὶ Ἐφιχθονίου καὶ Ἐφυσίχγθονος τῶν τεα.5θθ 
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— 16. εἰς τότε οὕτω] ἵστω, οὕτω τε ᾱ, — 18. εὐδοκί- 
ο σαν παιῶνά 4. -- 37. ὑσεραίας α. — 39. αὐεός α. — 31. καὶ post δἡ οπι. a. — 33. τὴν Μνημοσύνην α. 

ἐνθένδε a. 
— 3. τότε γένη ac. — 4. άνει- 

— κτήματα καὶ ποίμνια καὶ 
θρέμματα α. -- 17. {] ἢ a. — μάλιστα διάνοιαν medn⸗ omissis) a. — 13. αὐτῶν Uaiterus: αὐτῶν be. — 150. ἅπαν 
a. — 23. φιλοτεκνίᾳ ᾱ. -- 18. σέσωσται ᾱ. — 33. τῷ µήκει a. — 40. διασέσωσται a. — 49. Ἐρισίχθονος a. 



1... ε.φ. 

ἩΒ ἄλλων τὰ πλεῖστα, ὕσαπερ καὶ Θησέως τῶν ἄνω περὶ τῶν 
ὀνομάτων ἑκάστων ἀπομνημονεύεται, τούτων ἐκείνους τὰ 
πολλὰ ἐἔπο"ομ ζονεας τοὺς Ἱερές Σόλων ἔφη τὸν τότε 

διηγεῖσθαι πόλεμον, κἄτα τῶν γυναικῶν κατὰ ταὐτά. 
σκαὶ δὴ καὶ εὺ τῆς Θεοῦ σχῆμα καὶ ἄγαλμα, ὧς κοινὰ 
ετότ᾽ ἦν τὰ ἐπιτηδεύματα ταῖς τε γυναιξὶ καὶ τοῖς ἀνδράσι 
τὰ περὶ εὖν πόλεµον, οὕτω κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν νόµον ὠπλι- 
σµένην τὴν θεὸν ἀνάθημα εἶναι τοῖς τότε, ἔνδειγμα ὅτι 

ϱ πάνθ᾽ ὅσα ξύννομα ζῶα θήλεα καὶ ὅσα ἄῤῥενα, τὴν 
1 προσήκουσα» ἀρετὴν ἑκάστῳ γένει πᾶν κοιρῇ δυνατὸν ἐπι- 

τηδεύειν πέφυκεν. δικει δὲ δὴ τό ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ 
τὰ μὲν ἆἅλλα ἔθνη τῶν πολιεῶν περὶ τὰς δημιουργίας 
ὄντα καὶ τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφήν, τὸ δὲ µάχιμον ὑπ' ἂν- 
δρών θείων κατ ἀρχὰς ἀφορισθὲν ὧκει χωρίς, πάντα εἰς 

(δτροφὴν καὶ παίδευσιν τὰ προσήκοντα ἴχον, ἴδιον μὲν αὖὐ- 
τῶν οὐδεὶς οὐδὲν κεκτηµένος, ἅπαντα δὲ) πάντων κοινὰ 

Ὁ µνοµίζοντες αὐτῶν, πέρα δὲ Ἱκανῆς εροφῆς οὐδὲν ἀξιοῦν- 
103 τες παρὰ τῶν ἄλλων δέγεσθαι πολιτῶν, καὶ πάντα δὴ 

ο πὰ χθὶς λεγθέντα ἐπιτηδεύματα ἐπιτηδεύοντες, ὅσα περὶ 
πυτῶν ὑποτεθέντων ἐῤῥήθη φυλάκω». Καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ 

τῆς χώρας ἡμῶν πιθανὺν καὶ ἁληθὲς ἐλέγετο, πρῶτον μὲν 
τοὺς ὕρους αὐτὴν ἐν τῷ τότ᾽ ἴχειν ἀφωρισμένους πρὺς 
τὸν Ἰσθμὸν καὶ τὸ κατὰ τὴν ἄλλην ἤπειρον µέχρι τοῦ 

Ε ἨΚιθαιρῶνος καὶ Πάρνηθος εῶν ἄκρων, καταβαίνειν δὲ 
στοὺς ὄρονυς ἐν δεξιᾷ τὴν ΏὩρωπίαν ἴχοντας, ἐν ἀριστερᾷ 

δὲ πρὺς θαλάετης ἀφορίζοντας τὸν Ασωπύν, ἀρετῇ δὲ 

πᾶσαν γῆν ὑπὺ τῆς ἐνθάδε ὑπερβάλλεσδαι, διὸ καὶ ὃν- 
γατὴν εἶναι τύτε τρέφειν τὴν χώραν οτρατύπεδον πολὺ 

τῶν περιοίκων. µέγα δὲ τεκµήριον ἀρετῆς': τὸ γὰρ νῦν 
40 αὐτῆς λείψανον ἐνάμιλλόν ἐσει πρὸς ἠντινοῦν τῷ πάµφο- 

411 ρον εὔκαρπόν τε εἶναι καὶ τοῖς ῥώοις πᾶσιν εὔβοτον. τότε 

δὲ πρὺς τῷ κάλλει καὶ παμπλ]ήθη ταῦτα ἔφερε. πῶς οὖν 
δἡ τοῦτο πιστύν, καὶ κατὰ τί λείφανον τῆς τότε γῆς 
ὀρθῶς ἂν λέγοιεο; πᾶσα ἀπὸ τῆς ἄλλης ἠπείρου μακρὰ 

as προτείνουσα εἰς τὸ πέλαγος οἷον ἄκφα κεῖται' τὸ δὴ τῆς 
Φαλώττης ἀγγεῖον περὶ αὐτὴν τυγχάνει πᾶν ἀγχιβαθὶς ὄν. 
πολλῶν οὖν γεγονύεων καὶ μεγάλων κατακλυσμῶν ἐν τοῖς 

158 ἐνακιοχιλίοιᾳ ἔτέσι, τοσαῦτα γὰρ πρὸς τὸν νῦν ἀπ ἐκείνου 
Β roũ Ἰρόνου γέγονεν ἴτη, τὸ τῆς γῆς ἐν τούτοις τοῖς χρό- 

ρο2οις καὶ πάθεσιν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ἀποῤῥέον οὔτε χώμα, 
ὡς ἐν ἄλλοις τόποις, πφοχοὶ λόγου ἄξιον ἂεί τε κύκλῳ 

ε κῴτα] καὶ τὰ πο. -- κατὰ ταὐτά ] καὶ ταῦτα 4. — 6. τε ο. a. — 7. γάμον) χρόνον α. -- 
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:ὑὐγρὰ διαφερόντως γῆς αὐτὴν ψιλὴν περιτήξασα πεποίηκε, 

—8 

περιῤῥέον εἰς βάθος ἀφανίζτεαι" λέλειπται δή, —— 

ἐν ταῖς μικραῖς νήσοις, πρὺς τὰ εότε τὰ νῦν οἷον νοσή- 

σαντος σώματος ὀστᾶ, πεφιεῤῥνηκνίας τῆς γῆς ὅση πίειρα 
καὶ μαλακή, τοῦ λεπτοῦ σώματος τῆς χώρας μόνου λει- 
φθέντος. τότε δὲ ἀκέραιος οὖσα τά τε ὄρη γηλόφους ύψη- 5᾽ 
λοὺς εἶχε, καὶ τὰ Φελλέως νῦν ὀνομασθέντα πεδία πλήρη ϐ 
γῆς πιείρας ἐκέκτητο, καὶ ποὶλὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν ὕλην 

εἶχεν,' ἧς καὶ νῦν ἔτι φανερὰ τεκμήρια" τῶν γὰρ ὁρῶν 

ἔστιν ἃ νῦν μὲν ἔχει µελίτταις µόναις τροφήν, Ἰρόνος δ᾽ 
οὐ πάμπολυς, ὅτε δένδρων αὐτόθεν εἰς οὐκοδομήσεις τὰς 19 
µεγίστας ἐρεψίμων τµηθέντων οτεγάσματ ἐσεὶν ἔτι σᾶ. 
ποὶλὰ ὃ) ἦν ἄλλ ἥμερα ὑψηλὰ δένδρα, νομὴν δὲ βοσκή- 
µασιν ἀμήχανον ἴφερε. καὶ δὴ καὶ τὸ κατ ἐνιαυτὸν ὕδωρ 
ἐκαρποῦτο ἐκ ιός, οὐχ ὡς νῦν ἀπολλῦσα ῥέον ἀπὸ φι- Ὁ 
λῆς τῆς γῆς εἰς θάλατταν, αλλὰ πολὶλὴν ἔχουσα καὶ εἰςιδ 
αὐτὴν καταδεχοµένη, τῇ κεφαµίδι στεγούση γῇ διαταμιευ- 

οµένη τὸ καταποθὲν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ὕδωρ εἰς τὰ κοῖλα 155 
ἀφιεῖσα, κατά πάντας τοὺς τόπους παρείχεο ἄφθονα 
κρηνῶν καὶ ποταμῶν νάµατα, ὧν καὶ νῦν ἔτι ἐπὶ ταῖς 
πηγαῖς ταῖς πρότεφον οὔσαις ἱερὰ λελειµµένα ἐστὶ σημεῖα, 39 

ὅτι περὶ αὐτῆς ὡληθῆ λέγεται τὰ νῦν. Τὰ μὲν οὖν τῆς ' Ε 
ἄλλης χώρας φύσει τε οὕτως εἶχε, καὶ διεκεκόσµητο, ὡς 
εἰκός, ὑπὸ γεωργῶν μὲν ἀληθινῶν καὶ πραετόντων αὐτὸ 
τοῦτο, φιλοκάλων δὲ καὶ εὐφυῶν, γῆν δὲ ἀρίστην καὶ 
ὕδωρ ἀφθονώτατον ἐχόντων καὶ ὑπὲρ τῆς γῆς ώρας µε-ὸ 
τριώτατα κεκραµένας' τὸ ὅὃ' ἄσευ κατωκισμένον ὦὧδ' ἦν 
ἐν τῷ τότε χρόνῳ. πρῶτον μὲν τὸ τῆς ἀκφοπόλεως εἶχε 
τότε οὐγ ὡς τὰ νῦν ἴχει. νῦν μὶν γάρ µία γενοµένη νὺξ 

"ο 

σεισμῶν ἅμα καὶ πρὸ τῆς ἐπὶ «Φευκαλίωνος φθορᾶς τρίτου 30 
πρότερον ὕδατος ἐξαισίου γενομένου" τὸ δὲ πρὶν ἐν ἑτέρῳ 
χθόνῳ μέγεθος μὲν ἦν πρὸς τὺν Ηριδανὸν καὶ τὸν Ἰλι- 
σὺν ἀποβεβηκνῖα καὶ πεφιειληφνΐῖα ἐντὸς τὴν Πύκνα καὶ 
τὸν υκαβηττὸν ὅρον ἐκ τοῦ καταντικρὺ τῆς Πυκνὸς 
ἔχουσα, γεώδηο ὃ) ἦν πᾶσα καὶ πλὴν ὀλίγων ἐπίπεδος 35 
ἄνωθεν. ᾠκεῖτο δὲ τὰ μὲν ἔξωθεν, ὑπ αὐτὰ τὰ πλάγια Β 
αὐεῆς, ὑπὸ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν γεωφγῶν ὕσοι πλη- 
σίον ἐγεώργουν' τὰ ὅ᾽ ἐπάνω τὸ µάώχιμον αὐτὸ καθ αὐτὸ 106 
µόνον γένος περὶ τὸ τῆς ᾿θηνᾶς Ηφαίσεου τε Ἱερὸν κα- 
τφκήκειν, οἷον μιᾶς οὗκίας κῆπον ἑνὶ περιβόλῳ πφοσπερι- 10 

βεβλημένοι. τὰ γὰρ πρὸς βοῤῥᾶ αὐτῆς ᾧκουν οἰκίας χοι- 

5. θεὰν ᾱ. — 
— 47. ὑπὶρ α. 
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νὰρ καὶ ἐυσσίεια͵ χειμερινὰ κατασκευασάµενοι καὶ πάντα, 

ὅσα πρέποντα ἦν τῇ κοινῇ πολιτεία δὲ οἐκοδομήσιων 

ὁ ὑπάρχειν αὐτῶν καὶ τῶν Ἱερῶν, ἄνευ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου : 

τούτοις γὰρ οὐδὲν οὐδαμόσε προσεχρῶντο, ἁλλὰ τὸ μέσον 
βὑπερηφανίας καὶ ἀνελευθερίας µεταδιώκοντες κοσµίας 
ᾠκοδομοῦντο οὐκήσεις, ἐν αἷς αὐτοί τε καὶ ἐκγόνων ἔκγο- 
νοι καταγηρῶντες ἄλλοις ὁμοίοις τὰς αὐτὰς ἀεὶ παρεδίδο- 

σαν’ τὰ δὲ πρὸς νότου κήπους καὶ γυμνάσια συσσίειά τε 

ἀνέντες οἷα θέρους κατεχγρῶντο ἐπὶ ταῦτα αὐτοῖς. κρήνη 
105 ἦν µία κατὰ τὸν τῆς νῦν ἀκροπόλεως τόπον, ἧς ἆπο- 

ϱ σβεσθείσης ὑπὸ τῶν σεισμῶν τὰ νῦν νάµατα σμικρὰ κύκλῳ 
καταλέλειπται, τοῖς δὲ τότε πᾶσι παρεῖχεν ἄφθονον ῥεῦμα, 
εὐκρὰς οὖσα πρὸς χειμῶνά τε καὶ θέρος. τούτω δὴ κα- 
τῴκουν τῷ σχήµατι, τῶν μὲν αὐτῶν πολιτῶν φύλακες, 

Ιδτῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων ἡγεμόνες ἑκόντων, πλῆθος δὲ δια- 

φυλώττοντες ὃ τι μάλιστα ταὐτὺν ἑαυτῶν ειναι πρὸς τὸν 
157. ἀεὶ χρύνον ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, τὸ δυνατὸν πολεμεῖν 

ἤδη καὶ τὸ ἔτε, περὶ δύο μάλιστα ὄντες µυριάδας. 
Ε Οὗτοι μὲν οὖν δὴ τοιοῦτοί τε ὄντες αὐτοὶ καί τινα 

¶ τοιοῦτον ἀεὶ τρόπον τήν τε ἑαυτῶν καὶ τὴν Ἑλλάδα δίκῃ 
διοικοῦντες, ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ ᾿σίαν κατά τε σω- 
µάτων κάλλη καὶ κατὰ τὴν τῶν φυγῶν παντοίαν ἀρετὴν 
ἑλλόγιμοί τε ἦσαν καὶ ὀνομασεότατοι πάντων τῶν τότε" 
τὰ δὲ δὴ τῶν ἀνειπολεμησάντων αὐτοῖς οἷα ἦν ὥς τε ἀπ᾿ 

33 ἀρχῆς ἐγένετο, µνήµης ἂν μὴ στεφηθῶμεν ὧν ἴτι παῖδες 
ὄντες ἠκούσαμεν, εἰς τὸ μέσον αὐτὰ νῦν ἀποδώσομεν ὑμῖν 
τοῖς φίλοις εἶναι κοινά. 

Τὸ ὅ᾽ ἴτι βραχὺ πρὸ τοῦ λόγου δεῖ δηλῶσαι, μὴ πολ- 
λάκις ἀκούοντες Ἑλληνικὰ βαρβάρων ἀνδρῶν ὀνόματα 

30 Θαυμάζητε΄ το γὰρ αἴτιον αὐτῶν πεύσισθε. Σόλων ἅτ' 
ἐπινοῶν εἰς τὴν αὐτοῦ ποίησιν καταχρήσασθαι τῷ λόγω, 
διαπυνθανόµενος τὴν τῶν ὀνομάτων δύναμιν, εὗρε τούς 

τε ἡγυπτίους τοὺς πρώτους ἐκείνους αὐτὰ γραψαμένους 
εἰς τὴν αὐτῶν φωνὴν µετενηνοχύτας, αὐτός τε αὖ πάλι» 

33 ἑκάστου τὴν διάνοιαν ὀνόματος ἁναλαμβάνων εἰ τὴν 

u ἡμετέραν ἄγων φωνὴν ἀπιγράφετο. καὶ ταῦτά γε δὴ τὰ 
γράμματα παρὰ τῷ πάππῳ τ᾽ ἦν καὶ ἔτ ἐστὶ παρ ἐμοὶ 

{58 νῦν διαµεμελέτηταί τε ὑπ ἐμοῦ παιδὸς ὄντος. ἂν οὖν 
ἀκούητε τοιαῦτα οἷα καὶ τῇδε ὀνόματα, μηδὶν ὑμῖν ἔσεω 

40 θαὔῦμα" τὸ γὰρ αἴειον αὐτῶν ἴχετε. μακροῦ δὲ δὴ λόγον 
τοιάδε τις ἦν ἀρχὴ τότε. 

Καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέχθη περὶ τῆς τῶν θεῶν 
λήξεως, ὅτι κατενείµαντο γῆν πᾶσαν ἔνθα μὲν µείζους 
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λήξεις, ἔνθα δὲ καὶ ἐλάττους, ἱερὰ θυσίας τε αὐτοῖς κα- 
τασκευάζοντες, οὕτω δὴ καὶ τὴν νῆσον Ποσειδῶν τὴν ϐ 
Ατλαντίδα λαχὼν ἐκγόνους ἑαυτοῦ κατώκισεν ἐκ θνητῆς 
γυναικὸς γεννήσας ἕν τινι τόπῳ τοιῴδε τῆς νήσου. πρὸς 
Φαλάετης μέν, κατὰ δὲ µέσον πάσης πεδίον ἦν, ὃ δὴ 
πάντων πεδίων κάλλιστον ἀρετῇ τε Ἱκανὸν γενέσθαι λέγε- 
ται. πρὸς τῷ πεδίῳ δ᾽ αὖ κατὰ µέσον σταδίους ὡς πεν- 
τήκοντα ἀφεστὺς' ἦν ὕρος βραχὺ πάντη. τούτῳ δ' ἦν 
ἔνοικος τῶν ἐκεῖ κατὰ ἀρχὰς ἐκ γῆς ἀνδρῶν γεγονότων 
Ἐύήνωρ μὲν ὄνομα, γυναικὶ δὲ συνοικῶν ευκίππῃ΄ Κλειτὼ ιο 

δὲ μονογενῆ Φυγατέρα ἐγεννησάσθην. ἤδη δ’ εἰς ἀνδρὸς 
ὥραν ἠκούσης τῆς κόρης ἤ τε µήτηρ τελευτᾷ καὶ ὁ πα- 
τήρ, αὐτῆς δὲ εἰς ἐπιθυμίαν Ποσειδῶν ἐλθὼν ξυμμίγνυ- 
ται, καὶ τὸν γήλοφον, ἐν ᾧ κατῴκιστο, ποιῶν εὐερκῆ 
περιῤῥήγνυσι κύκλῳ, Θαλάττης γῆς τε ἐναλλὰξ ἐλάττους 5 
µείζους τε περὶ ἀλλήλους ποιῶν τροχούς, δύο μὲν γῆς, {59 

Φαλάττης δὲ τρεῖς οἷον τορνεύων ἐκ µέσης τῆς νήσου, 
πάντη ἴσον ἀφεστῶτας, ὥστε ἅβατον ἀνθρώποις εἶναι: Ἐ 
πλοῖα γὰρ καὶ τὸ πλεῖν οὕπω τότ᾽ ἦν. αὐεὸς δὲ τήν τε 
ἐν µέσῳ νῆσον οἷα δὴ Θεὸς εὐμαρῶς διεκόσµησεν, ὕδατα 
μὶν διετὰ ὑπὸ γῆς ἄνω πηγαῖα κοµίσας, τὸ μὲν Θερµόν, 
φυχρὸν δὲ ἐκ κρήνης ἀποῤῥέον ἕτερον, τροφὴν δὲ παν- 
τοίαν καὶ ἱκανὴν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδούς" παίδων δὲ ἀῤῥέ- 
νων πέντε γενέσεις διδύµους γεννησάµενος ἐθρέφατο, καὶ 

τὴν νῆσον τὴν Ατλαντίδα πᾶσαν δέκα µέρη κατανείµας γν 
τῶν μὶν πρεσβυτάτων τῷ πφοτέρῳ γερομένῳ τήν τε µη- 
τρῴαν οἴκησιν καὶ τὴν κύκλῳ λῆξιν, πλείστην καὶ ἀρίστην 

οὖσαν, ἀπένειμε, βασιλέα τε τῶν ἄλλων κατέστησε, τοὺς 
δὲ ἄλλους ἄρχοντας, ἑκάσεω δὲ ἀρχὴν πολλών ἀνθρώπων 
καὶ τόπον πολλῆς χώρας ἔδωκεν. ὀνόματα δὲ πᾶσιν ἔθετο, 30 
τῷ μὲν πρεσβυτάτῳ καὶ βασιλεῖ τοῦτο, οὗ δὴ καὶ πᾶσα ἡ 
»ῆσος τό τε πέλαγος ἔσχεν ἐπωνυμίαν, ᾽Αελαντικὸν λεχθέν, 
ὅτι τοὔνομ' ἦν τῷ πρώτῳ βασιλεύσαντι τότε "αελας: τῷ 
δὲ διδύµῳ μετ ἐκεῖνόν τε γενυµένω, λῆξιν δὲ ἄκρας τῆς Β 
Ψήσου απρὸς Ἡρακλείων στηλῶν εἰληχότι ἐπὶ τὸ τῆς Γαδει- 35 
ρικῆς νῦν χώρας κατ ἐκεῖνον τὸν τόπον ὀνομαζομένης, 
Ελληνιστὶ μὲν Εὔμηλο», τὸ δ' ἐπιχώριον Γάδειρον, ὅπερ 
ὢν τὴν ἐπίκλησιν ταύτην ὄνομα παράσχοι. τοῖν δὲ δευτέ- 
ροιν γενοµένοιν τὸν μὲν ᾽Αμϕήφη, τὺν δὲ Εὐαίμονα ἑκά- 
λεσε᾽ τρίτοις δέ, Μνησέα μὲν τῷ προτέρῳ γενομένῳ, τῷ 
δὲ μετὰ τοῦτον Αὐτόχθονα": τῶν δὲ τετάρτων Ἑλάσιππον C 
μὲν τὸν πρότερον, ἸΜήστορα δὲ τὸν ὕστερον' ἐπὶ δὲ τοῖς 

πέµπτοις τῷ μὶν ἔμπροσθεν Αζάης ὄνομα ἰτέθη, τῷ δ᾽ 
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ὑστέρῳ Διαπρεπής. οὗτοι δὴ πάντες αὐτοί τε καὶ ἔκγονοι 
τούτων ἐπὶ γενεὰρ πολλὰς ὤκουν ἄρχοντες μὲν πολλῶν 
ἄλλων κατὰ τὸ πέλαγος νήσων», ἔτι δέ, ὥσπερ καὶ πρό- 

τερον ἐῤῥήθη, μέχρι τε Αἰγύπτου καὶ Τυῤῥηνίας τῶν 
5 ἐνεὺς δεῦρο ἐπάρχοντες. "Ατλαντος δὴ πολὺ μὲν ἄλλο καὶ 

Ὦ τίμιον γίγνεται γένος, βασιλεὺς δὲ ὁ πρεσβύτατος ἀεὶ τῷ 
πρεσβυτάτῳ τῶν ἐκγόνων παραδιδοὺς ἐπὶ γενεὰς πολλὰφ 
τὴν βασιλείαν διέσωζον, πλοῦτον μὲν κεκηµένοι πλήθει 
τοσοῦτον, ὅσος οὔτε πω πρόσθεν ἐν δυναστείαις τισὶ βα- 

10 σιλέων γέγονεν οὔτε ποτὶ ὕστερον γενίσθαι ῥάδιος, κατε- 
οκενασµένα δὲ πάντα ἦν αὐτοῖς, ὅσα ἐν πόλει καὶ ὅσα 
κατὰ τὴν ἄλλην χώραν ἦν ἔφγον κατασκευάσασθαι. ποὶλὰ 
μὶν γὰρ διὰ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς προσῄειν ἔξωθεν, πλεῖστα 

Ἐ δὲ ἡ νῆσος αὐτὴ παρείχετο εἰ τὰς τοῦ βίου κατασκενάς, 

164 15 πρῶτον μὲν ὅσα ὑπὸ µεταλλείας ὀρυτεόμενα σεερεὰ καὶ 

ὅσα τηκτὰ γέγονε, καὶ τὸ νῦν ὀνομαζόμενον µόνον, τότε 
δὲ πλέον ὀνόματος ἦν τὸ γένος ἐκ γῆς ὀρυετόμενον ὀρει- 

χάλκου κατὰ τόπους ποὶλοὺς τῆς νήσου, πλὴν χρυσοῦ 

τιµιώτατον ἐν τοῖς τότε ὄν' καὶ ὅσα Όλη πρὸς τὰ τεκτό- 

Ἴθνων διαπονήµατα παρέχεται, πάντα φέρουσα ἄφθονα, 

τά τε αὖ περὶ τὰ ζώα ἱκανῶς ἥμερα καὶ ἄγρια τρέφουσα. 

καὶ δὴ καὶ ἐλεφάντων ἦν ἐν αὐτῇ γένος πλείστον’ νομὴ 
γὰρ τοῖς τε ἄλλοις ζώοις, ὅσα καθ ἔλη καὶ λίμνας καὶ 

115 ᾖποταμούς, ὅσα τ' αὖ κατ ὄρη καὶ ὅσα ἓν τοῖς πεδίοις 

αλ νέμεται, ἐύμπασι παρῆν ἄδην, καὶ τούτῳ κατὰ ταὐτὰ ϕ 

ζώῳ, μεγίσεφ πεφυκύτι καὶ πολυβορωτάτῳ. πρὸς δὴ τού- 

τοις, ὅσα εὐώδη τρέφει που γῇ τὰ * ῥιζῶν ἢ χλόης ἢ 

ξύλων ἢ χυλῶν στακεῶν εἴτε ἀνθῶν ἢ καρπῶν, ἔφερέ 

εε ταῦτα καὶ ἔφερβεν εὖ. ἔτι δὲ τὸν ἤμερον καρπό», τόν 

οτε ξηρόν, ὃς ἡμῖν τροφῆς ἔνεκά ἐστι, καὶ ὅσοις χάριν 
τοῦ σίτου προσχρώµεθα -- καλοῦμεν δὲ αὐτοῦ τὰ µέρη 

Ἡ ῥὄὅσπρια -- καὶ τὺν ὕσος ἐύλινος, πώματα καὶ βρώ- 
µατα καὶ ἁλείμματα φέρων, παιδιᾶς τε ὃς ἕνεκα ἠδο- 
νῆς τε Ἰέγονε δυσθησαύριστος ἀκροδρύων καρπός, ὅσα 

465 1ύτε παραμύθια πλησμονῆς µεταδόρπια ἀγαπητὰ κάμνοντι 

τίθεµεν, ἅπαντα ταῦτα ἡ τότε ποτὲ οὖσα ὑφ ἡλίῳ νῆσος 
Ἱερὰ καλά τε καὶ θαυμαστὰ καὶ πἱήθεσιν ἄπειρα ἔφερε. 

ταῦτα οὖν λαμβάνοντες πάντα παρὰ τῆς γῆς κατεσκευά- 
ο ἔοντο τά τε Ἱερὰ καὶ τὰς βασιλικὰς οἰκήσεις καὶ τοὺς 

«ο λιμένας καὶ τὰ νεώρια καὶ βύμπασαν τὴν ἄλλην χώραν, 

τοιᾷδε ἐν τάξει διακοσμοῦντες. 

Τοὺς τῆς Θαλάττης τροχούς, οἳ περὶ τὴν ἀρχαίαν ἦσαν 
µητρόπολιν, πρῶτον μὲν ἐγεφύρωσαν, ὁδὺν ἔξω καὶ ἐπὶ 

τὰ βασίλεια ποιούµενοι. τὰ δὲ βασίλεια ἐν ταύτῃ τῇ τοῦ 
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Θεοῦ καὶ τῶν προγόνων κατοικήσει κατ᾿ ἀρχὰς ἐποιήσαντο 

εὐθύς, ἕτερος δὲ παρ ἑτέρου δεχόµενος, κεκοσμηµένα 
κοσμῶν, ὑπερεβάλλετο εἰ δύναμιν ἀεὶ τὸν ἴμπροσῦεν, Ὦ 
ἕως εἰς ἔκπληξιν µεγέθεσι κάλλεσί τε ἔργων ἠδεῖν τὴν οἵ- 
χησιν ἀπειργάσαντο. διώρυγα μὶν γὰρ ἐκ τῆς Φαλάετης ὃ 
ἀρχόμενοι τρίπλεθρον τὸ πλάτος, ἑκατὸν δὲ ποδῶν βά- 
Θος, µῆκορ δὲ πεντήκοντα σταδίων, ἐπὶ τὸν ἐξωτάτω 
τροχὸν συνέτρησαν, καὶ τὸν ἀνώπλουν ἐκ τῆς θαλάντης 
ταύτῃ πρὸς ἐκεῖνον ὡς εἰς ἀιμένα ἐποιήσαντο, διελόντες 
στόµα ναυσὶ ταῖς µεγίσταις ἱκανὸν εἰσπλεῖν. καὶ δὴ καὶ ιο 

τοὺς τῆς γῆς τροχούς, οἳ τοὺς τὴς Φαλάττης διεῖργον, Ε 
κατὰ τὰς γεφύρας διεῖλον Όσον μιῷ τριήρει διέκπλουν . {63 
εὖς ἀλλήλους, καὶ κατεστέγασαν ἄνωθεν, ὥστε τὸν ὑπό- 
πλουν κάτωθεν εἶναι" τὰ γὰρ τῶν τῆς γῆς τροχῶν χείλη 
βάθος εἶχεν ἱκανὸν ὑπερέχον τῆς Θαλάττης. ἦν δὲ ὁ μὲν 15 
μέγιστος τῶν τροχῶν, εἰς ὃν ἡ Θάλαττα συνετέτρητο, τρι- 
ατάδιος τὸ πλάτος, ὁ ὃ' ἑξῆς τῆς γῆς ἴσος ἐκείνῳ" τοῖν 
δὲ δευτέροιν ὁ μὲν ὑὐγρὸς δυοῖν σταδίοιν πλάτος, ὁ δὲ 
ἔηπρος ἴσος αὖ πάλιν τῷ πρόσθεν ὑγρῷ" σταδίου δὲ ὁ 
περὶ αὐτὴν τὴν ἐν µέσω νῆσον περιθέων. ἡ δὲ νῆσος, ἐν 39 
ᾗ τὰ βασίλεια ἦν, πέντε σταδίων τὴν διάµετρον εἶχε. 
ταύτην δὴ κύκλφ καὶ τοὺς εροχοὺς καὶ τὴν γέφυφαν πλε- 
8ριαίαν τὸ πλάτος οὖσαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν λιθίνω περιε- 
βάλλοντο τείχε, πύργους καὶ πύλας ἐπὶ τῶν γεφυρῶν 
κατὰ τὰς τῆς Θαλάττης διαβάσεις ἑκασταχόσε ἐπιστήσαν- 5 
τεο. τὸν δὲ λίθον ἔτεμνον ὑπὸ τῆς νήσου κύκλῳ τῆς ἐν 
µέσῳ καὶ ὑπὸ τῶν τροχῶν ἴξωθεν καὶ ἐντός, τὸν μὲν 

λευκόν, τὸν δὲ µέλανα, τὸν δὲ ἐρυθρὸν ὄντα" τέµνοντες 
δὲ ἅμα ἀπειργάζοντο νεωσοίκους κοίλους διπλοῦς ἐντός, Β 
κατηρεφεῖς αὐτῇ τῇ πέτρᾳ. καὶ τῶν οἰκοδομημάτων τὰ 39 
μὲν ἁπλᾶ, τὰ δὲ μιγνύντες τοὺς λίθους ποικίλα ὕφαινον 
παιδιᾶς χάριν, ἡδονὴν αὐτοῖς ξύμφυτο» ἀπονέμοντες" 
καὶ τοῦ μὲν περὶ τὸν ἐξωτάτω τροχὸν τείχους χαλκῷ πε- 
ριελάµβανον πάντα τὸν περίδροµον, οἷον ἁλοιφῇ πφοσ- 
χρώμενοι, τοῦ ὅ' ἐνεὸς καττιτέρῳ περιέτηκον, τὸν δὲ 35 

περὶ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν ὀρειχάλκῳ μαρμαρνγὰς ἔχονει CG 
πυρώδει.. Τὰ δὲ δὴ τῆς ἀκροπόλεως ἐντὸς βασίλεια κα- 

τεσκευασµένα ὧδ' ἦν. ἐν µέσω μὲν Ἱερὸν ἅγιον αὐτόθι 
τῆς τε Κλειτοῦς καὶ τοῦ Ποσειδώνος ἄβατον ἀφεῖτο, πε- 
ριβόλῳ χρυσῷ περιβεβλημένον, τοῦς) ἐν ᾧ κατ ἀρχᾶς 48 
ἐφίτυσαν καὶ ἐγέννησαν τὸ τῶν δέκα βασιλειδῶν γένος" 
ἔνθα καὶ κατ ἐνιαυτὸν ἐκ πασῶν τῶν δέχα λήξεων ὡραῖα 
αὐτόσε ἀπετέλουν Ἱερὰ ἐκείνων ἑκάστῳ. τοῦ δὲ Ποσειδῶ- 
νος αὐτοῦ νεὼς ἦν, σταδίον μὲν µῆκος, εὖρος δὲ τρια Ὁ 
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πλέθροις, ὄψος ὃ᾽ ἐπὶ τούτοις σύμμετρον ἐδεῖν, εἶδος δέ 
τι βαρβαρικὺν ἔχοντορ. πάντα δὲ ἔξωθεν περιήλειφαν 
τὸν φεὼν ἀργύρῳ, πλὴν τῶν ἀκρωτηρίων, τὰ δὲ ἀκρω- 

τήρια χρυσῷ. τὰ δὲ ἐντός, τὴν μὲν ὀροφὴν ἐλεφαντίνην 
— πᾶσαν χρυσῷ καὶ ἀργύρω καὶ ὀρειχάλκῳ πεποικι]- 
µένη», τὰ δὲ ἄλλα πάντα τῶν τοίχων τε καὶ κιόνων καὶ 
ἐδάφους ὀρειχάλκῳ περιέλαβον. χρυσᾶ δὲ ἀγάλματα ἐνέ- 
στησαν, τον μὲν θεὸν ἐφ᾽ ἅρματος ἱσεῶτα Ἑξ ὑποπτέρων 
ἵππων ἠνίοχον, αὐτόν τε ὑπὺ μεγέθους τῇ κοφρυφῇ τῆς 

10 ὀροφῆς ἐφαπτόμενον, ἈΝηρῆδας δὲ ἐπὶ δεἰφίνων ἑκατὸν 
κύκλῳ" τοσαύτας γὰρ ἐνόμιζον αὐτὰς οἱ τότε εἶναι. 
πολλὰ ὅ᾽ ἅλία ἀγάλματα ἰδιωτῶν ἀναθήματα ἑνῆν. περὶ 
δὲ τὸν νεὼν ἔξωθεν εἰκόνες ἁπάνεων ἔστασαν ἔκ χρυσοῦ, 
τῶν γυναικῶν καὶ αὐτῶν ὅσοι τῶν δέκα ἐγεγόνεσαν βασι- 

Ιδλέων, καὶ πολλὰ ἕτερα ἀναθήματα μεγάλα τῶν τε βασι- 
λέων καὶ ἰδιωτῶν ἐξ αὐτῆς τε τῆς πόλεως καὶ τῶν ἔξω- 

Θεν ὅσων ἐπῆρχον. βωμός τε δὴ ἐννεπόμενος ἦν τὸ µέ- 
111 Ἅγεθος καὶ τὸ τῆς ἐργασίας ταύτῃ τῇ κατασκενῇ, καὶ 

τὰ βασίλεια κατὰ τὰ αὐτὰ πρέποντα μὶν τῷ τῆς ἀρχῆς 
α9 µεγέθει, πρέποντα δὲ τῷ περὶ τὰ ἱερὰ κόσµῳ. ταῖς δὲ 

δὴ κρήναις, τῇ τοῦ ψυχροῦ καὶ τῇ τοῦ Φερμοῦ νάµατος, 
πλῆθος μὲν ἄφθονον ἐχούσαις, ἡδονῇ δὲ καὶ ἀρετῇ τῶν 
ἡδώτων πρὸς ἱκατέρου τὴν χρῆσιν δαυμαστοῦ πεφυκύτος, 
ἐχρώντο περιστήσαντες οὐκοδομήσεις καὶ δένδρω»ρ φυτεύ- 

ασεις πρεπούσας ὥδασι, δεξαµενάς τε αὖ τὰρ μὶν ὑπαι- 
Β δρίου, τὰς δὲ χειμεριὰς τοῖς Θερμοῖς λουτροῖς ὑποστέ- 

γους περιτιθέντες, χωρὶς μὲν βασιλικάς, χωρὶς δὲ ἴδιω- 

τικάς, ἴτι δὲ γυναιξὶν ἄλλας καὶ ἑτέρας ἵπποις καὶ τοῖς 
106 ἄλλοις ὑποξζυγίοις, τὸ πφόσφορον τῆς κοσµήσεως ἑκάστοις 
563 30 ἀπονέμοντες. τὸ δὲ ἀποῤῥέον ἦγον ἐπὶ τὸ τοῦ ΓΠοσειδῶ- 

νορ ἄλσος, δένδρα παντοδαπὰ κάλλος ὄψος τε δαιµόνιον 
ὑπὸ ἀρετῆς τῆς γῆς ἔχοντα, καὶ ἐπὶ τοὺς ἴξω κύκλονς 

ο δι ὀχεῶν κατὰ τὰς γεφύρας ἐπωχέτενον. οὗ δὴ πολλὰ 
μὲν ἱερὰ καὶ πολλών Φεῶν, πολλοὶ δὲ κῆποι καὶ γυμνά- 

Ίδσια ἐκεχειρούργητο, τὰ μὶν ἀνδρῶν, τὰ δὲ ἵππων χωρὶς 

ἐν ἑκατέρᾳ τῇ τῶν τροχγῶν νήσῳ τά τε ἄλλα καὶ κατὰ 

µέσην τὴν µείζω τῶν νήσων ἐξηρημένος ἱππόδρομος ἦν 
αὐτοῖς, σταδίου τὸ πλάτος ἔχων, τὸ δὲ µῆκος περὶ τὸν 
κύκλον ὅλον ἀφεῖτο εἰς ἅμιλλαν τοῖς ἵπποις. δορυφοφικαὶ 

10 δὲ περὶ αὐτὸν ἴνθεν τε καὶ ἔνθεν οἰκήσεις ἦσαν τῷ πλή- 
υ. θε τῶν δορυφόρων" τοῖς δὲ πισεοτέροις ἐν τῷ σµικρο- 

τέρῳ τροχῷ καὶ πρὸς τῆς ἀκροπόλεως μᾶλλον ὄντι διετέ- 
τακεο ἡ Φρουρά, τοῖς δὲ πάντων διαφέφουσι πρὸς πίστιν 
ἐντὸς τῆς ἀκροπόλεως περὶ τοὺς βασιλέας αὐτοὺς ἦσαν 

ο οὐκήσεις δεδοµέναι. τὰ δὲ νεώρια τριήρων μεστὰ ἦν καὶ 
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σχενῶν Όσα τριήρεσι προσήκει, πάντα δὲ ἐξηρτυμένα ἵκα- 

ρῶς. Λαἱ τὰ μὲν δὴ περὶ τὴν τῶν βασιλέων οἴκησιν οὕτω 
κατεσχεύαστο" διαβάνει δὲ τοὺς λιμένας ἔξω τρεῖς ὄντας 
ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς θαλάττης Πειν ἐν κύκλῳ τεῖχος, πεντή- ΕἘ 
κοντα σεαδίους τοῦ µεγίσεου εροχοῦ τε καὶ λιμένος ἀπέ- 167 
χον πανταχῇ, καὶ συνέκλειεν εἰς ταὐεὸν πρὸς τὸ τῆς διώ- 

ρυχος στόµα τὸ πρὺς Θαλάττης. τοῦτο δὴ πᾶν συνωκεῖτο 
μὲν ὑπὸ πολλῶν καὶ πυκνῶν οἰκήσεων, ὁ δὲ ἀνάπλους 
καὶ ὁ μέγιστος λιμὴν ἔγεμε πλοίων καὶ ἐμπόρων άφικνον- 
µένων πάντοθεν, φωνὴν καὶ θόρυβον παντοδαπὸν κτύ- 10 
πον τε μεθ) ἡμέραν καὶ διὰ νυκτὸς ὑπὸ πλήθους παρε- 
χοµένων. 

Τὸ μὲν οὖν ἄσευ καὶ τὸ περὶ τὴν ἀρχαίαν οἴκησιν 
σχεδὸν ὡς τότ’ ἐλέχθη, νῦν. διεµνηµόνευται" εῆς d ἄλλης 
χώρας ὡς ἡ φύσις εἶχε καὶ τὸ τῆς διακοσµήσεως εἶδος 1 838 
ἀπομνημονεῦσαι πειρατέον. πρῶτον μὲν οὖν ὁ τόπος ἅπας 
ἐλέγετο σφόδρα τε ὑψφηλὸς καὶ ἀπότομος ἐκ Φαλάχτης, τὸ 
δὲ περὶ τὴν πόλιν πᾶν πεδίον͵, ἐκείνην μὲν περιέχον, αὐτὸ 
δὲ κύκλῳ περιεχόµενον ὄρεσι µέχρι πρὸς τὴν Φάλατταν 
καθειµένοις, λεῖον καὶ ὁμαλές, πρόµηκες δὶ πᾶν, ἐπὶ 1ο 
μὲν Θάτερα τρισχιλίων σταδίων, κατὰ δὲ µέσον ἀπὸ Θα- 

λάετης ἄνω δισχιλίων. ὁ δὲ τόπος οὗτος ὅλης τῆς νήσου 
πρὺς νότον ἐέτραπτο, ἀπὸ τῶν ἄρκτων κατάβοῤῥος. τὰ Β 
δὲ περὶ αὐτὸν ὄρη τότε ὑἡμνεῖτο π]ῆθος καὶ μέγεθος καὶ 
κάλλος παρὰ πάντα τὰ νῦν ὄνεα γεγονέναι, πολλὰς μὲν χε 
κώμας καὶ πλουσίας περιοίκων ἐν ἑαυτοῖς ἴχοντα, ποτα- 
μοὺς δὲ καὶ λίµνας καὶ λειμῶνας τροφὴν τοῖς πᾶσιν ἡμέ- 
ροις καὶ ἀγρίοις Ἱκανὴν θρέμμασιν, ὕλην δὲ καὶ πλήθει 
καὶ γένεσι ποικίλην Σύμπασί τε τοῖς ἔργοις καὶ πρὸς ἕκα- 
στα ἄφθονον. ὧδε οὖν τὸ πεδίον φύσει καὶ ὑπὸ βασι- πο 
λέων πολλῶν ἐν πολλῷ χρόνῳ διεπεπόνητο. τετράγωνο ϐ 
μὲν. αὐθ᾽ ὑπῆρχε τὰ πλεῖοτ' ὀρθὸν καὶ πρόµηκες: ὃ τι 
ὃ) ἐνέλειπε, κατεύθυντο τάφρου κύκλῳ περιορυχθείσης. 
τὸ δὲ βώθος καὶ πλάτος τό τε µῆνκος αὐτῆς ἄπιστον μὲν 
τὸ λεχθέν, ὡς χειροποίητον ἔργον, πρὸς τοῖς ἄλλοις δια- ας 
πονήµασι τοσοῦτον εἶναι, ῥητίον δὲ ὃ γε ήἠκούσαμεν' πλέ- 
Όρου μὶν γὰρ βάθος ὀρώρυκτο, τὸ δὲ πλάτος ἁπάντη 
σταδίου, περὶ δὲ πᾶν τὸ πεδίον ὀρυχθεῖσα σννέβαινεν D 

εἶναι τὸ µῆκος σεαδίων µυρίων. εὰ ὃ) ἐκ τῶν ἀρῶν κα- 
ταβαίνοντα ὑποδεχομένη ῥεύματα καὶ περὶ τὸ πεδίον ἂυ 
πυκλωθεῖσα, πρὸς τὴν πόλιν ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν ἀφικο- 
µένη, ταύτῃ πρὸς θάλατταν μεθεῖτο ἐκρεῖν. ἄνωθεν δὲ 
ἀπ᾿ αὐτῆς τὸ πλάτος μάλιστα ἐκατὸν ποδῶν διώφυχες 
εὐθεῖαι τετµηµίναι κατὰ τὸ πεδίον πάλιν εἰς τὴν τάφρον 
τὴν πρὸς Φαλάετης ἀφεῖντο, ἱτέρα δὲ ἀφ᾽ ἑτέρας αὐτῶν «3 
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σταδίους ἱκατὸν ἀπεῖχεν' ᾗ δὴ τήν τ’ ἐκ τῶν ὀρῶν ὕλην 
Ἐ Κατῆγον εἰς τὸ ἄστυ καὶ τἆλλα δὲ ὠφαῖα πλοίοις κατεκο- 

µίζοντο, διάπλοὺς ἐκ τῶν διωρύγων εἰς ἀλλήλαρ τε πλα- 
γίας καὶ πρὸς τὴν πόλιν τεµόντες. καὶ δὶς δὴ τοῦ ἔνιαυ- 

δτοῦ τὴν γῆν ἐκαρποῦντο, χειμῶνος μὲν τοῖς ἐκ ὅἱος 
ὕδασι χρώμενοι, θέρους δὲ ὅσα γῇ φέρει, τὰ ἐκ τῶν 
διωφύχων ἐπάγοντες νάµατα. Πλῆθος δὲ, τῶν μὲν ἐν 
τῷ πεδίω χφησίµων πρὸς πόλεμον ἀνδρῶν ἐτέτακτο τὸν 

419 Ἁκλῆρον ἕκασεον παρέχειν ἄνδρα ἠγεμόνα, τὸ δὲ τοῦ κλή- 
Ίόρου μέγεθος εἰς δέκα δεκάκις ἦν στάδια, µηριάδες δὲ 
ξυμπάντων τῶν .λήρων ἦσαν Εξ". τῶν δὲ ἐκ τῶν ὁρῶν 
καὶ τῆς ἄλλην τώρας ἀπέραντος μὲν ἀριθμὸς ἀνθρώπων 
ἐλέγετο, κατὰ δὲ τόπους καὶ κώμας εἰς τούτους τοὺς αλή- 

ρους πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἅπαντές διενενέµηντο. τὸν οὖν 

15 ἡγεμόνα ἦν τιταγµένον εἰς τὸν πόλεμον παρέχειν ἕκτον 
μὲν ἅρματος πολεμιστηρίου µόριον εἰς μύρια ἅρματα, 

Ἠ ἵππους δὲ δύο καὶ ἀναβάτας, ἔτι δὲ ξυνωρίδα χωρὶς 
δίφρον καταβάτην τε σµικρασπίδα καὶ τὸν ἀμφοῖν μετ 
ἐπιβάτην τοῖν ἵπποιν ἠνίοχον ἔχουσαν, ὁπλίτας δὲ δύο 

30 καὶ τοξότας σφενδονήτας τε ἑκατέρους δύο, γυμνῆτας δὲ 
λἸθοβόλους καὶ ἀποντιοτὰς τρεῖς ἑκατέρους, ναύτας δὲ 

τέεταρας εἰς πἱήρωμα διακοσίων καὶ χιλίων νεών. τὰ 
110 μὲν οὖν πολεμιστήρια οὕτω διατέτακτο τῆς βασιλωῆς πό- 

Ίεως, τῶν δὲ ἐννέα ἄλλα ἄλλως, ἃ μακρὺς ἂν χρόνος 
Cas εἴη λέγειν. Τὰ δὲ τῶν ἀρχῶν καὶ τιμῶν ὧδ' εἶχεν ἐξ 

ἀρχῆς διακοσµηθέντα. τῶν δέκα βασιλέων εἷς ἕκαστος ἐν 

μὲν τῷ καθ’ αὐτὸν μέρει κατὰ τὴν αὐτοῦ πόλιν τῶν ἆν- 
δρῶν καὶ τῶν πλείστων νόμων ἠρχε, κο]άζων καὶ ἀπο- 
ατιννὺς ὄντιν' ἐθελήσειεν: ἡ δὲ ἐν ὀλλήλοις ἀρχὴ καὶ κοι- 

30 Ρωρίᾳ κατὰ ἐπιστολὰς ἦν τὰς τοῦ Ποσειδῶνος, ας ὁ νό- 

µος αὐτοῖς παρέδωκε, καὶ γράμματα ὑπὸ τῶν πρώτων 

564 ἐν στήλη γεγραμµένα ὀρειχαλκίνῃ, Ἡ κατὰ µέσην τὴν νῆ- 
Ὦ σον ἔκειτο ἐν ἱερῷ Ποσειδῶνος, οἵ δὴ δι ἐνιαντοῦ πέµ- 

πτου, τοτὲ ὃλ ἐναλλὰξ ἔκτου, συνελέγοντο, τῶ τε ἀρτίῳ 
16 καὶ τῷ περιττῷ µέρος ἴσον ἀπονέμοντες, ξυλλεγόμενοι δὲ 

περί τε τῶν κοινῶν ἐβουλεύοντο καὶ ἐξήταζον εἴ είς τι 

παραβαίνοι, καὶ ἐδίκαξον. ὅτε δὲ δικάξειν µέλλοιεν, πί- 
στεις ἀλλήλοις τοιάσδε ἐδίδοσαν πρύτερον. ἀφέτων ὄντων 
ταύρων ἐν τῷ τοῦ Ποσειδώνος Ἱερῷ μόνοι γιγρόμενοι δέκα 

«0 ὄντες, ἐπευξάμενοι τῷ Δεῷ τὸ κεχαρισµένον αὐτῷ θῦμα 
E ἐλεῖν, ἄνευ σιδήρου ξύλοις καὶ βρόχοις ἐθήρενον, ὃν δὲ 

Έλοιεν τῶν ταύρων, πρὸς τὴν στήλην προσαγαγόντες 
κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἴσφαττον κατὰ τῶν γραμμάτων. ἐν 

δὲ τῇ στήλη πρὸς τοῖς νόµοις ὄρκος ἦν µεγάλας ἀρὰς 
4; ἐπενχόμενος τοῖς ἀπειθοῦσιν. ὃτ οὖν κατὰ τοὺς αὐτῶν 
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νόμους Θύσαντες καθαγίξοιεν πάντα τοῦ ταύρου τὰ aci 

κρατῆρα κεράσαντες ὑπὶρ ἑκάστου θρόμβον ἐνέβαλλον 
αἵματος, τὰ ὃ’ ἀλλ’ εἰς τὸ πῦρ ἴφερον, περικαθήραντες 
τὴν σοτήλην΄ μετὰ δὲ τοῦτο χρυσαῖς φιάλαις ἐκ τοῦ κρα- 
τῆρος ἀρυτόμενοι, κατὰ τοῦ πυρὸς σπένδοντες ἐπώμνυσαν 5 
δικάσειν τε κατὰ τοὺς ἐν τῇ στήλη νόμους καὶ κολάσειν 
εἴ τίς τι πρότερον παραβεβηκὼς εἴη, τό τε αὖ μετὰ τοῦτο 
μηδὲν τῶν γραμμάτων ἑκόντες παραβήσεσθαι, μηδὲ ἄρξειν 
μηδὲ ἄρχοντι πείσεσθαι πλὴν κατὰ τοὺς τοῦ πατρὸς πι Β 
τάττονει νόμους. ταῦτα ἐπευξάμενος ἕκαστος αὐτῶν αὐτῷ 1ο 
καὶ τῷ ἀφ' αὐτοῦ γένει, πιὼν καὶ ἀναθεὶς τὴν φιάλην 
εἰς τὸ Ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, περὶ τὺ δεῖπνον καὶ τάναγκαῖα 
διατρίφας, ἐπειδὴ γίγνοιτο σκύτος καὶ τὸ πῦρ ἐφυγμένον 

τὸ περὶ τὰ θύματα εἴη, πάντες οὕτως ἐνδύντες ὃ τι καλ- 
λΐστην κυανῆν στολήν, ἐπὶ τὰ τῶν ὁρκωμοσίων καύµατα 15 
χαμαὶ καθίζοντες, νύκτωρ, πῶν τὸ περὶ τὸ Ἱερὸν ὧπο- 
σβεννύντες πῦρ, ἐδικάζοντό τε καὶ ἐδίκαξον, εἴ τίςτιπα- ϐ 
ραβαίνειν αὐτῶν αἰτιῶτό τινα". δικάσαντες δὲ τὰ δικα- Τὸ 
σθέντα, ἐπειδὴ φῶς γένοιτο, ἐν χρυσῷ πίνακι γράφαντες 
μετὰ τῶν στοὶῶν μνημεῖα ἀνετίθεσαν. νόμοι δὲ πολλοὶ πὸ 
μὲν ἄλλοι περὶ τὰ γέρα τῶν βασιλέων ἑκάσεων ἦσαν ἴδιοι, 

τὰ δὲ µέγισα μήτε ποτὶ ὕπλα ἐπ ἀλλήλους οἴσειν βοη- 
Φήσειν τε πάντας, ἂν πού τις αὐτῶν ἓν τινι πόλει τὸ 

βασιλικὸν καταλύειν ἐπιχειρῇ γένος, κοινῇ δέ, καθάπερ 
οἱ πρόσθεν βουλευόμενοι τὰ δόξαντα περὶ πολέμου καὶ 15Ώ 
τῶν ἄλλων πράξεων, ἡγεμονίαν ἀποδιδόντες τῷ ᾿Ατλαν- 
τικῷ γένει. Θανάτου δὲ τὸν βασιλέα τῶν συγγενῶν µηδε- 
νὸς εἶναι κύριον, ἂν μὴ τῶν δέκα τοῖς ὑπὲρ ἥμισυ δοκῇ. 

Ταύτην δὴ τοσαύτην καὶ τοιαύτην δύναμιν ἐν ἐκεί- 
νοις τότε οὖσαν τοῖς εύποις ὁ Θεὸς ἐπὶ τούσδε αὖ τοὺς 39 
τόπους ἑυντάξας ἐκόμισεν ἴκ τινος τοιᾶσδε, ὡς λόγος, 
προφάσεως. ἐπὶ πολλὰς μὲν γενεάς, µέχριπεῳ ἡ τοῦ 
Φεοῦ φύσις αὐτοῖρ ἐξήρκει, κατήκοοί τι ἦσαν τῶν νόμων Ε 
καὶ πρὸς τὸ ξυγγενὲς Θεῖον φιλοφρόνως εἶχον' τὰ γὰρ 
φρονήματα ἀληθινὰ καὶ πάντη μεγάλα ἐκέκτηντο, πραό- 15 
τητι μετὰ φφρονήσεως πρός τε τὰς ἀεὶ ξυμβαινούσας εὖχας 

καὶ πρὺς ἀλλήλους χρώμενοι, διὸ πλὴν ἀρετῆς πάντα 
ὑπερορῶντες σμικρὼ ἡγοῦντο τὰ παρόντα καὶ ῥᾳδίως ἔφε- 
ϱον οἷον ἄχθος τὸν τοῦ χρυσοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων κτη 8 
µάτων ὄγκον, ἀλλ’ οὐ µεθύοντες ὑπὸ τρυφῆς διὰ πλοῦ- 1 
τον ἀκράτορες αὐτῶν ὄντες ἐσφάλλοντο, νήφοντες δὲ 
ὀξὺ καθεώρων ὅτι καὶ ταῦτα πάντα ἐκ φιλίας τῆς κοι- 
νῆς μετὰ ἀρετῆς αὐξάνεται, τῇ δὲ τούτων σπουδῇ καὶ 
τιμῇ φθίνει ταῦτά τε αὐτὰ κἀκείνη ἔυναπόλλυται τούτοις. 
ἐκ δὴ λογισμοῦ τε τοιούτου καὶ φύσεως Θείας παραμενού- · ¶ 
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σης πω αὐτοῖς ηὐξήδη, ἃ πρὶν διήλθοµεν. ἐπεὶ δ' ἡ 
τοῦ Θεοῦ μὲν μοῖρα ἐξίτηλος ἐγίγνετο ἐν αὐτοῖς πολλῷ 
τῷ θνητῷ καὶ πολλάκις ἀνακεραννυμένη, τὸ δὲ ἀνθρώ- 

Β πινον ἦθος ἐπεκράτει, τότε ἤδη τὰ παρόντα φέρειν ἆδυ- 
ανατοῦντες ἠόχημόνου», καὶ τῷ δυναµένῳ μὲν ὁρῷν αἰσχροὶ 
κατεφαίνοντο, τὰ κάλλιστα ἀπὺ τῶν τιµιωτάτων ἀπολ- 

λύντες, τοῖς δὲ ἀδυνατοῦσιν ἀληθινὸν πρὸς εὐδαιμονίαν 
βίον ὁρᾷν τότε δη μάλιστα πάγκαλοί τε µακάριοί τε ἐδοξά- 

Π44ΤΩΟΝΟΣ ΚΡΙΤΙάΣ. 

ζοντο εἶναι, πλεονεξίας ἀδίκου καὶ δυνάµεως ἐμπιπλά- 
µενοι, θΘεὸς δὲ ὁ Θιῶν Ζεὺς ἐν νόµοις βασιλεύων, ἅτε 
δυνάµενος καθορᾷν τὰ τοιαῦτα, ἐννοήσας γένος ἐπιεικὶς 
ἀθλίως διατιθέµενον, δίκην αὐτοῖς ἐπιθεῖναι βουληθείς, 
ἵνα γένοιντο ἐμμελέσεεροι σωφρονισθέντες, ξυνήγειρε Θε- 
οὓς πάντας εἰς τὴν τιµιωτάτην αὐτῶν οἴκησιν, ἣ δὴ κατὰ 
μέσον παντὸς τοῦ κόσμου βεβηκυῖα καθορᾷ πάντα, ὅσα 
γενέσεως µετείληφε, καὶ ξυναγείρας εἶπεν... 

1. αὐτῆς a. — ἃ] τὰ Ubri praeter ᾱ- -- 4. ἀδυραμοῦντες α. -- 5. ὁρῶν μὲν α. -- 8. πάγκαλοί τε 4: πάγκαϊοι αἲ ο. 
3. ἐννόμοις ᾱ. -- 6. αὐτῶν 8, αὐτῷ ος. 
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Ἐπειδὴ ᾿Αθήναζε οἴκοῦεν ἐκ Κλαζομενῶν ἀφικόμεθα, 
κατ ἀγορὰν ἐνετύχομεν ᾽Αδειμάντῳ τε καὶ Γλαύκωνε" καί 
µου λαβόμενος τῆς χειρὺς ὁ ᾿Αδείμαντος, Χαϊρ, ἔφη, ὦ 
Κέφαλε, καὶ εἴ του δέει τῶν τῇδε, ὧν ἡμεῖς δυνατοί, 

σφρόζε. ᾽Αλλὰ μὲν δή, εἶπον ἐγώ, πάρειμέ γε ἐπ αὐτὸ 
τοῦτο, δεησόµενος ὑμῶν. Αέγοις ἄν, ἔφη, τὴν δέπσιν. 

Ἡ Καὶ ἐγὼ εἶπον, Τῷ ἁδελφῷ ὑμῶν τῷ ὁμομητρίῳ τί ἦν 
ὄνομα; οὐ γὰρ µέμνημαι. παῖς δὲ που ἦν ὅτε τὸ πρότε- 
ρον ἐπεδήμησα δεῦρο ἐκ Κλαζομενῶν" πολὺς δὲ ἤδη χρό- 

io ros AE ἐκείνου. τῷ μὲν γαρ πατρί, δοκῶ, Πυριλάμπης 
ὄνομα. Πάνν γε, ἔφη" αὐτῷ δέ γε Αντιφῶν. ἀλλὰ τί 
μάλιστα πυνθάνει; Οἵδ', εἶπον ἐγώ, πολῖταί µοί εἶσε, 
µάλα φιλόσοφοι, ἀκηκόασί τε ὅτι οὗτος ὁ Ανειφῶν Πυ- 
Φοδώφω τινὶ Ζήνωνος ἑταίρῳ πολλὰ ἐντετύχηκε, καὶ τοὺς 

ϱ 15λόγους, οὓς ποτε Σωκράτης καὶ Ζήνων καὶ Παρμενίδης 
διλέχθησαν, πολλάκις ἀκούσας τοῦ Πνθοδώρου ἁπομνη- 

4 µονεύε. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγες. Τούτων τοίνυν, εἶπον, 

δεόµεθα διακοῦσαι. Αλλ’ οὐ χαλεπόν, ἴφη"' μειρά- 
κιον γὰρ ὢν αὐτοὺς εὖ µάλα διεµελέτησεν, ἐπεὶ νῦν γε 

30 κατὰ τὸν πάππον τε χαὶ ὁμώνυμον πρὸς Ἱππικῇ τὰ πολλὰ 

διατρίβει. ἆλλ᾽ εἰ δεῖ, ἴωμεν παρ αὐτόν: ἄρτι γὰρ ἐν- 
Φένδε οἴκαδε οἴχεται, οὐἰκεῖ δὲ ἐγγὺς ἐν Μελίτη. Ταῦτα 
εἰπόντες ἐβαδίζομεν, καὶ κατελάβοµεν τὸν ᾽Αντιφῶντα 
οἴκοι, χαλινόν εινα χαλκεῖ ἐκδιδόντα σκευάσαι. ἐπειδὴ δὲ 
ἐκείνου ἀπηλλάγη οἵ τε ἀδελφοὶ ἔλεγον αὐτῷ ὧν ἕνεκα 5 
παρεῖμεν, ἀνεγνώρισέ τὲ µε ἐκ τῆς προτέρας ἐπιδημίας 
καὶ ἠσπάρετο. καὶ δεοµένων ἡμῶν διελθεῖν τοὺς λόγους, 
τὸ μὲν πρῶτον ὤχνει: πολὺ γὰρ ἔφη ἔργον εἶναι: ἔπειτα 
μέντοι διηγεῖτο. 

Ἔφη δὲ δὴ ὁ ᾽Ανειφῶν λέγεν τὺν Πυθόδωρον ὅτι 10 
ἀφίκοιντό ποτε εἰς Παναθήναια τὰ μεγάλα Ζήνων τεκαὶ ἙΒ 
Παρμενίδης. τὸν μὲν οὖν Παρμενίδην εὖ µάλα ἤδη πρε- 

σβύτην εἶναι, σφόδρα πολιόν, καλὸν δὲ κἀγαθὺν τὴν 
ὄψιν, περὶ ἔτη μάλιστα πέντε καὶ ἑξήκοντα" Ζήνωνα δὲ 
ὠγὺς ἐτῶν τεεταράκοντα τύτε εἶναι, εὐμήκη δὲ καὶ χα- 15 
ρίεντα ἰδεῖν' καὶ λέγεσθαι αὐτὸν παιδικὰ τοῦ Παρμενίδου 
γεγονέναι. χαταλύειν δὲ αὐτοὺς ἔφη παρὰ τῷ Πυθοδώρῳ 
ἠκτὸς τείχους ἐν Κεραμεικῷ. οἵ δὴ καὶ ἀφικέσθαι τόν τε 
Σωκράτη καὶ ἄλλους τινὰς μετ αὐτοῦ πολλοὺς ἐπιθυμοῦν- 
τας ἀκοῦσαι τῶν τοῦ Ζήνωνος γραμμάτων’ εύτε γὰρ αὐτὰ 39 

11. ἔφη om. Χο Π. -- 13. πολῖταί τι μοὶ a, πολίταί τέ µοί Ὁ. — 15. παρμενείδην ubique. — 17. εἶπον 
ἐγώ be. -- 18. ἀκοῦσαι ᾱ. 
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ΧοΠΡΗ, οτι. Ἱ. -- 12. καὶ ἀγαθὸν a. -- 16. ἑεῶν] τῶν h. 
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πρῶτον ὑπ ἐκείνων κομισθῆναι". Σωκράτη δὲ «εἶναι τότε 
σφόδρα νίον. ἀναγιγνώσκειν οὖν αὐτοῖς τὸν Ζήνωνα αὖὐ- 
τόν, εὺν δὲ Παρμενίδην τυχεῖν ἴξω ὄντα. καὶ εἶναι πάνυ 
βραχὺ ἔει λοιπὸν τῶν Ἰόγων ἀναγιγνωσκομένων, ἠνίκα 

D δαὐτός τε ἐπεισε]θεῖν ἔφη ὁ Πυθόδωρος ἔξωθεν καὶ τὸν 
Παρμενίδην μετ αὐτοῦ καὶ Αριστοτέλη τὸν τῶν τριάκοντα 
γενόµενον, καὶ σμίκρ ἄττα ἔτι ἐπακοῦσαι τῶν γραμµά- 

των; οὗ μὴν αὐτός γε, ἀλλὰ καὶ πρύτερον ἀκηκοέναι τοῦ 

ήνωνορ. 

ο. Τὸν οὖν Σωκράτη ἀκούόαντα πάλιν τε κελεῦσαι τὴν 
πρώτην ὑπόθεσιν τοῦ πρώτου λόγου ἀναγνῶναι, καὶ ὧνα- 
Ἰνωσθείσης, Πῶς, φάναι, ὦ Ζήνων, τοῦτο λέγειςι εἰ 

Ε πολλά ἔσει εἰ ὄντα, ὡς ἄφα δεῖ αὐτὰ Ὁμοιά τε εἶναι καὶ 

ἀνόμοια, τοῦτο δὲ δὴ ἀδύνατον' οὔτε γὰρ τὰ ἀνόμοια 
Ιδῦμοια οὔτε τὰ Όμοια ἀνόμοια οἷόν τε εἶναι; οὐχ οὕτω 

έχεις: Οὕτω, φάναι τὸν Ῥήνωνα, Οὐκοῦν εἰ ἀδύνατον 
6 τά τε ἀνόμοια ὅμοια εἶναι καὶ τὰ Όμοια ἀνόμοια, ἀδύ- 
55 -ατον δὴ καὶ πολλὰ εἶναι; εἰ γὰρ πολλὰ εἴη, πάσχοι ἂν 

τὰ ἀδύνατα. ἄρα τοῦτό ἐστιν ὃ βούλονταί σου οἱ λόγοι; 

10 οὐκ ἄλλο τι ἢ διαµάχεσθαι παρὰ πάντα τὰ λεγόμενα, ὡς 
οὐ πολλά ἐσει; καὶ τούτου αὐτοῦ οἴει σοι τεκµήριον εἶναι 
Έκαστον τῶν λόγων, ὥστε καὶ ἠγεῖ τοσαῦτα τεκμήρια πα- 

ρέχίσθαι, ὕσους περ λόγους γέγραφας, ὡς οὖν ἴσει πολλά; 

οὕτω λέγεις, ἢ ἐγὼ οὐκ ὀρθῶς καταμανθάνω; Οὔκ, ἀλλά, 
15 φάναι τὺν Ζήνωνα, καλῶς συνῆκας Όλον τὸ γράμμα ὃ 

βούλεται. Μανθάνω, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ὦ Παρμενίδη, 
ὅτι Ῥήνων Όδε οὐ μύνον τῇ ἄλλῃ σου φιλίᾳ βούλεται 
ὠκειῶσθαε, ἀλλὰ καὶ τῷ συγγράµµατι. ταὐτὸν γὰρ γέγραφε 
τρόπον τινὰ ὅπερ οὗ, µεταβάλλων δὲ ἡμᾶς πειρᾶται ἔξα- 

πηπατᾷν ὡς ἕτερόν τι λέγων. σὺ μὲν γὰρ ἐν εοῖς ποιήµασιν 

ϱ ὃν φὴς εἶναι τὸ πᾶν, καὶ τούτων τεκμήρια παρίχει καλώς 
τε καὶ εὖ' ὅδε δὲ αὖ οὐ ποὶλά φησιν εἶναι, τεκμήρια δὲ 
καὶ αὐτὸς πάμπο]λα καὶ παμµεγέθη παρέχεται. τὺ οὖν 
τὸν μὲν ἓν φάναι, τὸν δὶ μὴ πολλά, καὶ οὕτως ἑκάτερον 

15 λέγειν ὥστε μηδὶν τῶν αὐτῶν εἰρηκέναι δοκεῖν σχεδόν τε 
λέγοντας ταὐτά, ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους φαίνεται ὑμῖν 

7 τὰ εημένα εἰρῆσθαι. ἸΝαί, φάναι τὸν Ζήνωνα, ὦ Σώ- 

κρατες. σὺ δ᾽ οὖν τὴν ἀλήθειαν τοῦ γράµµατος οὐ παν- 
6 ταχοῦ ᾖσόθησαι' καίεοι ὥσπερ γε αἱ Ιάκαιναι σκύλακες 
«ο εὖ μεταθεῖς τε καὶ ἀνεύεις τὰ λεχθέντα. ἀλλὰ πρῶτον 

μέν σε τοῦτο λανθάνει, ὅτι οὐ πανεώπασιν οὕτω σεμνύ- 
γεται τὸ γράμμα, ὥστε ἅπερ σὺ λέγεις δικνοηθὲν γρα- 
φῆναι, τοὺς ἀνθρώπους δὲ ἐπικρυπτόμενον ὥς τι µέγα 
διαπραττόµενον' ἀλλὰ σὺ μὲν εἶπες τῶν συμβεβηκότων τε, 

ο ἴσει δὲ τὸ γε ἀληθὶς βοήθειά τις ταῦτα τὰ γράμματα 
τῷ Παρμενίδου λόγῳ πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦνεας αὐτὸν κω- 
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μωδεῖν, ὡς εἰ ἕν ἐστι, πολλὰ καὶ γελοῖα συμβαίνει πά- Ὁ 
σχειν τῷ λόγῳ καὶ ἐνανεία αὐεῷ. ἀνειλέγει δὴ οὖν τοῦτο 
τὸ γράµµα πρὸς τοὺς τὰ πολλὰ λέγοντας, καὶ ἀνταποδί- 
δωσι ταῦτα καὶ πλείω, τοῦτο βουλόμενον δηλοῦν, ὡς ἔει 
γελοιότερα πάσχοι ἂν αὐτῶν ἡ ὑπόθεσις, ἡ εἰ πολλά ἐστιν, 5 
ἢ ἡ τοῦ ἓν εἶναι, εἴ τις ἱκανῶς ἐπεξίοι. διὰ τοιαύτην 
δὴ φιλονεικίαν ὑπὸ νέου ὄνεος ἐμοῦ ἐγράφη, καί τις αὐτὸ 
ἔκλεψε γφαφίν, ὥστε οὐδὲ βουλεύσασθαι ἐξεγένετο, εἰ Ε 
ἐξοιστέον αὐτὸ εἰς τὸ φῶς εἶτε μή. ταύτῃ οὖν σε λαν- 
θάνει, ὦ Σώκραξες, ὅτι οὐχ ὑπὸ νέου φιλονεικίας οἴει 19 
αὐτὸ γεγράφθαι, ἀλλ’ ὑπὸ πρεσβυτέρου φιλοτιµίας" ἐπε, 8 
ὕπερ γ) εἶπον, οὐ κακῶς ἀπείκασας. αλλ ἀποδέχομαι, 
φάναι τὸν Σωκρώτη, καὶ ἡγοῦμαι ὧφ λέγειρ ἔχειν. εόδε 

δέ µοι εἰὐπέ' οὗ νοµίξεις εἶναι αὐτὸ καθ αὐτὸ εἶδός τι 
ὁμοιότητος, καὶ τῷ τοιούτῳ αὖ ἆλλο τι ἐνανείον, ὃ ἔστινιο 1399 
ἀνόμοιονς τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν καὶ ἐμὶ καὶ σἳ καὶ τὰ 
ἄλλα, ἃ δὴ πολλὰ καὶοῦμεν, µεταλαμβάνειν; καὶ τὰ μὲν 
τῆς ὁμοιότητος µεταλαμβάνοντα Όμοια γίγνεσθαι ταύτῃ 
τε καὶ κἀτὰ τοσοῦτον Όσον ἂν µετα]αμβάνῃ, τὰ δὲ τῆς 
ἀνομοιότητος ἀνύμοια, τὰ δὲ ἀμφοτέρων' ἀμφότερα; εἰἶλυ 
δὲ καὶ πώντα ἐναντείων ὄντων ἀμφοτέρων µεταλαμβόνει, 
καὶ ἔστι τῷ µετέχειν ἀμφοῖν ὅμοιά τε καὶ ἀνόμοια αὐτὰ Β 
αὐτοῖς, τί Θαυμαστόν; εἰ μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ Όμοιά τις 

ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνόµενα ἢ τὰ ἀνόμοια Όμοια, τέρας 
ἄν, οἶμαι, ἦν" εἰ δὲ τὰ τούτων µετίχοντα ἀμφοτέρων 15 
ἀμφότερα ἀποφαίνει πεπονθότα, οὐδὶν ἔμοιγε, ὦ Ῥήνων, 
ἄτοπον δοκεῖ εἶναι, οὐδέ γε εἰ ἓν ἅπαντα ἀποφαίνει τις τῷ 
µετέχειν τοῦ ἑνὸς καὶ ταὐτὰ ταῦτα ποϊλὰ τῷ πλήθους αὖ 
µετέχειν" ἁλλ εἰ ὃ ἴστιν ἔν, αὐτὸ τοῦτο πολλὰ ἀποδείξει 

3 J * - - * 6 
καὶ αὖ τὰ πολιὰ δὴ ἓν, τοῦτο ἤδη Φανμάσομαι. καὶ περὶ 40 

τῶν ἄλλων ἁπάντων ὠσαύτως" εἰ μὶν αὐτὰ τὰ γένη 
τε καὶ εἴδη ἐν αὐτοῖς ἀπαφαίνοι εάνανεία εαῦτα πάθη 
πάσχοντα, ἄξιον θαυμάζειν" εἰ δ᾽ ἐμὶ ἓν τις ἀποδείξει 
ὄντα καὶ πολλά, τί Θαυμαστόν, λέγων, ὕταν μὲν βού- 

ληται πολλὰ ἀποφαίνειν, ὡς ἕτερα μὲν τὰ ἐπὶ δεξιά μού 15 
ἐσειν, ἕτερα δὲ τὰ ἐπ ἀρισεερά, καὶ ἕτερα μὲν τὰ πρό- 
σθεν, ἕτερα δὲ τὰ ὄπισθεν, καὶ ἄνω καὶ κάτω ὡσαύτως" 
πλήθους γάφ, οἶμαι, µετέχω" ὕταν δὲ ἕν, ἐρεὶ ὡς ἑπτὰ Ὁ 
ἡμῶν ὄντων εἷς ἐγώ εἰμι ἄνθρωπος, µετέχων καὶ τοῦ 
ἑνόφ' ὥστε ἀληθῆ ἀποφαίνει ἀμφότερα. ἐὰν οὖν τι τοι- 44 
αὔτα ἐπιχειρῇ πολλὰ καὶ ἓν ταὐτὰ ἀἁποφαίνεν, λίθους 
καὶ ξύλα καὶ τὰ τοιαῦτα, φήσοµεν αὐτὸν πολλὰ καὶ ἓν 
ἀποδεικνύναι, οὐ τὸ ἓν πολλὰ οὐδὲ τὰ πολλὰ ἓν, οὐδέ 
τι Φαυμαστὸν λέγειν, ἆλλ᾽ ἅπερ ἂν πάντες ὁμολογοῖμεν. 
ἐὰν δέ τις, ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, πρῶτον μὲν διαιρῆται {5 
χωρὶς αὐτὰ καθ αὐτὰ τὰ εἴδη, οἷον ὁμοιότητά τε καὶ 

ο 
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Ε ὠἀνομοιότητα καὶ πλῆθος καὶ εὸ ἓν καὶ στάσιν καὶ κίνησιν 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἶτα ἐν ἑαυτοῖς ταῦτα δυνάµένα 

10 ουγκεράνννσθαι καὶ διακρίνεσθαι ἀποφαίνῃ, ἀγαίμην ἂν 
ἔγωγ,- Έφη, Φαυμασεῶς, ὦ Ζήνων. ταῦτα δὲ ἀνδρείως 

π μὲν πάνυ ἡἠγοῦμαι πεπραγματεῦσθαι" πολὺ μὲντ ἂν ὧδε 
μᾶλλον, ὡς λέγω, ἀγασθείην, εἴ τις ἴχοι τὴν αὐτὴν ταύ- 
την ἀπορίαν ἐν αὐτοῖς τοῖς εἴδεσι παντοδαπῶς πἰεκομέ- 

130 ην, ὥσπερ ἐν τοῖς ὀρωμένοις διήλθετε, οὕτω καὶ ἐν τοῖς 
λἸογισμῷ λαμβαγομένοις ἐπιδεῖξαι. 

1 έγοντς δή, ἴφη ὁ Πυθόδωρος, τοῦ Σωκράτους 

ταῦτα αὐτῤς μὲν οἴεσθαι ἐφ᾽ ἑκάστου ἄχθεσθαι τόν τε 
Παρμενίδην καὶ τὸν Ζήνωνα, τοὺς δὲ πάνυ τε αὐτῷ 
προσέχειν τὺν νοῦν καὶ θαμὰ εἰς ἀλλήλους βλέποντας 
μειδιῶν ὡς ἀγαμένους τὐν Σωκράτη. ὅπερ οὖν καὶ παν- 

1 σαμένου αὐτοῦ εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, Ὦ Σλόκρατες, 
 φάναι, ὡς ἄξιος εἶ ἄγασθαι τῆς ὁρμῆς τῆς ἐπὶ τοὺς λό- 

γους. καί µοι εἰπέ, αὐτὸς σὺ οὕτω ὀιήρησαι ὡς λέγεις, 
56 χωρὶς μὲν εἴδη αὐτὰ ἄττα, χωρὶς δὲ τὰ τούτων αὖ µετέ- 

χοντα; καί τί σοι δοκεῖ εἶναι αὐτὸ ὁμοιότης χωρὶς ἡς 
ο ἡμεῖς ὁμοιότητος ἴχομεν, καὶ ἓν δὴ καὶ πολλά καὶ πάντα 

ὅσα νῦν δὴ Ζήνωνος ἥκονες; Ἔμοιγε, φάναι τὸν Σω- 

κράτη. Ἡ καὶ τὰ τοιίδε, εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, οἷον 

δικαίσυ τι εἶδος αὐτὸ καθ’ αὐτὸ καὶ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ 

41 καὶ πάντων αὖ τῶν τοιούτων; Μαΐ, φάναι. Τί δ’, ἂν- 
6 θρώπου εἶδος χωρὶς ἡμῶν καὶ τῶν οἷοι ἡμεῖς ἐσμὲν πάν- 

των, αὐτό τι εἶδος ἀνθρώπου ἢ πυρὺς ἢ καὶ ὕδατος; 
Ἐν ἀπορίᾳ, φάναι, πολλώκις δή, ὦ Παρμενίδη, περὶ 
αὐτῶν γέγονα, πύτερα χρὴ φάναι ὥσπερ περὶ ἐκείνων ἢ 
ἄλλως. Ἡ καὶ περὶ τῶνδε, ὦ Σώκρατες, ἃ καὶ γελοῖα 

30 δόξειεν ἂν εἶναι, οἷον 8ρὶξ καὶ πηλὸς καὶ ῥύπος ἢ ἄλλο 
τι ἀτιμότατόν τε καὶ φαν]ότατο», ἀποφεῖς εἴτε χρὴ φάναι 

καὶ τούτων ἑκάστου εἶδας εἶναι χωρίς, ὃν ἄλλο αὐτῶν ὧν 
ϱ Ἅἡμεῖς µιταχεριζόµεθα, εἴτε καὶ µή: Οὐδαμῶς, φάναι τὸν 

Σωκράτη, ἀλλὰ ταῦτα μὲν γε, ἅπερ ὁρῶμεν, ταῦτα καὶ 
{απ εἶναι" εἶδος δὲ τι αὐτῶν οἱηθῆναι εἶναι μὴ λίαν ᾖ ἄτο- 

πον. ἤδη μέντοι ποτέ µε καὶ ἔθραξε µή τι ᾗ περὶ πάν- 
των ταὐτόν' ἔπειτα ὅταν ταύτῃ στῶ, φεύγων οἴχομαι, 
δείσας µή ποτε εἴ τιν ἄβνθον φλυαρίαν ἐμπεσὼν δια- 
φθαρῶ. ἐκεῖσε δ᾽ οὖν ἀφικόμενος, εἰς ἃ νῦν δὴ ἑλέγομεν 

Ε ao εἴδη ἔχειν, περὶ ἐκεῖνα πραγμµατευόµενος διατρίβω. ἸΝέος 
γὰρ εἶ ἔτι, φάναι τὸν Παρμενίδην, ὦ Σώκρατες, καὶ οὔ- 
πω σου ἀντείληπται φιλοσοφία ὡς ἔει ἀντιλήφεται κατ’ 

ἐμὴν δύξαν, ὅτε οὐδὲν αὐτῶν ἀτιμάσεις' νῦν δὲ ἔτι πρὸς 
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ἀνθρώπων ἀποβιέπες δόξας διὰ τὴν ἠλικίαν. τόδε 12 
οὖν µοι εἰπέ. δοκεῖ σοι, ὡς φῄς, εἶναι εἴδη ἄττα, ὧν 
τάδε τὰ ἄλλα µεταἸαμβάνοντα τὰς ἐπωνυμίας αὐτῶν 

ἴσχειν, οἷον ὁμοιότητος μὲν µετα]αβόντα Όμοια, μεγέθους 
δὲ μεγάλα, κάλλους δὲ καὶ δικαιοσύνης δίκαιά τε καὶ καλὰ 5 
1ήνεσθαι. Πάνυ γε, φάναι τὸν Σωκράτη. Οὐκοῦν ἤτοι 

ὕλου τοῦ εἴδους ἢ µέρους ἕκαστον τὸ μεταλαμβάνον µε- 
ταλαμβάνει; ἢ ἄλλη εις ἂν µεεάληψις χωρὶς τούτων γένοιτο; 
Καὶ πῶς ἄν; εἶπε. Πότερον οὖν δοκεῖ σοι ὕλον τὸ εἶδος 
ἐν ἑκάστῳ εἶναι τῶν πολλῶν, ἓν ὄν;ι ἢ πῶς; Τί γὰριο 

κωλύει, φώναι τὸν Σωκράτη, ὦ Παρμενίδη, ἐνεῖναι; 
Ἓν ἄρα ὂν καὶ ταὐτὸν ἐν πολλοῖς χωρὶς οὖσιν Όλον Β 
ἅμα ἐνέσται, καὶ οὕτως αὐτὸ αὐτοῦ χωρὶς ἂν εἴη. Οὖὐκ 
ἄν, εἴ γε, φάναι, οἷον ἡ ἡμέρα µία καὶ ἡ αὐτὴ οὖσα 
πολλαχοῦ ἅμα ἐσεὶ καὶ οὐδέν ει μᾶλλον αὐτὴ αὐτῆς χωρίς 15 
ἐστιν, -- εἰ οὕτω καὶ ἕκαστον τῶν εἰδῶν ἓν ἐν πᾶσιν 
ἅμα ταὐτὸν εἴη. Ἡδέως γε, φάναι, ὦ Σώκρατες, ἓν 
ταὐτὸν ἅμα πολλαχοῦ ποιεῖς, οἷον εἰ Ἱστίῳ καταπετάσας 
πολλοὺς ἀνθρώπους φαίης Ἑν ἐπὶ πολλοῖς εἶναι Όλον. ἢ 
οὐ τὸ τοιοῦτον ἡγεῖ λέγειν; Ίσως, φάναι. Ἡ οὖν ὕλον 20 
ἐφ᾽ ἑκάστῳ τὸ ἱστίον εἴη ἄν, ἡ μέρας αὐτοῦ ἄλλο ἐπ᾽ 
ἄλλω; Μέρος. Μεριστὰ ἄρα, φάναι, ὦ Σώκρατες, ἴστιν 
αὐτὰ τὰ εἴδη, καὶ τὰ µετέχοντα αὐτῶν μέρους ὤν µετέ- 

χοε, καὶ οὐκέτι ἐν ἑκάστω ὅλον, ἀλλὰ µέρος ἑκάστου ἂν 
εἴη. Φαίνεται οὕτω γε. Ἡ οὖν ἐθελήσις, ὦ Σώκρα- Ἡ 
τες, φάναι τὸ ἓν εἶδος ἡμῖν τῇ ἀληθείᾳ µερίξεσθαι; καὶ 
ἔτι ἓν ἔσται; Οὐδαμῶς, εἰπεῖν. Ὄρα γάρ, φάναι, εἰἶ 
αὐτὸ τὸ μέγεθος μεριεῖς καὶ ἕκαστον τῶν πολλῶν μεγάλων D 
μεγέθους μέρει ομικροτέρῳ αὐτοῦ τοῦ μεγέθους μέγα 
ἔσται, ἄρα οὐκ ἄλογον φανεῖται; Πάνυ γ', ἔφη. Τί δὲ;30 

τοῦ ἴσου µέρος ἕκαστον σμεκρὺν ἀπολαβόν τι ἕξει ὦ ἐλάτ. 
τονι ὄνει αὐτοῦ τοῦ ἴσου τὸ ἔχον ἴσον τῳ ἔσται; ᾿Αδύ- 
νατον. ᾽Αλλὰ τοῦ σμικροῦ µέρος τις ἡμῶν ἕξει" τούτου 
δὲ αὐτὸ τὸ σμικρὸν μείζον ἔσται, ἅτε μέρους ἑανεοῦ ὄν- 

: καὶ οὕτω δὴ αὐτὸ τὸ σμικφὺὸν μεῖζον ἔσται' ᾧ δ᾽ 15 

ἂν προστεθῇ τὺ ἀφαιρεθέν, τοῦτο σμικρύτερον ἔσται ἆλλ Ε 
οὐ μείζον ἢ πρίν. Οὐκ ὃν ένοιτο, φάναι, τοῦτό γε. 

Τίν οὖν τρόπον, εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, τῶν εἰδῶν σοι 

τἆλλα µιεταλήφεται, µήεε κατὰ µέρη μήτε κατὰ ὅλα µε- 

ταλαμβάνειν ἀννάμενα; Οὐ μὰ τὸν ία, φάναι, οὔ µοιαὺ {4 
δοκεῖ εὔκολον εἶναι τὸ τοιοῦτον οὐδαμῶς διορίσασθαι. 
τί δὲ δή: πρὺς τόδε πῶς ἴχεις: Τὺ ποῖον; Οἶμαί σε ἐκ 

τοῦ τοιοῦδε Ἐν ἕκαστον εἶδος οἴεσθαι εἶναι. ὅταν πόλλ’ 
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ἄττα μεγάλα σοι δόξῃ εἶναι, µία τις ἴσως δοκεῖ ἰδέα ἡ αὐτὴ 
εἶναι ἐπὶ πάντα ἰδόντι, ὅθεν ἓν τὸ μέγα ἡγεῖ εἶναι. 
᾽ληθΗ λέγεις, φάναι. Τί δ) αὐτὸ τὸ µέγα καὶ τἆλλα τὰ 
µεγάλα, ἐὰν ὠσαύτως τῇ Ψυχῆ ἐπὶ πάνεα ἴδης, οὐχὶ ἓν 

ὅτι αὖ μέγα φανεται, ᾧ ταῦτα πάντα μεγάλα φαίνε- 
σθαι; Ἔοικεν. "Αλλο ἄρα εἶδος μεγέθους ἀναφανήσε- 
ται, παρ αὐτό τε τὸ μέγεθος γεγονὸς καὶ τὰ µετέχοντα 

Β αὐτοῦ: καὶ ἐπὶ τούτοις αὖ πᾶσιν ἕεερον, G ταῦτα πάντα 
μεγάλα ἴσται' καὶ οὐκέτι δὴ Ἑν Εκαστόν σοι τῶν εἰδῶν 

10 ἴσεαι, ἀλλ ἄπειρα τὸ πλῆθος. ᾽Αλιά, φάναι, ὦ ΓΠαρµε- 
»ίδη, τὸν Σωκράτη, μὴ τῶν εἰδῶν ἕκαστον ᾖᾗ τούτων 
νόημα, καὶ οὐδαμοῦ αὐτῷ προσήκῃ ἐγγέγνεσθαι ἄλλοθι 3 
ὃν φυχαῖς. οὕτω γὰρ ἂν ἓν γε ἕκασεον εἴη καὶ οὐκ ἂν 
ἔτι πάσχοι ἃ νῦν δὴ ἐλέγετο. Τί οὖν: φάναι, ἓν ἕκασεόν 

15 ἐσει τῶν νοημάτων, νόημα δὲ οὐδενός; ᾿Αλλ’ ἀδύνατον, 
ο εὐπεῖν, ἈΑλλὰ τινός; Ναι "Όντος ἢ οὐκ ὄντος; "Όντος. 

15 Οὐχ ἑνός τινος, ὃ ἐπὶ πᾶσιν ἐκεῖνο τὸ νόηµα ἐπὸν νοεῖ, 
μίαν τινὰ οὖσαν ἰδέαν; Ναι Εἶεα οὐκ εἶδος ἴσται τοῦτο 

τὸ νουύμενον ἓν εἶναι, ἀεὶ ὃν τὸ αὐτὸ ἐπὶ πᾶσιν; Ανάγκη 

30 αὖ φαίνεται. Τί δὲ δή; εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, οὖκ 
ἀνάγκη, εἰ τἆλλα φὴς τῶν εἰδῶν µετέχειν, ἢ δοκεῖν σοι 
ἐκ νοημάτων ἕκασεον εἶναι καὶ πάντα νοεῖν, ἢ νοήματα 

67 ὄντα ὠνόητα εἶναι; ᾽4λλ οὐδὶ τοῦτο, φάναε, ἴχει λόγον. 
ἁλλ’, ὦ Παρμενίδη, μάλιστα ἔμοιγε καταφαίψεται ὧδε 

υ as ἔχειν. τὰ μὲν εἴδη ταῦτα ὥσπερ παραδείγματα ἑστάναι ἐν 
τῇ φύσει, τὰ δὲ ἄλλα τούτοις ἐοικέναι καὶ εἶναι ὁμοιώ- 
ματα καὶ ἡ μέθεξις αὕτη τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι τῶν εἰδῶν 
οὐκ ἄλλη τις ἢ εἰκασθῆναι αὐτοῖς. Ε! οὖν τι, ἔφη, ἴοικε 
τῷ εἴδει, οἷόν τε ἐκεῖνο τὸ εἶδος μὴ Όμοιον εἶναι τῷ 

αεὐκασθέντε, καθ᾽ ὅσον αὐτῷ ἀφωμοιώθη; ἢ ἔσει τις µη- 
Ἰανὴ τὸ ὅμοιον μὴ ὁμοίω ὅμοιον εἶναι; Οὐκ ἴσει. Τὸ 
δὲ ὅμοιον τῷ ἁμοίῳ ἆφ οὐ µεγάλη ἀνάγκη ἑνὸς τοῦ αὖὐ- 

Ε τοῦ εἴδους µετέχειν; Ανάγκη. Οὗ ὅ’ ἂν τὰ ὅμοια µετέ- 
Ίοντα ὅμοια ᾖ, οὐκ ἐκεῖνο ἔσται αὐτὸ τὺ εἶδος; Παντά- 

46 Ίσπασι μὲν οὖν. Οὐκ ἄρα οἷόν τέ τι τῷ εἶδει ὅμοιον εἶναι, 
οὐδὲ τὸ εἶδος ἅλλω" εἰ δὲ µή, παρὰ τὺ εἶδος ἀεὶ ἄλλο 

138 «ἀναφανήσιται εἶδος, καὶ ἂν ἐκεῖνό τῷ Όμοιον ᾖ, ἕτερον 
αὖ, καὶ οὐδέποτε παύσεται ἆεὶ καινὸν εἶδος γιγνόµενον, 
ἐὰν τὸ εἶδορ τῷ ἑαυτοῦ µετέχοντι ὅμοιον γίγνηται. ᾿Αλη- 

«οθέστατα λέγερ. Οὐκ ἄρα ὁμοιότητι τὅλλα τῶν εἰδῶν 
µεταλαμβάνει, ἀλλά τει ἄλλο δεῖ ξητεν ᾧ µεταλαμβάνει. 

Ἔοικεν, ὉὈρᾶς οὖν, φάναι, ὢ Σώκρατες, ὕση ἡ ἀπορία, 
ἐν τι ὡς εἴδη ὄντα αὐτὰ καθ ἑαυτὰ. διορίξηταε; Καὶ 

µάλα. Εὖ τοίνυν ἴσθι, φάναι, ὅτι ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐ- 
Β | δέπω ἅπτει αὐτῆς ὕση ἐσεὶν ἡ ἀπορία, εἰ ἓν εἶδος ἕκα- 

στον τῶν ὄντων ἀεί τι ἀφοριζόμενος Θήσει. Πῶς δή: 

Π4ΑΤΩΝΟΣ ΠΗ4ΡΜΕΝΙΩΗΣ. . 158. 184. 

εἰπεῖν. Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, φάναι, µέγιστον δὲ τόδε. 
εἴ τις φαίη μηδὲ προσήκειν αὐτὰ γιγνώσκεσθαι ὄντα τοι- 
αὔτα οἷά φαµεν δεῖν εἶναι τὰ εἴδη, τῷ ταῦτα λέγοντι 
οὐκ ἂν ἴχοι τις ἐνδείξασθαι ὅτι Φεύδεται, εἰ μὴ ποὶ- 
λῶν τύχοι ἔμπειρος ὤν ὁ ἀμφισβητῶν καὶ μὴ ἀφυής, 5 

ἐθέλοι δὲ πώννυ πολλὰ καὶ πόῤῥωθεν πραγµατενομένου 

τοῦ ἐνδεικνυμένου ἔπεσθαι: ἀλλ ἀπίθανος εἴη ὁ ἄγνω- ϐ 
στα ἀναγκάζων αὐτὰ εἶνα. Πῆ δή, ὦ Παρμενίδη; 
φάναι τὸν Σωκράτη. "Ότι, ὦ Σώκρατες, οἶμαι ὤν καὶ {Τ 
σὶ καὶ ἄλλον ὅστις αὐτήν τινα καθ αὐτὴν αὐτοῦ ἑκά- 10 
στου οὐσίαν τίθεται εἶναι, ὁμολογῆσαι ἂν πρῶτον μὲν 
µηδεµίαν αὐτῶν εἶναι ἐν ἡμῖν. Πῶς γὰρ ἂν αὐτὴ καθ’ 
αὐτὴν ἔτι εἴη; φάναι τὸν Σωκράτη. Καϊῶς λέγεις, εἰ- 
πεῖν. οὐκοῦν καὶ σαι τῶν ἰδεῶν πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν αἲ 
εἶσιν, αὐταὶ πρὸς αὐτὰς τὴν οὐσίαν ἔχουσιν, ἆλλ᾽ οὐ πρὸς 15 8 
τὰ παρ᾽ ἡμῖν εἴεε ὁμοιώματα εἴει ὅπῃ δή τις αὐτὰ τίθε- 
ται, ὧν ἡμεῖς µετίχοντες εἶναι ἕκαστα ἐπονομαζόμεθα. 
τὰ δὶ παρ ἡμῖν ταῦτα, ὁμώνυμα ὄντα ἐκείνις, αὐτὰ 
αὖ πρὸς αὐὗτά ἐσειν ἀλλ οὐ πρὺς τὰ εἴδη, καὶ ἑαυτῶν 
ἀλλ) οὐκ ἐκείνων ὅσα αὖ ὀνομάζεται οὕτω, Πώς λέγεις; 10 
φάναι τὸν Σωκράτη. Οἷον, φάναι τὸν Παρμενίδην, εἲ 
τις ἡμῶν του δεσπότης ἢ δοῦλός ἐστιν, οὐκ αὐτοῦ δεσπό- 
του δή που, ὃ ἴστι δεσπότης, ἐκείνου δοῦλός ἐστιν": οὐδὲ Ε 
αὐτοῦ δούλου, ὃ ἔσει δοῦλος, δεσπότης ὁ δεσπότης: ἀλλ’ 
ἄνθρωπος ὧν ἀνθρώπου ἀμφότερα ταῦτά ἐσειν. αὐτὴ δὲ Ἡ 
δεσποτεία αὐτῆς δουλείας ἐσεὶν ὃ ἐστι, καὶ δουλεία ὧσ- 
αύτως, αὐτὴ δουλεία αὐτῆς δεσποτείας. ἀλλ οὐ τὰ ἐν 
ἡμῖν πρὸς ἐκεῖνα τὴν δύναμιν ἔχει οὐδὲ ἐκεῖνα πρὸς ἡμᾶς, 

”, ὃ λέγω, αὐτὰ αὐτῶν καὶ πρὸς αὐτὰ ἐκεῖνά τέ ἐσει, 
καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν ὠσαύτως πρὸς ἑαυτά. ἢ οὐ µανθάνεις ο 
ὃ λέγω; Πάνυ γ’, εὐπεῖν τὸν Σωκράτη, µανθάνω. Οὐκ- 
οὔν καὶ ἐπιστήμη, φάναι, αὐτὴ μὶν ὃ ἔστιν ἐπιστήμη, 
τῆς ὃ ἔσειν ἀλήθεια, αὐτῆς ἂν ἐκείνης εἴη ἐπισεήμη: 
Πάνυ γε. Ἑκάστη δὲ αὖ τῶν ἐπιστημῶν ἢ ἴστιν, ἑκά- 
στου τῶν ὄντων, ὃ ἔσειν, εἴη ἂν ἐπιστήμη. ἢ οὗ; Ναί as 
Ἡ δὲ παρ ἡμῖν ἐπιστήμη οὐ τῆς παρ’ ἡμῖν ἂν ἀληθείας 
εἴη; καὶ αὖ ἑκάστη ἡ παρ ἡμῖν ἐπιοτήμη τῶν παρ ἡμῖν 
ὄντων ἑχάστου ἂν ἐπισεήμη συµβαίνοι εἶναι; Ανάγκη. Β 
᾽Αιλὰ μὴν αὐτά γε τὰ εἴδη, ὡς ὁμολογεῖς, οὔτε ἔχομεν 
οὔτε παρ ἡμῖν οἷόν τε εἶναι. Οὐ γὰρ οὖν. Γιγνώσκεται κο 
δέ γέπου ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοῦ τὴς ἐπιστήμης αὐτὰ 
τὰ γένη ἃ ἴσειν ἕκαστα; Ναί. Ὁ γε ἡμεῖὶς οὐκ ἔχομεν. 
Οὐ γάρ. Οὐκ ἄρα ὑπό γε ἡμῶν γιγνώσκεται τῶν εἰδῶν 
οὐδέν, ἐπειδὴ αὐτῆς ἐπιστήμης οὐ µετέχομεν. Οὐκ ἔοικεν. 
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Ἰαμβάνομεν. Δινδυνεύε. Ὅρα δὴ ἔτι τούτου δεινύτερον 
τόδε. Τὸ ποῖον; Φαίης ἄν, ἢ οὔ,; εἴπερ ἴστιν αὐτό τι 
γένος ἐπιοτήμης, πολὺ αὐτὸ ἀκριβέστερον εἶναι ἡ 5 τὴν παρ 

19 ἡμῖν ἐπιστήμην: καὶ κάλλος καὶ τἆλλα πάντα οὕτως; Λίαί. 
6 Οὐκοῦν εἴπερ τι ἆλίο αὐτῆς ἐπιστήμης μετέχει, οὐκ ἄν 
τινα μᾶλλον ἢ Δεὺν φαίης ἔχειν τὴν ἀκριβεστάτην ἐπι- 

στήµην; Ανάγκη. ΑΦ οὖν οἷός τε αὖ ἴσται ὁ θΘεὸς τὰ 
Ὦ παρ ἡμῖν γιγνώσκειν αὐτὴν ἐπιοτήμην ἔχων; :Τί γὰρ οὔ; 

Ότι, ἔφη ὁ Παρμενίδης, ὠμολόγηται ἡμῖν, ὦ Σώκφατες, 
1ο μήτ᾽ ἐκεῖνα τὰ εἴδῃη πρὸς τὰ παρ ἡμῖν τὴν δύναμιν ἔχειν 

ἣν ἔχει, µήτε τὰ παρ ἡμῖν πρὸς ἐκεῖνα, ἆλλ αὐτὰ πρὸς 
αὐτὰ ἑκάτερα. Ὡμολόγηται γάρ. Οὐκοῦν εἰ παρὰ τῷ 
Φεῷ αὕτη ἐσεν ἡ ἀκριβεστάτη δεσποτεία καὶ αὕτη ἡ 
ἀκφιβεστάτη ἐπιοτήμη, οὔτ ἂν ἡ δεσποτεία ἡ ἐκείνων 

Ε.Ισ ἡμῶν ποτὶ ἂν δεσπόσειεν, οὔτ' ἂν ἡ ἐπιστήμη ἡμᾶς γνοίη 
οὐδέ τι ἄλλο τῶν παρ ἡμῖν, ἀλλὰ ὁμοίως ἡμεῖς τ' ἐκεί- 
νων οὐκ ἄρχομεν τῇ παρ ἡμῖν ἀφχῇ οὐδὲ γιγνώσκοµεν 
τοῦ Δείου οὐδὲν τῇ ἡμετέρᾳ ἐπιστήμῃ, ἐκεῖνοί τε αὖ κατὰ 
τὸν αὐτὺν λόγον οὔτε ὑεσπόται ἡμῶν εἰσὶν οὔτε γινώ- 

ποσκουσι τὰ ἀνθρώπεια πράγματα θΘεοὶ ὄντε. ᾽Αλλὰ μὴ 
λίαν, ἔφη, Θαυμαστὺς ὁ λόγος, εἴ τις τὸν Θεὸν ἀποσει- 
ρήσειε τοῦ εἰδέναι. Ταῦτα μέντοι, ὦ Σώκρατες, ἴφη ὁ 

135 Ἅαρμενίδης, καὶ ἔτι ἄλλα πρὸς τούτοις πάνυ πολλὰ ἀναγ- 
94) καῖον ἔχειν τὰ εἴδη, εἰ εἰσὶν αὗται αἱ ἰδέαι τῶν ὄντων 

ας καὶ ὁριεῖκαί τις αὐτό τι ἕκαστον εἶδος, ὥστε ἀπορεῖν τε 
88 τὸν ἀκούοντα καὶ ἀἆμφισβητεῖρ ὡς οὔτε ἔστι ταῦτα, εἴεε 

õ τι μάλιστα εἴη, πολλὴ ἀνάγκη αὐτὰ εἶναι τῇ ἀνθρωπίνῃ 
φύσει ἄγνωστα" καὶ ταῦτα λέγοντα δοκεῖν τέ τι λέγειν 

καί, ὃ ἄρτι ἐλέγομεν, θαυμασεῶς ὡς ὀνσανάπειστον εἶναι ' 
αυ καὶ ἀνδρὺς πάνυ μὶν εὐφνοῦς τοῦ δυνησοµένου μαθεῖν 

η «ὡς ἔστι γένος τι ἑκάστου καὶ οὐσία αὐτὴ καθ᾽ αὐτήν, ἔτι 

δὲ Θαυμαστοτέρου τοῦ εὑρήσοντος καὶ ἄλλον ὀννησομένον 
διδάξαι ταῦτα πάντα ἱκανῶς διευκρινησάµενον». Συγχωρμὸ 
σοι, ἴφη, ὦ Παρμενίδη, ὁ Σωκρφάτης' πάνυ γάρ µοι 

36 κατὰ νοῦν λέγεις. ᾽Αλλὰ μέντοι, εἶπεν ὁ Παρμενίδης, εἲ 
γέ τις δή, ὦ Σώκρατε, αὖ μὴ ἐάσει εἴδη τῶν ὄνεων 
εἶναι, εἰς πάντα τὰ νῦν δὴ καὶ ἄλλα εοιαῦτα ἀποβλέφας, 
μηδέ τι ὁριεῖται εἶδος ἑνὸς ἑκάστου, οὐδὲ ὅποι ερέψει τὴν 

ϱὦ διάνοιαν ἔξει, μὴ ἑῶν ἰδέαν τῶν ὄντων ἑκάστου τὴν αὐ- 
ουτὴν αεὶ εἶναι, καὶ οὕτω τὴν τοῦ διαλέγεσθαι δύναμιν 

παντάώπασι διαφθερεῖ. τοῦ τοιούτου μὲν οὖν µοι δοχεῖς 

καὶ μᾶλλον ᾖσθῆσθαι, ᾽Αληθῆ λέγει, φάναι. 
Τί οὖν ποιήσεις φιλοσοφίας πέρε; ποῖ τρέψει ἆγνοου- 

2! µίνων τούτων; Οὐ πάνυ µοι δοκῶ καθορᾷν ἓἔν γετῷ 
«ο παρόντι. Πρῷὼ γάφ, εἰπεῖν, πρὶν γυµνασθῆναι, ὦ Σώ- 

4. πάντα τὰ ἄλλα a. 
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κρατερ, ὀρίξεσθαι ἐπιχειρεῖς καλόν τε τί καὶ δίκαιον 
καὶ ἀγαθὸν καὶ ἓν ἕκαστον τῶν εἰδῶν' ἐνενόησα γὰρ καὶ 
πρώην σου ἀκούων διαλεγοµένου ἐνθάδε ᾽Αριστοτέλει τῷδε. D 
καλὴ μὲν οὖν χαὶ θεία, εὖ ἴσθι, ἡ ὁρμὴ ἣν ὁρμῷς ἐπὶ 
τοὺς λόγους” ἔλκνσον δὲ σαυτὸν καὶ γύμνασαι μᾶλλον διὰ 

τῆς δοκούσης ἀχρήστου εἶναι καὶ καλουµένης ὑπὸ τῶν 
πολλῶν ἀδοϊρσχίας, ἕως ἴει νέος εἶ' εἰ δὲ µή, σἳ δια- 
φεύδεται ἡ ἀλήθεια. Τΐς οὖν ὁ τρόπος, φάναι, ὦ Παρ- 

µενίδη, τῆς γυμνασίας; Οὗτος, εἰπεῖν, ὄνπερ ἤκουσας 
Ζήνωνος. πλὴν τοῦτύ γέ σου καὶ πρὸς τοῦτον ἠγάσθην, ιο 
εὐπόντος ὅτι οὐκ εἴας ἐν τοῖς ὀρωμένοις οὐδὲ περὶ ταῦτα 

τὴν πλάνην ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ περὶ ἐκεῖνα ὢ µάλιοτά τις 
ἂν λόγῳ λάβοι καὶ εἴδη ἂν ἡγήσαιτο εἶναι. «οκεῖ γάρ 
μοι, ἔφη, ταύτῃ γε οὐδὲν χαλεπὸν εἶναι καὶ Όμοια καὶ 
ἀνόμοια καὶ ἄλλο ὁτιοῦν τὰ ὄνεα πάσχοντα ἀποφαίνειν. 16 
Καὶ καλῶς Υ', ἔφη. χφὴ δὲ καὶ τόδε ἴτι πρὸς τούτῳ ποι- 

εἶν, μὴ µόνον εἰ ἔστιν ἕκαστον ὑποτιθέμενον σκοπεῖν τὰ 93) 
ξυμβαίνοντα ἐκ τῆς ὑποθέσεως, ἀλλὰ καὶ εἰ µή ἐστιτὺὸ 3136 
αὐτὸ τοῦτο ὑποτίθεσθαι, εἰ βούλει μᾶλλον γυµνασθῆναι. 
Πώς λέγεις; φάναι Οἶον, ἴφη, εἰ βούλει περὶ ταύτης 10 
τῆς ὑποθέσεως ἣν Ζήνων ὑπέθετο, εἰ πολλά ἐστι, τί χρὴ 
ξυμβαίνειν καὶ αὐτοῖς τοῖς πολλοῖς πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς 
τὸ ἓν καὶ τῷ ἐνὶ πρός τε αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ πολλά: καὶ 
αὖ εἰ µή ἐσει πολλά, πάλιν οκοπεῖν τί ξυµβήσεται καὶ τῷ 
ἓνὶ καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ πρὸᾳ αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα" καὶ 15 
αὖθις αὖ ἐὰν ὑποθῇ, εἰ ἔστιν ὁμοιότης ἢ εἰ µή ἐστι, τί Β 
ἐφ᾽ ἑκατέρας τῆς ὑποθέσεως ξυμβήσεται καὶ αὐτοῖς τοῖς 
ἡποτεθεῖσι καὶ εοῖς ἄλλοις καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. 
καὶ περὶ ἀνομοίου ὁ αὐτὸς λόγος, καὶ περὶ κινήσεως καὶ 
σεάσεως, καὶ περὶ γενέσεωρ καὶ φθορᾶς, καὶ περὶ αὐτοῦ 30 
τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. καὶ ἑνὶ λόγω, περὶ ὅτου ἂν 
αεὶ ὑποῦῃῇ ὡς ὄντος καὶ οὐκ ὄντος καὶ ὀτιοῦν ἄλλο πά- 
Θος πάσχοντος, δεῖ σκοπεῖν τὰ ξυμβαίΐνοντα πρὸς αὐτὸ 

καὶ πρὸς ἓν ἕκαστον εῶν ἄλλων, ὅ ει ἂν προέλη, καὶ ϐϱ 
πρὸς πλείω καὶ πρὸς ξύμπαντα ὡσαύτως: καὶ τἆλλα αὖ 35 
πρὸς αὐτώ τε καὶ πρὺς ἄλιο ὅ τι ἂν προαιρῇ ἀεί, ἑάν 
τε ὡς ὂν ὑποθῇ ὃ ὑπετίθεσο, ἐἑάν τε ὡς μὴ ὄν, εἰ μέλ- 
εις τε]έως γυμνασάµενος κυρίως διόφεσθαι τὸ ἀληθές. 33 

᾽μήχανον, ἔφη, λέγει, ὦ Παρμενίδη, πραγµατείαν, 
καὶ οὐ σφόδρα µανθώνω. ἀλλά µοι τί οὐ διῆλθες αὐτὸς 40 

ὑποθέμενός τι, ἵνα μᾶλλον καταµάθω; Πολὺ ἔργον, φά- D 
ναι, ὦ Σώκρατες, προστάετεις ὡς τηλικῷδε. ᾽Αλλὰ σύ, 
εὐπεῖν τὸν Σωκράτη, Ζήνων, τί οὐ διῆλθες ἡμῖν; Καὶ 
τὸν Ζήνωνα ἔφη γελάσαντα φάναι, Αὐτοῦ, ὦ Σώκρατες, 
δεώµεθα Παρμενίδου: μὴ γὰρ οὐ φαῦλον ᾖ ὃ λέγει. ἣ ο 
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οὐχ ὁρᾷς ὅσον ἔργον προστώττεις; εἰ μὲν οὖν πλείους 
ἡμεν, οὖν ἂν ἄξιον ἦν δεῖσθαι: ἀπρεπῆ γὰρ τὰ τοιαῦτα 
πολλῶν ἐναντίον λέγειν ἄλλως τε καὶ τηλικούτῳ: ἀγνοοῦσι 

Ε γάρ οἱ πολλοὶ ὅτι ἄνευ ταύτης τῆς διὰ πάντων διεξόδου 

ὅτε καὶ πλάνης ἀδύνατον ἐντυχόντα τῷ ἀληθεῖ νοῦν ἔχειν. 
ἐγὼ μὶν οὖν, ὦ Παρμενίδη, Σλοκρήτη ουνδέοµαι, ἵνα 
καὶ αὐτὺς διακούσω διὰ χρόνου. 

Ταῦτα δὴ εἰπόντος τοῦ Ζήνωνος, ἔφη ὁ Αντιφῶν 

φάναι τὺν Πυθύδωρον, αὐτύν τε δεῖσθαι τοῦ Παρμενίδου 

10 καὶ τὸν Αριστοτέλη καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνδείξασθαι ὃ λέγοι 
καὶ μὴ ἄλλως ποιῖν. Τὸν οὖν Παρμενίδην, Ανάγκη, 

94 φάναι, πείθεσθαι. καί τοι δοκῶ µοι τὸ τοῦ Ἰβυκείου 
1341 ἵππου πεπονθέναι, ὦ ἐκεῖνος ἀθλητῇ ὄντι καὶ πρεσβυ- 

τέρῳω, ὑφ᾽ ἅρματι µέλλονει ἀγωνιεῖσθαι καὶ δὲ ἐμπειρίων 
15 τρέµοντι τὸ µέλλον, ἑαυτὸν ἀπεικάζων ἅχων ἴφη καὶ αὖ- 

τὸς οὕτω πρεσβύτης ὢν εἰς τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσθαι ἰέναι. 

κάγώ µοι δοκῶ µεμνημένος µάλα φοβεῖσθαι πῶς χρὴ τη- 
λμκόνδε ὄντα διανεῦσαι τοιοῦτόν τε καὶ τοσοῦτον πλῆθος 
λόγων. ὅμως δέ -- δεῖ γὰρ χαρίζεόθαι, ἐπειδὴ καὶ ὃ 

Β 3’ Ζήνων λέγε, αὐτοί ἐσμεν. πόθεν οὖν δὴ ἀρξόμεθα, 
καὶ τί πρῶτον ὑποθησόμεθα, ἢ βούλεσθε, ἐπειδήπερ 
δοκεῖ πραγµατειώδη παιδιὰν παίζειν, ὧπ' ἐμαυτοῦ ἄρξω- 
μαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ὑποθέσεως, περὶ τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ 

ἠποθέμενος, εἴτε ἓν ἐστιν εἴτε µή ἓν, εί χρὴ ξυμβαίνειν 
αὸ Πάνυ μὲν οὖν, φάναι τὺν Ζήνωνα. Τίς οὖν, εἰπεῖν, 

μοὶ ἀποκριμεῖεαις ἢ ὁ Σεώσατος; ἥκιστα γὰρ ἂν πολυ- 

πραγμονοῖ, καὶ ἃ οἴεται μάλιστ ἂν ἀποκρίνοιτο" καὶ ἅμα 
* ἐμοὶ ἀνάπαυλ ἂν εἴη ἡ ἐκείνου ἀπόκρισις. ᾿Ετοιμός σοι, 
ο Παρμενίδη, φάναι τοῦτο τὸν Αριστοτέλη. ἐμὶ γὰρ 

30 λέγεις τὸν ψεώτατον λέγων. ἆλλ᾽ ἐρώτα ὡς ἀποκρινονμένου. 
Εἶεν δή, φάναι. Εἰ ἓν ἐστιν, ἄλλο τι οὐκ ὢν εἴη πολλὰ 

5. τὸ ἓνι Πῶς γὰρ ἄν: Οὔτε ἄρα µέρος αὐτοῦ οὔτε ὅλον 
αὐτὸ δεῖ εἶναι. Τί δή; Τὸ µέρος που Όλου µέρος ἑστί. 
Ναί. Τί δὲ τὸ ὕλον; οὐχὶ οὗ ἂν µέρος μηδὶν ἁπῇ, 

απ ὅλον ἂν εἴη; Πάνο γε ᾽Αμϕοτέρως ἄρα τὸ Ἑν ἐκ μερῶν 
Ῥ ἂν εἴη, Όλον τε ὂν καὶ µέρη ἴχον. ᾽Ανάγκη. ᾽Αμϕοτέρως 

ἂν ἄρα οὕτω τὸ ἓν πολλὰ εἴη, ἀλλ’ οὐγ ἔν. ᾽Αληθή. Ati 
δὲ γε μὴ ποὶλὰ ἀλλ’ ἓν αὐτὸ εἶναι. «Πε. Οὔτ ἄρα Όλον 
ἔσται οὔτε µέρη ἕξει, εἰ ἓν ἴσται τὸ ἕν. Οὐ γὰρ. Οὐκ- 

«ο οὔν εἰ [μηδὶν ἔχει µέρος, οὔτ ἂν ἀργὴν οὔτε τελευτὴν 
οὔτε μέσον ἔχοι: µέρη γὰρ ἂν ἤδη αὐτοῦ τὰ τοιαῦτα εἴη. 
Ὀρθῶς. Καὶ μὴν τελευτή γε καὶ αἀρχὴ πέρας ἑκάστον. 
Πῶς ὃ' οὔ: "Απειρον ἄρα τὸ ἕν, εἰ µήτε ἀρτὴν μήτε τε- 
λευτὴν ἔχει. "Απειρον. Καὶ ανευ οχήματος ἄρα' οὔτε 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ Π4ΡΜΕΝΙΩΗΣ. 137. 1588. 

γὰρ στρογγύλου οὔτε εὐθίος μετέχει Πῶς; «Στρογ Ἐ 
γύλου γέ πού ἐστι τοῦτο, οὗ ἂν τὰ ἔσχατα πανταχῇ ἀπὸ 
τοῦ μέσον ἴσον ἀπέχη. Ναί. Καὶ μὴν εὐθύ γε, οὗ ἂν 
πὺ μέσον ἀμφοῖν τοῖν ἐσχάτοιν ἐπίπροσθεν ἡᾖ. Οὕτως. 
Οὐκοῦν µέρη ἂν ἔχοι τὺ ἓν καὶ πόλλ ἂν εη, εἴε εὐθέος ὅ 
σχήματος εἴτε περιφεροῦς µετέχοι. Πάνν μὲν οὖν. Οὔτε 
ἄρα εὐθὺ οὔτε περιφερέᾳ ἐστιν, ἐπείπερ οὐδὲ µέρη ἔχει. 
᾿Ορθῶς. Καὶ μὴν τοιοῦτόν γε ὃν οὐδαμοῦ ἂν εἴη: οὔτε 
γὰρ ἐν ἄλῳ οὔτε ἐν ἑαυτῷ εἴη. Πῶς δή: Ἐν ἄλλω μὲν 
ὂν κύχλῳ που -ἂν περιέχοιτο ὑπ᾽ ἐκείνου ἐν ὦ ἂν εἴη, καὶ 1ο 
πολλαχοῦ ὤν αὐτοῦ ὥπτοιτο πολλοῖς' τοῦ δὲ ἑνός τε καὶ 
ἁἀμεροῦς καὶ κύκλου μὴ µετέχοντος αδύνατον πολλαγῇ 
κύκλω ὥπτεσθαι. αδύνατον. ᾽Αἰλὰ μὴν αὐτό γε ἐν ἕαυ- 
τῷ ὃν κἂν ἑαυτῷ εἴη περµχον οὐκ ἄλλο ἢ αὐτό, εἴ- 
περ καὶ ἐν ἑαυτῷ εἴη" ἓν τῳ γάρ τι εἶναι μὴ πεφιέχοντι 15 Β 
ἀδύνατον. αδύνατον γάρ. Οὐκοῦν ἕτερον μὲν ἄν τι εἴη 
αὐτὸ τὸ πεφιέχον, ἕεερον δὲ τὸ περιεχγόµενον: οὐ γὰρ 
ὅλον γε ἄμφω ταὐτὸν ἅμα πείσεται καὶ ποιήσεε. καὶ οὕτω 
τὸ ἓν οὐκ ἂν εἴη ἔτι ἓν ἀλλὰ δύο. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ 
ἄρα ἐσεί που τὸ ἓν, μήτε ἐν ἑαυτῷ μήτε ἐν ἄλλῳ ἐνόν. πο 
Οὐκ ἔστιν. Ὄρα δή, οὕτως ἴχον εἰ οἷόν τε ἑστά- 
ναι ἢ κινεῖσθαι. Τί δὴ γὰρ οὔ; Ότι κινούμενόν γε ἢῆ 
φέροιτο ἢ ἀλλοιοῖτο ἄν: αὗται γὰρ µόναι κινήσεις. Ναί 6 
᾽Αλλοιούμενον δὲ τὸ Ἑν ἑαυτοῦ ἀδύνατόν που ἓν ἴτι 

εἶναι. Αδύνατον. Οὐὖκ ἄρα κατ ἀλλοίωσίν γε κεφεῖται. ὴ 

Οὐ φαίνεται. Αλ ἄρα τῷ φέρεσθαι; Ἴσως. Καὶ μὴν ὃτ 
εἰ φέροιτο τὸ ἓν, ἤτοι ἐν τῷ αὐτῷ ἂν περιφέροιτο κύκλῳ 
ἢ µεταλλάττοι γώραν ἑτέραν ἐξ ἑτέραρ, Ανάγκη, Οὐκ- 
οὖν κύκλῳ μὲν περιφερύµενον ἐπὶ μέσον βεβηκέναι ἀνάγ- 
κη, καὶ τὰ περὶ τὸ μέσον φερόµενα ἄλλα µέρη ἔχειν 30 

ἑαυτοῦ. ὦ δὲ µήτε µέσου µήτε μερῶν προσήκει, τίς µη- D 
χανἡ τοῦτο κύκλῳ ποτὲ ἐπὶ τοῦ μέσου ἐνεχθῆναι; Οὐδε- 
µία. ᾽Αλλὰ δὴ χώραν ἀμεῖβον ἄλλοτ' ἄλλοθι γέγνεται καὶ 

οὕτω κινεῖται; Εἴπερ γε δή. Οὐκοῦν εἶναι μέν που ἓν 
τινι αὐτὸ ἀδύνατον ἐφάνη: Ναί. Αρ οὖν γίγνεσθαι ἔτι 1 
ἀδυνατώτερον; Οὐκ ἐννοῦ ὅπη. Εἰ ἵν τῷ τι γίγνεταε, 
οὐκ ἀνάγκη µήτε πω ἐν ἐκείνῳ εἶναι ἔτι ἐγγιγνόμενον, 
μήτ ἴτι ἔξω ἐκείνου παντάπασιν, εἴπερ ἤδη ἐγγέγνεται: 
Ανάγκη. ΣΕ ἄ ἄρα τι ἄλλο πείσεται τοῦτο, ἐκεῖνο ἂν µόνον ἙἘ 

πάσχοι οὗ µέρη εἴη: τὸ μὲν γὰρ ἄν τι αὐτοῦ ἤδη ἐν αυ 
ἐκείνῳ, τὸ δὲ ἔξω εἴη ἅμα. τὸ δὶ μὴ ἴχον µέρη οὐχ 
οἷόν τέ που ἔσεαι ερόπῳ οὐδινὶ ὅλον ἅμα μήτε ἐντὸς 
εἶναι τινὺς μήτε ἴξω. ᾿Αληθῆ. Οὗ δὲ μήτε µέρη εἰσὶ 
μήθ) ὅλον τυγχάνει ὄν, οὐ πολὺ ἔτι ἀδυνατώτερον ἐγγί- 
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98 Ἅµγνισθαί πον, µήτε κατὰ µέρη μήτε κατὰ ὅλον ἐγγιγνόμε- 
139 ον; Φαίνεαι Οὔτ ἄρα ποι ν καὶ ἓν τω γιγνόµενον 

χώραν ἀλλάττει, οὔτ ἐν τῷ αὐτῷ περιφερόµενον οὔτε 
ἀλλοιούμενον. Οὐκ ἔοικε. Κατὰ πᾶσαν ἄρα κίνησιν τὸ 

ϱἓν ἀκίνητον. ᾿Ακίνητον. ᾽Αλλὰ μὴν καὶ εἶναί γέ φαµεν 
ἓν τινε αὐτὸ ἀδύνατον. Φαμὶν γάρ. Οὐδ' ἄρα ποτὲ ἐν 
«τῷ αὐτῷ ἐοτίν. Τί δή: "Ότι ἤδη ἂν ἐν ἐκείνῳ εἴη ἐν ᾧ 
τῷ αὐτῷ ἐστίν. Πάνυ μὲν οὖν. Αλ’ οὔτε ἐν ἑαυτῷ οὔτε 
ἓν ἄλλῳ οἷόν τε ἦν αὐτῷ ἐνεῖνα. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐδέ- 

Ἠ οποτε ἄρα ἐστὶ τὸ ἓν ἐν τῷ αὐτῷ. Οὐκ ἔσικεν ᾿Αλιὰ 
μὴν τό γε µηδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ὃν οὔθ' ἠσυχίαν ἄγει 

οὔθ) ἕστηκεν. Οὐ γὰρ οἷόν τε. Τὸ ἓν ἄρα, ὡς ἔοικεν, 
οὔθ) ἔσεηκεν οὔτε κινεῖαι. Οὔκουν δὴ φαίνεταί γε. 
Οἐδὲ μὴν ταὐτόν γε οὔθ) ἑτέρω οὔτε ἑαντῷ ἔσται, οὐδ' 

Έτερον οὔτε αὐτοῦ οὔτε ἱτέρου ἂν εἴη. Πῆ δή: 
μέν που ἑαυτοῦ ὃν ἑνὸς ἕτερον ἂν εἴη καὶ οὐκ 

Ἑν. ᾿Αληθη. Καὶ μὴν ταὐτόν γε ἑτέρῳ ὃν ἐκεῖνο 
;. αὐτὸ ὅ’ οὐκ ἂν εἴη: ὥστε οὐδ ἂν οὕτως εἴη 
ἔστιν, ἕν, αλλ’ ἵτερον ἔνός. Οἱ γὰρ οὖν. Ταύ- 

αυτὺν μὲν ἄρα ἑτέρω ἢ ἕερον ἑαντοῦ οὐκ ἔσται. Οὐ γάρ. 
9 "Έτερον δέ γε ἱτέρου οὐκ ἔσται, ἕως ἂν ἡᾗ ἕν. οὐ γὰρ 

9ὴ προσήκει ἑτέρῳ ἑτέρου εινὸς εἶναι, ἀλλὰ µόνῳ ἑτέρῳ, 
ἅλιῳ δὲ οὐδενήί. ὈΟρθῶᾳ. Τῷ μὶν ἄρα ἓν εἶναι οὐκ 
ἔσται ἵτερον. ἢ οἴε; Οὐ δῆτα. ᾽αλλὰ μὴν εἰ μὴ τούτω, 

15 οὐχ ἑαυτῷ ἔσται' εἰ δὲ μὴ αὐτῷ, οὐδὲ αὐτό. αὐτὸ δὲ 
υ µμηδαµῇ ὃν ἕτερον σὐδενὸς ἔσεαι ἕτερον. ᾿Ορθῶς. Οὐδὲ 

μὴν ταύτὸν ἑαυτῷ ἴσται. Πῶς δ' οὔ: Οὐχ περ τοῦ 

8, 

αρει 

νὸς φύσις, αὕτη δήπον καὶ τοῦ ταὐτοῦ; Τί δή "Ότι 

60 οὐκ ἐπειδὰν ταὐτὸν γένηταί τώ τι, ἓν γίγνεαι. ᾽Αλλὰ 
τί μήν: Τοῖς πολλοῖς ταὐτὸν γενόµενον πολλὰ ἀνάγκη 

γίγνεσθαι, ἀλλ οὐγ ἕν. ᾿Αληθῆ. Αλ’ εἰ τὸ ἓν καὶ τὸ 
ταὐτὸν μηδαμῆ διαφέρει, ὁπύτε τι ταὐτὸν ἠγίγνετο, ἀεὶ 
ἂν Ἑν ἐγίγνετο, καὶ ὁπότε ἓν, ταὐτόν. Πάνυ γε. Εἰ 

E Ἆἄρα τὸ ἓν — ταὐτὸν ἔσται, οὐχ ἓν ἑαυτῷ ἔσται: καὶ 
15 οὕτως ἓν ὃν οὐχ ἓν ἔσεαι. ᾽αλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. 

᾿Αδύνατον ἄρα καὶ τῷ ἑνὶ ἡ ἑτέρον ἕτερον εἶναι ἢ ῆ λαυτῷ 

ταὐτόν. ᾿Αδύνατον. Οὕτω δὴ ἕτερόν γε ἢ ταὐτὸν τὸ 
Ἑν οὔτ᾽ ἂν αὐτῷ οὔτ ἂν ἑτέρῳ εἴη. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐδὲ 

μὴν ὅμοιόν τινι ἔσται οὐδ ἀνόμοιον οὔθ᾽ ἑαυτῷ οὔθ' 
αμ ἱτέρω,. Τί δή: "Ότι τὸ ταὐτόν που πεπονθὸς Όμοιον. 

30 Ναί. Τοῦ δέ γε ἑνὸς χωρὶς ἐφάνη τὴν φύσιν τὸ ταύ- 
3140 τόν. ᾿Εφάνη γάρ. ᾽Αλλὰ μὴν εἴ τι πέπονθε χωρὶς τοῦ 

Ἡν εἶναι τὸ ἕν, πλείω ἂν εἶναι πεπόνθοι ἢ Ἕν. τοῦτο 
δὲ ἀδύνατον. Ναί. Οὐδαμῶς ἴστιν ἄρα ταύτον πεπον- 

αὔ θὺς εἶναι τὺ Ἑν οὔτε ἅλλῳ οὔθ) ἑαυτῷ. Οὐ φαίνεται. 
Οὐδὲ ὅμοιον ἄρα δυνατὸν αὐτὸ εἶναι οὔτε ἅλῳ οὔθ' 
ἑαυτῷ. Οὐκ ἔοικεν. 
τὸ ἓν' καὶ γὰρ οὕτω πλείω ἂν πεπόνθοι εἶναι ἢ ἓν. 

Π44ΛΤΩΟΝΟΣ ΠΗΑΡΜΕΝΙάΗΣ. 

Οὐδὲ μὴν ἕτερόν γε πίπονθεν εἶναι — 
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Πλείω γάρ. Τό γε μὴν ἕτερον πεπονθὺς ἢ ἑαυτοῦ ἢ 
ἄλλου ἀνόμοιον ἂν εἴη ἢ ἑαυτῷ ἢ ἄλλῳ, εἴπερ τὸ ταύ- ἩΒ 
τὸν πεπονθὸς ὅμοιον. Ορθῶς. Τὸ δέ γε ἓν, ὡς ἴσι- 
κεν, οὐδαμῶς ἕτερον πεπονθὺς οὐδαμῶς ἀνόμοιόν ἐστιν 
οὔδ' ἑαυτῷ οὔθ) ἑτέρω. Οὐ γὰρ οὖν. Οὔὗτε ἄρα ὅμοιον 5 
οὔτε ἀγόμοιον οὔθ) ἑτέρω οὔτε ἑαντῷ ἂν εἴη τὸ ἓν. Οὐ 
φαίνεται. Καὶ μὴν τοιοῦτόν γε ὃν οὔτε ἴσον οὔτε ἄνισον 
ἴσεαι οὔτε ἑαυτῷ οὔτε ἄλλῳω, Πῆ δή; "σον μὲν ὂν τῶν 
αὐτῶν µέερωρ ἔσται ἐκείνω ᾧ ἂν ἴσον ᾖ. Να. Μεῖον 
δέ που ἢ ἕλατεον ὄν, οἷς μὲν ἂν ξύμμετρον ᾗ, τῶν μὲν ιο 
ἠλατεύνων πλείω µέτρα ἕξει, εῶν δὲ µεξόνων ἑλάττω. 
Ναί. Οἵς δ' ἂν μὴ ξύμμετον, τῶν μὲν σµικροτέρων, 34 

τῶν δὲ µειζόνων µέτρων ἴσται Πῶς γὰρ οὗ: Οὐκοῦν 
ἀδύνατον τὸ μὴ µετέχον τοῦ αὐτοῦ ἢ µέτρων τῶν αὐτῶν 
εἶναι ἢ ἄλλων ὠντινωνοῦν τῶν αὐτῶν: ᾽Αδύνατον. σον Ι6 
μὲν ἄρα οὔτ ἂν ἑαντῷ οὔτε ἄλλῳ εἴη, μὴ τῶν αὐτῶν 
µέτρων ὄν. Οὔκουν φαίνεταέ γε. ᾿Αἱλὰ μὴν π]ειόνων 
γε µέτρων ὂν ἢ ἑλωχτόνων, ὕσωνπερ µέτρων, τοσούτων 
καὶ μερῶν ἂν εἴη: καὶ οὕτως αὖ οὐκέτι ἓν ἔσται, ἁλλὰ ὮὉ 
ποσαῦτα ὕσαπερ καὶ τὰ µέτρα. ᾿Οφθῶς. Ed δέ γε ἑνὸς 10 
μέτρου εἴη, ἴσον ἂν γίγνοιτο τῷ µέτρῳ. τοῦτο δὲ ἀδύνα- 
τον ἐφάνη, ἴσον τῷ αὐτὸ εἶναι. Ἐφάνη γάρ. Οὔτε ἄρα 
ἑνὸς μέτρου µετέχον οὔτε πολλῶν οὔτε ὀλίγων, οὔτε τὸ 

παράπαν τοῦ αὐτοῦ µετέχον, οὔτε ἑαυτῷ ποτέ, ὡς ἔοικεν, 
ἔσται ἴσον οὔτε ἅλλῳ' οὐδ' αὖ μεῖξον οὐδὲ ἔλαττον οὔτεχο 
ἑαντοῦ οὔθ' ἑτέρον. Παντάπασι μὲν οὖν οὕτως. Τί δέ; 
πρεσβύτερο» ἢ νεώτερον ἢ τὴν αὐτὴν ἠλικίαν ἴχειν τὸ ἓν κ 
δοκεῖ τῷ δυνατὸν εἶναι: Τί δὴ γὰρ οὗ; "Ότι πον ἡλικίαν 

μὲν τὴν αὐτὴν ἔχον ἢ ἑαυτῷ ἢ ἅλλῳ ἰπότητος χρόνου 
καὶ ὁμοιότητος µεθέξει, ὧν ἐλέγομεν οὐ μετεῖναι τῷ ἑνί, 8ο 
οὔθ) ὁμοιότητος οὔτε ἰσότητος. ᾿ἘΕλέγομεν γὰρ οὖν. Καὶ 
μὴν καὶ ὅτι ἀνόμοιότητός τε καὶ ἀνισότητος οὐ μετέχει, 39 
καὶ τοῦτο ἐλέγομεν. Πάνυ μὲν οὖν. Πῶς οὖν οἷόν τε 
ἔσται τινὺς ἢ πρεσβύτερον ἤ νεώτερον εἶναι ἢ τὴν αὐτὴν 841 

ἡλικίαν ἔχειν τῳ, τοιοῦτον-ῦν; Οὐδαμῶς. Οὐκ ἄρ' ἂναο 
εἴη νεώτερον οὐδὲ πρεσβύτερον οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν 
ἔχον τὸ ἓν οὔτε αὐτῷ οὔτε ἄλιῳ. Οὐ φαίνεαι. ᾿αρ' 
οὖν οὐδὲ ἐν χρόνω τὸ παράπαν δύναις ἂν εἶναι τὸ ἓν, 
εἰ τοιοῦτον εἴη: ἢ οὐκ. ἀνάγκη, ἐάν τι ᾖ ἐν χρόνω, ἀεὶ 

αὐτὸ αὐτοῦ πφρεσβύτερον γίγνεσθαι; Ανάγκη. Οὐκοῦν 0 

τό γε πρεσβύτερον ὧεὶ νεωτέρου πρεσβύτερον: Τί μήν: 
Τὸ πρεσβύεερον ἄρα δαντοῦ γιγνόμενον καὶ νεώτερον u 
ἑαυτοῦ ἅμα γίνεται, εἴπερ μέλλει ἔχειν ὅτου πρεσβύτε- 
ον γίγνεται. Πῶς λέγεις; Ὥδε: διάφορον ἕτερον ἑτέρου 

οὐδὲν δεῖ γίγνεσθαι ἤδη ὄντος διαφόρον, ἀλλὰ τοῦ μὲν 15 
ἤδη ὄντος ἤδη εἶναι, τοῦ δὲ γεγονότος γεγονέναε, τοῦ δὲ 
μέλλοντος µέλλειν, τοῦ δὲ γιγνοµένου οὔτε γεγονέναι οὔτε 
μέλλειν οὔτε εἶναί πω διάφορο», ἀλλὰ γίγνεσθαι καὶ ἄλλως 

1. κατὰ aute ὅλον οσα, ab. — 9. ἓν εἶναι π. 
1. ταυτὺὸ ᾱ. — 8. 

45. πω τὸ διάφορον α. 

— 33. ἑτέρου om. b. -- 38. αὐτὴ 8 
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6 οὐκ εἶναι. Ανάγκη γάρ. ᾽Αλλὰ μὴν τό γε πρεσβύτερον 
διαφορόεης νεωτέρου ἐστὶ καὶ οὐδενὸς ἄλλου. "Ἔστι γάρ. 
Τὸ ἄρα πρεσβύτερον ἑαυτοῦ γιγνόµενον ἀνάγκη καὶ νεώ- 

33 τερον ἅμα ἑαυτοῦ γίγνεσθαι. Ἔοικεν ᾽Αλλὰ μὴν καὶ 
ο µήτέ πλείω ἑαυτοῦ γίγνεσθαι χρόνον µήτ ἐλάτω, ἀλλὰ 
τὸν ἴσον χρόνον καὶ γίγνεσθαι ἑαυτῷ καὶ εἶναι καὶ γεγο- 
ψέναι καὶ μᾶλλειν ἴσεσθαι. Ανάγκη γὰρ οὖν καὶ ταῦτα. 
᾽Ανάγκη ἄρα ἐσείν, ὡς ἔοικεν, ὅσα γε ἐν χρόνῳω ἐστὶ καὶ 

Ρ μετέχει τοῦ τοιούτου, ἕκαστον αὐτῶν τὴν αὐτήν τε αὐτὸ 
9 αὐτῷ ἠλικίαν ἔχειν καὶ πρισβύτερόν τε αὐτοῦ ἅμα καὶ 

νεώτερον γίγνεσθαι. Κιρδυνεύε. ᾽αἱλὰ μὴν τῷ γε ἑνὶ 
τῶν τοιούτων παθηµάτων οὐδὲν µετῆν. Οὐ γὰρ μετῆν. 
Οὐδὲ ἄρα χρόνου αὐτῷ µέτεσειν, οὐδ' ἔστιν ἓν τινι χρόνφ. 
Οὔκουν δή, ὥς γε ὁ λόγος αἱρεῖ. Τί οὖν; τὸ ἦν καὶ τὸ 

5 γέγονε καὶ τὸ ἐγίγνετο οὐ χρόνου µέθεξιν δοπεῖ σηµαίνειν 
τοῦ ποτὶ γεγονύτος; Καὶ µάλα. Τί δὲ; τὸ ἔσοται καὶ 

Κ τὸ γενήσεται καὶ τὸ γενηθήσεται οὐ τοῦ ἔπεια τοῦ 
μέλλοντος: Ναί. Τὸ δὲ δὴ ἴστι καὶ τὸ γίγνεται οὐ τοῦ 
νῦν παρόντος: Πάνν μὶν οὖν. Εἰ ἄρα τὸ ἓν µηδαμῇ 

3υ μηδενὸς μετέχει χρόνον, οὔτε ποτὲ γέγονεν οὔτ᾽ ἐγίγνετο 
οὔτ' ἦν ποτέ, οὔτε νῦν γέγονεν οὔτε γίγνεται οὔτ᾽ ἴσειν, 

ο) οὔτ ἔπειτα γενήσεται οὔτε γενηθήσεται οὔτ᾽ ἴσται. ᾽αλη- 
Δέστατα. Ἔστιν οὖν οὐσίας ὅπως ἄν τι µετάσχοι ἄλλως 
ἢ κατὰ τούτων τι; Οὐκ ἔσειν. Οὐδαμῶς ἄρα τὸ ἓν οὐ- 

84 πδσίας μετέχει. Οὐκ ἔοικε. Οὐδαμῶς ἄρα ἔστι τὸ ἓν. 
Οὐ φαίνεται. Οὐδ' ἄρα οὕτως ἴσειω ὥστε ἓν εἶναι: 
εἴη γὰρ ἂν ἤδη ὂν καὶ οὐσίας µετέχον. ἀλλ ὡς ἴοικε, 
τὸ Ἑν οὔτε ἓν ἐστιν οὔτε ἔστιν, εἰ δεῖ τῷ τοιῷδε λόγῳ 
πιστεύει. Κιρδυνεύε. Ὁ δὲ μὴ ἴσει, τούεῳ τῷ μὴ 

30 ὄνει εἴη ἄν τι, ἡ αὐτῷ ἢ αὐτοῦ; Καὶ πῶς; Οὐδ' ἄρα 
ὄνομα ἴστιν αὐτῷ οὐδὲ λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη οὐδὲ 
αἴσθησις οὐδὲ δόξα. Οὐ φαίνεαι. Οὐδ' ὀνομάζεται 
ἄρα οὐδὶ λέγεται οὐδὲ δοξάζεται οὐδὲ γιγνώσκεται, οὐδέ 
τι τῶν ὄντων αὐτοῦ αἰσθάνεται. Οὐκ ἔοικεν. Ἡ ὄυνα- 

π τὸν οὖν περὶ εὺ ἓν ταῦθ οὕτως ἔχειν; Οὔκουν ἔμοιγε 
δοκεῖ, 

u Βούλει οὖν ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἐπανέλ- 
Φωµεν, ἑών τι ἡμῖν ἐπανιοῦσιν ἀλλοῖον φανῇ; ΓΠάνυ μὲν 

οὖν βούλομαι. Οὐκοῦν ἓν εἰ ἔσει, φαµέν, τὰ συµβαί- 
40 νοντα περὶ αὐτοῦ, ποϊά ποτε τυγχάνει ὄντα, διοµολο- 

γητέα ταῦτα. οὐχ οὕτως; Ναί. "Όρα δὴ ἐξ ἀρχῆς. 
"Εν εἰ ἴσειν, ὧρα οἷόν τε αὐτὺ εἶναι μέν, οὐσίας δὲ 

μὴ µετίχειν; Οὐχ οἷόν τε. Οὐκοῦν καὶ ἡ οὐσία τοῦ 

1.5 
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ἑνὸς εἴη ἄν, οὐ ταὐτὸν οὖσα τῷ ἑνί. οὐ γὰρ ἂν ἐκείνη 
ἦν ἐκείνου οὐσία, οὐδ' ἂν ἐκεῖνο τὸ ἓν ἐκείνης µετεῖχεν, 
ἆλλ’ ὅμοιον ἂν ἦν λέγειν ἓν τε εἶναι καὶ ἓν ἓν. νῦν δὲ 
οὐχ αὕτη ἐσεὶν ἡ ὑπόθεσις, εἰ ἓν ἓν, τί χρὴ ἔυμβαίνειν, 
ἆλλ᾽ εἰ Ἐν ἔστιν. οὐχ οὕτω; Πάνν μὲν οὖν. Οὐκοῦν ὡς 5 

ἄλλο τι σημαῖνον τὸ ἔσει τοῦ ἕν. ᾽Ανάγκη. 4 οὖν ἄλλο 
ἢ ὅτι οὐσίας μετέχει τὸ ἓν, τοῖτ᾽ ἂν εἴη τὸ λεγόμενο», 
ἐπειδάν τις συλλήβδην εἴπῃ ὅτι ἓν ἔστι; Πάνυ γε. Πάλιν 
δὴ 1έγωµεν, ν εἰ ἴστι, εἰ συµβήσεται. σκόπει οὖν εἰ οὐκ 
ἀνάγκη ταύτην τὴν ὑπόθεσιν τοιοῦτον ὃν τὸ ἓν σηµαίνειν, 1ο 
οἷον µέρη ἔχειν: Πῶς: Ὢδε. εἰ τὸ ἔσει τοῦ ἑνὸς ὄντος ἢ 

λέγεται καὶ τὸ Ἑν τοῦ ὄντος ἑνόᾳ, ἴσει δὲ οὗ τὸ αὐτὸ ἤ 
τε οὐσία καὶ τὸ ἓν, τοῦ αὐτοῦ δὲ ἐκείνου οὗ ὑπεθέμεθα 
τοῦ ἑνὸς ὄντος, ἄρα οὐκ ἀνάγκη τὸ μὲν ὅλον ἓν ὃν εἶναι 
αὐτό, τούτον δὲ γίγνεσθαι µόφια τό τε ἓν καὶ τὸ εἶναι; 15 
᾽Ανάγκη. Πότερον οὖν ἑκάτερον τῶν μορίων τούτων µό- 

ρίον µόνον προσεροῦμεν, ἢ τοῦ δλον µόριον τό γε µόριον 
προσρητέον; Τοῦ ὅλον. Καὶ ὕλον ἄφα ἐσεὶν ὃ ἂν ἓν ἡ, 
καὶ µόριον ἴχε. Πάνυ γε. Τί οὖν; τῶν μορίων ἑκά- 
τερον τούτων τοῦ ἑνὸς ὄντος, τό τε ἓν καὶ τὺ ὄν, ἆρα ο Ε 
ἀπολείπεσθον ἢ τὸ ἓν τοῦ ὄντος εἶναι [μόριον] ἢ τὸ ὃν 
τοῦ ἑνός [μόριον]; Οὐκ ἂν εἴη. Πάλιν ἄρα καὶ τῶν µο- 
ρίων ἑκάτερον τό τε ἓν ἴσχει καὶ τὸ ὄν, καὶ γίγνεται τὸ 36 
ἐλάχισεον ἐκ δνοῖν αὖ µορίοιν τὸ µόριον. καὶ κατὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον οὕτως αεί, ὃ τί περ ἂν µόριον γένηται, 1) 
τούτω τὼ µορίω ἄεὶ ἴσχει: τό τε γὰρ ἓν τὸ ὃν αἲεὶ ἔσχει 
καὶ τὸ ὃν τὸ ἓν' ὥστε ἀνάγκη δύ᾽ ἀεὶ γιγνόµενον µηδέ- 
ποτε Ἑν εἶναι. Παντάπασι μὶν οὖν. Οὐκοῦν ἄπειρον ἂν 
τὸ πλῆθος οὕτω τὸ Ἑν ὃν εἴη; Ἔοικεν. Ἴθι δὴ καὶ 
τῆδε ἴει. Πῆ: Οὐσίας φαμὲν µετέχειν τὸ ἕν, διὸ ἔστινι η 
Ναί. Καὶ διὰ ταῦτα δὴ τὸ ἓν ὂν πολλὰ ἐφάνη. Οὕτως. 
Τί δέ; αὐτὸ τὸ ἓν, ὃ δή φαμεν οὐσίας µετέχειν, ἐὰν 
αὐτὸ τῇ διανοίᾳ µόνον καθ᾽ αὐτὸ λάβωμεν ἄνευ τούτου 

οὗ φαμὲν µετέχεν, ἄρά γε ἓν µόνο» φανήσεται ἢ καὶ 
πολλὰ τὸ αὐτὸ τοῦτο; ν, οἶμαι ἔγωγε, Ἴδωμεν δή᾽ 35Η 
ἄλλο τι ἕεερον μὲν ἀνάγκη τὴν οὐσίαν αὐτοῦ εἶναι, ἕτερον 
δὲ αὐτό, εἶπερ μὴ οὐσία τὺ ἓν, ἆλλ᾽ ὡς ἓν οὐσίας µετέ- 
οχεν. Ανάγκη. Οὐκοῦν εἰ ἵεερον μὲν ἡ οὐσία, ἕτερον 
δὲ τὸ ἔν, οὔτε τῷ ἓν εἶναι τὸ ἓν τῆς οὐσίας ἕτερον οὔτε 
τῷ οὐσία εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἑνὸς ἄλλο, ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ τειο 
καὶ ἄλλῳ ἕεερα ἀλλήλων. Πάνυ μὲν οὖν. "Ὥστε οὐ ταύ- 37 
τόν ἐστιν οὔτε τῷ ἐνὶ οὔτε τῇ οὐσίᾳ τὸ ἕτερον. Πῶς 
γάρ; Τί οὖν; ἐὰν πφοελώµεθα αὐτῶν εἴτε βούλει τὴν 
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6 οὐσίαν καὶ εὐ ἕεερον εἴτε τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ἓν εἶτε τὸ 

ν καὶ τὸ ἕτερον, ἆφ' οὐκ ἐν ἑκάστῃ τῇ πφροαιρέσει προ- 
αιρούμεθά τινε ὦ ὀρθῶς ἔχει καλεῖσθαι ἀμφοτέρω; Πῶς; 
δε: ἔστιν οὐσίαν εἰπεῖν; Ἔσειν. Καὶ αὖθις εἰπεῖν ἓνι 

6 Καὶ τοῦτο. ΑΦ οὖν οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν εἴρηται; Ναί. 
τί & ὅταν εἴπω οὐσία τε καὶ ἓν, ἄρα οὐκ ἀμφοτέρω; 
Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ἐὰν οὐσία τε καὶ ἵεερον ἢ ἕεερόν 
τε καὶ ἕν, καὶ οὕτω πανταχῶς ἐφ᾽ ἑκάσεου ἄμφω λέγω; 

Ὦ Ναί. Ὢ ὅ᾽ ἂν ἄμφω ὀρθώς προσαγορεύησθον, ἄρα οἷόν 
1οτε ἄμφω μὶν αὐτὼ εἶναι, δύο δὲ µή; Οὐχ οἷόν τε. δὲ 

ὅ᾽ ὢν δύο ᾖτον, ἔστι τι μηχανὴ μὴ οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν 
ἓν εἶναι; Οὐδεμία. Τούτων ἄρα ἐπείπερ σύνδνο ἕκαστα 
ἐυμβαίνει εἶναι, καὶ ἓν ἂν εἴη ἕκαστον. Φαίνεται Εέ 
δὲ Ἐν ἕκαστον αὐτῶν ἐσεί, συντεθέντος ἑνὺὸς ὁποιονοῦν 

14 ἠεινιοῦν συζυγίᾳ οὐ τρία γίγνεται τὰ πάντα; Ναί. Τρία 
δὲ οὐ περατά, καὶ δύο ἄφεια; Πῶς δ' οὗ, Τί δέ; 

Εξ ῥδυοῖν ὄντοιν οὐκ ἀνάγκη εἶναι καὶ δίς, καὶ τριῶν ὄντων 
τρός, εἴπερ ὑπάρχει τῷ τε δύο τὸ δὶς Ἑν καὶ τῷ τρία τὸ 

388 τρὶς ἓν; Ανάγκη. «νοῖν δὲ ὄντοιν καὶ δῖς οὐκ ἀνάγκη 
αυ δύο δὶς εἶναι; καὶ εριῶν καὶ τρὶς οὐκ ἀνάγκη αὖ τρία 

τρὶς εἶναι; Πῶς ὃ᾽ οὗ: Τί δὲ; τριῶν ὄντων καὶ δὶς ὂν- 
των, καὶ δυοῖν ὄντοιν καὶ τρὶς ὄντοιν, οὐκ ἀνάγκη τε 
τρία δὶς εἶναι καὶ δύο τρὺς; Πολλή γε. ᾿Αριιά τε ἄρα 

144 ῥἀρτιώκις ἂν εἴη καὶ περιετὰ περιετάκις καὶ ἄρτια περις- 
63 45 εάκις καὶ περιττὰ ἀρτειάκις. Ἔστιν οὕτως. Εἰ οὖν ταῦτα 

οὕτως ἔχει, οἴε τινὰ ἀριθμὸν ὑπολείεσθαι, ὃν οὐκ 
ἀνάγκη εἶναι; Οὐδαμῶς γε. Εἰ ἄρα ἔστιν ἓν, ἀνάγκη 
καὶ ἀριθμὸν εἶναι. ᾽Ανάγκη. ᾽ἱλὰ μὴν ἀριθμοῦ γε ὄντος 
πόλλ’ ἂν εἴη καὶ πλῆθος ἄπειρον τῶν ὄντων. ἢ οὐκ ἄπει- 

ποροᾳ ἀριθμὸς πλήθει καὶ µετέχων οὐσίαρ γέγνεται; Καὶ 
πάνυ γε. Οὐκοῦν εἰ πᾶς ἀριθμὸς οὐσίας μετέχει, καὶ τὸ 
µόριον ἕκαστον τοῦ ἀριθμοῦ µετέχοι ἂν αὐτῆς; Λαί. 

Ἡ Ὦ᾿Ἐπὶ πάντα ἄρα πολλὰ ὄντα ἡ οὐσία νενέµηται καὶ οὐδε- 
νὸρ ἀποστατεῖ τῶν ὄνεων, οὔτε τοῦ σμικροτάτου οὔτε 

36 τοῦ μεγίστου. ἢ τοῦτο μὲν καὶ ἄλογον ἐρέσθαι; πῶς γὰφ 

ὢν δὴ οὐσία γε τῶν ὄντων του ἀποστατοῖ; Οὐδαμῶς. 
Κατακεκερµάτισεαι ἄρα ὡς οἷόν τε σµριρότατα καὶ µέγι- 

29 ὅτα καὶ πανταχῶς ὄντα, καὶ µεμµέρισται πάντων μάλιστα, 
ο καὶ ἔοτι µέρη ἀπέρανεα τῆς οὐσίας. "Έχει οὕτως. Πλεῖστα 
40 ἄρα ἐσεὶ τὰ µέρη αὐτῆς. Πλεῖστα μέντοι. Τί οὖν; ἔσει 

τι αὐτῶν, ὃ ἔσει μὲν µέρος τῆς οὐσίας, οὐδὲν μέντοι 

µέρος; Λαὶ πῶς ἄν τοι τοῦτο γένοιτο; Αλλ’ εἴ πέρ γε, 
οἶμαι, ἔστιν, ἀνάγκη αὐτὸ εί, ἕωσπερ ἂν ᾖ, ἓν γέ τι 
εἶναι, μηδὶν δὲ ἀδύνατον. ᾿Ανάγκη. Πρὸς ἄπαντι ἄρα 

α ἑκάστῳ τῷ τῆς οὐσίας μέρει πρόσεστι τὸ ἓν, οὐκ ἀπολει- 

πόµενον οὔτε σµικροτέρου οὖτε μείζονος μέρους οὔτε ἄλλον 
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οὐδενόφ. Ὀὗτως. ᾿4ρα οὖν ἓν ὃν ποἱλαχοῦ ἅμα ὕλον Ὁ 
ἐστί; τοῦτο ὤθφει. 4λλ' ἀθρῶ, καὶ ὁρῶ ὅτι ἀδύνατον. 
Μεμερισμένον ἄρα, εἴπερ μὴ Όλον' ἄλλως γάρ που οὐδα- 

μῶς ἅμα ἅπασι τοῖς τῆς οὐσίας µέρεσι παρέσται, ἢ µε- 
µερισµένον. Ναί. Καὶ μὴν τό γε μεφιστὸν πολλή ἀνάγκη 5 
εἶναι τοσαῦτα ὕσαπερ µέρη. ᾿Ανάγκη. Οὐκ ἄρ ἀληθῆ 

ἄρτι ἐλέγομεν, λέγοντες ὡς πλεῖστα µέρη ἡ οὐσία νενεµη- 
µένη εἴη. οὐδὲ γὰρ πἱείω τοῦ ἑνὸς νενέµηται, ἀλλ’ ἴσα, Ε 
ὧς ἔοικε, τῷ ἑνί' οὔτε γὰρ τὸ ὂν τοῦ ἑνὸς ἀπολείπεται 
οὔτε τὸ ἓν τοῦ ὄντος, ἀλλ’ ἐξισοῦσθον δύ᾽ ὄντε ὧεὶ παρὰ ιο 
πάντα. ΓΠανεάπασιν οὕτω φαίνεται. Τὸ Ἐν ἂρ αὐτὸ 
πεκερματισµένον ὑπὸ τῆς οὐσίας πολλά τε καὶ ἄπειρα τὸ 

πλήθός ἐστι Φαίνεται. Οὐ µύνον ἄρα τὸ ὂν Ἑν πολλά 3409 
ἐσειν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ὄντος διανενεµηµένον 
πολλὰ ἀνάγκη εἶναι. Παντάπασι μὲν οὖν. Καὶ μὴν ὅτι 5 
γε ὅλου τὰ μόρια µόρια, πεπερασµένον ἂν εἴη κατὰ τὸ 
ὅΌλον τὸ ἓν. ἢ οὐ περιέχεται ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ μόρια; 
Ανάγκη. ᾽Αλλὰ μὴν τό γε περιέχον πέρας ἂν εἴη. Πῶς 
δ) οὔ, Τὸ ἓν ἄρα [ὂν] ἓν τε ἐσεί που καὶ πολλά, καὶ 
ὅλον καὶ μόρια, καὶ πεπερασμένο» καὶ ἄπειρον πλήθει. 1ο 
Φαίνεται. ΑΦ σὺν οὐκ, ἐπείπερ πεπερασμένο», καὶ 
ἔσχατα ἔχον; Ανάγκη. Τί ὅ': ὅλον οὐ καὶ ἀρχὴν ἂν 
ἔχοι καὶ μέσον καὶ τελευτήν; ἢ οἷόν τέ τι ὅλον εἶναι ἄνευ 
τριών τούτων; κἄν του ἓν ὀτιοῦν αὐτῶν ἀποστατῇ, ἐθε- 

λήσει ἔτι ὅλον εἶναι; Οὐκ ἐβελίήσε. Καὶ ἀρχὴν δή, ὧν Ἡδ 
ἔοικε, καὶ τελευτὴν καὶ µέσον ἔχοι ἂν τὸ ἓν. Ἔχοι. Αἱλὰ ἩΒ 

μὴν τό γε µέσον ἴσον τῶν ἐσχάτων ἀπέχει' οὐ γὰρ ὢν 
ἄλλως μέσον εἴη. Οὐ γάρ. Καὶ οχήματος δή τινος, ὧρ 

ἔοικε, τοιοῦτον ὤν µετέχοι ἂν τὺ ἓν, ἤτοι εὐθέος ἢ 
στρογγύλου ἤ τινος μικτοῦ ἐξ ἀμφοῖν. Μετέχοι γὰρ ἄν. πο 
αρ) οὖν οὕτως ἔχον οὐκ αὐτό τε ἐν ἑανεῷ ἔσται καὶ ἐν 
ἄλλω: Πῶς: Τῶν μερῶν πον ἕκαστον ἐν τῷ Όλῳ ἐστὶ καὶ 
οὐδὲν ἐκεὸρ τοῦ Όλου. Οὕτως. Πάντα δὲ τὰ µέρη ὑπὸ Ἡ 
τοῦ ὅλου περιέχεται; Να Καὶ μὴν τά γε πάντα µέρη ϐ 

τὰ αὐτοῦ τὸ ἓν ἐστι, καὶ οὔτε τι πλέον οὔτε ἕλαττον ἢ 16 
πάντα. Οὐ γάρ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὅλον τὸ ἓν ἐστιν; Πῶς 
δ' οὔ; Εἰ ἄρα πάντα τὰ µέρη ἐν ὕλῳ τυγχάνει ὄντα, 
ἴστι δὲ τά τε πάντα τὸ ἓν καὶ αὐτὸ τὸ ὅλον, περιέχεται 
δὲ ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ πάντα, ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἂν περιέχοιο 
τὸ ἕν, καὶ οὕτως ἂν ἤδη τὸ ἓν αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ εἴη. Φαί- ο 
φεται. ᾽λλὰ μέντοι τό γε ὅλον αὖ οὐκ ἐν τοῖς µέρεσίν 
ἐστιν, οὔτε ἐν πᾶσιν οὔτε ἓν τινι. εἰ γὰρ ἐν πᾶσιν, 
ἀνάγκη καὶ ἐν ἑνί. ἔν τινι γὰρ ἑνὶ μὴ ὂν οὐκ ὢν ἔτιπου ὮὉ 
δύναιο ἓν γε ἅπασιν εἶναι: εἰ δὲ τοῦτο μῖν τὸ ἓν τῶν 
ἁπάντων ἐσεί, τὸ δὲ ὅλον ἐν τούτῳ μὴ ἕνε, πῶρ ἔει ἓν 
γε τοῖρ πᾶσιν ἐνέσται; Οὐδαμῶς. Οὐδὶ μὴν ἕν τισι τῶν 

3. ἀμφότερα Χ4 ΠΕΠ. — 5. ἕκαστον α. — 13. σὺν δύο a. — 16 et τι. δὲ] δαί be. — 33. τε τρία Κο ΠΡ: 
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μερῶν. εἰ γὰρ ἕν τισι τὺ ὅλον εὔἴη, τὸ πλέον ἂν ἐν τῷ 
ἐλάττονι εἴη, ὃ ἐστιν ἀδύνατον. ᾽αδύνατον γάρ. Μὴ ὃν 
δ) ἐν πλείοσι μηδ ἐν ἓνὶ μηδ’ ἐν ὅπασι τοῖς µέρεσι τὸ 
ὅλον οὐκ ἀνάγκη ἐν ἑτέρῳ τινὶ εἶναι, ἢ μηδαμοῦ ἔτι 

Ε σεἶναι; ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν μηδαμοῦ μὲν ὃν οὐδὲν ἂν εἴη, 
ὅλον δὲ ὄν, ἐπειδὴ οὐκ ἐν αὐτῷ ἐσείν, ανάγκη ἐν ἄλλῳ 
εἶναι; Πάνυ γε. Ἡι μὲν ἄρα τὸ Ἐν ὅλον, ἐν ἄλλῳ ἐσείν" 

42 ἡᾗ δὶ τὰ πώντα µέρη ὄντα τυγχάνει, αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ. καὶ 
οὕτω τὸ ἓν ἀνάγκη αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ εἶναι καὶ ἐν ἑτέρῳ. 

10 νάγκη. Οὕτω δὴ πεφυκὸς τὸ ἓν ἄφ οὐκ ἀνάγκη καὶ 
κινεῖσθαι καὶ ἐσεάναι; ΠΠ: ΄Έστηκε μέν που, εἴπερ 

αὐτὺ ἐν ἑαυτῷ ἐστίν. ἐν γὰρ ἑνὶ ὃν καὶ ἐκ τούτου μὴ 
146 µεταβαῖνον ἐν τῷ αὐτῷ ἂν εἴη, ἐν ἑαυτῶ. Ἔσει γάρ. 

Τὸ δέ γε ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ ὃν ἑσεός δήπου ἀνάγκη ἀεὶ 
1 εἶναι. Πάνυ γε. Τέ δὲ; τὸ ἐν ἑτέρῳ ἀεὶ ὃν οὐ τὸ ἐναν- 

τον ἀνάγκη μηδέποτ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι, µηδέποτε δὲ ὃν 
ἐν τῷ αὐτῷ μηδὲ ἑσεάναι, μὴ ἱστὸς δὲ κινεῖσθαι; Οὔ- 
τως. Ανάγκη ἄρα τὸ ἕἔν, αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ ἀεὶ ὂν καὶ 
ἐν ἑτέρω, ἀεὶ κινεῖσθαί τε καὶ ἑσεάναι. Φαίνεται. Καὶ 

39 μήν ταὐτόν γε δεῖ εἶναι αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ ἕτερον ἱαυτοῦ, 

Ἡ καὶ τοῖς ἄλλοις ὠὡσαύτως ταὐτόν τε καὶ ἕτερον εἶναι, εἴ- 
περ καὶ τὸ πρύόσθεν πέπονθεν. Πῶς; Πᾶν που πρὸς ἅπαν 
ὧδε ἔχει: ἢ ταύτόν ἐστιν ἢ ἕτερον' ἡ ἐὰν μὴ ταὐτὸν ᾗ 
μηδ’ ἕτερον, µέρος ἂν εἴη τούτου πρὸς ὃ οὕτως ἔχει, ἢ 

43 30 ὡς πρὺς µέρος Όλον ἂν εἴη Φαίνεαι. Αρ οὖν τὺ ἓν 

αὐτὸ αὐτοῦ µέρος ἐσείν; Οὐδαμῶς. Οὐδ ἄρα ὡς πρὸς 

µέρος αὐτὺ αὐτοῦ Όλον ἂν εἴη, πρὸς ἑαυτὸ µέρος ὄν. 

13. Οὐ γὰρ οἷόν τε. Αλ’ ἆρα ἕεερόν ἐστιν ἑνὸς τὸ ἓνι, Οὐ 
ὁ  δῆτα. Οὐδ' ἄρα ἑαυτοῦ γε ἕτερον ἂν εἴη. Οὐ μέντοι. 
10 Εἰ οὖν µήτε ἕτερον μήθ ὕλον μήτε µέρος αὐτὸ πρὸς 

ἑαυτό ἐστιν, οὐκ ἀνάγκη ἤδη ταύτὸν εἶναι αὐτὸ ἑαυτῶς 
Ανάγκη. Τί δέ; τὸ ἱεέρωθι ὃν αὐτὸ ἑαυεοῦ ἐν τῷ αὐτῷ 
ὄντος ἑαυτῷ οὐκ ἀνάγκη αὐτὸ ἑαυτοῦ ἕτερον εἶναι, εἴπερ 

καὶ ἱτέρωθι ἔσεαι; "Εμοιγε δοκεῖ. Οὕεω μὴν ἐφάνη ἔχον 
αὐτὸ ἓν, αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ ὃν ἅμα καὶ ἐν ἱτέρῳ. ᾿Ἐφάνη 

γάρ. Έτερον ἄφα, ὤὥς ἴοικεν, εἴη ταύτῃ ἂν ἑαυτοῦ τὸ 
υ ἓν. Ἔοικεν. Τϊ οὖν; εἴ τού τι ἕεερόν ἐστιν, οὐχ ἑτέρου 

ὄντος ἕτερον ἔσται; Ανάγκη. Οὐκοῦν ὅσα μὴ ἓν ἐστιν, 
ἅἄπανθ' ἕτερα τοῦ ἑνός, καὶ τὸ Ἐν εῶν μὴ ἓνι Πῶς ὅ' 

αοοὔ; Ἕτερον ἄρ ἂν εἴη τὸ ἓν τῶν ἄλλων. Ἕτερον. Όρα 
δή. αὐτό τε ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον ἀρ οὐκ ἐναντία ἀλλή- 

λοις: Πῶς ὃ᾽ οὗ: Ἡ οὖν ἐθελήσει ταὐτὸν ἐν τῷ ἑτέρῳ ἢ 
τὸ ἕτερον ἐν ταύτῷ ποτὶ εἶναι; Οὐκ ἐθελήσε. Εἰ ἄρα 
τὸ ἕεερον ἐν ταὐεῶ μηδέποτ᾽ ἔσται, οὐδὲν ἔστι τῶν ὄν- 

Ε ror ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ ἕτερον χρύνον οὐδένα. εἰ γὰρ ὀντινοῦν 
44 εἴη ἓν τῳ, ἐκεῖνον ἂν τὸν χρόνον ἐν ταὐτῷ εἴη τὸ ἕεερυν. 
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οὐγ οὕτως; Οὕτως. ᾿Ἐπειδὴ ὃ) οὐδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ 
ἐσείν, οὐδέποτε ἔν τινι τῶν ὄντων ἂν εἴη τὸ ἕτερον. 
᾽αληθη. Οὔτ' ἄρα ἐν τοῖς μὴ ἓν οὔτε ἐν τῷ ἑνὶ ἐνεη 
ἂν τὸ ἕτερον. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ ἄρα τῷ ἑτέρῳ γ ἂν 
εἴη τὸ Ἑν τῶν µἡ ἓν οὐδὲ τὰ μὴ Ἑν τοῦ ἑνὸς ἕτερα. Οὐ 5 
γάρ. Οὐδὶ μὴν ἑαυτοῖς γε ἕτερ ἂν εἴη ἀλλήλων, μὴ 
µετέχοντα τοῦ ἑτέρον. Πῶς γάρ; Εἰ δὲ µήτε ἑαυτοῖς 

ἔωκά ὁσν μεν δη ἂν ὀνφμιέγον οὐ 
μὴ ἵτερα εἶναι ἀλλήλων: ᾿Ἐκφεύγοι. ᾽λλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ 
νός γε μετέχει τὰ μὴ ἕν' οὐ γὰρ ἂν μὴ ἓν ἦν, αλλά πῃ ιο 
ἂν ἓν ἦν. ᾽αληθῆ. Οὐδ' ἂν ἀριθμὸς εἴη ἄρα τὰ μὴ ἓν' 
οὐδὶ γὰρ ἂν οὕτω μὴ Ἑν ἦν παντάπασιν, ἀριθμόν γε 
ἔχοντα. Οὐ γὰρ οὖν. Τί δὲ; τὰ μὴ ἓν τοῦ ἑνὸς ἄρα 
µόριά ἐσειν: ἢ κἂν οὕτω μετεῖχε τοῦ ἑνὸς τὰ μὴ ἕνι 
Μετεῖχεν. Εὐ ἄρα πάντη τὸ μὲν ἓν ἐσει, τὰ δὶ μὴ ἓν, 158 
οὔτ ὤν µόριον τῶν μὴ ἓν τὸ Ἐν εἴη οὔθ) ὅλον ὡς µο- 
ρίων' οὔτε αὖὐ τὰ μὴ ἓν τοῦ ἑνὸς μόρια, οὔθ' ὅλα ὡς 

μορίῳ τῷ ἑνί. Οὐ γάρ. Αλλὰ μὴν ἴφαμεν τὰ μήτε µόρια 
μήθ᾽ ὅλα μήθ ἕεερα ἀλλήλων ταὐτὰ ἔσεσθαι ἀλλήλοις. 5 
Ἔφαμεν γάρ. Φῶμεν ἄρα καὶ τὸ Ἑν πρὸς τὰ μὴ Ἐν 30 
οὕτως ἔχον τὸ αὐτὸ εἶναι αὐτοῖς; Φῶμεν. Τὸ Ἐν ἄρα, 
εἷς ἔοικεν, ἕτερόν τε τῶν ἄλλων ἐσεὶ καὶ ἑαυτοῦ καὶ ταύ- 

τὸν ἐκείνοις τε καὶ ἑαυτῷ. Κενδυνεύει φαίνεσθαι ἔκ γε 
τοῦ λόγον. Αψ΄ οὖν καὶ Όμοιόν τε καὶ ἀνόμοιον ἑαυτῷ ϱ 
τε καὶ τοῖς ἄλλοις: Ἴσως. Ἐπειδὴ γοῦν ἕτερον τῶν ἄλλων 39 

ἐφάνη, καὶ τἆλλά που ἔτερ ἂν ἐκείνου εἴη. Ti µήνι 
Οὐκοῦν οὕτως ἕτεφον τῶν ἄλλων, ὥσπερ καὶ τἆλλα ἐκεί- 
νου, καὶ οὔτε μᾶλλον οὔθ' ᾖετον; Τί γὰρ ἄν; Εἰ ἄρα 
μήτε μᾶλλον μήθ᾽ ἧττον, ὁμοίως. Ναί. Οὐκοῦν ᾗ ἔεε- 
ρον εἶναι πέπονθε τῶν ἄλλων, καὶ τάλλα ἐκείνου ὠσαύ- 30 
τως, ταύτῃ ταὐτὸν ἂν πεπονθότα εἷεν τό τε ἓν τοῖς 
ἅλλοις καὶ τἆλλα τῷ ἐν Πῶς λέγει; Ὥδε: ἕκαστον τῶν Ὦ 
ὀνομότων οὐκ ἐπί τινι καλεῖς; Ἔγωγε. Ti οὖν; τὸ αὐτὸ 

ὄνομα εἶποις ἂν πλεονάκις ἢ ἄπαξ; Εγωγε. Πότεφον οὖν 
ἐὰν μὲν ἀπαξ εἴπης, ἐκεῖνο προδαγοφεύες οὐπέρ ἐστι κ 
τοὔνομα, ἐὰν δὲ ποἰλώκις, οὐκ ἐκείνο; ἢ ἐών τε ἅπαξ 
ἑών τε πολλάκις ταὐτὸν ὄνομα φθέγξῃ, πολλὴ ἀνάγκη 
σὲ ταὐτὺν καὶ λέγειν ἀείς Τί µήν; Οὐκοῦν καὶ τὸ ἔτε- 
ϱον ὄνομά ἐσειν ἐπί ειν; Πάνυ γε. Όταν ἄρα αὐτὸ 46 
φθέγγῃ, ἐάν τε ἅπαξ ἐάν τε πολλάκις, οὐκ ἐπ ἄλίφς 

οὐδὲ ἄλλο τι ὀνομάζεις ἢ ἐκεῖνο οὗπερ ἦν ὄνομα. ᾿Ανάγκη. 
"Όταν δὴ λέγωμεν ὄτι ἕτερον μὲν τἆλλα τοῦ ἑνόᾳ, ἕεερον 
δὲ τὸ ἓν τῶν ἄλλων, δὶς τὸ ἕτερον εἰπόντες οὐδέν τε 
μᾶλλον ἐπ᾽ ἄλλῃ ολλ) ἐπ ἐκείνῃ τῇ φύσει αὐτὸ οἱ λέγο- 
µεν ἧσπερ ἦν τοὔνομα. Πάνυ μὶν οὖν. Ἡι ἄρα ἕεερον «5 
τῶν ἄλλων τὸ Ἐν καὶ τόλία τοῦ ἑνός, κατ αὐτὸ τὸ 146 
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ἕτερον πεπονθέναι οὐκ ἄλλο ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἂν πεπονθὸς 
εἴη εὺ ἓν τοῖς ἅλλοις. τὸ δέ πον ταντὸν πεπονθὸς ὕΌμοιον. 
οὐχ; Λα. Ἡι δὴ τὸ Ἑν ἕτερν τῶν ἄλλων πέπονθεν 
εἶναι, κατ αὐτὸ τοῦτο ἅπαν ἅπασιν ὅμοιον ἂν εἴη' ἅπαν 

Σγὰρ ἁπάντων ἕτερόν ἐστιν. Ἔοικεν. ᾽Αλλὰ μὴν τό γε 
ὅμοιον τῷ ἀνομοίῳ ἐνανείον. Ἠίαί. Οὐκοῦν καὶ τὸ ἔτε- 
φον τῷ ταὐτῷ. Καὶ τοῦτο, ᾽Αλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γ΄ ἐφάνη, 

Ἡ ὡς ἄρα τὸ Ἐν τοῖς ἄλλοις ταὐτόν. Ἐφάνη γάρ. Τούναν- 
τίον δέ γε πάθος ἐσεὶ τὸ εἶναι ταὐτὸ τοῖς ἄλλοις τῷ ἔτε- 

10ρον εἶναι τῶν ἄλλων. Πάνυ γε Ἡι γε μὴν ἕτερον, 
ὅμοιον ἐφάνη. Ναί. Ἡι ἄρα ταὐτόν, ἀνόμοιον ἔσται 
κατὰ τοὐνανείον πάθος τῷ ὁμοιοῦντι πάθει. ὠμοίου δέ 

47 που τὸ ἕεερον: Ναί. ᾽Ανομοιώσει ἄρα τὸ ταύτόν, ἢ οὐκ 
ἐναντίον ἔσται τῷ ἑτέρω. Ἔθικεν. "Όμοιον ἄρα καὶ ἄνό- 

ϱ 15 µοιον ἔσται τὸ ἓν τοῖς ἄλλοις, ᾗ μὲν ἕτερον, ὅμοιον, ᾗ 
δὲ ταὐτόν, ἀνόμοιον. Ἔχει γὰρ οὖν δή, ὡς ἔοικε, καὶ 
τοιοῦεον λόγον. Καὶ γὰρ τόνδε ἔχει. Τίνα; Ἠι ταὐτὸν 
πέπονθε, μὴ ἀλλοῖον πεπονθέναι, μὴ. ἀλλοῖον δὲ πεπον- 
Φὸς μὴ ὠρόμοιον, μὴ ἀνόμοιον δὲ ὕμοιον εἶναι: ᾗ δ᾽ 

30 ἆλλο πέπονθεν, ἀλλοῖον, ἀλλοίον δὲ ὃν ἀνόμοιον εἶναι. 
᾽ληθῆ λέγεις. Ταὐτόν τε ἄρα ὃν τὸ ἓν τοῖς ἄλλοις, καὶ 
ὅτι ἕτερόν ἐστι, κατ ἀμφότερα καὶ καθ) ἑκάτερον, Όμοιόν 

τε ἂν εἴη καὶ ὠνόμοιον τοῖς ἄλλοις. Πάνυ γε. Οὐκοῦν 
καὶ ἑαυτῷ ὠὡδαύτως, ἐπείπερ ἕεερόν τε ἑαυτοῦ καὶ ταύ- 

αδτὸν ἑαντῷ ἐφάνη, κατ ἀμφότερα καὶ καθ ἑκάτερον 
ἅμοιόν τε καὶ ἀνόμοιον φανήσεται; Ανάγκη. Τί δὲ δὴ 
περὶ τοῦ ἅπτεσθαι τὸ ἓν αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦ 
μὴ ἅπτεσθαι πέρι, πῶς ἔχει; σκόπει. Σκοπῶ. Αὐτὺ γάρ 
που ἐν ἑαντῷ Όλῳ τὸ ἓν ἐφάνη ὄν. Ὀρθῶς. Οὐκοῦν 

10 καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἕν; Ναί. Ἡι μὲν ἄρα ἐν τοῖς 
Ε uois, τῶν ἄλλων ἄπτοιτ ἄν' ᾗ δὲ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ τῶν 

48 μὲν ἄλλων ἀπείργοιτο ἅπτεσθαι, αὐτὸ δὲ αὐτοῦ ἅπτοιτ 
ἂν ἐν ἑαυτῷ ὄν. Φαίΐνεαι. Οὕτω μὲν δὴ ὥπτοι ἂν εὸ 
Ἑν αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων. "ἁπτοιτο. Τί δὲ τῇδε; ἀρ 

45 οὐ πᾶν τὸ µέλλον ἄφεσθαί τινος ἐφεξῖς δεῖ πεῖσθαι 
ἐκείνῳ οὗ μέλλει ἅπτεσθαι, ταύτην τὴν ἔδραν. κατέχον ἣ 
ἂν μετ ἐκενην ᾖ, ᾗ ἂν κέηται, οὗ ἅπτεται; ᾿νάγκη. 
λαἱ τὸ ἓν ἄρα εἰ μέλλει αὐτὸ αὐτοῦ ἄψεσθαι, ἐφεξῆς δεῖ 
εὐθὺς μεθ’ ἑαυτὸ κεῖσθαι, τὴν ἐχομένην χώραν κατέχον 

οὐ ἐκείνης ἐν ᾗ αὐτό ἐστιν. «εῖ γὰρ οὖν. Οὐκοῦν δύο μὲν 

148 ὃν τὸ ἓν ποιήσεεν ἂν ταῦτα καὶ ἐν δνοῖν χώραιν ἅμα 
γένοιτο" ἕως δ’ ἂν ᾗ ἕν, οὐκ ἐθελήσει; Οὐ γὰρ οὖν. Ἡ 
αὐτὴ ἄρα ἀνάγκη τῷ ἑνὶ µήτε δύο εἶναι μήθ ἅπτεσθαι 

αὐτῷ αὐτοῦ. Ἡ αὐτή. ᾽4λΛ’ οὐδὲ μὴν τῶν ἄλλων ἄψεται. 
45 Τί δή: Ὅτι, φαµέν, τὸ μέλλον ἄφεσθαι χωρὶς ὃν ἐφεξῆς 
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δεῖ ἐκείνω εἶναι οὗ μέλλει ἄψεσθαι, τρίτον δὲ αὐτῶν ἐν 
µέσω μηδὲν εἶναι. ᾽Αληθῆ. «4ύο ἄρα δεῖ εὸ ὀλίγισεον 
εἶναι, εἰ μέλλει ἄψις εἶναι, «, ᾿Ἐὰν δὲ τοῖν δυοῖν 
ἁμόροιν τρίτον προσγένηται ἑξῆς, αὐτὰ μὲν τρία ἔσται, B 

αἳ δὲ ἄψεις δύο, Να. Καὶ οὕτω δὴ ἀεὶ ἑνὸς προσγι-ὅ 
γρομένου µία καὶ ἄψις προσγίγνεται, καὶ συμβαίνει τὰς 39 
ἄψεις τοῦ πλήθους τὸν ἀριθμὸν μιᾷ ἐλάετους εἶναι. ὦ 
γὰρ τὰ πρῶτα δύο ἐπλεονέκτησε τῶν ἄψφεων εἰς τὸ πλείω 
εἶναι τὸν ἀριθμὸν ἢ τὰς ἄφεις, τῷ ἴσω τούτῳ καὶ ὁ 
ἔπεπα ἀριθμὸς πᾶς πασῶν τῶν ἄψεων πλεονεκτεῖ. ἤδη 1ο 
γὰρ τὸ λοιπὸν ἅμα ἓν τε τῷ ἀριθμῷ προσγίγνεται καὶ ϱὉ 
µία ἄψις ταῖς ἄψεσιν. Ὀρθῶς. "Όσα ἄφα ἐστὶ τὰ ὄντα 
τὸν ἀριθμόν, ἀεὶ μιᾷ αἳ ἄψεις ἐλάττους εἰσὶν αὐτῶν. 
αληθή. Eĩ δὲ γε ἓν µόνον ἐσεί, δυὰς δὲ μὴ ἴστιν, ὄψις 
οὐκ ἂν εἴη. Πῶς γάρ; Οὐκοῦν, φαµέν, τὰ ἄλλα τοῦ 15 
νὸς οὔτε ἓν ἐστιν οὔτε μετέχει αὐτοῦ, εἴπερ ἄλλα ἐστίν. 
Οὐ γάρ. Οὐκ ἄρα ἔνεσειν ἀριθμὸς ἐν τοῖς ἄλλοις, ἑνὸς 
μὴ ἐνόντος ἐν αὐτοῖς Πῶς γάρ: Οὔτ' ἄρα ἓν ἐστι τἆλλα 
οὔτε δύο οὔτε ἄλ]ου ἀριθμοῦ ἔχοντα ὄνομα οὐδέν. Οὔ. D 
Τὸ ἓν ἄρα µόνον ἔστιν {ἓν], καὶ δυὰς οὐκ ἂν εἴη. Οὐ3. 
φαίνεται. "4ψις ἄρα οὐκ ἔσει, ὅνοῖν μὴ ὄντοιν. Οὖὐκ 
ἔσειν. Οὔτ' ἄρα τὸ ἓν τῶν ἄλλων ἄπτεται οὔτε τἆλλα 
τοῦ ἑνόρ, ἐπείπερ ἄψφις οὐκ ἔστιν. Οὐ γὰρ οὖν. Οὕτω 
δὴ κατὰ πάντα ταῦεα τὸ ἓν τῶν τε ἄλλων καὶ ἑαυτοῦ 
ἄπτεταί τε καὶ οὐχ ἄπτεται. "Έοικεν. Αρ οὖν καὶ ἴσον χε 
ἐστὶ καὶ ἄνισον αὐτῷ τε καὶ τοῖς ὄλλοις; Πῶς; Εἰ μεῖζον 0 

εἴη τὸ ἓν ἢ τἆλλα ἢ ἔλαττον, ἢ αὖ τἆλλα τοῦ ἑνὺς µείξω 
ἢ ἑλάττω, ἄρ οὐκ ἂν τῷ μὶν ἓν εἶναι τὸ ἓν καὶ τἆλλα κ 
ἄλλα τοῦ ἑνὸς οὔτε τι µείζω οὔτε τι ἑλάττω ἂν εἴη 
ἀλλήλων αὐταῖς γε ταύταις ταῖς οὐσίαις, ἆλλ᾽ εἰ μὶν πρὸς 30 
τῷ τοιαῦτ' εἶναι ἑκάτερα ἠσότητα ἔχοιεν, ἴσα ἂν εἴη πρὸς 
ἄλληλα": εἰ δὲ τὰ μὶν μέγεθος, τὸ δὲ σµικρότητα, ἢ καὶ 
μέγεθος μὶν τὸ ἕν, σµικρότητα δὲ τἆλλα, ὁποτέρῳ μὲν 
τῷ εἶδει µέγεθος προσείη, μεῖζον ἂν εἴη, ὦ δὲ σµικρύτης, 
ἔλαττον; Ανάγκη. Οὐκοῦν ἐστόν γὲ τινε τούτω εἴδη, τό 15 

τε µέγεθος καὶ ἡ σµικφότης: οὐ γὰρ ἄν πον μὴ ὄντε γε 
ἐναντίω τε ἀλλήλοιν εἴτην καὶ ἐν τοῖς οὖσιν ἐγγιγνοίσθην. 
Πῶς γὰρ ἄν; Εἰ ἄρα ἐν τῷ ἓνὶ σµικρότης ἐγγίγνεται, 

ἦτοι ἐν ὅλω ἂν ἢ ἐν μέρει αὐτοῦ ἐνείῃ. Ανάγκη. Τί δ' 
εἰ ἐν ὕλω ἐγγίγνοιτο; οὐγὶ ἢ ἐξ ἴσου ἂν τῷ ἑνὶ δι ὅλου 40 
αὐτοῦ τεταµένη εἴη ἢ περιέχουσα αὐτό; «ῆλον δή. ᾿4ρ' 
οὖν οὐκ ἐξ ἴσου μὶν οὖσα ἡ σµικρότης τῷ ἓνὶ ἴση ἂν 
αὐτῷ εἴη, περιέχουσα δὲ μείζων; Πῶς ὃ᾽ οὔ: «ὀυνατὺν 
οὖν σµικρότητα ἴσην τω εἶναι ἢ µείζω τινός, καὶ πράττειν 
γε τὰ μεγέθους τε καὶ ἰσότητος, ἁλλὰ μὴ τὰ ἑαντῆς: 43 
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Ρελτο. 
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᾿Αδύνατον. Ἐν μὲν Όλω ἄρα τῷ ἓνὶ οὐκ ἂν εἴη αµικρύ- 

της, ἀλλ’ εἴπερ, ἐν μέρει. Ναί. Οὔτι γε ἐν παντὶ αὖ 
τῷ μέρει. εἰ δὲ µή, ταὐτὰ ποιήσει ἅπερ πρὺς τὸ ὅλον" 
ἴση ἔσται ἢ μείζων τοῦ μέρους, ἐν ᾧ ἂν ἀεὶ ἐνῇ. Ανάγκη. 

πΟὐδενί ποτε ἄρα ἐνέσται τῶν ὄντων σµικρύτης, μήτ ἓν 
μέρει μήτ᾽ ἐν ὅλω ἐγγιγνομένη" οὐδέ τι ἴσται σμικρὸν 
πὶὴν αὐτῆς αμικρύτητος. Οὖκ ἴοικεν. Οὐδ' ἄρα µέγεβδος 
ἐνέσται ἐν αὐτῷ. μείζον γὰρ ἄν τι εἴη ἄλλο, καὶ πὶὴν 

6 αὐτοῦ µεγίθους, ἐκεῖνο ἐν ᾧ τὸ μέγεθος ἐνείη, καὶ ταῦτα, 
Ιδσμικροῦ αὐτοῦ οὐκ ὄντος, οὗ ἀνάγκη ὑπερέχειν, ἐάνπερ 
ᾗ μέγα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἐπειδὴ αμικρότης οὐδαμοῦ 
ἔνι, ᾽ληθη. ᾽Αἱλὰ μὴν αὐτὸ μέγεθος οὐκ ἄλλου μεῖζον 
ἢ αὐτῆς σµικρότητος, οὐδὲ σµικρότης ἄλλου ἔλαττον ἢ 
αὐτοῦ μεγέθους. Οὐ γάρ. Οὔτε ἄφα τἆλλα µείζω τοῦ 

15 ἑνὸς οὐδὲ ἑλάττω, µήτε μέγεθος μήτε σµικρύτητα ἔχοντα, 

ϱυ. οὔτε αὐτὼ τούτω πρὺς τὸ ἓν ἔχετον τὴν δύναμιν τὴν τοῦ 
60. ὑπερίχειν τε καὶ ὑπερέχεσθαι ἁλλὰ πρὺς ἀλλήλω, οὔτε 

αὖ τὸ Ἑν τούτοιν οὐδὲ τῶν ἄλλων μεῖζον ἂν οὐδ' ἕκαττον 
ᾳ9 εἴη, µήτε μέγεθος μήτε σµικρύτητα ἴχον. Οὔκουν φαίνε- 

αοταί γε. 40 οὖν εἰ µήτε μεῖζον µήτε ἔλαττον τὸ ἓν τῶν 

ἅμων, ἀνάγκη αὐτὸ ἐκείνων μήτε ὑπερέχειν μήθ᾽ ὑπερέ- 
χ:σθαι; Ανάγκη. Οὐκοῦν τό γε μήτε ὑπερέον μήθ 
ὑπερεχόμενον πολλὴ ἀνάγκη ἐξ ἴσου εἶναι, ἐξ ἴσου δὲ ὃν 

Ε ᾖἴσον εἶναι. Πῶς γὰρ οὗ; Καὶ μὴν καὶ αὐτὸ γε τὸ ἓν 
απ πρὺς ἑαυτὸ οὕτως ἂν ἴχοι' μήτε μέγεθος ἐν ἑαυτῷ μήτε 

σµικρότητα ἔχον οὔτ ἂν ὑπερέχοτο οἶτ ἂν ὑπερέχοι 
ἑαυτοῦ, ἀλλ ἐξ ἴσου ὃν ἴσον ἂν εἴη ἑαυτῷ. Πάνυ μὲν 
οὖν. Τὸ ἓν ἄρα ἑαυντῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἴσον ἂν εἴη. 
Φαίνεται. Καὶ μὴν αὐεό γε ἐν ἑαυτῷ ὃν καὶ περὶ ἑαυτὸ 

10 ἂν εἴη ἔξωθεν, καὶ περιέχο μῖν μεῖζον ἂν ἑαυτοῦ εἴη, 

151 µπεριεχόμενον δὲ ἔλαττον. καὶ οὕτω μεῖζον ἂν καὶ ἔλαττον 
εἴη αὐτὸ ἑαυτοῦ τὸ ἓν. Εἴη γὰρ ἄν. Οὐκοῦν καὶ τόδε 
ἀνάγκη, μηδὶν εἶναι ἐκτὸς τοῦ ἑνός τε καὶ τῶν ἄλλων. 
Πῶς γὰρ οὔ: ᾽Αιλὰ μὴν καὶ εἶναί που δεῖ τό γε ὃν αεί. 

απ Λα. Οὐκοῦν τό γε ἓν τῷ ὃν ἐν µείζονι ἔσται ἔλαττον 
ὤνι οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἕτερον ἐν ἑτέρῳ εἴη. Οὐ γάρ. 
Ἐπειδὴ δὲ οὐδὶν ἕεερόν ἐστι χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ τοῦ 
ὀνός, δεῖ δὲ αὐτὰ ἓν τῷ εἶναι, οὐκ ἀνάγκη ἤδη ἐν αλλή- 

πΆ Ἆοις εἶναι, τά τε ἄλλα ἐν τῷ. ἓνὶ καὶ τὸ ἓν ἐν τοῖς ᾱλ- 

Ἠ 4ο λοις, ἡ μηδαμοῦ εἶναι; Φαίνεται. "Ότι μὶν ἄρα τὸ ἓν ἓν 

τοῖς ἄλλοις ἔνεστι, µείζω ἂν εἴη τἆλλα τοῦ ἔνός, περιέ- 

χοντα αὐτό, τὺ δὲ ἓν ἔλαττον τῶν ἄλλων, περιχόµενον" 

ὅτι δὲ τἆλλα ἐν τῷ ἑνέ, τὸ ἓν τῶν ἄλλων κατὰ τὸν αὖὐ- 

τὸν λόγον μεῖζον ἂν εἴη, τὰ δὲ ἄλλα τοῦ ἑνὸς ἐλάττω. 

αὐ Ἔοικεν. Τὺ ἓν ἄρα ἴσον τε καὶ μεῖζον καὶ ἔλαττόν ἐἔσειν 

αὐτό τε αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων. , Φαίνεται. Καὶ μὴν εἴ- 

πιρ μεῖζον καὶ ἕλαττον καὶ ἴσον, ἴσων ἂν εἴη µέτρων 

ὁ καὶ πλειόνων καὶ ἑλαττόνων αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐπειδὴ 

δὲ µέτρων, καὶ μερῶν. Πῶς δ᾽ οὔ: Ἴσων μὲν ἄρα µέ- 
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τρων ὃν καὶ πλειόνων καὶ ἑλαττόνων, καὶ ἀριθμώ ἕλαττον 

ἂν καὶ πλέον εἴη αὐτό τε αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ ἴσον 
αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις κατὰ ταὐτά, Πῶς; Ὥνπερ 
μεῖζόν ἐστι, πλειόνων πον καὶ µέτρων ἂν εἴη αὐτῶν" 
ὕσων δὲ µέτρων, καὶ μερῶν. καὶ ὧν ἔλαττον, ὠσαύτως: 4 

καὶ οἷς ἴσον, κατὰ ταύτά. Οὕτως. Οὐκοῦν ἑαυτοῦ μεῖ- 
ζον καὶ ἕλαττον ὃν καὶ ἴσον ἴσων ἂν εἴη µέτρων καὶ πλει- 
όνων καὶ ἐλατεόνων αὐτῷ; ἐπειδὴ δὲ µέερων, καὶ μερῶν: Ὦ 

Πῶς δ) οὗ: Ίσων μὲν ἄρα μερῶν ὂν αὐτῷ ἴσον ἂν τὸ 
πλῆθος αὐτῷ εἴη, πλειόνων δὲ πλέον, ἑλαττόνων δὲ ἔλατ- ιο 03 
τον τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ. Φαίνεται. Οὐκοῦν καὶ πρὺς 
τἆλλα ὡσαύτως ἕξει τὸ ἕν; ὅτι μὲν μεῖζον αὐτῶν φαίνεται, 
ἀνάγκη πλέον εἶναι καὶ τὸν ἀριθμὺν αὐτῶν: ὅτι δὲ σµι- 
κρότερο», ἔλαττον" ὅτι δὲ ἴσον µεγέθει, ἴσον καὶ τὸ πλ]ῆ- 
8ος εἶναι τοῖς ἄλλοις: Ανάγκη. Οὕτω δὴ αὖ, ὡς ἔοικε, 15 
τὸ ἓν καὶ ἴσον καὶ πλέον καὶ ἕλαττον τὺν ἀριθμὸν αὐτὸ Εε 
τε αὐτοῦ ἔσται καὶ τῶν ἄλλων. Ἔσται Αρ οὖν καὶ 
χρόνου μετέχει τὸ ἓν, καὶ ἐσεί τε καὶ γίγνεται νεώτερόν 
τε καὶ πρεσβύτερον αὐτό τε αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ 

οὔτε νεώτεφον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τῶν 3ν 
ἄλλων, χρόνου µετέχον; Πῶς: Εἶναι µέν που αὐτῷ ὑπάρ- 
χει, εἴπερ Ἐν ἔστιν. Ναί. Τὸ δὲ εἶναι ἄλλο τί ἐστιν ἢ 
µέθεξις οὐσίας μετὰ χρόνου τοῦ παρύντος, ὥσπερ τὸ ἦν 
μετὰ τοῦ παρεληλνθύτος καὶ αὖ τὸ ἴσται μετὰ τοῦ μέλ- 
λοντος οὐσίας ἐσεὶ κοινωνία; Ἔστι γάρ. ἸΜετέχει μὲναδ 
ἄρα χρόνον, εἴπερ καὶ τοῦ εἶναι Πάνυ γε. Οὐκοῦν 
πορενοµένον τοῦ χρόνου: Ναί ᾿Αεὶ ἄρα πρεσβύτερον 
γίγνεται ἑαυτοῦ, εἴπερ προέφχεται κατὰ χρόνον. ᾽Ανάγκη. 
αρ) οὖν µεμνήµεθα, ὅτι νεωτέρον γιγνοµένου τὸ πρεσβύ- 
τερον πρεσβύτερον γίνεται; Μεμνήμεθα. Οὐκοῦν ἐπειδὴ το 55 
πρεσβύτερον ἑαυτοῦ γίγνεται τὸ ἓν, νεωτέρου ὤν γιγνο- 
µένου ἑαντοῦ πρεσβύτερον γίγνοιτο;. Ανάγκη. Γίνεται Β 
μὲν δὴ νεώτερόν τε καὶ πρεσβύτερον αὐτοῦ οὕτω. Ναί. 
Ἔστι δὲ πρεσβύτερον ἀφ οὐχ ὅταν κατὰ τὸν νῦν χρόνον 
ἡ γιγνόμενον, τὸν μεταξὺ τοῦ ἦν τε καὶ ἔσται; οὐ γάρ as 
που πορευόµενόν γε ὃν τοῦ ποτὶ εἰς τὸ ἔπειτα ὑπερβή- 
σεται τὸ νῦν. Οὐ γάρ. Αρ οὖν οὐκ ἐπίσχει τότε τοῦ 
γίγνεσθαι πρισβύτερον, ἐπειδάν τῷ νῦν ἐντύχη, καὶ οὐ ϱ 
γέγνεται ἆλλ΄ ἔστι τότ᾽ ἤδη πρεσβύτερον: προϊὸν γὰρ οὐκ 
ἄν ποτε ληφθκίη ὑπὸ τοῦ νῦν. τὸ γὰρ προϊὀν οὕτως κυ 
ἔχει ὡς ἀμφοτέρων ἐφάπτεσθαι, τοῦ τε νῦν καὶ τοῦ 
ἔπειτα, τοῦ μὲν νῦν ἀφιέμενον, τοῦ δ᾽ ἔπειτα ἐπιλαρβα- 
νόμενον, μεταξὺ ἀμφοτέρων γιγνόμενον, τοῦ τε ἔπειτα 
καὶ τοῦ νῦν. ᾿Αληθήη. Εἰ δὲ γε ἀνάγκη μὴ παρεθεῖν 
τὸ νῦν πᾶν τὸ γιγνόµενον, ἐπειδὰν κατὰ τοῦτο ᾖ, ἐπί- αν 
σχει ἀεὶ τοῦ γίγνεσθαι καὶ ἔστι τότε τοῦτο ὃ τι ὢν τύχη Ὦ 
γινόμενο». Φαίνεται. Καὶ τὸ ἓν ἄρα, ὕταν πρεσβύτερον 
ιγγόµενον ἐνεύχῃ τῷ νῦν, ἐπέσχε τοῦ γίγνεσθαι καὶ ἴστι 
τότε πρεσβύτερον. Πάνυ μὲν οὖν. Οὐχοῦν οὗπερ ἐγί- 

7. αὐτῆς τῆς σµικρότητος 4. — 10. αὐτῷ b. -- 37. ἂν) ἀεὶ a. — 33. τόδε] τὸ a. — 47. ἴσον καὶ ἕλαττον α. -- 
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68. γνετο πρεσβύτερον, τούτου καὶ ἔσειν; ἐγίγνετο δὲ αὐτοῦ; 

Ναί. Ἔστι δὲ τὸ πρεσβύτερον νεωτέρου πρεσβύτερον; 
Ἔστιν. Καὶ νεώτερον ἄρα τότε αὐτοῦ ἐστὶ τὺ ἕν, ὅταν 
πρεσβύτερο» γιγνόµενον ἐνεύχῃ τῷ νῦν. Ανάγκη. Τό γε 

Ε σµήν νῦν ἀεὶ πάρεσει τῷ ἑνὶ διὰ παντὸς τοῦ εἶναι. ἴσει 
γὰρ ἀεὶ νῦν ὄτανπερ ᾖ. Πῶς γὰρ οὔ; ᾿Αεὶ ἄρα ἐσεί τε 
καὶ γίγνεται πρεσβύτερον ἑαυτοῦ καὶ γεώτερον τὸ ἔν. 
"Ἓοικεν. Πείω δὲ χρόνον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἔστιν ἢ γέγνεται, 
ἢ τὸν ἴσον; Τὸν ἴσον. ᾽Αλλὰ μὴν τόν γε ἴσον χρόνον ἢ 

10 γεγνόµενον ἢ ὃν την αὐτὴν ἡλικίαν ἔχει. Πῶς ὅ) οὔ: 
Τὸ δὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἴχον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε 

66ῦ νεώτερόν ἐἔσειν. Οὐ γάρ. Τὸ ἓν ἄρα τὸν ἴσον χρόνον 
αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ γινόµενον καὶ ὃν οὔτε νεώτερον οὔτε 
πρεσβύτερον ἑαυτοῦ ἐσεὶν οὔτε γίγνεται. Οὔ µοι δοκεῖ. 

46 15 Τί δὲ; τῶν ἄλλων; Οὐκ ἔχω λέγειν. Τόδε γε μὴν ἔχεις 

λέγειν, ὅτι τἆλλα τοῦ ἑνός, εἴπερ ἕεερά ἐσειν ἀλλὰ μὴ 
Έτερον, πλείω ἐστὶν ἑνός' ἕτερον μὶν γὰρ ὃν ἓν ἂν 
ἦν, ἕεερα δὲ ὄντα πλείω ἑνός ἐσει καὶ πλῆθος ἂν 
ἔχοι. Ἔχοι γὰρ ἄν. Πϊῆθος δὲ ὃν ἀριθμοῦ πλείονος ἂν 

39 µετέχοι ἢ τοῦ ἑνόρ.΄ Πῶς ὃ᾽ οὗ; Τί οὖν; ἀριθμοῦ φή- 
07 σοµεν τὰ πλείω γίγνεσθαί τε καὶ γεονέναι πρότερον, ἢ 

τὰ ἐἰάττω; Τὰ ἐλάτω. Τὸ ὀλίγιστον ἄρα πρῶτον. τοῦτο 
Ἡ ὅ᾽ ἔσει τὸ ἓν. ἡ γάρ; Ναί. Πάντων ἄρι τὸ ἓν πρῶτον 

γέγονε τῶν ἀριθμὸν ἐχόντων. ἴχει δὲ καὶ τἆλλα πάντα 

απ ἀριθμόν, εἴπερ ἄλλα καὶ μὴ ἄλλο ἐστν. "Εχει γάρ. 
Πρῶτον δέ γε, οἶμαι, γεγονὸς πρότερον γέγονε, τὰ δὲ 
ἅλλα ὕστερον. τὰ δ᾽ ὖ. ὕστερον γεγονύτα νεώτερα τοῦ πρό- 
τερον γεγονότος. καὶ οὕτως ἂν εἴη τἆλλα νεώτερα τοῦ 

ἀνός, τὸ δὲ ἓν πρεσβύτερον τῶν ἄλλων. Εἴῃ γὰρ ἄν. 
πο Τ{ δὲ τόδε; ἀρ' ἂν εἴη τὸ ἓν παρὰ φύσιν τὴν αὐτοῦ γε- 

ὁ γονός, ἢ ἀδύνατον; ᾿Αδύνατον. ᾽Αλὰ μὴν µέρη γε ἴχον 
ἐφάνη τὸ ἕν. εἰ δὲ µέρη, καὶ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ 
µέσον. Ναί. Οὐκοῦν πάντων πρῶτον ἀρχὴ γίγνεται, καὶ 
αὐτοῦ τοῦ ἑνὸς καὶ ἑκάστου τῶν ἄλλων, καὶ μετὰ τὴν 

15 ἀρχὴν καὶ τἆλλα πάντα µέχρι τοῦ τέλους; Τί μήν: Καὶ 

μὴν µόριά γε φήσοµεν ταῦτ) εἶναι πάντα τἆλλα τοῦ ὅλου 
τε καὶ ἑνός, αὐτὸ δὲ ἐκεῖνο ἅμα τῇ τελευτῇ γεγονέναι 
Ἐν τε καὶ Όλον. Φήσαμεν γάρ. Τελευτὴ δὲ οἶμαί γε 
ὕστατον γίγνεται. τούτῳ δ’ ἅμα τὸ Ἑν πέφυκε γήνεσθαι. 

Ὦ 10 ὧσε) εἴπερ ἀνάγκη αὐτὸ τὸ ἓν μὴ παρὰ φύσιν γίγνεσθαι, 
08. ἅμα τῇ τελευτῇ ἂν γεγονὸς ὕστατον ἂν τῶν ἄλλων πεφυκὸς 

Εἴη γίγνεσθαι. Φαίνεται. ἸΝεώτερον ἄρα τῶν ἄλλων τὸ 
ἓν ἐσει, τὰ ὅ᾽ ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβύτερα. Οὕτας αὖ µοι 
φαίνεται. Τί δὲ δή; ἀρχὴν ἢ ἄλλο µέρος ὁτιοῦν τοῦ 

«ο ἑνὸς ἢ ἅλλου ὁτονοῦν, ἐάνπερ µέρος ᾗ ἆλλὰ μὴ µέρη, 
οὐκ ἀναγκαῖον ὃν εἶναι, µέρος γε ὄν; Ανάγκη. Οὐκοῦν 

Ε τὸ Ἑν ἅμα τε τῷ πρώτῳ —* γίγνοιτ᾽ ἂν καὶ ἅμα 
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αὐτῶν ἢ πρότερον. ἢ οὔ: 
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τῷ δευτέρω, καὶ οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἅλλων γιγνο- 
µένων, ὃ τί περ ἂν προσγίγνηται ὁτωοῦν, ἕως ἂν πφὸς τὸ 
ἔσγατον διελθὸν Όλον ἓν γένηται, οὔτε μέσου οὔτε πρώτου 
οὔτε ἐσχάτου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἀπολειφθὴν ἐν τῇ γενέσει. 
ληθη. Πᾶσιν ἄρα τοῖς ἄλλοις τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἴσχει 
τὸ ἓν, ὥστ᾽ εἰ μὴ παρὰ φύσιν πέφυκεν αὐτὸ τὸ ἕν, οὔτε 
πρότερον οὗ ὕστερον τῶν ἄλλων γεγονὸς ὤν εὔη, ἀλλ 
ἅμα. καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον εὸ ἓν τῶν ἄλλων οὔτε 
πρεσβύτερον οὔτε νεώτερον ἂν εἴη, οὐδὲ τἆλλα τοῦ ἔνός' 
κατὰ δὲ τὸν πρόσθεν πρεσβύτερόν τε καὶ. ψεώτερον, καὶ 10 
τἆλλα ἐκείνου ὡὠσαύτως. Πάνν μὲν οὖν. Ἔστι μὲν δὴ 
οὕτως ἔχον τε καὶ γεγονός. ἀλλὰ τί αὖ περὶ τοῦ γίγνε- 
σθαι αὐτὸ πρεσβύτερόν τε καὶ νεώτερον τῶν ἄλλων καὶ 58 
τἆλλα τοῦ ἑνός, καὶ βήτε γεώτερον ῥήτε πρεσβύτερον 
γίγνεσθαι; ἆρα ὥσπερ περὶ τοῦ εἶναι, οὕτω καὶ περὶ 15 
τοῦ γήνεσθαι ἔχει, ἢ ἑτέρως; Οὖὐκ ἔχω λέγειν. Αλλ’ ἐγὼ n 
τοσόνδε γε, ὅτι εἰ καὶ ἴστι πρεοβύτερον ἕτερον ἱτέρου, 
γίγνεσθαί γε αὐτὸ πρεσβύτερον ἔτι ἢ ὡς τὸ πρῶτον εὐθὺς 
γενόµενον διήνεγκε τῇ ἠλικίᾳ, οὐκ ὢν ἔτι δύναιτο, οὐδ' 
αὖ τὸ νεώτερον ὂν ἔτι νεώτερον γίγνεσθαι" ἀνίσοις γὰρ 39 
ἴσα προστιθέµενα, χρόνω τε καὶ ἅλ]ῳ ὁτωοῦν, ἴσῳ ποιεῖ 
διαφέρειν ἀεὶ ὄσωπερ ἂν τὸ πρῶτον διενέγκῃ. Πώς γὰρ 
οὔ; Οὐκ ἄρα τό γε ὃν τοῦ [ἐνὸς) ὄντος γίγνοιτ ἄν ποτε 
πρεσβύτερον οὐδὲ φεώτερον, εἴπερ ἴσῳ διαφέρει ὧεὶ τὴν G 
ἡλικίαν" ἆλλ) ἔστι παὶ γέγονε πρεσβύτερον, τὸ δὲ νεώτε- 15 
ρον, γίγνεται ὅ οὔ. ᾿Αληθη,. Καὶ τὸ ἓν ἄρα ὂν τῶν 
ἄλλων ὄνεων οὔτε πρεσβύτερόν ποτε οὔτε νεώτερον γίγνε- 
ται. Οὐ γὰρ οὖν. Ὄρα δὲ εἰ τῇδε πρεσβύτερα καὶ νεώ- 
τερα γέγνεται. ΤΠῇ δή; Ἡι τό τε ἓν τῶν ἄλλων ἐφάνη 
πρεσβύτερον καὶ τἆλλα τοῦ ἔνός. Τί οὖν; Ὅεαν τὸ ἓν 30 
τῶν ἄλλων πρεσβύτερο» ἡ, πλείω πουν χρόνον γέγονεν ἢ u 
τἆλλα. Ναι Πάλν δὴ σκύπει' ἐὰν πλέονι καὶ ἐλάττονι 
χρόνῳ προστιθώμεν τὸν ἴσον χρόνον, ἄρα τῷ ἴσω µορίω. 089 
διοίΐσει τὸ πλέον τοῦ ἐλάττονος ἢ σµικρυτέρω;: Σμικροτέρῳ. 

Οὐκ ἄρα ἔσται ὃ τί περ τὸ πρῶτον ἦν πρὸς τἆλλα ἡλικίᾳ 45 
διαφέρον τὸ ἓν, τοῦτο καὶ εἰς εὐ ἔπετα, ἀλλὰ ἴσον λαμ- 

βάνον χρόνον τοῖς ἄλλοις ἔλαττον ἀεὶ τῇ ἡλικίᾳ διοίσει 
Ναί. Οὐκοῦν τό γε ἔἶαττον 

διαφἑέρον ἡλικίᾳ πρόᾳ τι ἢ πρότερον νεώτερον γέγνοιτ ἂν Ἐ 

ἢ ἐν τῷ πρόαθεν πρὸς ἐκεῖνα, πρὸς ἃ ἦν πρεοβύτερον 40 
πρότερον: Νεώτερον. Εὺ δὲ ἐκεῖνο νεώτερον, οὐκ ἐκεῖνα 

αὖ τἆλλα πρὺς τὸ ἓν πρεσβύτερα ἡ πρότερον; Πάνυ γε. 

Τὸ μὲν νεώτερον ἄρα γεγονὸς πρεσβύτερον γέγνεται πρὸς 
τὸ πρότερον γεγονός τε καὶ πρεσβύτερον ὄν, ἴστι δὲ οὐ- 

δέποτε πρεσβύτερον, ἁλλὰ γέγνεται ἀεὶ ἐκείνου πρεσβύτε- 15 
ρον΄ ἐκεῖνο μὶν γὰρ ἐπὶ τὸ μεώτερον ἐπιδίδωσε, τὸ δ' ἐπὶ 
τὸ πρεσβύτερο». τὸ δ’ αὖ —— τοῦ νεωτέρου νεώ- 

ο 
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τερον γίγνεται ὠσαύτως. ἰόντε γὰρ αὐτοῖν εἰς τὸ ἐναντίον 
τὸ ἐναντίον ἀλλήλοιν γίγνεσθον, τὸ μὲν νεώτερον πρεοβύ- 
εερο» τοῦ πρισβυεέρου, τὸ δὲ πρισβύεερον νεώεερον τοῦ 

φεωτέρου. γενέσθαι δὲ οὐκ ἂν οἵω τε εἴτην. εἰ γὰρ γέ- 
Ἀνοιντο, οὐκ ὢν ἔτι γίγνοιντο ἆλλ εἶεν ἄν. νῦν δὲ γίγνον- 

6ἱ ται μὲν πρεσβύτερα ἀλλήλων καὶ νεώτερα. τὸ μὲν ἓν τῶν 
ἄλλων νεώτερον γίγνεται, ὅτι πρεσβύτερον ἐφάνη ὂν καὶ 

Β πρότερον γεγονός, τὰ δὲ ἄλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβύτερα, ὅτι 
67 ὕστερα γέγονε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τἆλλα οὕτω 

ιοπρὸς τὸ ἓν ἴοχει, ἐπειδή πεφ αὐτοῦ πφεσβύτερα ἐφάνη 
καὶ πρύτερα γεγονότα, Φαίνεται γὰρ "οὖν οὕτως. Οὐκοῦν 

ᾗ μὶν οὐδὶν ἕτερον ἑτέρου πρεσβύτερον γίγνεται. οὐδὲ 
νεώτερον, κατὰ τὸ ἴσῳ ἀριθμῷ ἀλλήλων ἄεὶ διαφέρει», 

οὔτε τὸ Ἑν τῶν ἄλλων πφεοβύτερον γέγνοιτ ἂν οὐδὲ νεώ- 
Ίότερον, οὔτε τἆλλα τοῦ ἑνός' ᾗ δὲ ἄλλῳ ἀεὶ µορίῳ δια- 

6 φέρεν ὠνώγκη τὰ πρότερα τῶν ὑστέρων γενόµενα καὶ τὰ 

ὕστερα τῶν προτέρων, ταύτη δὴ ἀνάγκη πφεσβύτερά τε 
καὶ νεώτερα αἀλλήλων γίγνεσθαι τά τε ἄλλι τοῦ ἑνὸς καὶ 
τὸ ἓν τῶν ἄλλων; Πάνυ μὶν οὖν. Κατὰ δὴ πάντα ταῦτα 

ποτὸ Ἐν αὐτό τε αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων πφρεσβύτερον καὶ 
φεώτερον ἔστι τε καὶ γίνεται, καὶ οὔτε πρεσβύτερον οὔτε 
γεώτερον οὔτε ἴστιν οὔτε γίγνεται οὔτε αὐτοῦ οὔτε τῶν 
ἄλλων. Παντελῶς μὲν οὖν. Ἐπειδὴ δὲ χρόνου μετέχει 

Ὁυ τὸ ἓν καὶ τοῦ πρεσβύτερόν τε καὶ νεώτερον γίγνεσθαι, 

9 ἀρ οὐκ ἀνάγκη καὶ τοῦ ποτὶ µετέχειν καὶ τοῦ ἔπειτα καὶ 
62 τοῦ νῦν, εἴπερ χρόνου μετέχει; Ανάγκη. Ἡν ἄρα τὸ ἓν 

καὶ ἴσει καὶ ἴσται καὶ ἐγίγνετο καὶ γίγνεται καὶ γενήσεταε. 

Τί µήν: Καὶ εἴη ἄν τι ἐκείνω καὶ ἐκείνου, καὶ ἦν καὶ 
ἔσει καὶ ἴσται. Πάνυ γκ. Καὶ ἐπιστήμη δὴ εἴη ἂν αὐτοῦ 

πα καὶ δόξα καὶ αἴσθησις, εἴπερ καὶ νῦν ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ 
πάντα ταῦτα πράττοµεν. ὈΟρθῶς λέγει. Καὶ ὄνομα δὴ 

Ε καὶ λόγος ἐστὶν αὐτῷ, καὶ ὀνομάζεται καὶ λέγεται: καὶ 
ὥσαπερ καὶ περὶ τἆλλα τῶν τοιούτων τυγχάνει ὄντα, καὶ 
περὶ τὸ ἓν ἐσειν. Παντελῶς μὶν οὖν ἔχει οὕτως. 

36. Ἔτι δὴ τὸ εφίτον λέγωµεν. τὸ Ἑν εἰ ἔσειν οἷον διελη- 
λύθαμεν, ἀρ οὐκ ἀνάγκη αὐτό, ἓν τε ὃν καὶ πολλὰ 
καὶ µήτε ἓν μήτε πολλά, καὶ µετέχον χρόνου, ὅτι μὲν 
ἔστιν ἕν, οὐσίας µετέχειν ποτέ, Ότι ὃ) οὐκ ἔσε, μὴ µε- 
τέχειν αὖ ποτὶ οὐσίας; Ανάγκη. 4 οὖν ὅτε μετέχει, 

«ο οἷόν τε ἴσεαι τόεε μἡ µετέχειν, ἢ ὅτε μὴ μετέχει, µετέχειν; 
Οὐχ. οἷόν τε. Ἐν ἄλλῳ ἄρα χρόνῳ μετέχει καὶ ἐν ἅλλῳ 
οὐ μετέχει" οὕτω γὰρ ἂν µόνως τοῦ αὐτοῦ µετέχοι τε 

156 καὶ οὐ µετέχοι. ᾿Ὀρθῶςᾳ. Οὐκοῦν ἔσει καὶ οὗτος χρόνος 
ὅτε µεταλαμβάνει τοῦ εἶναι καὶ ὅτε ἁπαλλάττεται αὐτοῦ» 

ο ἢ πῶς οἷόν τε ἔαται τοτὶ μὲν ἔχειν τὸ αὐτό, τοτὶ δὲ μὴ 

0) ἔχειν, ἐὰν µή ποτε καὶ λαμβάνῃ αὐτὸ καὶ ἁφίῃ; Οὐὗδα- 
μῶς. Το δὴ οὐσίαρ µεταἱαμβάνειν ἀρά γε οὐ γίγνεσθαι 
καλεῖς; Ἔγωγε. Τὸ δὲ ἁπαλλάττεσθαι οὐσίας ἂρ οὐκ 

ΠΑΗΑΤΩΝΟΣ ΠΗ4ΙΡΜΕΝΙΗΣ. 156. 152. 

ἀπόλλνσοθαι; Καὶ πάνυ γε. To ἓν δή, ὡς ἔοικε, ζαμβά- 
ον τε καὶ ἀφιὲν οὐσίαν γίγνεταί τε καὶ ἀπόλλυται, Ανάγκη. 
ν δὲ καὶ πολλὰ ὃν καὶ γιγνόµενον καὶ ἀπολλύμενον, ἀφ B 
οὐχ Όταν μὲν γίγνηται ἓν, τὸ πολλὰ εἶναι ἀπόλλυται, 
ὅταν δὲ πολ]ά, τὸ ἓν εἶναι ἀπόλλνται; Πάνυ γε. Ἐν ὃὶ 5 
γιγνόµενον καὶ πολλὰ ἀρ' οὐκ ὠἀνάγκη διακρίνεσθαί τε 
καὶ συγκρίνεσθαι; Πολλή γε. Καὶ μὴν ἀνόμοιόν γε καὶ 
ἅμοιον ὅταν γίγνηται, ὁμοιοῦσθαί τε καὶ ἀνομοιοῦσθαι; 
Λία. Καὶ ὅταν μεῖζον καὶ ἔλαττον καὶ ἴσον, αὐξάνεσθαί 
τε καὶ φθίνειν καὶ ἠοῦσθαι; Οὕτως, "Όταν δὲ κιπού- 1ο 

µενόν τε ἵστηται καὶ ὅταν ἑστὸς ἐπὶ τὸ κινεῖσθωι µιτα- ϐὉ 
βάλ1ῃ, δεῖ δή που αὐτό γε μηδ ἐν ἓνὶ χρόνῳ εἶναι. Πῶς 
δή; Ἑστός τε πρότερον ὕστερον κινεῖσθαι καὶ πρότερον 
πινούµενον ὕστερον ἑστάναι, ἄνευ μὲν τοῦ μµεταβάλλειν 
οὐχ οἷόν τε ἔσεαι ταῦτα πάσχει. Πώς γάρ; Χρόνος δέ is 
γε οὐδεὶς ἔστιν ἐν ᾧ τι οἷόν τε ἅμα μήτε κιγεῖόθαι μήθ᾽ 

ἑστάναι. Οὐ γὰρ οὖν. Αλ οὐδὲ μὴν μεταβάλλει ἄνευ 04 
τοῦ µεταβάλλειν. Οὖκ εὐιόο. Πότ' οὖν μεταβάλλει; οὔτε 
γὰρ ἑστὸς ἂν οὔτε κινούµενον µεταβάλλοι, οὔτ ἐν χρόνῳ D 
ὄν. Οὐ γὰρ οὖν. 40 οὖν ἐστὶ τὸ ἄτοπον τοῦτο ἐν ᾧ Ἡν 
τότ᾽ ἂν εἴη ὅτε µεεαβάλλει; Τὸ ποῖον δή; Τὸ ἐξαίφνης. 

εὺ γὰρ ἐξαίψνης τοιόνδε τι ἔοικε σηµαίνειν, ὡς ἐξ ἑκεί- 
rov µεταβάλλον εἰς ἑκάτερον. οὐ γὰρ ἔκ γε τοῦ ἑσεάναι 
ἑσεῶτος ἔτι μεταβάλλει, οὐδ᾽ ἐκ τῆς κινήσεως κινουµένης 
ἔτι μεταβάλλει". ἆλλ ἡ ἑξαίφνης αὕτη φύσις ἄτοπός τις 35 
ἐγκάθηται μεταξὺ τῆς κινήσεώς τε καὶ οτάσεως, ἐν χρόνῳ 
οὐδενὶ οὖσα, καὶ εἰς ταύτην δὴ καὶ ἐκ ταύτης τό τε κ. Ἐν, 

φούµενον μεταβάλλει ἐπὶ τὸ ἐστάναι καὶ τὸ ἑστὺς ἐπὶ τὸ 
κινεῖσθαι. Κινδυνεύε. Καὶ τὸ ἓν δὴ εἴπερ ἔστηκέ τε 
καὶ κινεῖται, μεταβάλλοι ἂν ἐφ᾽ ἑκάτερα: µύνως γὰρ ἂν 1ο 
οὕτως ἀμφότερα ποιοῖ. µεεαβάλλον ὃ ἐξαίφνης µεταβάλ- 
ει, καὶ ὅτε μεταβάλλει, ἐν οὐδενὶ χρόνῳ ἂν εἴη, οὐδὲ 

κινοῖς ἂν τότε, οὐδ' ἂν στωίη. Οὐ γάρ. ᾽ρ οὖν οὕτω 
καὶ πρὸς τὰς ἄλλαςρ μεταβολὰς ἔχει, ὅταν ἐκ τοῦ εἶναι 
εἰς τὸ ἀπόλλυσθαι µεταβάλλη ἢ ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ ο 151 
γίγνεσθαι, μεταξύ τινων τύτε γίγνεται κινήσεών τε καὶ 
σεάσεω», καὶ οὔτε ἔστι τότε οὔτε οὐκ ἔστι, οὔτε γίγνεται 65 
οὔτε ἀπόλλνεαι: Ἔοικε γοῦν. Κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν λόγον 
καὶ ἐξ ἑνὸς ἐπὶ πολλὰ ὢν καὶ ἐκ πολλῶν ἐφ᾽ ἓν οὔτε ἓν 
ἐστιν οὔτε πολλά, οὔτε διακρίνεται οὔτε συγκρίνεται" καὶ 4ο 
ἐξ ὁμοίου ἐπὶ ἀνόμοιον καὶ ἐξ ἀνομοίου ἐπὶ ὅμοιον ἰὸν 
οὔτε ὅμοιον οὔτε ἀνόμοιον, οὔτε ὁμοιούμενον οὔτε ὧνο- 
µοισύμενον" καὶ ἐκ σμικροῦ ἐπὶ µέγα καὶ ἐπὶ ἴσον καὶ Β 
εἰς τἀναντία ἰὸν οὔτε σμικρὸν οὔτε µέγα οὔτε ἴσον, οὔτε 
αὐξανύμενον οὔτε φθῖνον οὔτε ἰσούμενον εἴη ἄν. Οὐκα 
ἔοικεν. Ταῦτα δὴ τὰ παθήµατα πάντ᾽ ἂν πάσχοι τὸ ἓν, 
εἰ ἔσειν. Πώς ὅ᾽ οὗ, Ι 

Τί ὃλ τοῖς ἄλλοις προσήκοι ἂν πάσχειν, ἓν εἰ ἔστιν, 
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άρα οὐ σκεπτέον; ὙἘκεπτέον. 4έγωμεν δή, ἓν εἰ ἴσει, 
τἆλλα τοῦ ἑνὸς τί τὴ πεπονθέναι, Αέγωμεν. Οὐκοῦν 

ἐπείπερ ἄλλα τοῦ ἑνός ἐσειν, οὔτε τὸ ἓν ἔσει τόλ]α" οὐ 

6 γὰρ ἂν ἄλλα τοῦ ἑνὸς ἦν. ᾿Οφθῶς. Οὐδὶ μὴν στέρεταί 
68 ὄγε παντάπασι τοῦ ἠνὸς τἆλλα, ἀλλὰ µετέχειπη. Πῆ δή 

"Ὄει πον τἆλλα τοῦ ἑνὸς µόρια ἔχοντα ἄλλα ἐοτίν' εἰ γὰρ 
μόρια μὴ ἴχοι, παντελῶς ἂν ἓν εἴη. Ὀρθῶς. Μόρια 

66 δέ γε, φαµέν, τούτου ἐστὶν ὃ ἂν ὅλον ᾖ. Φαμὲν γάρ. 
᾽ημὰ μὴν τό γε ὅλον ἓν ἐκ πολλῶν ἀνάγκη εἶναι, οὗ 

1ο ἔσται μόρια τὰ µόρια. ἕκαστον γὰρ τῶν µορίων οὐ πολ- 

λῶν µόριον χρὴ εἶναι, ἀλλὰ Όλον. Πῶς τοῦτο; Εἴ τι 
πολλών µόριον εἴη, ἐν οἷς αὐτὸ εἴη, ἑαυτοῦ τε δή πον 

Ρ µόριον ἴσται, ὃ ἐστιν ἀδύνατον, καὶ τῶν ἄλλων δὴ ἑνὸς 
ἑκάστου, εἴπερ καὶ πάντων. ἑνὸς γὰρ μὴ ὃν µόριον, 

ιδ πλὴν τούτου τῶν ἄλλων ἔσται, καὶ οὕτως ἑἓνὸς ἑκάστου 
οὐκ ἴσται µόριον, μὴ ὃν δὲ µύριον ἑκάστου οὐδενὸς τῶν 
πολλῶν ἴἔσται' μηδενὸς δὲ ὃν πάντων τούτων τι εἶναι, 
ὧν οὐδενὸς οὐδέν ἐστι, καὶ µόριον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν, ἀδύ- 
γατον εἶναι. Φαίνεταί γε δή. Οὐκ ἄρα τῶν ποὶιῶν 

πο οὐδὲ πώντων τὸ µόριον µόριον, ἀλλὰ μιᾶς τινὸς ἰδέας 
ΕΚ καὶ ἑνός τινος, ὃ καλοῦμεν ὅλον, ἐξ ἁπάντων ἓν τέλειον 

γεγονός, τούτου µόριον ἂν τὸ µόφιον εἴη. Πανεάπασι 
μὲν οὖν. Εὐ ἄρα τἆλλα μόρια ἔχει, κἂν τοῦ ὅλου τε καὶ 
ἑνὸς µετέχοι. Πάνυ γε. ν ἄρα ὅλον τέλειον µόρια ἔχον 

35 ἀνάγκη εἶναι τἆλία τοῦ ἑνός Ανάγκη. Καὶ μὴν καὶ 
περὶ τοῦ μορίου γε ἑκάστον ὁ αὐτὸς λόγος. καὶ γὰρ τοῦτο 
ἀνάγκη µετέχειν τοῦ ἑνός. εἰ γὰρ ἕκασεον αὐτῶν µόριόν 

νο ἐστι, τό γε ἕκαστον εἶναι ἓν δή που σηµαίνει, ἀφωρι- 
σµένον μὲν τῶν ἄλλων, καθ᾽ αὐτὸ δὲ ὄν, εἴπερ ἕκαστον 

40 ἔσται. ὈΟρθῶς. Μετέχοι δὲ γε ἂν τοῦ ἑνὺς δῆλον ὅτι 
ἆλλο ὃν ἢ ἓν. οὐ γὰρ ὢν μετεῖχεν, ἀλλ ἦν ὢν αὐτὸ ἕν. 

ο νῦν δὲ ἐνὶ μὲν εἶναι πλὴν αὐτῷ τῷ ἑνὶ ἀδύνατόν που. 
᾽δύνατον. Μετέχειν δὲ γε τοῦ ἑνὸς ὠνάγκη τῷ τε δλῳ 
καὶ τῷ µορίῳ. τὸ μὲν γὰρ ἓν ὅλον ἴσται, οὗ µόρια τὰ 

Ἰδ μόρια, τὸ ὅ” αὖ ἕκαστον Ἑν µόφιον τοῦ ὕλου, οὗ ἂν ᾖ 
Β Ἁµόριον ὕλου. Οὕτως. Οὐκοῦν ἕτερα ὄντα τοῦ ἑνὸς µε- 

Φέξει τὰ µετέχοντα αὐτοῦ; Πώς ὃ) οὔ: Τὰ ὅ᾽ ἕτερα τοῦ 
ἑνὸς πολλά που ἂν εἴη. εἰ γὰρ μήθ᾽ ἓν μήθ᾽ ἑνὸς πλείω 
εἴη τἆλλα τοῦ ἑνός, οὐδὶν ἂν εἴη. Οὐ γὰρ οὖν. Ἐπεὶ 

«δέ γε πλείω ἑνός ἐστι τά τε τοῦ ἑνὸς μορίου καὶ τὰ τοῦ 

ἑνὸς ὅλου µετέχοντα, οὐκ ἀνάγκη ἤδη πλήθει ἄπερα 
εἶναι αὐτά γε ἐκεῖνα τὰ µεταἰαμβάνοντα τοῦ ἑνός; Πῶς; 

δε ἴδωμεν. ἄλλο τι οὐχ Ἑν ὄντα οὐδὲ µετέχοντα τοῦ 
ο ὀἑνὸς τότε, ὅεε µεταλαμβάνει αὐτοῦ, µεταλαμβάνε. «ῆλα 

1 δή. Οὐκοῦν πλήθη ὄντα, ἐν οἷς τὸ ἓν οὐκ ἕνι; Πιήθη 
μέντοι. Τί οὖν; εἰ ἐθέλοιμεν τῇ διανοίᾳ τῶν τοιούτων 
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ἀφελεῖν ὡς οἷοί τέ ἐσμεν ὃ τι ὀλίγιστον, οὐκ ἀνάγκη καὶ 68 
τὸ ἀφαιρεθὲν ἐκεῖνο, εἴπερ τοῦ ἐνὸς μὴ µετέχοι, π]ῆ- 
Φος εἶναι καὶ οὐχ ἓν; Ανάγκη. Οὐκοῦν οὕτως ἀεὶ σκο- 
ποῦντι αὐτὴν καθ αὐτὴν τὴν ἑτέραν φύσιν τοῦ εἴδους, 
ὕσον ἂν αὐτῆς ὧεὶ ὁρῶμεν, ἄπειρον ἴσται πλήθει; Παν- ὅ 
τάπασι μὶν οὖν. Καὶ μὴν ἐπειδών γε ἓν ἕκασεον µύριον 
µόφιον γένηται, πέρας ἤδη ἴχει πρὺς ἄλληία καὶ πρὺς Ὁϱ 
τὸ ὅλον , καὶ τὺ ὅλον πρὸς τὰ μόρια. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
Τοῖς ἄλλοις δῆ τοῦ ἑνὸς ξυμβαίνει ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς καὶ 
ἐξ ἑαυτῶν κοινωνησάντων, ὡς ἔοικεν, ἕτεφόν τι γίγνεσθαι 10 
ἐν ἑαυτοῖς, ὃ δὴ πέραᾳ παρέοχε πρὺς ἄλληλα: ἡ δ᾽ ἑαν- 
τῶν φύσις καθ ἑαυτὰ ἀπειρίαν. Φαίνεαι. Οὕτω δὴ 
τἆλλα τοῦ ἐνὸς καὶ ὅλα καὶ κατὰ μόρια ἄπειρά τέ ἐστι 
καὶ πέρατος μετέχει. Γώνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ὅμοιά τε 
καὶ ἀνόμοια ἀλλήλοις τε καὶ ἑαυτοῖς; Πῇ δή; Ἡϊ μέν που 16 E 
ἄπειρά ἐσει κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν πάντα, ταὐτὸν πε- 
πονθύτα ἂν εἴη ταύτη. ΓΠάνυ γε. Καὶ μὴν ᾗ γε ἅπαντα 
πέρατος μετέχει, καὶ ταύτῃ πώντ ἂν εἴη ταὐτὸν πεπον- 
Φότα. Πῶς ὃ᾽ οὗ; Ἡι δέ γε πεπερασμένα τε εἶναι καὶ 
ἄπειρα πέπονθεν, ἐναντίαᾳ πάθη ἀλλήλοις ὄντα ταῦτα ο 09 
τὰ πάθη πέπονθεν. Να Τὰ & ἐνανεία γε ὡς οἷόν τε 159 
ἀνομοιότατα. Τί µήν; Κατὰ μὲν ἄρα ἑκάτερον τὸ πά- 
Φος ὅμοια ἂν εἴη αὐτά τε αὐτοῖς καὶ ἀλλήλοις, κατὰ ὃ᾽ 
ἀμφότερα ἀμφοτέρως ἐναντιώτατά τε καὶ ἀνομοιότατα. 
Κινδυνεύει. Οὕτω δὴ τάλλα αὐτά τε αὐτοῖς καὶ ἀλλήλοις 15 

ὅμοιά τε καὶ ἀνόμοια ἂν εἴη. Οὕτως. Καὶ ταὐτὰ δὴ καὶ 
ἕτερα ἀλλήλων, καὶ κιρούµενα καὶ ἑστῶτα, καὶ πάντα τὰ 
ἐναντία πάθη οὐκέτι χαλεπῶς εὐρήσομεν πεπονθύτα τὄλλα 

τοῦ ἑνός, ἐπείπερ καὶ ταῦτα ἐφάνη πεπονθύτα. ᾿Ορ- 8 
Φώς λέγεις. “0 

Οὐκοῦν ταῦτα μὶν ἤδη ἑῶμεν ὡς φανερά, ἐπιοκοπῶ- 
μεν δὲ πάλιν, ἓν εἰ ἴστιν, ἄρα καὶ οὐχ οὕτως ἴχει τἆλλα 
τοῦ ἑνὸς ἢ οὕτω µόνον; Πάνυ μὲν οὖν. έγωμεν δὴ ἐξ 
ἀρχῆς, ἓν εἰ ἔσει, εἰ χρὴ τἆλλα τοῦ ἑνὸς πεπονθέναι. 
Αέγωμεν γάρ. 4 οὖν οὐ χωρὶς μὶν τὸ ἓν τῶν ἄλλων, 15 
χωρὶς δὲ τἆλλα τοῦ ἑνός; Τί δή; Ὅει που οὐκ ἔσει παρὰ 
ταῦτα ἕτερον, ὃ ἆλλο μέν ἐστι τοῦ ἑνός, ἆλλο δὲ τῶν 
ἅμων. πάντα γὰρ εἴρηται, ὅταν ῥηθῇ τό τε ἓν καὶ ϐὃ 

τἆλλα, Πάντα γάρ. Οὐκ ἄφα ἔε ἔστιν ἕτκρον τούτων, 
ἐν ᾧ τό τε ἓν ἂν εἴη τῷ αὐτῷ, καὶ τἆλλα. Οὐ γάρ. 1ο 
Οὐδέποτε ἄρα ἐν ταὐτῷ ἐστὶ τὸ Ἑν καὶ τἆλλα. Οὐκ ἔοικεν. 70 
λωρὶς ἄρα; Ναί. Οὐδὶ μὴν µόφιά γε ἔχειν φαμὶν τὸ 
ὡς ἀληθῶς ἔν. Πῶς γάρ; Οὔτ' ἄρα ὅλον εἴη ἂν τὸ ἓν 
ἐν τοῖς ἄλλοις οὔτε μόρια αὐτοῦ, εἰ χωρίς τέ ἐστι τῶν 
ἄλλων καὶ µόρια μὴ ἔχει, Πῶς γάρ; Οὐδενὶ ἄρα τρόπῳ μῦ 
µετέχοι ἂν τἆλλα τοῦ ἑνός, µήτε κατὰ µόριόν τι αὐτοῦ 
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μήτε κατὰ ὅλον µετέχοντα. Οὐκ ἔοικε. Οὐδαμῆ ἄρα 
ἓν τἆλλά ἐσειν, οὐδ ἔχει ἐν ἑαντοῖς ἓν οὐδέν. Οὐ γὰρ 
οὖν. Οὐδ' ἄρα πολλά ἐστι τἆλλα. ἓν γὰρ ὧν ἦν ἕκαστον 

08 αὐτῶν µόριον τοῦ ὅλου, εἰ ποὶλὰ ἦν. νῦν δὲ οὔθ' ἓν 
5 οὔτε ποὶλὰ οὔθ) ὅΌ]ον οὔτε µόριά ἔσει τἆλλα τοῦ ἑνός, 
ἐπειδὴ αὐτοῦ οὐδαμῇ μετέχει. ᾿Ορθῶς. Οὐδ ἄρα δύο 
οὐδὲ τρία οὔτε αὐτά ἐστι τὰ ἄλλα, οὔτε ἔνεστιν ἐν αὐ- 

E τοῖς, εἶπερ τοῦ ἑνὸς πανταχῇ στέρεται. Οὕτως. Οὐδὲ 
ὅμοια ἄρα καὶ ἀνόμοια οὔτε αὐτά ἐστι τῷ ἓνὶ τἆλλα, 

10 οὔτε ἕνεσειν ἐν αὐτοῖς ὁμοιότης καὶ ἀνομοιότης. εἰ γὰρ 

ὅμοια καὶ ἀνόμοια αὐτὰ εἴη ἢ ἴχοι ἐν ἑαυτοῖς ὁμοιότητα 
καὶ ἀνομοιότητα, δύο που εἴδη ἐναντία ἀλλήλοις ἔχοι ἂν 
ἐν ἑαυτοῖς τἆλλα τοῦ ἑνός Φαίνεται. Ἡν δέ γε ἀδύ- 

ΤΙ νατον δυοῖν τινοῖν µετέχειν ἃ μηδενὸς µετέχοι. ᾿Αδύνα- 

τον, Οὔτ ἄρα Όμοια οὔτ᾽ ἀνόμοιά ἐσειν οὔτ ἀμφύτερα 
τἆλλα. ὅμοια μὲν γὰρ ὄντα ἢ ἀνόμοια ἑνὸς ἂν τοῦ ἱτέ- 
ρου εἴδους µετίχοι, ἀμφύτερα ὃξ ὄντα δυοῖν τοῖν ἔναν- 
τίοιν’ ταῦτα δὲ ἀδύνατα ἐφάνη. ᾿Αληθη. Οὐδ' ἄρα τὰ 
αὐτὰ οὐδ ἕτερα, οὐδὲ κινούμενα οὐδὲ ἑστῶτα, οὐδὲ γι- 

30 γνόµενα οὐδὲ ἀπολλύμενα, οὐδὲ µείζω οὐδὲ ἐλάετω οὐδὲ 
ἴσα" οὐδὲ ἄλλο οὐδὶν πέπονθε τῶν τοιούτων. εἰ γάρ τε 
τοιοῦτον πεπονθέναι ὑπομένει τὰ ἄλλα, καὶ ἑνὸς καὶ 
δυοῖν καὶ τριῶν καὶ περιττοῦ καὶ ἀρτίου µεθέξει, ὧν 

Β αὐτοῖς ἀδύνατον ἐφάνη µετέχειν, τοῦ ἑνός γε πάντη πάν- 

Ἅδτως στεροµένοι.. Αληθέστατα. Οὕτω δὴ ἓν εἰ ἔσε, 
πάντα τέ ἔσει τὸ ἓν καὶ οὐδ' ἓν ἐστι καὶ πρὺς ἑαυτὸ 
καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ὡσαύτως. Παντελῶς μὲν οὖν. 

Εἶεν. εἰ δὲ δὴ μὴ ἔστι τὸ ἓν, τί χρὴ συμβαίνει, ἀρ' 
οὐ σχεπτίον μετὰ ταῦτα; Σχεπτέον γάρ. Τίς οὖν ἂν εἴη 

πο αὕτη ἡ ὑπόθεσις, εἴ ἓν μὴ ἔστιν; ἀρά τι διωφέφει τῆσδε, 
ὁ εἰ μὴ ἓν μὴ ἔσειν; «ιαφέρει μέντοι. «Διαφέρει µόνον, ἢ 

καὶ πᾶν τοὐναντίον ἐσεὶν εἰπεῖν, εἰ μὴ ἓν μὴ ἴσει, τοῦ 
εἰ ἓν μὴ ἔσειν; ΓΠᾶν τοὐναντίον. Ti ὃ) εἴ τις λέγοι, εἰ 

79. μέγεθος μὴ ἴσειν ἢ ομικρύτης μὴ ἔσειν ἤ τει ἄλλο τῶν 
as τοιούτων, ἄφα ἐφ᾽ ἑκάστου ἂν δηλοῖ ὅτι ἕτερόν τι λέγει 

τὸ μὴ ὄν; Πάνυ γε Οὐκοῦν καὶ νῦν δηλοῖ ὅτι ἕτερον 
λέγει τῶν, ἄλλων τὸ μὴ ὄν, ὅταν εἴπῃ ἓν εἰ μὴ ἔσει; καὶ 
ἴσμεν ὃ λέγει; Ίσμεν. Πρῶτον μὲν ἄρα γνωστόν τι λέγει, 
ἔπειτα ἕτερον τῶν ἄλλων, ὅταν εἴπῃ ἓν, εἴτε τὸ εἶναι 

«0 αὐτῷ προσθεὶς εἴτε τὸ μὴ εἶναι. οὐδὲν γὰρ ἠττον γιγνώ- 
D οπεται, τί τὸ λεγόµενον μὴ εἶναι, καὶ ὅτι διάφορον τῶν 

ἄλλων. ἢ οὔ; ᾽Ανάγκη. Ὠδε ἄρα λεκτίον ἐξ ἀρτῆς, ἓν 
εὖ μὴ ἴστι, τί χρὴ εἶναι. πρῶτον μὶν οὖν αὐτῷ τοῦτο 
ὑπάρχειν δεῖ, ὡς ἔοικεν, εἶναι αὐτοῦ ἐπιοτήμην, ἢ μηδὲ 

ϱὉ ὃ τι λέγεται γιγνώσκεσθαι, ὅταν τις εἴπῃ ἓν εἰ μὴ ἴσειν. 
᾽ληθῆ. Οὐκοῦν καὶ τἆλλα ἔτερ αὐτοῦ εἶναι, ἢ μηδὲ 
ἐκεῖνο ἕεερον τῶν ἄλλων λέγεσθαι; Πάνυ γε. Καὶ ἔτε- 
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ροιότης ἄρα ἐσεῖν αὐτῷ πρὸς τῇ ἐπιστήμῃ. οὐ γαρ τὴν 
τῶν ἄλλων ἑτεροιότητα λέγει, ὅταν τὸ ἓν ἕτερον τῶν ᾱλ- E 
λων λίγη, ἀλλὰ τὴν ἐκείνου. Φαίνεται. Καὶ μὴν τοῦ γε 
ἐκείνου καὶ τοῦ τινὸς καὶ ταύτου καὶ τούτῳ καὶ τούτων 
καὶ πάντων τῶν τοιούτων μετέχει τὸ μὴ ὃν ἕν. οὐ γὰρ 
ἂν τὸ Ἑν ἐλέγετο οὐδ) ἂν τοῦ ἑνὸς ἕτερα, οὐδ' ἐκείνῳ ἄν 73 
τι ἦν οὐδ' ἐκείνονυ, οὐδ' ἄν τι ἐλέγετο, εἰ μήτε τοῦ τινὸς 
αὐτῷ µετῆν μήτε εῶν ἄλλων τούεων. ᾿Ορθῶς. Εἶναι 
μὶν δὴ τῷ ἑνὶ οὐχ οἷόν τε, εἴπερ γε μὴ ἔσει, µετίχειν 
δὲ πολλῶν οὐδὲν κωλύει, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη, εἴπερ τό γεΙο 161 
Ἑν ἐκεῖνο καὶ μὴ ἄλλο μὴ ἔσειν. εἰ μέντοι μήτε τὸ ἓν μήτ) 
ἐκεῖνο μὴ ἔοται, ἀλλὰ περὶ ἆλίου του ὁ λόγος, οὐδὲ 
φθέγγεσθαι δεῖ οὐδέν' εἰ δὲ τὸ ἓν ἐκεῖνο καὶ μὴ ἄλλο 
ὑπόκειαι μὴ εἶναι, καὶ τοῦ ἐκείνου καὶ ἄλλων πολλῶν 
ἀνάγκη αὐτῷ μετεῖνα. Καὶ πάνυ γε. Καὶ ἀνομοιότης 15 
ἄρ ἔσειν αὐτῷ πρὸς τὰ ἄλλα. τὰ γὰρ ἄλλα, τοῦ ἑνὸς 
ἕτερα ὄντα, ἑτεροῖα καὶ εἴη ἄν. ἵΝαίΐ. Τὰ ὅ) ἑτεροῖα 
οὐκ ἁλλοῖα; Πῶς ὅ' οὗ: Τὰ δ' ἁλλοῖα οὐκ ἀνόμοια; 
᾽νόμοια μὲν οὖν. Οὐκοῦν εἴπερ τῷ ἐνὶ ἀνόμοιά ἐστι, Β 
ὅῆλον ὅτι ἀνομοίῳ τά γε ἀνόμοια ἀνόμοια ἂν εἴη. Añ 30 

ον. Εἴη δη ἂν καὶ τῷ ἑνὶ ἀνομοιότης, πρὸς ἣν τὰ 
ἄλλα ἀνόμοια αὐτῷ ἰσείν. Ἔοικεν. Εὲ δὲ δὴ τῶν ἅλλων 
ἀνομοιότης ἴστιν αὐτῷ, ἆφ οὐκ ἀνάγκη ἑαυτοῦ ὁμοιότητα 
αὐτῷ εἶναι; Πώς; Εἰ ἑνὸς ἀνομοιότης ἔστι τῷ ἑνί, οὐκ 
ἄν πον περὶ τοῦ τοιούτου ὁ λόγος εἴη οἵου τοῦ ἑνός, οὐδ᾽ 35 
ἂν ἡ ὑπόθεοις εἴη περὶ ἑνός, ἁλλὰ περὶ ἄλλον ἢ hös. τε 
Πάνυ γε. Οὐ δεῖ δὲ γε. Οὐ δῆτα. «ἱεἴ ἄρ — ο 

τῷ ἔνὶ αὐτοῦ ἑαυτῷ εἶναι. «ει, Καὶ μὴν οὐδ' αὖ ο 
} ἐστὶ τοῖς ἄλλοις. εἰ γὰρ εἴη ἴσον, εἴη τε ἂν ἤδη μμ 
ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοῖς κατὰ τὴν ἰαύτητα. ταῦτα ὃ) ἀμφά- 30 
τερα ἀδύνατα, εἴπερ μὴ ἴσειν ἓν. ᾿Αδύνατα, ᾿Ἐπειδὴ 

δὲ οὐκ ἔστι τοῖς ἄλλοις ἴσον, ἀρ οὐκ ἀνάγκη καὶ τάλλ᾽ 
ἐκείνῳ μὴ ἴσα εἶναι; ᾽Ανάγκη. Τὰ δὲ μὴ ἴσα οὐκ ἄνισα; 
Ναί. Τὰ δὲ ἄνισα οὐ τῷ ἀνίσω ἄνισα; Πῶς ὅ᾽ οὔ, 

Καὶ ἀνισότητος δὴ μετέχει τὸ ἕν, πρὸς ἣν τζλλ’ αὐτῷ 3ὖ 
ἐσεὶν ἄνισα, ΠΜετέχει. ᾽λλὰ μέντοι ἀρμισότητός γ ἐσὶ ϐ 
μέγεθός τε καὶ σµικρότης. στι γάρ. Ἔσειν ἄρα καὶ 
μέγεθός τε καὶ σµικρότης τῷ τοιούτῳ ἑνέι Κινδυνεύει. 
Μέγεθος μὴν καὶ σμικρότηρ ἄεὶ ἀφέσεατον ἀλλήλοιν. 
Πάνυ γε. Μεταξὺ ἄρα τι αὐτοῖν αεί ἐστιν. "Εστιν. 40 

Ἔχεις οὖν τι ἄλλο εἰπεῖν μεταξὺ αὐτοῖν ἢ ἰσότητα: Οὔκ, 
ἁλλὰ εοῦτο. "Ότῳ ἄρα ἔσει μέγεθος καὶ σµικρύτης, ἔστι 
καὶ ἰσότης αὐτῷ, μεταξὺ τούτοιν οὖσα. Φαίνεται. Τῷ 
δἡ ἑνὶ μὴ ὄντι, ὡς ἔουε, καὶ ἰσόέητος ἂν µετείη καὶ Ἐ 
μεγέθους καὶ σµικρότητος. Ἔοικεν. Καὶ μὴν καὶ οὐσίας 4 

γε δεῖ αὐτὸ µετέχεν πῃ. Πῶς δή; Ἔχειν αὐτὸ δεῖ οὔ- 
τως ὡς λέγομεν, εἰ γὰρ μὴ οὕτως ἴχοι, οὐκ ἂν ἀληθῆ 75 

6, οὐδαμοῦ a. - 1. οὐδὲ τρία Sauppius brael. οὐ, min. Ρ. Χ: οὔτε τρία abe. — οὔτε τὰ αὐτά a. — τἆλλα Ἡ. 
— οὔτε ἓν ἐστιν α. — 9. οὔτε τανεά ᾱ. -- τά 
ὄντα αν. ---ᾱδ. ἀδύνατον ἃο, 

(8. ἓν οια, ᾱ. — 7. οὐδ ἐκενου οτα. ᾱ. -- 14. 

ἄλλα ᾱ. -- αι. ἢ] Jab. — ἔχει α. — 14. μετέχει α.. — 10, γὰρ ἂν 
— 39. τοῦτο a. — οὖν 01. ᾱ. -- 33. εἰ post τοῦ οπι. a. — 14. ἄλλό τι ἃ. 

μὴ] μήτ) α. — 16. αὐτῷ ἔστι α. — 31. δὴ) ὅ ᾱ, — 36. Υ ο. 4. 
— 4, δὴ] δὲ ᾱ- — 45. καὶ ante οὐσίας om. a. — 47. ἔχει a. 
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70 λέγοιµεν ἡμεῖς λέγοντες τὸ ἓν μὴ εἶναι. εἰ δὶ ἀληθῆ, 
ὅπλον ὅτι ὄντα αὐτὰ λέγομεν. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτω μὲν 

οὖν. Ἐπειδὴ δὲ φαµεν ἀληθῆ λέγειν, ἀνάγκη ἡμῖν φάναι 
168 καὶ ὄντα λέγειν. 

σ οὐκ ὄν. εἰ γὰρ μὴ ἔσται μὴ ὄν, ἀλλά τι τοῦ εἶναι ἀνήσει 
αρὸς τὸ μὴ εἶναι, εὐθὺς ἔσται ὄν. Παντάπασι μὲν οὖν. 
4εϊ ἄρα αὐτὸ δεσμὸν ἴγειν τοῦ μὴ εἶναι τὸ εἶναι μή ὄν, 
εὖ μέλλει μὴ εἶναι, ὁμοίως ὥσπερ τὸ ἂν τὸ μὴ ὂν ἔχειν 
μὴ εἶναι, ἵνα τελέως αὖ εἶναι ἡ. οὕτως γὰρ ἂν τό τε 

1ο ὂν μάλιοτ᾽ ἂν εἴη καὶ τὸ μὴ ὃν οὐκ ἂν εἴη, µετέχοντα 
τὸ μὲν ὃν οὐσίας τοῦ εἶναι ὄν, μὴ οὐσίας δὲ τοῦ εἶναι 
μὴ ὄν, εὖ μέλλει τελέως εἶναι, τὸ δὶ μὴ ὂν μὴ οὐσίας 

Ἡ μὲν τοῦ μὴ εἶναι μὴ ὄν, οὐσίας δὲ τοῦ. εἶναι μὴ ὄν, εἰ 
καὶ εὺ μὴ ὃν αὖ τελέως μὴ ἔσται Αἰηθέστατα. Οὐκ- 

(5 οὖν ἐπείπερ εῷ τε ὄντι τοῦ μὴ εἶναι καὶ τῷ μὴ ὄντι 
τοῦ εἶναι µέτεστι, καὶ τῷ ἑνί, ἐπειδὴ οὐκ ἔσει, τοῦ 
εἶναι ἀνάγκη μετεῖναι εἰς τὸ μὴ εἶναι. Ανάγκη. Καὶ 
οὐσία δὴ φαίνεται τῷ ἑνί, εἰ μὴ ἴσειν. Φαίνεται Καὶ 

76. μὴ οὐσία ἄρα, εἴπερ μὴ ἔστιν. Πῶς δ᾽ οὔ; Οἷόν τε οὖν 
3ο τὸ ἔχον πως μὴ ἔχειν οὕτω, μὴ µεταβάλλον ἐκ ταύτης 

τῆς Έξεως; Οὐγ οἷόν τε. ΤΠᾶν ἄρα τὸ τοιοῦτον µεταβο- 
ὁ ἀὴν σηµαίνει, ὃ ἂν οὕτω τε καὶ μὴ οὕτως ἔχη. Πῶς δ' 

οὗ: Μεταβολὴ δὲ κίνησις, ἢ τέ φήσοµεν; Ἀίνησις Οὐκ- 
οὖν τὸ ἓν ὄν τε καὶ οὐκ ὂν ἐφάνη; Ναί Οὕτως ἄρα 

ασ καὶ οὐχ οὕτως ἔχον φαίνεται. Ἔοικεν. Καὶ κιούµενον 
ἄρα τὸ οὐκ ὃν Ἑν πέφανται, ἐπείπερ καὶ µεταβολήν ἐκ 
τοῦ εἶναι ἐπὶ εὐ μὴ εἶναι ἔχον. Κινόννεύει. ᾽Αλλὰ μὴν 
εἰ μηδαμοῦ γέ ἐστι τῶν ὄντων, ὡς οὐκ ἴστιν, εἴπερ μὴ 
ἴστιν, οὐδ' ἂν µεθίσταιτό ποθέν ποι. Πῶς γάρ; Οὐκ 

39 ἄρα τῷ γε µεεαβαίνειν κινοῖτ ἄν. Οὐ γάρ. Οὐδὲ μὴν 
ϱ ὂν τῷ αὐτῷ ἂν σερέφοιτο. ταὐτοῦ γὰρ οὐδαμοῦ ἅπτεται. 

ὃν γάρ ἐστι τὸ ταὐτόν: τὸ δὲ μὴ ὃν ἵν τῳ τῶν ὄντων 
ἀδύνατον εἶναι. ᾿Αδύνατον γάρ. Οὐκ ἄρα τὸ ἓν γε μὴ 
ὂν στρέφεσθαι ἂν δύναιτο ἐν ἐκείνῳ ἐν ᾧ μὴ ἴσεν. Οὐ 

πς γὰρ οὖν. Οὐδὶ μὴν ἀλλοιοῦταί που τὸ ἓν ἑαντοῦ, οὔτε 
τὺ ὂν οὔτε τὸ μὴ ὄν. οὐ γὰρ ἂν ἦν ὁ λόγος ἔτι περὶ 
τοῦ ἑνός, εἴπερ ἠλλοιοῦτο αὐτὸ ἑαντοῦ, ἀλλά περὶ ἄλλου 

7 τινός. Ορθῶς. Εἰ δὲ μήτ ἀλλοιοῦται μήτε ἐν ταὐτῷ 
E στρέφεται µήτε μεταβαίνει, ἀφ ἄν πῃ ἔτι κινοῖεο; Πῶς 

αογάρ: Τό γε μὴν ἀκίνητον ἀνάγκη ἠσυχίαν ἄγειν, τὸ δὲ 
ἠσυγάζον ἑστάναι. Ανάγκη. Τὸ ἓν ἄρα, ὡς ἔοικεν, αὐκ 
ὂν Εσεηκέ τε καὶ κινεῖαι. Ἔουεν. Καὶ μὴν εἴπερ γε 
κινεῖται, µεγάλη ἀνάγκη αὐτῷ ἀλλοιοῦσθαι. ὅπῃ γὰρ ἄν 
ει κινηθῇ, κατὰ τοσοῦτον οὐκέθ) ὡσαύτως ἔχει ὡς εἶχεν, 

{5 ἀλλ’ ἑτέρως. Οὕτως. Κινούμενον δὴ τὸ Ἑν καὶ ἀλλοι- 
οὔται. Ναί. Καὶ μὴν μηδαμῇ γε κινούµενον οὐδαμῆ ἂν 

19. μὴ απίο ἔσται οι, a. — 17. ἐς b. 
libris a. 

11. οὖν om. a. — 14. ἕι a. — 15. 
Ueindorſſo be: jJ cum libris a. — 15. μηδαμῶς α. 
εἶναι [τῷ αὐεῷ]. Πῶς b. — αὐτὸ) αὖ τὸ ο. - 27. 
41 οἱ δν, δέ] δαί Ὁ. -- 42. τἆλλα b. 
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Ανάγκη. Ἔστιν ἄρα, ὥς ἔοικε, τὸ ἓν ΄ 

767 

ἀλλοιοῖτο. Οὐ γάρ. Ἡι μὶν ἄρα κινεῖται τὸ οὐκ ὃν ἓν, 
ἁλλοιοῦται: ᾗ δὲ μὴ κινεῖται, οὐκ ἀλλοιοῦται. Οὐ γάρ. 
Τὸ Ἐν ἄρα μὴ ὃν ἆλλοιοῦταί τε καὶ οὐκ ἆλλοιοῦται. 
Φαίνεται. Τὺ δ᾽ ἀλλοιούμενον ἀρ οὐκ ἀνάγκη γίγνεσθαι 
μὲν ἕτερον ἢ πρότερον, ἀπόλλνσθαι δὲ ἐκ τῆς προτέρας ὃ 
Έξεως;: τὸ δὲ μὴ ἀλλοιούμενον μήτε γίγνεσθαι μήτε ἀπόλ- Β 
λνσθαι; Ανάγκη. Ἆλαὶ τὸ ἓν ἄρα μὴ ὃν ἀλλοιούμενον 
μὲν γίγνεταί τε καὶ ἀπόλλυται, μὴ ἀλλοιούμενον δὲ οὔτε 
γίγνεται ὀὔτε ἀπόλλυται. καὶ οὕτω τὸ ἓν μὴ ὃν γίγνεταί 
τε καὶ ἀπόλλνται, καὶ οὔτε γίγνεται οὔτ ἀπόλλνται. Οὐ1ο 
γὰρ οὖν. 

αὖθις δὴ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἴωμεν πάλιν, ὀφόμενοι εἰ 
ταὐτὰ ἡμῖν φανεῖται ἅπερ καὶ νῦν, η ἕτερα. ᾽Αλλὰ χρή. ἼΒ 
Οὐκοῦν Ἑν εἰ μὴ ἔστι, φαµέν, τί χρὴ περὶ αὐτοῦ ἔνμ- 6 
βαίνειν; Ναί. Τὸ δὲ μὴ ἔσειν ὄταν λέγωμεν, ἄρα µή τι ιό 
ἄλλο σηµαίνει ἢ οὐσίας ἀπουσίαν τούτῳ ᾧ ἂν φῶμεν μὴ 
εἶναι; Οὐδὶν ἄλλο. Πότερον οὖν, ὕταν φῶμεν μἡ εἶναί 
τι, πῶς οὐκ εἶναί φαµεν αὐτό, πῶς δὲ εἶναι; ἢ τοῦτο 
τὸ μὴ ἔστι λεγόµενον ἁπλῶς σηµαίνει ὅτι οὐδαμῶς οὐδαμῇ 

ἔσειν οὐδέ πῃ μετέχει οὐσίας τό γε μὴ ὄν; Απλούστατα 10 
μὶν οὖν. Οὔτε ἄρα εἶναι δύναιτο ἂν τὸ μὴ ὂν οὔτε ἄλ- 
λως οὐδαμῶς οὐσίας µετέχειν. Οὐ γάρ. Τὸ δὲ γίγνεσθαι Ὁ 
καὶ τὸ ἀπόλλυσθαι µή τι ἄλλο ἦν, ἢ τὸ μὶν οὐσίας µετα- 
λαμβάνειν, τὸ ὃ) ἀπολλύναι οὐσίαν; Οὐδὶν ἄλλο. ὋὪι δὲ 

γε μηδὲν τούτου µέτεστιν, οὔτ ἂν λαμβάνοι οὔτ ἀπολ- 15 
λύοι αὐτό. Πώς γάρ; Τῷ ἑνὶ ἄρα, ἐπειδὴ οὐδαμῇ ἔστιν, 
οὐθ) ἑκτέον οὔτε ἁπαλλακτέον οὔτε µεταληπτέον οὐσίας 

οὐδαμῶφ. Εὐιός, Οὔτ' ἄρ ἀπόλλυται τὸ μὴ ὃν Ἑν οὔτε 
γήγνεται, ἐπείπερ οὐδαμῆ μετέχει οὐσίας. Οὐ φαίνεται. 
Οὐδ᾽ ἄρ' ἀλλοιοῦται οὐδαμῇ. ἤδη γὼρ ὤν γήγνοιτό τε καὶ ο E 
ἀπολλύοιτο τοῦτο πάσχον. ᾿4ληθη. Εἰ δὲ μὴ ἀλλοιοῦται, 79 
οὐκ ἀνάγκη μηδὲ κιγείσθαι; Ανάγκη. Οὐδὲ μὴν ἑσεάναι 
φήσοµεν τὸ μηδαμοῦ ὄν. τὸ γὰρ ἑστὸς ἐν τῷ αὐτῷ τινὶ 
δεῖ ἀεὶ εἶναι. Τῷ αὐτῷ" πῶς γὰρ οὗ; Οὕτω δὴ αὐτὸ 
μὴ ὃν μήτε ποθ᾽ ἱσεώναι μήτε κινεῖσθαι λέγωμεν. ΠΜἠ 15 
γὰρ οὖν, ᾽Αλλὰ μὴν οὐδ' ἔσει γε αὐτῷ τι τῶν ὄντων. 

ἤδη γὰρ ἄν του µετέχον ὄντος οὗσίας µετέχοι. «{ἤ- 
1ον. Οὔτε ἄρα μέγεθος οὔτε σμικρότης οὔτε ἠύτης 164 
αὐτῷ ἴσειν. Οὐ γάρ. Οὐδὶ μὴν ὁμοιότης γε οὐδὲ ἔτε- 
—— οὔτε πρὸς αὐτὸ οὔτε πρὸς τἆλ]α εἴη ὢν αὐεῷ. 40 
Οὐ φαίνεται. Τί δὲ; τἆλλα ἔσθ᾽ ὅπως ἂν εἴη αὐτῷ, εἰ 
μηδὲν αὐτῷ δεῖ εἶναι, Οὐκ ἴσειν. Οὔτ' ἄφ' ὅμοια οὔτε 
ἀνόμοια, οὔτε ταὐτὰ οὔθ) ἕτερά ἐστιν αὐτῷ τὰ ἄλλα. 71 
Οὐ γάρ. Τί δέ; τὸ ἐκείνου ἢ τὸ ἐκείνῳ, ἢ τὺ τί, ἢ τὸ 
τοῦτο ἢ τὸ τούτου, ἢ ἄλλου ἢ ἄλλω, ἢ ποτὲ ἢ ἔπειτα ἢ {5 

νῦν, ἢ ἐπισήμη ἢ δόξα ἢ αἴσθησις ἢ λόγος ἢ ὄνομα ἢ Β 

— 32. γε om. a. — 40. γάρ] δή ᾱ. -- ἀ5. δὴ οἶπι Εἰεῖπο νο: δὲ οσα 

μὴ ἄλλό τι α. -- 16. ᾧ 
- 33, 
ἂν τοῦτο µετέχον ὄντος a, ἂν µετέχον —** 8 

1δα. — 11. δύναιτο εἶναι 4. — 23. 
ἑστὼς πο. -- * ἀεὶ δεῖ a. — εἶναι τῷ —— 4, 

ος 6. -- 
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ἄλλο ὁτιοῦν τῶν ὄντων περὶ τὸ μὴ ὃν ἴσται; Οὐκ ἔσται. 
Οὕτω δὴ ἓν οὐκ ὃν οὐκ ἔχει πως οὐδαμῇ. Οὔκουν δὴ 
ἔοικέ γε οὐδαμῃ ἴχειν. 

Ἔτι δὴ λέγωµεν, ἓν εἰ μὴ ἴστι, τὰ ἅλλα εί χρὴ πε- 

Β0 οπονθέναι. «έγωμεν γάρ. "άλλα μὲν που δεῖ αὐτὰ εἶναι: 

εἰ γὰρ μηδὶ ἄλλα ἐσείν, οὐκ ἂν περὶ τῶν ἄλλων ἱέγοιτο. 
Οὕτως. Εἰ δὲ περὶ τῶν ἄλλων ὁ λόγος, τά γε ἅλία 
Ετερά ἐστιν. ἢ οὐκ ἐπὶ τῷ αὐτῷ καλεῖς τό τε ἄλλο καὶ τὸ 

6 ἕτερον; Ἔγωγε. Ἕτερον δὲ γέ πού φαµεν τὸ ἕτερον εἶναι 

10 ἑεέρου, καὶ τὸ ἄλλο δὴ ἄλλο εἶναι ἄλλου; Ναί. Καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἄρα, εἰ μέλλει ἄλλα εἶναι, ἴσει τι οὗ ἄλλα ἴσται. 
Ανάγκη. Τέ δὴ οὖν ἂν εἴηι τοῦ μὲν γὰρ ἑνὸς οὐκ ἔσται 
ἄλλα, μὴ ὄντος γε. Οὐ γάρι ᾽αλλήλων ἄρα ἐσεί. τοῦτο 
γὰρ αὐτοῖς ἔτι λείπεται, ἢ μηδενὸς εἶναι ἄλλοις. Ορθώς. 

16 Κατὰ πλήθη ἄφ ἕκαστα ἀλλήλων ἄλλα ἐστί. καθ ἓν γὰρ 
οὐκ ἂν οἷά τε εἴη, μὴ ὄντος ἑνός' ἀλλ’ ἕκαστος, ὡς ἔοι- 

Ὦ. κεν, ὁ ὄγκος αὐτῶν ἄπειρός ἐσει πλήθει, κἂν τὸ σµικρό- 

τατον δοκοῦν εἶναι λάβῃ τις, ὥσπερ ὄναρ ἐν ὕπνῳ φαί- 

γεται ἐξαίφνης ἀνθ' ἑνὸς δόξαντος εἶναι πολλὰ καὶ ἀντὶ 

30 σµικροτάτον παµµέγεθες πρὸς τὰ κερματιζόµενα ἐξ αὐτοῦ, 

Ὀρθότατα, Τοιούτων δὴ ὄγκων ἄλλα ἀλλήλων ἂν εἴη 

τἆλλα, εἰ ἑνὺς μὴ ὄντος ἄλλα ἐστίν. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΗΒ! Οὐκοῦν πολλοὶ ὄγκοι ἔσονται, εἷς ἕκαστος φαινόµενος, 

ὢν δὲ οὔ, εἶπερ ἓν μὴ ἴσται; Οὕεως. Καὶ ἀριθμὸς δὲ 

Ε 3 εἶναι αὐτῶν δόξει, εἴπερ καὶ ἓν ἕκαστον, πολλῶν ὄνεων. 

Πάνυ γε. Καὶ τὰ μὲν δὴ ἄρεια, τὰ δὲ περιετὰ ἐν αὐ- 
τοῖς ὄντα οὐκ ἀληθῶς φαίνεται, Εἴπερ ἓν μὴ ἔσται. Οὐ 
γὰρ οὖν. Καὶ μὴν καὶ σµικρύατόν γε, φαμέν, δόξει ἐν 

αὐτοῖς ἐνεῖναι. φαίνεται δὲ τοῦτο πολλἁ καὶ μεγάλα πρὸς 

165 10 ἔκαστον τῶν πολλῶν ὡς σμικρῶν ὄντων. Πῶς δ' οὔ; 

Καὶ ἴσος μὴν τοῖς πολλοῖς καὶ σμικροῖᾳ ἕκαστος ὄγκος δο- 

ξασθήσεται εἶναι. οὐ γὰρ ἂν µετέβαινεν ἐκ μείζονος εἰς 
ἔλαετον φαινόµενος, πρὶν εἰ τὸ μεταξὺ δόξει ἐλθεῖν. 

τοῦτο ὅ᾽ εἴη ἂν φάντασμα ἰδότητορ. Εἰιόφ. Οὐκοῦν καὶ 

πὖ πρὸς ἄλλον ὄγκον πέφας ἔχων αὐτός τε πρὸς αὐτόν, οὔτε 

ἀρχὴν οὔτε πέρας οὔτε μέσον ἔχων; Πῇ δή; Όει ἀεὶ 

αὐτῶν ὅταν τίς τι λάβῃ τῇ διανοίᾳ ὧς τι τούτων ὄν, 

Ἡ πρό τε τῆς ἀρχῆς ἄλλη ἀεὶ φαίνεται ἀρχή, µετά τε τὴν 

τελευτὴν ἑτέρα ὑπολειπομένη τελευτή, ἓν τε τῷ µέσῳ ἄλλα 

«ὐ µεσαίτερα τοῦ µέσου, σµικρότερα δὲ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 

ἐνὸς αὐτῶν ἑκάστου Ἰαμβάνεσθαι, ἅτε οὐκ ὄντος τοῦ ἑνός. 

82 Αληθέστατα. Θρύπτεσθαι δέ, οἶμαι, κερματιζόµενον 

ἀνάγκη πᾶν τὺ ὄν, ὃ ἄν τις λάβῃ τῇ διανοίᾳ. ὄγκος γὰρ 

που ἄνευ ἑνὸς λαμβάνοις ἄν. Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν 

«τό γε τοιοῦτον πόῤῥωθεν μὲν ὁρῶνει καὶ ὠμβλὺ Ἑν φαί- 

Πα ΗΤΟΩΝΟΣ ΠΗ4ΗΡΜΕΝΙάΗΣ. 

νεσθαι ὀνάγκη, ἐγγύθεν δὲ καὶ ὀξὺ νοοῦντι π]ήθει ἄπε- 6 
ϱον Ἑν ἕκαστον φανῆναι, εἴπερ στέφεται τοῦ ἑνὸς μὴ 
ὄντος; ᾽Αναγκαιότατον μὶν οὖν. Οὕτω δὴ ἄπειρά τε καὶ 
πέρας ἔχονεα καὶ ἓν καὶ πολλὰ ἕκαστα τἆλλα δεῖ φαί- 
φεσθαι, Ἑν εἰ μὴ ἴστι, τἆλλα δὲ τοῦ ἑνός. «ἴεῖ γάρ. 
Οὐκοῦν καὶ Όμοιά τε καὶ ἀνόμοια δόξει εἶναι; ΠΠ δή; 
Οἷον ἐσκιαγραφημένα ἀποστάντι μὲν ἓν πάντα φαινόμενα 
ταὐτὸν φαίνεσθαι πεπονθέναι καὶ ὅμοια εἶναι. Πάνυ γε. 
Προσελθόνει δέ γε πολλὰ καὶ ἕτερα καὶ τῷ τοῦ ἑτέρου Ὦ 
φαντάσµατι ἑτεροῖα καὶ ἀνόμοια ἑαυτοῖ. Οὕτως. Καὶ ιο 
ὁμοίους δὴ καὶ ὠνομοίους τοὺς ὄγκους αὐτούς τε ἑαντοῖς 
ἀνάγκη φαίνεσθαι καὶ ἀλλήλοις. Πάνν μὲν οὖν. Οὐκοῦν 
καὶ τοὺς αὐτοὺς καὶ ἑτέρους ἀλλήλων, καὶ ἁπτομένους 

καὶ χωρὶς ἑαυτῶν, καὶ κινουµένονς πάσας κινήσεις καὶ 

ἑστῶτας πανταχῆ, καὶ γιγνοµένους καὶ ἀπολλυμένους καὶ 15 

µηδέτερα, καὶ πάντα που τὰ τοιαῦτα, ἃ διελθεῖν εὐπετὶς 
ἤδη ἡμῖν, εἰ ἑνὸς μὴ ὄντος πολλὰ ἴστειν ᾿Αληθέστατα E 
μὲν οὖν. 

ει δὴ ἅπαξ ἐλθόντες πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν εἴπωμεν 83 
Ἑν εἰ μὴ ἴσει, τἆλλα δὲ τοῦ ἑνός, τί χρὴ εἶναι. Ἐἴπωμεν 30 
γὰρ οὖν. Οὐκοῦν ἓν μὲν οὐκ ἔσεαι τἆλλα. Πῶς γάρ; 
Οὐδὲ μὴν ποὶλά γε. ἐν γὰρ πολλοῖς οὖσιν ἑνείη ἂν καὶ 
ἓν. εἰ γὰρ μηδὶν αὐτῶν ἐσεὶν ἓν, ἅπαντα οὐδέν ἐστιν, 
ὥστε οὐδ' ἂν πολλὰ εἴη. ᾽Αἰηθῆ. M ἐνόντος δὲ ἑνὸς 
ἐν τοῖς ἄλλοις, οὔτε πολλὰ οὔθ) ἓν ἐσει τἆλλα. Οὐ γάρ. 15 
Οὐδέ γε φαίνεται Ἑν οὐδὲ πολλά. Τί δή; Ότι τἆλα 166 
τῶν μὴ ὄντων οὐδενὶ οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὐδεμίαν κοινω- 
γίαν ἔχει, οὐδέ τι τῶν μὴ ὄντων παρὰ τῶν ἄλλων τώ 
ἐστιν. οὐδὲν γὰρ µέρος ἐσεὶ τοῖς μὴ αὖσιν. ᾿Αληθῆ. Οὐδ' 
ἄρα δόξα τοῦ μὴ ὄντος παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐσεὶν οὐδέ τινο 
φάντασμα, οὐδὲ δοξάξεται οὐδαμῇ οὐδαμῶς τὸ μὴ ὂν 
ἐπὶ τῶν ἄλλων. Οὐ γὰρ οὖν. Ἑν ἄρα εἰ μὴ ἔσειν, οὐδὲ 
δοξάζεταί τι τῶν ἄλλων Ἑν εἶναι οὐδὲ πολλά": ἄνευ γὰρ ἩΒ 
ἑνὸς πολλὰ δοξάσαι ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. "Ἐν ἄρα 
εἰ μἡ ἔστι, τἆλλα οὔτε ἴστιν οὔτε δοξάζεται ἓν οὐδὲ πολλά. as 
Οὐκ ἴἔοικεν. Οὐδ' ἄρα Όμοια οὐδὲ ἀνόμοια, Οὐ γάρ. 
Οὐδὶ μὴν τὰ αὐτά γε οὐδ' ἕεερα, οὐδὲ ἁπτόμενα οὐδὲ 
χωρίς, οὐδὲ ἄλλ' ὅσα ἐν τοῖς πρόσθεν διήἰθοµεν ὡς φαι- 88 
γόμενα αὐτά, τούτων οὔτε τι ἔατιν οὔτε φαίνεται τἆλλα, 72 
ἓν εἰ μὴ ἴσειν. ᾽Αληθή. Οὐκοῦν καὶ συλλήβδην εἰ εἴποι- 4ο (5 
μεν, ἓν εἶ μὴ ἴστειν, οὐδέν ἐστιν, ὀρθῶς ἂν εἴποιμεν; 
Παντάπασι μὲν οὖν. Ἐἰφήσθω τοίνυν τοῦτό τε καὶ ὅτι, 
ὡς ἴοικεν, Ἑν εἴς) ἔστιν εἴτε μὴ ἴστιν, αὐτό τε καὶ τἆλλα 
καὶ πρὺς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πάντα πάντως ἐσεί τε 
καὶ οὐκ ἔσει καὶ φαίνεταί τε καὶ οὐ φαίνεται. Αληθέστατα. 4 
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«ουκῶ µοι περὶ ὧν πυνθάνεσθε οὐκ ἀμελέτητος εἶναι. 
καὶ γὰρ ἐτύγχανον πρώην εἰς ἄσεν οἴκοθεν ἀνιὼν Φαλη- 
ρόθεν. τῶν οὖν γνωρίμων τις ὄπισθεν κατιδών µε πόφ- 
ῥωθεν ἐκάλεσε, καὶ παίζων ἅμα τῇ κλήσει, Ὁ Φαληρεύς, 

5 ἴφη, οὗτος ᾽Αποιλόδωρος, οὐ περιμένεις; Κάγὼ ἐπιοτὰς 
περιέµεινα,. Καὶ ὃς, ᾽Απολλόδωρε, ἴφη, καὶ μὴν καὶ 
ἔναγχός σε ἐξήτουν βουλόμενος διαπυθέσθαι τὴν ᾽Αγά- 

Ἡ Όωνος ξυνονσίαν καὶ Σωκράτους καὶ ᾽λκιβιάδου καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν τότε ἐν τῷ συνδείπνῳ παραγενοµένων, περὶ 

αοτῶν ἐρωτικῶν Ἰόγων, τίνες ἦσαν. ἅλλος γάρ τἰς µοι διη- 
γεῖτο ἀκηκοὼς Φοίνικος τοῦ Φιλίππου, ἴφη δὲ καὶ οἳ 
αἰδέναι. ἀλλὰ γὰρ οὐδὶν εἶχε σαφὶς λέγειν. σὺ οὖν µοι 
διήγησαι" δικαιόκατος γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἑταίρου λόγους 
ἀπαγγέλλειν. πρότερον δέ µοι, ἡ δ’ ὃς, εἰπέ, σὺ αὐτὸς 

15 παρεγένου τῇ συνουσία ταύτῃ ἢ οὔ; Κάγὼ εἶπον ὅτι Παν- 
τάπασιν ἔοικέ σοι οὐδὲν διηγεῖσθαι σαφὶς ὁ διηγούµενος, 

No νερεεὶ ἠγεῖ τὴν σννοναίαν γεγονέναι ταύτην ἣν ἐρωτᾷς, 

ὥστε καὶ ἐμὶ παραγενέσθαι. Ἔγωγε δή. Πόθεν, ἦν δ' ἐγώ, 
ὦ Γιαύκων; οὐκ οἶσθ' ὅτι πολλῶν ἐκῶν ᾿γάθων ἐνθάδε 

οὐκ ἐπιδεδήμηκεν; ἀφ᾿ οὗ δ' ἐγὼ Σωκρφάτει συνδιατρίβω 
καὶ ἐπιμεὶὲς πεποίηµαι ἑκάστης ἡμέρας εἰδέναι ὃ τι ἂν 

λέγη ἢ πράετη, οὐδέπω τρία ἔτη ἐσείν. πρὸ τοῦ δὲ περι- 3 
τρέχων ὅπῃ τύχοιμι καὶ οἰόμενός τι ποιεῖν ἁθλιώτερος ἡ 15 
ὁτονοῦν, οὐχ ἧττον ἢ σὐ νυνί, οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλ- 
λον πράττει ἢ φιλοσοφεῖν. Καὶ ὃς, Μὴ οκῶπτ, ἔφη, 

ἆλλ’ εἰπέ µοι πύτε ἐγένετο ἡ συνουσία αὕτη,. Κάγὼ εἶπον 
ὅτι Παίδων ὄντων ἡμῶν ἔτι, ὅτε τῇ πρώτῃ τραγωδίᾳ 10 
ἐνίκησεν ᾿γάθων, τῇ ὑστεραία ἢ ᾗ τὰ ἐπινίκια ἔθνεν 
αὐτός τε καὶ οἱ χορευταί. Πάνυ, ἴφη, ἄρα πάλαι, ὡς 
ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο; ἢ αὐτὸς Σωκράτης; Οὐ μὰ 
τὸν ΐία, ἦν δ' ἐγώ, ἆλλ ὅσπερ Φοίνικι' Αριστόδημος Β 
ἦν τις, Κυδαθηναιεύς, σµικρός, ἀνυπόδητος αεί: παρα- 15 
γεγόνει ὅ᾽ ἐν τῇ ουνουσίᾳ Σωκράτους ἐραστὴς ὤν ἐν τοῖς 

μάλιστα τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ δοκε. οὐ μέντοι ἁλλὰ καὶ 

1. πυνθάνεσθε νῦν οὐκ 4. — 3. πρώην οι. Stephani operae. — 3. ὄπισθε ΓΕ. --ᾱ. 0O) Ὦ ο, — 5. περιμενεῖς 
ον εἰ 

α, quod malim. ΒΑΙΤ. — 6, καὶ ρου μὴν οπ. ᾱ. — 3. δείπνῳ «9, συνδειπνεῖν ΓΕ ΕΗΠ{Ι, συνδείπνω ντ. Vide Πο 
ἐν τῷ ουνδείπνῳω glosseua εί adverbii τότε. RBair. 

1. κἀμὶ ουπι Hekkero ο. — ᾿Ἐγὼ 
δαθηνεὺς ᾱ. — αἰεί α, 
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b. --5. προτοῦ ᾱ. — 6. ἦν α. --Τ. νῦν ᾱ, — 10. ἡμῶν ὄντων ᾱ. — 15. Κυ- 
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Στ Σωκράτη γε ἔνια ἤδη ἀνηρόμην ὧν ἐκείνου ἤκουσα, καί 
µοι ὠμολόγει καθάπερ ἐκεῖνος διηγεῖτο. Τί οὖν, ἔφη, 
οὐ διηγήσω µοι; πάντως δὲ ἡ ὁδὸς ἡ εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία 
πορευοµένοις καὶ λέγειν καὶ ἀκούεν. Οὕτω δὴ ἰόντες 

ο δἅμα τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν ἐποιούμεδα, ὥστε, ὅπερ 
ἀρχόμενος εἶπον, οὐκ ἀμεετήτως ἴχω. εἰ οὖν δεῖ καὶ 

ἡμῖν διηγήσασθαι, ταῦτα χφὴ ποιεῖν. καὶ γὰρ ἔγωγε καὶ 
ἄλλως, ὕταν μέν τινας περὶ φιλοσοφίας λόγους ἢ αὐτὸς 
ποιώμαι ἢ ἄλλων ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι 

10 ὑπερφνῶς ος χαίρω" ὅταν δὲ ἄλλους εινάς, ἄλλως τε καὶ 
τοὺς ὑμετέρους τοὺς τῶν πλουσίων καὶ χρηματιστικῶν, 
αὐτός τε ἄχθομαι ὑμᾶς τε τοὺς ἑταίρους ἐλεῶ, ὅτι οἴεσθέ 
τι ποιεῖν οὐδὶν ποιοῦντες. καὶ ἴσως αὖ ὑμεῖς ἐμὲ ἡγεῖ- 

0 σθε κακοδαίµονα εἶναι, καὶ οἴομαι ἡμᾶς ἀληθῆ οἴεσθαι" 
15 ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς οὐκ οἴομαι ἆλλ' εὖ οἶδα. 

ΕΤΑΙ. Ael ἅμοιος εἶ, ὦ ᾽Απολλόδωρε" ἀεὶ γὰρ σαν- 
τόν τε κακηγορεῖς καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ δοκεῖς µοι ὧτε- 

χνῶς πάντας ἀθλίους ἡγεῖσθαι πλὴν Σωκράτους, ἀπὸ 
σαυτοῦ ἀρξάμενος. καὶ ὁπόθεν ποτὶ ταύτην τὴν ἔπωνν- 

473 Ἀν μίαν ἔλαβες τὸ μανικὸς καλείσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε' ἐν 
μὲν γὰρ τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦεος εἶι σαυτῷ τε καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἀγριαίΐνεις πλὴν Σωκράτους. 

Ε αποι. Ὦ φίτατε, καὶ δῆλόν γε δὴ ὅτι οὕτω ὅδια- 

ψοούμενος καὶ περὶ ἐμαντοῦ καὶ περὶ ὑμῶν µαίνομαι καὶ 

16παραπαίω. 

ΕΤΗΑΙ. Οὐκ ἄξιον περὶ τούτων, ᾽Απολλόδωρε, νῦν 
ἐρίζειν' ἆλλ' Όπερ ἐδεόμεθά σου, μὴ ἄλλως ποιήσῃς, 
ἀλλὰ διήγησαι τίνες ἦσαν οἱ λόγοι. 

ΑΠοΟµ. Ἠσαν τοίνυν ἐκεῖνοι τοιοίδε τινές. Μάλλον 

114 1ο ὃ) ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν, ὡς ἐκεῖνος διηγεῖτο, καὶ ἐγὼ πειράσοµαι 

διηγήσασθαι. 

Ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν λελουμένον τε καὶ τὰς 
βλαύτως ὑποδεδεμένον, ἃ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει" καὶ 
ἐρέσθαι αὐτὺν ὅποι ἴοι οὕτω καλὸς γεγενηµένος. καὶ τὸν 

1ο εἰπεῖν ὅτι Ἐπὶ δεῖπνον εἰς ᾽Αγάθωνος. χθὶς γὰρ αὐτὸν 

δωφυγον τοῖς ἐπιμικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον: ὠμολό- 
γησα ὅ) εἰς τήµερόν παρέσεσθαι. ταῦτα δὴ ἐκαλλωπι- 
σάµην, ἵνα καλὀς παρὰ καλὸν ἴω. ἀλλὰ σὐ, ἡ ὅ' ὅς, 

Β πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐθέλειν ἂν είναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον; 

ο Κώγώ, ἔφη, εἶπον ὅτι Οὕτως ὅπως ἂν σὐ κελεύῃς. ΄Ἔπου 
τοίνν», ἴφη, ἵνα καὶ τὴν παροιµίαν διαφθείρωμεν µετα- 

βάλλοντες, ὡς ἄρα καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαΐτας ἴασιν αὐτό- 

µατοι ἀγαθοί. "Όμηρος μὲν γάρ κινδυνεύει οὐ µόνον 
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διαφθεῖραι ἁλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην τὴν παροιµίαν. 
ποιήσας γὰρ τὸν ᾽γαμέμνονα διαφερόνεως ἀγαθὸν ἄνδρα 
τὰ πολεμικά, τὸν δὲ Μενέλεων μαλθακὸν αἰγμητήν, Όν- 
σίαν ποιουµένου καὶ ἱσειῶντος τοῦ ᾽Αγαμέμνονος ἄκλητον 
ἐποίησεν ἐλθόντα τὸν Μενέλεων ἐπὶ τὴν θοίνην, χείρω 5 
ὄντα ἐπὶ τὴν τοῦ ἀμείνονος. ἸΤαῦτ) ἀκούσας εἰπεῖν ἔφη 
Ἴσως μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ οὐχ ὡς σὺ λέγεις, ὦ Σώ- 
αφατες, ἀλλὰ καθ’ Ὅμηρον φαῦλος ὤν ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς 
ὧναι Θοίνην ἄκλητορ. ἀφ οὖν ἄγων μέ τι ἀποίογήσει: 
ὡς ἐγὼ μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος ἥκειν, αλλ ὑπὸ σοῦ ιοΏ 
κεκληµένος. Σύν τε δύ᾽, ἴφη, ἐρχομένω πρὸ ὁ τοῦ βον- 
Ἰευσόμεθα ὃ τι ἐροῦμεν. ἀλλὰ ἴωμεν. 

Τοιαῦς' ἄττα σφᾶς ἴφη διαλεχθέντας ἄναι. τὸν οὖν 316 
Σωκράτη ἑαυτῷ πως προσέχοντα τὸν νοῦν κατὰ τὴν ὁδὸν 
πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον, καὶ περιµένοντος οὗ κελεύειν ι5 
προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν. ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ 
τῇ Ἀγάθωνος, ἀνεωγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν, 
καί τι ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν. οἱ μὲν γὰρ εὐθὺς Ε 
παϊδά τινα ἔνδοθεν ἀπαντήσαντα ἄγειν οὗ κατέκειντο οἱ 374 
ἄλλοι, καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας δειπνεῖν. εὐθὺς πο 
δ᾽ οὖν ὡς ἐδεῖν τὸν ᾽Αγάθωνα, Ὢ, φάναι, ᾿Αρισεύδημε, 
εἰς καλὺν ἥκεις, ὅπως συνδειπνήσεις" εἰ δ' ἄλλον τεινὺς 
Ένεκα ἦλθες, εἰς αὖθις ἀναβαλοῦ, ὡς καὶ χθὶς ζητῶν σε 
ἵνα καλέσαιµι, οὐχ οἷός τ᾽ ἡ ἰδεῖν. ἁλλὰ Σωκράτη ἡμῖν 
πῶς οὐκ ἄγεις; Καὶ ἐγώ, ἴφη, µεεαστρεφόμενος οὐδαμοῦ 15 
ὁρῶ Σωκράτη ἑπόμενον. εἶπον οὖν ὅτι καὶ αὐτὸς μετὰ 
Σωκράτους ἥκοιμε, κληθεὶς ὑπ ἐκείνου δεῦρ᾽ ἐπὶ δεῖπνον. 
Καλώς, ἔφη, ποιῶν σύ: ἁλλὰ ποῦ ἔσειν οὗτος; "Όπι- 
σῦεν ἐμοῦ ἄρτι εἰσήει: ἁλλὰ Θανμόζω καὶ αὐτὸς ποῦ ἂν 
εἴη. Οὐ οκέψει, ἔφη, παῖ, φώναι τὺν Αγάδωνα, καὶ πο 
εἰσάξεις Σωκράτη; σὺ ὅ', ᾖ ὅ' ὃς, ᾿Αριατόδημε, παρ 
Ἐφυξίμαχον κατακλίνου. Καὶ Ἑ μὶν ἴφη ἀπονίδεν εὺν 
παῖδα, ἵνα κατακέοιτο: ἄλλον δέ τινα τῶν παίδων ἥκειν 
ἀγγέλλοντα ὅτι Σωκράτης οὗτος ἀναχωρήσας ἐν τῷ τῶν 
γειτόνων πφοθύρῳ ἕστηκε καὶ οὗ καλοῦντος οὐκ ἐθέλει λα 
εἰσιέναι. "Ατοπόν γ, ἴφη, λέγει: οὕκουν καλεῖς αὐτὸν 
καὶ μὴ ἀφήσεις; Καὶ ὃς ἔφη εἰπεῖν Μηδαμῶς, ἆλλλ ἐᾶτε Β 
αὐτόν. ἔθος γάρ τι τοῦτ' ἔχει: ἐνίστε ἀποσεὰς ὅποι ἂν 
τεύχη, ἕσεηκεν. ἦξει δὲ αὐτίκα, ὡς ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν 
πινεῖτε, αλλ) ἐῶτε. αλλ οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ, αυ 
φάναι τὸν Αγάθωνα. ἀλλ ἡμᾶς, ὦ παϊδες, τοὺς ἄλλους 
ἐσειᾶτε. πάντως παρατίθετε ὃ τι ἂν βούλησθε, ἐπειδάν 
τις ἡμῖν μὴ ἐφεστήκῃ' ὃ ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα. νῦν 

[τα] 
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οὖν νοµίζονεες καὶ ἐμὲ ὑφ' ὑμῶν κεκλῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον 
6 καὶ τούσδε τοὺς ἄλλους, Φεραπεύετε, ἵνα ἡμᾶς ἐπαινῶμεν. 

Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη 
οὐκ εὐέναι. τὸν οὖν ᾿Αγάθωνα πολλάκις κελεύειν µετα- 

ἀπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, Ἑ δὲ οὐκ ἐῷν. ἥκειν οὖν αὐτὸν 
οὐ πολὺν χρόνον, ὡς εἰώθει, διατρίψαντα, ἁἱλὰ μάλιστα 
σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν οὖν ᾿γάθωνα, τυγχάνει 
γὰρ ἔσχατον κατακείµενον µόνον, «4εὐρ ἔφη φάναι, Σώ- 

κρατες, παρ’ ἐμὶ κατάκεισο, ἵνα καὶ τοῦ σοφοῦ [ἀπεόμενός 
Ὦ ιοσον] ἀπολαύσω Ὁ σοι προσέστη ἐν τοῖς προθύροις. δῆλον 

γὰρ ὅτι εὗρες αὐτὸ καὶ ἔχει: οὐ γὰρ ἂν προαπέστης. 
Καὶ τὸν Σωκράτη καθίζεσθαι καὶ εἰπεῖν ὅτι Εὖ ἂν ἴχοι, 
φάναι, ὦ ᾽Αγώθων, εἰ τοιοῦτον εἴη ή σοφία, ὥστ) ἐκ τοῦ 
πληφεστέρον εἰς τὸν κενώτεερον ῥεῖν ἡμῶν, ἐὰν ἀπεώμεδα 

15 ἀλλήλων, ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ τὸ διὰ τοῦ ἐρίου 
376 ῥέον ἐκ τῆς πληρεστέρας εἰς τὴν κενωτέραν. εἰ γὰρ οὕτως 

κ ἔχει καὶ ἡ σοφία, πολλοῦ τιμῶμαι τὴν παρὰ σοὶ κατά- 
κλισιν" οἶμαι γάρ µε παρὰ σοῦ πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας 
πληρωθήσεσθαι. ἡ μὲν γὰρ ἐμὴ φαύλη τις ἂν εἴη καὶ 

30 ἀμφιαβητήσιμος, ὥσπερ ὄναρ οὖσα, ἡ δὲ σὴ λαμπρά τε 
καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἴχουσα, ἢ γε παρὰ σοῦ νέου ὄντος 
οὕτω σφόδρα ἐξέλαμψε καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο πρώην ἐν 
µάρτυσι τῶν Ἑλλήνων πλέον ἢ τρισµυρίοις. Ὑβριστὴς εἶ, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ ᾿Αγάθων. καὶ ταῦτα μὲν καὶ ὁλί- 

αδγον ὕστερον διαδικασόµεθα ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ τῆς σο- 
φίας, δικαστῇ χρώµενοι τῷ «4ιονύσῳ" νῦν δὲ πρὸς τὸ 
δεῖπνον πρῶτα τρέπου. 

Μετὰ ταῦτα, ἔφη, κατακλιφέντορ τοῦ Σωκράτους καὶ 
δειπνήσαντος καὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς τε σφᾶς ποιήσα- 

αρσθαι, καὶ ἄσαντας τὸν Θεὸν καὶ τἆλλα τὰ νομιξόµενα 
τρέπεσθαι πρὸς τὸν πότον; τὸν οὖν Παυσανίαν ἔφη λόγου 

τοισύτου τινὸς κατάρχειν. ἘΕἶεν, ἄνδρε, φάναι, είνα 
τρόπον ῥᾷστα πιόµεθα: ἐγὼ μὶν οὖν λέγω ἡμῖν ὅτι τῷ 

Ώ Όὄντι πάνυ χαλεπώς ἴχω ὑπὸ τοῦ χθὶς πύτου καὶ δέοµαι 
16 ἀναψυχῆς τινός, οἶμαι δὲ καὶ ὑμῶν τοὺς πολλούς" πα- 

ρῆστε γὰρ χθές. σκοπεῖσθε οὖν τένι ερόπῳ ἂν ὡς ῥᾷστα 
477 πίνοιμεν. Τὸν οὖν Αρισοφάνη εἰπεῖν, Τοῦτο μέντοι εὖ 

λέχεις, ὦ Πανσανία, τὸ παντὶ ερόπω παρασκενάζεσθαι 
ῥᾳστώνην τινὰ τῆς πόσεως' καὶ γὰρ αὐτός εἰμι τῶν χθὶς 

«ὐ βεβαπτισµένων. ᾿Ακούσαντα οὖν αὐτῶν ἴφη Ἐφνξίμαχον 
τὺν ᾽Ακουμενοῦ, Ἡ καλῶς, φάναι, λέγετε. καὶ ἔει ἑνὸς 
δέοµαι ἡμῶν ἀκοῦσαι, πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐῤῥώσθαι πίνειν 
᾽αγάθων. Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ' αὐτὸς ἔῤῥωμαι, "Ἐφ- 
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µαιον ἂν εἴη ἡμῖν, ἡ d' ὃς, ὡς ἔοικεν, ἐμοί τε καὶ ᾽Αρι- 
στοδήµῳ καὶ Φαίδρῳ καὶ τοῖσδε, εἰ ἐμεῖς οἱ δυνακώτατοι 

πίνειν νῦν ἀπειρήκατε" ἡμεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ ἀδύνατοι, Σω- 
κράτη ὃ ἐξαιρῶ λόγου" ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα, ὥστ) 
ἐξαρκέσει αὐτῷ ὁπότερ ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν µοι δοκεῖ 5 
οὐδεῖς τῶν παρόντων προθύμως ἔχειν πρὸς τὸ πολὶὸν 
πίνειν οἶνον, ἴσδως ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ µεθύσκεσθαι, οἷόν 
ἐσει, τὀληθῇ λέγων ἧττον ἂν εἴην ὠἀηδής. ἐμοὶ γὰρ δὴ 
τοῦτό γε οἶμαι κατάδηλον γεγονέναι ἐκ τῆς ἑατρικῆς, ὅτι 
χα]επὸν τοῖς ἀνθρώποις ἡ μέθη ἐστί: καὶ οὔτε αὐτὸς ιο 
ἑκὼν εἶναι πόῤῥω ἐθελήσαιμι ἂν πιεῖν οὔτε ἄλλω συµβον- 
λεύσαιμε, ἄλλως τε καὶ κραιπαλῶντα ἴτι ἐκ τῆς προτε- 

ραίΐας. λλὰ µήν, ἴφη φάναι ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν 
Μυῤῥινούσιον, ἔγωγέ σοι εἴωθα πείθεσθαι ἄλλως τε καὶ 
ἄτε᾽ ἂν περὶ ἰατρικῆς Ἱέγῃς' νῦν δ’, ἂν εὖ βουλεύωνται, 5 378 
καὶ οἱ λοιποί. Ταῦτα δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας R 

μὴ διὰ µέθης ποιήσασθαι τὴν ἐν τῷ παρόνει συφουσίαν͵ 
ἁλλ’ οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν. 

Ἐπειδὴ τοίνυν», φάναι τὸν 'Ἐρυξίμαχον, τοῦτο μὲν 
δέδοκται, πίνειν Όσον ἂν ἕκαστος βούληται, ἐπάναγκες Ἄν 
δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι τὴν μὲν ἄρει 
εἰσελθοῦσαν αὐλπερίδα χαίρειν ἐᾷν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἢ 
ἂν βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ διὰ λόγων 311. 
ἀλλήλοις ουνεῖναι τὸ τήµερον. καὶ δι οἵων λόγων, εἰ 

βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰφηγήσασθαι. Φάναι δὴ πάντας α5 111 
καὶ βούλεσθαι καὶ κελεύειν αὐτὸν εἰσηγεῖσθαι. Εὐπεῖν οὖν 

τὸν Ἐρυξίμαχον ὅτι Ἡ μέν µοι ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐσεὶ κατὰ 
τὴν Εὐριπίδου Μελανίππην' οὐ γὰρ ἐμὸς ὁ μῦθος ἁλλὰ 
Φαίδρου τοῦδε, ὃν μέλλω λέγειν. Φαΐδρος γὰρ ἑκάστοτε 
πρός µε ἀγανακεῶν λέγει Οὐ δεινόν, φησί, ὦ Ἐρνξί- πο 
µαχε, ἄλλοις μέν τισι θεῶν ὄμνους καὶ παιῶνας εἶναι ὑπὸ 
τῶν ποιητῶν πεποιηµένους, τῷ δὲ Ἔρωει, τηλικούτῳ ὄντι 
καὶ τοσούτῳ θΘεῷ, μηδὲ Ένα πώποτε τοσούτων γεγονότων 
ποιητῶν πεποιηκέναι μηδὲν ἐγκώμιον: εἰ δὲ βούϊλει αὖ 
σκέφασθαι τοὺς χρηστοὺς σοφισεὰς Ἡρακλέους μὲν καὶ as 379 
ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην Ευγγρύφειν, ὥσπερ ὁ βέλει- 
στος Πρόδικος' καὶ τοῦτο μὲν ἧττον καὶ θαυμαστόν, ἀλλ 
ἔγωγε ἤδη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐν ᾧ ἑνῆ- 
σαν ἅλες ἔπαινον Θαυμάσιον ἔχοντες πρὸς ὠφέλειαν: καὶ 
ἄλλα τοιαῦτα συχνὰ ἴδοις ἂν ἐγκεκωμιασμένα. τὸ οὖν {ο 
τοιούτων μὶν πέρι ποὶλήν σπουδὴν ποιήσασθαι, Ἔρωτα ϐ 
δὲ µηδένα πω ἀνθρώπων τετοὶμηκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν 
ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆσαι, ἀλλ' οὕτως ἡμέληται τοσοῦτος 

ϱ 

5. Ἑ] αὐτὸν α, b. — 8. ἁπτόμενός σου οτι. Χ 4 Τιο, nos seclusimus. — 14. τὸν] τὸ a. — 17. τιμῶμεν Χ 4Τ. 
— αι. εἶγε ΧόΤβιορ. -- 319. καὶ ταῦτα) ἀλλὰ ταῦτα αδ. — 32. ῥᾷσεα) ἤδιστα 4. -- 
ΧΕΠι: παρῆσται Π, παρῆσθε ΒΚΡ, παρῆσαν ΙΤ, παρῆτε απο, — 34. παρασκενάσασθαι 

.. — 4. κου 

α ᾱ. — 35. παρῆ 
a. — 20. αὐτός] καὶ — 

qalos τοῦ λόγον a. — 14. ορινούσιον a. — 15. ἂν εὖ] αὖ εὖ α, αὖ (οπιἱεκο εὖ) b. — βουλεύωνται οωτα 
ευ 

Βαμίίο ο: βον]ώνται D, βούλωνται ΚώΤΕγιιοητί, βούλονται a b. (Locum primus reete dietinxit Winckelmannu- 
ad Euthyd. p. 140. Vid. iamen 4. 8. Voegelint Epist. crit. quae editioni nostras minori praemissa est, p. 3. — 
4». ἂν] ἐάν γε α, ἐὰν Ὁ. — 18. Εὐριπίδου Μεανίππην] Fragin. VI. Dind. - 14. ἀνδρὸς σοφοῦ om. ἅ 4Τ εἰ pr. δ. 
— 40. συχνὰ τοιαῦτα 8. 
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Δεός. ταῦτα δή µοι δοκεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος. ἐγὼ οὖν 
ἐπιθυμώ ἅμα μὲν τούτῳ ἔρανον εἰσενεγκεῖν καὶ χαρίσα- 
σθαι, ἅμα δ᾽ ἐν τῷ παρόντι πρέπον µοι δοκεῖ εἶναι ἡμῖν 
τοῖς παροῦσι κοσμῆσαι τὸν Θεόν, εἰ οὖν ξυνδοκεῖ καὶ 

D ο ὑμῖν, γένοις᾽ ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις Ἱκανὴ διατριβή" δοκεῖ 
γάρ µοι χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἴπαινον Ἔφω- 
τος ἐπὶ δεξιὰ ὡς ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρχειν δὲ Φαῖ- 
ὅρον πρῶτον, ἐπειδὴ καὶ πρῶτος κατάκεται καὶ ἴσειν 

ἅμα πατὴρ τοῦ λόγου. Οὐδείς σοι, ὦ Ἐρυξίμαχε, φάναι 
Ἰωτὸν Σοκράτη, ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἄν που ἐγὼ 

ἀποφήσαιμι, ὃς οὐδέν φηµι ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ τὰ ἔρω- 
E τικά, οὔ τὲ που Αγάθων καὶ Παυσανίας, οὐδὲ μὴν ᾽ρι- 

380 στοφάνης, ᾧ περὶ «ιόνυσον καὶ ᾽Αφροδίτην πᾶσα ἡ δια- 
τριβή, οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ ὧν ἐγὼ ὁρῶ. καί τοι 

οὐκ ἐξ ἴσου γίγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις καταχειµένοις" 
ἆλλ᾽ ἐὰν οἱ πρόσθεν Ἱκανῶς καὶ καλῶρ εἴπωσιν, ἐξαρκέσει 

ἡμῖν. ἀλλὰ τύχη ἀγαθῇ καταρχέτω Φαϊδρος καὶ ἐγκωμια- 
ζέτω τὸν Ἔρωτα. 

Ταῦτα δὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφασάν τε καὶ 
418 00 ἐκέλευον ἅπερ ὁ Σωκράτης. πάντων μὶν οὖν ἃ ἕκαστος 

εἶπεν, οὔτε πάνυ ὁ ᾿Αριστόδημος ἐμέμνητο οὔτ' αὖ ἐγὼ 
ἃ ἐκεῖνος ἔλεγε πάντα" ἃ δὲ μάλιστα καὶ ὧν ἔδοξέ µοι 
ἀξιομνημόνευτον, τούτων ὑμῖν ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον. 

Πρῶτον μὶν γάρ, ὥσπερ λέγω, ἴφη Φαΐδρον ἀρξά- 
πμενον ἐνθένδε ποθὲν λέγειν ὄει μέγας θΘεὸς εἴη ὁ Ἔφως 

καὶ θαυμαστὺς ἐν ἀνθρώποις τε καὶ θΘεοῖς, πολλαχῇ μὲν 
καὶ ἄλλη, οὐχ ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν. Τὸ γὰρ ἐν 

Β τοῖς πρεσβύτατον εἶναι τῶν θεῶν τίµιον, ἡ ὅ' ὃς' τεκµή- 
ριον δὲ τούτου" γονῆς γὰρ Ἔφωτος οὔτ εἰσὶν οὔτε λέγον- 

Μται ὑπ᾿ οὐδενὺς οὔτε ἰδιώτον οὔτε ποιητοῦ, «λλ᾽ Ἡσίοδος 

πρῶτον μὲν χάος φησὶ γενέσθαι, 
αὐτὰρ ἔπειτα 

γαῖ. εὐρύστερνος, πάντων ἔδος ἀσφαλὲς αεί, 

ἠδ' Ἔρος. 
884 10 (φησὶ μετὰ τὸ χάος δύο τούτω γενέσθαι, γῆν τε καὶ 

Ἔρωτα. Παρμενίδης δὲ τὴν Γένεσιν λέγει, 
πρώεισεον μὲν Ἔρωτα Θεῶν µηείσατο πάντων.] 

6 Ἡσιόδῳ δὲ καὶ ᾽Ακουσίλεως ὁμολογεῖ. οὕτω πολλαχόθεν 
ὁμολογεῖεαι ὁ Ἔφως ἐν τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. Πρεσβύ- 

4ύτατος δὲ ὤν µεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴειός ἐστιν. οὐ γὰρ 
Εγωγ᾽ ἴχω εἰπεῖν ὃ τι μεῖζὀν ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ 
ὄντι ἢ ἐρασεὴς χρηστὸς καὶ ἐραστῇ παιδικά. ὃ γὰρ χφὴ 

7. ἐπιδέξια 

ΠΑ44ΤΟΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. 

a. — 12. ἡ om. a. — 10. ἃ] ὅσα a. -- 13. ἀξιομνημόνευτι 
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ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι πανεὸς εοῦ βίου τοῖς µέλίουσι καλῶς 

βιώσεσθαι, τοῦτο οὔτε θυγγένεια οἵα τε ἐρποιεν οὕτω 
καλῶς οὔτε τιμαὶ οὔτε πλοῦτος οὔς) ἄλλο οὐδὲν ὡς ἔρως. Ὦ 
λέγω δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αὐοχροῖς αὐχύνην, 

ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν' οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ τούτων 6 
οὔτε πόλιν οὔτε ἐδιώτην μεγάλα καὶ καλὰ ἔργα ἐξεργάζε- 
σθαι. φημὶ τοίνυν ἐγὼ ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ, εἴ τι αἰσχρὸν 
ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο ἢ πάσχων ὑπό του δι ὤναν- 
δρίαν μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ' ἂν ὑπὸ πατρὸς ὀφθέντα οἳ- 
τως ἀλγῆσαι οὔτε ὑπὸ ἑταίρων οὔτε ὑπ ἄλλου οὐδενὸς 1ο 
ας ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν ἐρώμενον ΕΚ 
ὁρῶμεν, ὅτι διαφερόντως τοὺς ἐραστὰς αἰσχύνεται, ὅταν 

ὀφθῇ ἐν αἰσχρῷ τινὶ ὧν. εἰ οὖν μηχανή τις γένοιτο ὥστε 
πόλιν γενέσθαι ἢ στρατόπεδον ἐραστῶν τε καὶ παιδικῶν, 
οὐκ ἔσειν ὅπως ὤν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν ἑαυτῶν ἢ ἀπε- 15 
Ἰόμενοι πάντων τῶν αἰσχρῶν καὶ φιλοτιμούμενοι πρὸς 
ἀλλήλους. καὶ µαχόμενοί γ ἂν µετ ἀλλήλων οἱ τοιοῦτο 319 
ικῷεν ἄν, ὀλίγοι ὄντες, ὡς ἔπος εὐπεῖν, πάντας ἀνθρώ- 
πους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ παιδικών ὀφθῆναι ἢ λιπὼν 
τάξιν ἢ ὕπλα ἀποβαλὼν ἦττον ἂν δή που δέξαιτο ἢ ὑπὸ 39 
πάντων τῶν ἄλλων, καὶ πρὸ τούτου τεθνάναι ἄν πολλάκις 
ἔλοιτο. καὶ μὴν ἐγκαταλιπεῖν γε τὰ παιδικὰ ἢ μὴ βοηθή- 
σαι κινδυνεύοντι, οὐδεὶς οὕτω κακὸς ὄντινα οὐκ ἂν αὖ- 
τὸς ὁ Ἔρως ἔνθεον ποιήσειε πρὸς ἀριτή», ὦσθ ὕμοιον 
εἶναι τῷ ἀρίστῳ φύσει. καὶ ἀτεχνῶς ὃ ἔφη Ὅμηρος, 35 Β 
μένος ἐμπνεῦσαι ἐνίοις τῶν ἠρώων τὸν Θεόν, τοῦτο ὁ 
Ἔφως τοῖς ἐρῶσι παρέχει γιγνόµενον παφ᾽ αὐτοῦ. καὶ μὴν 
ὑπεραποθνήσκειν γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες, οὐ µόνον 
ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες. τούτου δὲ καὶ ήἡ Πε- 
λίου Θυγάτηρ ἄλκησεις ἱκανὴν µαρτυρίαν παρέχεται ὑπὲρ 30 
τοῦδε τοῦ λόγου εἰς τοὺς Ἓλληνας, ἐθελήσασα µόνη ὑπὶρ 
τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς ἀποθανεῖν, ὄνεων αὐτῷ πατρός τε καὶ 

µητρός' οὓς ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ διὰ 
τὸν ἔρωτα, ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄνεας τῷ 
υἱεῖ καὶ ὀνόματι µόνον προσήκοντας. καὶ τοῦτ ἐργασα- 
µένη τὸ ἔργον οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐφγάσασθαι οὐ µόνον 
ἀνθρώποις ἁλλὰ καὶ Θεοῖς, ὥστε πολλῶν πολλὰ καὶ καλὰ 
ἐφγασαμένων εὐαριθμήτοις δή τισιν ἴδοσαν τοῦτο γέρας 
οἱ θεοί, ἐξ "αιϊδου ἀνεῖναι πάλιν τὴν φυχήν, ἀλλὰ τὴν 
ἐκείνης ἀνεῖσαν ἀγασθέντες τῷ ἔργῳ' οὕτω καὶ θεοὶ τὴν 40 
περὶ τὸν ἔρωτα σπουδήν τε καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμώσιν. Ὁ 
Ὀρφέα δὲ τὺν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ '4ϊδου, φά- 
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Ὃν ἅ ἄἱο: ἀξιομνημονεύτων Τ, ἄξιομνη- 
µόνευτον εἶναι ΓΕ Frunreft, ἀξιομνημονεύεων εἶναι a, ἀξιομνημόνεντα εἶναι ὃν, ἀξιομνημόνευτον [εἶναι] ο. -- 38. πρε- 
αβυτώτοις ᾱ. — τὸν Θεὸὺν b. -- τίµιον, ἡ ὃ ὃς) τίµιον εἶδος Stobaeus. {Κοἱ, Phys. L. p. 109.) -- 19, γονεῖς α. -- 
30. Ἡσίοδος) Theogon. 116 5εᾳ. -- 31. γενέσθαι φησίν α. -- 34 - 37. φησὶ - -- πάντων α Stohaeo l. l. omissa pro 
εἰοδοιωσίο habuerunt Ηεγπίας οἱ Αίας Ώου seclusituus. Vid. Α. 8. Voegelinus Ἱ. Ἰ. ῥ. 4 η. — δύω α. — 36. Παρ- 
µενίδης) ν. 184. ed. Sim. Karsten. — Γένεσιν cum G. Hermanno ο: Ίένεσιν ahb. — 33, πρεσβυτάτοις ᾱ. 

3. οὕτω καλῶς] οὔτε κάλλος ΜΡ, οὕτως οὔτε κάλλοφ Ιπουυνίας, οὕτω καλῶς οὔτε κάλλος Orellius. — 17. οἱ τοι- 
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σµα δείξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ᾽ ἣν ἦκεν, αὐτὴν δὲ οὐ 
δόντες, ὅτι µαλθακίζεσθαι ἐδόκει ἅτε ὤν κιθαρῳδός, καὶ 

οὐ τοὶμᾷν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν ὥσπερ ᾿αλκη- 
στις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς ΄Αιδου. τοι- 

Κ ογώρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπέθεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸν 
Θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικών γενέσθαι, οὐχ ὥσπερ ᾽ἁτιλ- 
λέα τὸν τῆς Θέτιδος νἱὸν ἐείμησων καὶ εἰς µακάρων νή- 
σους ἀπέπεμφαν, ὅτι πεπυσµένος παρὰ τῆς μητρὸς ὡς 

ἀποθανοῖτο ἀποκτείναρ Ἕκτοφα, μὴ ἀποκτείνας δὲ τοῦ- 
id τον οἴκαδ' ἐλθών γηραιὸς τελευτήσοι, ἐεόλμησεν ἑλέσθαι 

384 βοηθήσας τῷ ἐρασεῇ Πατρόκλῳ καὶ τιµωρήσας οὐ µόνον 
450 ὑπεραποθανεῖν ἀλλὰ καὶ ἐπαποθανεῖν τετελευτηκότιε. ὅθεν 

δὴ καὶ ὑπεραγασθέντες οἱ θεοὶ διαφερόντως αὐτὸν ἐτί- 
µησαν, τι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο. 

15 Αἰσχύλος δὲ φλναρε φάσκων Αχιλλέα Παερόκλου ἐρῶν, 
ὃς ἦν καλλίων οὐ µόνον Πατρόκλου ἀλλὰ καὶ τῶν ἠρώων 
ἁπάντων, καὶ ἔει ἀγένεος, ἔπειτα γεώτερος πολύ, ὥς 
φησιν Όμηρος. ἆλλὰ γὰρ τῷ ὄνει μάλιστα μὲν ταύτην 

Β τὴν ἀρετὴν οἱ Θεοὶ τιμῶσι τὴν περὶ τὸν ἔρωτα, μᾶλλον 

3ο μέντοι Θαυμάζουσι καὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιοῦσιν ὅταν ὁ 
ἐρώμενος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ ἢ ὅταν ὁ ἐραστῆς τὰ παι- 
δικά. Θειότερον γὰρ ἐραστὴς παιδικῶν' ἔνθεος γάρ ἐστι. 

διὰ ταῦτα καὶ τὸν ᾽Αχιλλέα τῆς ᾽Αλκήσειδος μᾶλλον ἐἑτί- 
µησαν, εἶς µακάρων νήσους ἀποπέμφαντες. ΄ Οὕτω δὴ 

10 ἔγωγέ φηµι Ἔρωτα θεῶν καὶ πρεσβύτατον καὶ τιµιώτατον 
καὶ κυριώτατον εἶναι εἰς ἀρετῆς καὶ εὐδαιμονίας κεῆσιν 
ἀνθρώποις καὶ ζῶσι καὶ τελευτήσασιν. 

ιν Φαϊδρον μὲν τοιοῦτόν εινα λόγον ἔφη εἰπεῖν, μετὰ δὲ 
Φαϊῖδρον ἄλλους τινὰς εἶναι ὧν οὐ πάνυ διεμνηµόνευεν" 

3805 ου οὓς παρεὶς τὸν Πανσανίου λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν ὅ) αὖὐ- 
τὸν ὅτι Οὐ καλῶς µοι δοκεῖ, ὦ Φαϊδρε, προβεβιῆσθαι 
ἡμῖν ὁ λόγος, τὸ ἁπὶῶς οὕτω παρηγγέλθαι ἐγκωμιάζειν 
"Έρωτα. εἰ μὲν γὰρ εἷς ἦν ὁ Ἔρως, καλώς ἂν εἶχει νῦν 
δὶ -- οὐ γὰρ ἴσειν εἷς. μὴ ὄντος δὲ ἑνὸς ὀρθότερόν ἐσει 

D 30 πρότερον προῤῥηθῆναι ὁποῖον δεῖ ἐπαινεῖν. ἐγὼ οὖν πει- 
ράσοµαι τοῦτο ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον μὲν Ἔφωτα 
φράσαι ὃν δεῖ ἐπαινεῖν, ἔπειτα ἐπαινέσαι ἀξίως τοῦ Θεοῦ. 
Πάντες γάρ ἴσμεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος Αφροδίτη. 
μιᾶς μὶν οὖν οὔσης εἷς ἂν ἦν Ἔρως" ἐπεὶ δὲ δὴ δύο 

40 ἐσεόν, δύο ἀνάγκη καὶ Ἔρωτε εἶναι. πῶς ὅ᾽ οὐ δύο τὼ 

θεά; ἡ μέν γέ που πρεσβυτέρα καὶ ἁμήτωρ Οὐρανοῦ 
Φυγάτηρ, ἣν δὴ καὶ οὐρανίαν ἐπονομάβομεν' ἡ δὲ νεω- 

E Ἱτέρα Οιὸς καὶ Φιώνης, ἣν δὴ πάνδηµον καλοῦμεν. άναγ- 

καῖον δὴ καὶ "Ερωτα τὸν μὶν τῇ ἑκέρᾳ συνεργὸν πάνδη- 
46 μον ὀρθῶς καλεῖσθαι, τὸν δὲ οὐράνιον. ἐπαινεῖν μὲν οὖν 

δεῖ πάντας Θεούς, ἃ δ' οὖν ἑκάτερος εἴληχε πειρατίον 

1. ἣν ἑκὼν ἦκεν α. — 9. ἀποχτείνας δὲ τοῦτον] ποιήσαρ δὲ τοῦτο α. -- 16. ἆλλ᾽ ἄ 
a. — 36. καὶ anis πρεσβύτατον οπι, a. - 38. Αφροδίτη. ταύτης δὲ μιᾶς a. 
40, τὼ] τὰ a. 
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εἰπεῖν. πᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ' ἔχει: αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς πρατ- 
τοµένη οὔτε καλὴ οὔτε αὐσχρά. οἷον ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦ- 18Η 
μεν, ἢ πίνει ἢ ἄδειν ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ ἴσει τούτων 
αὐτὸ [καθ' αὐτὸ] καλὸν οὐδέν, ἆλλ᾽ ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν 386 
πραχθῇ, τοιοῦτο ἀπέβη" καλῶς μὶν γὰρ πρατεόµενον 5 
καὶ ὀρθῶς καλὸν γέγνεται, μὴ ὀρθῶς δὲ αἰσχρόν. οὕτω 
δὴ καὶ τὸ ἐρᾷν καὶ ὁ Ἔρως οὐ πᾶς ἐσεὶ καλὸς οὐδὲ 

ἄξιος ἐγκωμιάρεσθαι, ἆλλ' ὁ καλῶς προτρέπων ἐρᾷν. ὁ 
μὲν οὖν τῆς πανδήµον ᾽Αφροδίτης ὧρ ἀληθῶς πάνδηµός 
ἐστι καὶ ἐξεργάξεται ὃ τι ἂν τύχη" καὶ οὗτός ἐστιν ὃν οἳ ι08 
φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων ἐρῶσιν. ἐρῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι 
πρῶτον μὲν οὐχ ἧττον γυναικῶν ἢ παίδων, ἔπετα, ὧν 
καὶ ἐρῶσι, τῶν σωμάτων μᾶλλον ἢ τῶν φυχῶν, ἔπειτα 
ας ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ διαπράξασθαι 
µόνον βλέποντες, ἁἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς ἢ µή. ὅδεν ι5 
δὴ ξυμβαίνει αὐτοῖς, ὃ τι ὢν τύχωσι, τοῦτο πράττειν, 
ὁμοίως μὲν ἀγαθόν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. ἴστι γὰρ καὶ 
ἀπὸ τῆς Θεοῦ νεωτέρας τε οὔσης πολὺ ἢ τῆς ἑτέρας, καὶ ϱ 
µετεχούσης ἐν τῇ γενέσει καὶ θήλεος καὶ ἄῤῥενος, ὁ δὲ 

τῆς οὐρανίας πρῶτον μὲν οὐ µετεχούσης Βήλεος ἀλλ) ἄφ-οο 
ενος µόνον -- καὶ ἔστιν οὗτος ὁ τῶν παίδων ἔρως -- 
ἔπειτα πφεδβυτέρας, ὕβρεως ἁἀμοίρον. ὅθεν δη ἐπὶ τὸ 
ἄθῥεν τρέπονται οἱ ἐκ τούτου τοῦ ἔρωτος ἴἔπιπνοι, τὸ 
φύσει ἐφῥωμενέατερον ψαὶ νοῦν μᾶλλον ἔχον ἀγαπῶντες. 
καί τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλι- αν 387 
πρινῶς ὑπὸ τούτον τοῦ ἔρατος ὠρμημένους. οὐ γὰρ ἐρῶσι ϱ 
παίδων, ἀλλ ἐπειδὰν ἤδη ἄρχωνεαι νοῦν loxtuv · τοῦτο 
δὲ πλησιάζει τῷ γενειάσκειν. παρεσκενασµένοι γάρ, οἶμαι, 
εἰσὶν οἱ ἐντεῦθεν ἀρχόμενοι ἐρᾷν ὡφ τὸν βίον ἅπαντα 
ξυνεσόµενοι καὶ κοινῇ συμβιωσόµενοι, ἀλλ οὐκ ἐξαπατή- 30 
σαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες ὡς νέον, καταγεάσαντες 
οἰχήσεσθαι ἐπ ἄλλον ἀποτρέχοντες. χρῆν δὲ καὶ νόµον 
εἶναι μὴ ἐρῷν παίδων», ἵνα μὴ εἰς ἄδηλον ποὶλἠ σπουδἠ 
ἀνηλίσκετο" εὺ γὰρ τῶν παίδων τέλος ἄδηλον οἱ τελεντᾷ R 

κακίας καὶ ἀρετῆς φυχῆς τε πέρι καὶ σώματος. οἱ μὲν οὖν as 349 
ἀγαθοὶ τὸν νόµον τοῦτον αὐτοὶ αὐτοῖς ἑκόντες τίθενται, 
αφῆν δὲ καὶ τούτους τοὺς πανδήµους ἐραστὰς προσαναγ- 
κάζειν τὸ τοιοῦτον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐλευθέρων γυναικῶν 
προσαναγκάζοµεν αὐτοὺς καθ᾽ ὅσον δυνάµεθα μὴ ἐρᾷν. 
οὗτοι γάρ εἶσιν οἱ καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότε, ὥστε ιο 
τινὰς τολμῷν λέγειν ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς. Χέ- 
γουσι δὲ εἰς τούτους ἀποβλέποντες, ὀρῶντες αὐτῶν τὴν 

ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν, ἐπε οὐ δή που κοσµίως γε καὶ 388 
νομίμως ὁτιοῦν [πράγμα] πραττόµενον φόγον ἂν δικαίως 
φέροι. Καὶ δὴ καὶ ὁ περὶ τὸν ἔρωτα νόμος ἐν μὲν ταῖς ιό 
ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι ῥᾷδιος' ὠπιῶς γὰρ ὥρισται:. ὁ δ᾽ 

καὶ a. -- 34, δὴ καὶ * 
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ἩΒ ᾖἐνθάδε καὶ ἐν {ακεδαίμονι ποικίλορ. ἐν "Ηλιδι μὶν γὰρ 
καὶ ἐν Βυιωτοῖς, καὶ οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς νενοµο- 
Φέτηται καλὸν τὸ χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, καὶ οὐκ ἄν τις 
εἴποι οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρό», ἵνα, οἶμαι, μὴ 

Φπράγµατ᾽ ἔχωσι λόγῳ πειρώμενοι πείθειν τοὺς νέους, ἅτε 
ἀδύνατοι λέγειν" τῆς δὲ Ἰωνίας καὶ ἄλλοθι πολαχοῦ 
αἰσχρὸν νενόµισται, ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις οἐκοῦσι. τοῖς γὰρ 

βαρβάροις διὰ τὰς τοραννίδας αἰσχρὸν τοῦτό γε, καὶ ἤ γε 

6 φιλοσοφία καὶ ἡ φιλογυµναστία. οὐ γάρ, οἶμαι, συμφέρει 
ιοτοῖᾳ ἄρχουσι φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομέ- 
ων, οὐδὲ φιλίας ἰσχυρὰς καὶ κοινωνίας, ὃ δὴ μάλιστα 
φιλεῖ τά τε ἄλλα πάντα καὶ ὁ ἔρως ἐμποιεῖν. ἔργῳ δὲ 
τοῦτο ἔμαθον καὶ οἱ ἐνθάδε τύραννοι" ὁ γὰρ ᾿Αρισεογεί- 
τονος ἔρως καὶ ἡ ἁρμοδίου φιλία βέβαιος γενοµένη κα- 

1δτέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν. οὕτως, οὗ μὲν αἰοχρὸν ἐτέθη 
389 χαρίζεσθαι ἐρασεαῖς, κακίᾳ τῶν θεµένων κεῖται, τῶν μὲν 

Ὁ ἀρχόντων πλεονεξίᾳ, τῶν δὲ ἀρχομένων ἀνανδρίᾳ: οὗ δὲ 
καλόν ἁπλῶς ἐνομίσθη, διὰ τὴν τῶν Θεμένων τῆρ φυχῆς 
ἁργίαν. ἐνθάδε δὲ πολὺ τούτων κάλλιον νενοµοθέτηται, 

30 καὶ ὅπερ εἶπον, οὐ ῥάδιον κατανοῆσαι. ἐνθυμηθέντι γὰρ 

ὅτι λέγεται κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾷν τοῦ λάθρᾳ, καὶ µά- 
ϊστα τῶν γενναιοτάτων καὶ ἀρίστων, κἂν αἰσχίους ἄλλων 
ὥσι, καὶ ὅτι αὖ ἡ παρακέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ πάντων 
Θαυμαστή, οὐχ ὥς τει αἰσρὸν ποιοῦνει, καὶ ἑλόντι 

Ευ καλὸν δοκεῖ εἶναι καὶ μὴ ἑλόνει αἰσχρόν, καὶ πρὸς τὸ 

ἐπιχειρεῖν ἐλεῖν ἐξουσίαν ὁ νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ Θαυ- 
μαστὰ ἴργα ἐργαζομένῳ ἐπαινεῖσθαι, ἃ εἴ ει τολµῴη 
ποιεῖν ἄλλ᾽ ὁτιοῦν διώκων καὶ βουλόμενος διαπφάξασθαι 
πλὴν τοῦτο, φιλοσοφίας τὰ µέγισεα καρποῖς ἂν ὀνείδη. 

πο εἰ γὰρ ἢ χρήµατα βου]όμενος παρά τον λαβεῖν ἢ ἀρχὴν 
ἄρξαι ἤ τιν ἄλλην δύναμιν ἐθέλοι ποιεῖν οἰάπερ οἱ ἐρα- 
σταὶ πρὸς τὰ παιδικά, Ἱκετείας τε καὶ ἀντιβολήσεις ἐν 
ταῖς δεήσεσι ποιούµενοι, καὶ Όρκους ὀμνύνεες, καὶ κοι- 
µήσεις ἐπὶ θύραις, καὶ ἐθέλοντες δουλείας δουλεύειν οἵας 

45 οὐδ᾽ ἂν δοῦλος οὐδείς, ἐμποδίξοιτο ἂν μὴ πράώττειν οὕτω 
390 τὴν πρᾶξιν καὶ ὑπὸ φίλων καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, τῶν μὶν 

Ἡ ῥὀνειδιζόντων κολακείας καὶ ἀνελευθερίας, τῶν δὲ νουῦε- 
τούντων καὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτῶν" τῷ ὅ) ἐρῶντι 
πάντα ταῦτα ποιοῦντι χάρις ἔπεται, καὶ δέδοεαι ὑπὸ τοῦ 

αυ νόμου ἄνευ ὀνείδους πράττειν, ὧρ πάγκαλόν τι πρᾶγμα 
διαπραττοµένον. ὃ δὲ δεινότατο», ὥς γε λέγονοιν οἱ ποὶ- 
1ο, ὅτι καὶ ὀμνύνει µόνῳ συγγνώμη παρὰ Φεῶν * 

15.3 
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τὸν ὕρκον' ἀφροδίσιον γὰρ ὄρκον οὔ φασιν εἶναι. οὕτω 
καὶ οἱ Θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι πᾶσαν ἐξουσίαν πεποιήκασι ϐ 
τῷ ἐρῶντε, ὡς ὁ νόμος φησὶν ὁ ἐνθάδε. ταύτῃ μὲν οὖν 
οὐηθείη ἄν τις πάγκα]ον νοµίζεσθαι ἐν τῇδε τῇ πόλει καὶ 
τὸ ἐρᾷν καὶ τὸ φίλονς γίγνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν 
δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες οἱ πατέρες τοῖς ἐρωμένοις 
μὴ ἐῶσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς, καὶ τῷ παιδαγωγῷ 
ταῦτα προστεταγµένα ᾗ, οἱ ἡλικιῶται δὲ καὶ ἑκαῖροι ὀνειδί- 
ζωσιν, ἐών τι ὁρῶσι τοιοῦτο γιγνόμενον, καὶ τοὺς ὀνειδί- 
ζοντας αὖ οἱ πρεσβύτεροι μὴ διακωλύωσι μηδὶ λοιδορῶσιν 19 ϱ 
ὡς οὐκ ὀρθῶς λέγοντας, εἶ δὲ ταῦτά τις αὖ βιέψας 

ἠγήσαις᾽ ἂν πάλιν αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον ἐνθάδε νοµίζε- 
σθαι. τὸ δέ, οἶμαι, ὦὧδ' ἔχει: οὐχ ἁπλοῦν ἐσείν, ὅπερ 
ἐξ ἀρχῆς ἐλέχθη, οὔτε καλὸὺν εἶναι αὐτὸ καθ’ αὐτὸ οὔτε 
αἰσχρόν, ἀλλὰ καλῶςρ μὲν πραττόµενον καλόν, αἰσχρῶς 15 391 

δὲ αἰσχρόν. αἰσχρὸν μὲν οὖν ἐστὶ πονηρῷ τε καὶ πονηρῶς 
χαρίζεσθαι, καλὸν δὲ χρφηστῷ τε καὶ καλῶς. πονηρὸς ὅ᾽ 
ἔστιν ἐκεῖνος ὁ ἐραστὴς ὁ πάνδηµος, ὁ τοῦ σώματος μᾶλ- Ε 
λ1ον ἢ τῆς φυχῆς ἐρῶν. καὶ γὰρ οὐδὲ µόνιμός ἐστιν, ἅτε 

οὐ µονίμου ἐρῶν πράγματος ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώματος 30 
ἄνθει λήγοντι, οὗπερ ἤρα, οἴχεται ἀποπτάμενος, πολ- 
λοὺς λόγους καὶ ὑποσχέσεις καταισχύνας. ὁ δὲ τοῦ ἤθους 
Ἰρηστοῦ ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει, ἅτε μονίμῳ συντα- 
κείς. τούτους δὴ βούλεται ὁ ἡμέτερος νόμος εὖ καὶ καλῶς 
βασανίζειν, καὶ τοῖς μὲν χαρίσασθαι, τοὺς δὲ διαφεύγει. 15 
διὰ εαῦτα οὖν τοῖς μὲν διώκειν παρακελεύεται, τοῖς δὲ 

φρύγειν, ἀγωνοθετῶν καὶ βασανίζων ποτέρων ποτέ ἐστιν 

ὁ ἐρῶν καὶ ποτέρων ὁ ἐρώμενος. οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης 
τῆς αἰτίας πρώτον μὶν τὸ ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν νενό- 
µισται, ἵνα χρόνος ἐγγένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ κα- 10 
λῶς βασανίζειν΄ ἔπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτι- 

κῶν δυνάµεων ἁλῶναι αἰγρόν, ἐάν τε κακῶρ πάσχων Β 

πτήξῃ καὶ μὴ καρτερήσῃ, ἄν τ εὐεργετούμενος εἰς χρή- 
µατα ἢ εἰ διαπράξει πολτικὰς μὴ καταφρονήση. οὐδὲν 
γὰρ δοκεῖ τούτων οὔτε βέβαιον οὔτε µόνιμον εἶναι, χωρὶς 35 392 
τοῦ μηδὲ πεφυκέναι ὧπ᾿ αὐτῶν γενναίαν φιλίαν. µία δὴ 390 
λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόµῳ ὁδόᾳ, εἰ μέλλει καλῶς χαριεῖ- 
σθαι ἐραστῇ παιδικά. ἔσει γὰρ ἡμῖν νόμος, ὥσπερ ἐπὶ 
τοῖς ἐφασταῖς ἦν δουλεύειν ἐθέλοντα ἠντινοῦν δουλείαν 
παιδικοῖς μὴ κολακείαν εἶναι μηδὲ ἐπονείδιστον, οὕτω δὴ κο; 
καὶ ἄλλη µία µόνη δουλεία ἐκούσιος λείπεται οὐκ ἐπονεί- 
διστος΄ αὕτη δέ ἐσειν ἡ * ιό —— γενόµισται γὰρ 

οι 
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δὴ ἡμῖν, ἑών εις ἐθέλῃ τεινὰ Θεραπεύειν ἡγούμενος δὲ 
ἐκεῖνον ἀμείνων ἴσεσθαι ἢ κατὰ σοφίαν τινὰ ἢ κατὰ ἄλλο 
ὁτιοῦν µέρος ἀρετῆς, αὕεη αὖ ἡ ἐθελοδουλεία οὐκ αἰσχρὰ 
εἶναι οὐδὲ κολακεία. δεῖ δὴ τὼ νόµω τούτω ξυμβαλεῖν εἰς 

Ὦ φταύὐτό, τόν τε περὶ τὴν παιδεραστίαν καὶ τὸν περὶ τὴν 
φιλοσοφίαν τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν, εἰ μέλλει ἔυμβῆνας 
καλὸν γενέσθαι τὸ ἐραστῇ παιδικά χαρίσασθαι. ὕταν γὰρ 
εὖς τὸ αὐτὸ ἔλθωσιν ἐφασεής τε καὶ παιδικά, νόµον ἴχων 
ἀκάτερος, ὁ μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν 

ιο δεκαίως ἂν ὑπηρετεῖν, ὁ δὲ τῷ ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν 
τε καὶ ἀγαθὸν δικαίως αὖ ὀειοῦν ἂν ὑπουργεῖν, καὶ ὁ 
μὲν δυνάµενος εἰς φρόνησιν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ξυμ- 
βάλλεσθαι, ὁ δὲ δεόµενος εἰς παίδευσιν καὶ τὴν ἄλλην 
σοφίαν κτᾶσθαι, τότε δὴ τούτων Ευνιόνεων εἰ ταὐτὸν 

Ιδτῶν νόμων μοναχοῦ ἐνταῦθα ξυμπίπεει τὸ καλὸν εἶναι 
παιδικὰ ἐραστῇ χαρίσασθαι, ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ. ἐπὶ τούτῳ 
παὶ ἐξαπατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν' ἐπὶ δὲ τοῖς ἄλλοις πεᾶσι 

185 καὶ ἐξαπατωμένῳ αἰοχύνην φέρει καὶ µή. εἰ γάρ τις ἔρα- 
σεῇ ὡς πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα χαρισάµενος ἐξαπατηθείη 

ο καὶ μὴ λάβοι χρήματα, ἀναφανέντος τοῦ ἐρασεοῦ πένητος, 
οὐδὲν ἧττον αἰοχρόν' δοκεῖ γὰρ ὁ τοιοῦτος τό γε αὐτοῦ 
ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα χρημάτων ὁτιοῦν ἂν ὁκωοῦν ὑπηφρε- 
τοῖ, τοῦτο δὲ οὐ καλόν. κατὰ τὸν αὐτὸν δἡ χόγον κἂν 
εἴ τις ὡς ἀγαθῷ χαρισάµενος καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσό- 

3 µενος διὰ τὴν φιλίαν τοῦ ἐραστοῦ ἐξαπατηθείη, ἀναφα- 
Β νέντος ἐκείνου κακοῦ καὶ οὐ κεκτηµένου ἀφιτήν, ὅμως 

καλὴ ἡ ἀπάτη: δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος τὸ καθ’ αὐτὸν 
δεδηλωκέναι ὅτι ἀρετῆς Υ ἕνεκα καὶ τοῦ βελτίων γενέσθαι 
πᾶν ἂν πανεὶ προθυµηθείη, τοῦτο δὲ αὖ πάντων κάλλι- 

φθστον. οὕτω πάντως γε καλὸν ἀρετῆς ἕνεκα χαρίξεσθαι. 
οὗτός ἐσειν ὁ τῆς οὐρανίας Φεοῦ ἔρως καὶ οὐράνιος καὶ 
πολλοῦ ἄξιος καὶ πύλει καὶ ἰδιώταις, ποὶλήν ἐπιμέλειαν 
ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς ἀρεεὴν τόν τε ἐρῶντα αὐτὸν 
αὐτοῦ καὶ τὸν ἐρώμενον" οἱ ὅ᾽ ἕτεροι πάντες τῆς ἱτέρας, 

αδτῆς πανδήµον. Ταῦτά σοε, ἔφη, ὡς ἐκ τοῦ παραχρῆμα, 
ὦ Φαϊδρε, περὶ Ἔρωτος συμβάλλομαι. 

Πανσανίου δὲ πανσαµένου, διδάσκονσι γάρ µε ἴσα λά- 
ειν οὐτωσὶ οἱ σοφοί, ἔφη ὁ ᾿Αριστόδημος δεῖν μὲν ᾿άρι- 
σεοφάνη λέγειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ εινὰ ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ 

40 ὑπό τινος ἄλ]ου λύγγα ἐπιπεπτωκνῖαν καὶ οὐχ οἷόν τε 
D εἶναι λέγειν, ἆλλ εἰπεῖν αὐτόν — ἐν τῇ κάτω γὰρ αὐτοῦ 

τὸν ἑατρὸν ᾿Ερυξίμαχον πατακεῖσθαι -- Ὦ ᾿Εφυξίμαχε, 
δίκαιος εἶ ἢ παῦσαί µε τῆς λυγγὺς ἢ λέγειν ὑπὶρ ἐμοῦ, 
ἕως ἂν ἐγὼ παύσωµαι. Καὶ τὸν ᾿Ερυξίμαχον εἰπεῖν 

1 λλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῷ ἐν τῷ 
σῷ μέρει, σὺ ὅ᾽ ἐπειδᾶν παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ' ἐν ᾧ δ᾽ ἂν 
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ἐγὼ λέγω, ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ ἀπνευσεὶ ἔχονει πολὺν χρό- 
φον παύεσθαι ἡ λύὐγξ: εἰ δὲ µή, ὕδατι ἀνακογχνλίασον. 
εἰ ὁ) ἄρα πάνυ ἰσχυρά ἐσειν, ἀναλαβών τι τοιοῦτον οἵῳ Ἐ 
πινήσαις ἂν τὴν ῥίνα, πεάρε"' καὶ ἐὰν τοῦτο ποιήσῃς ἅπαξ 

δίς, καὶ εἰ πάνν ἰσχυρά ἐστι, παύσεται. Οὐκ ἂν 6 
φθάνοις λέγων, φάναι τὸν Αριστοφάνη: ἐγὼ δὲ ταῦτα 395 
ποιήσω. 

Εὐπεῖν δὴ τὸν Ἐφυξίμαχον, «Οοκεῖ τοίνυν µοι ἄναγ- 
καῖον εἶναι, ἐπειδὴ Παυσανίας ὁρμήσας ἐπὶ τὸν λόγον 
καλῶς οὐχ Ἱκανῶς ἀπετέλεσε, δεῖν ἐμὲ πειρᾶσθαι τέλος 1486 
ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ. τὸ μὲν γὰρ δυπλοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα 
δοκεῖ µοι καλῶς διελέσθαι" ὅτι δὲ οὐ µόνον ἐσεὶν ἐπὶ 
ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς καλοὺς ἁλλά καὶ 
πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι τῶν 
πάντων ζώων καὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ φνοµένοις καὶ ὡς ἔπος ι6 
εἰπεῖν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι, καθεωρακέναι µοι δοκῶ ἐκ τῆς 

ἰατρικῆς, τῆς ἡμετέρας τέχνη», ὧρ μέγας καὶ θαυμαστὺς 
καὶ ἐπὶ πᾶν ὁ θεὸς τείνει καὶ κατ ἀνθρώπινα καὶ κατὰ }ῃ 
Φεῖα πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἑατρικῆς λέγων, ἵνα 
καὶ πρεσβεύωµεν τὴν τέχνην. Ἡ γὰρ φύσις τῶν σωμάτων 1ο 
τὸν διπλοῦν Ἔρωτα εοῦτον ἔχει. τὸ γὰρ ἡγιὶς τοῦ σώμα- 
τος καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμένως ἕτερόν τε καὶ ἀνόμοιόν 
ἐσει, τὸ δὲ ἀνόμοιον ἀνομοίων ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρῷ. ἄλλος 
μὶν οὖν ὁ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώ- 
δει, ἔσει δή, ὥσπερ ἄφτι Πανσανίας ἕλεγε τοῖς μὲν ἀγα- 15396 
Φοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, τοῖς δὲ ἀκοίά- ϱ 
στοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασι τοῖς μὲν 
ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ σώματος καὶ ἡὑγιεινοῖς καλὸν χαρί- 
ζεσθαι καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἔσεν ᾧ ὄνομα τὸ ἰἑατρικόν, 
τοῖς δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν τε καὶ δεῖ ἀχαρι- 30 
στεῖν, εἰ μέλλει τις τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ ἰατρική, ὡς 
ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρωτικῶν 
πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν, καὶ ὁ διαγιγνώσχων ἐν τού- 
τοις τὸν καλόν τε καὶ αἰσχρὺν ἔρωτα, οὗτός ἐστιν ὁ ἰα- ἢϱ 
τρικώτατορ" καὶ ὁ µεταβάλλειν ποιῶν, ὥστε ἀντὶ τοῦ ἑτέ- 15 
ϱου ἔρωτος τὸν ἕτερον κτάσθαι, καὶ οἷς μὴ ἔνεστιν 

ἔρως, δεῖ ὁ' ἐγγενέσθαι, ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι καὶ ἐνόντα 
ἐξελεῖν, ἀγαθὸς ἂν εἴη δηµιονργός. δεῖ γὰρ δὴ τὰ ἔχδι- 
στα ὄνεα ἐν τῷ σώμαει φίλα οἷόν τε’ εἶναι ποιεῖν καὶ ἐρᾷν 
ἀλλήλων. ἔσει δὲ ἴχθιστα τὰ ἐναντιώτατα, φυχρὸν Θερμῶ, ο 194 
πιιρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ, πάντα τὰ τοιαῦτα. τούτοις 
ἐπιστηθεὶς ἔρωτα ἐμποιῆσαι καὶ ἀμόνοιαν ὁ ἡμέτερος πρὀ- Ε 
Ύονορ Ασκληπιός, ὥς φασιν οἵδε οἱ ποιηταὶ καὶ ἐγὼ πεί- 
Φομαι, συνέστησε τὴν ἡμετέφαν τέχνην. ἢ τε οὖν ἑατρική, 
ὥσπερ λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ Θεοῦ τούτου κυβερνᾶται, ὡὧσ- ιο 307 
αύτως δὲ καὶ γυμναστικὴ καὶ γεωργία. ΠΜουσικὴ δὲ καὶ 3831 
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παντὶ κατάδηλος τῷ καὶ σμικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν ὅτι 
κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις, ὥσπερ ἴσως καὶ Ηράκλειτος βού- 
λεται λέγειν, ἐπεὶ τοῖς γε ῥήμασιν οὐ καλώς λέγει. τὸ ἓν 
γάρ φησι διαφερόµενον αὐτὸ αὐτῷ ξυμφέρεσθαι, ὥσπερ 

5 ἁρμονίαν τόξον τε καὶ χύρας. ἴσει δὲ πολλὴ ἁλογία ἅρ- 

µονίαν φάναι διαφέρεσθαι ἢ ἐκ διαφεροµένων ἔτι εἶναι. 
ἆλλ᾽ ἴσως τόδε ἐβούλετο λέγειν, ὅτι ἐκ διαφεροµένων πρό- 

Ἡ τερον τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος, ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάν- 
των γέγονεν ὑπὸ τῆς µουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ δή που ἐκ 

10 διαφεροµένων γε ἔει τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος ἁρμονία ἂν 

εἴη. ἡ γὰρ ἁρμονία συμφωνία ἐσεί, συμφωνία δὲ ὁμολο- 

γία εις" ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφεροµένων, ἕως ἂν διαφέ- 
ρωνται, ἀδύνατον εἶναι" διαφερόµενον δὲ αὖ καὶ μὴ 
ὁμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι. ὥσπερ γε καὶ ὁ ῥυθμὸς 

ϱ16 ἐκ τοῦ ταχέος καὶ βραδέος διενηνεγµένων πρότερον, ὥσει- 
ϱον δὲ ὁμολογησάντων γέγονε. τὴν δὲ ὁμολογίαν πᾶσι 
τούτοις, ὥσπερ ἐκεῖ ἡ ἰαερική, ἐνταῦθα ἡ μουσικὴ ἐντί- 
Φησιν, ἔρωτα καὶ ὀμόνοιαν ἀλλήλων ἐμποιήσασα" καὶ 
ἔσειν αὖ μουσικὴ περὶ ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἐρωτικῶν 

30 ἐπιοτήμη. καὶ ἐν μέν γε αὐτῇ τῇ συοτάσει ἁρμονίας τε 

καὶ ῥνθμοῦ οὐδὶν χαλεπὸν εὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσκειν, 
οὐδὲ ὁ διπλοῦς ἔρως ἐνταῦθά πως ἴσειν' ἆλλ’ ἐπειδὰν 

Ὦ δέη πρὺς τοὺς ἀρθρώπους καταχρῆσθαι ῥυθμῷ τε καὶ 

ἁρμονίᾳ ἢ ποιοῦντα, ὃ δὴ µελοποιίαν καλοῦσιν, ἢ χρώ- 

16 µενον ὀφθῶς τοῖς πεποιηµένοις µέλεσί τε καὶ µέτροις, ὃ 
δὴ παιδεία ἐκλήθη, ἐνταῦθα δὴ καὶ χαλεπὸν καὶ ἀγαθοῦ 
δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν γὰρ ἥκει ὁ αὐτὸς Ἰόγος, ὅτι τοῖς 
μὲν κοσµίοις τῶν ἀρθρώπων, καὶ ὡς ἂν κοσμιώτεροι 
γίγνοιντο οἱ µήπω ὄντες, δεῖ χαρίεσθαι καὶ φυλάττειν 

40τὸν τούτων ἔρωτα, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ καλός, ὁ οὐ- 
ε ρώνιος, ὁ τῆς Οὐρανίας Movons ἔρως' ὁ δὲ Πολυ- 

Ε µνίας ὁ πάνδηµος, ὃν δεὶ εὐλαβούμενον προσφέρειν οἷς 
ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτοῦ παρπώση- 
ται, ἀκολασίαν δὲ µηδεμίαν ἐμποιήση, ὥσπερ ἐν εῇ ἡμε- 

46 τέρα τέχνη µέγα ἔργον ταῖς περὶ τὴν ὀψοποιικῆν τέχνην 
ἐπιθυμίαις καλῶς χρῆσθαι, ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ἡδονῆν 
καρπώσασθαι. Καὶ ἐν µουσικῇ δὴ καὶ ἐν ἑατριιῇ καὶ ἐν 
τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις καὶ τοῖς Θείοις, 

399 καθ ὕσον παρείκει, φυλακεέον ἑκάτερον τὸν ἔρωτα" 
1848 40 στον γάρ. ἐπεὶ καὶ ἡ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαντοῦ σύσεασις 

µεστή ἐστιν ἀμφοτέρων τούτων, καὶ ἐπειδὰν μὲν πρὸς 
ἄλληλα τοῦ κοσµίου εύχῃ ἔρωτος ἅ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, 
τά τε θερμὰ καὶ τὰ φυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρά, καὶ ἁρ- 
µονίαν καὶ κρᾶσιν λάβη σώφρονα, ἥκει φέροντα εὐετηρίαν 

ὥτε καὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ 
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φυτοῖς, καὶ οὐδὲν ἠδίκησεν' ὅταν δὲ ὁ μετὰ τῆς ὕβρεως 

Ἔρως ἐγκρατέστερος περὶ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥφας γένηται, 
διαφθείρει τε πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. οἵ τε γὰρ λοιμοὶ φιλοῦσι B 
γίγνεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων καὶ ἄλλ' ἀνόμοια πολλὰ νοσή- 
µατα καὶ τοῖς Θηρίοις καὶ τοῖς φυτοῖς' καὶ γὰρ πάχναι» 

καὶ χάλαζαι καὶ ἐρυσῖβαι ἐκ πλεονεξίας καὶ ἀκοσμίας περὶ 
ἄλληλα τῶν τοιούτων γίγνεται ἐρωτικῶν, ὧν ἐπιστήμη 
περὶ ἄστρων τὲ φορὰς καὶ ἐνιαυτῶν ὥραᾳ ἀδτρονομία 
καλεῖται. Ἔει τοίνυν καὶ Δυσίαι πᾶσαι καὶ οἷς μανεικὴ 
ἐπιστατεῖ -- ταῦτα ὃ) ἐοτὶν ἡ περὶ θεούᾳ τε καὶ ὀνθρώ- ιο 
πους πρὸς ἀλλήλους κοινωνία -- οὐ περὶ ἄλλο τί ἐστιν ἢ 
περὶ "Ερωτος φυλακήν τε καὶ ἴασιν. πᾶσα γὰρ ἡ ἀσέβεια 
φιλεῖ γήγνεσθαι, ἐὰν µή τις τῷ κοσµίῳ ΄Ἔφρωτι χαρίζηται 
μηδὲ τιμᾷ τε αὐτὸν καὶ πρεσβεύῃ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ 400 
τὸν ἕεερον, καὶ περὶ γονέας καὶ ζώντας καὶ τεεελευτηκό- 15 

τας καὶ περὶ Θεούρ. ἃ δὴ πφοστέτακεαι τῇ μαντικῇ ἔπι- 
σκοπεῖν τοὺς "Ερωτας καὶ ἑαερεύειν, καὶ ἔσειν αὖ ἡ µαν- 
τικὴ φιλίας θεῶν καὶ ἀνθρώπων δημιουργὺς τῷ ἐπίστα- D 
σθαι τὰ κατὰ ἀνθρώπους ἐρωτικά, ὅσα τείνει πρὸς θέμιν 
καὶ ἀσέβειαν. Οὕτω πολλὴν καὶ μεγάλην, μᾶλλον δὲ πᾶ- Ἂν 
σαν ὀύναμιν ἔχει ξυἱλήβδην μὲν ὁ πᾶς Έρως, ὁ δὲ περὶ 
τάγαθὰ μετὰ σωφφοσύνης καὶ δικαιοσύνης ἀποτελούμε- 
νος καὶ παφ ἡμῖν καὶ παρὰ θεοῖς, οὗτος τὴν μεγίστη» 
δύναμιν ἔχει καὶ πᾶσαν ἡμῖν εὐδαιμονίαν παρασκευάζει 
καὶ ἀλλήλοις δυναµένους ὁμιλεῖν καὶ φίλους εἶναι καὶ τοῖς Ἡ5 
κρείτεοσιν ἡμῶν θΘεοῖς. 

Ἴσως μὶν οὖν καὶ ἐγὼ τὸν "Ἔρωτα ἐπαινῶν πολλὰ ΕΚ 
παραλείπω, οὐ μέντοι ἑκών γε. ἆλλ' εἴ τι ἐξέλπον, σὺν 
ἴργον, ὦ ᾿Αριοεύφανες, ἀναπληρῶσαι: ἢ εἴ πως ἄλλως ἐν 
νῷ ἔχεις ἐγκωμιάξειν τὸν θεόν, ἐγκωμίαζε, ἐπειδὴ καὶ 30 
τῆς λνγγὸς πέπαυσαι. 

᾿Εκδεξάμενον οὖν ἔφη εἰπεῖν τὸν Αριστοφάνη ὕτι Καὶ 149 
μάλ᾽ ἐπαύσατο, οὐ μέντοι πρίν γε τὸν πταρμὸν προσενε- 
χθῆναι αὐτῇ, ὥστε µε θαυμάζειν, εἰ τὸ κόσµιον τοῦ σώ- 
µατος ἐπιθυμεῖ τοιούτων φόφων καὶ γαργαλισμῶν, οἷον 35 3604 
καὶ ὁ πταρµός ἐστι’ πάνν γὰρ εὐθὺς ἐπαύσατο, ἐπειδὴ 

αὐτῷ τὸν πεαρμὸν προσήνεγκα. Καὶ τὸν ᾿Εφυξίμαχον, 
ὮὮ 'αθέ, φάναι, φιστόφανες, ὅρα τί ποιεῖς. γελωτοποιεῖς 

ἕνε-. μέλλων λέγειν, καὶ φύλακά µε τοῦ λόγου ἀνωγκάρεις γήγνε- 
σθαι τοῦ σεαυτοῦ, ἐάν τι γελοῖον εἴπῃς, ἐξόν σοι ἓν εἰ- 40 Β 
ρήνῃ λέγειν. Καὶ τὸν Αριστοφάνη γελάσαντα εἰπεῖν Εὖὐ 
λέγειᾳ, ὦ Ἐρυξίμαχε, καί µοι ἴσεω ἄῤῥητα τὰ εἰρημένα. 
ἁλλὰ µή µε φύλαττε, ὡς ἐγὼ φοβοῦμαι περὶ τῶν µελλόν- 
των ῥηθήσεσθαι, οὔ τι μὴ γελοῖα εἴπω, τοῦτο μὶν γὰρ 

ἂν κέρδος εἴη καὶ τῆς ἡμετέρας Μούσης ἐπιχώριον, ἀλλὰ α5 
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μὴ καταγέλαστα. Βαλών γε, φάναι, ὦ Αριστόφανες, οἴει 
ἐκφεύξεσθαι; ἀλλὰ πρόσεχε τὸν »οῦν καὶ οὕτω λέγε ὡς 

ὁ δώσων λόγον. ἴσως μέντοι, ἂν δύξῃ µοι, ἀφήσω σε. 
Καὶ µή», ὦ ᾿Ερυξίμαχε, εἰπεῖν τὸν Αριστοφάνη, ἄλλη 

σγέ πῃ ἐν νῷ ἔχω λέγειν ἢ ᾗ σύ τε καὶ Πανσανίας εἰὐπέ- 
την. ἐμοὶ γὰρ δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ 
ἔρωτος δύναμιν οὐκ ᾖσθῆσθαι, ἐπεὶ αἰσθανόμενοί γε µέ- 
γιστ ἂν αὐτοῦ Ἱερὰ κατασκενάσαι καὶ βωμοὺς καὶ θυσίας 

ἂν ποιεῖν µεγίστας, οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται 
4409 ιοπερὶ αὐτόν, δέον πάντων μάλιστα Ἰίγνεσθαι. ἔσει γὰρ 

Ὁ θεών φι]ανθρωπύτατος, ἐπίκουρός τε ὤν τῶν ἀνθρώπων 
καὶ {αερὸς τούτων ὧν ἰαθέντων μεγίστη εὐδαιμονία ἂν 
τῷ ἀνθρωπείῳ γένει εἴη. ἐγὼ οὖν πειράσοµαι ὑμῖν εἰση- 
γήσασθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων διδά- 

16 σκαλοι ἔσεσθε. δεῖ δὲ πρῶτον ὑμᾶς μαθεῖν τὴν ἀνθρα- 
πίνην φύσιν καὶ εὰ παθήματα αὐτῆς Ἡ γὰρ πάλαι 

ἡμῶν φύσις οὐχ αὕτη ἦν ἥπερ οῦν, ἀλλ) ἁλλοία. πρῶτον 
μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ 

ΕΚ νῦν δύο, ἄφῥεν καὶ θήλν, ἀλλὰ καὶ ερίτον προσῆν κοινὸν 

30 ὃν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν, αὐτὺ δὲ 
ἠφάνισται' ἀνδρόγυνον γὰρ Ἑν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ 
ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε ἄφῥενος καὶ θήλεος, 
νῦν ὅ οὐκ ἔσειν ἀλλ ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείµενον. ἴπειτα 
ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπον τὸ εἶδος σερογγύλον, 

as νῶτον καὶ π]ευρὰς κύκλῳ ἴχον. χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, 
καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χεφσί, καὶ πρόσωπα δύ᾽ ἐπ αὐχένι 

190 κυκλοτερεῖ, Όμοια πάντη΄ κεφαλὴν ὅ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς 
προσώποις «ἐνανείοις κειµένοις μίαν, καὶ ὧτα τέεαρα, 
καὶ αἰδοῖα δύο, καὶ τἆλλα πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἄν τις 

Λ03 90 εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν ὥσπερ νῦν, ὑποτέρωσε 
βουληθείη" καὶ ὁπύτε ταχὺ ὁρμήσειε Θεῖν, ὥσπερ οἱ κυβι- 
στῶντες εἰς ὀρθὺν τὰ σκέλη περιφερόµενοι κυβιστῶσι 
κύκλῳ, ὀκτὼ τότε οὖσι τοῖς µέλεσιν ἀπερειδόμενοι ταχὺ 
ἐφέροντο κύκλῳ. ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοι- 

Β 46 ατα, ὅτι τὸ μὶν ἄῤῥεν ἦν τοῦ ἡλίον τὴν ἀρχὴν ἔκγονον, 
τὺ δὲ Θήλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων µετίχον τῆς σελή- 

νης, ὅτι καὶ ἡ σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει. περιφερῆ” δὲ 
δὴ ἦν καὶ αὐτὰ καὶ ἡ πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν 
Όμοια εἶναι. ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ ἦν ῥώμην, καὶ 

«οτὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς Θεοῖς, 
καὶ ὃ λέγε Όμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὥτου, περὶ 
ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰ τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεν 

ο ποιεν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς Βεοῖς. 

O οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι Θεοὶ ἐβουλεύονεο, ὃ ει χρὴ 
αὁ αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν' οὔτε γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν 

4. οὕτως ο. — 5. εἴπετον Βεκκοταν, — 6. ἄνθι 
σαπι Κανευίο b. — 51. ὀρμήσειεν ἐλθεὶν ᾱ. — 33. τότε 
καὶ εἰς 4. 
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εἶχον καὶ ὥσπερ τοὺς γίγαντας κεραυνώσαντες τὸ γένος 
ἀφανίσαιεν -- αἳ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ ἱερὰ τὰ παρὰ 
τῶν ἀνθρώπων ἠφανίξετο --, οὔθ' ὅπως ἐῷεν ἀσελγαίνειν. 
µόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐνροήσας λέγει ὅτι 4οκῶ µοι, ἴφη, ἔχειν 
µηχανήν, ὡς ἂν εἶέν τε ἄνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς 444. 
ἀκολασίας ἀσθενέστεροι γερόµενοι. νῦν μὲν γὰρ αὐτούρ, Ὦ 
ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι 
ἔσονται, ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν 
ἀριθμὸν γεγονέναι" καὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκε- 
λοῖν. ἐὰν ὅ' ἔτι δοκῶσιν ἀσεϊγαίνειν καὶ μὴ ᾿Θέλωσιν ιο 
ἠσυχίαν ἄγειν, πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα, ὥσε ἐφ᾽ ὶνὸς 
ποφεύσονται σκέλους ἀσκωλίζοντε. Ταῦτα εἰπὼν ἔτεμνε 
τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ ὅα τέµνοντες καὶ 
μέλλοντες ταριχεύειν, ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ὦὰ ταῖς δριξίν. ὃν- ε 
τιρα δὲ τέµοι, τὸν ᾽Απόλλω ἐκέλευε τό τε πρόσωπῶν µε- 16 
ταστρέφει» καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν τοµήν, 
ἵνα Θεώμενος τὴν αὐτοῦ τωῆσιν κοσμιώτερος εἴη ὁ ἄνθρω- 
πος, καὶ τἆλλα ἰᾶσθαι ἐκέλευεν. ὁ δὲ τό τε πρόσωπον 
µετέσερεφε, καὶ συνέλκων πανταχόθεν εὺ δέρµα ἐπὶ τὴν 
γαστέρα νῦν καλουµένην, ὥσπερ τὰ σύόπαστα βαλάντια, Ἡν 
Ἑν στόµα ποιῶν ἀπέδει κατὰ µέσην τὴν γαστέρα, ὃ δὴ 
τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσι. καὶ τὰς μὲν ἄλλας ῥυτίδας τὰς 
πολλὰς ἐξελίαινε καὶ τὰ στήθη διήρΌφου, ἔχων τι τοιοῦ- 191 
τον ὄργανον οἷον οἱ σκυτοτύµοε, περὶ τὸν καλόποδα λεαί- 
Ῥοντες τὰς τῶν σχυτῶν ῥυτίδαρ' ὀλίγας δὲ κατέλιπε, τὰς 15 
περὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλόν, μνημεῖον εἶναι 
τοῦ παλαιοῦ πάθους. ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐεμήθη, 
ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ τὸ αὐτοῦ ξυνῄει, καὶ περιβάλ- 
λοντες τὰς χείρας καὶ συμπλεκόμενοι ἀλλήϊοις, ἐπιθν- 
μοῦντες συμφῦναι, ἀπέθνησκον ὑπὸ λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης 30 Β 
ἁργίας διὰ τὸ μηδὶν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν. καὶ 
ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ λειφθείη, τὺ µει- 
φθὲν ἄλλο ἐξήτει καὶ συνεπλέκετο, εἴτε γυναικὸς τῆς ὅλης 
ἐντύχοι ἡμίσει, ὃ δὴ νῦν γυναῖκα καλοῦμεν, εἴτ ἀνδρός" 
καὶ οὕτως ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ ὁ Ζεὺς ἄλλην µηχανὴν 16 
πορίζεται, καὶ µετατίθησιν αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρό- 
σθεν' τέως γὰρ καὶ ταῦτα ἐκεὸς εἶχον, καὶ ἐγέννων καὶ 
ἔτικταν οὐκ εἰς ἀλλήλους αλλ’ εἰς γῆν, ὥσπερ οἱ τέετηες. ϐ 
µετέθηκέ τε οὖν οὕτως αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ διὰ 
τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησε, διὰ τοῦ ἄφῥενος 
ἐν τῷ θήλει, τῶνδε ἕνεκα, ἵνα ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν 
εἰ ἀνὴρ γυναμὰ ἐνεύχοι, γεννῷεν καὶ γίγνοιτο τὰ γένος, 
ἅμα δ᾽ εἰ καὶ ἄῤῥην ἄφῥενι, πλησμονὴ γοῦν γίγνοιτο τῆς 393 
συνονσίας καὶ διαπαύακντο καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποινεο καὶ 
τοῦ ἄλλον βίου ἐπιμεοῖνεο. Ἔσει δὴ οὖν ἐκ τόσου ὁ 5 1906 
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D. Έρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῆς ἀρχαίας 
φύσεως συναγωγεὺς καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἓν ἐκ δυοῖν 
καὶ ἀάσασθαι τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. ἕκαστος οὖν 
ἡμῶν ἐσεὶν ἀνθρώπου Εύμβολον, ἅτε τετµηµένος ὥσπερ 

σαἱ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο. ξητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ αὐτοῦ ἕκαστος 
ἐύμβολον. ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ ποινοῦ τμῆμά 
εἶσιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐκαλεῖτο, φιλογύναικές τ᾽ εἰσὶ 
καὶ οἱ ποὶλοὶ τῶν μοιχῶν ἐκ τούτου τοῦ γένους γεγόνασι, 

E καὶ ὅσαι αὖ γυναῖκες φίλανδροί τε καὶ µοιχεύτριαι, ἐκ 
ι τούτου τοῦ γένους γέγνονται. ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γνυ- 
αικὸς τμῆμά εἰἶσιν, οὐ πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν 

νοῦν ν, ἀλλά μᾶλλον πρὸς τὰς γυναΐῖκας τετραµ- 
µέναι εἰσί, καὶ αἱ ἑταιρίστριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους 
γίγνονται. ὅσοι δὲ ἄῤῥενος τμῆμά εἶσι, τὰ ἄῤῥενα διώ- 

(ὔκονσι, καὶ τέως μὲν ἂν παῖδες ὥσιν, ἅτε τεμάχια ὄντα 

τοῦ ἄφῥενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατα- 
1994 κείµενοι καὶ συμπεπλεγµένοι τοῖς ἀνδράσι, καί εἶσιν οὗτοι 

βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ µειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι 

407 ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναισχύνεους εἶναι, 
30 φενδόµενοι' οὐ γὰρ ὑπ᾿ ἀναισχυνείας τοῦεο ὁρῶσιν ἀλλ) 

ὑπὺ Θάῤῥους καὶ ἀνδρίας καὶ ἀῤῥενωπίας τὸ ὅμοιον 
αὐτοῖς ἀσπαξόμενοι. µέγα δὲ τεκµήριον’ καὶ γὰρ τε]εω- 
θέντες μόνοι ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιεικὰ ἄνδφες οἳ τοι- 
οὗτοι. ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι, παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς 

Β πσγάµους καὶ παιδοποιίας οὐ προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, 
ἁλλὰ ὑπὸ τοῦ νόµου ἀναγκάζονται' αλλ’ ἐξαρκεῖ αὐτοῖς 
μετ' ἀλλήλων καταζῆν ἀγάμοις. πάντως μὲν οὖν ὁ τοι- 
οὗτος παιδεραστής τε καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ 
ξυγγενὶς ἀσπαζόμενος. ὅταν μὶν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ 

30 ἐνεύχῃ τῷ αὐτοῦ ἡμίσει καὶ ὁ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, 
πύτε καὶ θαυμασεὰ ἐκπλήττονται φιλίᾳ τε καὶ οὐνειότητι 

ὁ καὶ ἔρωτι, οὐκ ἐθέλοντε, ὡς ἴπος εἰπεῖν, χωρίζεσθαι 
ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χρόνον. καὶ οἱ διατε]οῦντες μετ' 
ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί εἶσιν, οἳ οὐδ' ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν ὃ 

4ὔ τι βούλονται σφίσι παρ ἀλλήλων γίγνεσθαι. σὐδὲ γὰρ ἂν 
δόξειε τοῦτ εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων συνουσία, ες ἄρα 
τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑεέρῳ χαίρει ξυνὼν οὕτως ἐπὶ µεγά- 

ΜΑ Ίης οπουδῆς: ἀῑὶ᾽ ἆλλο τι βουϊομένη ἑκατέρου ἡ φυτὴ 
υ δήλη ἐστίν, ὃ οὐ δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται ὃ βού- 
40 λεται, καὶ αἰνίττεται. καὶ εἰ αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ κατακει- 

µένοις ἐπισεὰς ὁ "Ἡφαιστος, ἴχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο Τί 
ἐσθ᾽ ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν παφ ἀλλήλων γενί- 

σθαι; καὶ εἰ ἀποροῦντας αὐτοὺᾳ πάλιν ἔροιεο ᾽ρά γε 
τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ γενέαβαι ὅ τι μάλιστα αλλή- 

απλοις, ὥστε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἁλλή- 
λων; εἰ γὰρ τούτου ἐπιθυμεῖτε, ἐθέλω ὑμᾶς συντῆξαι καὶ 

ΠΑΗΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. 105. 193. 

συμφῖσαι εἰς τὸ αὐτό, ὥστε δύ᾽ ὄντας ἕνα γεγονέναι καὶ R 

ἕως τ’ ἂν ζῆτε, ὧς ἕνα ὄντα, ποινῇ ἀμφοτέρους ζῇν, καὶ 
ἐπειδὰν ἀποθάνητε, ἐκεῖ αὖ ἐν ́4ιδου ἀντὶ δυεῖν ἕνα 
εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε. ἀλλ ὁρᾶτε εἰ τούτου ἐρᾶτε καὶ 
ἐξαρκεῖ ὑμῖν ἂν τούτου τύχητε. ταῦτα ἀκούσας ἴσμεν ὅτι ὅ 
οὐδ) ἂν εἷς ἐξαρνηθείη οὐδ' ἄλλο τι ἂν φανείη βουλόμενος, 
ἀλλ’ ἀτεχνῶς οἴοις ἂν κι τοῦτο ὃ πάλαι ἄρα ἔπε- 
θύμει, συνελθὼν καὶ συντακεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐκ δυεῖν εἷς 
γενέσθαι. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴειον, ὄει ἡ ἀρχαία φύσις 
ἡμῶν ἦν αὕτη καὶ ἦμεν ὅλοι" τοῦ ὕλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ id 
καὶ διώξει ἔρως ὄνομα. καὶ πρὸ τοῦ, ὥσπερ λέγω, ἓν 1954 
ἡμεν' νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διρκίσθηµεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 409 
καθάπερ ᾽ρκάδες ὑπὸ Αακεδαιμονίων. φόβος οὖν ἔσειν, 

ἐὰν μὴ κόσµιοι ὧμεν πρὸς τοὺς Θεούς, ὅπως μὴ καὶ αὖ- 
Φις διασχισθησόµεθα, καὶ περίµεν ἔχοντες ὥσπερ οἳ ἐν 15 
ταῖς στήλαις κατὰ γραφὴν ἐκεετυπωμένοι, διαπεπρισµένοι 
κατὰ τὰς ῥίνας, γεγονότες ὥσπερ λίσπαι. ἀλλὰ πούτων 
ἕνεκα πάντ ἄνδρα χρὴ ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν 
περὶ θεούς, ἵνα τὰ μὲν ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν, ὡς Β 
ὁ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός. ᾧ μηδεὶς ἐαντία 10 
πραττέτω" πράττει δ᾽ ἐναντία, ὅσεις θεοῖς ἀπεχθάνεται. 

φίλοι γὰρ γενόµενοι καὶ διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρήσομέν 
τε καὶ ἐντευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν, 

ὃ τῶν νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ µή µοι ὑπολάβῃ Ἐρυξί- 
µαχος κωμῳδῶν τὸν λόγον, αἷς Πανσανίαν καὶ ᾽ἀγάθωνα 35 
λέγω" ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι τούτων τυγχάνονσιν ὄνεις ϱ 

καὶ εἰὶν ἀμφότερι τὴν φύσιν ἄῤῥενε, λέγω δὲ οὖν 
ἔγωγε καθ’ ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅτι οὕτως 
ἂν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν 
ἔρωτα καὶ τῶν παιδικῶν τῶν αὐτοῦ ἕκαστορ εύχοι εἰς εἰν 30 
ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν. εἰ δὲ τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον 
καὶ τῶν νῦν παρόντων τὸ τούτου ἐγγντώτω ἄριστον εἶναι. 
τοῦτο ὃ᾽ ἐσεὶ παιδικῶν τυχεῖν κατὰ νοῦν αὐτῷ πεφυκότων. 
οὗ δὴ τὸν αἴτιον Θεὸν ὑμνοῦντες δικαίως ἂν ὑμνοῖμεν 0 
Ἔρωτα, ὃς ἐν τῷ παρόντιι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς 35 
τὸ οὐκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας µεγίστας πα- 
ρέχεται, ἡμῶν παρεχοµένων πρὸς Θεοὺς εὐσέβειαν, κατα- 

οτήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἑασάμενος µακα- 
ρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι. 

Οὗτος, ἔφη, ὦ Ἐρυξίμαχε, ὁ ἐμὸς λόγος ἐστὶ περὶ 0 

Ἔρωτος, ἀλλοῖος ἡ ὁ σός. ὥσπερ οὖν ἐδεήθην σου, μὴ 

410 

κωµῳδήσῃς αὐτόν, ἵνα καὶ τῶν λοιπῶν ἀκούσωμεν τί 
ἕκαστος ἐρεῖ, μᾶλλον δὲ τί ἱκάτερος' ᾽Αγάθων γὰρ καὶ Ε 
Σωκράτης Λοεποί. 324 

᾽Αἱλὰ πείσοµαί σοι, ἔφη φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον: καὶ :5 
γάρ µοι ὁ λόγος ἡδέως ἐῤῥήθη. καὶ εἰ μὴ ξυνῄῇδειν Σω- 
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κράτει τε καὶ ᾿Αγάθωνι δεινοῖς οὖσι περὶ τὰ ἐρωτικά, 

πάνν ἂν ἐφοβούμη», μὴ ἀπορήσωσι λόγων διὰ τὸ πολλὰ 
καὶ παντοδαπἁ εἰρῆσθαι' νῦν δὲ ὅμως θαῤῥώω, Τὸν οὖν 

194 Σωκράτη εἰπεῖν Καλῶς γὰρ αὐτὸς ἠγώνισαι, ὦ Ἐφυξί- 
ὅµαχε. εἰ δὲ γένοιο οὗ νῦν ἐγώ εἰμι, μᾶλλον δὲ ἴσως οὗ 
ἔσομαι, ἐπειδὰν καὶ ᾿Αγάθων εἴπῃ, εὖ καὶ µάλ’ ἂν φοβοῖο 
καὶ ἐν παντὶ εἴης, ὥσπερ ἐγὼ νῦν. Φαρμάττειν βούλει 

µε, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν τὸν ᾿Αγάθωνα, ἵνα θορυβηθῶ 
διὰ τὸ οἴεσθαι τὸ Θέατρο» προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν ὡς 

ιο εὖ ἐροῦντος ἐμοῦ. ᾿Ἐπιλήσμων µέντ᾽ ἂν εἴην, ὦ ᾿γάθων, 
εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, εἰ ἰδὼν τἡν σὴν ἀνδρίαν καὶ µεγα- 

Β Λοφροσύνην ἀναβαίνοντος ἐπὶ τὸν ὀκρίβαντα μετὰ τῶν 
ὑποκριτῶν καὶ βλέψαντος ἐναντία τοσούτῳ θΘεώτρω, μέλ- 

Ίοντος ἐπιδείξεσθαι σαντοῦ λόγους, καὶ οὐδ᾽ ὁπωσειοῦν 
15 ἐκπλαγέντος, νῦν οὐηθείην σε Φορυβηθήσεσθαι ἕνεκα ἡμῶν 

ὀλίγων ἀνθρώπων. Τί δέ, ὦ Σλόχρατες; τὺν ᾽Αγώθωνα 
φάναι, οὐ δή πού µε οὕτω Θεάτρου μεστὸν ἡγεῖ, ὥστε 
καὶ ὠγνοεῖν ὅτι νοῦν ἔχοντι ὀλίγοι ἔμφφονες πολλῶν 

ο ἀφρόνων φοβερώτεροι. Οὐ μέντ ἂν καλώς ποιοίην, φά- 
Ἄρναι τὸν Σωκράτη, ὢ ᾽Αγάθων, περὶ σοῦ τι ἐγὼ ἄγροικον 

δοξάζων. ἁλλ εὖ οἶδα ὅτι εἴ εισιν ἐνεύχοις οὓς ἡγοῖο 
σοφούς, μᾶλλον ἂν αὐτῶν φροντίζοις ἢ τῶν πολλῶν. ἀλλὰ 

μὴ οὐχ οὗτοι ἡμεῖς μεν" ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἐκεῖ παρῆμεν 
καὶ ἡμεν τῶν πολῶν. εἰ δὲ ἄλλοι ἐνεύχοις σοφοῖς, τάχ 

ϱ 10 ἂν αἰσχύνοιο αὐτούς, εἴ τι ἴσως οἴοιο αἰσχρὸν ὃν ποιεῖν. 
412 Ἅἡἢ πῶς λέγει; ᾿Αληθῆ λέγεις, φάναι Τοὺς δὲ πολλοὺς 

οὐκ ἂν αἰσχύνοιο, εἴ τι οἴοιο αἰσγρὸν ποιεῖν; Καὶ τὸν 
Φαΐδρον ἔφη ὑπολαβόντα εἰπεῖν 0 φίλε ᾿γάθων, ἐὰν 
ἀποκρίνῃ Σωκράτει, οὐδὲν ἔτι διοίσει αὐτῷ ὁπῃοῦν τῶν 

40 ἐνθάδε ὁτιοῦν γίγνεσθαι, ἐὰν µόνον ἔχῃ ὕτῳ διαλέγηταε, 
ἄλλως τε καὶ καλῷ. ἐγὼ δὲ ἠδέως μὲν ἀκούω Σωκράτους 
διαλεγοµένου, ἀναγκαῖον δέ µοι ἐπιμεληθῆναι τοῦ ἔγκω- 
µίου τῷ Ἔρωτι καὶ ἀποδέξασθαι παρ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν 

τὸν λόγον. ἀποδοὺς οὖν ἑκάτερος τῷ Θεῷ οὕτως ἤδη 
Ε 16 διαλεγέσθω. Αλλὰ καλῶς λέγεις, ὦ Φαϊδρε, φάναι εὺν 

᾿γάθωνα, καὶ οὐδέν µε κωλύει λέγειν" Σωκφάτει γὰρ καὶ 
αὖθις ἔσεαι πολλάκις διαλέγεσθαι. 

Ἐγὼ δὲ δὴ βούλομαι πρώτον μὲν εὐπεῖν ὡς χρή µε 

εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. δοκοῦσι γάρ µοι πάντες οἱ πρύσθεν 

«0 εἰρηκότες οὐ τὸν θεὸν ἐγκωμιάζειν, ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους 
εὐδαιμονίζειν τῶν ἀγαθῶν ὧν ὁ Φεὸς αὐτοῖς αἴτιορ" 

19Η Ἅῥὁποῖος δέ τις αὐτὸς ὤν ταῦτα ἐδωφήσατο, οὐδεὶς εἴρηκεν. 
εἷς δὲ τρόπος ὀρθὸς παντὸς ἐπαίνου περὶ παντός, λόγῳ 

διελθεῖν οἷος οἵων αἴτιος ὢν τυγχάνει περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος 

43 ή. οὕτω δὴ τὺν Ἔφωτα καὶ ἡμᾶς δίκαιον ἐπαινέσαι 
πρῶτον αὐτὸν οἷός ἐσειν, ἔπειτα τὰς δόσεις. Φημὶ οὖν 
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ἐγὼ πάντων θεῶν εὐδαιμόνων ὄντων Ἔφωτα, εἰ θέµις 

καὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν, εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν, κάλ- 
Άιστον ὄντα καὶ ἄρισεον. ἔσει δὲ κάλλιστος ὢν τοιόσδε. 
πρῶτον μὲν νεώτατος Θεῶν, ὦ Φαϊδρε. µέγα δὲ τεκµή- 
ϱιον τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας, 5 Β 
ταχὺ ὃν δῇλον ὅτι" Θἄττον γοῦν τοῦ δέοντος ἡμῖν προσ- 
έρχεται. ὃ δὴ πέφυκεν Ἔφως μισεῖν καὶ οὐδ᾽ ἐντὸς πολ- 
λ1οῦ πλησιάζειν. μετὰ δὲ νέων ἀεὶ ξύνεστί τε καὶ ἴστιν" 
ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἴχει, ὡς Όμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελά- 
ξει. ἐγὼ δὲ Φαίδρῳ πολλὰ ἄλλα ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ ὁμο- 19 
Ἰογῶ, ὡς Ἔρως Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν, 
ἁλλὰ φημὶ νεώτατον αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ ἀεὶ νίον, τὰ 
δὲ παλαιὰ πράγματα περὶ δεούς, ἃ Ἡσίοδος καὶ Παρµε 6 
γίδης λέγουσιν, Ανάγκη καὶ οὐκ Ἔρωτι γεγονέναι, εἰ ἐκεῖνοι 
ἁληθῆ ἔμεγον' οὐ γὰρ ἂν ἐκτομαὶ οὐδὶ δεσμοὶ ἀλλήλων 6 
ἐγίγνοντο καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ βίαια, εἰ Ἔφως ἐν αὐτοῖς 

ἦν, ἀλλὰ φιλία καὶ εἰρήνη, ὥσπερ νῦν, ἐξ οὗ Ἔρως τῶν 
Φιῶν βασιλεύει. Νέος μὶν οὖν ἐσε, πρὸς δὲ τῷ νέφ 
ἁπαλός: ποιητοῦ ὃ) ἔστιν ἐνδεής οἷος ἦν "Όμηρος, πρὺς. 
τὸ ἐπιδεῖξαι Θεοῦ ἁπαλότητα. "Όμηρος γὰρ την Θεόν ην 
τέ φησιν εἶναι καὶ ἁπαλήν' τοὺς γοῦν πόδας αὐτῆς ὦπα- 
λοὺς εἶναι, λέγων 

τῆς μένθ) ἁπαλοὶ πόδες' οὐ γὰρ ἐπ οὔδεοφ 
πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἤ γε καε᾽ ἀνδρῶν κφάατα βαΐνει. 

καλῷ οὖν δοκεῖ µοι τεκµηρίω τὴν ἁπαλότητα ἀποφαίνειν, 35 
ὅτι οὐκ ἐπὶ σκληροῦ βαίνει ἀλλ’ ἐπὶ μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ 
δἡ καὶ ἡμεῖς χρησώμεθα τεκµηρίῳ περὶ Ἔρωτα ὅτι ἆπα- Ε 
λός, οὐ γὰρ ἐπὶ γῆς βαίνει οὐδ' ἐπὶ κρανίων, ἅ ἐστιν οὐ 
πάνυ μαλακά, «ἀλλ ἐν τοῖς µαλακωτάτοις τῶν ὄντων καὶ 
θαίνει καὶ οὐκεῖ. ἐν γὰρ ἤθεσι καὶ ψνταῖς Φεών καὶ ὧν- 30 
θρώπων τὴν οἴκησιν ἵδρυται, καὶ οὐκ αὖ ἑξῆς ἐν πάσαις 
ταῖς ψυχαῖον ἀλλ’ ᾗεινι ἂν σκληρὸν ἦθος ἐχούσῃ ἐντύχῃν 
ἀπέρχεται, ᾗ ὃ᾽ ἂν µαλακόν, οὐκίζεται. ἀπεόμενον οὖν 
ἄεὶ καὶ ποσὶ καὶ πάντη ἐν µαλακωτάτοις τῶν µαλακωτά- 

των, ἁπαλώτατον ἀνάγκη εἶναι. ἈΝεώτατος μὲν δή ἐστι 196 
καὶ ἁπαλώτατος, πρὸς δὲ τούτοις ὑγρὸς τὺ εἶδος. οὐ γὰρ 
ἂν οἷός τ᾿ ἦν πάνεη περιπτύσσεσθαι οὐδὲ διὰ πάσης φν- 
χῆς καὶ εἰσιὼν τὸ πρῶτον λανθάνειν καὶ ἐξιών, εἰ σκληρὸς 415 
ἦν. συµµέτρου δὲ καὶ ὑγρᾶς ἰδέας μέγα τεκµήριον ἡ 
εὐσχημοσύνη, ὃ δὴ διαφερόντως ἐκ πάντων ἁμολογουμένως «9 

Ἔφας ἴχει" ἀσχημοσύνῃ γὰρ καὶ Ἔρωτι πρὸς ἀλλήλους 
ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ κάλλος ἡ κατ ἄνθη δίαιτα τοῦ 3356 
Θεοῦ σηµαίνει: ἀνανθεῖ γὰρ καὶ ἀπηνθηκότι καὶ σώματι Ἡ 
καὶ ψυχῇ καὶ ἅλιῳ ὀεφοῦν οὐκ ἐνίξει Ἔρως, οὗ ὅ’ ἂν 
εὐανθής τε καὶ εὐώδης τόπος ᾖ, ἐνταῦθα καὶ ἴζει καὶ 40 
μένει. Περὶ μὲν οὖν κάλλους τοῦ Θεοῦ καὶ ταῦθ᾽ ἱκανὰ 
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καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται, περὶ δὲ ἀρετῆς "Εφωτος µετα 

ταῦτα λεκτίον, τὸ μὲν µέγιστον ὅτι Ἔρως οὔτ ἀδικεῖ 
οὔτ ἀδικεῖται οὔθ᾽ ὑπὸ Θεοῦ οὔτε Φεόν, οὔθ' ὑπ ὧν- 
θρώπου οὔτε ἄνθρωπον. οὔτε γὰρ αὐτὸς βίᾳ πάσχει, εἴ 

ὅτι πάσχει" βία γὰρ "Έφωτος οὐχ ἅπτεται: οὔτε ποιῶν 
6 ποιεῖ" πᾶς γὰρ ἑκὼν Ἔρωτι πᾶν ὑπηρεεεῖ, ἃ ὅ ἂν 

ἑκὼν ἑκόντι ὁμολογήσῃ, φασὶν οἱ πόλεως βασι]ῆς νόμοι 
δίκαια εἶναι. πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλείστης 
μετέχει. εἶναι γὰρ ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ κφατεῖν 

ο ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, "Έρωτος δὲ µηδεµίαν ἡδονὴν 

446 κρείττω εἶναι. εἰ δὲ ἥττους, κρατοῖντ ἂν ὑπὸ "Ερωτος, 
ὁ δὲ κρατοῖ. κρατῶν δὲ ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ὁ Ἔφως 
διαφερόντως ἂν σωφρονοῖ. καὶ μὴν εἴς γε ἀνδρίαν "Ερωτι 

Ὦ οὐδὲ ρης ἀνθίσταται. οὐ γὰρ ἔχει Έρωτα Ἂρης, ἀλλ’ 
10 Ἔρως άφη, ᾽φροδίτης, ὡς λόγος. κρείττων δὲ ὁ ἔχων 

τοῦ ἐχομένον. τοῦ ὅ᾽. ἀνδρειοτάτου τῶν ἄλλων κρατῶν 
πάντων ἂν ὠνδρειότατος εἴη. Περὶ μὶν οὖν δικαιοσύνης 
καὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρίας τοῦ Θεοῦ εἴρηται, περὶ δὲ 
"σοφίας λείπεται' Όσον οὖν δυνατόν, πειρατέον μὴ ἐλλεί- 

Ἄθπειν. καὶ πρῶτον μέν, ἵν' αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην 

Κ τιμήσω ὥσπερ ᾿Ερυξίμαχος τὴν αὐτοῦ, ποιητῆς ὁ θεὸς 
σοφὸς οὕτως ὥστε καὶ ἄλλον ποιῆσαι' πᾶς γοῦν ποιητὴς 
γίγνεται, κἂν ἄμουσος ἡ τὸ πρίν, οὗ ἂν "Έρως ἄψηται. 

ᾧ δὴ πρέπει ἡμᾶς µαρτυρίῳ χρῆσθαι, ὅτι ποιητὴς ὁ Ἔρως 
3 ἀγαθὸς ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν κατὰ µουσικήν' 
ἃ γάρ τις ἢ μὴ ἴχει ἢ μὴ οἶδεν, οὔτ ἂν ἑτέρῳ δοίη οὔτ' 
ἂν ἄλλον διδάξειε. καὶ μὶν δὴ τήν γε τῶν ζώων ποίησιν 
πάντων τίς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ "Έφωτος εἶναι σοφίαν͵ 
ᾗ γίγνεταί τε καὶ φύεται πάντα τὰ ζῶαι ἀλλὰ τὴν τῶν 

Η7 πο τεχνῶν δηµιουργίαν οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὐ μὲν ἂν ὁ θεὸφ 
οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλόγιμος καὶ φανὸς ἀπέβη, 

οὗ δ᾽ ἂν Ἔφας μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικήν γε μὴν 
καὶ ἰατρικὴν καὶ μαντικὴν ᾽Απόλλων ἀνεῦρεν ἐπιθυμίας 

καὶ ἔρωτος ἡγεμονεύσαντος, ὥστε καὶ οὗτος "Ἔρωτος ἂν 
Β as εἴη μαθητής, καὶ Μοῦσαι µουσικῆς καὶ "Ἠφαιστος χαλ- 

κείας καὶ ᾽Αθηνᾶ ἱστουργίας καὶ Ζεὺς κυβερνήσεως Θεων 
τε καὶ ἀνθρώπων. ὅθεν δὴ καὶ κατεσκενάσθη τῶν θεῶν 
τὰ πράγματα "Ἔφωτος ἐγγενομένου, δῆλον ὅτι κάλλους" 
αἴσχει γὰρ οὐκ ἔνι Ἔρως. πρὸ τοῦ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ 

40 εἶπον, πολλὰ καὶ δεινὰ Θεοῖς ἐγίγνετο, ὡς λέγεται, διὰ 
τὴν τῆς ᾽Ανάγκης βασιλείαν' ἐπειδὴ ὅ’ ὁ θεὸς οὗτος ἔφυ, 

6. ἄν τις ἑκὼν a b. ἵτις solus ᾱ. Βκκκ.) -- 7. 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΣΤΜΠΟΣΙΟΝ. 

ἐκ τοῦ ἐρᾷν τῶν καλῶν πάνε ἀγωθὰ γέγονο καὶ Φεοῖς ϱ 
καὶ ἀνθρώποι. Οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, "Έρως 
πρῶτος αὐτὸς ὧν κάλλιστος καὶ ἄριστος μετὰ τοῦτο τοῖς 
ἅλλοις ἄλλων τοιούτων αἴτιος εἶναι. ἐπέρχεται δέ µοί τι 
καὶ ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ποιῶν 5 

εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην, 
»ηνεµίαν ἀνέμων, κοίτην ὕπνον τ’ ἐνὶ κήδει. 

οὗτος δὲ ἡμᾶς ἀλλοτριότητος μὲν κενοὶ, οἰκειότητος δὲ 
πληροῖ, τὰς τοιάσδε ἔυνόδους μετ ἀλλήλων πάσας τιθεὶς 

ἐυνιέναι, ἐν Σορταῖς, ἓν χοροῖς, ἐν θνσίαι γιγνόµενος 19 
ἡγεμών' πραότητα μὲν πορίξζων, ἀγριότητα δ’ ἐξορίζων" 

φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυσµενείας' Ώεως ἀγαθοῖς, 
ΔΒκατὸς σοφοῖς, ἀγαστὸς Θεοῖς' ζηλωτὸς ἀμοίροις, κεητὸς 
εὐμοίροις' τρυφῆς, ἁβρότητος, χλιδῆς, Χαρίτων, Ἰμέρου, 
πόθου πατήρ’ ἐπιμελὴς ἀγαθῶν, ἀμελὴς κακῶν' ἐν πόνῳ, 15 

ἐν φόβῳ, ἐν πόθῳ, ἐν λόγφ κυβερνήτης, ἐπιβάτης, παρα Ε 
σεώτης τε καὶ σωτὴρ ἄριστος, ξυμµπάντων τε διῶν καὶ 

ἀνθρώπων κόσμος, ἡγεμὼν κάλλιστος καὶ ἄριστος, ᾧ χρὴ 
Έπεσθαι πάντα ἄνδρα ἐφυμνοῦντα καλῶς, καλῆς ὡδῆς 
µετέχοντα, ἣν ἄδει θέλγων πάντων θεῶν τε καὶ ἀνθρώ- 30 
πων νόημα. 

Οὗτος, ἴφη, ὁ παρ ἐμοῦ λόγος, ὦ Φαῖδρε, τῷ θεῷ 
Ὢ, τὰ μὲν παιδιᾶς, τὰ δὲ σπουδῆς µετρίας, καθ΄ 

ὅσον ἐγὼ δύναµαι, µετίχων. 
Ἐὐπόντος δὲ τοῦ ᾽Αγάθωνος πάντας ἴφη ὁ ᾿Αριοτόδη- Ἡ 494 

µος ἀναθορνβῆσαι τοὺς παρόντας, ὥς πρεπόντως τοῦ 
φιανίσχου εἰρηκότος καὶ αὐτῷ καὶ εῷ θΘιῷ. τὸν οὖν Σ0- 
κράτη εὐπεῖν βλέφαντα εἰς τὸν ᾿Εφυξίμαχον, Αρά σοι Η9 
δοκῶ, φάναι, ὦ παῖ ᾿Ακουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος δεδι- 
έναι, ἀλλ’ οὐ μαντικῶς, ἃ νῦν δὴ ἔλεγον, εἰπεῖν, ὅτι 0 
᾽Αγάθων Θαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ δ᾽ ἀπορήσοιμι; Τὸ μὲν 

ἕτερον, φάναι τὸν ᾿Εφυξίμαχον, μαντικῶς µοι δοκεῖς 
εἰφηκέναι, ὅτι ᾽Αγάθων εὖ ἐρεῖ: τὸ δὲ σὶ ἀπορήσειν, οὐκ 
οἶμαι. Καὶ πῶς, ὦ µακάριε, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, οὐ 
μέλλω ἀπορεῖν καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλος ὁσεισοῦν, μέλλων λέξειν 1; Β 
μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν Ἰόγον ῥηθέντα; καὶ τὰ 
μὶν ἄλλα οὐχ ὁμοίως μὲν θαυμαστά: τὸ δ᾽ ἐπὶ τελευτῆς 
τοῦ κάλλους τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων τίς οὐκ ἂν ἐξε- 

πιάγη ἀκούων; ἐπεὶ ἔγωγε ἐνθυμούμενος ὅτι αὐτὸς οὐχ 

οἷός τ’ ἔσομαι οὐδ᾽ ἐγγὺς τούτων οὐδὲν καλὸν εἰπεῖν, ὑπ 40 

αἰσχύνης ὀλίγου ἀποδρὰς ᾠφχόμην, εἴ πῃ εἶχον. καὶ γάρ ϱ 
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µε Γοργίου ὁ λόγο, ἀνεμίμνησκεν, ὥστε ἀτεχνῶς τὸ τοῦ 
ὩὉμήρου ἐπεπόρθη: ἐφοβούμην µή µοι τελευτῶν ὁ ᾽Αγά- 
Θων Γοργίονυ κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν 
ἐμὸν λόγον πέµψας αὐτόν µε λίθον τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσειε. 

σκαὶ ἐνενόησα τότε ἄρα καταγέλαστος ὤν, ἠἡνίκα ὑμῖν 
3 ὠμολόγου» ἓν τῷ μέρει μεθ ὑμῶν ἐγκωμιάσεσθαι τὸν 

Ἔρωτα καὶ ἔφην εἶναι δεινὸς τὰ ἐρωτικά, οὐδὲν εἰδὼς 
ἄρα τοῦ πράγματος, ὡς ἔδει ἐγκωμιάξειν ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν 
γὰρ ὑπ᾿ ἀβετερίας ὤμην δεῖν τἀληθῆ λέγειν περὶ ἑκάσεου 

ιοτοῦ ἐγκωμιαζομένου, καὶ τοῦτο μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν 
δὲ τούτων τὰ κάλλιστα ἐκλεγομένους ὡς εὐπρεπέστατα 
ειθέναι. καὶ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ ἐρῶν, ὡς 
εἰδὼς τὴν ἀλήθειαν τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν. τὸ δὲ ἄρα, ὡς 
ἔοικεν, οὐ τοῦτο ἦν τὸ καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ τὸ 

Ες ὡς μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι καὶ ὡς κάλλιστα, 
ἐἑάν τε ᾗ οὕτως ἔχοντα ἐάν τε µή. εἰἶ δὲ φευδῆ, οὐδὲν 
ἄρ ἦν πρᾶγμα. προὐῤῥήθη γάρ, ὡς ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος 
ἡμῶν τὸν Ἔρωτα ἐγκωμιάξειν δόξει, οὐχ ὅπως ἐγκωμιά- 
σεται. διὰ ταῦτα δή, οἶμαι, πάντα λόγον κινοῦντες ἆνα- 

αυ τίθετε τῷ Ἔρωτι, καὶ φατὶ αὐτὸν τοιοῦεόν τε εἶναι καὶ 
τοσούτων αἴειον, ὅπως ἂν φαίνηται ὡς κάλλιστος καὶ 

ἄριστος, δῆλον ὅτι τοῖς μὴ Ἠιγνώσκονσιν' οὐ γάρ που 
τοῖς γε εἰδόσι. παὶ καλῶς γ ἔχει καὶ σερνῶς ὁ ἔπαινος. 
ἁλλὰ γὰρ ἐγὼ οὐκ ᾖδη τὸν τρόπον τοῦ ἐπαίνου, οὐδ' 

ασ εἰδὼς ὑμῖν ὡμολόγησα καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει ἐπαινέσε- 
σθαι. ἡ γλῶττα οὖν ὑπέσχετο, ἡ δὲ φρὴν οὔ. χαιρέεω 
δή. οὐ γὰρ ἔτι ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον’ οὐ γὰρ 
ἂν ὀυναίμην. οὐ μέντοι ἀλλὰ τά γε ἀληθῆ, εἰ βούλεσθε, 

Β Ἅἠἐθέλω εἰπεῖν κατ ἐμαντόν, οὐ πρὸς τοὺς ὑμετέρους λό- 
Ί9γους, ἵνα μὴ γέλωτα ὄφλω. ὕρα οὖν, ὦ Φαΐδρε, εἴ τι 

καὶ τοιούτου λόγου δέει, περὶ Ἔρωτος τἀληθῆ λεγόμενα 
ἀχούειν, ὀνόμασι δὲ καὶ θέσει ῥημάτων τοιαύτῃ ὁποία 
ἄν τις τύχῃ ἐπελθοῦσα. ἨΤὺν οὖν Φαῖδρον ἔφη καὶ 
τοὺς ἄλλους κελεύειν λέγειν, dan αὐτὸς οἴοιτο δεῖν εἰπεῖν, 

βὐ ταύτῃ. Ἔτι τοίνυν, φάναι, ὦ Φαϊδρε, πάρες µοι ᾽Αγά- 
Φωνα σµίκρ ἄττα ἐρέσθαι, ἵνα ἀνομο]ογησάμενος παρ 

ο αὐτοῦ οὕτως ἤδη λέγω. ᾽Αλλὰ παρίηµι, φάναι τὸν Φαῖ- 
ὅρον, ἁλλ᾽ ἐρώτα. Μετὰ ταῦτα δὴ τὸν Σωκράτη ἔφη 
ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι. 

“0. Καὶ μήν, ὦ φίλε Ἀγάθων, καλῶς µοι ἔδοξας καθη- 
γήσασθαι τοῦ λόγον, λέγων ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν 
ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τίς ἐστιν ὁ Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἔργα 
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αὐτοῦ. ταύτην τὴν ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἴθι οὖν µοι περὶ 
Ἔρωτος, ἐπειδὴ καὶ τἆλλα καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς διῆλ- 
8ες οἷός ἐσει, καὶ τόδε εἰὐπέ' πύτερόν ἔσει τοιοῦτος οἷος D 
εἶναί τινος ὁ Ἔφως ἔρως, ἢ οὐδενός; ἐρωτῶ δ᾽ οὐκ εἰ 

μητρός τινος ἢ πατρός ἴσει -- γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ 5439 
ἐρώτημα, εἰ Ἔρως ἐστὶν ἔρως μητρὺς ἢ πατρός --, ἀλλ 
ὥσπερ ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο πατέρα ἠρώτων, ἆφα ὁ πατήρ 
ἐσει πατὴρ τινὸς ἢ οὔ: εἶπες ἂν δή πού µοε, εἰ ἑβούλου 
καὶῶς ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἔστιν υἱέος γε ἢ θυγατρὺς ὁ 
πατὴρ πατήρ ἢ οὔ; Πάνυ γε, φάναι τὸν ᾿αγάθωνα. 10 
Οὐκοῦν καὶ ἡ µήτηρ ὠσαύτως; Ὁμολογῆσαι καὶ τοῦτο. Ἑ 
Ἔτι τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ἀπύχριναι ὀλήψῳ πλεία, 
ἵνα μᾶλλον καταµάθῃς ὃ βούλομαι. εἰ γὰρ ἐροίμην, τί 

δέ; ἀδελφός, αὐτὸ τοῦῦ᾽ ὕπερ ἔστιν, ἔστι τενὸς ἀδελιφὸς 
ἢ οὔ; Φάναι εἶναι. Οὐκοῦν ἀδε]φοῦ ἢ ἀδελφῆς;  "Όμο- 15 
λογεῖν. Πειρῶ δή, φάναι, καὶ τὸν ἔρωχα εὐπεῖν. ὁ Ἔρως 
ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς ἢ τινός; Πάνυ μὲν οὖν ἔσειν. Τοῦτο 
μὲν τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, φύλαξον παρὰ σαντῷ 

µεμνηµένος ὕτου" τοσόνδε δὲ εἰπέ, πότερον ὁ Ἔρως ἐκείνου 
οὗ ἔσειν ἔρως, ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ ἢ οὔ; Πάνο γε, φάναι. 39 
Πότερον ἔχων αὐτὸ οὗ ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ, εἶτα ἐπιθν- 
μεῖ τε καὶ ἐρᾷ, ἢ οὐκ ἔχων; Οὐκ ἴχων, ὡς τὸ εὐκός γε, 
φάναι. Σκόπει δή, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ἀντὶ τοῦ εἰκό- 
τος εἰ ἀνάγκη οὕτως, τὸ ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν οὗ ἐνδεές 
ἐσειν, ἢ μὴ ἐπιθυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐνδεὶς ᾖ. ἐμοὶ μὲν γὰρ 15 493 
Φαυμαστῶς δοκεῖ, ὦ ᾽γάθων, ὡς ἀνάγκη εἶναι. σοὶ δὲ Β 
πῶς; Κάμοί, φάναι, δοκεῖ. Καλῶς 1έγεις. ἀρ᾽ οὖν βού- 

λοικ᾿ ἄν τις µέγας ὢν μέγας εἶναι, ἢ ἰσχυρὸς ὤν ἰσχυρός; 
᾿Αδύνατον ἐκ τῶν ὠμολογημένων. Οὐ γάρ που ἐνδεὴς ἂν 
εἴη τούτων ὃ γε ὧν. ᾿Αληθῆ λέγες. Εὺ γὰρ καὶ ἰσχυρὸς 50 
ὢν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἶναι, φάναι τὸν Σωκράτη, καὶ τα- 
χὺς ὤν ταχύς, καὶ ὑγιὴς ὤν ὑγιής, -- ἴσως γὰρ ἄν τις 

ταῦτα οὐηθείη καὶ πάντα τὰ τοιαῦεα, τοὺς ὄντας τε τοι- 
οὗτους καὶ ἔχοντας ταῦτα τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ ἐπιθν- C 
μεῖν, ἵν' οὖν μὴ ἐξαπατηθῶμεν, τούτου ἕνεκα λέγω. 33 
τούτοις γάρ, ὦ ᾽γάθων, εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκαστα 
τούτων ἐν τῷ παρόνει ἀνάγκη ἃ ἔχουσιν, ἐάν τε βού- 
λωνται ἐάν τε µή, καὶ τούτον γε δή πον τίς ἂν ἐπιθυ- 
µήσειεν; ἀλλ’ ὄταν εις λέγῃ ὅει ᾿Εγὼ ὑγιαίνων βούλομαι 
καὶ ὑγιαίνεν καὶ πλουτῶν βούλομαι καὶ πλουτεῖν, καὶ φο 
ἐπιθυμῶ αὐτῶν τούτων ἃ χω, εἴποιμεν ἂν αὐτῷ ὅτι Σύ, 
ὦ ἄνθρωπε, πλοῦτον κεκτηµένος καὶ ὑγίεαν καὶ ἰσχὺν b 

3. Ὁμήρου) Odyss. ἆ, 633 εεα. 
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βούχει καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα κεκτῆσθαι, ἐπεὶ 
ἐν τῷ γε νῦν παρόντε, εἴκε βούλει εἴεε µή, ἴχεις. σκόπει 

οὖν, ὅταν τοῦτο Λέγῃς ὅτι ᾿Επιθυμῶ τῶν παρόντων, εἰ 
ἄλλο τι λέγεις ἢ τόδε, ὅτι Βούλομαι τὰ νῦν παρόντα καὶ 

δες τὸν ἔπειτα χρόνον παρεῖναι. ἄλλο τι ὁμολογοῖ ἄνι 
Συμφάναι ἔφη τὸν ᾿Αγάθωνα. Εὐεῖν δὴ εὖν Σωκράτη, 
Οὐκοῦν τοῦτό γ ἐστὶν ἐκείνου ἐρῷν ὃ οὕπω ἔτοιμον αὐτῷ 
ἐστὶν οὐδὶ ἔχέι, τὸ εἰ τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι 

Ἐ αὐτῷ σωζόμενα τὰ νῦν παρύντα; ΓΠάνν γε, φάναι. Καὶ 

397 ιοοὗτος ἄρα καὶ ἄλλος πᾶς ὁ ἐπιθυμῶν τοῦ μὴ ἱτοίμου 
ἐπιθυμεῖ καὶ τοῦ μὴ παρόντος, καὶ ὃ μὴ ἔχει καὶ ὃ μὴ 
ἴστιν αὐτὸς καὶ οὗ ἐνδεής ἐστι, τοιαῦτ ἄττα ἐσεὶν ὧν ἡ 
ἐπιθυμία τε καὶ ὁ ἔρως ἐστίν. Πάνν Υ, εἰπεῖν. "Ιθι δή, 
φάναι τὸν Σωκράτη, ἀνομολογησώμεθα τὰ εἰρημένα. ἄλλο 

τὔτι ἔσειν ὁ Ἔρως πρῶτον μὶν τωῶν, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν 
Φ0ι ᾖἴνδεια παρῇ αὐτῷ; Ναί, φάναι Ἐπὶ δὴ τούτοις ἄνα- 

µνήσθητι, τίνων ἔφησθα ἐν τῷ Ιόγῳ εἶναι τὸν "Έφωτα. 
εἰ δὲ βούλει, ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι γάρ σε οὑτωσί πως 
εἰπεῖν, ὅτι τοῖς θεοῖς κατεσκενάσθη τὰ πράγματα δύ 

30 ἔρωτα καλών: αἰσρῶν γὰρ οὐκ εἴη ἔρως. οὐχ οὗτωσί 

πως ἔλεγε; Εἶπον γάρ, φάναι τὸν ᾽Αγάθωνα. Καὶ ἐπι- 
εικῶς γε λέγεις, ὦ ἱταῖρε, φάναι τὸν Σωκράτη. καὶ εἰ 
τοῦτο οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ὁ Ἔφως κάλλους ἂν εἴη ἔρως, 
αἴσχους δ᾽ οὔ; Ὡμολόγε. Οὐκοῦν ὡμολόγηται, οὗ ἐνδεής 

15 ἶστι καὶ μὴ ἴχει, τούτου ἐρᾷν; Ναί, εἰπεῖν. Ἐνδεὴς ἄφ' 
ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει ὁ Ἔφως κάλλορ, Ανάγκη, φάναι Τί 
δέ; τὸ ἐνδεὶς κάλλους καὶ μηδαμῇ κεκτηµένον κάλλος ἄρα 
λέγεις σὺ καλὺν εἶναι; Οὐ δῆτα. Ἔει οὖν ὁμολογεῖς Έρωτα 
καλὸν εἶναι, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; Καὶ τὸν ᾽Αγάθωνα εἰ- 

4ο πεῖν Κινδυνεύω, ὦ Σώκφατες, οὐδὶν εἰδέναι ὧν τότε 
εἶπον. Καὶ μήν καλῶς γε εἶπες, φάναι, ὦ ᾽Αγάθων. ἀλλὰ 

ϱ  σμικρὸν ἔτι εἰπέ' τάγαθὰ οὐ καὶ καλὰ δοκεῖ σοι εἶναι; 
"Εμοιγε. Εἰ ἄρα ὁ "Εφως τῶν καλών ἐνδεής ἐσει, τὰ δὲ 
ὠγαθὰ καλά, κῶν τῶν ἀγαθῶν ἐνδεὴς εἴη. Εγώ, φάναι, 

3. ὦ Σώχρατες, σοὶ οὐκ ἂν δυναίµην ἀνειλέγειν, ἀλλ’ οὕτως 
ἐχίτω ὦς σὺ λέγει. Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι, ὦ 
φιλούμενε γάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν, ἐπεὶ Σωκράτει 
γε οὐδὲν χαλεπόν. 

υ Καὶ οἳ µέν γε ἤδη ἑάσω: τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ τοῦ 
0 Ἔρωτος ὃν ποτ᾽ ἤκουσα γυναικὸς Μαντινικῆς «ἀιοτίμας, 

Αρ ἢἩ ταῦτά τε σοφἡ ἦν καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ᾿Αθηναίοις ποτὶ 
Δυσαμένοις πρὸ τοῦ λοιμοῦ δέκα ἴτη ἀναβολὴν ἐποίησε 
τῆς νόσου, ἣ δὴ καὶ ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν, -- ὃν οὖν 
ἐκείνη ἕλεγε λόγον, πειράσοµαι ὑμῖν διελθεῖν ἐκ τῶν ὤμο- 

1ὔ νων ἐμοὶ καὶ ᾽Αγάθωνι, αὐτὸς ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ, ὅπως 
ἂν δύνωµαι. δεῖ δή, ὦ ᾽Αγάθων, ὥσπερ οὐ διηγήσω, 
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7. Οὐκοῦν δὴ τοῦτο a. — v. σῶ όμενά µοι παρόντα ΧόΏδιωρ, σωζι 
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διλθεῖν αὐτὸν πρῶτον, τίᾳ ἐστιν ὁ Ἔρως καὶ ποῖός τρ κ 
ἔπεια τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοκεῖ οὖν µοι ῥᾷστον εἶναι οὕτω 
διλθεῖν, ὥς ποτέ µε ἡ ξένη ἀνακρίνουσα ὄψήει. σχεδὸν 
γάρ τι καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὴν ἕεερα τοιαῦτα ἔλεγον, οἴάπερ 

»ῦν πρὸς ἐμὶ Αγάθων ὡς εἴη ὁ "Έρως μέγας θεός, εἴη 
δὲ τῶν καλῶν. ἤλεγχε δή µε τούτοις τοῖς λόγοις οἶσπερ 
ἐγὼ τοῦτον, ὧρ οὔτε καλὸς εἴη κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον οὔτε 

ἀγαθός. καὶ ἐγώ, Πώς λέγεις, ἔφην, ὦ «Διοτίμα; αἰσχρὸς 
ἄρα ὁ "Έρως ἐοτὶ καὶ κακός; Καὶ ἤ, Οὐκ εὐφημήσεις: 
ἔφη: ἢ οἵει, ὃ ει ἂν μὴ καλὸν ᾖ, ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι 19 
αἰσχρόν; ΠΜάλιστά γε. Ἡ καὶ ἂν μὴ σοφόν, ἆμαθές; ἢ «0 
οὐκ ᾖσθησαι ὅτι ἴστι τι μεταξὺ σοφίας καὶ ἁμαθίας; 
Τί τοῦτο; Τὸ ὀρθὰ δοξάζειν καὶ ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον 
δοῦναι οὐκ οἶσθ', ἔφη, ὅτι οὔτε ἐπίστασθαί ἐστιν" ἄλογον 
γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη; οὔτε ἁμαθία' τὸ γὰρ ι5 {07 
τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς ἂν εἴη ἁμαθία; ἴσει δὲ δή που 

τοιοῦτον ἡ ὀρθὴ δόξα, μεταξὺ φρονήσεως καὶ ἁμαθίαρ. 
Αληθῆ, ἦν ὃ’ ἐγώ, λέγει. Μὴ τοίνυν ἀνάγκαξε, ὃ μὴ 
καλόν ἔσειν, αἰσχρὸν εἶναι, μηδὶ ὃ μὴ ἀγαθόν, κακόν. ϐΒ 
οὕτω δὲ καὶ τὸν "Έρωτα ἐπειδὴ αὐτὸς ὁμολογεῖς μὴ εἶναι 1ο 
ἀγαθὸν μηδὲ καλόν, μηδέν τι μᾶλλον οἵσυ δεῖν αὐτὺν 
αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναι, ἀλλά ει µεταξύ, ἔφη, τούτοιν. 

Καὶ µήν, ἦν δ’ ἐγώ, ὁμολογεῖταί γε παρὰ πάντων μέγας 
Φεὸς εἶναι. Τῶν μὴ εἰδύτων, ἔφη, πάντων λέγεις ἢ καὶ 
τῶν εἰδότων: Ἠυμπάντων μὲν οὖν. Καὶ ἢ γελάσασα, Καὶκο 
πῶς ἄν, ἴφη, ὦ Σώκφατες, ὁμολογοῖτο μέγας Θεὸς εἶναι ϐϱ 
παρὰ τούτων, οἳ φασιν αὐτὸν οὐδὲ θεὺν εἶναι; Τίνες 

οὗτοι; ἦν ὃ’ ἐγώ. Εἰς μέν, ἴφη, σύ, µία ὃ' ἐγώ. Κάγὼ 
εἶπον, Πῶς τοῦτο, ἔφην, Ἀέγεις; Καὶ ἤ, Ῥᾳδίας, 
ἔφη. λέγε γάρ µοι, οὐ πάντας θεοὺρ φὴςρ εὐδαίμοναρ ο 
εἶναι καὶ καλούς; ἢ τολµήσαιᾳ ἄν τινα μὴ φάναι καλόν 
τε καὶ εὐδαίμονα Φεῶν εἶναι; Μὰ «ἱ) οὐκ ἔγωγ, ἔφην. 
Εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγεις οὐ τοὺς εἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ 

κεκεηµένους; ΓΠάνυ γε. ᾽Αλλὰ μὴν "Ερωτά γε ὠμολόγηκας D 
δι᾽ ἔνδειαν τῶν ἀγαθῶν καὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν τού- 15 458 
των ὧν ἐνδεής ἐστιν. Ὡμολόγηκα γάρ. Πῶς ἂν οὖν 

θεός εἴη ὃ γε τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἅμοιρος: Οὐδαμῶς, 
ὥς Υ) ἔοικεν. ὉΟρᾶς οὖν, ἴφη, ὅτι καὶ σὺ Ἔρωτα οὗ 

Θιὸν νομίζεις; Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη ὁ Ἔρως: θνητός; 
"Ἠκιστά γε. ᾽Αἰλὰ τί µήν; ΄Ὥσπερ τὰ πρότερα, ἔφη, µε-4ω 
ταξὺ Θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. Τί οὖν, ὦ ἀιοτίμα; «4αΐ- 
µων μέγας, ὦ Σώκρατες' καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιµόνιον µε- 
ταξύ ἐσει Θεοῦ τε καὶ θνητοῦ. Τίνα, ἦν δ' ἐγώ, δύναμιν Ε 
ἔχον; Ἑρμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον Θεοῖς τὰ παρ ἂν- 
θρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν, τῶν μὲν τὰς as 
δεήσει; καὶ θνσίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιεάξεις τε καὶ ἀμοιβὰς 
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τῶν Θνσιῶν. ἐν µέσω δὲ ὃν ἀμφοτέρων συμπληροῖ, ὥσ- ομενος ἐνδεῆς εἶναι οὗ ἂν οἵηταί ῥπιδιῖοθαι. Τίνες 
8 τε τὸ πῶν αὐτὸ ΄ ς οὖν, ἔφην ἐγώ, ὦ . οἳ φιλοσοφοῦνεες, εἰ µήτε 494 . 

τε περὶ. οἱ συφοὶ μήτε οἳ ΄40λον δή, ἴφη, τοῦτό γε ἤδη Β κ 
ο τος. — —— -- ον πήρα ἕ α- 

τα ην. ὁ Ἔρως, ἴστι γὰρ δὴ τῶν καλλίοτων ἡ σοφία, Ἔφως ὅ’ 5 ΄ 
. μα ος ' Ἔρωτα φιλύ- Α 

σὐφοῦ κ 

Γι) ᾿ . 

- “φάφημ δὲ ο δρ 4 

; . , 

⸗ τοι- τν 8 4 

κ ΄. ; [ τν . 

(αν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις; Τοῦτο δὴ μετὰ ———— — 
χρατες, πειράσομαί σε διδάξαι. ἴσει δὴ πςν ——— -- 

η τοιοῦτος καὶ οὕτω γεγονὼς ὁ ” » ἔσει δὲ τῶν καλῶν, κ 

ὧς σὺ «εἰ δέ τις ἡμᾶς ἔροιτο τῶν καλῶν ἐσεὶ ὁ 9 ι ι 
οἱ "ρως, ὀκρατέρ-τε καὶ 4ιοτίμα; ὧδε δὲ ερον . 

το ἐρῶ, Ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν τί ἐφᾷ; Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι 
Ὠνίαθαι «ὐοῥ. "ΑΜ ἰκικοθ, Ίφη ή ἀπόναν νά κ ᾽ 
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τόδε. οἶσθ) ὅτι ποίησίς ἐστί τι πολύ. ἡ γάρ τοι ἐκ τοῦ γάρ, ἴφη, ὦ Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ κατὰ τὸ 
μὴ ὄντος εἰς τὸ ὃν ἰόνει ὀτφοῦν αἰτία πᾶσά ἐστι ποίησι, σώμα καὶ κατὰ τὴν φυχήν, καὶ ἐπειδὰν ἕν τινι ἡλικίᾳ 

6 ὥστε καὶ αἲ ὑπὸ πάσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι παιήσει Ὑένωνται, είκτειν ἐπιθυμεῖ ἡμῶν ἡ φύσιρ. είκτειν δὲ ἐν 
εἰσὶ καὶ ol τούτων δημιουργοὶ πάντες ποιηταί. ᾽Αἱηθῆ μὲν αἰσχρῷ οὐ δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῶ. [ἡ γὰρ ἀνδρὸς 

λέγει. Αλ’ ὅμως, ἡ d ἤ, οἶσθ' ὅτι οὐ καλοῦνται ποι- καὶ γυναικὸς συνοναία τόκος ἐστέν.] ἴσει δὲ τοῦτο Θεῖον 5 
ηταὶ ἆλλ᾽ ἄλλα ἴχουσιν ὀνόματα, ἀπὸ δὲ πάσης ἑῆς ποι- τὺ πρᾶγμα, καὶ τοῦτο ἐν Ὀνητῷ ὄντι τῷ ζώῳ ἀθάνατόν 
ήσεως ἓν µύφιον ἀφοφιοθὲν τὸ περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰ ἐστιν, ἡ κύησις καὶ ἡ γέννησις. τὰ δ’ ἐν τῷ ἀναρμόστῳ 
µέτρα τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι προσαγορεύεται. ποίησις γὰρ ἀδύνατον γενέσθαι. ἀνάρμοστον δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ D 
τοῦτο µόνον καλεῖται, καὶ οἱ ἔχοντες τοῦτο τὸ µόριον τῆς τῷ Θείω, τὸ δὲ καὶὸν ἁρμόττον. ἨΜοῖρα οὖν καὶ Εἰεί- 

Ιοποιήσεως ποιηταί. ᾽ληθῆ λέγις, ἔφην. Οὕτω τοίνυν ἍΌυια ἡ καλλονή ἐστι τῇ γενέσει. διὰ ταῦτα ὅταν μὲν καλῷ ιο 
Ὦ καὶ περὶ τὸν ἔρωτα τὸ μὲν κεφάλαιόν ἐστι πᾶσα ἡ τῶν προσπελώξῃ τὸ κυοῦν, [λεώφ τε γίγνεται καὶ εὐφραινό- 

ἀγαθῶν ἐπιθυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν, ὁ µέγισεός τε µενον διαχεῖται καὶ είκτει τε καὶ γεννᾷ ὅταν δὲ αἰσχρῷ, 
καὶ δολερὸς ἔρως παντί: αλλ οἱ μὲν ἄλλη τρεπόµενοι σκυθρωπόν τε καὶ λυπούμενον συσπειρᾶται καὶ ὠποτρέ- 
πολλαχῇ ἐπ᾽ αὐτόν, ἢ κατὰ χρηματισμὸν ἢ κατὰ φιλο- πεται καὶ ἀνείλλεται καὶ οὐ γεννᾷ, ἁλλὰ ἴσχον τὸ κύημα {938 

399 15 γυµνασείαν ἢ κατὰ φιλοσοφίαν, οὔτ' ἐρῷν καλοῦνται οὔτ Ἰαλεπῶς φέρει. ὅθεν δὴ τῷ κνοῦνεί τε καὶ ἤδη σπαργῶντι 0 
ἐρασταί, οἱ δὲ κατὰ ἓν τι εἶδος ἐόντες τε καὶ ἐσπουδα- µπολλὴ ἡ πτοίησις γέγονε περὶ τὺ καλὸν διὰ τὸ μεγάλης ἘΕ 

4Η κότες τὸ τοῦ ὅλου ὄνομα ἴσχουσιν, ἔρωτά τε καὶ ἐρῶν καὶ οὠδίνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔσει γάρ, ὦ Σώκρατες, ἔφη, 
ἐρασταί. Κινδυνεύεις ἀληθῆ, ἔφην ἐγώ, λέγειν. Καὶ οὐ τοῦ καλοῦ ὁ ἔρωςφ, ὡς σὺ οἴει. ᾽Αλὰ τί µήν; Tijc 
λέγεται μέν γέ τις, ἔφη, λόγος, ὧς οἳ ἂν τὸ ἥμισυ ἕαυ- γεννήσεως καὶ τοῦ τόκου ἐν τῷ καλῷ. Εἶεν, ἦν ὅ' ἐγώ. 

Εποτῶν ζητῶσιν, οὗτοι ἐρῶσιν' ὁ δ' ἐμὸς Ἰόγος οὔθ' ἡμίσεός Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί δὴ οὖν τῆς γεννήσεως; "Ότι ἄει- 30 
φησιν «εἶναι τὸν ἴρωτα οὔθ) ὕλον, ἐὰν μὴ τυγχάνῃ γέ γενές ἐσει καὶ ἀθάνατον ὡς θνητῷ ἡ γέννησις. ἀθανασίας 
που, ὦ ἱταῖρε, ἀγαθὸν ὄν, ἐπεὶ αὐτῶν γε καὶ πόδας καὶ δὲ ἀναγκαῖον ἐπιθυμεῖν μετὰ ἀγαθοῦ ἐκ τῶν ὥὦμολογη- Φ01 
τεῖρας ἐθέλονοιν ἀποτέμνισθαι οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν αὐτοῖς µένων, εἴπερ τοῦ ἀγαθοῦ ἑαντῷ εἶναι ἀεὶ ἔρως ἐστίν. 

δοκῇ εὰ ἑαυτῶν πονηρὰ εἶναι. σὐ γὰρ τὸ ἑαυτῶν, οἶμαι, ἀναγκαῖον δὴ ἐκ τούτον τοῦ λόγου, καὶ τῆς ἀθανασίας 
35 ἕκαστοι ἀσπάζονται, εἰ μὴ εἴ τις τὸ μὲν ἀγαθὸν οἰκεῖον µτεὐν ἔρωτα εἶναι. 35 

καλεῖ καὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὶ κακὸν ἀλλότριον: ὡς οὐδέν γε Ταῦτά τε οὖν πάντα ἐδίδασκέ µε, ὁπότε περὶ τῶν 
406 Ἅᾖἄλο ἐσὶν οὗ ἐρῶσιν ἄνθρωποι, ἢ τοῦ ἀγαθοῦ. ἢ σοὶ ἐρωτικῶν λόγους ποιοῖτο, καί ποτε ἤρετο Τί οἴει, ὦ Σώ- 

δοκοῦσιν; Μὰ «Οἱ οὐκ ἔμοιγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. ᾽40 οὖν, ἡ δ᾽ κρατεί αἴειον εἶναι τούτον τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιθν- 
ᾖ, οὕτως ἁπλοῦν ἐστὶ λέγειν ὄτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ ἀγαθοῦ µίας; ἢ οὐκ αἰσθάνει ὡὧς δεινῶς διατίθεται πάντα τὰ 

πο ἐρῶσιν; Ναί, ἔφην. Τί δὲ; οὐ προσθετέον, ἴφη, Ότικαὶ θηρία, ἐπειδὰν γεννᾷν ἐπιθυμήσῃ, καὶ τὰ πεζὰ καὶ τὰ 10 
εἶναι τὸ ἀγαθὸν αὐτοῖς ἐρῶσιν; Ἱροσθετέον. ΑΡ οὖν, πτηνά, νοσοῦνεά τε πάντα καὶ ἐρωτικῶς διατιθέµενα, Β 
ἔφη, καὶ οὐ µόνον εἶναι ἀλλὰ καὶ ἀεὶ εἶναι; Καὶ τοῖτο πρῶτον μὲν περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα περὶ 
πφοσθετέον. ᾿ Ἔσειν ἄρα νἰλήβδην, ἔφη, ὁ ἔρως τοῦ τὸ τὴν τροφὴν τοῦ γενοµένου, καὶ ἔτοιμά ἐστιν ὑπὶρ τούτων 
ἀγαθὺν αὐτῷ εἶναι αεί. ᾿Αληδέατατα, ἔφην ἐγώ, λέγει. καὶ διαµάχεσθαι τὰ ἀσθενέσατα τοῖς ἰἐσχυροτάτοις καὶ 43Τ 

Ἠ ab Ὅτε δή τούτου ὁ ἔρωρ ἐοτίν, ἡ δ' ἤ, τῶν τίνα τρόπον ἐπεραποθνήσκειν, καὶ αὐτὰ τῷ λιμῷ παφατεινόµενα, ὥστε 3 
διωκόντων αὐτὸ καὶ ἐν τίνι πράξει ἡ σπουδὴ καὶ ἡ ξύν- ἐκεῖνα ἐκτρέφειν, καὶ ἄλλο πῶν ποιοῦντα. τοὺς μὲν 
τασις ἔρως ἂν καλοῖτο; τί τοῦτο ευγχάνει ὂν τὸ ἔργον; γὰρ ἀνθρώπους, ἔφη, οἴοιτ ἄν τι ἐκ λογιομοῦ ταῦτα 

435 χεις εὐπεῖν: Οὐ μέντ ἂν σέ, ἔφην ἐγώ, ὦ «ἀιοτίμα, ποιεῖν' τὰ δὲ Φηρία τίς αἰεία οὕτως ἐρωτικῶς διατίθε- 
ἐθαύμαζον ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ἐφοίτων παρὰ σἳ αὐτὰ ταῦτα σθαι; ἴχεις λέγειν; Καὶ ἐγὼ αὖ ἴλεγον ὅτι οὐκ εἰδεην. C 

φυμµαθησόµενος. λλ’ ἐγώ σοι, ἴφη, ἐρῶ. ἔσει γὰρ τοῦτο "Ἡ ὅ’ εἶπε, «4ιανοε οὖν δεινός ποτε γενήσεσθαι τὰ ἐρω- 40 
τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν. τικά, ἐὰν ταῦτα μὴ ἐννοῆς; Αλλὰ διὰ ταῦτά τοι, ὦ «1ἱο- 
Μαντείας, ἦν ὅ' ἐγώ, δεῖται ὕ τί ποτε λέγεις, καὶ οὐ τίµα, ὕπερ νῦν δὴ εἶπον, παρὰ οἳ ἤκω, γνοὺς ὄει δϊδα- 

ο µανθάνω. Αλ ἐγώ, ἡ δ' ἤ, σαφέστερον ἐρῶ. κωοῦαι σκάλων δέοµαι. ἀλλά µοι λέγε καὶ τούτων τὴν αἰτίαν καὶ 
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τών ἅλλων τῶν περὶ τὰ ἐρωτικά. Εἰ τοίνυν, ἴφη, πι- 
στεύεις ἐκείνου εἶναι φύσει τὸν ἔρωτα οὗ πολλώκις ὦμο- 

Ὁ λογήκαµε», μὴ θαύμαφε. ἐνταῦθα γὰρ τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ 
λόγον ἡ θνητή φύσις ζητεῖ κατὰ τὸ δυνατὺν ἄεί τε εἶναι 

ο καὶ ὠθώνατος. δύναται δὲ ταύτῃ µόνον τῇ γενέσεε, ὅτι 
del καταλείπει ἕτερον νέον ἀνεὶ τοῦ παλαιοῦ, ἐπιὶ καὶ 

ἐν ᾧ ἓν ἕκαστον τῶν ζώων ξῆν καλεῖται καὶ εἶναι τὸ αὐτό, 
οἷαν ἐκ παιδαρίου ὁ αὐτὸς λέγεται ἕως ἂν πρεσβύτης 
γένηται" οὗτος μέντοι οὐδέποτε τὰ αὐτὰ ἔχων ἐν αὐτῷ 

id ὅμως ὁ αὐτὸς καλεῖεαι, ἀλλὰ νέος ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ 
ἀπολλύς, καὶ κατὰ τὰς τρίχας καὶ σάρκα καὶ ὀστᾷ καὶ 
αἷμα καὶ ἑύμπαν τὸ σώμα. καὶ μὴ ὅτι κατὰ τὸ σῶμα, 
ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν φυχὴν οἱ τρόκαε, τὰ ἦθη, δόξαε, 
ἐπιθυμίαι, ἠδοναί, ἀὔπαι, φόβοι, τούτων ἕκαστα οὐδέ- 

ποτε τὰ αὐτὰ πάρεσειν ἑκάστω, ἀλλὰ τὰ μὲν γίνεται, 
τὰ δὲ ἀπόλλνται. πολὺ δὲ τούτων ἀτοπώτερον ἔτι ὅτι 

908 καὶ αἱ ἐπισεῆμαι μὴ ὅτι αἲ μὲν γίγνονται, αἱ δὲ ἀπόλ- 
Άννται ἡμῖν, καὶ οὐδέπυτε οἱ αὐτοί ἐσμεν οὐδὲ κατὰ τὰς 
ἐπιατήμας, ἀλλὰ καὶ µία ἑκάστη τῶν ἐπιστημῶν ταὐτὸν 

φιπάσχει. ὃ γὰφ καλεῖται πελετᾶν, ὡς ἐξιούσης ἐστὶ τῆς 
350 ᾖἐπιστήμης' λήθη γάρ ἐπισεήμης ἔξοδος, µελέτη δὲ πάϊιν 

καινἠν ἐμποιοῦσα ἀνεὶ τῆς ἀπιούσης μνήμην σώζει τὴν 
ἐπιοτήμην, ὥστε τὴν αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. τούτω γὰρ τῷ 
τρόπῳ πᾶν τὸ θνητὺν σώζεται, οὗ τῷ παντάπασι τὸ αὐτὸ 

Β ο ἀεὶ εἶναι ὥσπερ τὸ Φεῖον, ἁλιὰ τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ παλαι- 
ούμενον ἕτερον νέον ἑγκαταλείπειν οἷον αὐτὸ ἦν. ταύτῃ 

τῇ µηχανῇ, ὦ Σώκρατες, ἴφη, Ὀνητὺν ἀθανασίας µετέ- 
χει, καὶ σώμα καὶ τἆλλα πάντα" ἀθάνατον δὲ ἄλλη. μὴ 
οὖν θαύμαζε, εἰ τὸ αὐτοῦ ἁποβλάστημα φύσει πῶν τιμᾷ" 

πο ἀθανασίας γὰρ χάριν παντὶ αὕτη ἡ οπονδἠ καὶ ὁ ἔρως 
199 ἍΆΈπιται. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας τὸν λόγον ἐθαύμασά τε καὶ 

ο εἶπον Εἶεν, ἦν δ ἐγώ, ὦ αοφωτάτη ὀιοτίµα, ταῦτα οἷς 
6 ἀληθᾶς οὕτως ἔχει; Καὶ ἤ, ὥσπερ οἱ τέλεοι σοφισταί, 

Εὖ ἴσθι, ἴφη, ὦ Σώκρατες, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀνθρώπων 
158ἱ ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν βίέφαι, Θαυμάζοις ἂν τῆς 

ἁλογίας περὶ ἃ ἐγὼ εἴρηκα, εἲ μὴ ἐννοεῖς ἐνθυμηθεὶς ὡς 
δεινῶς διάκείνται ἔρωτι τοῦ ὀφομαστοὶ γενίσθαι καὶ κλέος 
εἰς τὸν ἀεὶ γρύνον ἀθάνατον καταθέσθαι, καὶ ὑπὲρ τού- 

ὃς του κινδύνους τὸ πιρδυφεύειν ξεοιμοί εἶσι πάντας ἔτι μᾶλ- 
q Ἰον ἢ ὑπὲρ τῶν παίδων, καὶ χρήματ᾽ ἀναλίσκειν καὶ πὀ- 

Ὦ Ἴγους πονεῖν οὐστινασοῦν καὶ ὑπεραποθνήσκειν: ἐπεὶ οἴει 

αὐ, ἴφη, "λκηστιν ὑπὲρ ᾽ἠδμήτου, ἀποθανεῖν ἄν, ἢ 
Αχιλλέα Πατρόκλῳ ἐπαποθανεν, ἢ προαποθανεῖν τὸν 

ὑμέτερον Κόδρον ὑπὲρ τῆς βασιλείας τῶν παίδων, μὴ 
«5 οὐομένους θάνατον μνήμην ἀρεεῆς πἑρι ἑαυτῶν ἔσεσθαι, 
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ἣν νῦν ἡμεῖρ ἔχομεν; Πολλοῦ γε δεῖ,, ἴφη, ἁλλ', οἶμαι, 
ὑπὲρ ἀφεεῆς ἀθανάτου καὶ τοιαύτηα ὄάδης εὐκλεοῦς πάν- 
τες πάντα ποιοῦσα, ὕσῳ ἂν ἀμείνους νὰ τοσούτῳ μᾶλ- Ε 
λον' τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν. οἱ μὲν οὖν ἐγκύμονες, 
ἔφη, κατὰ σώματα ὄντες πρὸς τὰς γυνλΐκας μᾶλλον ερέ- 5 
πονται καὶ ταύτῃ ἐρωτικοί εὖσε, διὰ παιδογονίας ἄθανα- 0 
σίαν καὶ μνήμην καὶ εὐδαιμονίαν, αφ ιοἴοντὰι, αὐτοῖς εἰς 
τὸν ἔπετα χρόνον πάντα; ποριζόμενογ: οἱ δὲ κατὰ τὴν 
φυχήν -- εδ γὰφ σἷο «Ἄφη, οἳ ἐν ταῖς ψυχαῖς χνοῦσιν 909 
ἔτι μᾶλλυό ἢ ἐν τοῖς δώῤηνω, ἃ φυγῇ προσήκει καὶ κυῆ- 1ο 
σαι καὶ κνεῖν. τί οὖν πφυδήκει; φρύνησέ» τε καὶ τὴν ἄλ- 

Ίην ἀρετήν' ὧν δή εἶσι καὶ οἱ πονηταὶ πάντες γεννήτορες 

καὶ τῶν δημιουργῶν ὅσοι λέγονται εὐρετυκοὶ εἶναι. πολὺ 

δὲ µεγίοτη, ἔφη, καὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως ἡᾗ περὶ 
τὰς τῶν πόλεών τε καὶ οἰκήσεων ὑζωκοσμήσειο, ἡ δὴ τε 
ὄνομά ἐστι σωφροσύνη τε καὶ δικαιούύνη. τούτων αὖ ὅταν 

τις ἐκ νίον ἐγκύμων ᾗ τήν φυχὴν δεῖος ὤν, καὶ ἠκούσης Β 
τῆς ἡλεκίας τέκτειν τε καὶ γενρᾶν ἤδη ἐπιθυμῇ, ζητεῖ δή, 
οἶμαι, καὶ οὗτος περιὼν «εὐ καλὺν ἐν ᾧ ἂν γεννήσειεν᾽ 

ἐν τῷ γὰρ αἰσχρῷ οὐδέποτε }ερνήσει. τά τε οὖν σώματη το 
τὰ καλὰ μᾶλλον ἢ τὰ αἰσχρὰ' ᾠσπάξεταιμ δε κνών, καὶ 
ἐὰν ἐντύχῃ Φυχῇ καλῇ καὶ γεννωΐίῳ καὶ θὐφνεῖ, πάνν δὴ 
ἀσπάξεται εὐ ξυναμφότερον, καὶ πβὸς τοῦτον τὸν ἄνθρω- 

πον εὐθὺς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς μαὶ περὶ οἷον χρὴ 
εἶναι τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαθὸν καὶ ἃ ἐπίτηδεύειν, καὶ ἐπι- 3 
χειρεῖ παιδεύειν. ἁπτόμενος γάρ, οἶμαι, Σεοῦ καἰοῦ καὶ 

ὁμιῶν αὐτῷ, ἃ πάλαι ἐκύε, τέκφεβφή γεννᾷ, καὶ παφὼν 

καὶ ἀπὼν µεμνηµένος, καὶ τὸ εννηθὲν συνεκερέφει ποινῇ 
μετ ἐκείνου, ὥστε πολὺ μείξώ κοινώνίαν τῆς τῶν παίδων 

πρὸς ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι ἴόχουσι Λαἲ φιλίαν βεβαιστέραν, 30 

ἅτε καλλιόνων καὶ ἀθανατωτέρων παίδων κεκοερωνηκύτες. 

καὶ πᾶς ἂν δέξαιτο ἑαυτῷ τοιούεους παῖδας μάλλον γε- 
γονέναι ἢ τοὺς ἀνθρωπίνους, καὶ εἰς Ὅμηρον ἀποβλέφας Ὦ 

καὶ Ἡσίοδον καὶ τοὺς ἄλλους ποιηεὰς τοὺς ἀγαθοὺς ζη- 
λῶν, οἷα ἔκγονα ἑαυτῶν καταλείπουσι», ἃ ἐκείνοις ἀθά- 46 
νατον κλέος καὶ µνήµην παρέχεται αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα" 
εἰ δὲ βούλει, ἔφην οἵους νκοῦργος παῖδας πατελίπετο ἐν 

ακεδαίμονι σωεῆρας τῆς 4ακεδαίμονος καὶ οἷς ἔπος εἰπεῖν 

τῆς Ἑλλάδος. τίµιος · ᾱλ.μαρ᾽ ὑμῖν καὶ Σύλων διὰ τὴν τῶν 
»όμων γέννησιν, καὶ ἄλλοι ἆλλοδι πολλαχοῦ ἄνδρες, καὶ 40 R 
ἐν "Ἓλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πολλὰ καὶ καλὰ ἀποφηνά- 
µενοι ἔφγα, γεννήσαντες παντοίαν ἀρετήν" ὧν καὶ Ἱερὰ 
πολλὰ ἤδη γέγονε διὰ τοὺς τοϊσύεόνς παῖδας, διὰ δὲ τοὺς 
ἀνθρωπίνους οὐδενός πω. J 

Ταῦτα μὶν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν ο; 139 

σ. ἐν ᾧ οἵα. 4. — 9. ἑαυτῷ a b. — 16, ἔτι] ἐστιν ᾱ. — 36. ἐγκαταλιπεῖν ᾱ. — 37. μετέχει» ο]ηθ». θεκκ. — 
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34. προαποθανεῖν ἂν τὸν ab. — 44. ἡμέτερον ᾱ. — 45. πέρι Ὑουρθίίπηε: περὶ αἲνο. — αὐτῶν ᾱ. 
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410 οὐ µυηθείης' τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ 
ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὀφθῶς µετίῃ, οὐκ οἶδ' εἰ οἷός τ’ ἂν 
εἴης. ἐρῶ μὲν οὖν, ἔφη, ἐγὼ καὶ προθυµίας οὐδὲν ὧπο- 
Λείφω" πειρῶ δὲ ἔπεσθαι, ἂν οἷός τε ᾖς. «4εἴ γάρ, ἔφη, 

δτὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ τοῦτο τὺὸ πρᾶγμα ἄρχεσθαι μὲν νέον 
ὄντα ἰέναι ἐπὶ τὰ καὶὰ σώματα, καὶ πρῶτον µέν, ἐὰν 

ὀρθῶς ἡγῆται ὁ ἡγούμενος, ἑνὸς αὐτὸν σώματος ἐρᾷν καὶ 
ἐνταῦθα γεννᾷν Ἰόγους καλούς, ἔπετα δὲ αὐτὸν κατα- 

Ὦ µνοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος τὸ ἐπὶ ὀτωοῦν σώματι τῷ ἐπὶ ἑτέρῳ 
ιο σώματι ἀδελφόν ἐστι, καὶ εἰ δεῖ μώκειν τὸ ἐπ εἴδει 

καλόν, πολλὴ ἄνοια μὴ οὐχ ἓν τε καὶ ταὐτὺν ἡγεῖσθαι 
τὸ ἐπὶ πᾶσι τοῖς σώμασι κάλλος" τοῦτο δ᾽ ἐννοήσαντα 
καταστῆναι πάντων τῶν καλῶν σωμότων ἐραστήν, ἑνὸς 
δὲ τὸ σφόδρα τοῦτο χαλάσαι καταφρονήσαντα καὶ σμικρὸν 

ιό ἡγησάμενον: μετὰ δὲ εαῦτα τὸ ἐν ταῖρ φυχαῖς κάλλος 
τιµιώτερον ἠγήσασθαι τοῦ ἐν τῷ σώματι, ὥστε καὶ ἐὰν 

ὃ ἐπμικὴς ὢν τὴν ψυχήν τις καὶ ἐὰν σμικρὸν ἄνθος ἔχῃ, 
443 ἐξαρκεῖν αὐτῷ καὶ ἐρᾷν καὶ κήδεσθαι καὶ είκτειν λόγους 

τοιούτους καὶ ζητεῖν, οἴἵεινες ποιήσονσι βελείους τοὺς 

Ἀι νέους, ἵνα ἀναγκασθῇ αὖ Θεάσασθαι τὸ ἐν τοῖς ἐπιτη- 
δεύµασι καὶ τοῖς νόµοις καλὸν καὶ τοῦτ ἰδεῖν ὅτι πᾶν 
αὐτὸ αὐτῷ ἐνγγενές ἐστιν, ἵνα τὸ περὶ τὸ σῶμα καλὸν 
σμικρόν τι ἡγήσηται εἶναι: μετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐπὶ 
τὰς ἐπιοτήμας ἀγαγεῖν, ἵνα ἴδῃ αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, 

D καὶ βιέπων πρὸς πολὺ ἤδη τὸ καλὸν µηκέει τῷ παρ ἓνί, 
ὥσπερ οἰκίτης ἀγαπῶν παιδαρίου κάλλος ἢ ἀνθρώπου 
τινὸς ἢ ἐπιτηδεύματος ἑνός, δουλεύων φαῦλος ᾖ καὶ σµι- 
κρολόγος, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τετραµµένος τοῦ 
καλοῦ καὶ Φεωρῶν πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους καὶ µεγα- 

ao λοπρεπεῖς τίκτῃ καὶ διανοήµατα ἐν φιλοσοφία ἀφθόνῳ, 
ἕως ἂν ἐνταῦθα ῥωσθεὶς καὶ αὐξηθεὶς κατίδῃ τινὰ ἔπι- 
στήµην μίαν τοιαύτη», ἢ ἐστι καλοῦ τοιοῦδε. Πειρῶ δέ 

Ἐ µοι, ἔφη, τὸν νοῦν προσέχει ὡς οἷόν τε µάλστα. Ὃς 
γὰρ ὤν µέχρι ἐνταῦθα πρὺς τὰ ἐρωεικὰ παιδαγωγηθῇ, 

35 Θεώμενυς ἐφεξῆς τε καὶ ὀρθῶς τὰ καλά, πρὺς τέλος ἤδη 
Ἰὼν τῶν ἐρωτικῶν ἐξαίφνης κατόφεταί τει θαυμαστὸν τὴν 

µ φύσιν καλόν, τοῦτο ἐκεῖνο, ὦ Σώκρατες, οὗ δὴ ἔνεκεν 
καὶ οἱ ἔμπροσθεν πάντες πόνοι ἦσαν, πρῶτον μὶν ἀεὶ ὃν 

1. ν ͵ »΄ ον . . ῃ 
καὶ οὔτε γιγνόµενον οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε αὐξανόμενον 

ο οὔτε φθῖνον, ἔπειτα οὐ τῇ μὶν καλόν, τῇ d' αἰσχρόν, 
οὐδὲ τοτὲ μέν, τοτὲ ὃ’ οὔ, οὐδὲ πρὸς μὲν τὸ καλόν, πρὸς 
δὲ τὸ αἰσχρόν, οὐδ' ἔνθα μὲν καλόν, ἴνθα δὲ αἰσχρόν, 
ὡς τισὶ μὶν ὂν καλόν, τισὶ δὲ αἰσχρόν. οὐδ' αὖ φαντα- 
σθήσεται αὐτῷ τὸ καλόν οἷον πρόσωπόν τι οὐδὶ χεῖρες 
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αὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν σῶμα μετέχει, οὐδέ τις λόγος οὐδέ 
τις ἐπισεήμη, οὐδέ που ὂν ἐν ἑτέρῳ εινί, οἷον ἐν ζώῳ ἢ 
ἐν γῇ ἢ ἐν οὐρανῷ ἢ ἕν τῷ ἄλλῳ, ἀλλὰ αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ 
μεθ αὐτοῦ μονοειδὶς ἀεὶ ὄν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα καλὰ 
ἐκείνου µετέχοντα τρόπον τινὰ τοιοῦτον, οἷον γιγνοµένων 5 
τε τῶν ἄλλων καὶ ἀπολλυμένων μηδὲν ἐκεῖνο μήτε τι 
πλέον μήτε ἔλαττον γίγνεσθαι μηδὲ πάσχειν μηδέν. ὅταν 
δή τις ἀπὸ τώνδε διὰ τὸ ὀρθῶς παιδερασεεῖν ἐπανιὼν 
ἐκεῖνο τὖ καλὸὺν ἄρχηται καθορᾷν, σχεδὺὸν ἄν τι ἅπτοιτο 
τοῦ τέλους. τοῦτο γὰρ δή ἐσει τὸ ὀρθῶς ἐπὶ τὰ ἐρωτικὰ 1ο 
ἠέναι ἢ ὑπ ἄλλον ἄγεσθαι, ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε τῶν 
καλῶν ἐκείνου ἕνεκα τοῦ καλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι, ὥσπερ 
ἐπαναβαθμοῖς χρώµενον, ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ δύο καὶ ἀπὸ δυεν 45 
ἐπὶ πάντα τὰ καλὰ σώματα, καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν σωµώτων 

ἐπὶ τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν ἐπιτηδεν- 15 
µάτων ἐπὶ τὰ καλὰ µαθήµατα, σε ἂν ἀπὸ τῶν µαθη- 
µάτων ἐπ᾿ ἐκεῖνο τὸ µάθηµα τελευτήση, ὃ ἐστιν οὐκ ἄλλου 
ἢ αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ καλοῦ µάθηµα, καὶ γνῷ αὐτὸ τελευ- 
τῶν ὃ ἴσει καλόν. Ἐνταῦθα τοῦ βίου, ὦ φίλε Σώκρατες, 
ἔφη ἡ Μανεινικὴ ξένη, εἴπερ που ἄλλοθι, βιωτὸν ὧν- 30 
θρώπω, Θεωμένῳ αὐτὸ τὸ καλόν. ὃ ἐάν ποτε ἴδῃς, οὐ 
κατὰ χρυσίον τε καὶ ἐσθῆτα καὶ τοὺς καλοὺς παϊδάς τε 

καὶ νεανίσκους δόξει σοι εἶναι, οὓς νῦν ὁρῶν ἐκπέπληξαι 
καὶ ἔτοιμος εἶ καὶ σὺ καὶ ἄλλοι πολλοί, ὁρῶντες τὰ παι- 
διὰ καὶ Ευνόντες ἄεὶ αὐτοῖς, εἴ πως οἷόν τ’ ἦν, μήτε. 
ἐσθίειν µήτε πίνειν, ἀλλὰ θεᾶσθαι µόνον καὶ ἐυνεῖναι. 
τί δῆτα, ἔφη, οἰόμεθα, εἴ τῳ γένοιτο αὐτὸ τὸ καλὺν 
ἐδεῖν εἰλικρινές, καθαρόν, ἅμικεον, ἁλλὰ μὴ ἀνάπλεων 
σαρκῶν τε ἀνθρωπίνων καὶ χρωμάτων καὶ ἄλλης πολλῆς 
φλναρίας θνητῆς, ἆλλ᾽ αὐτὸ τὸ Φεῖον καλὺν δύναιτο 0 
μονοειδὲᾳ κατιδεῖν; ἀρ οἴει, ἔφη, φαῦὶον βίον γίγνεσθαι 
ἐκεῖσε βλέποντος ἀνθρώπου καὶ ἐκεῖνο, ᾧ δεῖ, Θεωμένου 
καὶ ξυνόντος αὐτῷ; ἢ οὐκ ἐνθυμεῖ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦθα 
αὐτῷ μοναχοῦ γενήσεται, ὁρῶνει ᾧ ὁρατὸν τὺ καλόν, 
τίκεειν οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς, ἄτε οὐκ εἰδώλου ἐφαπτομένω, 10 
ἀλλ’ ἀληθῆ, ἅτε τοῦ ἀληθοῦς ἐφαπτομένῳ: τεκόντι δὲ 
ἀρετὴν ἀληθῆ καὶ θρεφαμένῳ ὑπάρχει θεοφιλεῖ γενέσθαι, 
καὶ εἴπερ τω ἅλλῳ ἀνθρώπων, ἀθανάτῳ καὶ ἐκείνῳ. 

Ταῦτα δή, ὦ Φαϊδρέ τε καὶ οἱ ἄλλοι, ἔφη μὲν «1ιο- 
τίµα, πέπεισμαι ὅ᾽ ἐγώ" πεπεισμένος δὲ πειρώμαι καὶ τοὺς 40 

ἄλλους πείθει», ὅτι τούτου τοῦ κεήµατος τῇ ἀνθρωπείᾳ 
φύσει συνεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος οὐκ ἄν εις ῥαδίως λάβοι. 

διὸ δὴ ἔγωγέ φηµι χρῆναι πάντα ἄνδρα τὸν "Ερωτα 
τιμᾷν, καὶ αὐτὸς τιμῶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ διαφερόντως ἀσκῶ, 
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«αἱ τοῖς ἅλλοις παρακελεύοµαι, καὶ νῦν τε καὶ ἀεὶ ἔγκω- 

µιάζω τὴν δύναμιν καὶ ἀνδρίαν τοῦ Ἔρωτος καθ᾽ ὅσον 

οἷός τ’ εἰμί. 
6 Τοῦτον οὖν τὸν λόγον, ὦ Φαϊΐδρε, εἰ μὲν βούλει, ὡς 

δἐγκώμιον ες Ἔρωτα νόµισον εἰφῆσθαι, εἰ δέ, ὃ τι καὶ 
ὅπη χαΐρεις ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζε. 

Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Σωκράτους τοὺς μὲν ἐπαινεῖν, 

τὸν δὲ Αριστοφάνη λέγειν τι ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσθη αὐ- 
τοῦ λέγων ὁ Σωκράτης περὶ τοῦ λόγον: καὶ ἐξαίφνης τὴν 

10 αὔλειον Θύραν κρουοµένη» πολὺν Φόγον παρασχεν ὡς 
κωμαστῶ», καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν. τὸν οὖν ᾽Αγά- 

Ὦ Όθωνα, Παΐδες, φάναι, οὐ σοκέφεσθε; καὶ ἐὰν µέν εις εν 
ἐπιτηδείων ᾖ, καλεῖτε: εἰ δὲ µή, λέγετε ὅτι οὐ πίνοµεν 

αλλὰ ἀναπανόμεβα ἤδη. Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον ᾽Ακιβιάδου 
ιδτὴν φωνὴν ἀκούειν ἐν τῇ αὐλῇ σφόδρα µεθύοντος καὶ 

μέγα βοῶντος, ἐρωτῶντος ὅπου ᾽Αγάθων καὶ κελεύοντος 
ἄγειν παρ ᾽Αγάθωνα. ἄγειν οὖν αὐτὸν παρὰ σφᾶς τήν 
τε αὐλητρίδα ὑπολαβοῦσαν καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ἀκολού- 

Ε Όθων, καὶ ἐπιοτῆναι ἐπὶ τὰφ θύρας ἐστεφανωμένον αὐτὸν 

ꝛo κιττοῦ τέ τινι στεφάνῳ δασεῖ καὶ ἴων, καὶ ταινίας ἔχοντα 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πάνυ πολλάς, καὶ εἰπεῖν' "άνδρες, χαί- 
ρετε’ μεθύοντα ἄνδρα πάνυ σφόδρα δέξεσθε συµπύτην, 

335 ἢ ἀπίωμεν ἀναδήσαντες µόνον ᾿Αγάθωνα, ἐφ᾽ ὅπερ ἤλ- 
Φοµεν; ἐγὼ γάρ τοι, φάναι, χ9ὲρ μὲν οὐχ οἷός τ ἐγενό- 

αὔμην ἀφικέσθαι, νῦν δὲ ἥκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἔχων τὰς ται- 
νίας, ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς τὴν τοῦ σοφωτάτου καὶ 
καλλίστου κεφαλήν, ἐὰν εἴπω οὗτωσί, ἀναδήσω. ἄρα κα- 

οι» ταγελάσεσθέ µον ὡς µεθύοντος; ἐγὼ δέ, κἄν ὑμεῖς γελᾶτε, 
μα ὅμως εὖ οἵδ' ὅτι ἀληθῆ λέγω. ἀλλά µοι λέγετε αὐτόθεν, 

40 ἐπὶ ῥητοῖς εἰσίω ἢ µή: συµπίεσθε ἢ οὔ; Πάντας οὖν 
ἀναθορυβῆσαι καὶ κελεύειν εἰσιέναι καὶ κατακλίνεσθαι, 

καὶ τὸν ᾽Αγάθωνα καλεῖν αὐτόν. καὶ τὸν ἀέναι ἀγόμενον 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ πεφιαιρούµενον ἅμα τὰς ταινίας 
ὡς ἀναδήσοντα, ἐπίπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν ἔχοντα οὐ 

36 κατιδεῖν τὺν Σωκράτη, ἀλλὰ καθίζεσθαι παρὰ τὸν ᾽Αγά- 
Θωνα ἐν µέσῳ Σωκράτους τε καὶ ἐκείνου" παραχωρῆσαι 

Ἡ γὰρ τὸν Σωκράτη ὡς ἐκεῖνον καθίξειν. παρακαθεζόµενον 
δὲ αὐτὸν ἀσπάζεσθαί τε τὸν ᾽Αγάθωνα καὶ ἀναδεῖν. 
εἰπεῖν οὖν τὸν ᾽Αγάθωνα πολύετε, παῖδες, ᾽Αλκιβιάδην, 

0 ἵνα ἐκ τρίτων κατακέηται. Πάνυ γε, εἰπεῖν τὸν ᾽Αλκιβι- 

ἆδην' ἀλλὰ τίς ἡμῖν ὕδε τρίτος συµπότης; Καὶ ἅμα µε- 
τασερεφόµενον αὐτὸν ὁρᾷν τὸν. Σωκράτη, ἰδόνεα δὲ 

ἀραπηδῆσαι καὶ εἰπεῖν Ὦ Ἡράκλεις, εουτὶ τί ἦν; Σω- 
κράτης οὗτος; ἑλλοχγῶν αὖ µε ἐνταῦθα κατέκεισο, ὥσπερ 
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εἰώθης ἐξαίφνης ἀναφαίνεσθαι Όπου ἐγὼ ὤμην Πκισά C 
σε ἔσεσθαι. καὶ νῦν τί ἥκεις; καὶ τί αὖ ἐνταῦθα κατε- 
κλίνης; ὡς οὐ παρὰ ᾿Αριστοφάνει οὐδὲ εἴτις ἄλλος γελοῖος 
ἔσει τε καὶ βούλεται' ἁλλὰ διεµηχανήσω ὅπως παρὰ τῷ 
καλλίστῳ τῶν ἔνδον κατακείσι. Καὶ τὸν Σωκράτη, 
᾽Αγάθων, φάναι, ὅρα εἴ µοι ἐπαμωνεῖς, ὡς ἐμοὶ ὁ τούτον 
ἔρως τοῦ ἀνθρώπου οὐ φαῦλον πρᾶγμα γέγονεν. ἀπ 
ἐκείνου γὰρ τοῦ χρόνου ἀφ᾿ οὗ τούτον ἠράσθην, οὐκέτι 
ἔξεστί µοι οὔτε προσβ]έψαι οὔτε διαλεχθῆναι καλῷ οὐδ' ἓνί, Ὁ 
ἢ οὐτοσὶ ζηλοτυπῶν µε καὶ φθονῶν θΘαυμαστὰ ἐργάξεται 1ο 
καὶ λοιδορεῖταί τε καὶ τὼ χεῖρε µόγις ἀπέχεται. ὅρα οὖν 
μή τι καὶ νῦν ἐργάσηται, ἀλλὰ διάλλαξον ἡμᾶς, ἢ ἐὰν 
ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμννε, ὡς ἐγὼ τὴν τούτου µανίαν 
τε καὶ φιλερασείαν πάνυ ὀῤῥωδω, Αλ’ οὐκ ἔσει, φάναι 
τὸν ᾽Αλκιβιάδην, ἐμοὶ καὶ σοἱ διαλλαγή. ἁλλὰ τούτων μὲν 6 
εἰσαῦθίς σε ειμωρήσοµαι" νῦν δέ µοι, Αγάθων, φάναι, 
µετάδος τῶν ταινιῶν, ἵνα ἀναδήσω καὶ τὴν τούτου ταν- Ε 
τηνὶ τὴν Θαυμαστὴν κεφαλήν, καὶ µή µοι µέμφηται ὅτι 
σὲ μὲν ἀνέδησα, αὐτὸν δὲ νικῶντα ἐν λόγοις πάντας ἆν- 
θρώπους, οὐ µόνον πρώην ὥσπερ οὐ, ἀλλ ἄεί, ἔπειτα ο 
οὐκ ἀνέδησα. Καὶ ἅμ᾽ αὐτὸν λαβόντα τῶν ταινιῶν ἆνα- 
δεῖν τὸν Σωκράτη καὶ κατακλίνεσθαι. ἐπειδὴ δὲ κατεκλίνη, 
εἰπεῖν" Εἶεν δή, ἄνδρες' δοκεῖεε γάρ µοι νήφειν. οὐκ 
ἐπιερεπτέον ὑμῖν, ἁλλὰ ποτέον’ ὡὠμολόγηται γὰρ ταῦθ’ 

ἡμῖν. ἄρχοντα οὖν αἱροῦμαι τῆς πύσεως, ἕως ὢν ὑμεῖς 15 4040) 
Ἱκανῶς πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ φερέτω ᾽Αγάθων, εἴ τι ἔσειν 
ἔκπωμα μέγα. μᾶλλον δὲ οὐδὶν δεῖ, αἁλλὰ φέφε, παῖ, 

φάναε, τὸν φυκτῆρα ἐκεῖνον, ἠδόντα αὐτὸν πλέον ἢ ὀκιὼ 3814 
κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον ἐμπλησάμενον πρῶτον μὲν αὖὐ- 
τὸν ἐκπιεῖν, ἔπειτα τῷ Σωκράτει κελεύειν ἐγχεῖν καὶ ἅμα 30 
εἰπεῖν" Πρὸς μὲν Σωκράτη, ὦ ἄνδρες, τὸ σόφισμά µοι 
οὐδέν' ὁπόσον γὰρ ἂν κελεύῃ τις, τοσοῦτον ἐκπιὼν οὐδὲν 
μᾶλλον µή ποτε µεθυσθῇ. Τὸν μὶν οὖν Σωκράτη ἐγχέ- 
αντος τοῦ παιδὸς πίνειν' τὸν ὃ᾽ Ἐφνξίμαχον Γῶς οὖν, 

φάναι, ὦ Αλκιβιάδη, ποιοῦμεν: οὕτως οὔτε τι λέγομεν 35 
ἐπὶ τῇ κύλικι οὔτ᾽ ἐπῴδομεν; ἀλλ ἀτεγνῶς ὥσπερ οἱ δι Β 
φῶντες πιόµεθα; Τὸν οὖν ᾽Αλκιβιάδην εἰπεῖν Q Ἐφυξί- 
µαχε, βέλειστε βελείσεου πατρὸς καὶ σωφρονεσεάτον, χαἴρε. 

Καὶ γὰρ οὐ, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον' ἀλλὰ τί ποιώμεν; 
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"Ὁ τι ἂν σὺ κελεύῃς. δεῖ γάρ σοι πείθεσθαι" ο 
ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων. 

ἐπίχαττε οὖν ὃ τι βούλει. "άκουσον δή, εἰπεῖν τὸν Ἔρυ- 
ἔίμαχον. ἡμῖν πρὶν αἱ εἰσελθεῖν ἴδοξε χρῆναι ἐπὶ δεξιὰ 

ἔκαστον ἐν µέρει λόγον περὶ Ἔφωτος εἰπεῖν ὡς δύναπο ϐ 
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κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἡμεῖς 
εἐρήκαμεν' σὺ ὃ᾽ ἐπειδὴ οὐκ εἴρηκας καὶ ἐκπέπωκας, δί- 
καιος εἶ εἰπεῖν, εἰπὼν ὅ᾽ ἐπαάξαι Σωκράεει ὅ τι ἂν 
βού1ῃ, καὶ τοῦτον εῷ ἐπὶ δεξιὰ καὶ οὕτω τοὺς ἄλλους. 

5 Αλιά, φάναι, ὦ Ἐρυξίμαχε, τὸν Αλκιβιάδην, καλῶς μὲν 
έχεις, µεθύοντα δὲ ἄνδρα παρὰ νηφόντων λόγους πα- 
ραβάλλειν μὴ οὐκ ἐξ ἴσου ᾖ. καὶ ἅμα, ὦ µακάριε, πείθει 
τί σε Σωκράτης ὧν ἄρτι εἶπεν; ἢ οἶσθα ὅτι τοὐναντίον 
ἐοτὶ πᾶν ἢ ὃ ἔλεγεν; οὗτος γάρ, ἐάν τινα ἐγὼ ἐπαινέσω 

Ιοτούτου παρόντος ἢ Θεὸν ἢ ἄνθρωπον ἄλλον ἢ τοῦτον, 
οὐκ ἀφέξεταί µου τὼ χεῖρε. Oux εὐφημήσεις; φάναι τὸν 
Σωκράτη. Μὰ τὸν Ποσειδῶ, εἰπεν τὸν Αἰκιβιάδην, 

μηδὶν λέγε πρὸς ταῦτα, ὡς ἐγὼ οὐδ' ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαι- 
γέσαιµι σοῦ παρόντος. ἱλ᾽ οὕτω ποίει, φάναι τὸν Ἔφυ- 

15 ξίµαχον, εἰ βούλε" Σωκράτη ἐπαίνεσυν. Πῶς λέγεις: 

εἰπεῖν τὸν ᾽Αλκιβιάδην: δοκεῖ χρῆναι, ὦ Ερνξίμαχε; ἔπι- 
Φώμαι τῷ ἀνδρὶ καὶ ειµωρήσωμαι ὑμῶν ἐναντίον; Οὗτος, 

φάναι τὸν Σωκράτη, τί ἐν νῷ ἔχει; ἐπὶ τὰ γελοιότερά 
µε ἐπαινέσεις; ἢ τί ποιήσεις; Τάληθη ἐρῶ. ἆλλ' ὅρα εἰ 

ποπαρίης. ᾽Αλλὰ μέντοι, φάναι, τά γε ἀληθῆ παρίηµι καὶ 
κελεύω λέγειν. Οὖὐκ ἂν φθάνοιµι, εἰπεῖν τὸν ᾽Αλκιβιάδην. 
καὶ μέντοι οὑτωσὶ ποίησον. ἐάν τι μὴ ἀληθὶς λέγω, µε- 
ταξὺ ἐπιλαβοῦ, ὤν βούλῃ, καὶ εἰπὲ ὅτι τοῦτο φεύδοµαι” 
ἑκῶν γὰρ εἶναι οὐδὲν Ψεύσομαι. ἐὰν μέντοι ἄναμιμνη- 

ꝝ σχόµενος ἄλλο ἄλλοθεν λέγω, μηδὲν Φαυμάσῃς: οὐ γάρ 
τι ῥάδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν ὧδ' ἔχονει εὐπόρως καὶ ἐφεξῆς 
καταριθµῆσαι. 

Σωκράτη δ' ἐγὼ ἐπαινεν, ὦ ἄνδρες, οὕτως ἔπιχει- 
φήσω, δι εἰκόνων. οὗτος μὲν οὖν ἴσως οὐήσεται ἐπὶ τὰ 

40 γελοιότερα, ἔσται ὅ᾽ ἡ εἰκὼν τοῦ ἀληθοῦς ἕνεκα, οὐ τοῦ 
338 γελοίου. φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιόεατον αὐτὸν εἶναι τοῖς Σει- 

ληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς ἑφμογλυφείοι καθηµένοις, 
οὓς τινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγας ἢ αὐλοὺᾳ 
ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες φαίνονται ἴνδοθεν ἀγάλ- 

αὅματα ἔχοντες Φεῶν. καὶ φημὶ αὖ ἐοικέναι αὐτὸν τῷ Σα- 
τύρῳ τῷ Μαρσύα. ὅτι μὲν οὖν τό γε εἶδος ὅμοιος εἶ 
τούτοις, ὦ Σώκφατες, οὐδ' αὐτὸς δή πον ἀμφισβητήσαις" 
ὡς δὶ καὶ τἆλλα ἔοικας, μετὰ τοῦτο ἄκουε. ὑβριστὴρ εἶ - 
ἢ οὔ: ἐὰν γὰρ μὴ ὁμολογῇς, µάρενρας παρέξοµαι. ἀλλ 

{40 οὐκ αὐλητής: πολύ γε Θαυμασιώτερος ἐκείνου" ὁ μέν γε 
ὁ δι ὀργάνων ἐκήλει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόµα- 

403. τος δυνάμει, καὶ ἴτι νυνὶ ὃς ἂν τὰ ἐκείνου αὐλῇ. ἃ γὰρ 
Ὄλυμπος ηὔλει, ΙΠΜαρσύου λέγω τούτου διδάξαντος. τὰ 
οὖν ἐκείνου ἐάν τε ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῆ ἐών τε φαύλη 

αὐ αὐλητρίς, μόνα κατίχεσθαι ποιεῖ καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν 
δεῶν τε καὶ τελετῶν δεοµένους διὰ τὸ Θεῖα εἶναι. σὺ δ᾽ 
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ἐκείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρει, ὅτι ἄνευ ὀργάνων 
φιλοῖς λόγοις ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖς. ἡμεῖς γοῦν ὅταν μέν 
του ἄλλου ἀκούωμεν λέγοντος καὶ πάνυ ἀγαθοῦ ῥήτορος Ὁ 
ἄλλους λόγους, οὐδὲν µέλει, ὡς ἔπος εἰπεῖν, αὐδενί: 
ἐπειδὰν δὲ σοῦ τις ἀκούῃ ἢ τῶν σῶν λόγων, ἄλλου λέ- 5 
Ίοντος, κἂν πάνυ φαῦλορ ᾖ ὁ λέγων, ἐάν τε γυνὴ ἀκούῃ 
ἐάν τε ἀνὴρ ἐάν τε µειράκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμὶν καὶ 

κατεχόµεθα. ἐγὼ γοῦν, ὦ ἄνδρες, εἰ μὴ ἔμελλον κομιδῇ 
δόξειν µεθύειν, εἶπον ὀμύσας ἂν ἡμῖν οἷα δὴ πέπονθα 
αὐτὸς ὑπὸ τῶν τούτου λόγων καὶ πάσχω ἔτι καὶ νυνί. 1 
ὅταν γὰρ ἀκούω, πολύ µοι μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαντιών- 
των ἤ τε Ξαρδία ηδᾷ καὶ ὀάκρνα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν λό- 
γων τῶν τούτου. ὁρῶ δὲ καὶ ἄλλους παμπόλλονς τὰ αὐτὰ 
πάσχοντας. 2 δὲ ἀκούων καὶ ἄλλων ἀγαθῶν 
ῥητόρων εὖ μὲν ἡγούμην λέγειν, τοιοῦτον ὅ᾽ οὐδὲν ἔπα- ι: 
σχον, οὐδὲ τεθορύβητό µου ἡ ψυχἠ οὐδ ἠγανάκτει ὡς 454 
ἀνδραποδωδῶς διακειµένου. ἀλλ ὑπὸ τουτουῖ τοῦ Ἰάαρ- 
σύου πολλάκις δὴ οὕτω διτέθην, ὥστε µοι δόξαι μὴ 316 
βιωτὸν εἶναι ἔγοντι ας ἔχω. καὶ ταῦτα, «Σώκρατες, 
οὐκ ἐρεῖς ὡς οὐκ ἀληθῆ. καὶ ἔει γε νῦν ξύνοιδ ἐμαυτῷ 
ὅτι εἰ ἐθέλοιμι παρίχειν τὰ ὧτα, οὐκ ἂν καρτερήσαιµε, 
ἁλλὰ ταὐτὰ ἂν πάσχοιµι. ἀναγκάξει γάρ µε ὁμολογεῖν ὅτι 
πολλοῦ ἐνδεὴς ὢὤν αὐτὸς ἔτι ἐμαυεοῦ μὲν ἀμελῶ, τὰ ὅ᾽ 
᾿Αθηναίων πράττω. βίᾳ οὖν ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων 
ἐπισχόμενος τὰ ὧτα οἴχομαι φεύγων, ἵνα μὴ αὐτοῦ κα; 
Δήμενος παρὰ τούτῳ καταγηράσω. πέπονθα δὲ πρὸς τοῦ- 
τον µόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἄν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖ- 
ναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὀντινοῦν' ἐγὼ δὲ τοῦτον µόνον 

αἰσχύνομαι. Εύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν οὐ ὃν- 
φαμένῳ ὡς οὐ δεῖ ποιεν ἃ οὗτος κελεύει, ἐπειδὰν δὲ 30 
ἀπέλθω, ἠττημένῳ τῆς τιµῆς τῆς ὑπὸ τῶν πολλῶν. ὅρα- 
πετεύω οὖν αὐτὸν καὶ φεύγω, καὶ ὅταν ἴδω, αἰσχύνομαι 
τὰ ὠμολογημένα . καὶ πολλάκις μὲν ἠδέως ἂν ἴδοιμι αὐτὸν ϐὉ 
μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις: εἰ δ᾽ αὖ τοῦτο γένοιεο, εὖ οἶδα 
ὅτι πολὺ μεῖζον ἂν ἀχθοίμην, ὥστε οὐκ ἔχω ὃ τι χρή- 30 
σοµαι τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ὑπὸ μὲν δὴ τῶν αὐ- 
λημάτων καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνθασιν 
ὑπὸ τοῦδε τοῦ Σατύρον ἄλλα δέ µου ἀπούσατε ὡς 
Όμοιός τε ἐστὶν οἷς ἐγὼ εἴκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν 
ὡς Θαυμασίαν ἴχει, εὖ γὰρ ἴσεε ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον 40 
γιγνώσκει' ἁλλὰ ἐγὼ δηλώσω, ἐπείπερ ἠρξάμην. ὁρᾷτι Ὁ 
γὰρ ὅει Σωκράτης ἐρωτικῶς διάκεται τῶν καλῶν καὶ 
aͤei περὶ τούτους ἐσεὶ καὶ ἐκπέπληκται, καὶ αὖ ἀγνοεί 
πάντα καὶ οὐδὶν οἶδεν, ας τὸ σχῆμα αὐτοῦ εοῦτο. οὐ 
σειληνῶδες: σφόδρα γε. τοῦτο γὰρ οὗτος ἔξωθεν περι- 10 
βέβχηται, ὥσπερ ὁ ἐγλυμμένος Σειληνός' ἔνδοῦθεν δὶ 
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ἀνοιχθεὶς πόσης οἴεσθε γέμει, ὦ ἄνδρες συµπύται, σω- 
φροσύνης; ἴστε ὅτι οὔτ᾽ εἴ τις καλός ἐστι µέλει αὐτῷ οὐ- 

Ε δέν, ἀλλὰ καταφρονεῖ τοσοῦτον ὅσον οὐδ' ἂν εἷς οὐηθείη, 
οὔτ' εἴ εις πλούσιος, οὔτ εἰ ἄλλην τινὰ τιμήν ἴχων τῶν 

5 ὑπὸ πλήθους µακαριζοµένων. ἠγεῖται δὲ πάντα ταῦτα 

τὰ κτήματα οὐδενὸς ἄξια καὶ ἡμᾶς οὐδὶν εἶναι, εἰρωνευό- 
µενος δὲ καὶ παίζων πάντα τὸν βίον πρὺς τοὺς ἀνθρώ- 
πους διατελεῖ. σπουδάσανεος δὲ αὐτοῦ καὶ ἀνοιχθέντορ 

οὐκ οἶδα εἴ τις ἑώρακε τὰ ἐνεὸς ἀγάλματα. ἆλλ᾽ ἐγὼ 
456 1ο ἤδη ποτ εἶδον, καί μοι ἔδοξεν οὕτω θΘεῖα καὶ χρυσᾶ 

4117 (εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ θαυμαστά, ὥστε ποιητέον εἶναι 
ἐν βραχεῖ ὃ τι κελεύοι Σωκράτης. ἡγούμενος δὲ αὐτὸν 
ἐσπουδακέναι ἐπὶ εῆ ἐμῇ ὥρα ἵρμαιον ἡγησάμην εἶναι 

καὶ εὐτύχημα ἐμὸν Θαυμαστόν, ὧς ὑπάρχον µοι χαρισα- 
10 μένω Σωκράτει πάντ ἀκοῦσαι ὕσαπερ οὗτος ᾖδει' ἐφρό- 
ουν γὰρ δὴ ἐπὶ τῇ ὥρα Θανμάσιον ὅσον. ταῦτα οὖν 
διανοηθείς, πρὸ τοῦ οὐκ εἰωθὼς ἄνευ ἀκολούθου μόνος 
μετ αὐτοῦ γίγνεσθαι, τότε ἀποπέμπων τὸν ἀκόλονθον 

Ἡ μόνος συνεγιγνόµην. δεῖ γὰρ πρὸς ἡμᾶς πάντα τάληθήῆ 
30 εὐπεῖν: ἁλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν, καὶ εἰ φεύδοµαι, Σά- 

κρατες, ἐξέλεγχε. συνεγιγνόµην γάρ, ὦ ἄνδρες, μόνος 
µόνῳ, καὶ ὤμην αὐτίκα διαλέξεσθαι αὐτόν µοι ἅπερ ἂν 
ἐραστὴς παιδεκοῖρ ἐν ἐρημίᾳ διαλεχθείη, καὶ ἔχαιρον. 

τούτων ὁ) οὐ µάλα ἐγίγνετο οὐδέν, ἁλλ ὥσπερ εἰώθει 
35 διαλεχθεἰς ἄν µοι καὶ συνηµερεύσας ὥχετο ἀπιών. μετὰ 

ϱ ταῦτα ξυγγυμνάζεσθαι προὐκαλούμην αὐτὸν καὶ συνεγυ- 

μναζόµη»ν, ὥς τι ἐνταῦθα περανῶν. συνεγυμνάζετο οὖν 
μοι καὶ προσεπάλαµ πολλάκις οὐδενὸς παρόντος. καὶ τί 

δεῖ λέγειν; οὐδὶν γάρ µοι πλέον ἦν. ἐπειδὴ δὲ οὐδαμῇ 
407 90 ταύτῃ ἤνυτον, ἴδοξέ µοι ἐπιθετέον εἶναι τῷ ἀνδρὶ κατὰ 
334 τεὺ καρτερὸν καὶ οὐκ ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγκεχειρήκη, 

ἀλλὰ ἰὑστέον ἤδη τέ ἐστι τὸ πρᾶγμα. προκαὶοῦμαι δὴ 
αὐτὸν πρὸς τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεγνῶς ὥσπερ ἐραστὴς παι- 

υ δικοῖς ἐπιβονλεύων. καί µοι οὐδὲ τοῦτο ταχὺ ὑπήκουσεν, 
ασ ὅμως ὅ) οὖν χρόνω ἐπείσθη. ἐπειδὴ δὲ ἀφίκετο τὸ πρῶ- 

τον, δειπνήσας ἀπιέναι ἐβούλετο. καὶ τότε μὶν αἰσχυνό- 
µενος ἀφῆκα αὐτόν αὖθις δὲ ἐπιβουλεύσας, ἐπειδὴ ἐδε- 
δειπνήκει, διελεγόµην πόφῥω τῶν νυκεῶν, καὶ ἐπειδὴ 

ἐβούλετο ἀπιέναι, σκηπτόµενος ὅτι ὀφὲ εἴη, προσηνάγκασα 

ο αὐτὸν µένειν. ἀνεπαύντο οὖν ἐν τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ, 
ἐν ἦπερ ἐδείπνει, καὶ οὐδεὶς ἐν τῷ οἰκήματι ἄλλος κα- 

Ἐ Φθηῦδεν ἢ ἡμεῖς. µέχρι μὶν οὖν δῆ δεῦρο τοῦ λόγου κα- 
λῶς ἂν ἔχοι καὶ πρὸς ὀντινοῦν λέγειν" τὸ ὅ) ἐντεῦθεν 
οὐκ ἄν μον ἠκούσατε λέγονεος, εἰ μὴ πρῶτον μέν, τὸ 
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λεγόμενον, οἶνος ἄνευ τε παίδων καὶ μετὰ παίδων ἦν 
ἀληθής, ἴἔπειτα ἀφανίσαι Σωκράτους ἔργον ὑπερήφανον 
εἰς ἔπαινον ἐλθόντα ἁδιιόν µοι φαίνεται. ἔτι δὲ τὸ τοῦ 
δηχθέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως πάθος κἀμὶ ἔχει. φασὶ γάρ 
πού τινα τοῦτο παθόντα οὐκ ἐθέλειν λέγειν οἷον ἦν πλὴν 

τοῖς δεδηγµένοις, ὡς μόνοι γνωσοµένοις τε καὶ συγγνω- 
σοµένοις εἰ πᾶν ἐτόλμα ὁδρᾷν τε καὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὁδύ- 
νης. ἐγὼ οὖν δεδηγµένος τε ὑπὸ ἀλγεινοτέρου καὶ τὸ 
ἀλγεινόεατον ὧν ἄν τις δηχθείη, -- τὴν καρδίαν ἢ ψν- 
χὴν γὰρ ἢ ὃ τι δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι πληγείς τε καὶ δηχθεὶς id 
ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφία λόγων, οἳ ἔχονεαι ἐχίδνης ἀγριώ- 
τερον, νέου φυτῆς μὴ ἀφνοῦς ὅταν λάβωνται, καὶ ποι- 
οὔσι δρᾷν τε καὶ λέγειν ὁὀτιοῦν, καὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους, 

᾽Αγάθανας, Ἐρνξιμώχους, Πανσανίας, ᾿Αρισεοδήμους τε Β 
καὶ Αριστοφάνας' Σωκράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ λέγειν, καὶ 16 

ὅσοι ἄλλοι; πάντες γὰρ κεκοινωνήκατε τῆς φιλοσύφου 
μανίας τε καὶ βακχείας' διὸ πάντες ἀκούσεσθε συγγνώ- 
σεσθε γὰρ τοῖς τε τότε πραχθεῖσι καὶ τοῖς νῦν λεγοµέ- 
νοις" οἱ δὲ οὐκέται, καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶ βέβηλός τε καὶ 
ἄγφοικος, πύλας πάνυ µεγάλας τοῖς ὡσὶν ἐπίθεσθε. ἐπειδὴ 3ν 
γὰρ οὖν, ὦ ἄνδρες, ὃ τε λύχνος ἀπεσβήκει καὶ οἱ παῖδες 
ἔξω ἠσαν, ἴδοξέ µοι χρῆναι μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτὸν ὁ 
ἁλλ᾽ ἐλευθέρως εἰπεῖν ἅ µοι ἐδόκει. καὶ εἶπον κινήσας 
αὐτόν, Σώκρατες, καθεύδεις; Οὐ δῆτα, ἡ ὅ ὃς. Οἶσθα 
οὖν ἅ µοι δέδοκται; Τί μάλιστα: ἴφη. Σὺ ἐμοὶ δοκεῖς, 10 109 

ἦν ὁ’ ἐγώ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι μόνος, καί µοι 
φαίνει ὀχνεῖν µνησθῆναι πρός µε. ἐγὼ δὲ οὑτωσὶ ἔχω" 
πάνυ ἀνόητον ἡγοῦμαι εἶναι σοὶ μὴ οὐ καὶ τοῦτο χαρί- 
ζεσθαι καὶ εἴ τι ἆλιο ἢ τῆς οὐσίας τῆς ἐμῆς δέοιο ἢ 

τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ μὶν γὰρ οὐδέν ἐσει πρεσβύ- ου D 
τερον τοῦ ὡς ὃ τε βέλεισεον ἐμὲ γενέσθαι, τούτου δὲ οἵ- 
μαί µοι συλλήπτορα οὐδένα κυριώτεφον εἶναι σοῦ. ἐγὼ 
δὴ τοιούτω ἀνδρὶ πολὺ μᾶλλον ἂν μὴ χαριξόµενος αἰσχυ- 

φοίµην τοὺς φρονίµους, ἢ χαριζόμενος τούς τε πολλοὺς 
καὶ ἄφρονας. Καὶ οὗτος ἀκούσας µάλα εἰρωνικῶς καὶ 36 

σφόδρα ἑαυτῷ εἰωθότως ἔλεξεν 6 φίλε ᾽Αἰκιβιάδη, κιν- 
δυνεύεις τῷ ὄντι οὐ φαῦλος εἶναι, εἴπερ ἀληθῆ τυγχάνει 
ὄντα ἃ λέγεις περὶ ἐμοῦ, καί τις ἔστ᾽ ἐν ἐμοὶ δύναμις δὲ Ε 
ᾗς ἂν σὺ γένοιο ἀμείνων' ἀμήχανόν τι κάλλος ὀρῴης ἂν 
ἐν ἐμοὶ καὶ τῆς παρὰ σοὶ εὐμορφίας πάρπολυ διαφέ-αω 
ϱον. εἰ δὴ καθορῶν αὐεὺ κοινώσασθαί τὲ µοι ἐπιχερεῖς 
καὶ ἀλλάξασθαι κάλλος ἀνεὶ κάλλους, οὐκ ολίγῳ µου 
πλεονεκτεῖν διανοεῖ, ἆλλ᾽ ἀνεὶ δόξης ἀλήθειαν καλῶν 

6, εἶναι] εἶνα 
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5 ἡ φνεὶν τὰς κ49νι ἃ ἢ ψυτὴν ΞΎ, γὰρ ἢ ψυχὴν 

κτᾶσθαι ἐπιχειρεῖς καὶ τῷ ὄντι χρύσεα χαλκείων διαµε- 39 
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360. βεσθαι νοεῖς. ἆλλ, ὦ µακάριε, ἄμεινον σκόπει, µή σε 
Ἰαμθάνω οὐδὶν ὤν. ἤ τοι τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ 
βλέπειν, ὅταν ἡ τῶν ὀμμάτων τῆς ἀκμῆς λήγειν ἐπιχει- 
οὔ' οὐ δὲ τούτων ἔει πόῤῥω. Κάγὼ ἀκούσας, Τὰ μὲν 

ὅπαρ ἐμοῦ, ἔφην, ταῦτ ἐοτίν, ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται 
ἢ ὡς διανοοῦμαι' σὺ δὲ αὐτὸς οὕτω βουλεύου ὅ τι σοί 
τε ἄριστον καὶ ἐμοὶ ἠγεῖι 41’, ἴφη, τοῦτό γε εὖ λέ- 
γεις" ἐν γὼρ τῷ ἐπιόνει χρόνῳ βουλενόμενοι πράξοµεν ὃ 

Β ἂν φαίνηται νῶν περί τε τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
19 ἄριστον. ᾿Εγὼ μὲν δη ταῦτα ἀκούσας τε καὶ εἰπών, καὶ 

ἀφεὶς ὥσπερ βέλη, τετρῶσθαι αὐτὸν ὤμην. καὶ ἀναστάς 
Τε, οὐδὲ ἐπιτρέψας τούτῳ εἰπεῖν οὐδὲν ἔτι, ἀμφιέσαρ τὸ 
ἱμάτιον τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτον — καὶ γὰρ ἦν χειµών --, ὑπὸ 
τὸν τρίβωνα κατακλιγεὶς τὸν τούτον, περιβαλὼν τὼ χεῖρε 

(τούτφ εῷ δαιµονίῳ ὡς ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ, κατεκεί- 

6 µην τὴν νύκτα ὕΌλην. καὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ, ὦ Σώκρατες, 
ἐρεῖς δει ψεύδοµαι. ποιήόαντος δὲ δὴ ταῦτα ἐμοῦ οὗτος 
τοφοῦτον περωαγένετό τε καὶ κατεφρόνησε καὶ κατεγέλασε 

τῆς ἐμῆς ἑώρας καὶ Ὄβρισε΄ καίπερ ἐκενό γε ὤμην τι 
— ὦ ἄνδρες δικασταί" δικασταὶ γάρ ἐἔστε τῆς Σωκρά- 

τους ὑπερηφαρίας. εὖ γὰρ ἴστε μὰ Θεούς, μὰ θεάς, οὐ- 

461 δὲν περιετότερον καταδεδαρθηκὠς ἀνέσεην μετὰ Σωκρά- 
Ὦ τους ἢ εἰ μετὰ πατρὺς καθηῦδον ἢ ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου. 

τὸ δὴ μιτὰ τοῦτο τίνα οἴεσθέ µε διάνοιαν ἔχειν, ἡγού- 
αὔ μενον μὲν ἠτιμάσθαι, ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου φύσιν τε 

καὶ σωφροσύνην καὶ ἀνδρίαν, ἐντετυχηκύτα ἀνθρώπῳ 
τοιούτῳ οἵῳ ἐγὼ οὐκ ἂν ὤμην ποτὲ ἐντυχεῖν εἰς φρόνη- 
σιν καὶ εἰς καρτερίαν; ὥστε οὔθ' ὅπως οὖν ὀργιζοίμην 
εἶχον καὶ ὡποστεφηθείην τῆς τούτου συνονσίαςι οὔθ' ὅπῃ 

Ἐ Απροσαγαγοίµην αὐτὸν εὐπόρουν. εὖ γὰρ ἤδη ὅτι χρήµασί 
τε ποὶὺ μᾶλλον ἄτρωτος ἦν πανταχῇ ἢ σιδήρῳ ὁ Αἴας, 
ᾧ τε ὤμην αὐτὸν µόνῳ ἁλώσεσθαι, διαπἐφευγέ μέ. ἠπό- 
ρουν δή, καταδεδουλωµένος τε ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς 
οὐδεὶς ὑπ οὐδενὸς ἄλλον περιῇα. Ταῦτά τε γάρ µοι 

18 ἅπαντα προύγεγόνει, καὶ μετὰ ταῦτα στρατεία ἡμῖν εἰς 
335 ἍΠοτίδαιαν ἐγένετο κοινὴ καὶ συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ. πρῶτον 

μὲν οὖν τοῖς πύνοι οὐ µόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἄλλων ἁπάντων. ὁπόε' ἀναγκασθείημεν ἀποληφθέν- 

440 τες που, οἷα δὴ ἐπὶ σερατείαρ, ἀσικεῖν, οὐδὶν ἦσαν 
«0 οἱ ἅλλοι πρὸς τὸ καρτερεῖν. ἕν τ᾽ αὖ ταῖς εὐωχίαις µύνος 

ἀπολαύειν οἷός τ᾽ ἦν τά ε᾿ ἄλλα καὶ πίνεν οὐκ ἐθί- 
Ίων, ὁπύτε ἀναγκασθείη, πάντας ἐκράτει, καὶ ὃ πάντων 
Φαυμαστότατον, «Σωκράτη μεθύοντα οὐδεὶς πώποτε ἑώ- 
ρακεν ἀνθρώπων. τούτου μὲν οὖν µοι δοκεῖ καὶ αὐτίκα 
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ὁ ἔλεγχος ἔσεσθαι' πρὸς δὲ αὖ τὰς τοῦ χειμῶνος καρτε- 
ρήσεις -- δεινοὶ γὰρ αὐτόθι χειμῶνες -- θαυμάσια εἰρ- 
Ἰάζετο τά τε ἄλλα, καί ποτε ὄντος πάγου οἵου δεινοτά- Β 
του, καὶ πάντων ἢ οὐκ ἐξιόντων ἔνδοθεν, ἢ εἴ τις ἐξίοι, 
ἠμφιεσμένων τε θαυμαστὰ δὴ ὅσα καὶ ὑποδεδεμένων καὶ 5 
ἐνειλυμένων τοὺς πόδας εἰς πίλους καὶ ἀρνακίδας, οὗ- 
τος ὃ ἐν τούτοις ἐξῄει ἔχων ἱμάτιον μὲν τοιοῦτον οἷόν- 
περ καὶ πρότερον εἰώθει φορεῖν, ἀφυπόδητος δὲ διὰ τοῦ 
κρυστάλλου ῥᾷον ἐπορεύετο ἢ οἱ ἄλλοι ὑποδεδεμένοι. οἱ 
δὲ στρατιῶται ὑπέβίεπον αὐτὸν ὡς καταφρονοῦντα σφῶών. ι0 
Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα” η 

οἷον ὅ᾽ αὖ τόδ’ ἔρεξε καὶ ἔελη καρτερὸς ἀνὴρ 
ἐκεῖ ποτὶ ἐπὶ στρατείας, ἄξιον ἀκοῦσαι. ξυννοήσας γὰρ 
αὐτόθι ἕωθέν τι εἰστήκει σκοπῶν, καὶ ἐπειδὴ οὐ πρού- 
χώρει αὐτῷ, οὐκ ἀνίει ἀλλὰ εἰστήκει ζητῶν. καὶ ἤδη ἦν 15 
µεσηµβρία, καὶ ἄνθρωποι ἠοθάνοντο, καὶ Θαυμάζοντες 

ἄλλος ἅλλῳ ἔλεγεν ὅει Σωκράτης ἐξ ἑωθινοῦ φροντίζω» 463 
τι ἕστηκε. τελευτῶνεες δέ τινες τῶν Ἰώνων, ἐπειδὴ ἐσπέ- 

ρα ἦν, δειπνήσαντερ, καὶ γὰρ θέρος τότε Υ ἦν, Ἰαμεύ- Ὁ 
φια ἐξενεγκάμενοι ἅμα μὶν ἐν τῷ ψύχει καθηῦδον, ἅμα 30 
δὲ ἐφύλαττον αὐτὸν εἰ καὶ τὴν νύκτα ἑστήξοι. ὁ δὲ 

εἰστήκει µέχρι ἕως ἐγένετο καὶ Πλος ἀνέσχεν' ἔπειτα 
ῴχει ἀπιὼν προσευξάµενος τῷ ἡλίφ. Εἰ δὲ βούλεσθε ἐν 
ταῖς µάχαιᾳ᾽ τοῦτο γὰρ δὴ δίκαιόν γε αὐτῷ ἀποδοῦναι. 

ὅτε γὰρ ἡ μάχη ἦν ἐξ ἡς ἐμοὶ καὶ τάριστεῖα ἔδοσαν οἱ 15 
σερατηγοί, οὐδεὶς ἄλλος ἐμὶ ἴσωσεν ἀνθρώπων ἢ οὗτος, 
τετρωµένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ ουνδιίσωσε καὶ ἙἘ 
τὰ Όπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. καὶ ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, καὶ 
τότε ἐκέλενον σοὶ διδόναι τἀρισεεῖα τοὺς σερατηγούς, καὶ 
τοῦτό γέ µοι οὔτε µέμψει οὔτε ἐρεῖς ὅτι φεύδοµαι' ἀλλὰ 0 
γὰρ τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀἁποβλεπόντων 
καὶ βονλομένων ἐμοὶ διδόναι τἀρισεῖα, αὐτὸς προθυµό- 
τερος ἐγένου τῶν σερατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. Ἔει 
τοίνυν, ὦ ἄνδρες, ἄξιον ἦν θεάσασθαι Σωκράτη, ὅτε 
ἀπὸ ἁηλίον φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον" ἴευχον γὰφα τι. 
παραγενόµενος ἵππον ἴχων, οὗτος δὲ Όπλα. ἀνεχώρει ον 
οὖν ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων οὗτός τε ἅμα καὶ 
Αάχης' καὶ ἐγὼ περιτυγχάρω, καὶ ἰδὼν εὐθὺς παρακε- 
λεύομαί τε αὐτοῖν Φαῤῥεῖν καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω 
αὐτώ. ἐνεαῦθα δὴ καὶ κάλλιον ἐθεασάμην Σχοκράτη ἢ ἐνιο 
Ποτιδαίᾳ' αὐτὸς γὰρ ἧτεον ἐν φόβρ ᾖ διὰ τὸ ἐφ᾽ ἵππου 
εἶναι" πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν 4άχητος τῷ ἔμφρων εἶναι. Ἡ 
ἔπειτα ἴμοιγε ἐδόκει, ὦ ᾿Αρισεόφανες, τὸ σὺν δὴ τοῦτο, 
καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε, βρενθνόµενος 

a. — 15. τοῦτο Οοτπατίο [η ipsius Αάῑπα) Αποίοτο α. -- 
— 1, τε] γε α. -- 34. διαπεφεύγει ο. 

— 28. ὁπότ ἀναγκασθείημεν τα δητῇ: ὁπόταν ἀναγκασθείημεν 
ΧΓΟΠΒΕΕΚ, ὁπόταν γοῦν ἀναγκασθαέημεν ab, ὁπότε γοῦν ἀναγκασθεύ 

ἀπολειφθέντες οπτα libris a. — 42. ἑωράκει b. Vid. Voegelinus L 1. Ρ. - 

— 44, περιήϊα ᾱ. -- 

ημεν Stallbaumius. — τες cum 

1. αὖ om. a. — 3. ὄντορ τοῦ πάγον a. - 11. δὴ ταύτῃ 3Τ. — 15. Uom. Gdyss. ὃς, 343. - 19. 
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καὶ τώφθαλμὼ παραβάλλων, ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς 
φιλίους καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος ὧν παντὶ καὶ πάνυ 

πόφῥωθεν ὅτι εἴ τις ἄψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, µάλα 
ἐῤῥωμένως ἀμυνεῖται. διὸ καὶ ἀσφαλῶς ἀπῄει καὶ οὗτος 

σκαὶ ὁ ἕτερος" σχεδὸν γάρ τι τῶν οὕτω διακειµένων ἐν 
ο τῷ πολέμῳ οὐδὶ ὥπτονται, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην φεύ- 

γοντας διώκονσι. Πολλὰ μὲν οὖν ἄν τις καὶ ἄλλα ἔχοι 
Σωκράτη ἐπαινέσαι καὶ θαυμάσια" ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων 
ἐπιτηδευμάτων τάχ΄ ἄν τις καὶ περὶ ἄλλου τοιαῦτα εἴποι, 

το τὸ δὲ μηδενὶ ἀνθρώπων Όμοιον εἶναι, μήτε τῶν παλαιῶν 
μήτε τῶν νῦν ὄντων, τοῦτο ἄξιον παντὸς δαύματος. 

465 οἷος γὰρ ᾽Αγιλλεὺς ἐγένετο, ἀπεικάσειεν ἄν τις καὶ Βρα- 

αἶδαν καὶ ἄλλους, καὶ οἷος αὖ Περικλῆς, καὶ ἸΜέστορα 
ϱ καὶ Αντήνορα, εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι' καὶ τοὺς ἄλλους κατὰ 

is ταῦτ ἄν τις ἀπεικάξοι' οἷος δὲ οὗτοσὶ γέγονε τὴν ἄτο- 
πίαν ἄνθρωπος, καὶ αὐτὸς καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ, οὐδ' 
ἐγγὺς ἂν εὕροι τις ζητῶν, οὔτε τῶν νῦν οὔτε τῶν πα- 
λαιῶν, εἰ μὴ ἄρα εἰ οἷς ἐγὼ λέγω ἀπεικάξοι τις αὐτόν, 
ἀνθρώπων μὲν µηδενί, τοῖς δὲ Σειληνοῖς καὶ Σατύροις, 

30 αὐτὸν καὶ τοὺς λόγους. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο ἐν τοῖς 
πρώτοις παρέλιπον, ὅτι καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ ὁμοιότατοί 

Ε κεἰσι τοῖς Σειληνοῖς τοῖς διοιγοµένοις. εἰ γὰρ ἐθέλει τις 

τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν ἂν πάνυ γελοῖοι 
τὸ πρῶτον" τοιαῦτα καὶ ὀνόματα καὶ ῥήματα ἔξωθεν 

35 περιαμπέχονται, Σατύφου ἄν τινα ὑβριστοῦ δοράν. ὄνους 
γὰρ κανθηλίους λέγει καὶ χαλκέας τινὰς καὶ σκυτυτόµους 
καὶ βυρσοδέψας, καὶ ἀεὶ διά τῶν αὐτῶν ταὐτὰ φαίνε- 
ται λέγειν, ὥστε ἄπειρος καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος πᾶς ἂν 

4358 τῶν λόγων καταγελάσειε. διοιγοµένους δὲ ἰδὼν ἄν τις καὶ 
30 ἐντὸς αὐτῶν γιγνόµενος πρῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας ἔνδον 

μόνους εὑρήσει τῶν λόγων, ἔπειτα θΘειοτάτους καὶ πλεῖστ᾽ 
ἀγάλματ ἀρετῆς ἐν αὐτοῖς ἔχοντας καὶ ἐπὶ πλεῖστον τεί- 
οντως, μᾶλλον δὲ ἐπὶ πᾶν ὅσον προσήκει σκοπεῖν τῷ 
μέλλοντι καλῷ κἀγαθῷ ἔσεσθαι. 

“ Ταῦ ἐσείν, ὦ ἄνδρες, ἃ ἐγὼ Σωκράτη ἐπαινῶ" καὶ 
336 αὖ ἃ µέμφομαι, συμµίξας ὑμῖν εἶπον ἅ µε ὕβρισε. καὶ 

Β μέντοι οὐκ ἐμὲ µόνον ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ Χαρμί- 
δη» τὐν Γἱαύκωνος καὶ Εὐθύδημον τὸν «Οιοκλέους καὶ 
ἄλλους πάνυ πολλούς, οὓς οὗτορ ἐξαπατῶν ὡς ἑραστὴς 

φυπαιδικὰ μᾶλλον αὐτὸς καθίσταται ἀντ ἐραστοῦ. ἃ δὴ 
καὶ σοὶ λέγω, ὦ ᾽Αγάθων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτου, 
ἆλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων παθηµάτων γνόντα εὐλαβηθῆναι 
καὶ µὴ κατά τὴν παροιµίαν, ὥσπερ νήπιον, παθόντα 
γρώναι. 

Εἰπόντος δὴ ταῦτα τοῦ ᾽Αλκιβιάδου γέλωτα γενέσθαι 
ἐπὶ τῇ παῤῥησίᾳ αὐτοῦ, ὅτι ἐδόκει ἔτι ἐρωτικῶς ἔχειν 
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τοῦ Σωκράτους. τὸν οὖν Σωκράτη, Νήφειν µοι δοκεῖς, 
φάναι, ὦ ᾽Αλκιβιάδη. οὐ γὰρ ἄν ποθ᾽ οὕτω κομφῶς κύ- 
χλῳ περιβαλλόμενος ἀφανίσαι ἐνεχείρες οὗ ἕνεκα ταῦτα 
πάντα εἴρηκας, καὶ ας ἐν παρέργῳ δὴ Ίέγων, ἐπὶ τελεν- 
τῆς αὐεὺ ἔθηκας, ὧρ οὐ πάντα τούτον ἕνεκα εἰφηκώς, 5 

τοῦ ἐμὶ καὶ γάθωνα διαβάλλειν, οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν ϐὉ 
οοῦ ἐρᾷν καὶ μηδενὸς ἆλλου, ᾿Αγάθωνα δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶ- 
σθαι καὶ μηδ’ φ᾽ ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ οὐκ ἔλαθες, ἀλλὰ 
τὸ Σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο καὶ Σειληνικὸν κατάδη- 
1ον ἐγένετο. ἀλλ’, ὦ φίλε Αγάθων, μηδὶν πλέον αὐτῷ ιο 
γένηται, ἀλλὰ παρασκευάξου ὅπως ἐμὲ καὶ σἳ μηδεὶς δια- 
βά1ῃ. Τὸν οὖν ᾽Αγάθωνα εἰπεῖν, Καὶ µήν, ὦ Σώκρα- 
τες, κινδυνεύει ἀληθῆ λέγειν. τεκµαίροµαι δὲ καὶ ὡς 
κατεκλίνη ἐν µέσῳ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, ἵνα χωρὶς ἡμᾶς δια- Ε 
λάβῃ. οὐδὲν οὖν πλέον αὐτῷ ἴσται, ἀλλ ἐγὼ παρὰ σἳ ἰ5 
ἐλθὼν κατακλινήσοµαι. Πάνυ γε, φάναι τὸν Σωκράτη, 

δεῦρο ὑποκάτω ἐμοῦ κατακλίνου. ᾿4ὲ Ζεῦ, εἰπεν εὖν 
Αλκιβιάδην, οἷα αὖ πάσχω ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου. οἴεταί 
µου δεῖν πανταχῇ περιεῖναι. ἀλλ) εἰ µή τι ἄλλο, ὦ θαν- 
µάσιε, ἐν µέσῳ ἡμῶν ἔα ᾽Αγάθωνα κατακεῖσθαι. Αλ} ην 
ἀδύνατον, φάναι τὸν Σωκράτη. σὺ μὶν γὰρ ἐμὲ ἐπῇ- 
εσας, δεῖ ὅ᾽ ἐμὲ αὖ τὸν ἐπὶ δεξιὰ ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν 
ὑπὸ σοὶ κατακλινῇ Αγάθων, οὐ δή που ἐμὲ πάλιν ἔπαι- 
νέσεται, πρὶν ὑπ ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι. ἀλλ ἔασον, 
ὦ δαιµόνιε, καὶ μὴ φθονήσῃς τῷ µειρακίῳ ὑπ ἐμοῦ ατα 
ἐπαινεθῆναι: καὶ γὰρ πάνυ ἐπιθυμῶ αὐτὸν ἐγκωμιάσαι. 
Ἰοὺ ού, φάναι τὺν ᾽γάθωνα, Αλκιβιάδη, οὐκ ἐσθ᾽ 
ὅπως ἂν ἐνθάδε µείναιµε, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον µετανα- 
σεήσοµαι, ἵνα ὑπὸ Σωκράτους ἐπαινεθῶ. Ταῦτα ἐκεῖνα, 468 
φάναι τὸν ᾽ἀλκιβιάδην, τὰ εἰωθότα: Σωκράτους παρόν- 30 

τος τῶν καλῶν μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἅλλῳ. καὶ νῦν ὡς 

εὐπόρως καὶ πιθανὸν λόγον εὗρεν, ὥστε παρ ἑαυτῷ του- 
τονὶ κατακεῖσθαι. 

Τὸν μὲν οὖν ᾽Αγάθωνα ὡς κατακεισόµενον παρὰ τῷ Β 
Σωκράτει ἀνίσεασθαι' ἐξαίφνης δὲ κωμαστὰς ἥκειν παµ- 15 
πόλλους ἐπὶ τὰς θύρας, καὶ ἐπιυχόντας ἀνεωγμέναις 

ἐξιόντος τινὸς εἰς τὸ ἄντικρυς πορεύεσθαι παρὰ σφᾶς καὶ 
κατακλίνεσθαι, καὶ θορύβου μεστὰ πάντα εἶναι, καὶ οὐκ- 
ἐει ἐν κόσµω οὐδενὶ ἀναγκάξεσθαι πίνειν πάµπολυν οἵ- 
νον. τὸν μὲν οὖν Ἐρυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον καὶ ἄλ- ιο 
λους τωάς ἔφη ὁ Αριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας, ἓ δὲ 
ὕπνον λαβεῖν, καὶ καταδαρθεῖν πάνυ πολὺ ἅτε μακρῶν ϐ 

τῶν νυκτῶν οὐσῶν, ἐξεγρέσθαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἆλε- 
κερυύνων ἁδόντων, ἐξεγρόμενος δὲ ἰδεῖν τοὺς μὲν ἄλλους 
καθεύδονεας καὶ οἰχομένους, ᾽Αγάθωνα δὲ καὶ ᾿Αριστο- ι5 
φάνη καὶ Σωκράτη ἔτι µόνους ἐγρηγορέναι καὶ πίνεν ἐκ 

1. περισκοπῶν cum astio b. -- Ἡ. φίλους α. -- 8. Σωκράτους 
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30. ἄνοι. ἄάτῆΏκι 
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φιάλης μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν οὖν Σωκράτη αὐτοῖς δια- 
λέγεσθαι. καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὁ ᾿Αρισεύδημος οὐκ ἔφη µε- 

μνῆσθαι τῶν λόγων: οὔτε γὰρ ἐξ ἀρτῆς παραγενέσθαι 
ὑπονυσεάζειν τε’ τὸ μέντοι κεφάλαιον ἔφη, προσαναγκά- 

4609 5 ζει τὸν Σωκράτη ὁμολογεῖν αὐτοὺς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς 
εἶναι κωμωδίαν καὶ τραγωδίαν ἐπίστασθαι ποιεῖν καὶ 
τὸν τέχνη τραγωδοποιὸν ὄντα κωμωδοποιὸν εἶναι. ταῦτα 

Πα ΗΤΩΝΟΣ ΣΤΜΠΟΣΙΟΝ. 

δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς καὶ οὐ σφύδρα ἐπομένους 
φνυστάζειν, καὶ πρῶτον μὲν καταδαρθεῖν εὺν ᾿Αριστοφά- 

νη, ἤδη δὲ ἡμέρας γιγνοµένης τὸν ᾿Αγάθωνα. τὸν οὖν 
Σωκράτη κατακοιμήσαντ᾽ ἐκείνους, ἀναστάντα ἀπιέναι, 
καὶ αὐτὸς ὥσπερ εἰώθει ἔπεσθαι, καὶ ἐλθόντα εἰς 4ύκειον, 
ἀπονιφάμενον, ὥσπερ ἄλλοτε τὴν ἄλλην ἡμέραν διατρίβειν, 
καὶ οὕτω διατρίφαντα εἰς ἑσπέραν οἴκοι ἀναπαύεσθα,. 

1. ἐπιδέξια a. — 7. τραγωδιοποιὸν ΧάΤΡΕΚΗώΣΕΠΠΙ. — ὄντα καὶ κ. a. 
3. πρύτερον ΓΕ ΕγΗ Σεπτ. — 4. κατακοιμίσαντ᾽ a. — 5. αὐτὸς οπι. ΧΡ ΕΕ Ντιωκακπτ τί. Uie, ↄat usquam, 
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ὮὮ φίλε Φαϊδρε, ποὶ δὴ καὶ πόθεν; 
Φ4Ι. Παρὰ νσίου, ὦ Σώκρατε, τοῦ Νεφάλου. 

πορεύοµαι δὲ πρὸς περίπατον ἔξω τείχους συγνὸν γὰφ 
ἐκεῖ διέτριφα χρόνον καθήµενος ἐξ ἑωθινοῦ. τῷ δὲ σῷ 

ο καὶ ἐμῷ ἱταίρῳ πειθόµενος ᾽Ακουμενῷ κατὰ τὰς ἁδοὺς 

ποιοῦμαι τοὺς περιπάτους' φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους εἶναι 
η τῶν ἐν τοῖρ δρόµοις. 

337 ΣΩ. Καλῶς γάρ, ὦ ἑκαῖρε, λέγει. ἀτὰρ υσίας ἦν, 
ὡς ἔοικεν, ἐν ἄστει. 

ιο ΦΗΙ. Ναί, παρ Ἐπικράτει, ἐν εῇδε εῇ πλησίον τοῦ 
Ὀλυμπίου οὐκίᾳ τῇ Μορντίᾳ. 

Σϱ. Τίς οὖν δὴ ἦν ἡ διατριβή: ἢ δῆλον ὅτι τῶν 
λόγων ὑμᾶς ἀνσίας εστία; 

Φα1. Πεύσει, εἴ σοι σχο]ἠ προϊόντι ἀχού:ιν. 

1. Σ8. Τί δαί οὐκ ἂν οἴει µε κατὰ Πίνδαρον καὶ 
ἀσχολίας ὑπέρτερον πρᾶγμα ποιήσεσθαι τὸ σήν τε καὶ 
Ανσίου διατριβὴν ἀκοῦσαι: 

Ἡ Φα1. Πρόαγε δή, 

ΣΏ. Αΐέγοις ἄν. 
ΦάΙ. Καὶ µήν, ὦ Σώκρατες, προσήκουσά γέ σοι ἡ 4ο 

ἀκοή. ὁ γάρ τοι λόγος ἦν, περὶ ὃν διεερίβομεν, οὐκ οἶδ' 

ΚΑΔΙΦΑΙΑΡΟ Σ. 

ὄντινα τρόπο» ἐρωτικός. γέγραφε γὰρ δὴ ὁ νσίας πει- 
ρώμενόν τινα τῶν καλῶν, οὐχ ὑπ ἐραστοῦ δέ, ἆλλ αὐτὸ 
δἡ τοῦτο καὶ κεκόµψευται” λέγει γὰρ ὡς χαριστέον μὴ ἐρῶνει 
μᾶλλον ἢ ἐρῶντι. 

Σ0,. Ὢ γενναῖος, εἴθε γράψειεν ὡς χρὴ πένητι μᾶλ- ὃ 
λ1ον ἢ πλουσίῳ, καὶ πρεσβυτέρῳ ἢ νεωτέρῳ, καὶ ὅσα ἄλλα 
ἐμοί τε πρόσεσει καὶ τοῖς πολλοῖς ἡμῶν: ἡ γὰρ ἂν ἀστεῖος Ὦ 
καὶ δημωφελεῖς εἶἷεν ol λόγοι. ἴγωγ οὖν οὕτως ἐπιτεδύ- 
µηκα ἀκοῦσαι, ὥστε ἐὰν βαδίζων ποιῇ τὸν περίπατον Μέ- 
γαράδε, καὶ κατὰ ᾿Ἡρόδικον προσβὰς τῷ τείχει πάλιν 19 
ἀπίπς, οὐ µή σου ἀπολειφθῶ. 

Φα. Πῶς λέγεις, ὦ βέλτιστε Σώκρατες; οἴε µε, ἃ 
Ανσίας ἐν πολλῷ χρόνῳ κατὰ σχολὴν συνέθηκε, δεινότα- 
τορ ὢν τῶν νῦν γράφειν, ταῦτα ἰδιώτην ὄντα ὤπομνη- 
μονεύσειν ἀξίως ἐκείνου; πολλοῦ γε δέω. καί τοι ἐβονλό- ιο 
µην γ΄ ἂν μᾶλλον ἤ µοι πολὺ χφυσίον γενέσθαι, 

Σϱ. Q Φαΐδρε, εἰ ἐγὼ Φαΐδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυ- 
τοῦ ἐπιλέλησμαι. ἀλλὰ γὰρ οὐδέτερά ἐστι τούτων. εὖ οἶδα 
ὅτι 4υσίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος οὐ µόνον ἅπαξ ἤκουσεν, 5 
ἀλλὰ πολλάκις ἐπαναλαμβάνων ἐκέλενέν οἱ λέγειν: ὁ δὲ 19 Β 
ἐπείθετο προθύμως. τῷ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἦν ἱκανά, ἀλλὰ 

6, τῶν ἐν τοῖς ὄρόμοις εἶναι α. -- 13. ἡ om. a. — 15. 
Ε πο. — σήνὶ τεήν cum Aldo 5. 

δαί] δέ ab. — Πίνδαρον) Ιδίπι. 1, 2. — 16. ποιήσασθαι 

5, Ὦ αἲ. -- 8. ὥστε ἂν ᾱ. — Μεγάραδεα. — 30. ἀλλὰ καὶ πολλάκις a. — ἐκέλευσέν a. 
PLATO. 



εου 

794 

τελευτῶν παραλαβὼν τὸ βιβλίον, ἃ µάλισαα ἐπεθύμει 
ἐπεσκόπει. καὶ τοῦτο δρῶν, ἐξ ἑωθινοῦ καθήµενος, ἄπει- 
πὼν εἰς περίπατον ει, ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, νἡ τὸν κύνα, 
ἐξεπιστάμενος τὸν λόγον, εἰ μὴ πάνυ τις ἦν µακρόρ. 

Φἐπορεύετο δ' ἐκεὺς τείχους, ἵνα µελετώη. ἀπαντήσας δὲ 
τῷ νοσοῦνει περὶ λόγων ἀκοήν, ἰδὼν μὲν ἰδὼν ἤσθη ὅτι 
Έξοι τὸν συγκορυβαντιῶντα, καὶ προάγειν ἐκέλευε' δευ- 

6 µένου δὲ λέγειν τοῦ τῶν λόγων ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὥς 
δὴ οὐκ ἐπιθυμῶν λέγειν" τελευτῶν δὲ ἔμελλε, καὶ εἰ µή 

Ίοτις ἑκὼν ἀκούοι, βίᾳ ἐρεῖν. σὺ οὖν, ὦ Φαϊδρε, αὐτοῦ 
δεήθητι, ὅπερ τάχα πάντως ποιήσει, νῦν ἤδη ποιεῖν. 

ΦΗΙ. Euol ὡς ἀληθῶς πολὺ κράτιστόν ἐστιν οὕτως 
ὅπως δύναμαι λέγειν" ὥς µοι δοκεῖς οὐ οὐδαμῶς µε 
ἀφήσειν πρὶν ἂν εἴπω ἁμῶς γέ πως. 

15 Σ0. Πάνυ γάρ σοι ἀληθῆ δοκῶ. 
] ΦΗΙ. Οὐτωσὶ τοίνυν ποιήσω. τῷ ὄνει γάρ, ὦ Σώ- 

κρατες, παντὸς μᾶλλον τά γε ῥήματα οὐκ ἐξέμαθον" τὴν 
μέντοι διάνοιαν σχεδὸν ἁπάντων, οἷς ἔφη διαφἑρειν τὰ 

6 τοῦ ἐρῶντος ἢ τὰ τοῦ µή, ἐν κεφαλαίοις ἐφεξῆς δίειµε, 
10 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρώτου. 

ΣΩ. «ΟΦείξας γε πρῶτον, ὦ φιλότης, τί ἄρα ἐν τῇ 
ἀριστεφᾷ ἔχεις ὑπὸ τῷ ἱματίῳ. τοπάζω γάρ σε ἔχειν τὸν 
Ἰόγον αὐτόν. εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ διανοοῦ περὶ 

ἐμοῦ, ὡς ἐγώ σε πάνυ μὲν φιλῶ, παρόντος δὲ καὶ Αν- 
Ες σίου ἐμαυτόν σοι ἐαμελετᾷν παρέχειν οὐ πάνυ δέδοκται. 

ἆλλ’ ἴθι, δείκννε. 
ΦΗΙ. Παῦε. ἐκκέκρουκάς µε ἐλπίδος, ὦ Σόκρατες, 

ἣν εἶχον ἐν σοὶ ὡς ἐγγυμνασόμενος. αλλά ποῦ δὴ βούλει 
καθιζόµενοι ἀναγνώμεν; 

Σ0,. «ερ ἐκεραπόμενοι κατὰ τὸν Ἰλισσὺν ἴωμεν, 

εἶτα ὅπου ἂν δόξῃ ἐν ἠσυχίᾳ καθιζησόµεθα. 

Φα. Εἰς καιρόν, ὧς ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν ἔευχον: 

οὗ μὶν γὰρ δὴ ἀεί. ῥᾷστον οὖν ἡμῖν κατὰ τὸ ὑδάτιον 

βρέχουσι τοὺς πόδας έναι, καὶ οὐκ ἀηδές, ἄλλως τε καὶ 

πα τήνδε τὴν ὥραν τοῦ ἔτους τε καὶ τῆς ἡμέφας. 

ΣΩ. Πρόαγε δή, καὶ σκόπει ἅμα ὅπου καθιζησό- 

-. 

Φα]. Ὁρᾶς οὖν ἐκείνην τὴν ὑψηλοτάτην πλάτανον; 

20. Τί µήνι 
Φα. ᾿Εκεῖ σκιά τ’ ἐστὶ καὶ πνεῦμα µέτριον, καὶ πόα 

καθίζεσθαι ἤ, ἂν βονλώμεθα, κατακλιθῆναι. 
F M. Προάγοις ἄν. 

Φ4Ι. Εἰπέ µοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἐνθένδε μέντοι 

ποθὶν ἀπὸ τοῦ ἸΙλισσοῦ λέγεται ὁ Βορέας τὴν Ὡρείθνιαν 

{5 ἁρπάσαι, 

ΠΑ4ΑΤΩΝΟΣ Φ4Ι4ΡΟΣ. 

M. έγεται γάρ. 
Φα. αρ οὖν ἐνθένδε:; Χαρίεντα γοῦν καὶ καθαρά 

καὶ διαφανῆ τὰ ὑδάτια φαίνεται, καὶ ἐπιτήδεια κόραις 
παίζειν παρ αὐτά. 

39. Οὔκ, ἀλλὰ κάτωθεν ὅσον δύ ἢ τρία στάδια, 6 
ᾗ πρὸς τὸ τῆς Άγρας διαβαίνοµεν" καὶ πού τίς ἐστι βω- ϐ 
μὸς αὐτόθι Βορέου. 

ΦΗΙ. Οὐ πώνυ νενόηκα" ἀλλ εἰπὶ πρὸς Διός, ὦ 

Σώκρατες' σὺ τοῦτο τὸ μµοθολόγημα πείθει ἀληθὶς 
εἶναι; ιο 

29. Αλλ) εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί, οὐκ ἂν 
ἄτυπος εἴην' εἶτα σοφιζόµενος φαίην αὐτὴν πνεῦμα Βο- 
ρέουν κατὰ τῶν πλησίον πετρῶν σὺν Φαρμακείᾳ παίζουσαν 

ὧσαι, καὶ οὕτω δὴ τελευτήσασαν Ἰεχθῆναι ὑπὸ τοῦ Βο- 
ρέου ἀνάρπαστον γεγονέναι. ἢ ἐξ Αρείου πάγον λέγεται 15Ώ 
γὰρ αὖ καὶ οὗτος ὁ λόγος, ὧςφ ἐκεῖθεν ἀλλ οὐκ ἐνθένδε 
ἡρπάσθη. ἐγὼ δέ, ὦ Φαϊδρε, ἄλλως μὲν τὰ τοιαῦτα χα- 
ρίεντα ἡγοῦμαι, λίαν δὲ δεινοῦ καὶ ἐπιπόνου καὶ οὐ 
πάνυ εὐευχοῦς ἀνδρός, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν, ὅτι ὅ αὐτῷ 
ἀνάγκη μετὰ τοῦτο τὸ τῶν Ἱπποκενταύρων εἶδος ἐπανορ- 3ο 8 
Φοῦσθαι, καὶ αὖθις τὸ τῆς Χιμαίρας. καὶ ἐπιῤῥεῖ δὲ 

ὄχλος τοιούτων Γοργόνων καὶ Πηγάσων, καὶ ἄλλων ἁμη- 
χάνων πλήθη τε καὶ ἀτοπίαι τερατολόγων τινῶν φύσεων. Ε 
αἷς εἴ τις ἀπιστῶν προσβιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς Έκασεον, ἅτε 

ἀγροίκῳ τινὶ σοφίᾳ χρώµενος, πολλῆς αὐτῷ οχολῆς δεήσει. 15 
ἐμοὶ δὲ πρὸς αὐτὰ οὐδαμῶς ἐστὶ σχολή. τὸ δὲ αἴειον, ὦ 
φίλε, τούτου εόδε. οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ «Πελφικὸν 
γράμμα γνῶναι ἐμαντόν" γελοῖον δή µοι φαίνεται τοῦτο 
ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. Όδεν δὴ χαΐρεν 
ἑάσας ταῦτα, πειθόµενος δὲ τῷ νομιζομµένῳ περὶ αὐτῶν, 19 
ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα ἀλλὰ ἐμαυτόν, εἴτε 
τι Θηρίον τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοκώτερον καὶ μᾶλ- 
λον ἐπιτεθυμμένον, εἴεε ἡμερώτερόν τε καὶ ἁπλούστε- 
ϱον ζῶον, Θείας τινὸς καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει µετέχον. 
τάρ, ὦ ἑταῖρε, μεταξὺ τῶν λόγων, ἀρ᾽ οὐ τόδε ἦν τὸ 36 

δένδρον ἐφ᾽ ὅπερ ἦγες ἡμᾶς; 
ΦάΙ. Τοῦτο μὲν οὖν αὐτό. u 

20. N τὴν Hocv, καλή γε ἡ καταγωγή- ἤ τε γὰρ 
πλάτανος αὕτη μάλ ἀμφιλαφής τε καὶ ὑψηλή, τοῦ τε 
ἄγνου τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον, καὶ ὡς ἁκμὴν ο 9 

ἔχει τῆς ἄνθης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν τόπον. 
ἤ τε αὖ πηγἡ Ἱαριεύτάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ µάλα 
φυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκµήρασθαι: Ννμφῶν 
τέ τινων καὶ ᾿Αχείώου Ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν τε καὶ 
ἀγαλμάτων ἔοικεν εἶναι. εἰ δ' αὖ βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ φοί; 

6, ἰδὼν μὲν ἰόντα α, ἰδὼν μὶν εἷς ὤν Vinckelmannus. — 7. 
έπως ἂ, ἁμωσγέπως ο. - 19. ἐφεξῆς Χα ὦ Τ οἱ ρε. ΠΠ: ἐποίρίί ᾱ. -- 14. ἁμωσγι 

Έξι ο. — 11. νῦν] Ab hac voee Phaedri orallonem 
ἐφεξῆς a be. — 31. ἄρα ὃ 

ἐν α. — 39. καὶ om. a. — 19. καθεζόµενοι ο. Conſ. Voegelinus in edit. doſtra min. p. 2. — 31. καθιζώµεθα ευσν 
ΑΙάο α. — . ἡ] ᾗα. — ἂν Χά4ΠΡΝΟΤ: ἐὰν abe. 

ίας ᾱ. — 9. καὶ σὺ ᾱ, — 12. πλήθει τε καὶ — — 16. ταῦτα a. 
34. Θηρίον ὧν 

— 40. ὥστε γε) ὥσγε i. 

6. Άγρα 
et Ηοϊπάοτῆο ο. Ο6, Voegelinus Ἱ, Ἰ. P. 2 aq. — 
καὶ Ἱκανῶς Vinekelmannus. — 42. τε] γε a. 

— 18. δή] δέ cum Vindob. 3. 
ευγχάνω a b. - 33. ἐπιτεθυμένον —a. -- 40. καὶ ὡς] 



221. 955. 

τόπον ὡς ἀγαπητὸν καὶ σφόδρα ἠδύ' θερινόν τε καὶ λι- 
γυρὰν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κομφύ- 
τατον τὸ τῆς πόαφ, ὅτι ἐν ἠρέμα προσάντεει ἱκανὴ πέ- 
φυκε κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν παγκάλως ἴχειν. ὥστε 

 ἄριστά σοι ἐξενάγηται, ὦ φίλε Φαϊδρε. 
ΦαΙ. Σὺ δέγε, ὦ θαυμάσιε, ἀτοπώτατός τις φαίνει. 

ἀτεχνῶς γάρ, ὃ λέγεις, ξεναγουµένω τινὶ καὶ οὐκ ἔπιχα- 
ϱ. ρἱῳ ἔσικας' οὕτως ἐκ τοῦ ἄστεος οὔτ᾽ εἰς τὴν ὑπερορίαν 

ἀποδημεῖς, οὔτ' ἔξω τείχους ἔμοιγε δοκεῖς τὸ παράπαν 
10 ἐξιέναι. 

ΣΩ. Συγγίγρωσκέ µοι, ὦ ἄρισε. φιλομαθὴς γάρ 
εἰμι. τὰ μὶν οὖν χωρία καὶ τὰ δένδρα οὐδέν μ᾿ ἐθέλει 
διδάσκεν, οἱ ὅ’ ἐν τῷ ἄστει ἄνθρωποι. οὐ μέντοι δο- 
κεῖς µοι τῆς ἐξόδου τὸ φώρμακον εὐὑρηκέναι. ὥσπερ γὰρ 

15 οἳ τὰ πεινῶντα θρέμματα Φαλλὸν ἤ τινα καρπὸν προ- 
10. σείοντες ἄγονσι, σὺ ἐμοὶ λόγους οὕτω προτείνων ἐν βιβλίοις 
κ τήν τε Αττωὴν φαίνει περιάξεν ἅπασαν καὶ ὅποι ἂν 

ἄλλοσε βού1ῃ. νῦν οὖν ἐν τῷ παρόντι δεῦρ ἀφικόμενος 
ἐγὼ μέν µοι δοκῶ κατακεῖσθαι, σὺ ὅ) ἐν ὁποίῳ σχήµατι 

3 οἴει ῥᾷστα ἀναγνώσεσθαι, τοῦθ ἑλόμενο ἀναγίγνωσκε. 
Ὁ ΦΑΙ. άκουε δή. 

Περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ ὡς 

νομίζω συµφέρειν ἡμῖν γενοµένων τούτων ἀκήκοας" ἀξιῶ 

431 δὶ μὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέοµαι, ὅτι οὐκ ἐραστὴφ 
3π ὤν σου τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις μὲν τότε µεταμέλει ὧν ἂν 

εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυμίας παύσωνται' τοῖς 
δὲ οὐκ ἔστι χρόνος ἐν ᾧ μεταγνῶναι προσήκε. οὐ γὰρ 
ὑπ᾿ ἀνάγκης ἀλλ’ ἑκόντες, ὡς ἂν ἄριστα περὶ τῶν οἰκείων 
βουλεύσαιντο, πρὸς τὴν δύναμιν τὴν αὐτῶν εὖ ποιοῦσιν. 

πο Ἔει δὲ οἱ μὲν ἐρῶντες σκοποῦσιν ἅ τε κακῶς διέθεντο 

τῶν αὐτῶν διὰ τὸν ἔρωτα καὶ ἃ πεποιήκασιν εὖ, καὶ ὃν 
Β εἶχον πόνον προστιθέντες ἡγοῦνται πάλαι τὴν ἀξίαν ἀπο- 

δεδωκέναι χάριν τοῖς ἐρωμένοις. τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὔτε 
τὴν τῶν οἰκείων ἀμέλειαν διὰ τοῦτο ἴστι πφοφασίζεσθαι, 

αν οὔτε τοὺς παφρεἰηλυθότας πόνους ὑπολογίσεσθαι, οὔτε 

τὰς πρὸς τοὺς προσήνοντας διαφορὰς αἰιάσασθαι: ὥστε 

{41 περιπρηµένων τοσούτων κακών οὐδὲν ὑπολείπεται ἀλλ ἢ 
ποιεῖν προθύµως ὃ τι ἂν αὐτοῖς οἴωνται πράξαντες χα- 

ριεῖσθαι. Ἔτι δὲ εἰ διὰ τοῦτο ἄξιον τοὺς ἐρῶνεας περὶ 

ϱ 10 πολλοῦ ποιεῖσθαι ὅτι τούτους μάλιστά φασι φιλεῖν ὧν ἂν 

ἑρῶσι, καὶ ἔτοιμοί εἰσι καὶ ἐκ τῶν λόγων καὶ ἐκ τῶν ἕρ- 
γων τοῖς ἄλλοις ἀπεγθανόμενοι τοῖς ἐρωμένοις χαρίζεσθαι, 
ῥάδιον γνῶναι, εἰ ἀληθῆ λέγουσιν, ὅτι ὅσων ἂν ὕστερον 
ἐρασθῶσιν, ἐκείνους αὐτῶν περὶ πλείονος ποιήσονται, καὶ 

40 δῆλον ὅτι ἐὰν ἐκείνοις δοκῆ, καὶ τούτους κακώς ποιή- 

σονυσι. Κα τοι πῶς εἰκός ἐσει τοιοῦτον πρᾶγμα προέσθαι 

Πα 4ΤΩΟΝΟΣ Φ4Ι4ΡΟΣ. 
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τοιαύτην ἔχονέι συμφοράν, ἣν οὐδ' ἂν ἐπιχειρήσειεν οὐ- 
δεὶς ἔμπειρος ὢν ἀποερέπειν; καὶ γὰρ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι D 
φοσεῖν μᾶλλον ἢ σωφρονεῖν, καὶ εἰδέναι Ότι κακῶς «Φρο- 
νοῦσιν, ἀλλ’ οὐ δύνασθαι αὐτῶν κρατεῖν. ὥστε πῶς ἂν 
εὖ φρονήσαντες ταῦτα καλῶς ἔχειν ἠγήσαιντο, περὶ ὧν 5 
οὕτω διακείµενοι βούλονται; Καὶ μὶν δὴ εἰ μὶν ἐκ τῶν 
ἐρώντων τὸν βέλεισεον αἱροῖο, ἐξ ὀλίγων ἄν σοι ἡ ἔκλεξις 

η" εἰ δ' ἐκ τῶν ἄλλων τὸν σαυντῷ ἐπιτηδειότατον, ἐκ 
πολλῶν. ὥστε πολὺ πλείων ἐλπὶς ἐν τοῖς πολλοῖς ὄντα 

τυχεῖν τὸν ἄξιον τῆς σῆς φιλίας. Εἰ τοίνυν τὸν νόμον10Ε 
τὸν καθεστηκότα δέδοικας, μὴ πυθοµένων τῶν ἀνθρώ- {3 
πων ὄνειδός σοι γένηται, εἰκός ἐστι τοὺς μὲν ἐρῶντας, 
οὕτως ἂν οἰομένους καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ζηλοῦσθαι ὥσπε 435 
αὐτοὺς ὑφ' αὐτῶν, ἐπαρθῆναι τῷ λέγειν καὶ φιλοτιµουµέ- 
νους ἐπιδείκνυσθωι πρὸς ἅπαντας ὅτι οὐκ ἄλλως αὐτοῖς 15 
πεπόνηται" τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας, κρείτους αὐτῶν ὄντας, 
τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δύξης τῆς παρὰ τῶν ἀνθρώπων 
αἱρεῖσθαι. "Εει δὲ τοὺς μὲν ἐρῶντας πολλοὺς ἀνάγκη πν- 
Φέσθαι καὶ ἰδεῖν, «ἀκολουθοῦντας τοῖς ἐρωμένοις καὶ ἕἔρ- 
ον τοῦτο ποιουµένους, ὥστε ὕταν ὀφθῶσι διαλεγόµενοι 39 
ἀλλήλοις, τύτε αὐτοὺς οἴονται ἢ) γεγενηµένης ἢ μεὶλούσης Β 
ἔσεσθαι τῆς ἐπιθυμίας συνεῖναι' τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας 

οὐδ) αἰτιᾶσθαι διὰ τὴν συνονσίαν ἐπιχειροῦσιν, εἰδότες 
ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστιν ἢ διὰ φιλίαν τῷ διαλέγεσθαι ἢ δι 
ἄλλην τινὰ ἡδονήν. Καὶ μὲν δὴ εἴ σοι δέος παρέστηκεν 
ἡγουμένῳ χαλεπὸν εἶναι φιλίαν συµµένειν, καὶ ἅλλῳ μὲν 

τρόπῳ διαφορᾶς γενομένης κοινῆν ἀμφοτέροις καταστῆναι 
τὴν συμφοφάν, προεµένου δέ σου ἃ περὶ πλείστου ποιεῖ 
μεγάλην ἂν σοι βιάβην γενέσθαι, εἰκότως ἂν τοὺς ἐρῶν- 
τας μᾶλλον ἂν φοβοῖο. πολλὰ γὰρ αὐτούς ἐστι τὰ Άν- 30 
ποῦντα, καὶ πάντ ἐπὶ τῇ αὐτῶν βιάβη νοµίζουσι γέγνε- 339 
σθαι. διόπερ καὶ τὰς πρὺς τοὺς ἄλλους τῶν ἐρωμένων 
συνουσία ἀποτρέπουσι, φοβούμενοι τοὺς μὲν οὐσίαν {3 
κεκτηµένους, μὴ Ἰρήμασιν αὐτοὺς ὑπερβάλωνται, τοὺς δὲ 
πεπαιδευµένους, μὴ ουνέσει κρείτους γένωνται' τῶν ὅ᾽ 15 

ἄλλο τι κεκεηµένων ἀγαθὸν τὴν δύναμιν ἑκάστου φυἰάτ- Ὁ 
τονται. πείόαντες μὲν οὖν ἀπέχθεσθαί σε τούτοις, εἰς ἔρη- 
µίαν φίλων καθισεᾶσιν' ἐὰν δὲ τὺ σεαυτοῦ σκοπῶν ἅμει- 
νον ἐκείνων φρονῆς, ἥξεις αὐτοῖς εἰς διαφοφάν. ὅσοι δὲ 

μὴ ἐρῶντες ἔευχον, ἀλλὰ ὁι ἀρετὴν ἔπραξαν ὧν ἰδέοντο, 40 
οὐκ ἂν τοῖς συνοῦσι φθονοῖεν, ἀλλὰ τοὺς μὴ ἐθέλοντας 
μισοῖεν, ἡγούμενοι ὑπ ἐκενων μὲν ὑπερορᾶσθαι, ὑπὸ 
τῶν ουνόντων ὁλὶ ὠφελεῖσθαι. ὥστε πολὺ π]είων ἐλπὶς 

φιλίαν αὐτοῖς ἐκ τοῦ πράγματος ἢ ἴχθφαν γενήσεσθαι. Ε 
Καὶ μὲν δὴ τῶν μὲν ἐρώντων πολλοὶ πρότερον τοῦ σώ- 45 

µατος ἐπεθύμησαν ἢ τὸν τρόπον ἔγνωσαν καὶ τῶν ἄλλων 
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οἰκείων ἔμπειροι ἐγένοντο, ὥστε ἄδηλον αὐτοῖς εἰ ἔτι τότε 
βουλήσονται φίλοι εἶναι, ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυμίας παύσων- 
ται" τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν, οἳ καὶ πρότερον ἀλλήλοις φίλοι 
ὄντες ταῦτα ἔπραξαν, οὐκ ἐξ ὧν ἂν εὖ πάθωσι ταῦτα 

5εἰκὸς ἐἑλάττω τὴν φιλίαν αὐτοῖς ποιῆσαι, ἀλλά ταῦτα 
14 μνημεῖα καταλειφθῆναι τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. Καὶ μὲν 

δὴ βελτίονί σοι προσήκει γενέσθαι ἐμοὶ πειθοµένῳ ἢ ἐρα- 
στῇ. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ καὶ παρὰ τὸ βέλτιστον τά τε λεγό- 
µενα Καὶ τὰ πραετόµενα ἐπαινοῦσι, τὸ μὶν δεδιότες μὴ 

Β 10 ἀπέχθωνται, τὰ δὲ καὶ αὐτοὶ χεῖρον διὰ τὴν ἐπιθυμίαν 
γεγνώσκοντες. τοιαῦτα γὰρ ὁ ἔρωρ ἐπιδείκνυται' ὄνσοτυ- 
χοῦντας μέν, ἃ μὴ λύπην τοῖς ἄλλοις παρέχει, ἀνιαρὰ 

ποιεῖ νομίζει: εὐτυχοῦντας δὲ καὶ τὰ μὴ ἡδονῆς ἄξια 
παρ ἐκείνων ἐπαίνου ἀναγκάζει τυγχάνει. ὥστε πολὺ 

15 μᾶλλον ἐλεεῖν τοῖς ἐρωμένοις ἢ ζηλοῦν αὐτοὺς προσήκει. 
ἐὰν ὃ) ἐμοὶ πείθῃη, πρῶτον μὲν οὐ τὴν παροῦσαν ἡδονὴν 
Δεραπεύων συνέσοµαί σοι, ἀλλὰ καὶ τὴν µέλλουσαν ἀφέ- 

ϱ  ἆμαν ἔσεσθαι, οὐχ ὑπ ἔρωτος ἠττώμενος ἁλὶ᾽ ἐμαντοῦ 
κρατῶν, οὐδὲ διὰ σμικρὰ ἰσχυρὰν ἴχθραν ἀναιρούμενος 

40 ἀλλὰ διὰ μεγάλα βραδέως ὀλίγην ὀργὴν ποιούµενος, τῶν 
μὲν ἀκουσίων συγγνώµην ἴχων, τὰ δὲ ἑκούσια πειρώµενος 

ἀποτρέπειν' ταῦτα γάρ ἐστι φιλίας πολὺν χρόνον ἐσομέ- 
νης τεκμήρια. Εἰ δ’ ἄρα σοι τοῦτο παρέσεηκεν, ας οὐχ 
οἷόν τε ἰσχυρὰν φιλίαν γενέσθαι, ἐὰν µή τις ἐρῶν τυγχά- 

υ1δνῃ, ἐνθυμεῖσθαι χρὴ ὅτι οὔτε ἂν τοὺς υἱεῖς περὶ πολλοῦ 
15 ἐποιούμεθα οὔτ ἂν τοὺς πατέρας καὶ τὰς μητέρας, οὔτ 

ἂν πιστοὺς φίλους ἐκεκτήμεθα, οἳ οὐκ ἐξ ἐπιθυμίας τοι- 
αύτης γεγόνασιν ἀλλ’ ἐξ ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων. Ἔτι δὲ 
εἰ χρὴ τοῖς δεοµένοις μάλιστα χαρίζεσθαι, προσήκει καὶ 

αυτοῖς ἄλλοις μὴ τοὺς βελτίστους ἁλιά τοὺς ἀπορωτάτους 

εὖ ποιῖν' μεγίύτων γὰρ ἁπαλλαγέντες κακῶν πλείστην 
χάριν αὐτοῖς εἴσονται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἐν ταῖς ἰδίαις δα- 

Κ πάναις οὐ τοὺς φίλους ἄξιον παρακαλεῖν, ἀλλὰ τοὺς προσ- 
αιτοῦντας καὶ τοὺς δεοµένους πλησμονῆς" ἐκεῖνοι γὰρ 

μ καὶ ἀγαπήσουσι καὶ ἀκολουθήσουσι καὶ ἐπὶ τὰς θύρας 
ἤξουσι καὶ μάλιστα ἠσθήσονται καὶ οὐκ ἐλαχίστην χάριν 
εἴσονται καὶ πολλὰ ἀγαθὰ αὐτοῖς εὔξονται. ἆλλ ἴσως 

προσήκει οὐ τοῖς σφόδρα δεοµένοις χαρίζεσθαι, ἁλλὰ τοῖς 
μάλιστα ἀποδοῦναι χάριν δυναµένοις' οὐδὲ τοῖς ἐρώσι 

πι. «0 µόνον, ἀλλὰ τοῖς τοῦ πράγματος ἀξίοις: οὐδὶ ὅσοι τῆς 
σῆς ὥρας ἀπολαύσονται, ἀλλ οἳ τινες πρεσθυτέρῳ γενο- 

µένῳ τῶν σφετέρων ἀγαθῶν µεταδώσουσιν: οὐδὲ οἳ δια- 
πραξάµενοι πρὸς τοὺς ἄλλους φιλοειμήσονται, «ἀλλ οἳ 
τινες αἰσχυνόμενοι πρὸς ἅπαντας σιωπήσονται" οὐδὲ τοῖς 

1. εἰ ἔτι αὐτοῖς a. — τύεοι, 4ΠΣ0Ν0. 
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— 1, τοὺς ἐρωμένους a. 

ὀλίγον χρόνον σπουδάξουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὁμοίως διὰ παν- 

τὸς τοῦ βίου φίλοις ἐσομένοις: οὐδὲ οἳ τινες πανόµενοι 
τῆς ἐπιθυμίας. ἔχθρας Ἀφόφασιν ξητήσονσιν, ἆλλ’ οἳ παν- 

σάμενοι τῆς ὥφας, τότε τὴν αὐτῶν ἀρεῆν ἐπιδείξονται. 16 
3) οὖν τῶν τε εἰρημένων µέμνησο, καὶ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦ, 5 
ὅτι τοὺς μὲν ἐρῶνεας οἱ φίλοι νουθετοῦσιν ὡς ὄντος 

κακοῦ τοῦ ἐπιτηδεύματος, τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὐδείς πώ- 
ποτε τῶν οἰκείων ἐμέμφατο ὡς διὰ τοῦτο κακῶςφ βονλευ- 
οµένοις περὶ ἑαυτῶν. 

"σως μὶν οὖν ἂν ἔροιό µε εἰ ἅπασί σοι παραινῶ τοῖς 10 
μὴ ἐρῶσι χαρίζεσθαι. ἐγὼ δὲ οἶμαι οὐδ' ἂν τὸν ἐρῶντα 
πρὸς ἄπαντάς σε κελεύειν τοὺς ἐρῶντας ταύτην ἔχειν τὴν ϐ 
διάνοιαν. οὖτε γὰρ τῷ λόγω λαμβάνοντι χάριτος ἴσης 
ἄξιον, οὔτε σοὶ βουλομένῳ τοὺς ἄλλους 1ανθάνειν ὁμοίως 
ἄσνατόν' δεῖ δὲ βιάβην μὶν ἀπ αὐτοῦ µηδεµίαν, ὠφέ- 15 
λειαν δὲ ἀμφοῖν γίγνεσθαι. 

᾿Εγὼ μὶν οὖν ἱκανά µοι νομίζω τὰ εἰρημένα" 
τι σὺ ποθεῖς, ἡγούμενος παραλελεῖφθαι, ἐρώτα. 

Τί σοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες, ὁ λόγος; οὐχ ὑπερ- 
φυῶς τά τε ἄλλα καὶ τοῖς ὀνύμασιν εἰρῆσθαι; Φῇ 

ΣΩ. «αιμονίως μὶν οὖν, ὦ ἑταῖρε, ὥς σέ µε ἐκ- 

πλαγῆναι. καὶ τοῦτο ἐὼ ἔπαθον διὰ σέ, ὦ Φαϊδρε, 
πρὸς οἳ ἀποβλιέπων, ὅτι ἐμοὶ ἐδύχεις γάννσθαι ὑπὸ τοῦ 

λόγον μεταξὺ ἀναγιγρώσκων. ἡγούμενος γὰρ σἳ μᾶλλον ἢ 
ἐμὲ ἐπαῖειν περὶ τῶν τοιούτων σοἱ εἰπόμην, καὶ ἐπόμενος 16 

συνεβάκχευσα μετὰ σοῦ τῆς Θείας κεφαλῆς. 
Φα. Εἶιν' οὕτω δὴ δοκεῖ παίξειν; ή 
50. «ἁοκῶ γάρ σοι παίρειν καὶ οὐχὶ ἐἔσπουδα- 

κέναι; 
Φα]. Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἆλλ ὡς ἀληθῶς εἰπὶ 1 Ε 

πρὺς «Ιιὸς φιλίου, οἴει ἄν τινα ἔχειν εἰπεῖν ἄλλον τῶν 
Ἑλλήνων ἕτερα τούτων µείζω καὶ πλείω περὶ τοῦ αὐτοῦ 

πράγματος; 
Σ56. Τί δὲ; καὶ ταύτῃ δεῖ ὑπ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ τὸν 

λόγον ἐπαινεθῆναι, ὡς τὰ δέοντα εἰρηκότος τοῦ ποιητοῦ, 15 
ἆλλ᾽ οὐκ ἐκείνῃ µόνον, ὅτι σαφῆ καὶ σερογγύλα καὶ ὧκρι- 
βώς ἕκαστα τῶν ὀνομάτων ἀποτετόρνευται; εἰ γὰρ δεῖ, 

συγχωφητέον χάφιν σήν, ἐπεὶ ἐμέ γε ἔλαθεν ὑπὸ τῆς ἐμῆς 
οὐδενίας. τῷ γὰρ ῥητορικῷ αὐτοῦ μόνῳ τὸν νοῦν προσ- 
εἶχον, τοῦτο δὲ οὐδὲ αὐτὸν ὤμην Ανσίαν οἴεσθαι ἵκα- 
νὸν εἶναι. καὶ δὴ οὖν µοι ἴδοξεν, ὦ Φαΐδρε, εἰ µή τι 39 
σὺ ἄλλο λέγειᾳ, δὶς καὶ τρὶς τὰ αὐτὰ εἰρηκέναι, ὡς οὗ 
πάνν εὐπορῶν τοῦ πολλὰ λέγειν περὶ τοῦ αὐτοῦ, ἢ ἴσως 
οὐδὲν αὐτῷ µέλον τοῦ τοιούτον΄ καὶ ἐφαίνετο δή µοι 

εἰ δὲ 
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νεανιεύεσθαι ἐπιδεικνύμενος, ὡς οἷός τε ὧν ταὐτὰ ἑτέ- 
ρως τε καὶ ἱτέρως λέγων ἀμφοτέρως εὐπεῖν ἄριστα. 

Β Φα. Οὐδὲν λέγεις, ὦ Σώκρατες.. αὐτὸ γὰρ τοῦτο 
καὶ μάλιστα ὁ λόγος ἔχει. τῶν γὰρ ἑνόντων ἀξίως ῥηθῆ- 

ὅναι ἐν τῷ πράγματι οὐδὶν παραλέλοιπεν, ὥστε παρὰ τὰ 
18 ἐκείνῳ εἰρημένα μηδέν ἄν ποτε δύνασθαι εἰπεῖν ἄλλα 

απλείω καὶ πλείονος ἄξια. 
ΣΏ. ΊΤοῦτο ἐγώ σοι οὐχέτι οἷός τε ἔσομαι πείθεσθαι. 

παλαιοὶ γὰρ καὶ σοφοὶ ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες περὶ αὐ- 

ιοτῶν εἰρηκότες καὶ γεγραφότες ἐξεέγξονσί µε, ἐάν σοι 

χαριζόμενος συγχωρῶ. 
ν Φα1. Τίνες οὗτοι; καὶ ποῦ οὐ βελτίω τούτων ἀκήκοας; 

29. Νῦν μὶν οὕτως οὐκ ἔχω εὐπεῖν' δῆλον δὲ ὅτι 
τινῶν ἀκήκοα, ἤ που Σαπφοῦς τῆς καλῆς ἢ ̓Ανακρέοντος 

ιδτοῦ σοφοῦ ἢ καὶ συγγραφέων τινῶν. πόθεν δὴ τεκµαιρό- 

µενος λέγω; πλὴρές πως, ὦ δαιµόνι, τὸ οτῆθος ἔχων 
αἰσθάνομαι, παρὰ ταῦτα ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω. 
δει μὲν οὖν παρά γε ἐμαυτοῦ οὐδὶν αὐεῶν ἐννενόηκα, 
εὖ οἶδα, αυνειδὼς ἐμαντῷ ἁμαθίαν. λείπεται δὴ, οἶμαε, 

ἐξ ἀλλοτρίων ποθὶν ραμήτων διὰ τῆς ἀκοῆς πεπληρῶ- 
Ὁ σθαί µε δίκην ἀγγείου' ὑπὸ δὲ νωθείας αὖ καὶ αὐτὸ 

τοῦτο ἐπιλέληαμαι Όπως τε καὶ ὧν τινῶν ἤκουσα. 
ΦΗ1. αλλ’, ὦ γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηκας. σὺ γὰρ 

ἐμοὶ ὧν τινῶν μὲν καὶ ὅπως ἤκουσας, μηδ' ἂν κελεύω 
30 εἴπῃς, τοῦτο δὲ αὐτὸ ὃ λέγεις ποίησον΄ τῶν ἐν τῷ βιβλίφ 

19 βελτίω τε καὶ μὴ ἐλάττω ἑτέρᾳ ὑποσχέσει εἰπεῖν, τούτων 
ἀπεχόμενος. καί σοι ἐγώ, ὥσπερ οἱ ἐννέα ἄρχοντες, ὑπι- 
οχροῦμαι χρυσῆν εἰκόνα ἰἱσομέτρητον εἰς 4εἱφοὺς ἀναθή- 

Εξ ον, οὐ µόνον ἐμαντοῦ ἁλλά καὶ σήν. 
30. 2. Φίτατος εἶ καὶ ὡς ἀληθῶς χρυσοῦς, ὦ Φαϊδρε, 

εἴ µε οἴει λέγειν ὡς Ανσίας τοῦ παντὺς ἡμάρτηκε, καὶ 
οἷόν τε δὴ παρὰ πάντα ταῦτα ἄλλα εἰπεν. τοῦτο δὲ 
οἶμαι οὐδ' ἂν τὸν φαυλότατον παθεῖν συγγραφέα. αὐ- 
τίκα περὶ οὗ ὁ λόγος, είνα οἴει λέγοντα ὥς χρὴ μὴ 

αὖ ἐρῶντι μᾶλλον ἢ ἐρῶντι χαρίζεσθαι, παρέντα τοῦ μὶν 
τὸ φρόνιµον ἐγκωμιάξειν, τοῦ δὲ τὸ ἄφρον ψέγειν, ἄναγ- 
«αἴα γοῦν ὄντα, εἶτ ἀλλ’ ἄττα ἕξειν λέγειν; ἆλλ οἶμαι, 
τὰ μὲν τοιαῦτα ἑατέα καὶ συγγνωστέα λέγονει' καὶ τῶν 
μὲν τοιούτων οὐ τὴν εὕρεσιν ἀλλά τὴν διάθεσιν ἐπαινε- 

«τέον, τῶν δὲ μὴ ἀναγκαίων τε καὶ χαλεπῶν εὐρεῖν πρὸς 
τῇ διαθέσει καὶ τὴν εὕρεσιν. 

ΦαΙ. Συγχωρῶ ὃ λέγεις' µετρίως γάρ µοι δοκεῖς εἴρη- 
κέναι. ποιήσω οὖν καὶ ἐγὼ οὕτως τὸ μὲν τὸν ἐρῶντα 

Ἡ ᾗτεοῦ μὴ ἐρῶντος μᾶλλον νοσεῖν δώσω σοι ὑποτίθεσθαι, 
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τῶν δὲ λοιπῶν ἕτερα πλείω καὶ πλείονορ ἄξια εἰπὼν τῶν 
Αωυσίου παρὰ τὸ Κυψειιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος ἐν 3) 
᾿Ολυμπίᾳ στάθητι. 

Σ0, Ἐσπούδακας, ὦ Φαϊδρε, ὅτι σου τῶν παιδιιῶν 
ἐπελαβόμην ἐρεσχηλῶν σε, καὶ οἴε δή µε ὡς ἀληθῶς ἐπί- 
χειρήσειν εἰπεῖν παρὰ τὴν ἐκείνου σοφίαν ἕτερόν τι ποι- 
κιλώτερον. 

Φ41. Περὶ μὶν τούτου, ὦ φίλε, εἰ τὰς ὁμοίας λα- 
βὰς ἐλήλυθαρ. ῥητέον μὲν γάρ σοι παντὸς μᾶλλον οὕτως ϐ 
ὅπως οἷός τε εἶ. ἵνα δὲ μὴ τὸ τῶν κωμφδῶν φορτικὸν 10 
πρᾶγμα ἀναγκαζώμεθα ποιεῖν, ἀνταποδιδόντες ἀλλήλοις, 

εὐλαβήθητι, καὶ μὴ βούλου µε ἀναγκάσαι λέγειν ἐκεῖνο 
τὸ εἰ ἐγώ, ὦ Σώκφατις, Σωκράτην ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ 

ἐπιλέλησμαι, καὶ ὅτι ἐπεθύμει μὲν λέγειν, ἐθρύπτετο δέ: 
ἁλλὰ διανοήθητι ὅτι ἐντεῦθεν οὐκ ἄπιμεν, πρὶν ἂν σὺ 1 
εἴπῃο ἃ ἔφησθα ἐν τῷ στήθει ἔχειν. ἐσμὲν δὲ µόνω ἐν 
ἐφημίᾳ, ἰσχυρότερος δὲ ἐγὼ καὶ νεώτερος, ἐκ ὃ᾽ ἁπάντων ἢὉ 
τούτων ξύνερ ὃ σοι λέγω, καὶ μηδαμῶς πρὺς βίαν βουλη- 
Φῇς μᾶλλον ἢ ἑκὼν λέγειν. 

20. Αλ, ὦ µακάριε Φαῖδρε, γελοῖος ἴσομαι παρ 
ἀγαθὸν ποιητὴν ἰδιώτηρ αὐτοσχεδιάζων περὶ τῶν αὐτῶν. 

Φα. Οἶσθ' ὡς ἔχει; παῦσαι πρός µε καλλωπιζόμενος": 34 
σχεδὸν γὰρ ἔχω ὃ εἰπὼν ἀναγκάσω σε λέγειν. 

Σ45,. Μηδαμῶς τοίνυν εἴπῃς. 

Φα1. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ δὴ λέγω. ὁ δέ µοι λόγος ὄρκος 15 
ἔσται. ὄμνυμι γάρ σοι -- τίνα μέντοι, είνα θεῶν; ἢ 
βούλει τὴν πλάτανον ταυτηνί; ᾖ μήν, ἐάν µοι μὴ εἴπῃς Ε 
τὸν λόγον ἐναντίον αὐτῆς ταύτης, µηδέποτέ σοι ἕτερον 
λόγον µηδένα μηδενὸς µήτ' ἐπιδείξειν μήτ ἐξαγγελεῖν. 

20, Ἀαβαί, ὦ µιαρέ, ὡς εὖ ἀνεῦρες τὴν ἀνάγκην 39 
ἀνδρὶ φιλολόγῳ ποιεῖν ὃ ἂν κελεύῃς. 

Φα1. Τί δῆτα ἴχων στρέφει; 

290, Οὐδὲν ἔει, ἐπειδὴ σύ γε ταῦτα ὀμώμοκας. πῶς 
γὰρ ἂν οἷός τ᾿ εἴην τοιαύτης θοίνης ἀπέχεσθαι; 

Φα1. 4έγε δή. 
Σ0, Οἶσθ) οὖν ὡς ποιήσω; 
Φα]. Τοῦ πέρι; 

29. Ἐγκαλυψάμενος ἐρῶ, ἓν' ὃ τι τάχιατα διαδράµω 
τὸν λόγον καὶ µή, βλέπων πρὸς σέ, ὑπ' αἰσχύνης δια- 
πορῶμαι. 4.0 

Φα]. «έγε µόνον, τὰ ὃ) ἄλλα ὅπως βούλει ποίει. 
Σ9ϱ. "γετε δή, ὦ Μοῦσαι, εἴεε δι ὠδῆς εἶδος λίγει- 

αι, εἶτε διὰ γένος μουσικὸν τὸ Αιγύων ταύτην ἔσχετε τὴν 
ἐπωνυμίαν, ξύμ µοι λάβεσθε τοῦ μύθου, ὂν µε ἀναγκάξει 3 

οι 
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Β edaruiotoe οὗτοσὶ λέγειν, ἵν ὁ ἑταῖρος αὐτοῦ, καὶ πρό- 
τερον δοκῶν τούτῳ σοφὸς εἶναι, νῦν ἔτι μᾶλλον δόξῃ. 

Ἐν οὕτω δὴ παῖς, μᾶλλον δὲ µειρακίσκος, µάλα καλός. 
τούτῳ δὲ ἦσαν ἐρασταὶ πάνυ πολλοί. εἷς δέ τις αὐτῶν 

δαἱμύλος ἦν, ὃς οὐδενὸς ἦττον ἐρῶν ἐπεπείκει τὸν παῖδα 
ας οὐκ ἐρῴη. καὶ ποτε αὐτὸν αἰτῶν ἔπειθε τοῦτ) αὐτό, 

ὡς μὴ ἐρῶντι πρὸ τοῦ ἐρῶντος δέοι χαρίζεσθαι. ἔλεγέ τε 
ὧδε" 

Περὶ παντὸς, ὦ παῖ, µία ἀρχὴ τοῖς µέλλουσι καλῶς 
61ο βονλεύεσθαι: εἰδέναι δεῖ περὶ οὗ ἂν ᾖ ἡ βουλή, ἢ παν- 

84 τὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη. τοὺς δὲ πολλοὺς λέληθεν ὅτι οὐκ 
ἴσασι τὴν οὐσίαν ἑκάστον. αἷς οὖν εἰδότις οὐ διοµολο- 
γοῦνται ἐν ἀρχῇ τῆς σκέψεως, προεϊθόντες δὲ τὸ εἰκὸς 

ἀποδιδόασιν' οὔτε γὰρ ἑαυτοῖς οὔτε ἀλλήλοις ὁμολογοῦσιν. 
15 ἐγὼ οὖν καὶ σὺ μὴ πάθωµεν ὃ ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, ἆλλ' 

ἐπειδὴ σοὶ καὶ ἐμοὶ ὁ λόγος πρόκειται, πότερον ἐρῶνει 
ἢ μὴ μᾶλλον εἰς φιλίαν ἰτέον, περὶ ἔρωτος, οἷόν τε ἴσει 

Ὁ καὶ ἣν ἔχει δύναμιν, ἁμολογία Θέμενοι ὅρον, εἰς τοῦτο 
ἀποβλέποντες καὶ ἀναφέροντες τὴν οχέψιν ποιώµεθα, 

2340 εἴτε ὠφέλειαν εἴτε βλάβην παρέχει. Ότι μὲν οὖν δὴ ἐπι- 
Θυµία τις ὁ ἔρως, ἅπαντι δηλον' ὅτι δ αὖ καὶ μὴ 
ἐρῶντες ἐπιθυμοῦσι τῶν καλῶν, ἴσμεν. τῷ δὴ τὸν ἐρῶντά 

τε καὶ μὴ κρινοῦμεν; δεῖ αὖ νοῆσαι ὅτι ἡμῶν ἐν ἑκάστῳ 
δύο τινέ ἐστον ἰδέα ἄρχοντε καὶ ἄγοντε, οἷν ἑπόμεθα ᾗ 

10 ἂν ἄγητον, ἡ μὲν ἔμφυτο οὖσα ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἄλλη 
δὲ ἐπίκεητος δόξα, ἐφιεμένη τοῦ ἀρίστου. τούτω δὲ ἐν 

Ν΄ ἡμῖν τοτὲ μὲν ὁμονοεῖτον, ἔστι δὲ ὅτε στασιάζετον' καὶ 
τοτὲ μὲν ἡ ἱτέρα, ἄλλοτε δὲ ἡ ἑτέρα κρατεὶ. δόξης μὲν 
οὖν ἐπὶ τὸ ἄριστον λόγω ἀγούσης καὶ χρατούσης τῷ 

4548 κράτει σωφροσύνη ὄνομα" ἐπιθυμίας δὲ ἀλόγως ἑλκούσης 
ἐπὶ ἡδονὰς καὶ ἀρξάσης ἐν ἡμῖν τῇ ἀρχῇ ὕβρις ἔπωνο- 
µάσθη. ὄβρις δὲ δη πολνώνυµον. πολυμελὲς γὰρ καὶ πο- 
λνειδέρ. καὶ τούτων τῶν ἐδεῶν ἐκπρεπὴς ἢ ἂν τύχη γενο- 

᾽μένη, τὴν αὐτῆς ἐπωνυμίαν ὀνομαζόμενον τὺν ἔχονεα 
αδ παρέχεται, οὔ τέ τινα καλὴν οὔτε ἐπαξίαν κεκτῆσθαι. 

περὶ μὲν γὰρ ἐδωδὴν κφατοῦσα τοῦ λόγου τοῦ ἀρίστου 

καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυμιῶν ἐπιθυμία γαστριµαργίατε, καὶ 
Ἡ τὸν ἔχοντα ταὐτὸν τοῦτο πεκληµένον παρέξεται' περὶ ὅ᾽ 

9 αὖ µέθας τυραννεύσασα, τὸν κεκτηµένον ταύτῃ ἄγονσα, 
0 δῆλον οὗ τεύξεται προσρήµατος' καὶ τἆλία δὴ τὰ τού- 

των ἀδελφὰ καὶ ἀδελφῶν ἐπιθυμιῶν ὀνόματα, τῆς κἀεὶ 
δυναστευούσης, ᾗ προσήκει καλεῖσθαι πρόδηἰον. ἧς ὁ᾽ 
Ένεκα πάντα τὰ πρόσθεν εἴρηται, σχεδὀν μὲν ἤδη φανε- 

ρύν, λεχθὶν δὲ ἢ μὴ λεχθὲν πᾶν πως σαφέστερον. ἡ γὰρ 

ΠΑΗΤΩΝΟΣ Φ4Ι4ΡΟΣ. 

ἄνευ λόγον δόξης ἐπὶ τὸ ὀρθὸν ὁρμώσης κρατήσασα ἐπι- 
Δυµία, πρὸς ἡδονὴν ἀγθεῖσα κάλλους, καὶ ὑπὸ αὖ τῶν ϱ 
ἑαυτῆς συγγενῶν ἐπιθυμιῶν ἐπὶ σωμάτων κάλλος, ἐῤῥα- 

µένως ῥωσθεῖσα νικῄόασα ἀγωγῇ, ἀπ' αὐτῆς τῆς ῥώμης 
ἐπωνυμίαν λαβοῦσα, ἔρως ἐκλήθη. . 

᾽τάρ, ὦ φίλε Φαῖδρε, δοκῶ τι σοί, ὥσπερ ἐμαυτῷ, 
Φεῖον πάθος πεπονθέναι; 

Φ4Ι. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, παρὰ τὸ εἰωθὸς 
εὗροιά εἰς σε εἴληφεν. 

29. Σιγῇ τοίνυν µον ἄκουε: τῷ ὄνει γὰρ Δεῖος ἔοι- 19 
κεν ὁ τόπος εἶναι. ὥστε ἐὰν ἄρα πολλάκις νυμφόληατος Ὦ 

προϊόντος τοῦ λόγου γένωµαι, μὴ Θαυμάσῃς' τὰ νῦν γὰρ 
οὐκέτι πόῤῥω διθυράµβω» φθέγγομαι. 

ΦάΙ. ᾽Αληθέστατα λέγεις. 
Σ0. Τούτων μέντοι σὺ αἴτιος. ἁλλὰ τὰ λοιπὰ ἄκουε, 15 

ἴσως γὰρ κἂν ἀποτράποιτο τὸ ἐπιόν. ταῦτα μὲν οὖν θεῷ 56 
µελήσει, ἡμῖν δὲ πρὸς εὺν παῖδα πάλιν τῷ λόγῳ ἐκέον. 

Εἶεν, ὦ φέριστε. ὃ μὲν δὴ τυγχάνει ὃν περὶ οὗ βου- 
ἀντέον, εἴρηταί τε καὶ ὥρισαι. βλέποντες δὲ δἡ πρὸς 
αὐτὸ τὰ λοιπὰ Λέγωμεν, τίς ὠφέλεα ἢ βλάβη ἀπό τε Ε 

ἐρῶντος καὶ μὴ τῷ χαριζοµένῳ ἐξ εἰκότος συµβήσεται. 
Τῷ δὴ ὑπὸ ἐπιθυμίας ἀρχομένῳ δουλεύονεί τε ἡδονῇ 

ἀνάγκη που τὸ ἐρώμενον ας ἤδιστον ἑαντῷ παρασκενά- 
ξειν. νοσοῦντι δὲ πᾶν ἡδὺ τὸ μὴ ἀντειεῖνον, κφρεῖετον δὲ 
καὶ ἴσον ἐγθρόν. οὔτε δὴ κρείτω οὔτε ἰπούμενον ἑκὼν 9 439 
ἐραστὴς παιδικὰ ἀνέξεται, ἥττω δὲ καὶ ὑποδεέστερον ἀεὶ 
ἀπεργάξεται. ὕτεων δὲ ἁμαθὴς σοφοῦ, δειλὸς ἀνδρείου, 
ἀδύνατος εἰπεῖν ῥητορικοῦ, βραδὺς ἀγχίνον. τοσούτων 
κακών καὶ ἔτι πλειόνων κατὰ τὴν διάνοιαν ἐραστὴν 

ἐρωμένῳ ἀνάγκη γιγνοµένων τε καὶ φύσει ἐνόντων, 3 
τῶν μὲν ἤδεσθαι, τὰ δὲ παρασχενάζειν, ἢ στέρεσθαι τοῦ 
παραντίκα ἠδέος. φθονερὸν δὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ πολλῶν 
μὲν ἄλλων συνουσιῶν ἀπείργοντα καὶ ὠφελίμων, ὅθεν ἂν ϐ 
μάλισε᾽ ἀνὴρ Ὑίγνοιτο, μεγάλης αἴτιον εἶναι βλάβης, µεγί- 
στης δὲ τῆς ὅθεν ἂν φρονιμώτατος εἴη. τοῦτο δὲ ἡ Θεία 15 26 
φιλοσοφία τυγχάνει ὄν, ἧς ἐραστὴν παιδικὰ ἀνάγκη πὀθ- 
ῥωῦεν εἴργειν, περίφοβον ὄνεα τοῦ καταφρονηθῆναι: τά 
τε ἄλλα μηχανᾶσθαι ὅπως ἂν ᾗ πάν’ ἀγνοῶν καὶ πάντ' 
ἀποβλέπων εἰς τὸν ἐραστήν, οἷος ὢν τῷ μὲν ἤδιστος, 
ἑαυτῷ δὲ βιαβερώτατος ἂν εἴη. Τὰ μὲν οὖν κατὰ διά. 40 
γοιαν ἐπίτροπός τε καὶ κοινωνὸς οὐδαμῇ λυσιτελὴς ἀνὴρ Ὁ 
ἔχων ἔρωτα. 

Τὴν δὲ τοῦ σώματος ἔξιν τε καὶ Βεραπείαν οἵαν τε 

καὶ ὡς θεραπεύσει οὗ ἂν γένηται κύριο, ὃς ἡδὺ πρὀ 

3. µειρακίσκος ἁπαλός, μάλα ᾱ. -- 6. αἰτῶν] ἐρῶν A, πειρῶν ἨποκοἱαιαηΏῦς. — 10. ἅπαντος ᾱ. — 14, ἀλλή- 
λοις] ἄλλοις π. — 16. πύτερα απ. ſotm.  46Τ οἳ ϱτ. ΠΠ.) --αᾱν. δύω α. — 32. πολυμελὲς) πολυμερὶς ο. — 15. κεκλῆ- 
σθαι α. — 36. Ἰόγου τε τοῦ ᾱ. — 43. ᾗ] ὃ Stalbaumii οροτας, 

3. ἀχθεῖσα] ἄγουσα πι 
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ἀγαθοῦ ἠνάγκασται διώκειν, δεῖ μετὰ ταῦτα ἠδεῖν. ὀφθή- 
σιται δὲ µαλθακόν τινα καὶ οὐ σεερεὸν διώκων, οὐδ᾽ ἐν 
ἡλίῳ καθαρῷ τεθραμμένον «ἀλλ ὑπὸ συμμιγεῖ σκιᾷ, πό- 
νων μὲν ἀνδρείων καὶ ἱδρώτων ξηρῶν ἄπειρον, ἔμπειρον 

Ὁ ο δὲ ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρον διαίτης, ἀλλοτρίοις χρώµασι καὶ 

κόσμοις χήτει οἰκείων κοσµούμενον, ὅσα τε ἄλλα τούτοις 
ἔπεται, πάντα ἐπιτηδεύοντα. ἃ δῆλα: καὶ οὐκ ἄξιον πε- 
ραιτέρω προβαίνει», ἆλλ᾽ Ἑν κεφάλαιον ὁρισαμένους ἐπ 

ἄλλο ἐέναι. τὸ γὰρ τοιοῦτον σῶμα ἐν πολέμῳ τε καὶ ἆλ- 
1λαις χρείαις ὅσαι µεγάλαι οἱ μὲν ἐχθροὶ θαῤῥοῦσιν, οἱ δὲ 

7 φίλοι καὶ αὐτοὶ οἱ ἐφασταὶ φοβοῦνται. Τοῦτο μὲν οὖν 

ὡς δήλον ἑατέον, 

Τὸ δ’ ἐφεξῆς ῥητέον, είνα ἡμῖν ὠφέλειαν ἢ τίνα 
Ε βιάβην περὶ τὴν κτῆσιν ἡ τοῦ ἐρῶντος ὁμιλία τε καὶ ἐπι- 

Ιδτροπεία παφέξεται. σαφὲς δὴ τοῦτό γε παντὶ μέν, μάλιστα 
319 δὲ τῷ ἐρασεῇ, ὅτι τῶν φιλεάτων τε καὶ εὐνονστάτων καὶ 

Δειοτάτων κτημάτων ὀρφανὸν πρὸ παντὸς εὔξαιτ ἂν 
εἶναι τὸν ἐρώμενον. πατρὸς γὰρ καὶ μητρὸς καὶ ξυγγενῶν 
καὶ φίίων στέρεσθαι ἂν αὐτὸν δέξαιτο, διακωλυτὰς καὶ 

940 Ἡ ἐπιτιμητὰς ἠγούμενος τῆς ἠδίστης πρὺο αὐτὸν ὁμιλίαρ. 
ἀλλὰ μὴν οὐσίαν γ ἔχοντα χρνσοῦ ἤ τινος ἄλλης κεήσεως 
οὔτ εὐάλωτον ὁμοίως οὔτε ἁλόντα εὐμεταχείριστον ἡγή- 
αιται. ἐξ ὧν πᾶσ ἀνάγκη ἐραστὴν παιδικοῖς φθονεῖν μὲν 
οὐσίαν κεκεηµένοις, «ἀπολλυμένης δὲ χαίρειν. ἔτι τοίνυν 

35 ἄγαμον, ἄπαιδα, ἄοικον ὃ τι πλεῖστον χρόνον παιδικὰ 
ἐραστὴς εὔξαιτ' ἂν γενέσθαι, τὸ αὐτοῦ γλυκὺ ὡς πλεῖστον 
χθόνον καρποῦσθαι ἐπιθυμῶν. 

8 "Ἔσει μὲν δὴ καὶ ἄλλα κακά, ἀλλά τις δαίμων ἔμιξε 
τοῖς πλείσεοις ἐν τῷ παραντίκα ἡδονήν. οἷον κόλακε, 

30 δεινῷ Θηρίῳ καὶ βλάβη µεγάλῃ, ὅμως ἐπέμιξεν ἡ φύσις 
28 Ἅἡδονήν τινα οὐκ ἄμουσον. καί τις ἑταίραν ὧφ βλαβερὸν 

φέξειεν ἄν, καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιουτοερόπων θρεµµά- 

των τε καὶ ἐπιτηδευμάτων, οἷς τό γε καθ) ἡμέραν ἠδί- 
ατοισιν εἶναι ὑπάρχει. παιδικοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς τῷ βλα- 

C 45 βερῷ καὶ εἰς τὸ ουνημερεύειν πάντων ἀηδέσεατον. ἥλικα 
γάρ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος τέρπειν τὸν ἥλικα: ἡ γάρ, οἶμαι, 

χθόνου ὑσότης ἐπ᾽ ἴσας ἡδονὰς ἄγουσα δι ὁμοιότητα φι- 
λίαν παρέχεται" ἀλλ Όμως κόρον γε καὶ ἡ ταύτων συνου- 
σία ἴχει. καὶ μὴν τό γε ἀναγκαῖον αὖ βαρὺ παντὶ περὶ 

0 πᾶν λέγεται" ὃ δὴ πρὸς τῇ ἀνομοιότηει µάλιστ᾽ ἐραστὴς 
πρὸς παιδικὰ ἔχει. νεωτέρῳ γὰρ πρεσβύτερος συνὼν οὔθ' 

, ἡμέρας οὔτε νυκτὸς ἑκὼν ἀπολείπεται, ἀλλ ὑπ ἀνάγκης 
0 τε καὶ οἵστρου ἐλαύνεται, ὃς ἐκείνω μὲν ἡδονὰς ἀεὶ διδοὺς 

ἄγει, ὁρῶνει, ἀκούονει, ἁπεομένῳ καὶ πᾶσαν αἴσθησιν 
10 αἰσθανομένω τοῦ ἐρωμένου, ὥστε μεθ’ ἡδονῆς ἀραρότως 

3, τινα μαλθακὸν Έα. -- 

ΠΑΑ4ΤΩΝΟΣ Φ4Ι4ΡΟΣ. 

5. ἀλλοτρίοις τε χρώμασι Ἐὰ. -- 
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αὐτῷ ὑπηρετεῖν' τῷ δὲ δὴ ἐρωμένῳ' ποῖον παραμύθιον ἢ 
τίνας ἡδονὰς διδοὺς ποιήσει τὸν ἴσον χρόνον συνόντα μὴ 
οὐχὶ ἐπ) ἔσχατον ἐλθεῖν ἀηδίας; ὁρῶνει μὲν ὄψιν πφεσβυ- 
τέραν καὶ οὐκ ἐν ὥρα, ἑπομένων δὲ τῶν ἄλλων ταύτῃ, 
ἃ καὶ λόγῳ. ἐσεῖν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές, μὴ ὅτι δὴ ἴργῳ 5Ε 
ὠνάγκης ἀεὶ προσκειµένης µεταχειρίζεσθαι: φυλακάςτεδὴ 399 

καχυποτόπους φυλαττομένῳ διὰ παντὸς καὶ πρὸς ἅπαν- 
τας, ἀκαίρους τε ἐπαίνους καὶ ὑπερβάλλοντας ἀκούονεε, 
ὡς ὃ) αὔτως φόγους νήφοντος μὲν οὐκ ἀνεκτούς, εἰς δὲ 
µέθην ἰόντος, πρὸς τῷ μὴ ἀνεκεῷ, ἐπ) αἴσχει παῤῥησίᾳ το 
κατακορεῖ καὶ ἀναπεπταμένῃ χρωµένου. 

Καὶ ἐρῶν μὲν βλαβερός τε καὶ ἀηδής, λήξας δὲ τοῦ 
ἔρωτος εἰς τὸν ἔπειεα χρόνον ἄπιστος, εἰς ὃν πολλὰ καὶ 

μετὰ πολἱῶν ὄρκων τε καὶ δεήσεων ὑπισχνούμενος, µόγις 
κατεῖχε τὴν ἐν τῷ τότε ξυνουσίων ἐπίπονον οὖσαν φέρειν 15841 
δι ἐῑπίδα ἀγαθῶν. εότε δὴ δέον ἐκείνειν, μεταβαλὼν 
ἄλλον ἄρχοντα ἐν αὐτῷ καὶ προοτάτην, νοῦν καὶ σωφρο- 
σύνην ἀντ ἔρωτος καὶ µανίας, ἄλλος γεγονὼς λέληθε τὰ 
παιδικά. καὶ ὁ μὲν αὐτὸν χάριν ἀπαιτεῖ τῶν τότε, ὑπο- 
µιμνήσκων τὰ πραχθέντα καὶ λεχθέντα, ὡς τῷ αὐτῷ δια- 1ο 
λεγόμενος" ὁ δὲ ὑπ αἰσχύνης οὔτε εἰπεῖν τοὶμᾷ ὅτι ἄλλος 

Ἰέγονεν, οὔθ) ὅπως τὰ τῆς προτέρας ἀνοήτου ἀρχῆς ὁρ- 
Κωμόσιά τε καὶ ὑποσχέσεις ἐμπεδώσει ἔχει, νοῦν ἤδη ἐσχη- 8 

κὠς καὶ σεσωφρονηκώς, ἵνα μἡ πράττων ταὐτὰ τῷ πρό- 

σῦεν ὅμοιός τε ἐκείνφ καὶ ὁ αὐτὸς πάλιν γένηται. φυγὰς 15 
δὴ γέγνεται ἐκ τούτων, καὶ ἀπεστερηκὼς ὑπ ἀνάγκης ὁ 
πρὶν ἐραστής, ὀσεράκου µεταπεσόντος, ἴεται φυγῇ µετα- 3) 
βαλών' ὁ δὲ ἀναγκάξεται διώκειν ἀγανακτῶν καὶ ἐπιθειά- 
ζων, ἠγνοηκὼς τὸ ὤπαν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι οὐκ ἄρα ἔδει ποτὶ 
ἐρῶνει καὶ ὑπ' ἀνάγκης ἀνοήεῳ χαρίξεσθαι, ἀλλὰ πολὺ 30 
μᾶλλον μὴ ἐρῶνει καὶ νοῦν ἔχονει' εἰ δὲ µή, ἀναγκαῖον C 
εἴη ἐνδοῦναι ἑαυτὸν ἀπίστῳ, ὀνσκόλῳ, φθονερῷ, ἀηδεῖ, 
βιαβερῷ μὲν πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώ- 
µατος ἔξιν, πολὺ δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς 

παίδενσιν, ἧς οὔτε ἀνθρώποις οὔτε Θεοῖς τῇ ἀληθείᾳ 35 
τιµιώτερον οὔτε ἔστιν οὔτε ποτὲ ἔσται. Ταῦτά τε οὖν 
αφή, ὦ παῖ, ἐυννοεῖν, καὶ εἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φιλίαν͵ 
ὅτι οὐ µετ᾽ εὐνοίας γίγνεται, ἀλλὰ σιτίου τρόπον, χάριν 

πλησμονῆς, 
ὡς λύκοι ἄρν ἀγαπῶσ', ὣς παῖδα φιλοῦσιν 40 Ὁ 

ἐρασταί. 

Τοῦτ) ἐκεῖνο, ὦ Φαΐϊδρε. οὐκέτ' ἂν τὸ πέρα ἀκούσαις 
ἐμοῦ λέγοντος, ἆλλ᾽ ἤδη σοι τέλος ἐχέτω ὁ λόγος. 

Φα]. Καΐτοι ὤμην γε μεσοῦν αὐτόν, καὶ ἐρεν τὰ 
ἴσα περὶ τοῦ μὴ ἐρῶντος, ὡς δεῖ ἐκείνω χαρίζεσθαι μᾶλ- 5 
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1ον, λέγων ὅσ αὖ ἔχει ἀγαθά. νῦν δὲ δή, ὦ Σώκρατες, 
τί ἀποπαύει; 

ο. ΣΩ. Οὐκ ἤσθου, ὦ µακάριε, ὅτι ἤδη ἔπη φθέγγο- 
Εξ µαι, ἀλλ οὐκέτι διθυράµβους, καὶ ταῦτα ψέγων; ἐὰν ὅ᾽ 

β ἐπαινεῖν τὸν ἕτερον ἄρξωμαι, τί µε οἴει ποιήσειν; ἀρ' 
οἶόθ) ὅτι ὑπὸ τῶν Νυμφῶν, αἷς µε οὐ προὔβαλες ἐκ 
προνοίας, σαφῶς ἐνθουσιάσω; λέγω οὖν ἑνὶ λόγῳ ὅτι, 
ὅσα τὸν ἕεερον λεἰοιδοφήκαμεν, τῷ ἑτέρῳ τάναντία τού- 
των ἀγωθὰ πρόσεστι. καὶ τί δεῖ μακροῦ Ἰόγου; περὶ γὰρ 

10 ἀμφοῖν ἱκανῶς εἴρηται. καὶ οὕτω δὴ ὁ μῦθος, ὃ τι πά- 
σχειν προσήκει αὐτῷ, τοῦτο πείσεται' κἀγὼ τὸν ποταμὸν 

4458 τοῦτον διαβὰς ἀπέρχομαι, πρὶν ὑπὸ σοῦ ει μεῖζον ἀναγ- 
κασθηναι. 

ΦΗΙ. ΠΜήπω γε, ὦ Σώκφατες, πρὶν ἂν τὸ καῦμα 
(Φπαφέλθῃ. ἢ οὐχ ὁρᾷς ὡς σχεδὸν ἤδη µεσημβρία ἵσταται 
ἡ δὴ καλουµένη σταθερά; ἀλλὰ περιµείναντες, καὶ ἅμα 
περὶ τῶν εἰρημένων διαλεχθέντες, τάχα ἐπειδὰν ὧπο- 

φυχῇ ἴμεν. 
Σ0. Θεός Υ εἶ περὶ τοὺς λόγους, ὦ Φαῖδρε, καὶ 

ο ἀτεχνῶς Θαυμάσιος. οἶμαι γὰρ ἐγὼ τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου 
Ἡ γεγονότων µηδένα πλείους ἢ οἳ πεποιηκέναι γεγενῆσθαι 

348 ἤτοι αὐτὸν λέγοντα ἢ ἄλλους ἓνί γέ τῷ τρόπῳ προόαναγ- 
39. κάζοντα. Σιμμίαν Θηβαῖον ἐξαιρῶ λόγου" τῶν δὲ ἄλλων 

πάμπολυ κρατεῖς. καὶ νῦν αὖ δοκεῖς αἴτιός µοι γεγενῆ- 
Ἄδσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι. 

ΦάΙ. Οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις. ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ 

σίνε τούτω; 
Σ0. ἩἨνίκ ἔμελον, ὦ ᾿γαθέ, τὸν ποταμὸν διαβαί- 

ειν, τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖόν µοι γίγνε- 
{20σθαι ἐγένετο -- ἀεὶ δέ µε ἐπίσχει, ὃ ἂν µέλλω πράττειν --, 

καί τινα φωνὴν ἔδοξα αὐτόθεν ἀκοῦσαι, ἤ µε οὐκ ἐᾷ 
ἀπιέναι πρὶν ἂν ἀφοσιώσωμαι, ὥς τι ἡμαρτηκύτα εἰς τὸ 
θεῖον. εἰμὶ δὴ οὖν µάντις μὲν, οὐ πάνν δὲ σπουδαῖος, 
«λλ’ ὥσπερ οἱ τὰ γράμματα φαῦλοι, Όσον μὲν ἐμαντῷ 

18 µόνον Ἱκανόφ. σαφῶς οὖν ἤδη µανθάνω τὸ ἁμάρτημα. 
εἷς δή τοι, ὦ ἱἑταῖρε, µαντικόν γέ τι καὶ ἡ ψυχή. ἐμὲ 
γὰρ ἔθραξε μέν τι καὶ πάλαι λέγοντα τὸν λόγον, καίπως 
ἐδυσωπούμην κατ Ἴβυκον, µή τι παρὰ θεοῖς ἀμβιακὼν 

Ὁ τιμὰν πρὺς ἀνθρώπων ἀμείψω" νῦν ὃ᾽ ἤσθημαι τὸ 
4ο ἁμά . 

ΦαΙ. αὖεις δὲ δὴ τί; 
Σ9ϱ. «Οεινόν, ὦ Φαῖδρε, δεινὸν λόγον αὐτός τε ἐκό- 

µισας ἐμέ τε ἠνάγκασας εὐπεῖν. 
Φα]. Πῶς δή: 

“5. Σ. Εὐήθη καὶ ὑπό τι ἀσεβῇ' οὗ είς ἂν εἴῃ δει- 

»ύτερορ; 

ΠΗ4ΤΩΝΟΣ Φ4Ι4ΡΟΣ. 

Φα]. Οὐδείᾳς, εἴ γε οὐ ἀληθῆ λέγεις. 38 
Σ9. Τι οὖν; εὺν Ἔρωτα οὐκ Αφροδίτης καὶ Φεόν 

τινα ἡγεῖι : 
ΦΑΙ. έγεεαί γε δή. 
Σ90. Οὔ τι ὑπό γε Ανσίου, οὐδὲ ὑπὸ τοῦ σοῦ λόγον, ὁ 

ὃς διὰ τοῦ ἐμοῦ στόματος καταφαρµακευθέντος ὑπὸ σοῦ Ε 
ἐλέχθη. εἰ δ’ ἴσειν, ὥσπερ οὖν ἔστι, θΘεὸς ἤ τι θεῖον ὁ 
Ἔρως, οὐδὲν ἂν κακὸν εἴη' τὼ δὲ λόγω τὼ νῦν δὴ περὶ 
αὐτοῦ εὐπέτην ος τοιούτου ὄντος. ταύτῃ τε οὖν ἡμαρτα- 
νέτην περὶ τὸν Ἔρωτα, ἔτι τε ἡ εὐήθεια αὐτοῖν πάνο 10 
ἀστεία, τὸ μηδὲν ὑγιὲς λέγοντε μηδὶ ἀληθὲς σεμνύνεσθαι 
ὥς τι ὄνεε, εἰ ἄρα ἀνθρωπίσκους εινὰς ἐξαπατήδανε 3438 
εὐδοχιμήσετον ἐν αὐτοῖς. ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ φίλε, καθήρα- 

σθαι ἀνώγκη. ἔσει δὲ τοῖς ἁμαρτάνουσι περὶ μυθολογίων 

κωθαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Όμηρος μὲν οὐκ ᾖσθετο, Στησί- is 
Ίορος δὲ. τῶν γὰρ ὀμμάτων σοτερηθεὶς διὰ τὴν Ἑλένης 
κακηγορίαν, οὐκ ἠγνόησεν ὥσπερ Όμηρος, ἀλλ’ ἅτε µου- 
σικὸς ὦν ἔγνω τὴν αἀίαν, καὶ ποιεῖ εὐθὺς Οὐκ ἕἔστ᾽ 
ἔτυμος λόγος οὗτος, οὐδ’ ἔβας ἐν νηυσὶν εὐσέλ- 

µοις,. οὐδ᾽ ἴκεο Πέργαμα Τροίας. καὶ ποιήσας δὴ 198 
πᾶσαν τὴν καλουµένην παλινωδίαν, παραχρῆμα ἀνέβλεφεν. 348 
ἐγὼ οὖν σοφώτερος ἐκείνων γενήσοµαι κατ αὐτό γε τοῦτο. 
πρὶν γάρ τι παθεῖν διὰ τὴν τοῦ Ἔφωτος κακηγορίαν πει- 
ράσοµαι αὐτῷ ἀποδοῦναι τὴν παλινῳδίαν, γυανῇ τῇ κε- 
φαλῇ, καὶ οὐχ ὥσπερ τότε ὑπ' αἰσχύνης ἐγκεναλυμμένος. 3» 

Φα!. Τουτωνί, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔστιν ἄττ᾽ ἂν ἐμοὶ 
εἶπες ἠδίω. 

ΣΩ. Καὶ γάρ, ὦ γαθὶ Φαῖδρε, ἐννοεῖς ὡς ἀναιδῶς 
εἴρησθον τὼ λόγω, οὗτός τε καὶ ὁ ἐκ τοῦ βιβλίου ῥηθείς. C 
εἰ γὰρ ἀκούων τις τύχοι ἡμῶν γεννάδας καὶ πρᾶος τὸ ο 
ᾖθος, ἑτέρου δὲ τοιούτου ἐρῶν ἢ καὶ πρότερόν ποτε ἐρα- 
σθείς, Ἱεγόντων ὡς διὰ ομικρὰ µεγάλας ἔχθρας οἱ ἐρασταὶ 
ἀναιροῦνται καὶ ἔχουσι πρὸς τὰ παιδικὰ φθονερῶς τε καὶ 

βλαβερῶς, πῶς οὐκ ἂν οἴε αὐτὸν ἡγεῖσθαι ἀκούεν ἐν 
φαύταις που τεθραβμένων καὶ οὐδένα ἐλεύθερον ἔρωτα α5 
ἑωρακότων, πολλοῦ ὅ) ἂν δεῖν ἡμῖν ὁμολογεῖν ἃ φέγομεν 
τὸν Ἔρωτα; u 

Φα. σας νἠ «4, ὦ Σώκρατες. 
Σ.0,. ἸΤοῦτόν γε τοίνυν ἔγωγε ἀἰσχυνόμενος, καὶ αὐτὸν 

τὸν Ἔρωτα δεδιώς, ἐπιθυμῶ ποτίρῳ λόγῳ οἷον ἁλμυρὰν ι0 
ἀκοὴν ἀποχλύσασθαι. συμβονλεύω δὲ καὶ 4νσίᾳ ὃ τιτάχι- 35 

στα γράψαι ὡς χρὴ ἐραστῇ μᾶλλον ἢ μὴ ἐρῶντι ἐκ τῶν 
ὁμοίων χαρίξεσθαι. 

Φ4Ι. Αλ) εὖ ἴσθι ὅτι ἕξει τοῦθ' οὕτως: σοῦ γὰρ 
εἰπόντος τὸν τοῦ ἐραστοῦ ἔπαινον, πᾶσα ἀνάγκη νοίαν 5 
ὑπ' ἐμοῦ ἀναγκασθῆναι γράψφαι αὖ περὶ τοῦ αὐτοῦ λόγον. 

1. αὖ ὅσα α. -- 6. προὔβαλες, ἐκ προνοίας οαφῶς α. -- 11. καὶ ἐγὼ 4. — 15. ᾖ α. -- 17. ἀποψύξῃ ἴωμεν a. 
— 2i. γεγονότων λόγων µηδένα α. -- 313. τρ ος a. — 39. ἐξαίρω ᾱ. — 36. Οὐ -- ἀγγέλλες Βοεταί! dat κ. — 
34. μὲν οπη, a. — 35. ἱκανῶς Χ4 ΠΩ ΗΝ. -- 16. τοι] τι. — 18. Ἴβυκον) 19ο Ἐλομ. fram. LI. Sehueidev. — 
ἀμβίακὼν Χωῶ ΠΟ Τ: ἀμπιακὼν 4ο. ΥἱΔ, Βολληοάθσνίι ad Ἰθγεί Ἠο]ίᾳ, p. 344 «ᾳ. 
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19. ἔτυμος ὁ λόγος a. -- ἐὔσέλμοις Σα. — 20. καὶ οἵη, a. — 13. ἐκείνου Ἑ. — απ. εἴπης a. 
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Σ9. Τοῦτο μὲν πισεεύω, ἕωσπερ ἂν ᾗς ὃς εἷ 
Φ4Ι. έγε τοίνυν Φαῤῥῶν., 

Σ4. Ποῦ δή µοι ὁ παῖς πρὸς ὃν ἔλεγον; ἵνα καὶ 

τοῦτο ἀκοίσῃ, καὶ µή, ἀνήκοος ὤν, φθάσῃ χαρισάµενος 
δτῷ μὴ ἐρῶνει. 

Φα1. Οὗτος παρά σοι µάλα πλησίον ἀεὶ πάρεστιν, 
ὅταν σὺ βούλη. 

ΣΩ. Οὗκωσὶ τοίνυν, ὦ παῖ καλέ, ἐννόησον, ὡς ὁ 
444 Ὑµμὶν πρότερος ἦν λόγος Φαίδρου τοῦ Πυθοκλέους, ΛΜΙυῤῥι- 

Ιορουσίου ἀνδρός' ὃν δὲ µέλλω λέγειν, Στησιχόρου τοῦ 
Εὐφήμου, Ἱμεραίου. λεκτέος δὲ ὧδε, ὅτι Οὐκ ἴστ᾽ ἔτυμος 
λόγος ὃς ἂν παρόντος ἐραστοῦ τῷ μὴ ἐρῶντι μᾶλλον φῇ 

δεῖν χαρίζεσθαι, διότι δὴ ὁ μὲν μαίνεται, ὁ δὲ σωφφονεῖ, 
εἰ μὶν γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ µανίαν κακὸν εἶναι, καλῶς ἂν 

19 ἐλέγετο". νῦν δὲ τὰ µέγισεα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται 
36 διὰ μανίας, Θεία μέντοι δύσει διδοµένης. "Ἡ τε γὰρ δὴ 
Β ἐν 4ελφοῖς προφῆτις αἵ τε’ ἐν «ωδώνῃ ἱέρεαι μµανεῖσαι 

μὲν πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἰδίᾳ τε καὶ δηµοσίᾳ τὴν Ελλάδα 
εἰργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ἢ οὐδέν. καὶ ἐὰν δὴ 

30 λέγωμεν Σίβυλλάν τε καὶ ἄλλονς, ὅσοι μαντικῇ χρώμενοι 
ἐνθίῳ πολλὰ δὴ πολλοῖς προλέγοντες εἷς τὸ μέλλον ὤρ- 
Θωσαν, μµηκύνοιμεν ἂν δῆλα παντὶ λέγοντες. τόδε μὴν 
ἄξιον ἐπιμαρεύρασθαι, ὅτι καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ὀνό- 
µατα τιθέµενοι οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος µανίαν. 

C 15 οὐ γὰρ ὃν τῇ καλλίστῃ τέχνη, ᾗ τὸ μέλλον κρίνεται, αὐτὸ 
τοῦτο τοὔνομα ἐμπλέκοντες μανικὴν ἐκάλεσαν' ἀλλ’ ὡς 
καλοῦ ὄντος, ὄταν Θεία μοίρα γίγνηται, οὕτω νοµίσαντες 
Έθεντο. οἱ δὲ νῦν ἀπειροκάλως τὸ ταῦ ἐπεμβάλλοντες 

μαντικὴν ἐκάλεσαν. ἐπεὶ καὶ τήν γε τῶν ἐμφρόνων ζήτη- 
39 σιν τοῦ μέλλοντος, διά τε ὀρνίθων ποιουµένων καὶ τῶν 

ἄλλων σημείων, ἄτ ἐκ διανοίας ποφιζοµένων ἀνθρωπίνη 
οὐήσει νοῦν τε καὶ ἱστορίαν, οὐοναίστικὴν ἐπωνόμασαν: ἣν 

Ὁ νῦν οὐωνιστικὴν τῷ ὢ σεμνύνοντες οἱ νέοι καλοῦσιν. ὅσῳ 
δὴ οὖν τεἰεώτερον καὶ ἐντιμότερον μαντικὴ οἰωνιστικῆς, 

37 ποτό τε ὄνομα τοῦ ὀνόματος ἔργον τ’ ἔργου, τόσῳ κάλλον 
μαρτυροῦσιν οἱ παλαιοὶ µανίαν σωφροσύνης τὴν ἐκ θεοῦ 

τῆς παρ ἀνθρώπων γιγνοµένης. ᾽Αλλὰ μὴν νόσων γε καὶ 
πόνων τῶν μεγίστων, ἆ δὴ παλαιῶν ἐκ µηνιμάτων ποθὶν 
ἕν τισι τῶν γενῶν, ἡ µανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα 

[η — ἴδει, ἁπαλλαγὴν εὔρετο, καταφυγοῦσα πρὸς θεῶν 

εὐχάς τε καὶ λατρείας, ὅθεν δὴ καθαρμῶν τε καὶ τε]ετῶν 

τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τεὐν ἑαυτῆς ἔχοντα πρός τε τὸν 

παρόντα καὶ τὸν ἴπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὀρθῶς µανέντι 

τε καὶ κατασχοµένῳ τῶν παρόντων κακῶν εὐρομένη. Τρίτη 
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δὲ ἀπὸ Μουσῶν κατοκωχή τε καὶ µανία, λαβοῦσα ἆπα- 
λὴν καὶ ἅβατον ψυχήν, ἐγείρουσα καὶ ἐκβακχεύουσα κατά 
τε ᾠδάὰς καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ποίησιν, µνρία τῶν παλαιῶν 
ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπιγιγνομένους παιδεύε. ὃς ὅ' ἂν 
ἄνευ μανίας Μουσῶν ἐπὶ ποιητικὰς θύρας ἀφίκηται, πει- 5 
σθεὶς ὦς ἄρα ἐκ τέχνης ἱκανὸς ποιητὴς ἐσόμενος, ἀτελῆς 
αὐτός τε καὶ ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν µαινοµένων ἡ τοῦ 
σωφρονοῦντος ἠφανίσθη. 

Τοσαῦτα μέν σοι καὶ ἔτι πλείω ἔχω μανίας γιγνοµένης ϐΒ 
ἀπὸ Φεῶν λέγειν καλἁ ἔργα. ὥσεε τοῦτό γε αὐτὸ μὴ 0 
φοβώµεθα, μηδέ τις ἡμᾶς λόγος θορυβείτω, δεδιετόµενος 38 
ὡς πρὸ τοῦ κεκινηµένου τὸν σώφφονα δεῖ προαιρεῖσθαι 
φίλον' ἁλλὰ τόδε πρὸς ἐκείνῳ δείξας φερέσθω τὰ νικη- 
τήρια, ὡς οὐκ ἐπ ὠφελείᾳ ὁ ἔρως τῷ ἐρῶντι καὶ τῷ 
ἐρωμένω ἐκ θεών ἐπιπέμπεται. ἡμῖν δὲ ἀποδεικεέον αὖ |6 
τούναντίον, ὡς ἐπ εὐευχίαᾳ τῇ µεγίότῃ παρὰ θεῶν ἡ 
τοιαύτη µανία δίδοται. ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξι ἴσται δεινοῖς 6 

μὲν ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή. δεῖ οὖν πρῶτον ψυχῆς 
φύσεως πέρι θείαρ τε καὶ ἀνθρωπίνης, ἰδόντα πάθη τε 

καὶ ἔργα, τάληθὲς νοῆσαι. ἀρχὴ δὲ ἀποδείξεως δε. 3ο 
τμγχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον' 

τὺ ὅ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ' ἄλλου κινούµενον, παῦλαν ἔχον 
κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. µόνον δὴ τὸ αὐτὸ κινοῦν, 
ἄτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαντό, οὔ ποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ 

καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινή- 15 
σεως. ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς γὰρ ἀνάγκη πᾶν τὸ ἢϱ 
γιγνόµενον γίγνεσθαι, αὐτὴν δὲ μηδ ἐξ ἑνός' εἰ γὰρ ἴκ 

του ἀρχὴ γέγροιτο, οὐκ ὤν ἐξ ἀρχῆς γέγνοιο. ἐπειδὴ δὲ 
ἀγένητόν ἐσει, καὶ ἀδιάφθορον αὐτὸ ὠνάγκη εἶναι. ἀρχῆς 
γὰρ δὴ ἀπολομένης οὔτε αὐτή ποτε κ του οὔτε ἄλλο ἐξ η 
ἐκείνης γενήσεται, εἴπερ ἐξ ἀφχῆς δεῖ τὰ πάντα γίγνεσθαι. 39 

οὕτω δὴ κινήσεως μὶν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὐτὸ κινοῦν. τοῦτο 
δὲ οὔτ᾽ ἀπύλλνσθαι οὔτε γίγνεσθαι δυνατόν, ἢ πάντα τε 
οὐρανὸν πάᾶσάν τε γένεσιν ουμπεσοῦσαν στῆναι καὶ µή- Ε 

ποτε αὖθις ἔχειν ὅθεν κινηθέντα γενήσετω. ἀθανάτου 18 
δὲ πεφασµένου τοῦ ὑφ) ἑαυτοῦ κινουµένου, ψυχῆς οὐσίαν 
τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις λέγων οὐκ αἰσχυνεῖταε. 

πᾶν γὰρ σώμα ᾧὦ μὲν ἔξωθεν τὸ κινεῖσθαι, ἄψφνχον, ᾧ 
δὲ ἔνδοθεν αὐτῷ ἐξ αὐτοῦ, ἔμψυχον, ὡς ταύτης οὔσης 

φύσεως φυχῆς. εἰ δ' ἔστι τοῦτο οὕτως ἴχον, μὴ ἄλλο τιν 
εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὺ κινοῦν ἡ φυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένη- 946 

τόν τε καὶ ἀθάνατον φυχὴ ἂν εἴη. Περὶ μὶν οὖν ὧθα- 
νασίας αὐτῆς ἱκανῶς. 

Περὶ δὲ ες ἰδίας αὐτῆς ὧδε λεκτίον" οἷον μέν ἐστι, 

— 30. Σιβύλλαν 

ὀρθῶς π. 

εἰ εοττ. Γ, unde Wiuekelmantaus olieii οἰονιστικὴν εἰ οἰουνιοτικήν.) — 33. τῷ] τὺ ᾱ. -- 38. µεγίσεων δι ἁμαρτή- 
µατα ἐκ μηνιμάτων τῶν Θεῶν ἔν τισι γενοµένων ἡ Δποίοτο Cornario a. - 41. δὴ οι, 467 οι ρτ. Π. -- 43. ἑαν- 

ῥτὴν ᾱ. της) αν 
1. κατοχὴ ᾱ. -- 6. ἱκανῶς α. 

Vindob. 4, πᾶν ἐξ ἀρχῆς Ueindorſjus. 32. αὐτὸ om. ᾱ. 
37. τοῦτο αὐτό α. — 33. αὐτῷ] αὐτὸ α. — 44. αὐτὸ α. 

Ῥελτο. 

— Ότο ΚάΠΡΕΝΟΤ, — 21. Πᾶσα ψυχὴ α. 
— 30. γένεσιν] γῆν ᾱ. -- 

- τς ἀρχῆν] χὴ ο εὔσι 
χειν στῆναι ν 8. -- 

10: 



805 

πάντη πάντώς Θείας εἶναι καὶ μακρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ 
ἔοικεν, ἀνθρωπίνης τε καὶ ἐλάττονος. ταύτῃ οὖν λέγω- 

μεν. Ἐοικέτω δὴ ξυμφύτω δυνάµει ὑποπτέρου ζεύγους 
τε καὶ ἠνιόχον. θεῶν μὲν οὖν ἴπποι τε καὶ ἠνίοχοι πάν- 

ὅτες αὐτοί τε ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν, τὸ δὲ τῶν ἅλίων 
Β µέμικται. καὶ πρῶτον μὲν ἡμῶν ὁ ἄρχων ἔυνωρίδος 
40 ἠνιοχεῖ, εἶτα τῶν ἵππων ὁ μὲν αὐτῷ καλός τε καὶ ἀγαθὸς 

καὶ ἐκ τοιούτων, ὁ δὲ ἐξ ἐναντίων τε καὶ ἐναντίος. χα- 
λεπὴ δἡ καὶ δύσκοίος ἐξ ἀνάγκης ἡ περὶ ἡμᾶς ἠνιόχησις. 

1ο Πῇ δὴ οὖν θνητόν τε καὶ ἀθάνατον ζώον ἐκλήθη, πει- 
ρατέον εἰπεῖν. πᾶσα ἡ ψυχἠ παντὸς ἐπιμελεῖται τοῦ ἀφύ- 
χου, πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ, ἄλλοτ ἐν ἄλλοις εἴδεσι 

6 γιγνοµένη. τελέα μὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωμένη µετεωρο- 
πορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσµο» διοικεῖ" ἡ δὲ πτερο- 

16 ῥυήσασα φέρεται, ἕως ἂν στερεοῦ τινὸς ἀντι]άβηται, οὗ 

κατοικισθεῖσα, σώμα γήϊνον λαβοῦσα, αὐτὸ αὐτὸ δοκοῦν 
κινεῖν διὰ τὴν ἐκείνης δύναμιν, ζῶον τὸ ξύμπαν ἐκλήθη, 
ψυχὴ καὶ σώμα παγέν, θνητόν τ᾽ ἔσχεν ἐπωνυμίαν' ἀθά- 
νατον δὲ οὐδ) ἐξ ἑνὸς λόγου Λελογισμένου, ἀλλὰ πλάττο- 

30 μεν οὔτε ἰδόντες οὔτε Ἱκανῶς νοήσαντες Θεόν, ἀθάνατόν 
Ρ τι ζῶον, ἴχον μὲν ψυχήν, ἴχον δὲ σῶμα, τὸν ἀεὶ δὲ 

χφόνον ταῦτα ξυμπεφυκύτα. ᾽Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ὕπῃ 
τῷ Θεῷ φίλον, ταύτῃ ἐχίτω τε καὶ λγέσθω. τὴν δ᾽ αἰ- 
τίαν τῆς τῶν πτερῶν ἀποβολῆς, δὲ ἣν φυχῆς ἀποῤῥε, 

α5λάβωμεν». ἔστει δέ τις τοιάδε. 
Πέφυκεν ἡ πτεροῦ δύναμις τὸ ἐμβριθὶς ἄγειν ἄνω 

ΔΙ Ἠµετεωρίζουσα, ᾗ τὸ τῶν Θεῶν γένος οὐκεῖ. κεκοινώνηκε 
δέ πῃ μάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ Φείου. τὸ δὲ 

Ἐ θεῖον καλόν, σοφόν, ἀγαθὸν καὶ πᾶν ὅ τι τοιοῦτον. 
30 τούτοις δὴ ερέφεταί τε καὶ αὔξεται µάλιστά γετὺ τῆς ψυχῆς 

πτέρωµα, αἰσχρῷ δὲ καὶ κακῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις φθίνει 

τε καὶ διόλλυται. ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανώ 
Ζεύς, ἑλαύνων πτηνὸν ἅρμα, πρῶτος πορεύεται, διακο- 

345 ομῶν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος: τῷ ὅ᾽ ἔπεται σερατιὰ 
441 as θεῶν τε καὶ δαιμόνων, κατὰ ἔνδεκα µέρη κεκοσµηµένη. 

μένει γὰρ ᾿Εσεία ἐν θεών οἴκω μόνη” τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι 
ἐν τῷ τῶν δώδεκα ἀριθμῷ τεταγµένοι Θεοὶ ἄρχοντες, 
ἡγοῦνεαι κατὰ τάξιν ἣν ἕκαστος ἐτάχθη. πολλαὶ μὲν οὖν 

3, Ἔοικε δὴ τῇ ἔυμφύτῳ α. 
-7, κἀγαθὸς Γύο. -- 10. τευα. A T οι 
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καὶ µακάριαι δέαι τε καὶ ὅμξοδοι ἐνεὸς οὐρανοῦ, ἃς 
Φεῶν γένος εὐδαιμόνων ἐπισερέφεται, πράττων ἕκαστος 
αὐτῶν τὸ αὐτοῦ. ἔπεται δὲ ὁ ἀεὶ ἐθέλων τε καὶ δυνά- 
µενος. φθόνυς γὰρ ἴξω Θείου χοροῦ ἴσταται. ὅταν δὲ δὴ 
πρὸς δαῖτα καὶ ἐπὶ Θοΐνην ἴωσιν, ἄκραν ὑπὸ τὴν ὑπον- 68 
ράνιον ἀφῖδα πορεύονται πρὸς ἄναντες ἤδη. τὰ μὲν 

Φεῶν ὀχήματα ἰσοῤῥόπως εὐήνια ὄντα ῥᾳδίως πορεύεται, 
τὰ δὲ ἄλλα µόγις' βρίθει γὰρ ὁ εῆς κάκης ἵππος µετέ- 
Ίων, ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων, ὦ μὴ 49 
καλῶς ᾖ τεθραµµένος τῶν ἠνιόχων. ἴνθα δὴ πόνος τεἸο 
καὶ ἀγὼν ἔσχατος Φυχῇ πρόκειται. αἱ μὲν γὰρ ἀθάνατοι 
καλούμεναι, ἡνίκ ἂν πρὸς ἄκρω γένῶνται, ἔξω ποφευ- 
Φεῖσαι ἵστησαν ἐπὶ τῷ τοῦ οὐρανοῦ νώτω, στάσας δὲ ο 
αὐτὰς περιάγει ἡ περιφορά, αἳ δὲ θεωροῦσι τὰ ἔξω τοῦ 
οὐρανοῦ. τὸν δὲ ὑπερουράνιον τόπον οὔ τέ τις ὤὄμνησέ 15 
πω τῶν τῇδε ποιητὴρ οὔ τέ ποθ) ὑμνήσει κατ ἀξίαν. 
ἔχει δὲ ὧδε. τολµητέον γὰρ οὖν τό γε ἀληθὲς εἰπεῖν, 
ἄλλως τε καὶ περὶ ἀληθείας λέγοντα. ἡ γὰρ ἀχρώματός 
τε καὶ ἀσχημάειστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως Φφυχῆς 

οὖσα κυβερνήτη µόνῳ θΘεατὴ νῷ: περὶ ἣν τὸ τῆς ἁλη- x 
Φοῦς ἐπιστήμης γένος τοῦτον ἔχει τὸν τόπον. ἄτ οὖν D 
Φεοῦ διάνοια νῷ τε καὶ ἐπιστήμη ἀκηράτῳ τρεφοµένη, 
καὶ ἁπάσης Φυχῆς, ὅση ὢν μέλλη τὺ προσῆκον δέξεσθαι, 
ἠδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὃν ἀγαπᾷ τε καὶ θεωροῦσα τὀληθῆ 
τρέφεται καὶ εὐπαθεῖ, ἕως ἂν κύκλω ἡ περιφορὰ εἰς 
ταὐτὸν περιενέγκῃ. ἐν δὲ τῇ περιόδῳ καθορᾷ μὲν αὐτὴν 
δυιαιοσύνην, καθορᾷ δὲ σωφφροσύνην, καθορᾷ δὲ ἐἔπι- 
στήµην, οὐχ ᾗ γένεσις πρόσεστιν, οὐδ ἤ ἐοτί που ἑτέρα 
ἐν ἑτέρῳ οὖσα ὧν ἡμεῖς νῦν ὄντων καλοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ΕἘ 
ἐν τῷ ὃ ἔστν ὃν ὄντως ἐπιστήμην οὗὖσαν: καὶ τἆλλα 0 43 
ὡσαύτως τὰ ὄνεα ὄντως θεασαμένη καὶ ἐστιαθεῖσα, δῦσα 
πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, οἴκαδε ἠλθεν. ἐλθούσης 

δὲ αὐτῆς ὁ ἠνίοχος πρὸς τὴν φάτνην τοὺς ἵππους στήσας 
παρέβαλεν ἀμβροσίαν τε καὶ ἐπ αὐτῇ νέκταρ ἐπότισε. 
καὶ οὗτος μὲν Θεῶν βίος. αἱ δὲ ἄλλαι ψυχαί, ἡ μὲν ἄρι- 1» 448 
στα θεῷ ἑπομένη καὶ εἰκασμένη ὑπερῆρεν εἰς τὸν ἕἔξω 

τόπον τὴν τοῦ ἠνιόχου κεφαλήν, καὶ συµπεριηνέχθη τὴν 
περιφορά», θΘορυβουμένη ὑπὸ τῶν ἵππων καὶ µόγις κα- 
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Φορῶσα τὰ ὄντα: ἡ δὲ τοτὲ μὲν ήρε, τοτὲ δὲ ἔδυ, βια- 
ζομένων δὲ τῶν ἵππων τὰ μὶν εἶδε, τὰ ὅ᾽ οὗ. αἱ δὲ δὴ 
ἄλλαι γλιχόμεναι μὲν ἅπασαι τοῦ ἄνω ἔπονται, ἄδυνα- 
τοῦσαι δὲ ὑποβρύχιαι ξυμπεριφέρονεαε, πατοῦσαι ἀλλήλας 

Β συ καὶ ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρα πρὸ τῆς ἑτέρας πειρωµένη γενέ- 
αθαι. θόρυβος οὖν καὶ ἅμιλλα καὶ ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται. 
οὗ δὴ κακίᾳ ἠἡνιόχων πολλαὶ μὲν χαλεύονται, πολλαὶ δὲ 
πολλὰ πτερὰ δραύονται’ πᾶσαι δέ, πολὺν ἔχουσαι πόνο», 

ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος ΦΔέας ἀπέρχονται, καὶ ἀπελθοῦσαι 

ιο τροφῆ δοξασεῇ χρῶνται. οὗ δ᾽ ἔνεγ ἡ ποὶλὴ σπουδὴ τὸ 
Μ ἀληθείας ἰδεῖν πεδίον οὗ ἐστίν, ἤ τε δὴ προσήκουσα 

ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νομὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ λειμῶνος τυγχάνει 
6 αὖσα, ἢ τε τοῦ πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχἠ κουφίξεται, τούτῳ 

τρέφεται. Θεσμός τε ᾿Αδραστείας ὅδε, ἥτις ἂν ψυχὴ θεῷ 
15 Ευνοπαδὸς γενοµένη κατίδῃ τι τῶν ἀληθῶν, µέχρι τε 

τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήμονα, κἂν ἀεὶ τοῦτο δύνη- 

ται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῇ εἶναι: ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἔπι- 
οπέσθαι μὴ ἵδῃ, καί τινι συντυχία χφησαµένη, λήθης τε 

καὶ κακίας πλησθεῖσα βαρυνθῇ, βαρυνθεῖσα δὶ πτερο- 
30 ῥυήσῃ τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ, τότε νόμος ταύτην μὴ 

Ὁ φυτεῦσαι εἰ µηδεµίαν Θηρείαν φύσιν ἐν τῇ πρώτῃ γενέ- 
σει, ἁλλὰ τὴν μὲν πλεῖστα ἐδοῦσαν εἰς γονὴν ἀνδρὸς γε- 
Ψησοµένου φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου ἢ μουσικοῦ εινὸς καὶ 
ἐρωτικοῦ, τὴν δὲ δευτέραν εἰς βασιλέως ἐννόμου ἢ πολε- 

45 μικοῦ καὶ ἀρχικοῦ, τρίτην εἰ πολιεικοῦ ἤ τινος οἴκονο- 
μιιοῦ ἡ χρηματισεικοῦ, τετάρτην εἰς φιλοπόνου γυμνα- 
στικοῦ ἢ περὶ σώματος ἴασίν εινα ἐσομένου, πέµπτην 

μαντικὸν βίον ἤ τινα τελεστικὸν ἔξουσαν' ἔκεῃ ποιητοιὸς 
Ε ἢ τῶν περὶ µέµησίν τις ἄλλος ἁρμόσει, ἑβδόμῃ δηµι- 
4οουργικὸς ἢ γεωργοιός, ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ δημοτικός, 

45 ἐννάτῃ τυραννικό. ἐν δὴ τούτοις ἅπασιν ὃς μὲν ἂν δι- 
καΐίως διαγάγῃ, ἀμείνονος μοίρας µεταλαμβάνει, ὃς ὃ᾽ ἂν 
ἀδίκως, χείρονος. εἰς μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἡ 
φυχἠ ἑκάστη, οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν µυρίων' οὐ γὰρ ατε- 

848 as ροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου, πλήν ἡ τοῦ φι]οσοφήσαν- 
τος ἁδόλως ἢ παιδεραστήόαντος μετὰ φιλοσοφίαρ. αὗται 
δὲ τρίτῃ περιόδῳ τῇ χιλιτεῖ, ἐὰν ἔλωνται τρὶς ἐφεξῆς 

τὸν βίον τοῦτον, οὕτω πεερωθεῖσαι τρισχιλιοσεῷ ἔτει 

ἀπέρχονται. αἱ δὲ ἄλλαι, ὅταν τὸν πρῶτον βίον τελευτή- 
κοσωσι, κρίσεως ἔτυχον. κφιθεῖσαι δέ, al μὲν εἰς τὰ ὑπὸ 

γῆς δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι δίκην ἐκείνουσιν, αἱ δ᾽ εἰς τού- 
ρανοῦ τινά τόπον ὑπὸ εῆς δίκης κουφισθεῖσαι διάγουσιν 

ἩΒ Ὑἀξίως οὗ ἐν ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου. τῷ δὲ χιλιο- 
στῷ ἀμφόεεραι ἀφικνούμεναι ἐπὶ κλήρωσίν τε καὶ αἴρεσιν 

«ὔ τοῦ δευτέρου βίον, αἱροῦνται ὃν ἂν ἐθέλῃ ἑκάστη. ἔνθα 
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καὶ εἰ Θηρίου βίον ἀνθρωπίνη ψυχὴ ἀφικνεῖται, καὶ ἐκ 
Φηρίου, ὃς ποτε ἄνθρωπος ἦν, πάλιν εἰς ἄ . οὐ 
γὰρ ἤ γε µή ποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήθειαν εἰς τόδε ῆξει τὸ 346 
σχῆμα. δεῖ γὰρ ἄνθρωπον ξυνιέναι κατ’ εἶδος λεγόμενον, 
ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων εἰς ἓν λογισμῷ ξυναιρούμενον. 546 
τοῦτο δέ ἐσειν ἀνάμνησις ἐκείνων, ἆ ποτ εἶδεν ἡμῶν η ϐ 
φυχἠὴ συμπορευθεῖσα θεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναί 
φαµεν, καὶ ἀνακύφασα εἰς τὸ ὃν ὄντως. διὸ δὴ δικαίως 
μόνη πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσόφου διάνοια’ πρὸς γὰρ ἐκεί- 
νοις ἂεί ἔσει µνήμῃ κατὰ δύναμιν, πρὸς οἶσπερ θΘεὸς ιο 
ὦν ΦΘεῖός ἐσει. τοῖς δὲ δὴ εοιούτοις ἀνὴρ ὑπομνήμασιν 
ὀρθῶς χρώμενος, τελέους ἄεὶ τελετὰς τεούμενος, τέλεος 

ὄντως μόνος γίγνεται. ἐξισεάμενος δὲ τῶν ἀνθρωπίνων ἢὉ 
σπουδασµάτων, καὶ πρὸς τῷ Θείῳ γιγρόµενος, νουθετεῖ- 

ται μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθονσιάζων δὲ 6 
λέληθε τοὺς πολλούς. 

Ἔσει δὴ οὖν δεῦρο ὁ πῶς ἥκων λόγος περὶ τῆς τεεάρ- 
της μανίας, ἣν ὅταν τὸ τῇδέ τις ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἆλη- 
θοῦς ἀναμιμνησκόμενος, πεερῶταί τε καὶ ἀναπτερούμενος 
προθυμούμενος ἀναπτέσθαι, ἀδυνατῶν δέ, ὄρνιθος δίκην 10 
βλέπων ἄνω, τῶν κάτω δὲ ἁμελῶν, αἰτίαν ἔχει ὧς µα- 
εκῶς διακείµενος, ὡς ἄρα αὕτη πασῶν τῶν ἐνθονσιάσεων R 
ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀρίσεων τῷ τε ἔχονει καὶ τῷ κοινῶ- 
νοῦντι αὐτῆς γήγνεται, καὶ ὅτι ταύτης µετέχων τῆς µα- 

νίας ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν ἐραστὴς καλεῖται. καθάπερ γὰρ. ἡτ 

εἴρηται, πᾶσα μὶν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ 
ὄντα, ἢ οὐκ ἂν ἠλθεν εἰς τόδε τὸ ζῶον, ἀναμιμνήσχεσθαι 

ὃ) ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥᾷδιον ἁπάσῃ, οὔτε ὅσαι βραχέως 
εἶδον τότε τώκεῖ, οὔτε αἳ δεῦρο πεσοῦσαι ἐδυστύχησαν, 
ὥσει ὑπό τινων ὁμιλιῶν ἐπὶ τὸ ἄδικον εραπόµεναι λήθην πο 
ὧν τότε εἶδον Ἱερῶν ἔχειν. ὀλγαι δὴ λείπονται αἷς τὸ 
τῆς µνήµης ἱκανῶς πάρεστιν. αὗται δέ, ὅταν ει τῶν 
ἐκεῖ ἁμοίωμα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται καὶ οὐκέθ) αὐτῶν 
γέγνονται, ὃ ὅ' ἴσει εὐ πάθος ἀγνοοῦσι διὰ τὸ μὴ ἵκα- 
ρῶς διαισθάνεσθαι. δυιαιοσύνης μὲν οὖν καὶ σωφροσύ- 15 Β 
ης, καὶ ὅσα ἄλλα τίµια ψυχαῖς, οὐκ ἔνεστι φέγγορ οὐ- 
δὲν ἐν τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν, ἀλλὰ δι ἁμυδρών ὀργάνων 
µόγις αὐτῶν καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰφ εἰκόνας ἐόντες Θεῶνται 

τὸ τοῦ εἰκασθέντος γένος. κάλλος δὲ τότ ἦν ἰδεῖν ζαμ- 
πρόν, Ότε σὺν εὐδαίμονι χορῷ µακαρίαν ὄψιν τε καὶ {0 

Φίαν, ἑπόμενοι μετὰ μὲν Οιὸς ἡμεῖς, ἅλλοι δὲ μετ ἄλλου 
θεῶν, εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις λέ- 

γειν µακαριωεάτην, ἣν ὠργιάζομεν ὁλόκληροι μὲν αὐτοὶ ϐ 
ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ἑστέρῳ χρόνω 48 
ὑπέμενεν, ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ καὶ εὐδαί- B 

1. δὲ καὶ ἴδυ ᾱ. — 4, ἀλλήλαις a ευαν ΝΟ. -- 19. 
48. ἕκτην ποιητικόν’ ἑβδόμη γεωμετρικὸς ἢ δηµιονργοός" 
-a1. ἐνάτη 8 ν. - δὴ Χο ΣΠΡΝΟΤ: δὲ abe. — 34. διά 

δ] δὴ α. — 14. ἐκεῖσε α οσα ΕΕ. — 31. θήρειον a. -- 
ὀγδόη a. — 50. δημοτικός ΚάΠυαΤ: δηµοκοπικός abe. 

Ea. — 34. καθικνεῖται ᾱ. — 481. τοῦ οὐρανοῦ a. 
8. ὄντως ὂν α cum EF. — 10. μνήμη α. -- οἶσπερ ὁ Θεὺς αΒ. (έσσαρες φέρονται 7ραφαί" ἢ πρὺς οἶσπερ θεὺς 

ὢν Θεός ἐἔσειν ἢ ἢ πάλιν θεός ἐσειν, ἢ ἤ μετὰ τοῦ ἄρθρου πρὺς οἶσπερ ὁ θεὺς ὧν Φιός ἐσειν ἢ ἡ πάλιν δεῖός ἐστιν. Ἠπκ- 
μάς) — 48. ἦν] ἓν' 
31. ὁπύόταν 8. 
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µονα φάσματα μυούμενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ 
καθαρᾷ, καθαροὶ ὄντες καὶ ἀσήμαντοι τούτου ὃ νῦν 
σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀσερέου τρόπον δεδεσµευ- 
µένοι. ταῦτα μὲν οὖν µνήμῃ κεχαρίσθω, δι ἣν πόθῳ 

δτῶν τότε νῦν µακρότερα εἴρηται. περὶ δὲ κάλλους, ὥσπερ 

ϱ εἴπομεν, μετ ἐκείνω» τε ἴλαμπεν ὄν, δεῦρό τε ἐλθόντες 
κατειλήφαµεν αὐτὺ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν 

ἡμετέρων στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη 
τῶν διὰ τοῦ σώματος ἔρχεται αἰσθήσεων, ᾗ φρόνησις 

10 οὐχ ὁρᾶται. δεινοὺς γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ τι τοι- 
οὗτον ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον παρείχετο εἰς ὄψιν ἐόν, 
καὶ τἆλλα ὅσα ἐραστά. νῦν δὲ κάλίος µόνον ταύτην ἔσχε 
µοῖραν, ὥστε ἐκφανέστατον εἶναι καὶ ἐρασμιώτατον. ὁ 

Ε αὶν οὖν μὴ νεοτελἠς ἢ διεφθαρµένος οὐκ ὀξέως ἐνθένδε 
15 ἐκεῖσε φέρεται πρὸς αὐτὸ τὸ κάλλος, Θεώμενος αὐτοῦ 

τὴν τῇδε ἐπωνυμίαν. ὥστε οὐ σέβεται προσορῶν, ἀλλ) 
ἡδονῇ παφαδοὺς τεεράποδος νόµον βαΐνειν ἐπιχειρεῖ καὶ 

451 παιδοσπορεῖν, καὶ βρει προσομιλῶν οὐ δέδοικεν οὐδ 
49 αἰπχύνεαι παρὰ φύσιν ἡδονὴν διώκων. ὁ δὲ ἀρτιτελής, 

40 ὁ τῶν τότε πολυθεάµων, ὅταν θΘεοειδὶς πφόσωπον ἴδῃ 
κάλλος εὖ µεμιμημένον, ἢ τινα σώματος ἰδέαν, πρῶτον 
μὲν ἴφριξε, καί τι τῶν τύτε ὑπῆλθεν αὐτὸν δειµάτων, 
εἶτα προσορῶ» ὡς θΘεὸν σέβεται, καὶ εἰ μὴ δεδµίη τὴν 
τῆς σφύδρα μανίας δόξαν, Φύοι ἂν ὡς ἀγάλματι καὶ 

15 θεῷ τοῖς παιδικοῖς. ἰδόντα δὲ αὐτόν, οἷον ἐκ τῆς φφί- 

Ἡ κής, µεταβολή τε καὶ Ἱδρὼς καὶ θερµότης ἀήθης λαμ- 
βάνει. δεξάµενος γὰρ τοῦ κάλλους τὴν ἀποῤῥοὴν διὰ 
τῶν ὀμμάτων, ἐθερμάνθη ᾗ ἡ τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρδεται. 
Δερμανθέντος δὲ ἑτάχη τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν, ἃ πάλαι 

30 ὑπὸ σκληρότητος συμμεμυκότα εἶργε μὴ βλαστάνειν. ἐπιῤ- 
ὀνείσης δὲ τῆς τροφῆς ὧὥδησέ τε καὶ ὥρμησε φύεσθαι 

ἀπὸ τῆς ῥίζης ὁ τοῦ πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ τῆς Ψυ- 
χῆς εἶδος" πᾶσα γὰρ ἦν τὸ πάλαι πτερωτή. ζεῖ οὖν ἐν 

6 τούτω ὕλη καὶ ἀνακηκίε, καὶ Όπερ τὸ τῶν ὀδονεοφυ- 
as ούντων πάθος περὶ τοὺς ὀδόντας γίγνεται Όταν ἄρτι 

φυώσι, κνῆσίς τε καὶ ἀγανάκεησις περὶ τὰ οὖλα, εαὐτὸν 
δὴ πέπονθεν ἡ τοῦ πτεροφυεῖν ἀρχομένου Ψυχή: ζεῖ τε 
καὶ ἁγανακτεῖ καὶ γαργαλίζεται φύουσα τὰ πτερά. Όταν 

50 μὶν οὖν βιέπουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὺς κάλλος, ἐκεῖθεν 

αύ µέρη ἐπιόντα καὶ ῥέοντα, ἃ δὴ διὰ ταῦτα ἵμερος καλεῖ- 
ται, δεχοµένη [τὸν ἴμερον] ἄρδηταί τε καὶ θερμαίνηται, 

Ὦ Λλωφῷ τε τῆς ὀδύνης καὶ γέγηθεν' ὅταν δὲ χωρὶς γένηται 
καὶ αὐγμήσῃ, τὰ τῶν διεξύδων σεύµατα, ἡᾗ τὸ πεερὺν 

Σ. νῦν δη σῶμα a. -- 6. τε] δὲ ᾱ. -- 

Π44ΤΩΝΟΣ Φ4Ι4ΡΟΣ. 

ἐόν αὖ. -- 8. ἔρχεται mallin abesse. ΒΑΙΤ. 

ὁρμᾷ, συναναινόµενα µύσαντα ἀποκλείει τὴν βἰάστην τοῦ 
πτεροῦ. ἡ δ᾽ ἐντὸς μετὰ τοῦ ἱμέρου ἀποκεκλημένη, πη- 
δώσα οἷον τὰ σφύζοντα, τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη τῇ 
καθ᾽ αὐτήν, ὥσεε πᾶσα κεντουµένη κύκ]ῳ ἡ ψυχἠ οὐσερῷᾷ 
καὶ ὀδυνᾶται. μνήμην ὃ᾽ αὖ ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηθεν.5 
ἐκ ὃ᾽ ἀμφοτέρων μεμιγμένων — τε τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ 347 
πάθους καὶ ἀποροῦσα ἀνττῷ, καὶ ἐμμανὴς οὖσα οὔτε ε 
φυκτὸς δύναται καθεύδειν οὔτε μεθ ἡμέραν οὗ ἂν ἡ 
µένειν, Θεῖ δὲ ποθοῦσα ὅπον ἂν οἵηται ὄψεσθαι τὸν 
ἔχοντα τὸ κάλλος. ἰδοῦσα δὲ καὶ ἐποχετευσαμένη ἵμερον ιο 

ἴλυσε μὲν τὰ εότε συµπεφραγµένα, ἀναπνοὴν δὲ λαβοῦσα 
κέντρων τε καὶ ὠδίνων ἔληξε,, ἡδονὴν ὅ’ αὖ ταύτην 
γλυκυτάτην ἐν τῷ παρόντι καρποῦται. ὅθεν δἠ ἐκοῦα 3δ5 
εἶναι οὖν ἀπολείπεται, οὐδέ εινα τοῦ καλοῦ περὶ πλείονος 

ποιεῖεαι, ἀλλὰ µητέρων τε καὶ ἀδε]φῶν καὶ ἑταίρων 15 

πάντων λέλησται, καὶ οὐσίας δι ἀμέλειαν ἀπολλυμένης 

παρ οὐδὲν τίθεται, νοµίµων δὲ καὶ εὐσχημόνων, οἷς 54 
πρὸ τοῦ ἐκαλλωπίζετο, πάντων καταφφρονήσασα δουλεύειν΄ 
ἑτοίμη καὶ κοιμᾶσθαι Όπου ἂν ἐᾷ τις ἐγγυτάτω τοῦ πό- 

Φου) πρὺς γὰρ εφ σέβεσθαι τὸν τὸ κάλλος ἔχοντα ἑπερὸν 39 
µόνον τῶν µεγίστων πόνων. τοῦτο δὲ τὸ πάθος, Β 

πρὺς ὃν δή µοι ὁ λόγος, ἄνθρωποι μὲν ὦ παῖ καλέ, 

Ἔφωτα ὀνομάβοναι, θεοὶ δὲ ὃ καλοῦσιν ἀκούσας εἰκότως 
διὰ νεότητα γελάσει. λέγουσι δέ, οἶμαι, τινὶς Ὁμηριδῶν 
ἐκ τών ἀποθέτων ἐπῶν δύο ἔπη εἰς τὸν ᾿Εφωτα, ὧν τὸ 15 
ἕτερον ὠβριστικὸν πάνυ καὶ οὐ σφόδρα τι ἴμμερον. 
ἡμνοῦσι δὲ ὧδε, 

τὸν ὅ ἤτοι θνητοὶ μὲν Ἔρωτα καλοῦσι ποτηνόν, 
ἀθάνατοι δὲ Πτέρωτα, διὰ πτερόφοιτον ἀνάγκη». ϐ 

τούτοις δὴ ἔξεστι μὲν πείθεσθαι, ἔξεσει δὲ µή' ὅμως δὲ 3ο 

ἤ γε αἰία καὶ τὸ πάθος τῶν ἐρώντων τοῦτο ἐκεῖνο τυγ- 
χάνει ὄν. τῶν μὲν οὖν 4ιὸς ὁπαδῶν ὁ ληφθεὶς ἐμβριθέ- 
σεερον δύναται φέρειν τὸ τοῦ πτερωνύµου ἄχθος: ὅσοι 
δὲ "αρεώς τε Θεραπευταί, καὶ μετ ἐκείνου περιεπόλουν, 
ὅταν ὑπ "Ἔρωτος ἁλῶσι καί τι οὐμ)ώσιν ἀδικεῖσθαι ὑπὸ 15 
τοῦ ἐρωμένου, φονικοὶ καὶ ἔτοιμοι καθιερεύεν αὐτούς 52 
τε καὶ τὰ παιδικά. καὶ οὕτω καθ’ ἕκαστον Θεόν, οὗ ἔχα- D 
στος ἦν χορευτής, ἐκεῖνον τιμῶν τε καὶ μιμούμενος εἰς 
τὸ δυνατὸν ζῆ, ἕως ἂν ᾗ ἀδιάφθορος, καὶ τὴν τῇδε 
πρώτην γένεσιν βιοτεύει, καὶ τούτῳ τῷ τρύπῳ πρός τεἈο 
τοὺς ἐρωμένους καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ὁμιλεῖ τε καὶ προς- 
φέρεται. τόν τε οὖν Ἔφωτα τῶν καἰῶν πρὸς τρόπου 

ἐκλέγεται ἕκαστος, καὶ ὡς Θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνον ὄντα ἑαυτῷ, 
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οἵον ἄγαλμα τεκταίνεταί τε καὶ κατακοσμεῖ, ὧς τιµήσων 
Ε τε καὶ ὀργιάσων. οἱ μὲν δὴ οὖν «4ιὸς «ϊόν τινα εἶναι 

ζηκοῦσι τὴν ψυχὴν τὺν ὑφ' αὐτῶν ἐρώμενον. σκοποῦσιν 
οὖν εἰ φιλόσοφύς τε καὶ ἡγεμονικὸς εἦν φύσιν, καὶ ὅταν 

δαὐτὸν εὑρόντες ἐρασθῶσι, πᾶν ποιοῦσιν ὅπως τοιοῦτος 

ἔσται. ἐὰν οὖν μὴ πρότερον ἐμβεβῶσι τῷ ἐπικηδεύματι, 
τότε ἐπιχειρήσαντεες µανθάνουσί τε Όθεν ἄν τι δύνωνται 
καὶ αὐτοὶ µετέρχονται. ἰχνεύοντες δὲ παρ ἑαυτῶν ἄνευ- 

453 µρίσκειν τὴν τοῦ σφετέρου Φεοῦ φύσιν, εὐποροῦσι διὰ τὸ 
10 συντόνως ἠναγκάσθαι πρὺς τὸν θΘεὸν βλέπειν, καὶ ἔφα- 

πτόµενοι αὐτοῦ τῇ μνήµῃ, ἐνθουσιῶντες, ἐξ ἐκείνου λαμ- 
βάνουσι τὰ ἔθη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, καθ’ ὅσον δυνατὸν 

53 Φδιοῦ ἀνθρώπῳ μετασχεῖν. καὶ τούτων δὴ τὸν ἐρώμενον 
αἰτιώμενοι ἔτι τε μᾶλλον ἀγαπῶσι, κἂν ἐκ ἀιὸς ἀρύτωσιν 

15 ὥσπερ αἱ βάκχαι, ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου ψυχὴν ἔπαν- 
πλοῦντες ποιοῦσιν ὡς δηνατὸν ὁμοιότατον τῷ σφετέρῳ 

Ἡ θεῷ. ὅσοι δ' αὖ μεθ Ἡρας εἴποντο, βασιλικὸν ζητοῦσι, 
Χαὶ εὑρόντες περὶ τοῦτον πάντα ὁρῶσι τὰ αὐτά. οἱ δὲ 

᾽Απόλλωνός τε καὶ ἱκάσεον τῶν θεῶν οὕτω κατὰ τὸν 
30 Θεὸν ἐόντες ζητοῦσι τὸν σφέτερον παῖδα πεφυκέναι, καὶ 

ὅταν κτήσωνται, μιμούμενοι αὐτοί τε καὶ τά παιδικὰ 
πείθοντες καὶ ῥυθμίζοντες εἰς τὸ ἐκείνου ἐπιτήδευμα καὶ 
ἰδέαν ἄγουσιν, ὥση ἑκάστω δύναμις, οὐ φθόνῳ οὐδ' ὧνε- 
λευθέρῳ δυσµενείᾳ χρώμενοι πρὸς τὰ παιδικά, ἀλλ εἰς 

(445 ὁμοιότητα αὐτοῖς τῷ Θεῷ, ὃν ἂν τιμῶσι, πᾶσαν πάντως 
ὃ τι μάλιστα πειρώμενοι ἄγειν οὕτω ποιοῦσι. προθυμία 
μὲν οὖν τῶν ὡς ἆληθῶς ἐρώνεων καὶ τελετή, ἐάν γε 
διαπράξωνται ὃ προθυμοῦνται, ἣν λέγω, οὕτω καλή τε 
καὶ εὐδαιμονικὴ ὑπὸ τοῦ δι ἔρωτα µανέντος φίλου τῷ 

30 φιληθένει γέγνεται, ἐὰν αἱρεθῇ. ἁλίσκεται δὲ δὴ ὁ αἱρεθεὶς 
τοιῷδε τρόπῳ. 

Καθώπερ ἐν ἀφχῇ τοῦδε τοῦ μύθου τριχῇ διειλόµην 
ϱ µψυχἠν ἑκάστην, ἱππομόρφω μὲν δύο τινὶ εἴδη, ἡνιοχι- 
04 κὺν δὲ εἶδος τρίτον, καὶ νῦν ἴτι ἡμῖν ταῦτα µενίτω. 

as τῶν δὲ δὴ ἵππων ὁ μέν, φαµέν, ἀγαθός, ὁ δ' οὔ. ἀρετὴ 
δὲ εἰς τοῦ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ κακία, οὐ διείποµεν, νῦν δὲ 
λεκτίον. ὁ μὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι σεάσει ὢν 

τό τε εἶδας ὀρθὸς καὶ διηρθρωμένος, ὑφαύχην, ἐπίγρν- 
πος, Λευκὸς ἠδεῖν, µελανόμματος, τιμῆς ἐραστὴς μετὰ 

40 σωφροσύνης εε καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληθινῆς δόξης ἑταῖρος, 
ἄπληκτος, κελεύματι µόνον καὶ λόγῳ ἠνιοχεῖται. ὁ δ᾽ 

Κ Ὑαὖ σκολίός, πολύς, εὐιῇ συμπεφορηµένος, κφατεραύχην, 

Βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, µελάγχρως, γλανκόμματος, 

Π4άΗΤΩΝΟΣ ΦΗΙ4ΡΟΣ. 806 

ὄφαιμος, ὕβρεως καὶ ἁλαζονείας ἑταῖρος, περὶ ὧτα λά- 
αιος, κωφός, µάσειγι μετὰ κέντρων ῥόγις ὑπείκων. ὅταν 
ὅ᾽ οὖν ὁ ἡνίοχος ἰδὼν τὸ ἐρωτικὸν ὄμμα, πᾶσαν αἰσθή- 

σει διαθερµήνας τὴν ψυχήν, γαργαλισμοῦ τε καὶ πόθον 
κέντρων ὑποπλησθῇ, ὁ μὲν εὐπεθὴς τῷ ἠνιόχῳω τῶν 5τσα 
ἵππων, ἄῑεί τε καὶ εότε αἰδοῖ βιαζόµενος, ἑαυτὸν κατέχει 
μὴ ἐπιπηδῶν τῷ ἐρωμένῳ" ὁ δὲ οὔτε κέντρων ἠνιοχικῶν 
οὔτε µάστιγος ἔτι ἐνερέπεται, σκιρεῶν δὲ βίᾳ φέρεται, 
καὶ πάντα πράγµατα παρέχων τῷ σύξζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ 
ἀναγκάξει ἰέναι τε πρὺς τὰ παιδικὰ καὶ µνείαν ποιεῖσθαι 10 ὅδ 

τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ κατ ἀρχὰς μὲν ἄντι- 348 
τείνετον ἀγανακτοῦντε, ὡς δεινὰ καὶ παράνομα ἄναγκα- 
ζομένω” τελευτῶντε δέ, ὅταν μηδὶν ᾖ πέρας κακοῦ, πο- B 
ρεύεσθον ἀγομένω, εἴξαντε καὶ ὁμολογήσαντε ποιήσειν τὸ 
κελευόµενο». καὶ πρὸς αὐτῷ τ᾽ ἐγένοντο καὶ εἶδον τὴν 15 
ὄψιν τὴν τῶν παιδικῶν ἀστράπτονσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ 
ἠνιόχου ἡ µνήµη πρὸς τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχθη, 
καὶ πάλιν εἶδεν αὐτὴν μετὰ σωφροσύνηρ ἐν ἀγρῷ βάθδρῳ 
βεβώσαν. ἰδοῦσα δὲ ἔδεισέ τε καὶ σεφθεῖσα ἀνέπεσεν 
ἡπτία, καὶ ἅμα ἠναγκάσθη εἰς τοὐπίσω ῥλκύσαι τὰς ἡνίας πο 
οὕτω σφόδρα, ὥστε ἐπὶ τὰ ἰσχία ἄμφα καθίσαι τὼ ἵππω, 
τὸν μὲν ἑκόντα διὰ τὸ μὴ ἀντιτείνειν, τὸν δὲ ὑβρισεὴν 
µάλα ἄκοντα. ἀπελθόνεε δὲ ἀπωτέρω, ὁ μὲν ὑπ᾿ αἰσχύ- 
ης τε καὶ θΘάμβους Ἱδρῶει πᾶσαν ἔβρεξε τὴν ψυχή», ὁ 
δέ, Ἰήξας τῆς ὀδύνης ἣν ὑπὸ τοῦ {αλινοῦ τε ἔσχε καὶ 35 
τοῦ πτώματος; µόγις ἐξαναπνεύσας ἐλοιδόρησεν ὀργῇ, 
πολλὰ κακίζων τόν τε ἠνίοχον καὶ τὸν ὁμόζυγα ας δειλία 
τε καὶ ἀνανδρίᾳ λιπόντε τὴν τάξιν καὶ ὁμολογίαν. καὶ Ὦ 
πάλιν οὐκ ἐθέλοντας προσιέναι ἀναγκάζων µόγις συνε- 

χώρησε, δεοµένων εἰσαῦθις ὑπερβαλέσθαι, ἐλθόντος δὲ χο 56 
τοῦ συντεθέντος χρόνου, ἀμνημονεῖν προσποιουµένω 

ἀναμιμνήσκων, βιαζόμενος, χφεµετίζων, ἕλκων ἠνάγκασεν 
αὖ προσελθεῖν τοῖς παιδικοῖς ἐπὶ τοὺς αὐτοῦ λόγους. 

καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἐγκύψας καὶ ἐκεείνας τὴν κέρκον, 
ἐνδακὼν τὸν χαλινόν, μετ ἀναιδείας Έλκει. ὁ δ' ἠνίοχος 5 

ἔτι μᾶλλον ταὐτὸν πάθος παθών, ὥσπερ ἀπὸ ὕσπληγος Ε 
ἀναπεσών, ἔτι μᾶλλον τοῦ ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ τῶν ὁδόν- 
των βίᾳ ὀπίσω σπάσας τὸν Ἰαλινόν, τήν τε κακηγόρον 
γλῶεταν καὶ τὰς γνάθους καθῄµαξε καὶ τὸ σκέλη τε καὶ 

τὰ ἰσχία πρὸς τὴν γῆν ἐρείσας ὀδύναις ἔδωκεν. Όταν δὲ 40 
ταὐτὸν πολλάκις πάσχων ὁ πονηρὸς τῆς ὕβρεως λήξη, 
ταπεινωθεὶςᾳ ἔπεται ἤδη τῇ τοῦ ἠνιόχου προνοία, καὶ 
ὅταν ἴδῃ τὸν καλόν, φόβῳ διόλλνται. ὥσεε ξυμβαίνει τότ 

1. τε post τεκταίνεται οπ. 8, -- 3. οὖν οπι, ↄ. — Οϊόν 4 οἱ ρε. Π: δι ὃν AGT, «μόν abhe. -- εἶναι 0ἱη. 4 
— s5, εὐροῦσι α. — 19. τοῦτον a. -- 47. τελευτὴ ἄἅΓΙΠΦΕΟΝΟΝ ουπι ρτ. ΣΕΤ, quod amplectitur Winckelinannus. 
-- τ) ἐνδιαπράξωνται Χ4ΠΣΗΕΕΟΗΤΟ, Υ ἐνδιαπρφάξωνται ab, μὲν διαπράξωνται Οταεεγυς, τι ἓν διαπράξωνται 
Winckelwannus. -20. λέγω] ὅ' ἐγὼ χοποτ, ὁ) ἐγὼ λέγω ὀπΗΝΟΡ ei εοτε, Β, ἐγὼ λέγω corr. Σ probante 
Winekelinanuo. -- οὕτω καλή τε καὶ] καὶ οὕτω καλεῖται καὶ Viudob. 4, καὶ οὕτω καλεῖται (4ε]θίο altero acel) Vinck el · 
mannus. — 34, ταὐτὰά ᾱ. — 41. κελεύσματι a. 

1. λάσιοξ, κωφόρ] λασιόκωφος ἅ 46 οἱ ϱτ. 1, item bhotius αἱ Suidas. — 13. τελευτῶνεες AAMGT. — 
20. ἀνελκύσαι ου Aldo a. — 31. χρόνου Heindörttus; χρόνου οὗ ου libris a, χρόνου [οὗ) be. -- 34. ἐνεείνας b. 
— 26. ταὐτὸ ᾱ. — 38. κακήγορον ᾱ. — ὁ2. τότ] ποτ 4. 
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ἤδη τὴν τοῦ ἐραστοῦ ψυχὴν τοῖς παιδικοῖς αἰδουμένην 
τε καὶ δεδοικνῖαν ἔπεσθαι. ἅτε οὖν πᾶσαν θεραπείαν 
ὡς ἀὠπόθεος Θεραπενόμενος οὐχ ὑπὸ σχηματιζομένου τοῦ 
ἐρῶντος, ἀλλ ἀληθῶς τοῦτο πεπονθύτος, καὶ αὐτὸς 

δῶν φύσει φίλος τῷ Θεραπεύονει, ἐὰν ἄρα καὶ ἐν τῷ 
57 πρόσθεν ὑπὸ ἔυμφοιτητῶν ἤ τινων ἄλλων διαβεβληµέ- 

ος ᾖ, Ἰεγόντων ὡς αἰσχρὸν ἐρῶντι πλησιάξειν, καὶ διὰ 
τοῦτο ἁπωθῇ τὸν ἐρῶντα" προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου 
ᾗ τε ἡλικία καὶ τὸ χρεὼν ἤγαγεν εἰς τὸ προσίσθαι αὐτὸν 

B io εἰς ὁμιλίαν. οὐ γὰρ δή ποτε εἴμαρται κακὸν κακῷ φίλον 
οὐδ' ἀγαθὸν μὴ φίλον ἀγαθῷ εἶναι. πφοσεµένου δὲ 
καὶ λόγον. καὶ ὁμιλίαν δεξαµένου, ἐγγύθεν ἡ εὔνοια 
γιγροµένη τοῦ ἐρῶντος ἐκπλήττει τὸν ἐρώμενον, διαισθα- 
φόμενον ὅτι οὐδ' ol ξύµπαντες ἄλλοι φίλοι τε καὶ οὐκεῖοι 

1ὔ μοῖραν φιλίας οὐδεμίαν παρέχονται πρὸς τὸν ἔνθεον φίλον. 

ὅταν δὲ χρονίξη τοῦτο δρῶν καὶ πλησιάζη μετὰ τοῦ 
6 ἅπτεσθαι ἔν τε γυµνασίοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ὁμιλίαις, 

τότ ἤδη ἡ τοῦ ῥεύματος ἐκείνου πηγή, ὃν ἴμερον Ζεὺς 
Γαννµήδους ἐρῶν ὠνόμασε, πολλὴ φεροµένη πρὸς τὸν 

30 ἐραστήν, ἡ μὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ, ἡ δ) ἀπομεστουμένου ἔξω 

ἀποῤῥεϊ: καὶ οἷον πνεῦμα ἤ τις ἠχὼ ἀπὸ λείων τε καὶ 
στερεῶν ἀλλομένη πάλιν ὅθεν ὠρμήθη φέρεται, οὕτω τὸ 
τοῦ κάλλους ῥεῦμα πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὀμμάτων 

ὧν, ἡ πέφυκεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ὧἶναι ἀφικόμενον, καὶ 
35 ἀναπτερῶσαν τὰς διόδους τῶν πτερῶν, ἄρδει τε καὶ ὤρ- 

µῆσε πτεροφνεῖν τε, καὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου αὖ ψυχὴν 
ἔρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ μὲν οὖν, ὕτου δέ, ἀπορεῖ: καὶ οὔθ' 
ὅ τι πέπονθεν υἶδεν σὐδ' ἔχει φράσαι, ἀλλ οἷον ἀπ 
ἄλλου ὀφθαλμίας ἀπολε]ανκὼς πρόφασιν εἰπεῖν οὐκ ἔχει, 

30 ὥσπερ δὲ ἐν κατόπερῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθε. 
καὶ ὅταν μὲν ἐκεῖνος παρῇ, λήγει κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ τῆς 

ὀδύνης: ὅταν δὲ ἀπῇ, κατὰ ταὐτὰ αὖ ποθεῖ καὶ ποθεῖ- 
Εξ ται, εἴδωλον ἔρωτος ἀντέρωτα ἔχων' καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ 

οἴεται οὐκ ἔρωτα ἀλλὰ φιλίαν εἶναι. ἐπιθυμεῖ δὲ ἐκείνφ 
as παραπλησίως μέν, ἀσθενεστέρως δέ, ὁρᾷν, ἅπτεσθαι, 

φιλεῖν, συγκατακεῖσθαι. καὶ δή, οἷον εὐιός, ποιῖ τὸ 
μετὰ τοῦτο ταχὺ ταῦτα. ἐν οὖν τῇ συγκοιµήσει τοῦ μὲν 
ἐραστοῦ ὁ ἀκόλαστος ἵππος ἔχει ὃ ει λέγει πρὸς τὸν ἡνίο- 
τον, καὶ ἀξιο ἀντὶ ποὶλῶν πόνων σμικρὰ ἀπολαῦσαι: ὁ 

456 ο δὲ τῶν παιδικών ἔχει μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, σπαργῶν δὲ καὶ 
ἀπορῶν περιβάλλει τὸν ἐραστὴν καὶ φιεῖ, ὡς σφόδρ 
εὔνουν ἀσπαζόμενος, ὅταν τε συγκατακέωνται, οἷός ἐσει 

μὴ ὤν ἀπαρνηθῆναι τὸ αὐτοῦ µέρος χαρίσασθαι τῷ 
ἐρῶνει, εἰ δεηθείη ευχεῖν. ὁ δὲ ὁμόξυξ αὖ μετὰ τοῦ ἡνιό- 
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χου πρὸς ταῦτα μετ αἰδοῦς καὶ λόγον ἀνειτείνεα. ἐὰν ᾖθ 
μὶν δὴ οὖν εἰς τεταγµένην τε δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν 

ικήσῃ τὰ βετίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα, µακάριον μὲν 

καὶ ὁμονοητικὸν τὸν ἐνθάδε βίον διάγουσιν, ἐγκρατες un 
αὐτῶν καὶ κόσµιοι ὄντες, δουἱωσάµενοι μὲν ᾧ κακία Ψν- ὃ 

χῆς ἐνεγίγνετο, ἐλευθερώσαντες δὲ ᾧ ἀρετή" τελευτήσαντες 
δὲ δή, ὑπόπτεροι καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες, τῶν εριῶν πα- 
λαισμάτων τῶν ὡς ἀληθῶς ᾿Ολυμπιακῶν ἓν νενικήκασιν, 

οὗ μεῖζον ἀγαθὸν οὔτε σωφροσύνη ἀνθρωπίνη οὔτε Θεία 
μανία δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ. ἐὰν δὲ δὴ διαίτῃ φορ- 1ο 
τικωτέρᾳ τε καὶ ἀφιλοσόφῳ, φιλοείμῳ δὲ χρήσωνται, τά ϐ 
ἄν που ἐν µέθαις ἤ τινι ἄλλῃ ἁμελείᾳ τὼ ἀκολάστω αὖὐ- 

τοῖν ὑποζυγίω λαβόντε τὰς φυχὰς ἀφρούρους, ἔνναγα- 
γόντε εἰς ταὐτόν, τὴν ὑπὸ τῶν ποὶλῶν µακαριστὴν αἴρε- 
συν εἰλέτην τε καὶ διεπράξαντο" καὶ διαπραξαµένω τὸ 15 

λοιπὸν ἤδη χρώνται μὲν αὐτῇ, σπανία δέ, ἅτε οὐ πάση 
δεδογµένα τῇ διανοίᾳ πράτεονεες. φίλω μὲν οὖν καὶ 
τούτω, ἧττον δὲ ἐκείνων, ἀλλήλοιν διά τε τοῦ ἔρωτος καὶ 
ἔξω γενοµέρω διάγουσι, πίστες τὰς µεγίστας ἡγουμένω ϐ 
ἀλλήλοιν δεδωκέναι τε καὶ δεδέχθαι, ἃς οὐ θεμιτὸν εἶναι 39 
λύσαντας εἰς ἔχθραν ποτὲ ἐλθεῖν. ἐν δὲ τῇ τελευτῇ ἅπτεροι 60 
μέν, ἁρμηκόεις δὲ πτεροῦσθαι ἐκβαίνονσι τοῦ σώματος, 

ὥστε οὐ σμικρὸν ἆθ]ον τῆς ἐρωτικῆς μανίας φέρονται" 
εὖς γὰρ σκότον καὶ τὴν ὑπὸ γῆς πορείαν οὐ νόμος ἐσεὶν 
ἔτι ἐλθεῖν τοῖς κακηργµένοις ἤδη τῆς ὑπουφανίου ποφείας͵ 3 
ἀλλὰ φανὸν βίον διάγοντας εὐδαιμονεῖν μετ ἀλλήλων 
πορενοµένους, καὶ ὁμοπτέρους ἔρωτος χάριν, ὅταν γένων- ἙἘ 
ται, γενέσθαι, 

Ταῦτα τοσαῦτα, ὦ παῖ, καὶ Θεῖα οὕτω σοι δωρήσεται 
ἡ παρ ἐραστοῦ φιλία. ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ἐρῶντος οὐκειό- 30 

της, σωφροσύνῃ θνητῇ κεκραµένη, Ὀνητά τε καὶ φειδωλὰ 
οὐκιονομοῦσα, ἀνελευθερίαν ὑπὸ πλήθους ἐπαιρουμένην 
ὡς ἀρετὴν τῇ φίλῃ φυχῇ ἐνεεκοῦσα, ἐννέα χιλιάδας ἐτῶν 
περὶ γῆν κνλινδουµένην αὐτὴν καὶ ὑπὸ γῆς ἄνουν παρέξει. 

Αὕτη σοι, ὦ φίλε Ἔρως, εἰς ἡμετέραν δύναμιν ὃ τι as 
καλλίστη καὶ ἀρίστη δέδοταί τε καὶ ἐκτέεισται παλινωδία, 
τά τε ἄλλα καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἠναγκασμένη ποιητικοῖς 
τιοὶ διὰ Φαΐδρον εἰρῆσθαι. ἀλλὰ τῶν προτέρων τε συγ- 

γνώμην καὶ τῶνδε χάριν ἔχων, εὐμενὴς καὶ ἴλεως τὴν 
ἐρωτικήν µοι τέχνην, ἣν ἴδωκας, μήτε ἀφέλῃ μήτε πη- 40 64 
ρώσῃς δι ὀργήν, δίδου ὃ) ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν παρὰ τοῖς 
καλοῖς τίµιον εἶναι, τῷ πρόσθεν δ’ εἴ τι λόγω σοι ἀπηνὶς Β 
εἴπομεν Φαϊδρός τε καὶ ἐγώ, «Αυσίαν τὸν τοῦ λόγον πα- 

τέρα αἰτιώμενος παῦε τῶν τοιούτων λόγων, ἐπὶ φιλοσο- 
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φίαν δὲ, ὥσπερ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πολέμαρχος τέτραπται, 
τρέφον, ἵνα καὶ ὁ ἐραστὴς δε αὐτοῦ µηκέτι ἔπαμφοτε- 
ρἱζη καθάπερ νῦν, ἀλλ ἁπλῶς πρὸς Ἔρωτα μετὰ φιλο- 

σόφων λόγων τὸν βίον ποιῆται. 
5 «ΦΗΙ. Συνεύχομαί σοι, ὦ Σώκφατες, εἶπερ ἄμεινον 

ὁ ταῦθ) ἡμῖν εἶναι, ταῦτα γίγνεσθαι. τὸν Ἰόγον δέ σου 
πάλαι Θαυμάσας ἴχω, ὅσῳ καλλίω τοῦ προτέρου ἀπειρ- 
γάσω. ὥστε ὀκνῶ µή µοι ὁ ἀνσίας ταπεινὸς φανῇ, ἐὰν 
ἄρα καὶ ἐθελήσῃ πρὸς αὐτὸν ἄλλον ἀνειπαρατεῖναι. καὶ 

ιογάρ τις αὐτόν, ὦ θαυμάσιε, ἔναγχος τῶν πολιτικῶν τοῦτ 

αὐτὺ λοιδορῶν ὠνείδιζε, καὶ διὰ πάσης τῆς λοιδορίας 
ἐκάλει Ἰογογράφον. τάχγ οὖν ἂν ὑπὸ φιλοτιµίας ἐπίσχοι 
ἡμῖν ἂν τοῦ γράφειν. 

Σ5. ᾖΓελοῖόν γ’, ὦ νεανία, τὸ δόγμα λέγεις, καὶ 

Dis τοῦ ἑταίρου συχνὸν διαµαρτάνεις, εἰ αὐτὸν οὕτως ἡγεῖ 

τινὰ ψοφοδεᾶ. ἴσως δὲ καὶ τὸν λοιδορούµενον αὐτῷ οἴει 
νομίζοντα λέγειν ἃ ἔλεγεν. 

62 Φα. Ἐφαίνετο γάρ, ὦ Σώκρατες. καὶ σύνοισθά που 
” καὶ αὐτὸς ὅτι οἱ µέγιστον δυνάµενοί τε καὶ σεµνότατοι ἐν 
40 ταῖς πύλεσιν αἰσχύνονται λόγους τε γράφειν καὶ καταλεί- 

πειν συγγράµµατα ἑαυτῶν, δόξαν φοβούμενοι τοῦ ἔπειτα 
χρόνου, μὴ σοφισεαὶ καλῶνται- 

Σ9. Γιυκὺς ἁγκών, ὦ Φαΐδρε, λέληδέ σε ὅτι ἀπὸ 
Ἐ τοῦ μακροῦ ἀγκῶνος το κατὰ Νεῖλον ἐκλήθη" καὶ πρὸς 

ασ τῷ ἀγκῶνι λανθάνει σε ὅτι οἱ µέγιότον φφονοῦντες τῶν 

Ἱ πολιτικῶν μάλιστα ἐρῶσι λογογραφίαρ τε καὶ καταλείψεως 

συγγραμμάτων, οἳ γε καὶ ἐπειδάν τινα γράφωσι λόγον, 

οὕτως ἀγαπῶσι τοὺς ἐπαινίτας, ὥστε προπαραγράφονσι 

πρώτους οἳ ἂν ἑκασταχοῦ ἐπαινώσιν αὐτούς. 

1. ΦΑΙ. Πῶς λέγις τοῦτο; οὐ γὰρ µανθάνω. 

Σα, Οὐ µανθάνεις ὅτι ἐν ἀρῇ ἀνδρὸς πολεικοῦ 

συγγράµµατι πρῶτος ὁ ἐπαινέτης γέγραπται. 

Φα]. Πῶς: 
Σ9. "Εδοξέ πού φησι τῇ βου]ῇ ἢ τῷ δήμφ ἢ 

36 ἀμφοτέροις. καὶ ὃς εἶπε, τὺν αὐτὸν δὴ λέγων µάλα 
σεμνῶς καὶ ἐγκωμιάζων ὁ συγγραφεύς, ἔπειτα λέγει δὴ 

μετὰ τοῦτο, ἐπιδεικνύμενος τοῖς ἐπαινέταιρ τὴν ἑαυτοῦ 

σοφίαν, ἐἑνίοτε πάνυ μακρὺν ποιησάµενος σύγγραμμα. ἤ 
63 σοι ἄλλο τι φαίνεται τὸ τοιοῦτον ἢ Ἰόγος συγγεγραµµένος: 

Β ο ΦάΙ. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐὰν μὲν οὗτος ἐμμένη, γεγηθὼς ἀπέρ 

χεται ἐκ τοῦ Θεάτρου ὁ ποιητής" ἐὰν δὲ ἐξαλιφῆ καὶ 
ἅμοιρος γένηται λογογραφίας τε καὶ τοῦ ἄξιος εἶναι συγ- 
γράφειν, πενθεῖ αὐτός τε καὶ οἱ ἑταῖροι. 

.. ΦάΙ. Καὶ µάλα. 
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Σ9. «ῆλόν γε ὅτι οὐχ ὡς ὑπερφρονοῦντες τοῦ ἐπι- 

τηδεύµατος, ἀλλ’ ὡς τεθαυμακότες. 
ΦάΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σ.. Τί δέ; ὅταν ἱκανὸς γένηται ῥήτωρ ἢ βασιλεύς, 

ὥστε λαβὼν τὴν 4υκούργου ἢ Σόλωνος ἢ «Δαρείου δύ- 
-αμιν ἀθάνατος γενέσθαι λογογράφος ἐν πόλει, ἀρ οὐκ 6 
ἠσόθεον ἠἡγεῖται αὐτός τε αὐτὸν ἕει ζών, καὶ ol ἔπειτα 
γιγρόµενοι ταὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτοῦ ροµίζουσι, θεώμενοι 
αὐτοῦ τὰ συγγράµµατα; 

ΦαΙ. Καὶ µάλα. 10 

Σ9. Οἴει τινὰ οὖν τῶν τοιούτων, ὅστις καὶ ὅπως- 

τιοῦν δύσνους «νσία, ὀνειδίξειν αὐτὸ τοῦτο ὅτι συγ- 
γράφει; 

ΦάΙ. Οὔκουν εἰκός γε ἐξ ὧν σὺ λέγει καὶ γὰρ ἂν 
τῇ ἑαυτοῦ ἐπιθυμίᾳ, ὡς ἔοικεν, ὀνειδίζοι. 15 

Σω. Τοῦτο μὲν ἄρα παντὶ δῆλον, ὅτι οὐκ αἰσχρὸν 6 
αὐτό γε τὸ γράφειν λόγους. ρ 

ο 

Φα. Τί γάρ; 

29. Αλ ἐκεῖνο οἶμαι αἰσχρὸν ἤδη, τὸ μὴ καὶῶς 
λέγειν τε καὶ γράφειν ἀλλ αἰσχρῶς τε καὶ κακῶς. ο 

ΦάΙ. «δῇϊον δή. 
ΣΩ. Τίς οὖν ὁ τρόπος τοῦ καλῶς τε καὶ μὴ γρά- 

φειν; δεύµεθά τι, ὦ Φαΐδρε, Ανσίαν τε περὶ τούτων 

ἐξετάσαι καὶ ἄλλον ὅστις πώποτέ τι γέγραφεν ἢ γράφει, 
εἴτε πολιτικὸν σύγγραμμα εἴτε ἰδιωτικόν, ἐν µέτρῳ ὡςος 
ποιητής, ἡ ἄνευ µέερον ὡς ἰδιώτης; 

ΦΗΙ. ᾿Ερωτῆς εἰ δεύµεθα; τίνος μὲν οὖν ἔνεκα κἂν κε 
τις ὡς εἰπεῖν ζῴη, ἀλλ ἢ τῶν τοιούτων ἡδονῶν ἕνεκα; 
οὐ γάρ που ἐκείνων γε ὧν προλἱυπηθῆναι δεῖ ἢ μηδὲ 
ἠσθῆναι, ὃ δὴ ὀλίου πᾶσαι αἱ περὶ τὸ σώμα ἠδοναὶ 50 350 

ἔχουσι' διὸ καὶ δικαίως ἀνδραποδώδεις κέκληνται. 
Σ6,. Σχολὴ μὶν δή, ὡς ἔοικε. καὶ ἅμα ῥοι δοκοῦσιν 

ὡς ἐν τῷ πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν οἱ τέττιγες ἄδοντες 
καὶ ἀλλήλοις διαλεγόµενοι καθορᾶν. εἰ οὖν ἴδοιεν καὶ 

νὸ «αθάκερ τοὺς ποἱλοὺς ἐν µισηµβρίᾳ μὴ διαἰαγοµέ- αν 
νους ἀλλὰ νυστάζοντας καὶ κηλουμένους ὑφ αὐτῶν ϐ65 
δί ἁργίαν τῆς διανοίας, δικαίως ἂν καταγελῷεν, ἡγού- 

µενοι ἀνδράποδα ἄττα σφίσιν ἑλθόντα εἰς τὸ καταγώγιον 
ὥσπερ προβάτια μεσημβριάζοντα περὶ τὴν κρήνην εὔδειν' 
ἐὰν δὲ ὁρῶσι διαλεγοµένους καὶ παραπλέοντάρ σφας 40 

ὥσπερ Σειρῆνας ἀκηλήτους, ὃ γέρας παρὰ Θεῶν ἔχον Β 
αιν ἀνθρώποις διδόναι, τάχ ἂν δοῖεν ἀγασθέντες. 

Φα. "Εχουσι δὲ δὴ τί τοῦτο; ἀνήκοος γάρ, ὡς ἔοικε, 
τυγχάνω ὤν. 

Σ06. Οὐ μὶν δὴ πρέπει γε φιλόµουσον ἄνδρα τῶν 5 

1. ὥσπερ ἀδελφὺς Γ4ΣΦΒΟΕΕΟΩΗΤτ, ὥσπερ ἀἀδελφὸς Bekkerus. — 9. αὐτῶν ᾱ. — 19. τινὰ ἡγῇ α. -- 
40. κατὰ τὸν Νείλον a. — 30. τοῦτο λέγεις α. — 33. συγγρά a. — 34. φησι αὐτὸ τὸ σύγγραμμα τῇ α, φησι µματος 
{αὐτὸ τὺ σύγγραμμα] τῇ ο. -- 36. αὐτὸν Ὦ: αὐτὸν ἄ4 ΠΟ ΝΟΡΤ, ἑαυτὸν abe. -- 49. ἐξαλειφθῇ α. 

ὁ, δαί Εν, -- 6. ἆφ οὖν οὐκ αἱ — 11. οὖν εινὰ 4. — 19. αὐτοῦ Δ. — 19. οἶμαί γε πο. — 33. Τίς - -γράφειν 
Ῥλαθάτο tribuit a? — 13. τε] τοι ᾱ. — εξ om. a. 
— 41. ἔχουσι παρὰ θεῶν α. 

— 27. ἔνεκ ἄν α. — 32. ἡμῖν a. — 34. ᾷν καὶ ἡμᾶς. εἰ ᾱ. 



τοιούτων ἀνήκοον εἶναι. λέγεται δ᾽ ὥς ποτ ἦσαν οὗτοι 
ἄνθρωποι τῶν πρὶν Μούσας γεγονέναι. γενομένων δὲ 
Μουσῶν καὶ φανείσης ὡδῆς, οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε 

ἐξεπλάγησαν ὑφ ἡδονῆς, ὥσει ἄδοντες ἠμέλησαν σίεων 
6 ὅτε καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαθον τελευτήσαντες αὐτούς. ἐξ ὧν 

τὸ τεετίγων γένος µετ ἐκεῖνο φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ 
Μονσῶ» λαβόν, μηδὲν εροφῆς δεῖσθαι γενόμενον, ἆλλ᾽ 
ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ἄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, καὶ 
μετὰ ταῦτα ἐλθὺν παρὰ Μούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα 

19 αὐτῶν τιμῷᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερφιχόρᾳ μὲν οὖν τοὺς ἐν 

ϐ6 τοῖς χοφοῖᾳ εετιµηκότας αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες ποιοῦσι προς- 
Ὁ φιλεστέρους, τῇ δὲ Ἐρατοῖ τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς, καὶ 

ταῖς ἅλλαις οὕτω, κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιµῆς. τῇ δὲ 
πρεσβυτάτῃ Καλλιόπῃ καὶ τῇ µε αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς 

19 ἐν φιλοσοφία διάγοντάς τε καὶ τιμῶντας τὴν ἐκείνων µου- 
σικὴν ἀγγέλλουσιν, αἳ δὴ μάλιστα τῶν ΠΜουσῶν περί τε 
οὐρανὸν καὶ λόγους οὖσαι Δείους τε καὶ ἀνθρωπίνους 
1ᾶσι καλλίστην φωνήν. πολλῶν δὴ οὖν Ένεκεν λεκτέον τι 
καὶ οὐ καθευδητέον ἐν τῇ µεσημβρίᾳ. 

ΦΑΙ. Αεκτίον γὰρ οὖν. 
Σ4. Οὐκοῦν, ὅπερ νῦν προὐθέμεθα, σκέψασθαι 

τὸν λόγον ὅπῃ καλῶς ἔχει λέγειν τε καὶ γράφειν καὶ ὕπη 
μή, σκεπτέον. 

Φ4Ι. «ἆῆλον. 
«ΣΑ. Αρ οὖν οὐχ ὑπάρχειν δεῖ τοῖς εὖ γε καὶ καλῶς 

ῥηθησομένοις τὴν τοῦ λέγοντος διάνοιαν εἰδυῖαν τἀληθὲς 
ὧν ἂν ἐρεῖν πέρι μέλλῃ: 

ΦΑΙ. Οὐὗτωσὶ περὶ τούτου ἀκήκοα, ὦ φίλε Σώκφατες, 
360 οὐκ εἶναι ἀνάγκην τῷ μέλλονει ῥήτοφι ἴσεσθαι τὰ τῷ 

30 ὄντι δίκαια μανθάνειν, ἁλλὰ τὰ δόξαντα ἂν πλήθει οἵπερ 
67 δικάσονσιν, οὐδὲ τὰ ὄντως ἀγαθὰ ἢ καλά, ἀλλ ὅσα δό- 

ει" ἐκ γὰρ τούτων εἶναι εὸ πείθειν, ἀλλ οὖκ ἐκ τῆς 
ἀληθείας, 

ΣΩ. Οὗτοι ἀπόβλητον ἔπος εἶναι δεῖ, ὦ Φαῖδρε, 
3 ὃ ὢν εἴπωσι σοφοί, ἀλλὰ σκοπεῖν μή τι λέγωσι. καὶ δὴ 

καὶ τὸ νῦν λεχθὲν οὐκ ἀφετέον. 

Φ4Ι. Ὀφθῶς λέγεις. 
Σ0. ἵῶδε δὴ σκοπῶμεν αὐτό, 
Φα]. Πῶς; 

Σ9,. Εἴ σε πείθοιµι ἐγὼ πολεμίους ἀμύνειν κτησά- 
µενον ἵππον, ἄμφω δὲ ἵππον ἀγνοοίμεν, τοσόνδε μέντοι 
τυγχάνοιµι εἰδὼς περὶ σοῦ, ὅτι Φαΐδρος ἵππον ἡγεῖεαι 
τὸ τῶν ἡμέρων ζώων μέγιστα ἴχον ὥτα -- 

ΠΑ4ΤΩΝΟΣ Φ4Ιά4ΡΟΣ. χοο. 6... 

Φα1. Γεοῖύν γ ἄν, ὦ Σώκρατες, εἴη. 
Σ0,. Οὕπω γε" ἆλλ ὅτε δὴ σπουδῇ σε πείθοιµε, 

συντιθεὶς Ἰόγον ἔπαινον κατὰ τοῦ ὄνου, ἵππον ἔπονο- 
µάζων καὶ λέγων ὡς παντὸς ἄξιον τὸ θρέμμα οἴκοι 
τε κεκτῆσθαι καὶ ἐπὶ στρατείας, ἀποπολεμεῖν τε χρή- 5 
σιµον καὶ προσενεγκεῖν δυνατὸν σκεύη καὶ ἄλλα πο]]λὰ 6 

ὠφέλιμον. 
Φα1. Παγγέλοιόν γ΄ ἂν ἤδη εἴη. 
ΣΩ. 40) οὖν οὗ κρεῖττον γελοῖον ἢ δεινόν τε καὶ 

ἐχθρὸν εἶναι φίλον; 19 
Φα]. Φαίνεται. 

Σ0ϱ. "Όταν οὖν ὁ ῥητορικὸς ἀγνοῶν ἀγαθὸν καὶ ϐ68 
κακόν, λαβὼν πόλιν ὠσαύτως ἔχουσαν πείθῃ, μὴ περὶ 
ὅνου σκιῶς ὡς ἵππου τὸν ἔπαινον ποιούµενος, ἀλλά περὶ 
κακοῦ ὡς ἀγαθοῦ, δόξας δὲ πἱήθους μελετηκῶς πείσῃ 15 

κακά πράττει ἀντ ἀγαθῶν, ποῖόν τινα οἴει μετὰ ταῦτα 
τὴν ῥητορικὴν καρπὸν ὧν ἔσπειρε θερίζειν; 9 

Φα]. Οὐ πάνυ γε ἐπιεικῇ. 
Σ4, 40 οὖν, ὦ ᾿γαθέ, ἀγροικότερον τοῦ δέοντος 

λελοιδορήκαµεν τὴν τῶν λόγων τέχνην; ἡ δ' ἴσως ὧν 30 
εἴποι: Τί ποτ’, ὦ θαυμάσιο, ληρεῖτει ἐγὼ γὰρ οὐδέν 
ἀγνοοῦντα τόληθὲς ἀναγκάζω µανθάνειν λάγειν, αλλ), 

εἴτις ἐμὴ ξυμβουλή, ατησάµενορ. ἐκεῖνο, οὕτως ἐμὲ λαμ- 
βάνει. τόδε δ᾽ οὖν µέγα λέγω, ὡς ἄνευ ἐμοῦ τῷ τὰ ὄντα 
εἰδύτι οὐδέν τι μᾶλλον ἔσται πείθειν τέχνῃ. 15 

Φά1. Οὐκοῦν δίκαια ἐρεῖ, λέγουσα ταῦτα; Ἐ 

Σ0. Φημί, ἐὰν οἵ γε ἐπιόντες αὐτῇ λόγοι μαρτορῶ- 
αιν εἶναι τέχνη. ὥσπερ γὰρ ἀκούειν δοκώ τινῶν προσιόν- 
των καὶ διαμαρτυροµένων λόγων ὅτι ψεύδεται καὶ οὐκ 
ἔσει τέχνη ἀλλ ἄτεχνος τριβή. τοῦ δὲ λέγειν, φησὶν ὁ 30 
Αάκων, ἔευμος. τέχνη ἄνευ τοῦ ἀληθείας ἡφθαι οὔτ' — 
οὔτε µή ποθ᾽ ὕστερον γένηται. 

ΦΗΙ. Τούτων δεῖ τῶν λόγων, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ 

δεῦρο αὐτοὺς παράγων, ἐξέταζε τί καὶ πῶς λέγουσιν. 
Σ9, Πάριτε δή, θρέµµατα γενναῖα, καλλίπαιδά τεἈὸ 

Φαῖδρον πείθετε, ὧρ ἐὰν μὴ ἱκανῶς φιλοσοφήση, οὐδὲ 
ἕκανός ποτε λέγειν ἔσται περὶ οὐδενός. ἀποκρινέσθω δὴ 
ὁ Φαΐδρος. ' 

ΦΗ1. Ἐρωεῶτε. 

Σ9. Αρ οὖν οὐ τὸ μὲν ὕλον ἡ ῥητορικὴ ἂν εἴηθυ 
τέχνη ψυχαγωγία τις διὰ λόγων, οὐ µόνον ἐν δικαστη- 
ρίοις καὶ ὅσοι ἄλλοι δημόσιοι σύλλογοι, ἀλλὰ καὶ ἐν ἰδίοις, 
ἡ αὐτὴ σμικρῶν τε καὶ μεγάλων πέρι; καὶ οὐδὲν ἔνει- Β 

3. τῶν om. ΕΡΝΟΡΤ. -- 10. Τερφιχόφῃ a. Conſ. Απεζοια ποδίτα p. 1175 med. Βκκκ. — 15. τιῆς ἑκάστης 
5 ου pr. Ε. 

ἔπος) Ηοπι. Πίαά. β, 305. — 40. ἐγὼ τοὺς πολεµίους Ἔα. 
3. om. ἄΠΡΟΡΤ. -- 5. στρατιᾶς 4. — 19: εἶναι ἢ φίλον a, εἶναι [ἢ φίλον] b. 

18. γε om. ᾱ. — 33. ἐμῇ ξυμβονὶῇ αἲ, ἐμῇ ξυμβουλῇ χρῆται Sltephanus. — λαμβάνειν a h. 
Φη 30. τέχνη α. — 30. Οὗκουν - 

tribuit a. — 10, τοῦ δὲ - - - γένη 
(φησὶν ὁ άκων) delenda ceuset Voegelinus L L. p. 13 2η. 
39. Ἐρωτᾶτε Socrati tribuit a. — το, οὖν o. a 

rcũrc Socrati tribuit a. ⸗ 37. 

— 14. μετὰ ταύτην ᾱ. - 18. πολλῶν οὖν δὴ Ένεκεν ᾱ, πολλῶν δὴ οὔνεκεν b. — 36. γε] τεα. -- 
135. τούτων a b. [τούτων —— σοῦ τοῦ Τ: τούτον ceteri oinnes, εἰ recte. Βκκκ.) — 14. Οὔτοι (Οὔποι a τον 
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— 32. ὑσεέρως a. — 33. δεῖ] δὴ α. --36, ἕως ἂν 
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—— 
ἢ πῶς σὺ ταῦτ ἀκήκοας; - 

«ΦαΙ. Οὐ μὰ εὖν 4’ οὐ παντάπᾶσιν οὕτως, ἀλλὰ 
μάλιστα µέν πως περὶ τὰς δίκας λέγεταί τε καὶ γράφεται 

δτέχνη, λέγεται δὲ καὶ περὶ δηµηγορίας΄ ἐπὶ πλέον δὲ οὐκ 
ἀκήκοα. 

ΣΩ. Αλ ἡᾖ τὰς Νέστορος καὶ Ὀδυσσέως τέχναξ 
364 µόνον περὶ 1όγων ἀκήκοας, ἃς ἐν Ἰλίῳ σχολάζοντε συνε- 
ο Ἰφαφάτην, τῶν δὲ Παλαµήδους ἀνήκοος γέγονας; - 
1 Φα]. Καὶ ναὶ μὰ 4ἵ ἔγωγε τῶν Νέστορος, εἰ μὴ 

Γοργίαν Νέστορά εινα κατασκευάζεις, ἤ τινα —— 
τε καὶ Θεόδωφον Ὀδυσσέα. 

το 20. Ἴσως. ἀλλὰ γὰρ τούτους ἑῶμεν: οὐ δ' εἰπέ, ἐν 
δικασεηρίοις οἱ ἀνείδιχοι τί δρῶσιν; οὐκ ἀνειλέγουσε μέν- 
Ίτοι; ἢ τί φήσομεν; 

Φα1. Τοῦς αὐτό. 

Σ5. Περὶ τοῦ δικαίον τε καὶ ἀδίκου; 
GAI. Ναί 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ τέχνῃ τοῦτο ὅρῶν ποιήσει φανῆναι 
D æ τὸ αὐτὸ τοῖς αὐτοῖς τοεὶ μὲν δίκαιον, Όταν δὲ βούληται, 

5 ἄδοιον; 
Φα. Τί µήν; 
20, Καὶ ἐν δηµηγορίᾳ δὴ τῇ πόλει δοκεῖν τὰ αὐτὰ 

τοτὶ μὶν ἀγαθά, τοτὶ δ᾽ αὖ τἀνανεία; 
υ] Φα. Οὕεωφς. 

Σϱ. Τὸν οὖν ᾿Ελεατικὸν Παλαµήδην λέγοντα οὐκ 
ἴσμεν τέχνῃ, ὥστε φαίνεσθαι τοῖς ἀκούοναι τὰ αὐτὰ 
ὅμοια καὶ ἀνόμοια, καὶ ἓν καὶ πολλά, µένοντά τε αὖ 
καὶ φερόμενα 

0 ΟΦΗ. Μάλα γε. 
Σ9. Οὐκ ἄρα µόνον περὶ δικαστήριά τέ ἐστιν ἡ ἆν- 

Ἐ ᾖτιλογικὴ καὶ περὶ δηµηγορίαν, ἀλλ’, ὡς ἔοικε, περὶ πάντα 
τὰ λεγόμενα µία τις τέχνη, εἴπερ ἔσειν, αὕτη ἂν εἴη ᾗ 
τις οἷός ε᾿ ἴσεαι πᾶν παντὶ ὁμοιοῦν τῶν δυνατών καὶ 

45 οἷς δυνατόν, καὶ ἄλλου ὁμοιοῦντος καὶ ἀποκφυπτομένου 
εἰς φῶς ἄγειν, 

ΦΗΙ. Πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον λέγεις; 

ΣΩ. Τῆδε δοκῶ ζητοῦσι φανεῖσθαι. ἀπάτη πόπρον 
σος ἐν πολὺ διαφέρουσι γίγνεται μᾶλλον ἢ ὀλίγον; 

9-65. Ἅ«Φ4Ι. Ἐν τοῖς ὀλέγον. 

20. ᾽αἱλά γε δὴ κατὰ σμικρὺν µεταβαίνων μᾶλλον 
λήσεις ἐλθὼν ἐπὶ τὸ ἐναντίον ἢ κατὰ μέγα. 

ΦΗΙ. Πῶς δ' οὔ: 
Σ4. α4εἴ ἄφα τὸν μέλλοντα ἀπατήσειν ν ἄλλον, 

ο αὐον ιδ) μὴ ἀπατήσιοθαν τἡνιόμοιόηνω τών ὄνεων ποὺ 

τι 

—E— 
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* Φα]. ᾿Ανάγκη μὲν οὖν. 
Σ9. ἸἩ οὖν οἷόφ τε ἔσται, ἀλήθειαν ἀγνοῶν ἑκάστου, 

α σµικρών τε καὶ μεγάλην 

ἐν τοῖς ἄλλοις διαγιγνώσκειν; 
ο Φα1. ᾽Αδύνατον. 58 

Σο, τοῖς παρὰ τὰ ὅ Lotatovo. καὶ ἆπα- 
τωµένοις δῇλο, ὧς τὸ πάθος τοῦτο δι ὁμοιοτήτων τινῶν 
εἰσεῤῥύη, 
ο. Πγννται γοῦν. οὕτως. 

ΣΩ. Ἔσειν οὖν ὅπως τεχνικὸς ἴσεαι µεταβιβάζειν ο 
κατὰ σμικρὺν διὰ τῶν ὁμοιοτήτων ἀπὸ τοῦ ὄντος ἑκά- 5 
στοτε ἐπὶ τούναντίον ἀπάγων, ἢ αὐτὸς τοῦτο διαφεύγειν, 
ὁ μὴ ἐγνωριιὼς ὃ ἔστιν ἕκαστον τῶν ὄνεων; 

ΦαΙ. Οὐ μή ποτε. γρ] 
Σ8. Αόγων ἄρα τέχνην, ὦ ἑταῖρε, ὁ ν΄ ἀλήθειαν ο 

πἡ — δόξας δὲ τεθηρευκὼς γελοίαν τινά, ας νι 
καὶ ἄτεχνον παρέξεται. 

Φα. Κωδυνεύει. 

20. Βούλει οὖν, ἐν τῷ Ανσίου λόγῳ ὃν φέρεις καὶ 
ἐν οἷς ἡμεῖς εἴπομεν ἠδεῖν τι ὧν φαμὶν ἀτέχνων τε καὶ 30 
ἐνεέχνων εἶναι; 

ΦΗ1. Πάντων γέ που μάλιστα, ὡς νῦν γε ψιλῶς πως 

λέγοµεν, οὐκ ἔχοντες Ἱκανὰ παραδείγματα. 
M. Καὶ ῥὴν κατὰ τύχην Τέ τινα, ὡς ἔοικεν, ἑῤῥη- 

θήτην τὼ λόγω ἔχοντέ τι παράδειγµα, ὧὦς ἂν ὁ εἰδὼς 15 b 
τὸ ἀληθὶᾳ προσπαίζων ἐν λόγοις παράγοι τοὺς ἀκούον- 
τας. καὶ ἔγωγε, ὦ Φαϊδρε, αἰτιῶμαι τοὺς ἐντοπίους θεούς’ 
ἴσως δὲ καὶ οἱ τῶν ΛΙουσῶν προφῆται οἱ ὑπὶρ κεφαλῆς 
κάναν ——— οὐ 

γάρ που ἴγωγε τέχνηὰ τινὸς τοῦ λέγειν μέτοχος. ο] 
ΦΗ1. Ἔστω ὡς —— δήλωσον ὃ φῄς. 
Σρ. 9, δή μοι µοι ἀνάγνωθι τὴν τοῦ Ανσίου λόγον 

ἀρχήν. 
* Περὶ μὶν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίσεασαι, καὶ 

ἴξω συμφέρειν ἡμῖν τούτων γενοµένων, ἀκήκοας. οὐ Ε 
ο. ή οας ὅτι οὐκ 73 

ο ο να 

μέλει -- 
Σ0. Παῦσαι. τί δὴ οὖν οὗτος ἁμαρτάνει καὶ ἄτεχνον 

ποαῖ, λεκτίον. ᾗ γάρ; 
Φμῃ. Ναί 

Σ0. Αρ οὖν οὐ παντὶ δῇλον τό γε τοιόνδε, οἷς περὶ 
μὲν ἔνια τῶν τοιούτων ὁμονοητικῶς ἔχομεν, περὶ δ' ἔνια — 

Φ41. «οκῶ μὲν ὃ λέγεις µανθάνειν, — — 
ἀνομοιότητα ἀκφιβῶς διειδέναι. φέσεερον. 

' μα. μέ Ν ας, -- * — — 
3. µικράν ah. Serihe σμικράν; κοἶμς enitn Ε μικρόν Βαεκκ.) -- (τιν. ο. 19. Μιτεβίβάζον α- -- λἱ: διὰ κῶν] 
— ο κωδ δρ ο, ον 
μέλει Quae τοῖρο (ία untur, ποιήσωσς. , ἐπιθυμίας παύσωντα J in margine 
Ε, 2* οτι, Ἑκκκ. — * στασιωτικῶς ΧΓΕΣΦΕΟς- — abe. 8 
PiAro. του 

* 
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ΣΩ. Όταν τις ὄνομα εἴπῃ σιδήρου ἢ ἀφγύρον, ἀρ' 
οὐ τὸ αὐτὸ πάντες διενοήθηµεν: 

Φ41. Καὶ µύλα. 

254. Τί δ) ὅταν δικαίου ἢ ἀγαθοῦ; οὖν ἄλλος ἄλλῃ 
Ἀ φέρεται, καὶ ἀμφιοβητοῦμεν ἀλλήλοις τε καὶ ἡμῖν αὐτοῖς; 

Φ4Ι. Πάνυ μὲν οὖν. 
Β Σ9,. Ἐν μὶν ἄρα τοῖς συμφωνοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς οὔ. 

Φ41. Οὕεως. 
ΣΩ. Ποτέρωθι οὖν εὐαπατητότεροί ἐσμεν, καὶ ἡ ῥη- 

0 τορικἡ ἐν ποτέροις μεῖζον δύναται; 
Φ41. ἁῆλον ὅτι ἐν οἷς πλανώµεβα. 

τη Σ9. Οὐκοῦν τὸν μέλλοντα τέχνην ῥητορικὴν µετιέναι 
πρῶτον μὶν δεῖ ταῦτα ὁδῷ δημρῆσθαι, καὶ εἰληφέναι 
τινὰ χαρακτῆρα ἑκατέρου τοῦ εἴδους, ἐν ᾧ τε ἀνάγκη τὸ 

μὁπλῆθος π]ανᾶσθαι καὶ ἐν ᾧ μή. 
ιν Φα. Καλόν γοῦν ἄν, ὦ Σώκρατες, εἶδος εἴη κατα- 

»ενοηκὼς ὁ τοῦτο λαβών. 
ΣΩ. "ἜΕπειτά γε οἶμαι πρὸς ἑκάσεῳ γιγνόμενον μὴ 

λανθάνειν, ἆλλ' ὀξέως αἰσθάνεσθαι, περὶ οὗ ἂν μέλὲῃ 
30 ἐρεῖν, ποτέρου ὃν τυγχάνει τοῦ γένους. 

ΦαΠ. Τί µήν: 

ΣΩ. Τί οὖν; τὸν "Έρωτα πότερον φῶμεν εἶναι τῶν 

ἀμφισβητησίμων ἢ τῶν μή: 
ΦαΙ. Τῶν ἀμφισβητησίμων δή που. ἢ οἴε ἄν σοι 

3 συγχωρῆσαι εἰπεῖν ἃ νῦν δὴ εἶπες περὶ αὐτοῦ, ὡς βλάβη 
τέ ἔσει τῷ ἐρωμένω καὶ ἐρῶντι, καὶ αὖθις ὧς µέγιστον 

Ὀ τῶν ἀγαθῶν τυγχάνει; 
ΣΩ. άριότα λέγεις. ἆλλ᾽ εἰπὶ καὶ τόδε — ἐγὼ γάρ 

τοι διὰ τὸ ἐνθουσιαστικὸν οὐ πάνυ µέμνημαι -- εἰ ὥρι- 

Φοσάμην ἔρωτα ἀρχόμενος τοῦ λόγου. 
Φα]. Νἡ Ac ἁμηχάνως γε ὡς σφόδρα. 
268. Φεῦ, ὕσῳ λέγεις τεχνικωεέρας Νόμφας τὰς ᾿4χε- 

75 Άλφου καὶ Πάνα τὸν Ἑρμοῦ 4ωσίου τοῦ Κεφάλου πρὺς 

λόγους εἶναι. ἢ οὐδὶν λέγω, ἀλλὰ καὶ ὁ .Πυσίας ἀφχόμε- 
Ίδνος τοῦ ἐρωτικοῦ ἠνάγκασεν ἡμᾶς ὑπο]αβεῖν τὸν "Έρωτα 

Κ ἔντι τῶν ὕντων, ὃ αὐτὸς ἐβονλήθη, καὶ πρὺρ τοῦτο 
353 ἤδη συνταξάµενος πάντα τὸν ὕστερον λόγον διεπεράνατο; 

βούλει πάλιν ἀναγνῶμεν τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ; 
Φα]. Ed σοί γε δοκεῖ: ὃ μέντοι ζητες, οὐκ ἔσε 

40 αὐτόθι. 
Σ.. αέγε, ἵν' ἀκούσω αὐτοῦ ἐκείνου. 
Φα. Περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ 

ὦφ νομίζω συµφέρειν ἡμῖν τούτων γενοµένων, ἀκήκοας. 
4964 ἀξιῶ δὶ μὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέοµαι, ὅτι οὐκ 

15 ἐραστὴς ὢν σοῦ ευγχάνω. ας ἐκείνοις μὲν τότε µεταμέλει 
ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυμίας παύσωνται. 

Σ9. ἨἩ πολἰοῦ δεῖν ἴουε ποιεῖν ὅδε γε ὃ ζητοῦμεν, 
ὃς οὐδὲ ὧπ᾿ ἀρχῆς ἀλλ ἀπὸ τελευτῆς ἐξ ὑπτίας ἀνάπαλιν 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ Φ4Ι]4ΡΟΣ. 

διανεῖν ἐπιχειρεῖ τὸν λόγον, καὶ ἄργεται ἀφ' ὧν πεπαν- 
μένος ἂν ἤδη ὁ ἐραστὴς λέγοι πρὸς τὰ παιδικά. ἢ οὐδὶν 
εἶπον, Φαΐδρε, φίλη κεφαλή; 

Φ41. Ἔστι γέ τοι δή, ὦ Σώκρατες, τελευτή, περὶ B 
οὗ τὸν 1όγον ποιεῖται. 5 

Σµ,. Τί δὶ τἆλλα; οὐ χύδην δοκεῖ βεβιῆσθαι τὰ τοῦ 
Ἰόγου; ἢ φαίνεται τὸ δεύτερον εἰρημένον ἕκ τινος ἀνάγ- 
κης δεύτερον δεῖν τεθῆναι, ἢ ει ἄλλο τῶν ῥηθέντων: 
ἐμοὶ μὶν γὰρ ἴδοξεν, ὡς μηδὶν εἰδότι, οὐκ ἀγενρῶς τὸ 
ἐπιὸν εἰρῆσθαι τῷ γράφονει' σὐ ὅ ἔχει τινὰ ἀνάγκην 10 
λογογραφικήν, ᾗ ταῦτα ἐκεῖνος οὕτως ἐφεξῆς παρ᾽ ἄλληλα 
ἔθηκεν; 

ΦΗ1. ἉΧφηστὸς εἶ, ὅτι µε ἡγεῖ ἱκανὸν εἶναι τὰ ἐκείνου 
οὕτως ἀκφιβῶς διιδεῖν. 6 

29. ᾽Αλλὰ τόδε γε οἶμαί σε φάναι ἄν, δεῖν πάντα 5 
λόγον ὥσπερ ζῶον συνεατάναι σῶμά τι ἔχοντα αὐτὸν αὐ- 
τοῦ, ὥστε μήτε ἀκέφαλον εἶναι µήτε ἄπουν, ἀλλὰ µέσα 
τε ἔχειν καὶ ἄκρα, πρέποντ᾽ ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ γεγραµ- 
μένα. 

Φα]. Πῶς γὰρ οὔ: 30 

245, «Σκέφαι τοίνυν τὸν τοῦ ἑταίρου σου λόγον, εἴθ᾽ 

οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει: καὶ εὑρήσες τοῦ ἐπιγράμματος 
οὐδὲν διαφέροντα, ὃ Μίδα τῷ Φρυγί φασί τινες ἔπιγε- 
γράφθαι. ρ 

Φμ. Ποῖον τοῦτο, καὶ τί πεπονθός; 35 
ΣΩ. Ἔσει μὲν τοῦτο τόδε, 
χαλκῆ παρθένος εἰμέ, Μίδα ὃ) ἐπὶ σήµαει κεῖµαι. 

ὄφρ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃη, 
αὐτοῦ τῇδε µένουσα ποὶυκλαύτον ἐπὶ τύμµβον, 7 
ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται. 30 

ὅτι δὲ οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ἢ ὕστατόν τι λέγε Ἑ 
σθαι, ἐννοεῖς που, ὡς ἐγῴμαι. 

Φα. Σκώπτεις τὸν λόγον ἡμῶν, ὦ Σώκρατες. 

29. Τοῦτον μὶν τοίνυν, ἵνα μὴ οὐ ἄχθη. ἑάσωμεν -- 
καί τοι συχνώ γε ἔχειν µοι δοκεῖ παραδείγµατα, πρὸς ὧπο 
τι βλέπων ὀνίαι' ἄν, μιμεῖσθαι αὐτὰ ἐπιχειρῶν μὴ 
πάνν τι — εἰ δὲ τοὺς ἑτέρους λόγους ἵωμεν. ἦν γάρ 
ει ἐκ αὐτοῖς, ὡς δοκῶ, προσῆκον ἰδεῖν τοῖᾳ βουλομένοις 
περὶ λύγων οκοπεῖν. 

ΦΗΠ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; “ο 

Σ0, Ἐναντίω πον ἤστην' ὁ μὲν γάρ, ὡς τῷ ἐρῶντι, 
ὁ ὅ' ὡς τῷ μὴ δεῖ χαρίζεσθαι, ἐλεγέτην. 

ΦΗΠ. Καὶ μα) ἀνδρικῶς. 

Σ4. "Ὄιμην σε τὀληθὲς ἐρεῖν, ὅτι μανικῶς. ὃ μέντοι 
ἐδήεουν, ἐσεῖν αὐτὸ τοῦτο. µανίαν γάρ τινα ἐφήσαμεν α; 
εἶναι τὸν Ἔρωτα. ἡ γάρ: 

OAI. Ναί. 

Σ0, 'Μανίας δέ΄Ύε εἴδη δύο, τὴν μὲν ὑπὸ νοσηµά- 

1, ἢ οἴει - - τυγχάνει Βουτα!ί, "Αρισεα λέγεις Ῥηπεήτο tribuit a. — 51. ὡς ο, 4 ΠΡΟΝΟΡΊ. — 20. ἠβον- 
λήθη ah. — 38. αὐτοῦ τὴν 

3. ἡ α. — 4. ὦ om. ἃ. -- 
24. ἑάσω α. 

ανα Ἠα, 
εδαί; τἆλλα οὐ b. — 3. τοὐπιὸν δο. — 37. χαλκῆ] Anihol. Pal. I. ρ. 338. -- 
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πων ἀνθρωπίνων, τὴν δὲ ὑπὸ Θείας ἐξαλλαγῆς τῶν εἰω- 

πι Φ41. Πάνν γε. 3 

νο οσο, Τῆς δὲ Θείας εεττάρων θεῶν τίτταρα µέρη 
Ὅ 8 διελόµενοι, µαντικήν μὲν ἐπίπνοιαν ᾽Απόλίωνος Φίντες, 

ἀιονύόου δὲ τελεστικήν, Μουσῶν ὁ' αὖ ποιητικήν, τε- 
πο πάρτην δὲ ᾿Αφφοδίτης καὶ Ἔρωεος, ἐρωτικὴν µανίαν 

τν ἐφήσαμέν τε ἀρίστην εἶναι, καὶ οὐκ οἵδ' ὅπῃ τὸ έρωτι- 

10 ατόμενοι, τάχα ὅ᾽ ἂν καὶ ἄλλοσε παραφερόµενοι, κεράσαντες 
ϱ οὐ παντάπασιν ἀπίθανον λόγον, μυθικύν τινα ὕμνον 

προσεπαίσαµεν μετρίως τε καὶ εὐφήμως τὸν ἐμόν τε καὶ 
οὖν δεοπότην Ἔρωτα, ὦ Φαϊδρε, καἰῶν παίδων ἔφορον. 
το ΦΗΙ. Καὶ µάλα ἴμοιγε οὐκ ἀηδῶς ἀκοῦσαι. 

1... ΣΩ. Τόδε τοίνυν αὐτόθεν λάβωμεν, ὦᾳ ἀπὸ τοῦ 

ψέγειν πρὸς τὸ ἐπαινεῖν ἔσχεν ὁ λόγος µεταβῆναι, 
ΦΗΙ. Πῶς δὴ οὖν αὐτὸ λέγεις: c 

39 εἰδοῖν, εἰ αὐτοῖν τὴν δύναμιν τέχνῃ λαβεῖν δύναιτό τις, 

ἄχαρι. ' ἦ 
Φµ. Τίνων δήν 

πο δα, Ες µίαν τε ἰδέαν σννορῶντα ἄγειν τὰ πολλαγῇ 
δασπαρµένα, ἵν ἕκαστον ὁφιζόμενος δῇλον ποιῇ περὶ οὗ 

79 10 ἂν ἀεὶ διδάσκειν ἐθέλῃ. ὥσπερ τὰ νῦν δὴ πεφὶ "Ερώτος, 
ὃ ἔστιν, ὁρισθέν, εἲε εὖ εἴτε κακῶς ἐλέχθη. τὸ γοῦν 
σαφὶς καὶ τὸ αὐτὸ αὐτῷ ὁμολογούμενον διὰ ταῦτ) ἔσχεν 
αὐπείν ὁ λόγος. 

᾿ -ΦαΙ. Τὸ ὅ’ ἕεερον δὴ εἶδος τί Ἱέγεις, ὦ Σώκρατες; 
Ἐν 0. Τὸ πάλιν κα’ εἴδη δύνασθαι τίµνεν, κατ ἄρ- 

τος ρα, ᾗ πέφυκε, καὶ μὴ ἐπιχειφεῖν καταγνύναι µέρος µη- 

ἳ δ 

δν, . ---10. αὐτὴν 4, -- 35. αλλ ᾱ, -- —— * — 
8* ᾱ Ἡ ἵν Ἠμίορο 2 νο: * ἓν 57* cum μα —22 δ 

, -- 8... αἴειον ᾱ. -- 46. τος άν αν ν * 46. συναγαγὼν a. 

11. ἆνδρ -. τὸ οι. 4 ΠΡΩΝΟΡΤ. -- 
δὲ] τε α. -- 81, τέχνη ἃο. 

τάδεα. -- 306. ὧφ 

i. —*— 
pr. Ε}: Εὐηνὸν abe. — ἐς b. — 15. ἁνήρ Βοκκοταν, -- 

ΠΗΙΑΤΩΝΟΣ ΦαΙΗΡΟΣ. 

δὲ οὖν µέχρι τοῦδε διαλεκτικούᾳ. τὰ δὲ νῦν παρὰ 5 

Θφασύμαχός 50 αἱ οἱ 
ἄλλοι χρώμενοι σοφοὶ μὲν αὐτοὶ λέγειν γεγόνασιν, ἄλλονς 
τε ποιοῦσιν, οἳ ἂν δωροφορεῖν αὐτοῖ ὡς βασιλεῦσιν 
ἐθέλωσιν; ο ' 

—ñ p 
Σ0. Πῶς φῄφι καλόν πού τι ἂν εἴη ὃ εούεων ἀπο- 19 

Δειφθὶν ὅμως τέχνῃ λαμβάνεται; πάντως δ' οὐκ ἄειμα- 
στέον αὐτὸ σοί τε καὶ ἐμοί, λεκεέον δὲ τί µένεδι καὶ 
ἔστι τὸ λειπύµενον τῆς ῥητορικῆφ. ορ. .Ε 

Φ. Καὶ µάλα που συχνά, ὦ Σώκρατες, τά γ ἐν 
τοῖς βιῤλίοις τοῖς περὶ λόγων τέχνης γεγραμµένοις. * 

26, Καὶ καλώς γε ὑπέμνησας. πφοοίµιον μὶν οἶμαι Α{ 
πρῶτον ὡς δεὶ τοῦ Ἰόγου λέγεοθαι ἐν ἀρχῆ. ταῦτα 1ά- 
γε -- ἡ γάρι -- τὰ κομψὰ τῆς τέχνης; 

Φ4Ι. Ναί ' Ε 
249. «Δεύτερον δὲ δὴ διήγησίν τινα μαρτυρίας τ’ ἐπ 38 

αὐτῇ, ερίτον τεκμήρια, τέταρτον΄ εἰκότα: καὶ πίστωσιν 
οἶμαι καὶ ἐπμπίστωσιν λέγειν τόν γε βέλτιστον Ίογοδαί- 

Τὸν χφησεόν λέγει Θεόδωρον; 
ἔλεγχό» γε καὶ ἐπεξέλεγχον ὡς ποιη: 1 267 

ᾳ τε καὶ ἁπολογίᾳ. τόν δὲ κάλλιστον 
Έδηνον εἰς µέσο» οὐκ ἄγομεν, ὃς ὑποδήλωσίν 

καὶ παρεπαίνους: οἱ ὅ᾽ αὐεὺν καὶ παρα- 
φασὶν ἐν µέτρῳ λέγειν, µνήµης χάριν: σοφὸς γὰρ 
Τισίαν δὲ Γοργίαν τε ἐάσομεν εὔδειν, οἳ πρὸ τῶν 35 
τὰ εἰκότα εἶδον ὡς τιµητέα μᾶλλον, τά τε αὖ 

"μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ φαίνεσθαι ποιοῦσι 
καινά τε ἀρχαίως τά τ’ ἐναντία και- Ἡ 
Ἰόγων καὶ ἄπειρα µήκη περὶ πάντων 

η τνεί 1η 
5 ἅ, 

λες. η 7 

Ὁσα[, Ησω. Οάγεε, κ, 198, η, 38, -- ιν 
37. λέγειν οπι. a. -- — Μδί ρα ΓΒΕ οἱ 3, 

. 

Οἰαἡζθαν {ς Ι 

ο ση ο 
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ΣΩ. Τὰ δὲ Πώλου πῶς φράσοµεν αὖ μουσεῖα λό- 
ὁ ων, ὃς διπ]ασιολογίαν καὶ γνωμολογίαν καὶ εἰκονολογίαν, 

ὀνομάτων τε 4ικυμνείων ὢ ἐκείνῳ ἐδωρήσατη πρὸς ποίησιν 
εὐεπείας; 

5 ΦΗΙ. Πρωταγόρεα δὲ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἦν μέντοι 
τοιαῦτ ἄττα: 

Σ9. Ὀρθοέπειά γέ τις, ὦ παῖ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ 

καλά. τῶν γε μὴν οἰκτρογύων ἐπὶ γῆρας καὶ πενίαν ἕλκο- 

µένων λόγων κεκρατηκέναι τέχνη µοι φαίνεται τὸ τοῦ 

ιο χαλκηδονίου σθένος. ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅμα δεινὸς 
ϱ. ἀνὴρ γέγονε, καὶ πάλιν ὠργιομένοις ἐπάδων κηλεῖν, ὡς 

ἔφη" διαβάλλειν τε καὶ ἀπολύσασθαι διαβολὰς ὀθενδὴ 
κράτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων κοινῇ πᾶσιν ἔοικε 
συνδεδογµένον εἶναι, ᾧ τινὶς μὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι δὲ 

16 ἄλλο τίθενται ὄνομα. 
83 Φα]. Τὸ ἐν κεφαλαίῳ ἕκαστα λέγεις ὑπομνῆσαι ἐπὶ 

τελευτῆς τοὺς ἀκούοντας περὶ τῶν εἰρημένων. 
Σ6,. Ταῦτα λέγω, καὶ εἴ τι οὗ ἄλλο ἴχεις εἰπεῖν λό- 

γων τέχνης πέρι. 

υ  ΦΗΙ. Σµικρά γε καὶ οὐκ ἄξια λέγειν. 

Σ0. Ἐῶμιν δὴ τά γε σµικρά: ταῦτα δὲ ὑπ αὐγὰς 

μᾶλλον ἴδωμεν, είνα καί ποτ ἴχει τὴν τῆς τέχνης δύ- 

ναμιν. 
ΦΑΙ. Καὶ µάλα ἐθῥωμένην, ὦ Σώχρατες, ἕν γε δὴ 

αδπλήθους συνόδοις. 

Σ9. "Εχει γάρ. ἀῑλ', ὦ δαιµόνιε, (δὲ καὶ σὺ εἰ ἄρα 
καὶ σοὶ φαίνεται διευτηκὺς αὐτῶν τὸ ἠτρίον ὥσπερ ἐμοί. 

ΦαΙ Ἅ«είκννε µόνον, 

Σ0. Εἰπὶ δή µοι" εἴ τις προσελθὠν τῷ ἑταίρῳ σου 
10 Ερυξιμάχω ἢ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ᾽κουμενῷ εἴποι ὅτι Ἐγὼ 

ἐπίσταμαι τοιαῦς ἄττα σώμασι προσφέρειν, ὥστε θερµαί- 

Β νειν τ’ ἐὰν βούλωμαι καὶ ψύχειν, καὶ ἐὰν μὲν δόξη µου 

ἐμεῖν ποιεῖν, ἐὰν δ᾽ αὖ, κάτω διαχωρεῖν, καὶ ἄλλα πάμ- 

πολλα τοιαῦτα" καὶ ἐπιστάμενος αὐτὰ ἀξιῶ ἠαερικὸς εἶναι 

as καὶ ἄλλον ποιεῖν ᾧ ἂν τὴν τούτων ἐπιστήμην παραδῶ: 

τί ἂν οὔει ἀκούσαντας εἰπεῖν: 

μ4 ΦΗ1. Ti γε ἄλλο ἢ ἐρέσθαι εἰ προσεπίσταται καὶ 

οὔστινας δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα τούτων ποιεῖν, καὶ µέχρι 

ὁπόσου: 
0. Σο. Εἰ οὖν εἴπο ὅτι Οὐδαμῶς' ἀλλ ἀξιῶ τὸν 

ο ταῦτα παρ ἐμοῦ µαθόντα αὐτὸν οἷόν τε’ εἶναι ποιεῖν ἃ 

ἐρωτᾷς: 

ΦΗΙ. Εἴποι ἄν, οἶμαι, ὅτι μαίνεται ἄνθρωπος, καὶ 

ἐκ βιβλίου ποθὺν ἀκούσας ἢ περιευχὼν φαρµακίοις ἠαερὸς 

1ὁ οἴεται γεγονέναι, οὐδὲν ἐπαῖων τῆς τέχνης. 

: φράσωµεν ἄξαΠ. — 2. ὃς] ὡς ο. -- 
33. λα πύτ 5. - 51. σώματι ος cum Φε, -- 

Π4ά ΤΟΝΟΣ ΦΗΙ14ΡΟΣ. 

1. ἀικυμρίων αἲ, πκυμνιείων Αρης -- αι 
43. ἑατρικὸς ——7 ἑπερὸς abe. -- 

3608. 0ο. 

20, Τί δ' εἰ Σοφοκλεῖ αὖ προσελθὼν καὶ Εὐριπίδῃ 
τις λέγοι, ὡς ἐπίσταται περὶ σμικροῦ πράγματος ῥήσεις 
παμµήκεις ποιεῖν καὶ πεφὶ μεγάλου πάνυ σµικράς, ὅταν 

τε βούληται, οἰκτρὰς καὶ τούναντίον αὖ φοβερὰς καὶ 
ἀπειλητικάς, ὅσα τ ἄλλα τοιαῦτα, καὶ διδάσκων αὐτὰ 58Ώ 
τραγωδίας ποίησιν οἴνεαι παραδιδόναι; 

ΦΗ1. Καὶ οὗτοι ἄν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι, καταγελῷεν, 
εἴ τις οἴεται τραγωδίαν ἄλλο τι εἶναι ἢ τὴν τούτων ούστα- 
σιν, πρέπουσαν ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ὕλω συνισταµένην. 

Σ0. αλ] οὐκ ἂν ἀγροίκως γε, οἶμαι, λοιδορήσειαν, 19 
ἀλλ’ ὥσπερ ἂν μονσικὸς ἐνευχὼν ἀνδρὶ οἰομένῳ ἁρμονικῷ 
εἶναι, ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς οἷόν τε ὀξυτάτην 5 

καὶ βαρυτάτην χορδὴν ποιεῖν, οὐκ ὠγρίως εἴποι ἂν Ὦ Ε 
µοχθηφέ, μελαγχολᾷς, ἀλλ ἅτε μουσικὺς ὢὤν πραότερον, 

ὅτι Ὢ ἄριστε, ἀνάγκη μὲν καὶ ταῦτ ἐπίστασθαι τὸν μέλ- 15 
Ίοντα ἁρμονικὸν ἴἔσεσθαι, οὐδὲν μὴν πωλύει μηδὲ σμικρὸν 

ἁρμονίας ἐπαῖειν τὸν τὴν σὴν ἕξιν ἔχαντα": τὰ γὰρ πρὸ 
ἁρμονίας ἀναγκαῖα µαθήµατα ἐπίσεασαι, ἀλλ οὐ τὰ ἁρ- 
μονικά. 

Φ. ᾿Ορθότατά γε. .υ 

50. Οὐκοῦν καὶ ὁ Σοφοκλῆς τόν ὄφισιν ἐπιδεικνύ- 469 
µενον τὰ πρὸ τραγωδίας ἂν φαίη ἆλλ οὐ τὰ τραγικά, 354 
καὶ ὁ ᾽Ακουμενὺς τὰ πρὸ ἰατρικῆς ἀλλ οὐ τὰ ἰωτρικά. 

ΦΗ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ. Τί δὲ; τὸν μελίγηρυν "4δραστον οἰύμεθα ἢ καὶ 55 

Περικλέα, εἰ ἀκούσειαν ὧν νῦν δὴ ἡμεῖς διῤμεν τῶν παγ- 
κάλω» τεχγηµάτων, βραχυλογιῶν τε καὶ εὐκονολογιῶν καὶ 

ὅσα ἄλλα διελθόντες ὑπ' αὐγὰς ἔφαμεν εἶναι σκεπτέα, 
πύτερον χαλεπῶς ἂν αὐτούς, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ οὐ, ὑπ Β 
ἀγροικίας ῥῆμά τι εἰπεῖν ἀπαίδευτον εἰς τοὺς ταῦτα γε- 10 
γφαφύτας τε καὶ διδάσκοντας ὡς ῥητορικὴν τέχνη», ἢ 

ἄτε ἡμῶν ὄνεας σοφωτέρους κἂν νῷν ἐπιπλῆξαι, εἰπόν- 
τας Ὦ Φαϊδρέ τε καὶ Σώκρατες, οὐ χρὴ χαλεπαίνεν 8ῦ 

ἁλλὰ συγγιγνώσκειν εἴ τινες μὴ ἐπισεάμενοι διαλέγεσθαι 

ἀδύνατοι ἐγένοντο ὀρίσασθαι τί ποτ ἴσει ῥητορική, ἐκαδ 
δὲ τούτου τοῦ πάθους τὰ πρὸ τῆς τέχνης ἀναγκαῖα µα- 
Φήματα ἴχοντες ῥητορικὴν ὠήθησαν εὑρηκέναι, καὶ ταῦτα ϐ 
δή διδάσκοντες ἄλλους ἡγοῦνταί σφισι τελέως ῥητορικὴν 
δεδιδάχθαι, τὸ ὅ᾽ ἕκαστα τούτων πιθανῶς λέγειν τε καὶ 
τὸ ὅλον συνίστασθαι, οὐδὶν ἔργον, αὐτοὺς δεῖν παφ 40 
ἑαυτῶν τοὺς µαθητάς σφων πορίζεσθαι ἐν τοῖς λόγοις. 

ΦΗΙ. ἸἉλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύει τοιοῦτόν 

ει εἶναι τὸ τῆς τέχνης, ἣν οὗτοι οἱ ἄνδρες ὡς ὁπεορικὴν 

διδάσκουσί τε καὶ Ἰθάφονσι” καὶ ἔμοιγε δοκεῖς 
εἰρηκέναι. ἀλλὰ δὴ τἶν τοῦ τῷ ὄντι ῥηεορικοῦ 

-- Βοκκοτας, -- 
Τ{ γε ἅλλο ἢ 

Χπωπυοατ: εἰ δ' ἄλ]ο ἢ ΝΟΡ, Τί δ' ἅλιο γε ἢ αὖο. — ἴρισθαι a. — 35. μέχρις a. — 3. τ... Βοκκοτας. 

— 44. φαρμακείοις 4. 
4. ποιεῖν] εἰπεῖν ᾱ. — 4. καὶ τοὐναντίον καὶ αὖ ᾱ. — αὐ. μηδὶ] οὐδὶ ΕΚ α. — 35. δα; ΓΗ. -- τὸν —— 

"δφαστον] Couſ. Ἑγτίαεί Ἐϊσα. Θ. J. 8. Sehueidewin. — 26. δὴ οπι. a. — δΐεμεν α. — 39. ἔσει ἡ ῥητορική ᾱ. -- 
0, οὐδὲν) ὡς οὐδίν ο. — 43. κινδυνεύει γε τοιοῦτον ᾱ. 



Ὦ πιθανοῦ τέχνην πῶς καὶ πόθεν ἄν τις δύναιτο πορί- 
σασθαι; 

ΣΩ. Τὸ μὶν δύνασθαι, ὦ Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν 
τέλεον γενέσθαι, εἰκός, ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον, ἔχειν 

5 ὥσπερ τἆλλα. εἰ μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητοφικῷ εἶναε, 

ἔσει ῥήτωρ ἑλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπιστήμην τε καὶ µελέ- 
την" ὕτου ὅ) ἂν ἑλλίπῃς τούτων, ταύτῃ ἀτελὴς ἴσει. Όσον 
δὲ αὐτοῦ τέχνη, οὐχ ἡᾗ Ανσίας τε καὶ Θφασύμαχος πο- 
ρεύεται δοκεῖ µοι φαίνεσθαι ἡ μέθοδος. 

ΗΤιο «Φα. ᾽λλὰ πῇ δή: 
Ε ΣΩ. Κινδυνεύει, ὦ ἄριστε, εἰκότως ὁ Περικλῆς πάν- 

των τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσθαι. 

Φα. Τί δή: . 

Σ6, Πᾶσαι σαι µεγάλαι τῶν τεχνών, πφοσδέονται 

410 i6 ἀδολεσχίας καὶ µετεωρολογίας φύσεως πέρι' τὸ γὰρ ύψη- 
λἸόνουν τοῦτο καὶ πάντη τελεσιουργὸν ἔοικεν ἐντεῦθέν πο- 

Φεν εἰσιέναι. ὃ καὶ Περικλῆς πρὺς τῷ εὐφνὴς εἶναι 
ἐκκήσατο" προσπεσὼν γάρ, οἶμαι, τοιούτῳ ὄντι Αναξα- 
γόφᾳ, µετεωρολογίας ἐμπλησθεὶς καὶ ἐπὶ φύσιν νοῦ τε 

3υκαὶ ἀνοίας ἀφικόμενος, ὧν δὴ πέρι τὸν πολὺν λόγον 

ἐποιεῖεο ᾽Αναξαγόρας, ἐντεῦθεν εἴλκυσεν ἐπὶ τὴν τῶν Λό- 

γων τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῇ. 
Φα1. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

Β Σ0, "Ο αὐτός που τρόπος τέχνης ῥητορικῆς, ὅσπερ 

45 καὶ ἰατρικῆς. 

Φα. Πῶς δή: 
Σ0. Ἐν ἀμφοτέραις δεῖ διελέσθαι φύσιν, σώματος 

μὲν ἐν τῇ ἑτέρᾳ, Ψυχῆς ὃ' ἐν τῇ ἱτέρᾳ, εἰ μέλλει μὴ 
τριβῇ µόνον καὶ ἐμπειρίᾳ ἀλλὰ τέχνη τῷ μὶν φάρμακα 

ποκαὶ τροφὴν προσφέρων ὑγίειαν καὶ ῥώμην ἐμποιῆσαι, τῇ 

δὲ Ἰόγους τε καὶ ἐπιτηδεύσεις νοµίµους πειθὼ ἣν ἂν 
βούλῃ καὶ ἀρετὴν παραδώσειν. 

88 ΦαΙ. Τὸ γοῦν εἰκός, ὦ Σώκρατες, οὕτως. 

ο Σῷ9. μυχῆς οὖν φύσιν ἀξίως λόγου κατανοῆσαι οἴει 

36 δυνατὺν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ Όλου φύσεως: 
ΦΗ1. Εἰ μὶν οὖν Ἱπποκράτει γε τῷ τῶν ᾽σκληπια- 

δῶν δεῖ τι πείθεσθαι, οὐδὶ περὶ σώματος ἄνευ τῆς µε- 
Φόδου ταύτης. 

ΣΑ, Καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει. χρὴ μέντοι πρὺς 

αοτῷ Ἱπποκράτει τὸν λόγον ἐξετάζοντα σκοπεῖν εὖ συμφωνεί. 

ΦΗΙ. Φημί. 
Σ0. Τὸ τοίνυν περὶ φύσεως σκόπει τί ποτε λέγει 

ἹῬεποκράτης τε καὶ ὁ ἀληθὴς λόγον. ἀφ οὐγ ὧδε δεῖ 
Ό. ῥδιανοεῖσθαι περὶ ὁτονοῦν φύσεως; πρῶτον μέν, ἁπλοῦν 

15 ἢ πολνειδές ἐστιν, οὗ πρι βουλησύμεθα εἶναι αὐτοὶ τε- 

χνικοὶ καὶ ἄλλον δυνατοὶ ποιεῖν, ἔπειτα δέ, ἐὰν μὶν ἁπλοῦν 

3. Τισίας Schaeſero πμοίοτς ο. -- τε οσα, ᾱ. - 

ΠΑΑΤΩΝΟΣ ΦΗΙ4ΡΟΣ. 

16. καὶ τὸ πάντη πο. — τελεσιουργικὸν α. 

ᾖ, σκοπεῖν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, είνα πρὸς τί πέφυκεν 
εἰς τὸ ὁρᾷν ἴχον ἢ τίνα εἰς τὺ παθεῖν ὑπὸ τοῦ; ἐὰν δὲ 
πλείω εἴδη ἔχῃ, ταῦτα ἀριθμησάμενος, ὕπερ ἐφ᾽ ἑνός, 
τοῦτ) ἐδεῖν ἐφ᾽' ἑκάστον, τῷ τί ποιεν αὐτὸ πέφυκεν ἢ 
τῷ τί παθεῖν ὑπὸ τοῦ; 5 

ΦΗΙ. Κινδυνεύει, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ἡ γοῦν ἄνευ τούτων μέθοδος ἐοίκοι ἂν ὥσπερ 
τυφλοῦ πορείᾳ. ἀλλ οὐ μὴν ἀπεικαστέον τόν γε τέχνῃ Ε 
µετιόντα ὀτιοῦν τυφὶῷ οὐδὲ κωφῷ, ἀλλὰ δῆλον ὡς ἄν Ά9 
τῷ τις τέχνη λόγους διδῷ, τὴν οὐσίαν δείξει ἀκριβῶς ιο 
τῆς φύσεως τούτου πρὺς ὃ τοὺς λόγους προσοίσει' ἔσεαι 
δέ που φυχἠ τοῦτο. 

Φα. Τί µήν; 
20. Οὐκοῦν ἡ. ἅμιλλα αὐεῷ τέταται πρὸς τοῦτο 3411 

πᾶσα. πειθὼ γὰρ ἐν τούτῳ ποιεῖν ἐπιχειρεῖ. ἡ γάρ: 15 
OAI. Ναί. 

ΣΏ. «Πϊον ἄρα ὅτι ὁ Θρασύμαχός τε καὶ ὃς ἂν 
ἄλλος σπουδῇ τέχνην ῥητορικὴν διδῶ, πρῶτον πάση ἄκρι- 
βείᾳ γράψει τε καὶ ποιήσει ψυχὴν ἰδεῖν, πύτερον ἓν καὶ 

ὅμοιον πέφυκεν ἢ κατὰ σώματος μορφὴν πολνειδές. τοῦτο 1ο 
γάρ φαµεν φύσιν εἶναι δεικνύναι. 

ΦΗΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

Σ90, «Δεύτερον δέ γε, ὕτῳ τί ποιεῖν ἢ παθεῖν ὑπὸ 
τοῦ πέφυκεν. 

Φα]. Τί µήν; 15 

Σ09. Τρίτον δὲ δἡὴ διαταξάµενος τὰ λόγων τε καὶ Β 
φυχῆς γένη καὶ τὰ τούτων παθήµατα, δίεισι τὰς αἰ- 

τίας, προσαρµόετων ἕκαστον ἑκάσεω, καὶ διδάσκων οἵα 
οὖσα ὑφ᾽ οἴων Ἰόγων δι ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἡ μὲν 
πείθεται, ἡ δὲ ἀπειθεῖ. ' 10 

ΦΗΙ. Κάλλισεα γοῦν ἄν, ὡς ἔοικ, ἴχοι οὕτως. 90 
Σ0. Οὔτοι μὲν οὖν, ὦ φίλε, ἄλλως ἐνδεικνύμενον 

ἢ λεγόμενο» τέχνῃ ποτὲ λεχθήσεται ἢ γραφήσεται οὔτε . 
τι ἄλλο οὔτε τοῦτο. ἀλλ’ οἱ νῦν γράφοντες, ὧν σὺ ἀκή- 

κοας, τέχνας λόγων πανοῦργοί εἶσι καὶ ἀποκρύπτονται, as C 
εἰδότες ψυχῆς πέρι παγκάλως. πρὶν ἂν οὖν τὸν τρόπον 

τοῦτον λέγωσί τε καὶ γράφωσι, μὴ πειθώμεβ αὐτοῖς 
τέχνῃ γράφει». 

OAI. Ίνα τοῦτον: 
Σ09, Αὐτὰ μὲν τὰ ῥήματα εἰπεῖν οὐκ εὐπετές' ὡς 9 

δὲ δεῖ γράφει», εἰ μέλλει τεχνικῶς ἔχειν καθ’ ὅσον ἐνδέ- 

τεται, λέγειν ἐθέλω. 

365 

Φα. έχε δή. 

50. ᾿µἘπειδὴ λόγον δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία 

οὖσα, τὺν μέλλοντα ῥηεοφικὸν ἴἔσεσθαι ἀνάγκη εἰδέναι {5 

φυχἠ ὅσα εἴδη ἔχει. ἔστιν οὖν τόσα καὶ τόσα, «καὶ τοῖα 

— 24 ατρικῆς - - 
ῥητορωῆς ΧΓΞΠΣΦΒΟΕΟΡΕΟΕΗΝΟΡΤ. -- 17. Ἐν οπ, ΚάΠΡΟΝΟΡΤ. — 136. γε Ηεἰπάσγθο auctore ος τε ο 
ηνία ᾱ, [τε] b. — 45. δεὲ] χρὴ α. — 16. ἄλλους Έα. 
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καὶ τοῖα: ὅθεν οἱ μὲν τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονταε. 

τούτων δὶ δὴ δµιρηµένων, λόγων αὖ τόσα καὶ τόσα 
ἔσειν εἴδη, τοιόνδε ἕκαστον. οἱ μὲν οὖν τοιοίδε ὑπὸ τῶν 
τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε τὴν αὐτίαν εἰς τὰ τοιάδε εὖπει- 

αΦεῖς, ol δὲ τοιοίδε διὰ τάδε δυσπειθεῖς. δεῖ δὴ ταῦτα 

Γκανῶς νοήσαντα, μετὰ ταῦτα Θεώμενον αὐτὰ ἐν ταῖς 
6! πφράξεσιν ὄντα τε καὶ πφαττόµενα, ὀξέως τῇ αἰσθήσει δύ- 

Ε νασθαι ἐπακολονθεῖν, ἢ μηδὲν εἶναί πω πλέον αὐτῷ 
ὧν τότε ἤκουε λόγων ξυνών. Όταν δὲ εἰπεῖν τε ἱκανῶς 

10 ἔχῃ οἷος ὑφ᾽ οἵων πείθεται, παραγνύμενόν τε δυνατὸς 
ἡ διαισθανόµενος ἑαυτῷ ἐνδείκνυσθαι ὅτι οὗτός ἐσει καὶ 
αὕτη ἡ φύσι, περὶ ἧς τότε ἦσαν οἱ λόγοι, νῦν ἔργφ 
παροῦσά οἱ, ᾗ προσοιστέον τούσδε ὧδε τοὺς λόγους ἐπὶ 
τὴν τῶνδε πειθώ, -- ταῦτα δὲ ἤδη πάντα ἔχονει, προς- 

15 λαβόντι καιροὺς τοῦ πότε λεκτίον καὶ ἐπισχετέον, βραχυ- 
λογίας τε αὖ καὶ ἐλεεινολογίας καὶ δεινώσεως ἑκάστων τε 

ὅσ' ἂν εἴδη µάθηῃ λόγων, τούτων τὴν εὐκαιρίαν τε καὶ 
ἀκαιρίαν διαγνόνει, καλῶς τε καὶ τελέως ἐοτὶν ἡ τέχνη 
ἀπειργασμένη, πρότερον ὃ᾽ οὗ: ἀλλ ὃ τι ἂν αὐτῶν τις ὅ τι 

Β 39 ἑλλείπη λέγων ἢ διδάσκων ἢ γράφων, φῇ δὲ τέχνη λέγειν, 
ὁ μή πειθόµενος κρατεῖ. τί δὴ οὖν, φήσει ἴσως ὁ συγγρα- 

φεύς, ὦ Φαϊδρέ τε καὶ Σώκρατες, δοκεῖ οὕτως ἢ ἄλλως 
πως ἀποδεκεέον λεγομένης λόγων τέχνης: 

Φα. ᾿Αδύνατόν που, ὦ Σώκρατες, ἄλλως' καί τοι 
35 οὐ σμικρόν γε φαίνεται ἔργον. 

ΣΩ. ᾿Αληθῆ λέγες. τούτου τοι ἕνεκα χρὴ πάντας 
99 τοὺς λόγους ἄνω καὶ κάτω µεταστρέφονεα ἐπισκοπεῖν εἶ 
ο τίς πῃ ῥάων καὶ βραχυτέρα φαίνεται ἐπ αὐτὴν ὁδός, 

ἵνα μὴ µάτην πολλὴν ἀπίῃ καὶ τραχεῖαν, ἐξὸν ὀλίγην 
4ὖτε καὶ λείαν. ἆλλ’ εἲ τινά πῃ βοήθειαν ἔχεις ἐπακηκοὼς 

ἀπνσίου ἤ τινος ἄλλου, πειρῶ λέγειν ἀναμιμνησκόμενος. 
"ΑΙ. Ἔνεκα μὲν πείρας ἴχοιμ᾽ ἄν, ἁλλ οὔτι νῦν γ 

οὕτως ἔχω. 
Σ9. Βούλει οὖν ἐγώ τιν εἴπω λόγον ὃν τῶν περὶ 

4ὐ ταῦεώ τινων ἀκήκοα; 

OAI. Τί µήνι 

Σ4, «έγεται γοῦν, ὦ Φαΐδρε, δίκαιον εἶναι καὶ τὸ 
τοῦ λύκου εὐπεῖν. 

[ Φα. Καὶ σύ γε οὕτω ποίει. 
“0 28. Φασὶ τοίνυν οὐδὲν οὕτω ταῦτα δεῖν σεμνύνειν 

οὐδ’ ἀνάγειν ἄνω μακρὰν περιβαλλομένους" πανεάπασι 
γάρ, ὃ καὶ κατ ἀρχὰς εἴπομεν τοῦδε τοῦ λόγου, ὅτι οὐ- 
δὲν ἀληθείας µετέχειν δέοι δικαίων ἢ ἀγαθῶν πὲρι πραγ- 
µάτων, ἢ καὶ ἀνθρώπων γε τοιούτων φύσει ὄντων ἢ 

αδτροφῇ, τὸν μέλλοντα ἱκαρῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι. τὸ πα- 

ρώπαν γὰρ οὐδὶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις τούτων ἀληθείας 
Ε µμέλειν οὐδενί, ἀλλὰ τοῦ πιθανοῦ. τοῦτο δ᾽ εἶναι τὸ εἰκός, 

1, τοιοῖδε uirobique a. — 3, δὴ] οὕτω α. -- 3 οἱ 5, τοιοῖδε . -- 

Π4ΑΤΩΝΟΣ Φ414ΡΟΣ. 15. 118. 

ᾧ δεῖν προσέχειν τὸν μέλλοντα τέχνῃ ἐρεῖν. οὐδὶ γὰρ αὖ 93 
τὰ πραχθέντα δεῖν λέγειν ἐνίοτε, ἐὰν μὴ εἰκότως ᾖ πε- 
πραγµένα, ἀλλὰ τὰ εἰκότα, ἓν τε κατηγορίᾳ καὶ ἀπολο- 
γία" καὶ πάντως λέγοντα τὸ δὴ εἰκὸς διωκτέον εἶναι, 
πολλὰ εἰπόντα χαΐρειν τῷ ἀληθεῖ. τοῦτο γὰρ διὰ παντὸς 
τοῦ λόγου γιγνόµενον τὴν ἅπασαν τέχνην πορίζειν. 

Φα1. Αὐτά γε, ὦ Σώκρατες, διελ]ήλυθας ἃ λέγονοιν 
οἱ περὶ τοὺς λόγους τεχνικοὶ προσποιούµενοι εἶναι, ἄνε- 
µνήσθην γὰρ ὅτι ἐν τῷ πρόσθεν βραγέως τοῦ τοιούτου 
ἐφηψφάμεθα, δοκεῖ δὲ τοῦτο πάµµεγα εἶναι τοῖς περὶ 10 
ταῦτα. 

ΣΩ, ᾽αἰλὰ μὴν τόν γε Τισίαν αὐτὸν πεπάτηκας ἀκφι- 
βῶς. εἰπέτω τοίνυν καὶ τόδε ἡμῖν ὁ Τισίας, µή τι ἄλλο 
λέγει τὺ εἰκὺς ἢ εὺ τῷ πλήθει δοκοῦν. Β 

ΦΗΙ. Τί γὰρ ἄλλο: 15 
29. ΊΤοῦτο δή, ὡς ἔοικε, σοφὸν εὐρὼν ἅμα καὶ 

τεχνικὸν ἔγραφεν, ὡς ἐάν εις ἀσθενὴς καὶ ἀνδρικὸς ἴσχυ- 
ρὸν καὶ δειλὸν συγκόψας, ἱμάτιον ἤ τι ἄλλο ἀφελόμενος, 
εἰς δεκασεήριον ἄγηται, δεῖ δὴ ταληθὲς µηδέτερον λέγειν, 
αλλὰ τὸν μὲν δειλὸν μὴ ὑπὸ μόνου φάναι τοῦ ἀνδρικοῦ 39 
συγκεκόφθαι, τὸν δὲ τοῦτο μὶν ἐλέγχειν ὡς µόνω ἤστην, 
ἐκείνῳ δὲ καταχρήσασθαι τῷ πῶφ ὅ' ἂν ἐγὼ τοιόσδε 
τοιῷδε ἐπεχείρησα; ὁ δ' οὖκ ἐρεὶ δὴ τὴν ἑαυτοῦ κάκην, 
ἀλλά τε ἄλλο φεύδεσθαι ἐπιχειρῶν τάχ ἂν ἔλεγχόν πῃ 
παραδοίη τῷ ἀνειδίκῳ. καὶ περὶ τἆλλα δὴ τοιαῦτ ἄττ' 15 
ἐσεὶ τὰ τέχνῃ λεγόμενα. οὐ γάρ, ὦ Φαϊδρε; 

ΦάΙ. Τί μήν; 
259, Φεῦ, δεινῶς γ ἔοιεν ἀποκεκρυμμένην τέχνην 

ἀνευρεῖν ὁ Τιαίας ἢ ἄλλος ὅστι δή ποτ ὢν τυγχάνει 
καὶ ὁπόθεν χαΐρει ὀνομαξόμενος. ἀτάρ, ὦ ἑκαῖρε, τούτῳ 34 

ἡμεῖᾳ πύτερον λέγωμεν ἢ μὴ -- ρ 
Φ41. Τὸ ποῖον; 

Σ0, "Ὄει, ὦ Τισία, πάλαι ἡμεῖς, πρὶν καὶ σὲ παρελ- 
θεῖν, τυγχάνοµεν λέγοντε ὡς ἄρα τοῦτο τὸ εἰκὸς τοῖς 
πολλοῖς δι ὁμοιόεητα τοῦ ἀληθοῦς ευγχάνει ἐγγιγνόμενον ' 49 
τὰς δὲ ὁμοιότητας ἄρει διήλθοµεν ὅτι πανταχοῦ ὁ τὴν 
ἀλήθειαν εἰδὼς κάλλιστα ἐπίσεαται εὐὑρίσκειν. ὥστε εἰ μὶν 
ἅλλο τι περὶ τέχνης λόγων λέγει, ἀκούοιμεν ἄν: εἰ δὲ 
μή, οἷς νῦν δὴ διήλθοµεν πειόόµεθα, ὡς ἐὰν µή τις 
τῶν τε ἀκουσομένων τὰς φύσεις διαριθµήσηται, καὶ κατ 10 Ε 
εἴδη τε διαιρεῖσθαι τὰ ὄνεα καὶ μιᾷ ἰδέα δυνατὸς ᾗ καθ’ 
Ἑν ἔκαστον περιλαμβάνειν, οὔ ποτ ἔσται τεχνικὸς λόγων 
πέρι καθ) Όσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ. ταῦτα δὲ οὐ µή ποτε 9ῦ 
κεήσηται ἄνευ πολλῆς πραγματείας' ἣν οὐχ ἵνεκα τοῦ 
λέγειν καὶ πράττειν πρὺς ἀνθρώπους δεῖ διαπονεῖσθαι κ» 3568 
τὸν σώφρονα, ἀλλά τοῦ Θεοῖς κεχαρισµένα μὲν λέγειν δύ- 
ρασθαι, κεχαριοµένως δὲ πράττειν τὸ πᾶν εἰς δύναμιν. 
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45. παφαδώη a. — 35. δεινός a. — 35. λέγοις b. — 39. δὴ οσι. 8. — . κεῄσεται b. 
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οὐ γὰρ δὴ ἄρα, ὦ Τισία, φασὶν οἱ σοφώτεροι ἡμῶν, 
ὁμοδούλοις δεῖ χαρίζεσθαι μελετῶν τὸν νοῦν ἔχοντα, ὃ τι 

μὴ πάρεργο», ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαθοῖς τε καὶ ἐξ ἀγαθῶν. 

ὥστ᾽ εἰ μακρὰ ἡ περίοδος, μὴ Θαυμάσῃς' μεγάλων γὰρ 
Φ ἕνεκα περιτέον͵, οὐχ ὡς σὺ δοκεῖς. ἔσται µήν, ὡς ὁ λό- 
γος φησίν, ἐάν τις ἐθέλῃ, καὶ ταῦτα κάλλιστα ἐξ ἐκείνων 

γνόμενα. 
ΦΗΙ. Παγκάλως ἴμοιγε δσκεῖ λέγεσθαι, ὦ Σώκρατες, 

εἴπερ οἷός τέ τις εἴη. 
1ο. 20. Αλλά καὶ ἐπιχειροῦνεί τοι τοῖς καλοῖς καλόν καὶ 

n πάσχειν ὃ τι ἄν τῳ ξυμβῇ παθεῖν. 
Φα. Καὶ µάλα, 

20. Οὐκοῦν τὸ μὲν κέχνης τε καὶ ἀτεχνίας λόγων 
πέρι Ἱκανῶς ἐχέτω, 

1. Φα. Τί µήνι 
Σ4,. Τὸ δ) εὐπρεπείας δὴ ραφῆς πὲρι καὶ ἄπρε- 

πείας, πῇ γιγνόμενον καλῶς ἂν ἔχοι καὶ ὕπη ἀπρεπῶς, 
λοιπόν. ἡ γάρ: 

96 Φα1Ι. Ναί. 
ο. Σ8. Οἶσθ οὖν ὅπῃ μάλιστα Θεῷ χαριεῖ λόγων πέρι 

πρώττων ἢ λέγων; 
ΦαΙ. Οὐδαμῶς. σὺ δέ, 

ο Σ9. ἸΑκοήν γ ἔχω λέγειν τῶν προτέρων, τὸ ὅ᾽ ἁλη- 
θὲς αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ δὲ τοῦτο εὕροιμεν αὐτοί, ἄρά γ' 

35 ἂν ἔθ᾽ ἡμῖν µέλοι τι τῶν ἀνθρωπίνων δοξασµάτων: 
ΦΗΙ. Γελοῖον ἤρου. ἆλλ ἃ φὴς ἀκηκοέναι, λέγε. 
ΣΑ, κονσα τοίνυν περὶ ἸΝαύκφαειν τῆς Αἰγύπτου 

γενέσθαι τῶν ἐκεῖ παλαιῶν τινὰ θεῶν, οὗ καὶ τὸ ὄρνεον 
τὸ Περόν, ὃ δὴ καλοῦσιν Ἰβιν' αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ δαί- 

340 µονι εἶναι Θεύθ. τοῦτον δὲ πρῶτον ἀριθμόν τε καὶ λο- 
γισμὸν εὑρεῖν καὶ γεωµετρίαν καὶ ἀστρονομίαν, ἔτι δὲ 

Ὁ πεττείας τε καὶ κυβείας, καὶ δὴ καὶ γράμματα. βασιλέως 

δ᾽ αὖ τότε ὄντος Αἰγύπτον ὕλης Θαμοῦ περὶ τὴν µεγά- 
λην πόλιν τοῦ ἄνω τόπου, ἣν οἱ Ἕλληνες Αἰγυπτίας Θή- 

35βας καλοῦσι, καὶ τὸν Θεὸν "μμωνα, παρὰ τοῦτον ἐλθών 

ὁ Θεὺθ τὰς τέχνας ἀπέδειξε, καὶ ἴφη δεῖν διαδοθῆναι 

τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις. ὁ δὲ ἤρετο ἤνεινα ἑκάστη ἴχοι 

ὠφέλειαν. διεξιόνεος δέ, ὃ τι καλῶς ἢ μἡ καλῶς δοκοῖ 

κ Λέει, τὸ μὲν ἔψεγε, τὸ δ᾽ ἐπήνει. πολλὰ μὶν δὴ περὶ 

97 «ο ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπ᾽ ἀμφότερα Θαμοῦν τῷ Θεὺθ λέ- 

γεται ἀποφήνασθαι, ἃ Ἰόγος πολὺς ἂν εἴη διλθ εν” 

ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τοῖς γράµµασιν ἦν, Τοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ, 

τὸ µάθηµα, ἔφη ὁ Θεύθ, σοφωτέρους Αἰγυπτίους καὶ 
μνημονικωτέρους παρέξε" µνήµης τε γὰρ καὶ σοφίας 

«6 φάρµακον εὐὑρέθη. ὁ δ᾽ εἶπεν Ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλ- 

λος μὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ τῆς τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι 
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τιν ἔχει μοῖραν βιάβηε τε καὶ ὠφελείας τοῖς μέλλουσι 
χρῆσθαι. καὶ νῦν σύ, πατὴρ ὢν γραμμάτων, δι εὔνοιαν 

τοὐναντίον εἶπες ἢ δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν µαθόντων 

λήθη» μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει, µνήµης ἀμειετησίᾳ, ἅτε 
διὰ πίσειν γραφῆς ἔξωθεν ὑπ' ἀλλοτρίων τύπων, οὖκ 5 
ἐνδον αὐτοὺς ὑφ αὐτῶν ἀναμιμνησκομένους. οὕκουν 

µνήµης ἆλλ᾽ ὑπομνήσεως φάρµακον εὗρες. σοφίας δὲ τοῖς 
μαθηταῖς δόξαν, οὐκ ἀλήθειαν πορίξεις' πολνήκοοι γάρ 
σοι γενόμενοι ἄνευ διδαχῆς, πολυγνώμονες εἶναι δόξυυσι», 
ἀγνώμονες ὡς ἐπὶ τὺ πἱῆθος ὄντες καὶ χαλεποὶ ἐυνεῖναι, 19 Β 

δοξύσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφῶν. 

Φα]. Ὢ Σώκρατες, ῥᾳδίως σὺ Αἰγυπτίους καὶ ὅπο- 
δαποὺς ἂν ἐθέλῃς λόγους ποιεῖρ. 

Σ.. Οἱ δέ γ’, ὦ φίλε, ἐν τῷ τοῦ Φιὸς τοῦ ζωδω- 98 
ναίου Ἱερῷ δρυὸς λόγους ἔφησαν μαντικοὺς πρώτους γε- 16 
νέσθαι. τοῖς μὲν οὖν τότε, ἅτε οὐκ οὖσι σοφοῖς ὥσπερ 
ὑμείς οἱ νέοι, ἀπέχρη δρνὸς καὶ πέτρας ὠκούεν ὑπ 
εὐηθείας, εἰ µόνον ἀληθῆ λέγοαν' σοὶ ὅ᾽ ἴσως διαφέρει 
εἰς ὁ λέγων καὶ ποδαπός. οὐ γὰρ ἐκεῖνο µόνον σκοπεῖς, ϐ 
εἴεε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, 2* 

Φα]. Ὀρθῶς ἐπέπληξας. καί µοι δοκεῖ περὶ γραμ- 
µάτων ἴχειν ᾖπερ ὁ Θηβαῖος λέγει. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ τέχνην οἰύμενος ἐν γράμμασι κατα- 
λπεῖν καὶ αὖ ὁ παραδεχόµενος, ὥς τι σαφὶς καὶ βέβαιον 
ἐκ γραμμάτων ἐσόμενον, πολλῆς ἂν εὐηθείας γέμοι καὶ 1: 
τῷ ὄνει τὴν "ἄμμωνος µαντείαν ὠγνοοῖ, πλέον τι οὐἶόμε- 
νος εἶναι λόγους γεγραμµένους τοῦ τὸν εἰδύτα ὑπομνῆσαι ϱ 
περὶ ὧν ἂν ᾖ τὰ γεγραμµένα. 

ΦάΙ. Ὀρθότατα, 
28, «Σεινὺν γάφ που, ὦ Φαϊδρε, τοῦτ ἔχει γραφή, 30 

καὶ ὡς ἀληθῶς ὅμοιον ζωγφαφία. καὶ γὰρ τὰ ἐκείνης 
ἔκγονα ἵσεηκε μὲν ὡς ζῶντα, ἐὰν ὅ) ἀνέρη τι, σεμνῶς 
πάνυ σιγᾷ. ταὐτὸν δὲ καὶ οἱ λόγοι" δόξαις μὲν ἂν ὥς τι 
φρονοῦντας αὐτοὺς λέγειν, ἐὰν δέ τι ἔρη τῶν λεγομένων 

βουλόμενος μαθεῖν, ἓν τι σηµαίνει µόνον ταὐτὸν ἀεὶ. as 98 
ὅταν δὲ ἅπαξ γραφῇ, κυλινδεῖται μὲν πανταχοῦ πᾶς Ε 
λόγος ὁμοίως παρὰ τοῖς ἐπαῖουσιν, ὡς δ αὔτως παρ 
οἷς οὐδὲν προσήκει, καὶ οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἷς δεῖ γε 
καὶ µή. πλημμελούμενος δὲ καὶ οὐκ ἐν δύῃ λοιδορηθεὶς 
τοῦ πατρὺς ἀεὶ δεῖται βοηθοῦ" αὐτὸς γὰρ οὔτ᾽ ἀμύνα- µ 
σῦαι οὔτε βοηθῆσαι δυνατὸς αὐτῷ. 

Φ4Ι. Καὶ ταῦτά σοι ὀρθότατα εἴρηται. 
29, Τί δ᾽; ἄλλον ὁρῶμεν λόγον τούτον ἀδελφὸν 316 

Υνήσιον, τῷ τρόπῳ τε γίγνεται, καὶ ὕσῳ ἀμείνων καὶ 
δυνατώτερος τούτου φύεται; ; πο 

Φα]. Τίνα τοῦτον, καὶ πῶς λέγεις γιγνόµενον : 

3. —— μὴ ὁμοδούλοις α, [μὴ] ὁμοδούλοις ). 
οἱ ρε. Π. 
Ar. 

6, ἔνδοθεν ae. — 13. 
ἔχει α. — 38. δοκεῖ ᾱ. 
qui ο.) ᾱ. — 19. 1βιν δα). Seribe βιν. Βκκκ. — 20. Θεῦθ ας, ubique. — 535 ἠν] ὃν ᾱ, --36. 

Αἡγυπτίους τε καὶ ab. — 13. ποιοίης ᾱ. 

— 2. τε cum Ueindortio νο γε. eum libri⸗ praeter A⸗ T 
ἐπέδειξε — 

σαν, 2. om. α. — 15. ἔφησαν D P. 
ἴφυσαν ΝΟ, ἔφασαν abe. -- 1s. δ) ἴσως οι). Κ4{ΠΡΗΝΟΡΤ. — 26. ἀγνοεῖ α. — 44. τε οἱ). à. 
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Σ.. Ὃς μετ ἐπιστήμης γράφεται ἐν τῇ τοῦ µανθά- 
φοντος Φυχῆ, δυνατὸς μὶν ἀμῦναι ἑαυτῷ, ἐπιοτήμων δὲ 

λέγειν τε καὶ σιγᾶν πρὸς οὓς δεῖ. 
Φα. Τὸν τοῦ εἰδύτος λόγον λέγεις ζῶντα καὶ ἔμψυ- 

Άχον, οὗ ὁ γεγραμµένος εἴδωλον ἄν τι λέγοιτο δικαίως. 
Β Σ0, Παντάπασι μὲν οὖν. τόδε δή µοι εὐπέ' ὁ νοῦν 

307. ἔχων γεωργός, ὧν οπερπάτων κήδοιτο καὶ ἔγκαρπα βού- 

λοιτο γενέσθαι, πύτερα σπουδῇ ἂν θέρους εἰς ᾿δώνιδος 
κήπους ἀρῶν χαίΐροι θεωρῶν καλοὺς ἐν ἡμέραισιν ὀκτὼ 

100 1ο γιγνοµένους, ἢ ταῦεῖς μὲν δὴ παιδιῶς τε καὶ ἑορτῆς χάριν 

ὁρώη ὤν, ὅτε καὶ ποιοῖ" ἐφ᾽ οἷς δὲ ἑσπούδακε, τῇ Ὑεωρ- 
γικῇ χρώμενος τέχνη ἄν, σπείρας εἰς τὸ προσῆκον, ἄγα- 

πώη ἂν ἐν ὀγδόῳ μηνὶ ὅσα ἔσπειφε τέλος λαβόντα: 

μ Φα]. Οὕτω που, ὦ Σώκρατες, τά. μὲν οπουδῇ, τὰ 

15 δὲ ὡς ἱτέρως ἄν, ᾗ λέγεις, ποιοί. 

ΣΩ, Τὸν δὲ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔπι- 

στήµας ἔχοντα τοῦ γεωργοῦ φῶμεν ἧττον νοῦν ἔχειν εἰς 

τὰ ἑαυτοῦ σπέρματα; 

ΦΗ1. "Ἠκιοτά γε. 

ο. Σ0. Οὐκ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν ὕδατι γράψει µέλανι 

σπείρων διὰ καλάµου μετὰ λόγων ἀδυνάτων μὲν αὐτοῖς 

λόγῳ βοηθεἰν, ἀδυνάτων δὲ Ἱκανῶς τάληθῇ διδάξαι. 

Φα. Οὔκονν δὴ τό Υ εἰκόᾳ. 

υ Σ09. Οὐ γάρ: ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν γράµμασι κήπους, 

αγώς ἔοικε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει, ὅταν 

χράφη, ἑαυτῶ τε ὑπομνήματα Θησανριζόμενος, εἰς τὺ 

λήθης γήρας ἐὰν ἵκηται, καὶ παντὶ τῷ ταὐτὸν ἴχνος µε- 

τιόντι, ἠσθήσεταί τε αὐτοὺς θεωρῶν φυομένους ἁπαλούς" 
ὅταν δὲ ἆλλοι παιδιαῖς ἄλλαις χφῶνται, συµποσίοις τε 

30 ἄρδοντες αὐτοὺς ἑτέροις τε ὅσα τούτων ἀδελφά, τότ 

401 ἐκεῖνος, ὡς ἔοικεν, ἀντὶ τούτων οἷς λέγω παίζων διάξει. 

Ε ΦΗΙ. ΄ Παγκάλην λέγεις παρὰ φαύλην παιδιάν, ὦ Σά- 

κρατες, τοῦ ἐν λόγοις δυναµένου παίζεν, δικαιοσύνης 

τε καὶ ἄλλων ὧν λέγεις πρι μυθολογοῦντα. 

1 Σ9. Ἔσει γάρ, ὦ φίῖε Φαῖδρε, οὕτω. πολὺ ὅ”, 

οἶμαι, καλλίων σπουδὴ περὶ αὐτὰ γίγνεται, ὅταν τις τῇ 

διαλεκεικῇ τέχνη Ἰρώμενος, Ἰαβὼν ΨΦυχἠν προσήκουσα», 

φυτεύῃ τε καὶ σπείρῃ μετ ἐπιστήμης λόγους, οἳ ἑαυτοῖς 

τῷ τε φυτεύσανει βοηθεῖν Ἱκανοὶ καὶ οὐχὶ ἄκαρποι ἁλλὰ 

«0 ἔχοντες σπέρµα, ὅθεν ἆλλοι ἐν ἄλλοις ἤθισι φνόµενοι 

τοῦτ) ἀεὶ ἀθάνατον παρέχειν ἱκανοί, καὶ τὸν ἴχοντα εὖ- 

δαιμονεῖν ποιοῦντες εἰς ὅσον ἀνθρώπῳ δυνατὸν μάλιστα. 

Φα. Πολὺ γὰρ τοῦτ) ἴει κάλλιον λέγεις. 

ΣΩ. Ἀῆν δὴ ἐκεῖνα ἤδη, ὦ Φαϊδρε, δυνάμεθα κρί- 
“γεν, τούτων ὠμολογημένων. 
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Σ0. Ὃν δὴ πέρι βουληθέντες ἠδεῖν ἀφικόμεθα εἰς 
τόδε, ὅπως τὸ Αυσίου τε ὄνειδος ἐξεεάσαιμεν τῆς τῶν 

λόγων γράφῆς πέρι, καὶ αὐεοὺς τοὺς λόγους οἳ τέχνη καὶ Β 
ἄνευ τέχνης γράφοιντο. τὸ μὲν οὖν ἔντεχνον καὶ μὴ δοκεῖ 
μοι δεδηιῶσθαι µεερίως. 5 

Φ41. ᾿Εδοξέ γε δή. πάλιν δὲ ὑπόμνησόν µε πῶς. 
Σ, Πρίν ἄν τις τό τε ἀληθὶς ἑκάστων εἰδῇ περὶ 

ὧν λέγει ἢ γράφει, κατ αὐτό τε πᾶν ὀρίξεσθαι δυνατὸς 
γένηται, ὁρισάμενός τε πάλιν κατ εἴδη µέχρι τοῦ ἀτμή- 
του τέμνειν ἐπιστηθῇ" περ τε φυχῆς φύσεως διιδὼν 19 

κατὰ ταυτά, τὸ προὔαρµόττον ἑκάστη φύσει εἶδος ἄνευ- ϱ 
ρίσκων, οὕτω τιθῇ καὶ διακοσμῇ τὺν λόγον, ποικίὰῃ μὲν 
ποικίλους Φυχῇ καὶ παναρµονίους διδοὺς λόγους, ἁπ]οῦς 

δὲ ἁπλῆ, οὐ πρότερον δυνατὸν τέχνῃ ἴσεσθαι καθ’ ὅσον 
πέφυκε μεταχειρισθῆναι τὸ λόγων γένος, οὔτε τει πρὸς 15 

τὸ διδάξαι οὔτε τι πρὺς τὸ πεῖσαι, ὡς ὁ ἔμπροσθεν 

πᾶς µεμήνυκεν ἡμῖν λόγος. 
Φ41. Παντάπασι μὶν οὖν τοῦτό γε οὕτω πως ἐφάνη. 
ΣΩ. Τί δ αὖὐ περὶ τοῦ καλὸν ἢ αὐχρὸν εἶναι τὸ Ὦ 

λόγους λέγειν τε καὶ γράφειν, καὶ ὕπῃ γιγνόμµενον ἐν δίκῃ 39 
λέγοις᾽ ἂν ὄνειδος ἢ µή, ἄρα οὐ δεδήλωκε τὰ λεχθέντα 
ὀλίγορ ἴμπροσθεν, 

Φμ1. Τὰ ποῖα; 

Σ8. Ὡς εἴτε ὐσίας ἢ τις ἄλλος πώποτε ἔγραφεν 

ἢ γράφει, ἐδίᾳ ἢ δημοσία, νόμους τιθείς, σύγγραμμα 35 
πολιτικὸν γράφων, καὶ μεγάλην τινὰ ἐν αὐτῷ βεβαιότητα 
ἡγούμενος καὶ σαφήνειαν, οὕτω μὲν ὄνειδος τῷ γράφοντι, 
εἴεε τίς φησιν εἶτε µή. τὸ γὰρ ἀγνοεῖν ὕπαρ τε καὶ 
ὄναρ δικαίων τε καὶ ἀδίκων πέρι καὶ κακῶν καὶ ἀγαθῶν Ε 
οὐκ ἐκφεύγει τῇ ἀληθείᾳ μὴ οὐκ ἐπονείδιστον εἶναι, 38 
οὐδὲ ὢν ὁ πᾶς ὄχλος αὐτὸ ἐπαινέσῃ. 

ΦΗ1. Οὐ γὰρ οὖν. 

20. Ὁ δέ γε ἐν μὶν τῷ γεγραμμένῳ λόγω περὶ ἑκά- 
στου παιδιάν τε ἡγούμενος πολλὴν ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ 
οὐδένα πώποτε λόγον ἐν µέτρῳ οὐδ' ἄνευ μέτρου μεγάλης 5 
ἄξιον σπουδῆς γραφῆναι, οὐδὲ λεχθῆναι ὡς οἳ ῥαφωδού- 
µενοι ἄνευ ἀνακρίσεως καὶ διδαχῆς πειθοῦς ἕνεκα ἐλέ- 
Ίθησαν, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὐτῶν τοὺς βελτίστους εἰδότων 4318 
ὑπόμνησιν γεγονέναι, ἐν δὲ τοῖς διδασκοµένοις καὶ µα- 

Θήσεως χάριν λεγομένοις καὶ τῷ ὄντι γραφομένοις ἐναο 
φυχῇ περὶ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν, ἐν µόνοις 

τό τε ἐναργὲς εἶναι καὶ τέλεον καὶ ἄξιον σπουδῆς: δεῖν 
δὲ τοὺς τοιούτους λόγους αὐτοῦ λέγεσθαι οἷον υἱεῖς γνη- 

σίους εἶναι, πρῶτον μὶν τὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐὰν εὑρεθεὶς ἐνῇ, 

ἔπειτα εἴ τινες τούτου ἔκγονοί τε καὶ ἀδελφοὶ ἅμα ἐν «5 Β 
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104. ᾖτχαίρειν ἐῶν -- οὗτος δὲ ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ κινδυνεύει, ὦ 

Φαϊδρε, εἶναι οἷον ἐγώ τε καὶ σὺ εὐξαίμεθ' ἂν σέ τε 
καὶ ἐμὶ γενέσθαι. 

Φ41. Παντάπασι μὲν οὖν ἔγωγε βούλομαί τε καὶ 

δεὔχομαι ἃ λέγεις. 
Σ9. Οὐκοῦν ἤδη πεπαίσθω μετρίως ἡμῖν τὰ περὶ 

λόγων’ καὶ σύ τε ἐλθὼν φφάζε 4υσίᾳ, ὅτι νῷ καταβάντε 
εἰς τὸ Νυμφῶν νᾶμά τε καὶ μονσεῖον ἠκούσαμεν λόγων, 

ο οἳ ἐπέστελλον λέγειν 4ὐσία τε καὶ εἴ τις ἄλλος συντίθησι 
ιολόγους, καὶ Ὁμήρῳ καὶ εἴ τις ἄλλος αὖ ποίησιν ψιλὴν 
ἢ ἐν ᾧδῇ συντέθεικε, τρίτον δὲ Σύλωνι καὶ ὅσεις ἐν 
πολιτικοῖς λόγοις νόμους ὀνομάζων συγγράµµατα ἔγραψεν' 

εἰ μὶν εἰδὼς ᾗ τὀληθὶς ἔχει συµέθηκε ταῦτα, καὶ ἔχων 

βοηθεῖν, εἰς ἔλεγχον ἰὼν περὶ ὧν ἔγφαψε, καὶ λέγων 
16 αὐτὸς δυνατὸς τὰ γεγραμµίνα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὗ τι 

τῶνδε ἐπωνυμίαν ἔχοντα δεῖ λέγεσθαι τὸν τοιοῦτον, ἀλλ 
ϱ ἐφ' οἷς ἐσπούδακεν ἐκείνων. 

Φα1. Τΐνας οὖν τὰς ἐπωνυμίας αὐτῷ νέμεις; 

Σ0. Τὸ μὶν σοφόν, ὦ Φαῖδρε, καλεῖν ἔμοιγε μέγα 
40 εἶναι δοκεῖ καὶ Θεῷ µόνῳ πρέπειν' τὸ δὲ ἢ φιλόσοφον 

405 7J τοιοῦτόν τι μᾶλλόν τε ἂν αὐτῷ ἁρμόετοι καὶ ἐμμελε- 
στέρως ἴχοι. 

Φ4Ι. Καὶ οὐδέν γε ἅπο τρόπον. 
Σ9. Οὐκοῦν αὖ τὸν μὴ ἴχοντα τιμιώτερα ὧν συνέ- 

10 Όηκεν ἢ ἔγραφεν ἄνω κάτω σερέφων ἐν χρόνω, πρὸς 
Ἐ ἄλληλα κολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν, δίκῃ που ποιητὴν ἢ 

Ἰόγων συγγραφέα ἢ νομογράφον προσερεῖς; 
ΦΗ1Π. Τί μήν; 
Σ9. Ταῦτα τοίνυν τῷ ἑταίρρ φράζε. 

358 
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25. Τίνα τοῦτον: ι 
Φ41. Ἰσοκράτη τὸν καλόν. ᾧ τί ἀπαγγεεῖς, ὦ Σώ- 

κρατες; είν αὐτὸν φήσοµεν εἶναι: 
Σο. Νέος ἔει, ὦ Φαΐδρε, Ισοκράτης ὃ μέντοι µαν- 

τεύοµαι κατ᾽ αὐτοῦ, λέγειν θέλω. 

Φα]. Th ποῖον δή: 

ΣΩ. «οοκεῖ µοι ἁμείνων ἢ κατὰ τοὺς περὶ 4νσίαν 

εἶναι λόγους τὰ τῆς φύσεως, ἴτι τε ἤδει γεννικωτέρῳ 
πεκρᾶσθαι" ὥστε οὐδὲν ἂν γένοιεο Φαυμαστὸν πφοϊούσης 
τῆς ἡλικίας εἰ περὶ αὐτούς τε τοὺς λόγους, οἷς νῦν ἐπι- ιο 

τειρεῖ, πλέον ἢ παίδων διενέγκοι τῶν πώποτε ἀφαμένων 
λόγων, ἔτι τε εἰ αὐτῷ μὴ ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ µείζω 
δὲ τις αὐτὸν ἄγοι ὁρμὴ θΘειοτέρα. φύσει γάρ, ὦ φίλε, 
ἔνεστί τις φιλοσοφία τῇ τοῦ ἀνδρὺς διανοία. ταῦτα δὴ Ἑ 
οὖν ἐγὼ μὲν παρὰ τῶνδε τῶν θεῶν ὡς ἐμοῖς παιδικοῖᾳ 15 

Ἱσοκράτει ἐξαγγέλλω, σὺ δ᾽ ἐκεῖνα ὡς σοῖς 4υσία. 
ΦαΙ. Τωαῦτα ἴσται. ἀλλὰ ἴωμεν, ἐπειδὴ καὶ τὸ πνῖγος 

ἠπιώτερον γέγονεν. 
Σ6. Οὐκοῦν εὐξαμένω πρέπει τοῖσε πορεύε- 

σθαι; 30 

ΦάΙ. Τί μήν: 
ΣΩ. Ὦ φίλε Πάν τε καὶ ἅλλοι ὅσοι τῇδε θεοί, δοίητέ 

μοι καλῷ γενέσθαὲ κἄνδοθεν' ἔξωθεν δ' ὅσα ἔχαω, τοῖς 
ἐντὸς εἶναί µοι φίλια. πλούσιον δὲ νοµίζοιµε τὸν σοφόν. ϐὉ 
τὸ δὲ χρυσοῦ πλῆθος εἴη µοι ὅσον µήτε φέρειν µήτεα» 
ἄγειν δύναιε ἄλλος ἢ ὁ σώφρων. 

"τι ἄλλον του δεόµεθα, ὦ Φαΐδρε ἐμοὶ μὲν γάρ 
μετρίως ηύκται. 

Φα1. Καὶ ἐμοὶ ταῦτα συνεύχου' κοινὰ γὰρ τὰ τῶν 

οττο 

106 

1ο Φα]. Τί δὶ σύ; πῶς ποιήσεις; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸν φίλων. ] 
σὸν ἑκαῖρον δεῖ παρελθεῖν. ΣΑ. Ἴωμεν. 

7. καταβάντες ο. — 8. ἐς a b. — μουσῶν ᾱ. -- 19. συντέθεικεα. —, 31. ἤ τε τοιοῦτον ᾱ. — τε] γε. — 
αὐτῷ καὶ ἁρμόττοι ᾱ. -- 12. ἄνω καὶ κάτω ᾱ. — 310, δίῃ Χ4ΠΡΝΟΡΤ: ἐν δίκῃ abe. 

3. Ἰσοκράτην ᾱ. -- 5. τε δὲ α. — τό. ἐξαγγέλλω ΧΓΠΣΦΒΕΡΕΗΤΗ: 4 
19. εὐξαμένω ᾱ. -- 12. τᾶξωθεν a. — 26. ὁ οπι. Μοκκοτὶ operae. 

— πουν ο, ᾱ. 
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στον ολ θέθει- 

Ῥιλτο. 103 
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.. Ἐν ες. 
Ρ. π γ. η. 

Ἱππίας ὁ καλὸς τε καὶ σοφός, ας διὰ χρόνου ἡμῖν 
κατῆρας εἰς τὰς Αθήνας: 

1Π. Οὐ γὰρ σχολή, ὦ Σώκρατες. ἡ γὰρ Ἠλις ὅταν 
τι δέηται διαπράξασθαι πρός τινα τῶν πόλεων, ἀεὶ ἐπὶ 

6 πρῶτον ἐμὲ ἔρχεται τῶν πο]ιτῶν αἱρουμένη πρεσβευτή», 

ἡγουμένη δικαστὴν καὶ ἄγγελον ἱκανώτατον εἶναι τῶν λό- 
Β Ίων οἳ ἂν παρὰ τῶν πόλεων ἑκάστων λέγωνται. πολλάκις 

μὲν οὖν καὶ εἰς ἄλλας πόλεις ἐπρέσβευσα, πλεῖστα δὲ καὶ 
περὶ πλείστων καὶ µεγίσεων εἰς τὴν ακεδαίμονα. διὸ δή, 

10 ὃ οὐ ἐρωτᾶς, οὐ Θαμίζω εἰς τούσδε τοὺς τόπους. 
Σ0, Τοιοῦτον μέντοι, ὦ Ἱππία, ἔστι τὸ τῇ ἀληθείᾳ 

σοφόν τε καὶ τέλειον ἄνδρα εἶναι. σὺ γὰρ καὶ ἰδίᾳ Ἱκανὸς 
εἶ παρὰ τῶν νέων πολλὰ χρήματα λαμβάνων ἔτι πλείω 

6 ἀφελεῖν ὧν λαμβάνεις, καὶ αὖ δηµοσίᾳ τὴν σαντοῦ πόλιν 

4410 10 ἱκανὸς εὐεργετεν, ὥσπερ χρὴ τὸν μέλλοντα μὴ καταφρο- 
νήσεσθαι ἀλλ εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς. ἀτάρ, ὦ 
ππία, τί ποτε τὸ αἴτιον ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι, ὧν ὀνό- 
µατα μεγάλα λέγεται ἐπὶ σοφία, Πατακοῦ τε καὶ Βίαντος 
καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Μιλήσιον Θαλῆν καὶ ἔτι τῶν ὕστερον 

30 µέχρι Αναξαγόφου, ὡς ἡ πάντες ἢ οἱ πολλοὶ αὐτῶν φαί- 
γονται ἀπεχόμενοι τῶν πολιτικῶν πράξεων; 

1Π. Τί δ' οἴει, ὦ Σώκρατες, ἄλλο γε ἢ ἀδύνατοι 

ἦσαν καὶ οὐχ ἱκανοὶ ἐξικνεῖσθαι φρονήσει ἔπ᾽ ἀμφότερα, U 
τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια; 

ΣΩ. Αρ οὖν πρὺς ἄιός, ὥσπερ αἳ ἄλλαι τέχναι 
ἐπιδεδώκασι καὶ εἰσὶ παρὰ τοὺς φῦν δημιουργοὺς οἱ πα- 
λαιοὶ φαῦλοι, οὕτω καὶ τὴν ὑμετέραν τὴν τῶν σοφιστῶν 5 
τέχνην ἐπιδεδωκέναι φῶμεν καὶ εἶναι τῶν ἀρχαίων τοὺς 
περὶ τὴν σοφίαν φαύλους πρὸς ὑρᾶς; 

ΙΠ. Πάνυ μὶν οὖν ὀρθῶς λέγειρ. 

ΣΦ. Εἰ ἄρα νῦν ἡμῖν, ὦ Ἱππία, ὁ Βίας ἀναβιῴη, 
γέλωτ᾽ ἂν ὄφλοι πρὸς ὑύμᾶς, ὥσπερ καὶ τὸν «{αίδαλόν ιο383 
φασιν οἱ ἀνδριαντοποιοί, νῦν εἰ γενόμενος τοιαῦτ' ἐργά- 
ἔοιτο οἷα ἦν ἀφ᾿ ὧν τουνομ’ ἔσχε, καταγέἰαστον ἂν εἶναι. 96 

1Π. "Εστι μὲν ταῦτα, ὦ Σώκρατες, οὕτως ὡς σὺ 

λέγεις' εἴωθα μέντοι ἔγωγε τοὺς παλαιούς τε καὶ προτέ- 

ους ἡμῶν προτέρους τε καὶ μᾶλλον ἐγκωμιάζειν ἢ τοὺς ι8 

»ῦν, εὐλαβούμενος μὲν φθύνον τῶν ζώντων, φοβούμενος 
δὲ μῆνιν τῶν εετελευτηκότων. 

ΣΩ. Καλῶς γε σύ, ὦ Ἱππία, νοµίζων τε καὶ δια- Ἡ 
οούμενος, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς.. συμμαρτυρῆσαι δέ σοι ἴχω 
δει ἀληθῆ ἀέγεις καὶ τῷ ὄνει ὑμῶν ἐπιδέδωκεν ἡ τέχνη 19 
πρὸς τὺ καὶ τὰ δηµόσια πράττειν δύνασθαι μετὰ τῶν 
ἰδίων. Γοργίας τε γὰρ οὗτορ ὁ 4εονεῖνος σοφιστὴς δεῦρο 

α1 

5. καὶ ante περὶ om. Εα, — 10. ὃ καὶ σὺ ᾱ. — 30. μέχρις 4. 
5. τὴν ante τῶν ο). b. — 14. μέντοι γε ἴγωγε a. — 19. ἔμοιγε a. 
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ἀφίκετο δηµοσίᾳ οἴκοθεν πρεσβεύω», ας ἱκανώεατος ὢν 
Αεοντίνων τὰ κοινά πράττειν, καὶ ἴν τε τῷ δήµῳ ἴδοξεν 
ἄριστα εἰπεῖν καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξες ποιούµενος καὶ συνὼν 

6 τοῖς νέοις χρήματα πολλὰ εἰργάσατο καὶ ἔλαβεν ἐκ τῆσδε 

ατῆς πόλεως" εἰ δὶ βούῖει, ὁ ἡμέτερος ἱταῖρος Πρόδικος 
οὗτος πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε δηµοσίᾳ ἀφίκετο, ἀτᾶρ 
τὰ τελευταῖα ἔναγχος αἀφικόμενος δηµοσίᾳ ἐκ λέω λέγων 
τ ἐν τῇ βουλῇ πάνυ εὐδοκίμησε καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξεις ποιού- 
µενος καὶ τοῖς νέοις συνὼν χρήματα ἔλαβε θαυμαστὰ ὅσα. 

αοτῶν δὲ παλαιῶν ἐκείνων οὐδεὶς πώποτε ἠξίωσεν ἀργύριον 
μισθὸν πράξασθαι οὐδ' ἐπιδείξεις ποιήσασθαι ἐν παντο- 

Ὁ δαποῖς ὠνθρώποιρ τῆς ἑαντοῦ σοφίας" οὕτως ἦσαν εὐή- 
43 δεις καὶ ἐλελήθει αὐτοὺς ἀργύριον ὧς πολλοῦ ἄξιον εἴη. 

τούτων ὅ᾽ ἑκάτερος πλέον . ἀργύριον ἀπὸ σοφίας εἴργασται 

15 ἢ ἄλλος δημιουργὸς ἀφ᾿ ἧς τινὸς τέχνης καὶ ἔτι πφότε- 
ρος εούεων Πρωταγόρας. 

1Π. Οὐδὶν γάρ, ὦ Σώκρατες, οἶσθα τῶν καλῶν 
περὶ τοῦτο. εὖ γὰρ εἰδείης ὥσον ἀργύριον εἴφγασμαι ἐγώ, 
Δαυμάσαις ἄν. καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἑῶ. ἀφικόμενος δὲ ποτε 

Ε 3ο εἰς Σικελίαν, Πρωταγόφου αὐτόθι ἐπιδημοῦντος καὶ εὐ- 

δοκιμοῦντος καὶ πφεσβυτέρου ὄντος πολὺ νεώτερος ὧν 

ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πάνυ πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν 
μνῶς εἰργασάµην, καὶ ἐξ ἑνός γε χωρίου πάνυ σμικροῦ, 
νυκοῦ, πλέον ἢ εἴκοσι μνᾶς. καὶ τοῦτο ἐλθὼν οἴκαδε 

Ἄδφέρων τῷ πατρὶ ἴδωκα, ὥστε ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἄλλους 
κ πολίτας θαυμάζειν τε καὶ ἐκπεπλήχθαι. καὶ σχεδόν ει 

οἶμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσθαι η ἄλλους σύνδνο οὔσ- 
τινας βούλει τῶν σοφισνῶν. 

ΣΕ, Καλόν γε, ὦ Ἱππία, λέγεις καὶ µέγα τεκµήριον 

953 οσοφίας τῆς τε σεαυτοῦ καὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς 

ἀρχαίους, ὕσον διαφέρουσι. τῶν γὰρ προτέρων [περὶ Άνα- 
ἐαγόφου λέγεται) πολλή ἁμαθία κατὰ τὸν σὺν λόγον. 
τοὐναντίον γὰρ ᾿Αναξαγόρα φασὶ συµβῆναι ἡ ὑμῖν: κατα- 
λειφθένεων γάρ αὐτῷ πολλῶν χρημάτων καταμελῆσαι 

443 ασ καὶ ἀπολέσαι πάνεα" οὕτως αὐτὸν ἀνύηεα σοφίζεσθαι. 

λέγονσι δὲ καὶ περὶ ἄλλων τῶν παλαιών ἕεερα τοιαῦτα. 
τοῦτο μὲν οὖν µοι δοκεῖς καλὸν τεκµήριον ὠποφαίνειν 

Ἡ περὶ σοφίας τῶν νῦν πρὺς τοὺρ προτέρους, καὶ πολλοῖς 

συνδοκεῖ, Ότι τὸν σοφὺν αὐτὸν αὐτῷ μάλιστα δεῖ σοφὺν 
40 εἶναι: τούτου ὅ᾽ ὄρος ἐσεὶν ἄρφα, ὃς ἂν πλεῖστον ἀργύ- 

ριον ἐργάσηται. Καὶ ταῦτα μὲν ἱκανῶς ἐχέτω" τόδε δὲ 
μοι εἰπέ, σὺ αὐτὸς πόθεν πλεῖστον ἀργύριον εἰργώσω τών 
πόλεων εἰς ἂς ἀφικνει ἢ ὅῆλον ὅτι ἐκ ακεδαίμονος, 
οὗπεφ καὶ πλειστάκις ἀφῖξαι; 

ο ΙΠ. Οὐ μὰ τὸν αία, ὦ Σώκφατες. 

Σα. Πῶς φῄς: ἀλλ ἐλάχιστον: 
6 ΙΠ. Οὐδὶν μὲν οὖν τὸ παράπαν πώποτε. 

Σ4. Τέρας λέγεις καὶ θαυμασόν, ὦ Ἱππία. καί 
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μοι εὐκέ, πύτερον ἡ σοφία ἡ σὴ οὐχ οἵα τοὺς συνόντας 
αὐτῇ καὶ µανθάνονεας εἰς ἀρετὴν βελτίους ποιεῖν; 

1Π. Καὶ πολύ γε, ὦ Σώκρατες. 

Σ4. Αἱλὰ τοὺς μὲν Ἰνυκηνῶν υἱεῖς οἷός τε ἦσθα 
ἀμείνους ποιῆσαι, τοὺς δὲ Σπαρτιατῶν ἠδυνάτεις; 5 

1Π. Πολλοῦ γε δέω. ; 
25. ᾽Αλλὰ δῆτα Σικελιῶται μὲν ἐπιθυμοῦσιν ἀμείνους 

Ἰΐγνεσθαι, 4ακεδαιμόνιοι δ' οὔ; 
ΙΠ. Πάνεως γέ πουν, ὦ Σώχρατες, καὶ {ακεδαι- 9* 

μόνιοι, 10 

29. Αρ οὖν χρημάτων ἐνδείᾳ ἔφευγον τὴν σὴν 
ὁμιλίαν: 

ΙΠ. Οὐ δῆτα, ἐπεὶ ἱκανὰ αὐτοῖς ἐστίν. 

258. Τί δῆτ ἂν εἴη Ότι ἐπιθυμοῦνεες καὶ ἔχοντες 
αρήµατα, καὶ σοῦ δυναµένου τὰ μέγιστα αὐτοὺς ὠφελεῖν, Ι5 
οὐ πλήρη σε ἀργυρίου ἀπέπεμψαν; Αλλ᾽ ἐκεῖνο, μῶν μὴ 
ακεδαιμύνιοι σοῦ βέλτιον ἂν παιδεύσεαν τοὺς αὐτῶν 
παϊΐδας; ἡ τοῦτο φῶμεν οὕτω, καὶ σὺ συγχωρεῖς; 

1Π. Ονὐδ) ὁπωστιοῦν. Ε 
Σ9. Πότερον οὖν τοὺς νέους οὐχ οἷός τ᾽ ἧσθα πεί- 39 

Φειν ἐν Πακεδαίμονι, ὡς σοὶ ξυνόντες πλέον ἂν εἰς ἄρε- 
τὴν ἐπιδιδοῖεν ἢ τοῖς ἑαυτῶν, ἢ τοὺς ἐκείνων πατέρας 
ἠδυνάτεις πείθειν ὅτι σοὶ χρὴ παραδιδόναι μᾶλλον ἢ αὐ- 
τοὺς ἐπιμελείσθαι, εἴπερ τι εῶν υἱῶν κήδονται; οὐ γάρ που 
ἐφθόνουν γε τοῖς ἑαυτῶν παισὶν ὡς βελτίστοις γενέσθαι. V 

1Π. Οὐκ οἶμαι ἔγωγε φθονεῖν. 
ΣΏ. ᾽αλλὰ μὴν εὔνομός Υ ἡ {ακεδαίμων. 
1Π. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σ0. Εν δέ γε ταῖς εὐνόμοις πόλεσι ειµιώτατον ἡ 484 

ἀρετή. ao 
1Π. Πάνυ γε. 

28. Σὺ δὲ ταύτην παραδιδόναι ἄλλῳ κάλλισε ἂν 415 

θρώπων ἐπίστασαι. 
ΙΠ. Καὶ πολύ γε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ὁ οὖν κάλλιατ᾽ ἐπιστάμενος ἱππικὴν παραδιδόναι 35 

ἀρ' οὐκ ἂν ἐν Θετταλέᾳ τῆς Ἑλλάδος μάλιστα τιμῶτο καὶ 
πλεῖότα χρήματα λαμβάνοι, καὶ ἄλλοθι ὅπου τοῦτο ὅπου- 
δάζοιτο; 

1Π. Εὐιός γε. 

50. Ὁ δὴ δυνάµενος παραδιδόναι τὰ πλείστον ἄξια o 

µαθήµατα εἰς ἀφετὴν οὐκ ἐν ακεδαίμονι μάλιστα ειµή- ϐ 
σεται καὶ πλεῖστα ἐργάσεται χρήματα, ἂν βούληται, καὶ 
ἐν ἄλλῃ πόλει ἥτις τῶν Ἑλληνίδων εὐνομεῖται, ὠλλ' ἐν 
Σικεία, ὦ ἑταῖρε, οἵε μᾶλλον καὶ ἐν Ἰνυκῷ; ταῦτα 
πειθώµεθα, ὦ Ἱππία; ἐὰν γὰρ σὺ κελεύῃς, πειστέον. ο 

ΙΠ. Οὐ γὰρ πάτριον, ὦ Σώκρατες, «Ιακεδαιμονίοις 

κινεῖν τοὺς νόμους οὐδὶ παρὰ τὰ εἰωθότα παιδεύειν τοὺς 

ν]εῖρ. 

10, αἱ a. — 31. πολὺ υ οἱ Flor. α: καὶ πολὺ abe. — 37. σὖν δύο ᾱ. — 341, προτέρων { Γπερὶ ᾽Αναξαγόρου 
λέγεταε] πολλὴ Stallhaumius: προτέρων περὶ, ̓ Αναξαγόρου λέγεται πολλή cum Πδτίς ᾱ, προτέρων λέγεται πολλὴ ΒεΚΚο- 
rus. — 44 οἶπερ Heindortio auttore νο: οὗπερ ουσι libris a. 

Tevntvcõv“ a. Praeslat ſortasse Γνυκίνων. Βεκκ. — 18. ῆ ab. — 25. βελτίστους [ᾳ, 
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Σ9. Πῶς Mytis; ακεδαιμονίοις οὐ πήάτριον ὀρθῶς 

ὁ πράστειν ἆλλ' ἐξαμαφεάνειν: 
ΤΠ. Οὐκ ἂν φαίην ἔγωγε, ὦ Σώκφατες. 

97 20. Οὐκοῦν ὀρθῶς ἂν πφάττοιεν βέλτιον αἱλὰ μὴ 
πτεῖρον παιδεύοντες τοὺς νέους: ι 

410 1Π. ὈΟφθῶς. ἆλλὰ ξενικήν παίδευσιν οὐ νόµιμον 

αὐτοῖς παιδεύειν, ἐπεὶ εἰ ἴσθι, εἴπέρ τις ἅλίος ἐκεῖθεν 
χρήµατα ἔλαβε πώποτε ἐπὶ παιδεύσει, καὶ ἐμὶ ἂν λαβεῖν 
πολὺ μάλιστα" χαίρουσι γοῦν ἀκούοντες ἐμοῦ καὶ ἐπαι- 

1ο νοῦσιν. ἆλλ), ὃ λέω, οὐ νόμος. 
υ] ΣΩ. Νύμον ὁἳ λέγεις, ὦ Ἱππία, βιάβην πόλεως εἶναι 

ἢ ὠφίλειαν: 

1Π. Τίθεται μέν, οἶμαι, ὠφελείας ἕνεκα, ἐνίοτε δὲ 
καὶ βλάπτει, ἐὰν κακῶς τεθῇ ὁ νόμος. 

50, Τί δέ; οὐχ ὡς ὧγαθὸν µέγισεον πόλει τίθενται 

τὺν νόµον οἱ τιθέµενοι; καὶ ἄνευ τούτου μετὰ εὐνομίας 
ἀδύνατον οὐκεῖν: 

1Π. ᾽Αληθῆ λέγεις. 
Σ4. "Όταν ἄρα ἀγαθοῦ ἁμάρτωσιν οἱ ἐπιχειροῦντες 

40 τοὺς γόµους τιθέναι, νομίμου τε καὶ νόµου ἡμαρτήκασιν. 

ἢ πῶς λέγεις: 
Ε ΤΠ. Τῷ μὲν ἀκριβεῖ 1όγῳ, ὦ Σώκρατες. οὕτως ἴχει, 

οὐ μέντοι εἰώθασιν ἄνθρωποι ὀνομάζειν οὕτως. 
29. Πότερον, ὦ Ἱππία, οἱ εἰδότις ἢ οἱ μὴ εἰδύτες; 

35 1Π. Οἱ πολλοί. 

Σ0. Elol & οὗτοι οἱ εἰδύτες τώληθές, οἱ πολλοί: 
ΙΠ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Αλλά µήν που οἵ γ εἰδότες τὸ ὠφελιμώτερον 

τοῦ ἀνωφελεστέρου νομιμώτερον ἡγοῦνται τῇ ἀληθείᾳ 

ο πᾶσιν ἀνθρώποις. ἢ οὐ συγχωρεῖς; 
1Π. Ναί, συγχωρῶ ὅτι γε τῇ ἀληθείᾳ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἔσει τε καὶ ἔχει οὕτως ὡς οἱ εἰδύτες 

ἡγοῦνται; 

1Π. Πάνυ γε. 

1. Σ9,. Ἔστι δὲ γε ακεδαιμορίοις, ὡς οὗ φῄς, ὧὠφε- 
ΦΑ5 ἍἉἠμώτερον τὴν ὑπὸ σοῦ παίδευσιν, ξενικὴν οὖσαν, παι- 

δεύεσθαι μᾶλλον ἢ τὴν ἐπιχωρίαν. 
1Π. Καὶ ἀληθῆ γε λέγω. 
ΣΩ. Καὶ γὰρ ὅτι τὰ ὠφελιμώτερα γοµιμῶώτερά ἐστι, 

«0 καὶ τοῦτο λέχεις, ὦ Ἱππίαι 
ΙΠ. ὨΕἶπον γάρ. 
Σ9. Κατὰ τὸν σὖν ἄρα λόγον τοῖς ακεδαιμονίων 

υἱέσιν ὑπὸ Ἱππίου παιδεύεσθαι νομιμώτερόν ἔσειν, ὑπὸ 
δὲ τῶν πατέρων ἀνομώτερον, εἶπερ τῷ Όὄντι ὑπὺ σοῦ 

ωπ]είω ὠφεληθήσονται. 
ΓΠ. ᾽αιλὰ μὴν ὠφεληθήσονται, ὦ Σώκφατες. 

u Σ4. Παρανομοῦσιν ἄρα Αακεδαιμόνιοι οὐ διδόντες 
σοι χρυσίον καὶ ἐπιτρέποντες τοὺς αὐτῶν υἱεῖς. 
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33. τε] yt ab. 
9. ὁπωστιοῦν ταῦτά γε΄ οὐδ) b. — 15. ἁρμονιῶν καὶ ῥυθμών Γα. - 

— 36. µεμελετηκέναι αὖ. — 18. ὅτι γε ακεδαιμόνιοι απο. 

ΠΗάΗΤΩΝΟΣ ΙΠΠΙΗΑΣ ΜΕΙΖΩΝ. 

ΙΠ. Συγχαρῶ ταῦτα" δοκεῖς γάρ µοι τὸν λόγον πρὸς 

ἐμοῦ λέγειν, καὶ οὐδέν µε δεῖ αὐτῷ ἐναντιοῦσθαι. 

ΣΩ. Παρανόµους μὶν δή, ὦ ἱταῖρε, τοὺς {ώκωνας 
εὐρίσκομεν, καὶ ταῦτ' εἰς εἰ μέγιστα, τοὺς νομιμωτάτους 

δοκοῦντας εἶναι. ᾿Ἐπαμοῦσι δὲ δή σε πρὺς θεῶν, ὦ 6 
Ἱππία, καὶ χαίρουσιν ἀκούοντες ποῖα; ἢ δῆλον δὴ ὅτι 
ἐκεῖνα ἃ σὺ κάλλιστα ἐπίσεασαι, τὰ περὶ τὰ ἄστρα τε ὁ 
καὶ τὰ οὐρήνια πάθη; 

ΙΠ. Οὐδ' ὁπωστιοῦν' ταῦτά γε οὐδ' ἀνέχονται. 
Σ49. αλιὰ περὶ γεωμετρίας τι χαίρουσιν ἀκούοντες: 10 

1Π. Οὐδαμῶς, ἐπεὶ οὐδ ἀριθμεῖν ἐκείνων γε, ας 
ἔπος εἰπεῖν, πολλοὶ ἐπίσεανται. ι 

Σ9. Πολλοῦ ἄρα δέουσι περί γε λογισρῶν ἀνέχεσθαί 
σου ἐπιδειλνυμένου. 

ΤΠ. Πολλοῦ μέντοι νὴ ία. 15 
Σ9. ᾽Αλιὰ δῆτα ἐκεῖνα ἃ σὺ ἀκριβέστατα ἐπίστασαι 

ἀνθρώπων διαιρεῖν, περί τε γραμμάτων δυνάµεως καὶ ϐΡ 
συλλαβῶν καὶ ῥνθμῶν καὶ ἁρμονιῶν; 

1Π. Περὶ ποίων, ὦ ᾿γαθὲ, ἁρμονιῶν καὶ γραμμάτων: 
259, ᾽αλλὰ τί μήν ἔστιν ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται καὶ 30 

ἐπαινοῦσιν; αὐτύς µοι εἰπέ, ἐπειδὴ ἐγὼ οὐχ εὐρίσκω. 
ΤΠ. Περὶ τῶν γενῶν, ὦ Σώκρατες, τῶν τε ἠἡρώων 

καὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν κατοικίσεων, ὡς τὸ ἀρχαῖον 
ἐκείσθησαν αἱ πόλεις, καὶ συλλήβδην πάσης τῆς ἀρχαιο- 

λογίας ἥδιστα ἀκροῶνται, ὥστε ἔγωγε δι αὐτοὺς ἠνάγ- αν 9 
Χασμαι ἐκμεμαθηκέναι τε καὶ ἐκμεμελετηκέναι πάντα τὰ Ε 
τοιαῦτα. 

Σ8Φ. Nal μὰ αὖ, ὦ Ἱππία, εὐτύχηκάς γε ὅτι 
Αακεδαιμόνιοι οὐ χαίρουσιν ἄν τις αὐτοῖς ἀπὸ Σόλωνος 

τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἡμετέρους κατα]έγη” εἰ δὲ µή, πράγ- 30 
ματ ἂν εἶχες ἐκμανθάνων. 

ΙΠ. Πόδεν, ὦ Σώκραεες; ἅπαξ ἀκούσας πεντήκοντα 
ὀνόματα ἀπομνημονείσω. 

Σ.. ᾿Αληθῆ λέγεις' ἀλλ ἐγὼ οὐκ ἐνενόησα ὅτι τὸ 
μνημονικὸν ἔχει, ὥσε' ἐννοῷ ὅτι εἰκότως σοι χαίρου- 10 
σι οἳ Αακεδαιμόνιοι ἅτε πολλὰ εἰδότι, καὶ χρῶνται 
ὥσπερ ταῖς πρεσβύτισιν οἱ παῖδες πρὸς τὸ ἠδίως μυΏο- 

λογῆσαι. 

ΙΠ. Καὶ ναὶ μὰ αἱ, ὦ Σώκρατες, περί γε ἔπιτη- 
δευµάτων καλῶν καὶ ἕναγχος αὐτόθι εὐδοκίμησα διεξιών, 40 
ἃ χρὴ εὖν νέον ἐπιτηδεύειν. ἴσει γάρ µοι περὶ αὐτῶν 
πάγκαλος Ἰόγος συγκείµενος, καὶ ἄλλως εὖ διακείµενος 
καὶ τοῖς ὀνόμασι. πρόσχημα δέ μοέ ἐστι καὶ ἀρχὴ τοιάδε 
τις τοῦ λόγον. ἐπειδὴ ἡ Τροία ἤλω, λέγει ὁ λόγος ὅτι 
Νεοπεόλεµος Ἀέσεορα ἔροιτο ποῖά ἐστι καλὰ ἐπιτηδεύματα, ϱ Β 
ὁ ἄν τις ἐπιτηδεύσας νέος ὤν εὐδοκιμώτατος γένοιτο. 
μετὰ ταῦτα δὴ λέγων ἐσεῖν ὁ Νέότωρ καὶ ὑποτιθέμενος 
αὐεῷ πάμπολλα γόµιµα καὶ πάγκαλα. τοῦτον δὴ καὶ ἐκεῖ 
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ἐπεδειξάμην καὶ ἐνθάδε µέλλω ἐπιδεικνύναι εἰς τρίτην 
ἡμέραν, ἐν τῷ Φειδοσεράτου διδασκαλείῳ, καὶ ἄλλα ποὶλἀ 
καὶ ἄξια ἀκοῆς' ἐδεήθη γάρ µου Εὔδικος ὁ ᾽Απημάντου. 

6 αλλ ὅπως παρέσει καὶ αὐεὺς καὶ ἄλλους ἄξει, οἵτινες 

βἱκανοὶ ὠκούσαντες κρῖναι τὰ λεγόμενα. 
Σ0. ᾽αἱλὰ ταῦε ἔσται, ἂν θεὸς ἐθάῃ, ὦ Ἱππία. 

νυνὶ μέντοι βραχύ τί µοι περὶ αὐτοῦ ἀπόκριναι: καὶ γάρ 
µε εἰς καλὸν ὑπέμνησας. ἔναγχος γάρ τις, ὦ ἄριστε, εἰς 
ἀπορίαν µε κατέβαλεν ἐν λόγοις τισὶ τὰ μὶν Φέγοντα ὡς 

10 αὐσχρά, τὰ ὅ' ἐπαινοῦνεα ὡς καλά, οὕτω πως ἐρόμενος 
καὶ µάλα ὑβριστικῶς' Πόθεν δέ µοι σύ, ἴφη, ὦ Σώκρα- 
τες, οἶσθα ὁποῖα καὶὰ καὶ αἰσχρά: ἐπεὶ φέρε, ἴχοις ἂν 
εἰπεῖν τέ ἴσει τὸ καλόν; Καὶ ἐγὼ διὰ τὴν ἐμὴν φανὶό- 

ο τητα ἠπορούμην τε καὶ οὐκ εἶχον αὐτῷ κατὰ τρόπον 
19 ἀποκρίνασθαι. ἀπιὼν οὖν ἐκ τῆς συνουσίας ἐμαυτῷ τε 

ὠργιζόμην καὶ ὠνείδιζον, καὶ ἠπείλουν, ὁπότε πρῶτον 

ἡμῶν τῳ τῶν σοφῶν ἐνεύχοιμι, ἀκούσας καὶ μαθὼν καὶ 

9ΦΒ ῥἐκμελετήσας (έναι πάλιν ἐπὶ εὺν ἐρωτήσαντα, ἀναμαχού- 
491 Ἅµενος τὸν λόγον. νῦν οὖν, ὃ λέγω, εἰς καἰὸν ἥκεις, καί 

Ε3ομε δίδαξον ἱκανῶς αὐτὸ τὸ καλὸν ὃ τε ἔστι, καὶ πειφῶ 
µοι ὃ τε μάλιστα ἀκριβῶς εἰπεῖν ἀποκφιγόμενος, μὴ ἑξε- 
λεγχθεὶς τὸ δεύτερον αὖθιςρ γέλωτα ὄφλω. οἶσθα γὰρ δή 
που σαφῶς, καὶ μικρόν τί που τοῦτ) ἂν εἴη µάθηµα ὧν 

σὐ τῶν πολλῶν ἐπίσεασαι. 
1Π. Σμικρὸν μέντοι νὴ Οἱ’, ὦ Σώκρατες, καὶ οὐὖδε- 

φὺς ἄξιον, ὡς ἔπος εἰπεῖν. 
Σ4. ᾿Ῥηδίως ἄρα µαθήσοµαι καὶ οὐδείς µε ἐξελέγξει ἔτι. 

ΙΠ. Οὐὖδεὶς μένει" φαῦλον γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐμὸν 
πρᾶγμα καὶ ἠδιωτικόν. 

Σ9. Εὖ γε νὴ τὴν Ἡραν λέγεις, ὦ Ἱππία, εἰ χειρω- 

σόμεθα τὸν ἄνδρα. Ατὰρφ µή τι κωλύω μιμούμενος ἐγὼ 
ἐκεῖνον, ἐὼν σοῦ ἀποκριομένου ὠντιλαμβάνωμαι τῶν λό- 
γων, ἵν ὃ τι µάλιστά µε ἐκμε]ετήσης; σχεδὸν γάρ τι ἔμ- 
πειρός εἰμι τῶν ἀντιλήψεων. εἰ οὖν μή τέ σοι διαφέρει, 

ὦ βούλομαι ἀντιλαμβάνεσθαι, ἵν' ἐῤῥωμενέστερον μάθω. 
ΙΠ. αλ’ ἀντιλαμβάνον. καὶ γάρ, ὃ νῦν δὴ εἶπον, 

οὗ µέγα ἐστὶ τὸ ἐρώτημα, ἀλλὰ καὶ πολὺ τούτου χαλεπώ- 
Ἡ τερα ἂν ἀποκρίνασθαι ἐγώ σε διδάξαιµι, ὥστε μηδέν 

ἀνθρώπων δύνασθαί σε ἐξελέγχειν. 
ΣΩ. Φεὺ ας εὖ λέγεις. ἀλλ’ ἄγ', ἐπειδὴ καὶ σὺ κελεύ- 

εἰς, φέρε ὃ ει μάλιστ᾽ ἐκεῖνος γενόμενος πειρώμαί σε ἐρωτῶν. 

Εὐ γὰρ δὴ αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον ἐπιδείξαις ὃν φῄς, 
τὸν περὶ τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων, ὠκούσας, ἐπειδὴ παύ- 
σαιο λέγων, ἴροις ἂν οὐ περὶ ἄλλου πρόσεφον ἢ περὶ τοῦ 

{10 καλοῦ, ἔθος γάρ τι τοῦτ' ἔχει, καὶ εἶποι ἂν ξένε Ηλεῖε, 

ἀρ' οὐ δικαιοσύνῃ δίκαιοί εἶσιν οἱ δίκαιοι; ᾿Απόκριναι δή, 
ὦ Ἱππία, ὡς ἐκείνου ἐρωτῶντος. 

ΠΠ. ᾿Αποκρινοῦμαι ὅτι δικαιοσύνη. 
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Σ9. Οὐκοῦν ἔσει τι τοῦτο, ἡ δικαιοσύνη: 
ΙΠ. Πάνυ γε, 
Σ9. Οὐκοῦν καὶ σαφία οἱ σοφοί εἰσι σοφοί καὶ τῷ 

ἀγαθῷ πάντα τἀγαθὰ ἀγαθά; 
1Π. Πῶς ὅ' οὔ; 3 

Σ9. Οὐσί γέ εισαι τούτοις οὐ γὰρ δή που μὴ οὖσί γε. 
ΙΠ. Οὗσι μέντοι. 
50. Αρ οὖν οὐ καὶ τὰ καλὰ πάντα τῷ καἰῷ ἐσεὶ 

καλά: 

ΙΠ. Ναί, τῷ καλῷ. id Ώ 
Σ0., Ὄντι γέ τινι τούτω; 
{Π. Ὄνει" ἀλλὰ τί γὰρ μέλλει; 

Σ8, Εἰπὶ δή, ὦ ξένε, φήσει, τί ἐστι τοῦτο τὸ καλόν; {93 
1Π. "Ηλλο τι οὖν, ὦ Σώκρατες, ὁ τοῦτο ἐρωτῶν δεῖ- 

ται πυθέσθαι εἰ ἐσει καλόν; η 
Σα. 
ΤΠ. 
Σα, 

Οὔ µοι δοκεῖ, ἀλλ’ ὃ τι ἔστι τὸ καλόν, ὢὶ Ἱππία. 
Καὶ τί διαφέρει τοῦς ἐκείνου: 
Οὐδέν σοι δοκεῖ; 

1Π. Οὐδὶν γὰρ διαφέρει. 

ΣΩ, Αλλὰ μέντοι δήλον ὅτι σὺ κάλλιον οἶσθα. ὅμως ο 
δὲ, ὦ Ἰγαθέ, ἄθρει: ἐρωτᾷ γάρ σε οὐ τί ἐστι καλόν, ἀλλ 
ὃ τί ἐσει τὸ καλόν. κ 

ΤΠ. Μανθάνω, ὦ ᾿γαθέ, καὶ ἀποκρινοῦμαί γε αὐτῷ 
ὃ τί ἐσει εὐὺ καλόν, καὶ οὐ µή ποτε ἐλεγχθῶ. ἔστι γάρ, 
ὦ Σώκφατες, εὖ ἴσθι, εἰ δεῖ τώληθὶς λέγειν, παρθένος 15 
καλὴ καλόν. 

Σ0. Καλῶς γε, ὦ Ἱππία, νὴ τὸν χύνα καὶ εὐδόξως 
ἀπεκρίνω. ἄλλο τι οὖν, ἂν ἐγὼ τοῦτο ἀποκρίνωμαι, τὸ 
ἐρωτώμενόν τε ἀποκεκριμένος ἔόομαι καὶ ὀρθῶς, καὶ οὐ 458 
µή ποτε ἐλεγχθῶ; 10 

ΙΠ. Πῶς γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀεγεθείης ὃ γε πᾶσι 
δοκεῖ καὶ πάντες σοι μαρτυρήσουσιν οἱ ἀκούοντες ὅτι 

ὀρθῶς λέγεις; 

Σ0. Εἶιν' πάνν μὶν οὖν. φέρε δή, ὦ Ἱππία, πρὸς 
ἐμαυτὸν ἀναλάβω ὃ λέγεις ὁ μὲν ἐρήσεταί µε οὑτωσίλη 494 
πως' Ἴθι μοι, ὦ Σώκρατες, ἀπόκριναι' ταῦτα πάντα ἃ 
φῄς καλὰ εἶναι, εἰ τί ἐστιν αὐτὺ τὸ καλόν, ταῦτ ἂν 

εἴη καλά ἐγὼ δὲ δὴ ἐρῶ ὅτι εἰ παρθένος καλὴ καλόν 
ἐσει, δι ὃ ταῦε᾿ ἂν εἴη καλά. 

1Π.. Οἵεω οὖν ἔτι αὐτὸν ἐπιχειρήσειν σε ἐλέγχειν ὡς ο u 
οὐ καλόν ἐστιν ὃ λέγεις: ἢ ἐὰν ἐπιχειρήση, οὐ καταγέλα- 
στον ἴσεσθαι; 

Σ. "Ότι μὶν ἐπιχειρήσει, ὦ Θαυμάσιε, εὖ οἶδα" εἰ 

ὁ) ἐπιχειρήσας ἔσται καταγίλαστος, αὐτὸ δείξει. ἃ μέντοι 
ἐρεῖ, ἐδέλω σοι λέγειν. ὁ 

ΠΠ. ίγι δή. 
Σ0. Ὡς γλυκὺς εἶ, φήσει, ὦ Σώκρατες. θήλεια δ' 

Ίππος καλὴ οὐ καλόν, ἣν καὶ ὁ Θεὸς ἐν εῷ χρησμῷ ἐπή- 

12. τί om. a. — 12. χαλεπώτερον a. -- οὖν ἀλλά, ἐπειδὴ 5 επι Ε]ος. ὁ. -- 42. ἐπιδείξαιο Ξὴ. 
5. τὰ oum. Stallhaumii operae. — 

19. ποτε om. ab. — 14. Eltv. ΠΠ. Πάνυ μὲν οὐν. 
uekkeri ορετί» 9. 

19. πυθέσθαι ἢ — a. 31, ἆλλ᾽ ὅτι τί ἐστι a. 45. τὸ ἀληθὶς α. — 
25. Φέρει Winekelmannus eoll. Symp. 306 Ε. -- 27. εἴ ευσι 



νεσε; Τί φῄσοµεν, ὦ Ἱππία; ἄλλο τι ἢ φῶμεν καὶ τὴν ἵπ- 
6 πον καλὸν εἶναι, τήν γε καλήν; πιῶρ γὰρ ἂν τοὶμῷμεν 

ἔξαρνοι εἶναι τὸ καλὺ» μὴ καλὸν εἶναι; 
1Π. ᾽Αιηθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες, ἐπεί τοι καὶ ὀρθῶς 

δαὐτὸ ὁ Θεὸς εἶπε' πάγκαλαι γὰρ παρ ἡμῖν ἵπποι γί- 
γρονται. 

Σα. Εἶειν, φήσει δή: τί δέ; 
Φῶμεν, ὦ Ἱππίαι 

1Π. Ναί 

Σ0,. Ἐρεῖ τοίνυν μετὰ τοῦτ' να σχεδόν τι εὖ 
οἶδα ἐκ τοῦ τρόπου τεκµαιρόµενος, 3 βέλτιστε αὖ, τί δὲ; 
χύτρα καλὴ οὐ καλὸν ἄρας 

Π 1Π. Ὦ Σώκρατες, τίς ὃ ἴστιν ὁ ἄνθρωπος; ὡς 
ἀπαίδευτός τι, ὃς οὕτω φαῦλα ὀνόματα ὀνομάξειν ταὶμᾷ 

is ἐν σεμνῷ πράγµατι.. 

Σ9. Τοιοῦτός τις, ὦ Ἱππία, οὐ κομφὺς ἀλλὰ συρ- 
φιτός, οὐδὲν ἄλλο φρονείζων ἢ τὸ ἀληθές. ἆλλ ὅμως 
ἀποκριτέον τῷ ἀνδρί, καὶ ἔγωγε προαποφαίνομάι' εἴπερ 
ἡ χύτρα κεκεραμευμένη εἴη ὑπ ἀγαθοῦ κεραµέως λεία καὶ 

30 στρογγύλη καὶ καλῶς ὠπτημένη, οἶας τῶν καλῶν χυτρῶν 
εἰσέ τινες δίωτοι, τῶν Ἐξ χόας χωρουσῶν, πάγκαλαι, εἰ 

Ε τοιαύτην ἐρωεώη χύτρα», καλὴν ὁμολογητέον εἶναι. πῶς 
γάρ ἂν φαῖμεν καλὸν ὂν μὴ καλὸν εἶναι; 

ΙΠ. Οὐδαμῶς, ὠ Σώκρατες. 

29. Οὐκοῦν καὶ χύτρα, φήσει, καλὴ καλόν; Απο- 

κρίνου. 

1Π. Αιλ' οὕτως, ὦ Σώκρατες, ἔχει, οἶμαι' καλὸν 
μὲν καὶ τοῦτο τὸ σκεῦός ἐστι καλῶς εἰργασμένον, ἀλλὰ 
τὺ ὅλον τοῦτο οὐκ ἔσειν ἄξιον κφίνειν ὡς ὃν καλὸν πρὸς 

αοἴππον τε καὶ παρθένον καὶ τἆλλα πάντα τὰ καλά. 

Σ6, Εἶεν' µανθάνω, Ὀ] Ἱππία, ὡς ἄρα χρὴ ἀντιλέ- 

γεον πφὸς τὸν ταῖτα ἐρωτῶντα τάδε, Ὦ ἄνθρωπε, ἀγνοεῖρ 

ὄει τὸ τοῦ Ἡρακλείτου εὖ ἔχει, ὡς ἄρα πιθήκων ὁ κάλ- 

Άιστος αἰσχρὸς ἄλλῳ γένει συμβάλλειν, καὶ χυτρῶν ἡ καλ- 
4δλίστη αἰσχρὰ παρθένων γένει συµβάλλειν, ὥς φησιν Ἱππίας 

ὁ σοφός. Οὐχ οὕτως, ὦ Ἱππία; 
ΤΠ. Πάνυ μὶν οὖν, ὦ Σώκφατες, ὀρθῶς ἀπεκρίνω. 

Σ9. ακουε δή. μετὰ τοῦτο γὰρ εὖ οἱδ' ὅτι φήσεε" 

ϱυ Τί δὲ, ὦ Σώκρατες; τὸ τῶν παρθένων γένος Θεῶν γένει 

Β40 ἄν τις συμβά]λῃ, οὐ ταύτὸν πείσεται Όπερ τὸ τῶν χυτρῶν 
τῷ τῶν παρθένων συμβαλλόμενον: οὐχ ἡ καλλίστη παφ- 
θένος αἰυχρὰ φανεῖται; ἢ οὐ καὶ Ἡράκλειος ταύτὸν 
τοῦτο λέγει, ὃν οὐ ἐπάγει, ὅτι ἀνθρώπων ὁ σοφώτατος 

πρὸς Θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ σοφίᾳ καὶ κάλλει καὶ 

«δτοῖς ἄλλοις πᾶσιν; Ὁμολογήσωμεν, Ἱππία, τὴν καλλίστην 

παρθένον πρὸς Θεῶν γένος αἰσχρὰν εἶναι; 

ΠΠ. Τίς γὰρ ἂν ἀντείποι τούτῳ γε, ὦ Σώκρατες; 

λύρα καλὴ οὐ καλόν; 
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Σ9. αν τοίνυν ταῦτα ὁμο]ογήσωμεν, γελάσεαί τε ϐ 
καὶ ἐρεῖ' Ὢ Σώκρατες, µέμνησαι οὖν ὃ τι ἠρωτήθης; 
Ἔγογε, φήσω, ὅτι αὐτὸ τὸ καλὸν ὃ τί ποτ᾽ ἴστιν. Ἔπειτα, 
φήσει, ἐρωτηθεὶς τὸ καλὸν ἀποχρίνει ὃ τυγχάνει ὄν, ὡς 
αὐτὸς φής, οὐδὲν μᾶλλον καλὸν ἢ αἰσχρόν; Ἔοικε, φήσω. 5 
Η τί µοι συµβουλεύεις, ὦ φίλε, φάναι; 

1Π. ὙΤοῦτ' ἔγωγε. καὶ δὴ πρὀς γε θεοὺς ὅτι οὐ 
καλόν τὸ ἀνθρώπειον γένος, ἀληθῆ ἐρεῖ. 

Σ4. Εἰ δὲ σε ἠρόμην, φήσει, ἐξ ἀρχῆς τί ἐστι καλόν 
τε καὶ αἰσχρόν, εἴ µοι ἅπερ νῦν ἀπεκρίνω, ἂρ οὐκ ἂν 10 Ώ 
ὀρθῶς ἀπεκέκρισο; ἴτι δὲ καὶ δοκεῖ σοι αὐτὸ τὸ καλόν, 
ᾧ καὶ τἆλλα πάντα κοσμεῖται καὶ καλὰ φαίνεται, ἐπειδὰν 

προογένηται ἐκεῖνο τὸ εἶδος, τοῦτ εἶναι παρθένος ἢ 
ἵππος ἢ λύρα: 

1Π. ᾽Αλλὰ μέντοι, ὦ Σώκφατες, εἰ τοῦτό γε ζητεῖ, 15 
πάντων ῥᾷστον ἀποκρίνασθαι αὐτῷ τί ἐσει τὸ καλόν, ὦ 
καὶ τἆλλα πάντα κοσμεῖται καὶ προσγενοµένου αὐτοῦ καλὰ 
φαίνεται. εὐηθέστατος οὖν ἐσεῖν ὁ ἄνθρωπος καὶ οὐδὶν Ε 
ἐπαῖει περὶ καὶῶν κτηµάεων». ἐὰν γὰρ αὐτῷ ἀποκρίνῃ 
ὄει εοῦε᾽ ἐσεὶν ὃ ἐρωτᾷ τὸ καλόν οὐδὶν ἄλλο ἢ χρυσός, Ἡν 
ἀπορήσει καὶ οὐκ ἐπιχειρήσει σε ἐλέγχειν. ἴσμεν γάρ που 
πάντες ὄει Όπου ἂν τοῦτο προσγένηται, κἂν πρύτερον 
αἰσχρὺν φαίνηται, καλὸν φανεῖται χρυσῷ γε ποσμηθέν. 

Σ41. Απειρος εἶ τοῦ ἀνδρύς, ὦ Ἱππία, ὡς σχέτ]ιός 
ἐσει καὶ οὐδὲν ῥᾳδίως ὠποδεχόμενος. 

ΙΠ. Τί οὖν τοῦτο, ὦ Σώκρατες; τὺ γὰρ ὀρθῶς ᾖκ- 
Ἰόμενον ἀνάγκη αὐτῷ ἀποδέχεσθαι ἢ μή ὠποδεχομένῳ 490 
καταγελάστῳ εἶναι. 

20. Καὶ μὶν δὴ ταύτην γε τὴν ἀπόκρισιν, ὦ ἄριστε, 
οὐ µόνον οὐκ ἀποδέξεται, ἀλλὰ πάνυ µε καὶ τωθάσεται, 3ο 
καὶ ἐφεῖ" Ὦ τετυφωµένε σύ, Φειδίαν οἴει κακὸν εἶναι δη- 
µιουργόν; Καὶ ἐγώ, οἶμαι, ἐρῷ ὅτι Οὐδ' ὁπωσειοῦν. 

1Π. Καὶ ὀρθώς Υ ἐρεῖς, ὦ Σώκρατες. 
2... ᾿Ορθῶς μέντοι. τοιγάρτοι ἐκεῖνος, ἐπειδὰν ἐγὼ 

ὁμολυγῶ ἀγαθὸν εἶναι δημιουργὸν τὺν Φειδίαν, Εἶτα, 15 
φήσει, οἴει, τοῦτο τὸ καλὸν ὃ σὺ λέγει, ἠγνόει Φειδίας; uu 
Καὶ ἐγὼ Τί μάλιστα; φήσω. Ότι, ἐφε, τῆς ᾿Αθηνᾶς 
τοὺς ὀφθαλμοὺς οὐ χφυσοῦς ἐποίησεν, οὐδὲ τὸ ἄλλο πρόσ- 
ωπον οὐδὲ τοὺς πόδας οὐδὶ τὰς χείρας, εἶπερ χρυσοῦν 
γε δὴ ὂν κάλλιστον ἵμελλε φαίνισθαι, αλλ ἐλεφάνεινον. ὧν 
δήλον ὅτι τοῦτο ὑπὸ ἁμαθίας ἐξήμαρτεν, ὠγνοῶν ὅτι 
χθυσὸς ἄρ' ἐσεὶν ὁ πάντα καλὰ ποιῶν, ὅπου ἂν προσ- 
γένηται, Ταῦτ οὖν λέγοντι τί ἀποκρινώμεθα, ὦ Ἱππία: 

1Π.. Οὐδὶν χαλεπόν' ἐροῦμεν γὰρ ὅτι ὀρθῶς ἐποίησε. C 
καὶ γὰρ τὸ ἐλεφάντινον, οἶμαι, καλόν ἐστιν. 15 

ΣΩ, Τοῦ οὖν ἕνεκα, φήσε, οὐ καὶ τὰ µέσα τῶν 
ὀφθαλμῶν ἐλεφάνεινα εἰργάσατο, ἀλλὰ λίθινα, ας οἷόν 

στ 
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τ’ ἦν ὁμοιότητα τοῦ λίθου τῷ ἐλέφανει ἐξευρών; ἢ καὶ 
ὁ λίθος ὁ καλὸρ καλόν ἐστι; Φήσομεν, Ἱππία: 

1Π. Φήσομεν μέντοι, ὅταν γε πρέπων ᾖ. 
ΣΩ. "Όταν δὲ μὴ πρέπων, αἰσχρόν: Ὁμολογῶ ἢ μή: 

5 ΙΠ. "Ομο]όγε, ὅταν γε μὴ πρέπῃ. 
υ Σ0. Τί δὲ δή; ὁ ἐλέφας καὶ ὁ χρυσός, φήσε, ὦ 

σοφὶ σύ, οὐχ ὕταν μὶν πρέπῃ, καλὰ ποιεῖ φαίνεσθαε, 

ὅταν δὲ µή, αἰσχρά: Ἔξαρνοι ἐσόμεθα ἢ ὁμολογήσομεν 
αὐτῷ ὀρθῶς λέγειν αὐτόν: 

πό ΠΠ. ᾿Ομοἱογήσομεν τοῦτό γε, ὅτι ὃ ἂν πρέπη ἑκά- 
στῳ, τοῦτο καλὸν ποιεῖ ἕκαστον. 

ΣΩ. Πότερον πρέπει, φήσει, ὕταν τις τὴν χύτραν 

ἣν ἄρτι ἐλέγομεν, τὴν καλήν, ἔψῃ ἔτνους καλοῦ µεστήν, 
χθυσῇ τορύνη αὐτῇ ἢ συκίνη; 

μ  ΙΠ. Ἡράκλεις, οἷον λέγει ἄνθρωπον, ὦ Σώκρατες. 
κ οὐ βούλει µοι εἰπεῖν τίς ἔστινι 

ΣΦ. Οὐ γὰρ ὢν γνοίης, εἴ σοι εἴποιμι τοὔνομα. 
ΠΠ. Αλλὰ καὶ νῦν ἔγωγε γηνώσκω ὄει ἁμαθής τίς 

ἐστιν. 
αν 2. ἸΜέρμερο πάνυ ἐσείν, ὦ Ἱππία, αλλ ὅμως τί 

330 (φήσοµεν; ποτέραν πρέπειν τοὶν τορύναιν τῷ ἔτνει καὶ τῇ 
χύτρα: ἢ δῆλον ὅτι τὴν συκίνην; εὐωδέστερον γάρ που 
τὸ ἔτνος ποιεῖ, καὶ ἅμα, ὦ ἱκαίρε, οὐκ ἂν συντρίφασα 
ἡμῖν τὴν χύτραν ἐκχέαι τὸ ἔτνος καὶ τὸ πῦρ ἀποσβέσειε 

4 καὶ τοὺς µέλλοντας ἑστιᾶσθαι ἄνευ ὄψου πάνυ γενναίου 
ποιήσειεν' ἡ δὲ χρυσῆ ἐκείνη πάντ ἂν ταῦτα ποιήσειεν, 

491 Gor' ἐμοὶ δοκεὶ τὴν συκίνην ἡμᾶς μᾶλλον φάναι πρέπειν 
ἢ τὴν χρυσῆν, εἰ µή τι σὺ ἄλλο λέγεις. 

ΙΠ. Πρέπει μὶν γάρ, ὦ Σώκρατες, μᾶλλον" οὐ μέντ' 
40 ἂν ἔγωγε τῷ ἀνθρώπῳ τοιαῦε ἐρωτῶντί διαλεγοίµην. 

ΣΩ. Ὀρθῶς γε, ὦ φίλε' σοὶ μὲν γὰρ οὐκ ἂν πρέποι 
τοιούτων ὀνομάτων ἀναπίμπλασθαι, καλῶρ μὲν οὐτωσὶ 
ὠμπεχομένῳ, καλῶς δὲ ὑποδεδεμένῳ, εὐδοκιμοῦντι δὲ ἐπὶ 
σοφίᾳ ἐν πᾶσι τοῖς "Ελλησιν. ἀλλ) ἐμοὶ οὐδὲν πρᾶγμα 

Β 14 φύρεσθαι πρὸς τὸν ἄνθρωπον: ἐμὶ οὖν προδίδασκε καὶ 
ἐμὴν χάριν ἀποκρίνου, εἰ γὰρ δὴ πρέπει γε μᾶλλον ἡ 
συκίνη τῆς χρυσῆς, φήσει ὁ ἄνθρωπος, ἄλλο τι καὶ καλ- 
λίων ἂν εἴη, ἐπειδήπερ τὸ πρέπον, ὦ Σώκρφατες, κάλλιον 
ὤμολόγησας εἶναι ταῦ μὴ πρέποντος; "Αλλο ει ὁμολογῶ- 

«μεν, ὦ Ἱππία, τὴν συκίνην καλλίω τῆς χρνσῆς εἶναι: 
ΙΠ. Βούλει σοι εἴπω, ὦ Σώκρατες, ὃ εἰπὼν εἶναι τὸ 

καλό» ἁπαλλάξεις σαυτὸν τῶν πολλών λόγων: 

[ν Σ0, Πάνν μὶν οὖν. μὴ μέντοι πφότερόν γε, πρὶν 
ἄν µοι εἴπῃς ποτέραν ἀποκρίρωμαι οἷν ἄρτι ἔλεγον τοῖν 

αδτορύναιν πρέπουσάν τε καὶ καλλίω εἶναι. 
1Π. Αλ, εἰ βούλει, αὐτῷ ἀπόκριναι ὅτι ἡ ἐκ τῆς 
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Σ5. Αέγε δὴ νυνὶ ὃ ἄρει ἔμελλες λέγειν. ταύτη μὲν 
γὰρ τῇ ἀποκρίσει ᾗ ἂν φῶ τὸ καλὸν χρυσὸν εἶναι, οὐδὲν {00 
ὡς ἔοικέ µοι ἀναφανήσεται κάλλιον ὃν χρυσὺς ἢ ξύλον 
σύκινον" τὺ δὲ νῦν τί αὖ λέγεις τὸ καλὸν εἶναι; 

ΤΠ. ᾿Ἐγώ σοι ἐρῶ. ζητεῖν γάρ µοι δοκεῖς τοιοῦτόντι 68. 
τὸ καλὸν ὠποκρίνασθαι, ὃ µηδέποεε αἰσχρὸν μηδαμοῦ 
μηδενὶ φανεῖται. ι 

20. Πάνν μὶν οὖν, ὦ Ἱππία: καὶ καλῶς γε νῦν 
ὑἠπολαμβάνεις. 

ΙΠ. "Άκουε δή. πρὸς γὰρ τοῦτ’, ἴσθι, ἐάν τις ἔτῃ ιο 
ὃ τι ἀντείπῃ, φάναι ἐμὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἐπαῖειν. 

Σ9. «έγε δὴ ὡς τάχιστα πρὸς θεῶν. 

1Π. έγω τοίνυν ἀὶ καὶ πανεὶ καὶ πανταχοῦ κάλλι- 
στον εἶναι ἀνδρί, πλουτοῦντι, ὑγιαίνονει, τιμωμένῳ ὑπὸ 
τῶν Ἑλλήνων, ἀφικομένω εἰς γῆρας, τοὺς αὐτοῦ γονέας 5 439 
τελεντήσαντας καλῶς πεφιστείλαντι ὑπὸ τῶν αὐτοῦ ἐκγό- Β 
γῶν καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ταφῆναι. 

Σ0. Ἰοὺ ού, ὦ Ἱππία, ἡ Φαυμασίως τε καὶ µεγά- 
λείως καὶ ἀξίως σαυτοῦ εἴρηκας' καὶ νὴ τὴν Ηραν ἄγαμαί 
σου, ὅτι µοι δοκεῖς εὐνοϊκῶς, καθ’ σον οἷός τ’ εἶ, βοη- 10 
Φεῖν. ἀλλὰ γὰρ τοῦ ἀνδρὸς οὐ τυγχάνοµεν, ἆλλ ἡμῶν 
δὴ νῦν καὶ πλεῖστον καταγελάσεται, εὖ ἴσθι. 

ΙΠ. Πονηρόν γ, ὦ Σώκρατες, γέλωτα: ὅταν γὰρ 
πρὺς ταῦτα ἔχῃ μὲν μηδὲν ὃ ει λέγη, γελᾷ δέ, αὐτοῦ 
καταγελάσεται καὶ ὑπὸ τῶν παρόντων αὐτὸς ἴσται κατα- 9ος 
γέλαστος. 

Σ0, Ἴσας οὕτως ἔχει: ἴσως μέντοι ἐπί γε ταύτῃ τῇ 
ἀποκρίσει, ὡς ἐγὼ µαντεύομαι, κινδνρεύσει οὐ µόνον µου 
καταγελᾷν. 

1Π. ᾽αιλὰ τί μήν; 30 

Σ8. "Ότι, ἂν τύχη βακτηρίαν ἔχων, ἂν μὴ ἐκφύγω 
φεύγων αὐτόν, εὖ µάλα µου ἐφικέσθαι περάσεται. 

1Π. Πῶς λέγεις; δεσπότης τές σου ὁ ἄνθρωπός ἐστι; 
καὶ τοῦτο ποιήσαρ οὐκ ἀχθήσεται καὶ δίκας ὀφλήσει; ἢ 
οὐκ ἔνδικος ὑμῖν ἡ πόλιρ ἐσείν, ἀλλ’ ἐᾷ ἀδίκως τύπτειν 36 Β 
ἀλλήλους τοὺς πολίτας: 

29. Οὐδ' ὁπωσειοῦν ἐᾷ. 
ΤΠ. Οὐκοῦν δώσει δίκην ἀδίκως γὲ σε τύπτων. 
ΣΩ. Οὔ µοι δοκη, ὦ Ἱππία, οὔκ, εἰ ταῦτά γε ἀπο- 433 

κφιναίµην, ἀλλὰ δικαίως, ἔμοιγε δοκεῖ. . 
1Π. Καὶ ἐμοὶ τοίνυν δοκεῖ, ὦ Σχόκρατες, ἐπειδήπερ 

γε αὐτὸς ταῦτα οἵει. 
Σ4. Οὐκοῦν εἴπω σοι καὶ ᾗ αὐεὸς οἴομαι δικαίως 

ἂν εύπτεσθαι ταῦτα ἀποκρινόμενος; ἢ καὶ σύ µε ἄκριτον 

τυπτήσεις: ἢ δέξει λόγον : η 
ΠΠ. «εινὸν γὰρ ἂν εἴη, ὦ Σώκρατες, εἰ μὴ δεχοί- C 

µην. ἁλλὰ πῶρ λέγεις 

1, ἐλεφαντίνω a. — 3. Ἱππία ΓΘΤΗΕΕΕΙ οἱ pr. Σ: ὦ Ἱππία 4ψο. -- 3. Φήσομεν μέντοι ουπι Flor. α εἰ 
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Σ6. Ἐγώ σοι ἐρῶ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὄνπερ νῦν δή, 

μιμούμενος ἐκεῖνον, ἵνα μὴ πρὸς οἳ λέγω ῥήματα, οἷα 
ἐκεῖνος εἰς ἐμὲ ἐρεῖ, χαλεπά τε καὶ αἀλλόκοτα. εὖ γὰρ 
ἴσθι, Εἰπέ µοι, φήσει, ὦ Σώκρατες, οὔει ἂν ἀδίκως πλη- 

ες δγὰς λαβεῖν, ὅστις διθύραμβον τοσουτονὶ ἄσας οὕτως ἁμού- 

σως πολὺ ἀπῆσας ἀπὸ τοῦ ἐρωτήματος; Πῶς δή; φήσω 
ἐγώ. Όπως; φήσει' οὐχ οἷός τ εἶ µεμνῆσθαι, ὅτι τὸ 

Ὀ καλὺν αὐτὸ ἠρώτων, ὃ παντέ, ᾧ ὤν πφοσγένηται, ὑπάρ- 
χει ἐκενῳ καλῷ εἶναι, καὶ λίθῳ καὶ ξύϊῳ καὶ ἀνθρώπῳ 

οκαὶ θεῷ καὶ ἁπάσῃ πράξει καὶ παντὶ µαθήµατι; αὐτὸ 

γὰρ ἔγωγε, ὦ ἄνθρωπε, κάλλος ἐρωτῶ ὃ τι ἐστί, καὶ 
οὐδέν σοι μᾶλλον γεγωνεῖν δύραµαι ἢ εἴ µοι παρεκάθησο 

434 Albos, καὶ οὗτος µυλίας, µήτε ώτα μήτ ἐγκέφαλον ἔχων. 

Ε/ οὖν φοβηθεὶς εἴποιμι ἐγὼ ἐπὶ τούτοις τάδε, ἄρα οὐκ 
15 ἂν ἄχθοιο, ὦ Ἱππία; ᾽λλὰ μέντοι τόδε τὸ καλὸν εἶναι 

Ε ᾿ππίας ἔφη" καίτοι ἐγὼ αὐτὸν ἠρώτων οὕτως, ὥσπερ σὺ 
ἐμέ, ὃ πᾶσι καλὸν καὶ ὧεί ἐσε. Πῶς οὖν φῄς; οὖκ 
ἀχθέσει, ὢν εἴπω ταῦτα; 

1Π. Εὖ Υ οὖν οἶδα, ὦ Σώκρατες, ὅτι πᾶσι καλὸν 

Ἀντοῦτ' ἐστίν, ὃ ἐγὼ εἶπον, καὶ δόξει. 
Σ9. ὮἩ καὶ ἔσται; φήσει' ἀεὶ γάρ που καλὸν τό γε 

καλόν. 

ΙΠ. Πάνν γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἦν; φήσει. 

13 ΙΠ. Καὶ ἦν. 
Σα. Ἡ καὶ τῷ Αχιλλεῖ, φήσει, ὁ ξένος ὁ Ἠλεῖος 

ἔφη καλὸν εἶναι ὑστέρῳ τῶν προγόνων ταφῆναι, καὶ τῷ 
πώππῳ αὐτοῦ Αἰακῷ, καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι ἐκ θεῶν γε- 

493 ᾖτγύνασι, καὶ αὐτοῖς τοῖς Θεοῖς; 

ο ΙΠ. Τί τοῦτο; βάλλ ἐς µακαρίαν! τοῦ ἀνθρώπον 

οὐδ' εὔφημα, ὦ Σώκραεες, ταῦτά γε τὰ ἐρωεήματα. 
Σ58. Τί δαί: εὺ ἐρωτωμένον ἑτέρου φάναι ταῦθ' 

οὕτως ἔχειν οὗ πάνυ δύσφημον: 

ΤΠ. Ίσως. 

29. Ἴσως τοίνυν σὺ εἶ οὗτος, φήσει, ὃς πανεὶ φὴς 
καὶ ἀεὶ καλὸν εἶναι ὑπὸ μὲν τῶν ἐκγόνων ταφῆναι, τοὺς 

435 δὶ γονέας θάψαι. ἢ οὐχ εἷς τῶν ἁπάντων καὶ Ἡφακλῆς 
ἦν καὶ οὓς νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντες; 

ΤΠ. αλλ) οὐ τοῖς Βεοῖς ἔγωγε ἔλεγον. 
Σ9,. Ονδὶ τοῖς ἤρωσιν, ὡς ἴοικας. 
ΙΠ. Οὖχ ὅσοι γε θεῶν παῖδες ἠσαν. 
Σ0, ᾿Αλλ' ὅσοι μή: 
ΙΠ. Πάνο γε. 
Σ0. Οὐκοῦν κατὰ τὸν σὀὸν αὖ λόγον, ὧς φαίνεται, 

αὐτῶν ἠρώων τῷ μὲν Ταντάλῳ καὶ τῷ «αρδάνῳ καὶ τῷ 
2ήθῳ δεινόν τε καὶ ἀνόσιον καὶ αἰσχρόν ἐστι, Πέλοπι 
δὶ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς οὕτω γεγονόσι καλόν, 

Π4ΗΤΩΝΟΣ ΙΠΠΙΗΣ ΜΕΙΖΩΝ, 

ΙΠ. "Εμοιγε δοκεῖ, 

Σ:. Σοὶ τοίνυν δοκεῖ, φήσει, ὃ ἄρτι οὐκ ἔφησθα, 
τὸ θάψαντι τοὺς προγόνους ταφῆναι ὑπὸ εῶν ἐκγόνων 
ἐνίοτε καὶ ἐνίοις αἰσχρὸν εἶναι" ἔει δὲ μᾶλλον, ὡς ἔοικεν ϐ 
ἀδύνατον πᾶσι τοῦτο γενέσθαι καὶ εἶναι κα]όν, ὥστε 5 

τοῦτό γε, ὥσπερ καὶ τὰ ἔμπφοσθεν ἐκεῖνα, ἢ τε παρθέ- 
νος καὶ ij χύτρα, ταὐεὸν πέπονθε, καὶ ἔτι γελοιοτέρως 

ε εοῖς μέν ἐἔσει καλόν, τοῖς ὅ᾽ οὐ καἰόν. καὶ οὐδέπω καὶ 
τήµερον, φήσει, οἷός τ εἶ, ὦ Σώκρατες, περὶ τοῦ καλοῦ 

ὃ τι ἴστι τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι. Τωῦτά µοι καὶ 19 ἓ 
τοιαῦτα ὀνειδιεῖ δικαίως, ἐὰν αὐτῷ οὕτως ἀποκρίνωμαι. 

Τὸ μὲν οὖν πολλά, ὦ Ἱππία, σχεδόν τί µοι οὕτω δια- 6 
λέγεται" ἐνίοτε ὅ᾽ ὥσπερ ἐλεήσας µου τὴν ἀπειρίαν καὶ . 
ἀπαιδευσίαν αὐτός µοι προβάλλει ἐρωτῶν, εἰ εοιόνδε µοι 

δοκεῖ εἶναι τὸ καλόν, ἢ καὶ περὶ ἄλλου Ότον ἂν εὐχῃ 15 
πυνθανόµενος καὶ περὶ οὗ ἂν λόγου ἡ. 

ΤΠ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκράτες; 
Σ0. Ἐγώ σοι φφάσω. Ώ δαιµόνιε, φησί, Σώκρα- 

τες, τὰ μὲν εοιαῦτα ἀποκρινόμενος καὶ οὕτω παῦσαι. 

λίαν γὰρ εὐήθη τε καὶ εὐεξέλεγκτά ἔσειν' ἀλλὰ τὸ τοι- 19 
όνδε σκόπει, εἴ σοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, οὗ καὶ νῦν δὴ Ε 
ἐπελαβόμεθα ἐν τῇ ὠποκρίσει, ἡνίκ' ἴφαμεν τὺν χρυσόν, 
οἷς μὲν πρέπει, καλὸν εἶναι, οἷς δὲ µή, οὔ, καὶ τἆλλα {94 

πάντα, οἷς ἂν τοῦτο προσῇ. αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ πρίπον 
καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ πρέποντος σκόπει, εἰ τοῦτο B 
τυγχάνει ὂν εὺ καλόν. ᾿Εγὼ μὶν οὖν εἴωθα συμφάναι 
τὰ τοιαῦθ΄ ἑκάσεοτε' οὐ γὰρ ἔχω ὅ τι λέγω: σοὶ ὅ οὖν 
δοκεῖ τὸ πρέπον καλὸν εἶναι; 

ΙΠ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 
ΣΏ. Σκοπώμεθα, µή πῃ ἄφ ἐξαπατώμεθα. . 
ΠΠ. ᾽αλλὰ χρὴ σκοπεῖν. 

Σ9. Ὄρα τοίνυν. τὸ πφέπον ἄρα τοῦτο λέγομεν, 
ὃ παραγενόµενον ποιεῖ ἕκαστα φαίνεσθαι καλὰ τούτων, 3994 

οἷς ἂν παρῇ, ἢ ὃ εἶναι ποιεῖ, ἢ οὐδέτεφα τούτων; 
1Π. "Εμοιγε δοκεῖ. Γη 

Σω. Πότερα ὃ ποιεῖ φαίνεσθαι καλά, ὥσπερ γε ἔπει- 
δὰν ἱμάειά εις λάβη ἢ ὑποδήματα ἁρμόττοντα, κἂν ᾗ 
γελοίος, καλλίων φαίνεται; οὐκοῦν εἴπερ καλλίω ποιεῖ 

φαίνεσθαι ἢ ἔσει τὸ πρέπον, ἀπάτη τις ἂν εἴη περὶ τὺ 
καλὼν t πρίπον, καὶ οὐκ ἂν εἴη τοῦτο, ὃ ἡμεῖς ζητοῦ- 
µεν, ὦ Ἱππία; ἡμεῖς γάρ που ἐκεῖνο ἐζητοῦμεν, ᾧὦ πάντα 
τὰ καλά πράγματα καλά ἔσειν, ώσπερ ᾧ πάντα τὰ µε Β 

γάλα ἐσεὶ μεγάλα, τῷ ὑπερέχοντι. τούτῳ γὰρ πάντα µε- 
γάλα ἐσεί, κἂν μὴ φαίνηεαι, ὑπερέχῃ δὲ, ἀνάγκη αὐτοῦ 
µεγάλοις εἶναι. οὕτω δή, φαµέν, καὶ εὖ καλόν, ᾧ καλὰ 6 

πάντα ἐσείν, ἄν ε᾿ οὖν φαίνηται ἄν τε µή, τί ἂν εἴη: 
τὺ μὲν γὰρ πρέπον οὐκ ἂν εἴη' καλλίω γὰρ ποιεῖ φαί- 

6. φήσω] φράσω α. -- 19. τούτους a. — 17. αὐία. — οὖν σὺ φῄς b. -- 18. ἀχθήσῃ α. — 34. δαί] δὲ α. -- 
ἐρομένον Εἰείπο auetore b. -- 36. αὐεὶ a. 

7. καὶ ἔτι; καίοι a. — 19. καὶ τὰ τοιαῦτα ᾱ. — 15. εὖχοι ᾱ. -- 10. ἂν ὁ λόγος ἵτ. Arlleulo utique ορ». 
. Ἠκκκ. — 12. τἆλλα δὴ πάντα ᾱ. — 41. ἐκεῖνο ζητοῦμεν Εν, — 14. καὶ ἂν αὖ. 
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νεσθαι ἢ ἔστιν, ὡς ὁ σὺς λόγος, οἷα δ᾽ ἔσειν οὐκ ἐᾷ φαί- 
νεσθαι. τὸ δὲ ποιοῦν εἶναι καλά, Όπερ νῦν δὴ εἶπον, 

ϱ ἐν τε φαίνηται ἐἑών τε μήν πειρατίον λέγειν εί ἐστι" 
τοῦτο γὰρ ζητοῦμεν, εἴπερ τὸ καλὸν ζητοῦμεν. 

5 ΙΠ. Αλλὰ εὺ πρέπον, ὦ Σώκρατες, καὶ εἶναι καὶ 
φαίνεσθαι ποιεῖ καλὰ παρόν. 

ΣΩ. ᾽αδύνατον ἄρα τῷ ὄντι καλὰ ὄντα μὴ φαίνε- 
σὔαι καλὰ εἶναι, παρόντος γε τοῦ ποιοῦντος φαίνεσθαι; 

1Π. ᾿αδύνατον. 

ιο. 20. Ὁμολογήσομεν οὖν τοῦτ, ὦ Ἱππία, πάντα 
τὰ τῷ ὄντι καλά καὶ νόμιμα καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ δο- 

υ. Εξάζεσθαι καλὰ εἶναι καὶ φαίνεσθαι ἀεὶ πᾶσιν, ἢ πᾶν 
τοὐναντίον ἀγνοεῖσθαι καὶ πάντων μάλιστα ἔριν καὶ µά- 
την περὶ αὐτῶν εἶναι καὶ ἰδίᾳ ἑκάστοις καὶ δηµοσίᾳ ταῖς 

1 πόλεσιν; : 
1Π. Οὕτω μᾶλλον, ὦ Σώκρατες' ἀγνοεῖσθαι. 
Σ0, Οὖκ ἄν, εἴ γέ που τὸ φαίνεσθαι αὐτοῖς προσ- 

ἦν" προσὴν ὅ ἄν, εἴπερ τὸ πρέπον καλὶὺν ἦν καὶ μὴ 

µόνον καλὰ ἐποίει εἶναι ἀλλά καὶ φαίνεσθαι. ὥστε τὸ πρέ- 
4ὐπον, εἰ μὲν τὸ καλά ποιοῦν ἐστῖν εἶναι, τὺ μὲν καλὸν 

ἂν εἴη, ὃ ἡμεῖς ζητοῦμεν, οὐ μέντοι τό γε ποιοῦν φαίνε- 
Ε Ἅσθαι: εἰ ὃ αὖ τὸ φαίνεσθαι ποιοῦν ἐσεὶ τὸ πρέπον, οὐκ 

ἂν εἴη τὸ καλόν, Ὁὃ ἡμεῖς ζητοῦμεν. εἶναι γὰρ ἐκεῖνό γε 
ποιεῖ, φαίνεσθαι δὲ καὶ ποιεῖν εἶναι οὐ µόνον καλὰ οὐκ 

35 ἄν ποτε δύναιτο τὐ αὐτό, αλ οὐδὲ ἄλλο ὀειοῦν. ἑλώ- 

µεθα δή, πύτερα δοκεῖ εὺ πρέπον εἶναι τὸ φαίνεσθαι 
καλὰ ποιοῦν, ἢ τὸ εἶναι. 

ΙΠ. Τὸ φαίνισθαε, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Βαβαί, οἴχεται ἄφ ἡμᾶς διαπεφευγός, ὦ Ἱππία, 
30 τὺ παλὸν γνῶναι ὃ εί ποτ ἐστίν, ἐπειδή γε τὸ πρέπον 

ἄλλο τι ἐφάνη ὃν ἢ καλόν. 

408 

439 ΙΠ. Nol μὰ ἁία, ὦ Σώκρατες, καὶ µάλα ἴμοιγε 
ἀτόπως. 

«ος Σ0. ᾽Αἰλὰ μέντοι, ὦ ἐἑταῖρε, µήπω γε ἀνῶμεν αὐτύ" 
as ἔτι γάρ τινα ἐλπίδα ἴχω ἐκφανήσεσθαι, τέ ποτ ἴστι εὺ 

καλήν. 

1Π. Πάντως δήπον, ὦ Σώκρατες' οὐδὲ γὰρ γαλεπόν 
ἐστιν εὐρεῖν. ἐγὼ μὲν οὖν οἵδ' ὅτι, εἰ ὀλίγον χρόνον εἰς 
ἐφημίαν ἐλθὼν σκεφαίµην πρὸς ἐμαυτόν, ἀκριβέστερον ἂν 

40 αὐτό σοι εἴποιμι τῆς ἁπάσης εἐκριβείας. 

ΣΩ. Ἰ4 μὴ μέγα, ὦ Ἱππία, λέγε. ὁρᾷς ὅσα πράγ- 
µατα ἡμῖν ἤδη παρέσχηκε' μὴ καὶ ὀργισθὲν ἡμῖν ἔει 

Β μᾶλλον ἀποδρῷ. καίΐτοι οὐδὲν λέγω" σὺ μὶν γάρ, οἶμαι, 
ῥαδίως αὐτὸ εὐρήσεις, ἐπειδὰν µύνος γένη. ἀλλὰ πρὸς 

εὐ θεῶν ἐμοῦ ἐνανείον αὐτὸ ἔξενρε, εἰ δὲ βούλει, ὥσπερ 
νῦν ἐμοὶ συξήτει. καὶ ἐὰν μὲν εὕρωμεν, κάλλιστα ἕξει' 
εἰ δὲ µή, σείρξω, οἶμαι, ἐγὼ τῇ ἐμῇ τύχῃ, σὺ ὁ' ἀπελ- 
θὼν ῥᾳδίως εὑρήσεις. καὶ ἐὰν νῦν εὕρωμεν, ἀμέλει, οὐκ 

10. Ὁμολογήσωμεν Ξν. — 39. μὲν aute καλὸν κθε]ακίε lekberus. — 37. Πάντως γε δήπου α. — 38. οὖν εὖ 
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ΠΗ4ΗΤΩΝΟΣ ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΟΩΝ. 8256 

ὀχληρὸς ἔσομαί σοι πυνθανόµενος, ὃ τι ἦν ἐχεῖνο, ὃ κατὰ 
σαυτὸν ἐξεῦρες. νῦν δὲ Θέασαι αὐτό, εἴ σοι δοκεῖ εἶναι 
τὸ καλόν. λέγω δὴ αὐτὸ εἶναι -- ἀλλὰ γὰρ ἐπισκόπι C 
μοι πάνυ προσέχων τὸν νοῦν, μὴ παραἱηρήσω. τοῦτο 
γὰρ δὴ ἴσιω ἡμῖν καλόν, ὃ ἂν χρήσιμον ᾖ. εἶπον δὲ ἐκ 5440 
τῶνδε ἐννοούμενος. καλοί, φαµέν, οἱ ὀφθαλμοί εἶσιν, 
οὐχ οἳ ὤν δοκῶσι τοιοῦτοι εἶναι οἷοι μὴ δυνατοὶ ὁρᾷν, 
ἁλλ’ οἳ ὢν δυνατοί τε καὶ χρήσιμοι πρὺς τὸ ἰδεῖν. ἡ γάρ: 

1Π. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ Όλον σῶμα οὕτω λέγομεν καλὸν 10 
εἶναι, τὺ μὲν πρὺς δρόμον, τὸ δὲ πρὺς πάλην, καὶ αὖ 
τὰ ζώα πάντα, ἵππον καλὸν καὶ ἀλεκερυόνα καὶ ὄρτυγα, D 
καὶ τὰ σκεύη πάντα καὶ τὰ ὀχήματα τά τε πεζὰ καὶ τὰ 
ἐν τῇ θαλάετῃ πλοϊῖά τε καὶ τριήρεις, καὶ τά γε ὄργανα 
πάντα τά τε ὑπὸ τῇ μουσιιῇ καὶ τὰ ὑπὺ ταῖς ἄλλαις 15 
τέχναις, εἰ δὲ βούλει, τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τοὺς νόμους, 
σχεδόν τι πάντα ταῦτα καλὰ πφοσαγορεύομεν τῷ αὐτῷ 

τρόπῳ" ἀποβλέποντες πρὺς ἕκαστον αὐτῶν, ᾗ πέφυκεν, 

ᾗ εἴργασται, ᾗ κεῖκαι, τὸ μὲν χρήσιµον καὶ ᾗ χφήσιµον 
καὶ πρὸς ὃ χρήσιµον καὶ ὁπύτε χρήσιμον καλόν φαμεν οϱ Ε 

εἶναι, τὸ δὲ ταύτῃ πάντη ἄχρηστον αἰσχρόν. ἆρ οὐ καὶ 
σοὶ δοκεῖ οὕτως, ὦ Ἱππία; 

1Π. "Ἔμοιγε. 

29. Ὀρθῶς ἄρα νῦν λέγομεν, ὅτι" ευγλάνε παντὺς 
ὂν μᾶλλον καλὸν τὸ χρήσιµον: : αὖ 

1Π. Ὀρθῶς μέντοι, ὦ Σώκρατες. 
Σ8. Οὐκοῦν τὺ δυνατὺν ἕκαστον ἀπεργάξεσθαι, εἰς 4 

ὅπερ δυνατόν, εἰς τοῦτο καὶ χρήσιµον, τὸ δὲ ἀδύνατον 

ἄχρηστον: 
1Π. Πάνυ γε. 30 

Σ9, «ύναμις μὲν ἄρα καλόν, ἀδυναμία δὲ αἰσχρόν; 
1Π. Σφύδρα γε. τά τε οὖν ἄλλα, ὦ Σώκρατες, µαρ- 

τυρεῖ ἡμῖν, ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει. ἀτὰρ οὖν καὶ τὰ πο- 996 
ἀπικά. ἐν γὰρ τοῖς πολιτικοῖς τε καὶ τῇ αὐτοῦ πόλει τὸ 

μὲν δυνατὺν εἶναι πάντων κάλλιστον, τὸ δὲ ἀδύνατον 15 
πάντων αἴσχιστον. 

Σ0. Εὖ λέχις. ἀρ οὖν πρὸς θεῶν, Ἱππία, διὰ 

ταῦτα καὶ ἡ σοφία πάντων κάλλιστον, ἡ δὲ ἁμαθία πάν- 
των αἴσχιστον; 

1Π. Αλλὰ τί οἵε, ὦ Σώκρατες; “0 

20. Ἔχε δὴ ἠρέμα, ὦ φίλε ἑταῖρε, ὡς φοβοῦμαι, 
τί ποτ αὖ λέγομεν. 

ΙΠ. Τί δ' αὖ φοβε, ὦ Σώκρατες, ἐπεὶ νῦν γέ σοι Β 

ὁ λόγος παγκάλως προβέβηκεν; 
Σ9. Βοπἰοίµην ἄν, ἁλλά µοι τόδε ουνεπίσκεψφαι |» 

ἀρ' ἄν τίς τι ποιήσειεν, ὃ µήτ ἐπίσταιτο μήτε τὸ παρά- 
παν δύναιτο; . 

ΙΠ. Οὐδαμῶς' πῶς γὰρ ἂν ὃ γε μή δύναιτο; 
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Σ9. Οἱ οὖν ἐξαμαρτάοντες καὶ κακὰ ἐργαζόμενοί 
τε καὶ ποιοῦντες ἄκοντες, ἄλλο τι οὗτοι, εἰ μὴ ἐδύναντο 
ταῦτα ποιεῖν, οὐκ ἄν ποτε ἐποίουν; 

ΠΠ. «ῇλον δή. 
29, ᾽Ααλλὰ μέντοι δυνάμει γε δύνανται οἱ δυνάµενοι" 

οὐ γάρ που ἀδυναμίᾳ γε. 
1Π. Οὐ δῆτα. 
Σ9. «ἀύνανται δέ γε πάντες ποιεῖν οἱ ποιοῦντες ἃ 

ποιοῦσιν; 

ιο ΠΠ. Ναί. 

ΣΩ, Κακὰ δέ γε πολὺ πλείω ποιοῦσιν ἢ ἀγαθὰ πάν- 
τες ἄνθρωποι, ἀρξάμενοι ἐκ παίδων, καὶ ἐξαμαρτάνον- 
σιν ἄκοντες. 

1Π. Ἔσει ταῦτα. 

is Σ0. Τί οὖν; ταύτην τὴν δύναμιν καὶ ταῦτα τὰ 
χθήσιμα, ἃ ἂν ᾖ ἐπὶ τὸ κακόν τι ἐργάξεσθαι χρήσιμα, 
ἄρα φήσοµεν ταῦτα εἶναι καλά, ἡἢ πολλοῦ δεῖ; 

Π 1Π. Πολλοῦ, ἴμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
Σρ. Οὐκ ἄρα, ὦ Ἱππία, τὸ δυνατόν τε καὶ τὸ χρή- 

39 σιμον ἡμῖν, ὡς ἴοικεν, ἐστὶ τὸ καλόν. 
1Π. ᾿Ἐάν γε, ὦ Σώκρατες, ἀγαθὰ δύνηται καὶ ἐπὶ 

τοιαῦτα χρήσιµον ᾖ. 
ΣΩ, Ἐκεῖνο μὲν τοίνυν οἴχεται, τὐὀ ὄννατόν τε καὶ 

χφήσιµον ἁπλῶς εἶναι καλόν. ἀλὶ ἄρα τοῦ ἦν ἐκεῖνο, 
45 ώ Ἱππία, ὃ ἐβούλετο ἡμῶν ἡ ψυχὴ εἰπεῖν, ὅτι τὸ χρή- 

433 Ἅσιμόν τε καὶ τὸ δυνατὸν ἐπὶ τὸ ἀγαθόν τι ποιῆσαι, τοῦτ' 
ἐσεὶ εὖ καλόν. 

κ 1Π. Euotyt δοκεῖ. 

Σ9. ᾽αἱλὰ μὴν τοῦτό γε ὠφέλιμόν ἐσειν. ἢ οὔ: 
30 1Π. Πάνυ γε. 

Σ0,. Οὕτω δὴ καὶ τὰ καἱὰ σώματα καὶ τὰ καλὰ 
νόμιμα καὶ ἡ σοφία καὶ ὢ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα καλά 
ἐσειν, ὅτι ὠφέλιμα. 

μο 

ια] 

1Π. «ῆλον ὅτι. 

16. 20. Τὸ ὠφέλιμον ἄρα ἔοικεν ἡμῖν εἶναι τὸ καλόν, 

ὦ Ἱππία. 

ΙΠ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκφατες. 
Σ9, ᾽Αλλὰ μὴν τὸ γε ὠφέλιμον τὸ ποιοῦν ἀγαθόν 

ἐστιν. 
(ο ΙΠ. Ἔσει γάρ. 

ΣΩ. ὮἸΤὺ ποιοῦν δέ γ΄ ἐσεὶν οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ αἴειον. 

ἡ γάρ: 
1Π. Οὕτως. 
Σ0ϱ. Τοῦ ἀγαθοῦ ἄρ αἴτιόν ἐσει τὸ καλόν. 
1Π. Ἔσει γάρ. 
248. ᾽αλ]ὼ μὴν τό γε αἴειον, ὦ Ἱππία, καὶ οὗ ἂν 

αἴτιον ᾖ τὸ αἴτιον, ἄλλο ἐσείν' οὐ γάρ που τό γε αἴτιον 
αἰτίου αἴειον ἂν εἴη. ὧδε δὲ σκόπει' οὐ τὸ αἴτιον ποιοῦν 

ἐφάνη: 

“01 

6, πω a. 

Π4 ΤΟΝΟΣ ΙΠΠΙΑάΣ ΜΕΙΖΩΝ. 00. 

1Π. Πάνυ γε. 
Σ46. Οὐκοῦν ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος ποιεῖται οὐκ ἆλλο ΜΑ 

τι ἡ τὸ γιγνόµενον, ἀλλ’ οὐ τὸ ποιοῦν; 
1Π. Ἔσει ταῦτα. 
Σ49. Οὐκοῦν ἆλλο τι τὸ γιγνόμενον, ἄλιο δὶ τὸ 5 

ποιοῦν; 
1Π. Ναί. 

Σ0. Οὐὖκ ἄρα τό γ αἴειον αἴειον αὐτίον ἐστίν, ἀλλὰ 
τοῦ γιγνοµένου ὑφ' ἑαντοῦ. 

1Π. Πάνυ γε. 1ο 8 
Σ4,. Εἰ ἄρα τὸ καλόν ἐστιν αἴτιον ἀγαθοῦ, γίγνοιτ) 

ἂν ὑπὸ τοῦ καὶοῦ τὸ ἀγαθόν. καὶ διὰ ταῦτα, ὡς ἔοικε, 
σπουδάζοµεν καὶ τὴν φρόνησιν καὶ τἆλλα πάντα τὰ καλά, 
ὅτι τὸ ἔργον αὐτῶν καὶ εὺ ἔκγονον σπουδαστόν ἐστι, τὸ 
ἀγαθόν, καὶ κινδυνεύει ἐξ ὧν εὑρίόκομεν ἐν πατρός τινος 15 
ἰδέᾳ εἶναι τὸ καλόν τοῦ ἀγαθοῦ. 

IN. Πάνυ μὲν οὐν' καλῶς γὰρ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
Σ4,. Οὐκοῦν καὶ τόδε καλώς λέγω, ὅτι οὔτε ὁ πα- 

τὴρ υἷός ἐσειν, οὔθ' ὁ νἱὸς πατήρ; 
1Π. Καλῶς μέντοι. 

24. Οὐδέ γε τὸ αἴειον γιγνόμενόν ἔσειν, οὐδὶ τὸ 
γιγνόµενον αὖ αἴτιον. 

1Π. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
20. Μάὰ ἁἵ, ὦ ἄριστε, οὐδὶ ἄρα τὸ καλὸν ἆὧγα- 

Φόν ἔστιν, οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν καλόν. ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τεο5 
εἶναι ἐκ τῶν προειρηµένων; 

1Π. Οὐ μὰ τὸν «4ἵ, οὔ µοι φαίνεται. 
50. ᾿Αρέσκει οὖν ἡμῖν καὶ ἐθέλοιμεν ἂν Ἰέγειν, ώς 

τὸ καλὸν οὐκ ἀγαθὸν σὐδὲ τὸ ἀγωθὸν καλόν; 
1Π. Οὐ μὰ τὸν 4, οὐ πάνυ µοι ἀρέσκει. 30 

28, Ναὶ μὰ τὸν Al', ὦ Ἱππία" ἐμοὶ δέ γε πάντων Ὦ 
ἥκιστ᾽ ἀρέσκει ὧν εἰωήκαμεν λόγων. 

1Π. "Ἔοικε γὰρ οὕτωφ. 
Σ6. Νινδυνεύει ἄρ ἡμῖν, οὐχ ὥσπερ ἄρτι ἐφαίνετο 

κπάλλιστος εἶναι τῶν λόγων τὸ ὠφέλιμον καὶ τὸ χρήσιμόν 15 
τε καὶ τὸ δυνατὸν ἀγαθόν τι ποιεν καλὸν εἶναι, οὐχ 
οὕτως ἔχειν, ἀλλ), εἰ οἷόν τ’ ἐστίν, ἐκείνων εἶναι γελοιό- 
τερος τῶν πρώτων», ἐν οἷς τήν τε παρθένον ὠόμεθ εἶναι 
τὸ καλὸν καὶ ἓν ἕκασεον τῶν ἔμπροσθεν λεγχθέντων. 

1Π. Ἔοικεν. * 

Σ6. Καὶ ἐγὼ µέν γε οὐκ ἔτι ἔχω, ὦ Ἱππία, ὅποι 
τράπωµαι, ἀλλ) ἀπορῶ' σὺ δὲ ἔχει τι λέγειν; 

1Π. Οὐκ ἓν γε τῷ παρόνει, ἀλλ, ὥσπερ ἄρει ἵλε- Ε 
γον, σχεφάμενος εὖ οἱδ) ὅτι εὐρήσω. 

20. Ἀλλ' ἐγώ µοι δοκῶ ὑπὸ ἐπιθυμίας τοῦ εἰδέναι κα, 
οὐχ οἷός τε σἳ εἶναι περιµένειν μέλλοντα. καὶ γὰρ οὖν 
δή τι καὶ οἶμαι ἄρει εὐπορηκέναι. ὄρα γάρ, εἰ ὃ ἂν χαί- 
ειν ἡμᾶς ποιῇ, µήτι πάσας τὰς ἡἠδονάς, αλλ’ ὃ ἂν διὰ 
τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ὄψεως, τοῦτο φαῖμεν εἶναι καλόν, 
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πῶς τί ἄφ᾽ ἂν ἀγωνιζοίμεθα; οἵ τέ γὲ που καλοὶ ἄνθρω- 
ποι, ὦ Ἱππία, καὶ τὰ ποικΏματα πάντα καὶ τὰ ζωγφα- 

φήµατω καὶ τὰ πἱάσματα τέρπει ἡμᾶς ὁρῶντας, ἃ ἂν 
καλὰ ᾖ: καὶ οἱ φθόγγοι οἱ καλοὶ καὶ ἡ μουσικὴ ξύμπασα 

s καὶ οἱ λόγοι καὶ αἱ μυθολογίαι ταὐτὸν τοῦτο ἐργάζονται, 
ὡστ᾽ εἰ ἀποκριναίμεθα τῷ θρασεῖ ἐκείνῳ ἀνθρώπῳ, ὅτι 

Ὦ γενναῖε, τὸ. καλόν ἐστι τὸ δι’ ὠκοῆς τε καὶ ὄψεως ἡδύ, 
οὐκ ἄν, οἵει, αὐτὸν τοῦ θράσους ἐπίσχοιμεν; ' 

1Π. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ νῦν, ὦ Σώκφατες, εὖ λέγεσθαι 
Β Ίο τὸ καλὸν ὃ ἔστιν. 

29. Τί δ' ἄρα; τὰ ἐπιτηδεύματα τὰ καλὰ καὶ τοὺς 
νόμους, ὦ Ἱππία, δι ἀκοῆς ἢ δι ὄψεως φήσοµεν ἡδέα 
ὄντα καλὰ εἶναι, ἢ ἄλλο τι εἶδος ἔχειν; 

1Π. Ταῦτα ὃ ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν παραλάθοι 
ιδτὺν ἄνθρωπον. 

Σ56. Μὰ τὸν κύνα, ὦ Ἱππία, οὐχ ὃν γ ὢν ἐγὼ 
μάλιστ᾽ αἰσχυνοίμην ληρῶν καὶ προοποιούμενός τει λέγειν 
μηδὶν λέγων. 

ΠΠ. Τίνα τοῦτον; 

441430. Σ0. Σωκράτη εὖν Σωφρονίσκου, ὃς ἐμοὶ οὐδὲν ἂν 
ςὦ  μᾶλίον ταῦτα ἐπιερέποι ἀνερεύνητα ὄντα ῥᾳδίως λέγειν 

ἢ ὡς εἰδύτα ἃ μὴ οἶδα.] 
1Π. ᾽Αἱλὰ μὴν ἴμοιγε καὶ αὐτῷ, ἐπειδὴ σὺ εἶπες, 

δοκεῖ ει ἄλλο εἶναι τοῦτο τὸ περὶ τοὺς »όμουφ. 

. Σ, Εχ ἠσυχῆ, ὦ Ἱππία: κινδυνεύοµεν γάρ τοι, 
ἐν τῇ αὐτῇ ἐμπεπτωκύτες ἀπορίᾳ περὶ τοῦ κα]οῦ, ἓν 
ἧπερ δὴ νῦν, οἴεσθαι ἐν ἄλλῃ τινὶ εὐποφίᾳ εἶναι. 

ΙΠ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες: 
Σ0. ᾿Ἐγώ σοι φράσω ὃ γέ µοι καταφαίνεται, εἰ ἄρα 

Ώ 40 τι έχω. ταῦτα μὶν γάρ τά περὶ τοὺς νόμους τε καὶ τὰ 

ἐπιχηδεύματα τάχ ἂν φανείη οὐκ ἐκτὸς ὄντα τῆς αἰφθή- 
σεως, ἢ διὰ τῆς ἀκοῆς τε καὶ ὄψεως ἡμῖν οὖσα τυγχάνει, 
ἆλλ) ὑπομείνωμεν τοῦτον τὸν λόγον, τὺ διὰ τούτων ἠδὺ 
καλὸν εἶναι, μηδὲν εὐ τῶν νόμων εἰ µέσον παράγοντερ. 

15 ἆλλ᾽ εἰ ἡμᾶς ἔροιτο εἴθ' οὗτος, ὀνλέγω, εἴεε ἄλλος ὁστισ- 
οὔν, Τί δή, ὦ Ἱππία τε καὶ Σώκρατες, ἀφωρίσατε τοῦ 
δέος τὸ ταύτῃ ἠδύ, ᾗ 1έγετε, καλὸν εἶναι, τὸ δὲ κατὰ 

Ε τὰς ἄλλας αἰσθήσεις σίτων τε καὶ ποτῶν καὶ τῶν περὶ 

τάφφοδίσια καὶ τἆλλα πάντα τὰ τοιαῦτα οὔ φατε καλὰ 
αεἶναι; ᾖ οὐδὲ ἠδέα, οὐδὲ ἡδονὰς τὸ παράπαν ἐν τοῖς 

448 µτοιούτοις φατὶ εἶναι, οὐδ' ἐν ἄλλῳ ἢ τῷ ἰδεῖν τε καὶ 
ἀκοῦσαι; τί φήσομεν, ὦ Ἱππίαι 

ΙΠ. Πάντως δήπου φήσοµεν, ὦ Σώκρατες, καὶ ἐν 

τοῖς ἄλλοις µεγάλας πάνυ ἡδυνὰς εἶναι. 
ὁ Σ0. Τί οὖν, φήσει, ἡδονὰς οὖσας οὐδὲν ἧττον ἢ 

καὶ ἐκείνας ἀφαιρεῖσθε τοῦτο τοὔνομα καὶ ὠποστερεῖτε 
τοῦ καλὰς εἶναι; Ότι, φήσοµεν, καταγείῴη ἂν ἡμῶν 
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οὐδεὶς ὅσεις οὔ, εἰ φαῖμεν μὴ ἠδὺ εἶναι φαγεῖν, ἀλλὰ 
καλόν, καὶ ὄζεν ἠδὺ μµῇ ἡδὺ αἁλλὰ καλόν. τὰ δέ που 
περὶ τὰ ἀφροδίσια πάντες ἂν ἡμῖν µάχοιντο ὡς ἤδισεον 
ὄν, δεῖ δὲ αὐτό, ἐάν τις καὶ πράττῃ, οὕτω πράττειν, 
ὥστε µηδένα ὁρᾷν, ὡς αἴσχιστον ὃν ὁρᾶσθαι. Ταῦτα 
ἡμῶν Λεγόντων, ὦ Ἱππία, Μανθάνω, ἂν ἴσως φαίη, καὶ 
ἐγὼ, ὅτι πάλαι αἰοχγύνεσθε ταύτας τὰς ἡδονὰς φάναι 
καλὰς εἶναι, ὅτι οὐ δοκεῖ τοῖς ἀνθρώποις. ἀλλ ἐγὼ οὐ Β 
τοῦτο ἠρώτων, ὃ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς καλὺν εἶναι, ἀλλ ὅ 
τι ἔσειν. Ἐροῦμεν δή, οἶμαι, Όπερ ὑπεθέμεδα, ὅτι ιο 
Τοῦθ᾽ ἡμεῖς γὲ φαµεν τὺ µέρος τοῦ ἡδέος, τὸ ἐπὶ τῇ 
ὄψει τε καὶ ἀκοῇ γιγνόµενον, καλὸν εἶναι. ἀλλὰ ἔχεις τι 
χρῆσθαι τῷ λόγω: Ἡ τί καὶ ἄλλο ἐροῦμεν, ὦ Ἱππία: 

1Π. ᾿Ανάγκη πρός γε τὰ εἰρημένα, ὦ Σώκρατες, μὴ 9 
ἆλλ’ ἄττα ἢ ταῦτα λέγειν. 15 

Σ8. Καλῶς δὴ ἀέγετε, φήσει. οὐκοῦν εἴπερ τὸ δύ 
ὄψεως καὶ ἀχοῆς ἠδὺ καλόν ἐσειν, ὃ μὴ τοῦτο τυγχάνει 
ὂν τῶν ἡδέων, δῆλον ἴτι οὐκ ἂν καλὸν εἴη; Ὁμολογή- ϐ 
σομεν; 

1Π. Ναί 3ο 

ΣΩ. "Ἡ οὖν τὸ δὲ ὄψεως ἠδύ, φήσε, δι ὄψεως 
καὶ ἁκοῆς ἐσεὶν ἠδύ, ἢ τὸ δι ἀκοῆς ἡδὺ ὃν ἀκοῆς καὶ 
ὄφεώς ἐστιν ἠδύ; Οὐδαμῶς, φήσοµεν, τὺ διὰ τοῦ ἑτέρου 
ὃν τοῦτο δι ἀμφοτέρων εἴη ἄν' τοῦτο γὰρ δοκεῖς ἡμῖν 
λέγειν. ἁλλ’ ἡμεῖς ἐλέγομεν, ὅτι καὶ ἑκάτερον τούτων αὐτὸ 45 
καθ αὐτὸ τῶν ἡδέων καλὸν εἴη, καὶ ἀμφύτερα. Οὐχ 
οὕτως ἀποκρινούμεθα; 

1Π. Πάνυ μὲν οὖν. Ρ 
Σ9. Αφ οὖν, φήσε, Ιδὺ ἠδέο ὁτιοῦν ὁκονοῦν 

διαφέρει τούτῳ τῷ ἡδὺ εἶναι; μὴ γὰρ εἰ µείζων τις ἡδονὴ 39 
ἢ ἐλάττων ἢ μᾶλλον ἢ ἠττόν ἐστιν, ἁλῖ εἴ τις αὐτῷ 
τούτῳ διαφέρει, τῷ ἡ μὲν ἡδονὴ εἶναι, ἡ δὲ μὴ ἡδονή, 
τῶν ἡδονῶν. Οὐγ ἡμῖν γε δοκεῖ. Οὐ γάρ; 

1Π. Οὐ γὰρ οὖν δοκεῖ. 

24. Οὐκοῦν, φήσει, δι ἄλλο τι ἢ ὅτι ἠδοναί εἶσι 35 
προείλεσθε ταύτας τᾶς ἡδονὰς ἐκ τῶν ἄλλων ἡδονῶν, 450 
τοιοῦεόν τι ὁρῶντες ἐπ᾽ ἀμφοῖν, Ότι ἴχουσί τι διάφορον Ἐ 
τῶν ἄλλων, εὖς ὃ ἀποβιέποντες καλάς φατε αὐτὰς εἶναι. 
οὐ γάρ πω διὰ τοῦτο καλή ἐσει» ἡδονὴ ἡ διὰ τῆς ὄψεως, 
ὅτι δὲ ὄψεώς ἐστιν. εὖ γὰρ τοῦτο αὐτῇ ἦν τὸ αἴειον καλῇ Ν 
εἶναι, οὐκ ἄν ποτε ἦν ἡ ἑτέρα, ἡ διὰ τῆς ἀκοῆς, καλή” 
οὕκουν ἔσει γε δι ὄψεως ἡδονή. ᾽Αληθῆ λέγεις, φήσομεν; 

1Π. Φήσομεν γάρ. 

25. Οὐδέ γ αὖ ἡ δὲ ἀκοῆς ἡδονή, ὅτι δι ὠκοῆς 
ἐστί, διὰ ταῦτα τυγχάνει καλή. οὐ γὰρ ἄν ποτε αὖ ἡ 
διὰ τῆς ὄψεως καλὴ ἦν" οὔκουν ἴστι γε ὃν ἀκοῆς ἡδονή. 
᾽χηθῆ φήσοµεν, ὦ Ἱππία, λέγειν τὸν ἄνδρα ταῦτα λέγοντα; 
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1Π.. μηθη. 
24. ᾽Αλλὰ μέντοι ἀμφότεραί γ΄ εἰσὶ καλαί, ὡς φατέ. 

Φαμὲν γάρ; 
1Π. Φαμέν. 

5 20, Ἔπουσιν ἄρα τι τὸ αὐτό, ὃ ποιε αὐτὰς καλὰς 
εἶναι, τὸ κοινὸν τοῦτο, ὃ καὶ ἀμφοτέραις αὐταῖς ἔπεστι 
κοινῇ καὶ ἑκατέρᾳ ἠδίᾳ. οὐ γὰρ ἄν που ἄλλως ἀμφότεραί 
τε καλαὶ ἦσαν καὶ ἑκατέφα. ᾽Αποκρίνου ἐμοὶ ὡς ἐκείνω. 

1Π. ᾽Αποκρίνομαι, καὶ ἐμοὶ δοκεῖ ἔχειν ὥς λέγεις. 
ιο Σε. Ἐ) ἄρα τι αὗται αἳ ἠδοναὶ ἀμφότεραι πεπόν- 

Φασιν, ἑκατέρα δὲ µή, οὖκ ἂν τούτῳ γε τῷ παθήµατι 
εἶεν καλαί. 

1Π. Καὶ πῶς ἂν εἴη τοῦτο, ὦ Σώκρατες, µηδετέρας 
πεπονθνίας τι τῶν ὄντων ὁτιοῦν, ἔπειεα τοῦτο τὸ πάθος, 

15 ὃ µηδετέρα πέπονθεν, ἀμφοτέρας πεπονθέναι; 
6 20. Οὐ δοκεῖ σοι; 

1Π. Πολλὴ γὰρ ἄν μ ἔχοι ἀπειρία καὶ τῆς τούτων 
φύσεως καὶ τῆς τῶν παρύντων λέξεως λόγων. 

ΣΩ. "Ηδέως γε, ὦ Ἱππία. ἁλλὰ γὰρ ἐγὼ ἴσως κεν- 
3υ ὀννεύω δοκεῖν μέν τι ὁρᾷν οὕτως ἔχον ὡς σὐ φὴς ἀδύ- 

νατον εἶναι, ὁρῶ ὁ) οὐδέν. 
ΙΠ. Οὐ κινδυνεύεις, ὦ Σώκρατες, ἁἱλὰ πάνυ ἑτοί- 

µως παρορᾶρ. 
Σ4. Καὶ μὴν πολλά γέ µοι προφαίνεται τοιαῦτα 

αοπρὸ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ ἀπιστῶ αὐτοῖς, ὅτι σοὶ μὲν οὐ 
Ὦ φανεάζετι, ἀνδρὶ πλεῖστον ἀργύριον εἰργασμένῳ τῶν νῦν 

ἐπὶ σοφία, ἐμοὶ δέ, ὃς οὐδὲν πώποτε εἰργασάμην. καὶ 
ἐνθυμοῦμαι, ὦ ἑταῖρε, μὴ παίξης πρός µε καὶ ἑκὼν ἐξα- 
πατᾷς' οὕτω µοι σφόδρα καὶ πο]λὰ φαίνεται. 

ΠΠ. Οὐδες σοῦ, ὦ Σώκρατες, κάλλιον εἴσεται, εἴεε 
παίζω εἴτε µή, ἐὰν ἐπιχειρήσῃς λέγειν τὰ προφαινόμενά 

βµ 
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404 σοι ταῦτα" φανήσει γὰρ οὐδὲν λέγων. οὐ γὰρ µήποτε 
εὗρης, ὃ μήτ ἐγὼ πέπονθα µήτε σὐ, τοῦτ ἀμφοτέρους 

ἡμᾶς πεπονθότας. 
Επ ΣΑ. Πῶς λέγις, ὦ Ἱππία; ἴσως μέντοι τι λέγεις, 

ἐγὼ ὅ) οὐ µανθάνω. ἀλλά µου σαφέσεερον ἄκουσον ὃ 
βούλομαι λέγειν. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, ὃ μήτ ἐγὼ πέπονθα 
εἶναι μήτ' εἰμὶ μηδ’ αὖ οὐ εἶ, τοῦτ ἀμφοτέρους πεπον- 
Θέναι ἡμᾶς οἷόν τ’ εἶναι" ἕεερα ὃ’ αὖ, ἃ ἀμφύτεροι πε- 

«οπόνθαµεν εἶναι, ταῦτ οὐδέτερον εἶναι ἡμῶν. 
ΙΠ. Τέρατα αὖ ὠποκρινομένω ἔοικας, ὦ Σώκρατες, 

ἔτι µείζω ἢ ὀλίγον πρότερον ἀπεκρίνω. σκόπει γάρ" πό- 
τερον εἰ ἀμφύτεροι δίκαιοί ἐσμεν, οὐ καὶ ἑκάτερος ἡμῶν 
εἴη ἄν, ἢ εἰ ἄδικος ἑκάτερος, οὐ καὶ ἀμφότεροι, ἢ εἰ 

15 ὑγιαίνοντες, οὐ καὶ ἑκάτερος; ἢ εἰ κεκµηκώρ τι ἢ τε- 
τρωµένος ἢ πεπληγµένος ἢ ἀλλ ὁτιοῦν πεπονθὼς ἑκάτε- 
ϱος ἡμῶν εἴη, οὐ καὶ ἀἁμφότεροι αὖ ἂν τοῦτο πεπόνθοι- 
μεν; ἕει τοίνυν εἰ χρυσοῖ ἢ ἀργυροῖ ἢ ἐλεφάνεινοι, εἰ δὲ 
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βούλει, γενναῖοι ἢ σοφοὶ ἢ τίµιοι ἢ γἐροντές γε ἢ νέοι 
ἢ ἄλλο ὃ τι βούλει τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀμφότεροι τύχοι- 303 
μεν ὄντεο, ἀρ οὐ µεγάλη ἀνάγκη καὶ ἑκάτερον ἡμῶν 
τοῦτ) εἶναι; 

396. Πάντως γε δήπου. 5 Β 
1Π. ᾽Αλλὰ γὰρ δὴ σύ, ὦ Σώκρατες, τα μὲν ὅλα τῶν 

πραγμάτων οὐ σκοπεῖς, οὐδ᾽ ἐκεῖνοι, οἷς σὺ εἴωθας δια- 
λέγεσθαι, κφούετε δὲ ἀπολαμβάνοντες τὸ καλὸν καὶ ἕκα- 
στον τῶν ὄντων ἐν τοῖς λόγοις κατατέµνοντες. διὰ ταῦτα 

οὕτω μεγάλα ὑμᾶς λανθάνει καὶ διανεκῆ σώματα τῆς ιο 
οὐσίας πεφυκότα. καὶ νῦν τοσοῦτόν σε λέληθεν, ὥστε 
οἴει εἶναί τι ἢ πάθος ἢ οὐσίαν, ἣ περὶ μὶν ἀμφότερα 
ταῦτα ἴστιν ἅμα, περὶ δὲ ἑκάτερον οὔ, ἢ αὖ περὶ μὲν ϐ 
ἑκάτερον, περὶ δὲ ἀμφότερα οὔ: οὕτως ἁλογίστως καὶ 
ἀσκέπτως καὶ εὐήθως καὶ ἀδιανοήτως διάκεισθε. 1 

ΣΩ. Τοιαῦτα, ὦ Ἱππία, τὰ ἡμέτερά ἐσειν, οὐχ οἷα 
βούλεταί τις, φασὶν ἄνθρωποι ἑκάσευτε παροιμιαζόµενοι, 
ἁλλ᾽ οἷα δύναται. ἀλλὰ σὐ ἡμᾶς ὀνίνης ἀεὶ νουθετῶν, 
ἐπεὶ καὶ νῦν, πρὶν ὑπὸ σοῦ ταῦτα νουθετηθῆναι, ὡς 
εὐήθως διεκείµεθα, ἔτι σοι μᾶλλον ἐγὼ ἐπιδείξω, εἰπὼν 30 
ἃ διανοούµεθα περὶ αὐτῶν, ἢ μὴ εἴπω; [] 

1Π. Εἰδύόει μὲν ἐρεῖς, ὦ Σώκφατες. οἶδα γὰρ ἑκά- 
στου τῶν περὶ τοὺς λόγους ὡς διώκεινται"' Όμως ὅ εἴ 
τι σοὶ ἤδιον, λέγε. 

20. ᾽Αλιὰ μὴν ἧδιόν γε. ἡμεῖς γάρ, ὦ βέκιστε, 15 {04 
οὕτως ἀβέλτεροι ἦμεν, πρίν σε ταῦτ' εἰπεῖν, ὥστε δόξαν 
εἴχομεν περὶ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, ὡς ἑκάτερος ἡμῶν εἷς ἐσεί, 
τοῦεο δέ, ὃ ἑκάτερος ἡμῶν εἴη, οὐκ ἄρα εἴημεν ἀμφό- 
τεροι' οὐ γὰρ εἰς ἐσμέν, ἀλλὰ δύο. οὕτως εὐηθικῶς εἴχο- 
μεν. νῦν δὲ παρὰ σοῦ ἤδη ἀνεδιδάγθημεν, ὅτι εἰ μὲν πο E 
δύο ἀμφότεροί ἐσμέν, δύο καὶ ἑκάτερον ἡμῶν ἀνάγκη 
εἶναι, εἰ δὲ εἷς ἑκάτερος, ἕνα καὶ ἀμφοτέρους ἀνάγκη: 
οὐ γὰρ οἷόν τε διανεκεῖ λόγω τῆς οὐσίας κατὰ Ἱππίαν 
ἄλλως ἔχειν, ἀλλ’ ὃ ἂν ἁμφότερα ᾖ, τοῦτο καὶ ἑκάτερον, 
καὶ ὃ ἑκάτερον, ἁμφότερα εἶναι. πεπεισμένος δὴ νῦν αδ 
ἐγὼ ὑπὸ σοῦ ἐνθάδε κάθηµαι. πρότερον μέντοι, ὦ Ἱππία, 
ὑπόμνησόν µε" πύτερον εἷς ἐσμὲν ἐγώ τε καὶ σύ, ἢ σύ τε 
δύο κἀγὼ δύο; 

1Π. Τί λέγει, ὦ Σώκρατες: 
Σ0,. Ταῦτα ἄπερ λέγω" φοβοῦμαι γάρ σε σαφῶς ιο 

λέγειν, ὅτι µοι χαλεπαίνεις, ἐπειδάν τι δόξης σαυτῷ λέ- 

γειν. ὅμως ὅ᾽ ἔτι µοι εἰπέ: οὐχ εἷς ἡμῶν ἑκάτερός ἐστι 
καὶ πέπονθε τοῦτο, εἷς εἶναι; 

1Π. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ εἷς, καὶ περιτεὸς ἂν εἴη ἑκάτερος 15 
ἡμῶν. ἢ οὐ τὸ ἓν περιττὸν ἡγεῖ; 

1Π. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Ἡ καὶ ἀμφότεροι οὖν περιετοί ἐσμεν δύο ὄντες; 
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{Π. 
Σ0, 

Οὐκ ἂν εἴη, ὦ Σώκρατες. 
Αλ’ ἄρτιοί γε ἀμφότεροι. ἡ γάρ; 

1Π. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Μῶν οὖν, ὅτι ἀμφότεροι ἄρτιοι, τούτον ἔνεκεν 
σ καὶ ἑκάτερος ἄρτιος ἡμῶν ἐστίν: 

ΠΠ. Οὐ δἥεα. 
u S. Οὐκ ἄρα πᾶσα ἀνάγκη, ὡς νῦν δὴ ἔλεγες, ἃ 

ὢν ἀμφότεροι καὶ ἑκάτερον, καὶ ἃ ἂν ἑκάτερος καὶ ἅμ- 

φοτέρους εἶναι. 
ο. ΙΠ. Οὐ τά γετοιαῦτα, ἀλλ οἷα ἐγὼ πρότερον ἔχεγον. 

ΣΩ. Ἐξαρκε, ὦ Ἱππία" ἀγαπητά γὰρ καὶ ταῦτα, 
ἐπειδὴ τὰ μὲν οὕτω φαίνεται, τὰ δ᾽ οὐχ οὕτως ἴγοντα. 
καὶ γὰρ ἐγὼ ἴλεγον, εἰ µέανησαι Όθεν οὗτος ὁ λόγος 
ἀέθη, ὅτι ἡ διὰ τῆς ὄψεως καὶ δι ἀκοῆς ἡδονὴ οὐ 

Ιδτούτῳ εἶεν καλαί, ὃ τι ευγχάνοιεν ἑκατέρα μὲν αὐτῶν 
ο εἶναι πεπονθνία, ἀμφότεραι δὲ μή, ἢ ἀμφότεραι μέν, 

ἑκατέρα δὲ µή, ἀλλ' ἐκείνω, ᾧ ὠμφότεφαί τε καὶ ἑκατέρα, 
διότι συνεχώρεις ἐμφοτέρας τε αὐτᾶς εἶναι καλὰς καὶ 
ἑκατέραν. τούτου δὲ ἕνεκα τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐπ᾽ ἀμφύτερα 

456 30 ἑπομένῃ ὥμην, εἴπερ ἁμφότερά ἐσει καλά, ταύτῃ δεῖν 
αὐτὰ καλὰ εἶναι, τῇ δὲ κατὰ τὰ ἕτερα ἀπολειπομένῃ μή. 
καὶ ἴτι νῦν οἴομαι, ἀλλά µοι λέγε, ὥσπερ ἐξ ἀργῆς' ἡ 
δὲ ὄψεως ἡδονὴ καὶ ἡ δύ ἀκοῆς, εἴπερ ἀμφύτεραί τ) 

D εἰσὶ καλαὶ καὶ ἑκατέρα, ἄρ ὃ ποιεῖ αὐτὰς καλὰς οὐχὶ καὶ 
35 ἁμφοτέφαις γε αὐταῖς ἔπεται καὶ ἑκατέρα, 

1Π. Πάνυ γε. 
ΣΩ. 40 οὖν ὅτι ἡδονὴ ἑκατέρα τ ἐστὶ καὶ ἁμφό- 

τεραι, διὰ τοῦτο ἂν εἶεν καλαί; ἢ διὰ τοῦτο μὲν καὶ 
αἱ ἄλλαι πᾶσαι ἂν οὐδὶν τούτων ἧττον εἶεν καλαί; οὐδὲν 

30 γὰρ ἧττον ἡδοναὶ ἐφάνησαν οὖσαι, εἰ µέμνησαι. 
1Π. ΠΜέμνημαι. 
Σ0. αἱ) ὅτι γε δι ὄψεως καὶ ἀκοῆς αὗταί εἶσι, 

διὰ τοῦτο ἐλέγετο καλὰς αὐτὰς εἶναι. 

Ε 1Π. Καὶ ἐῤῥήδη οὕτως. 
as Σ0. Σκόπει δέ, εἰ ἁληθῆ Ἰέγω. ἐλέγεο γάρ, ὡς 

ἐγὼ µνήµης ἔχω, τοῦτ) εἶναι καλὸν τὸ ἠδύ, οὐ πᾶν, 
ἀιχ ὃ ἂν δι ὄψεως καὶ ἀκοῆς ᾖ. 

ΠΠ. ᾽Αληθῆ. 
ΣΑ. Οὐκοῦν τοῦτό γε τὸ πάθος ἀμφοτέραις μὲν 

40 ἔπεται, ἑκατέρᾳ ὅ' οὔ; οὐ γάρ που ἑκάτερόν γε αὐτῶν, 

ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγετο, δι ἀμφοτέρων ἐστίν, ἀλλ’ 
ἀμφότερα μὲν δί ἀμφοῖν, ἑκάτερον ὃ᾽ οὔ. ἴσει ταῦτα; 

1Π. Ἔσειν. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα τούτῳ γε ἑκάτερον αὐτῶν ἐσεὶ καλόν, 

5 ὃ μὴ ἔπεται ἑκατέρῳ' τὸ γὰρ ἀμφύτερον ἑκατέρῳ οὐχ 
ἔπεται: ὥστε ἀμφότερα μὲν αὐτὰ φάναι καλὰ κατὰ τὴν 
ὑπόθεσιν ἔξεσειν, ἑκάτερον δὲ οὐκ ἔξκοτιν. ἢ πῶς λέγο- 

µεν; οὐκ ἀνάγκη; 
1Π. Φαίνεται. 
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ΣΩ. Φῶμεν οὖν ἀμφύτερα μὲν καλὰ εἶναι, ἱκάτερον 1905 

δὲ μὴ φώμεν; 
1Π. Τί γὰρ καλύει; 

20. Τόδε ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ φίλε, κωλύειν, ὅτι ἦν 
που ἡμῖν τὰ μὲν οὕτως ἐπιγιγνόμενα ἑκάσεοις, εἴπερ ἅμ- ὅ 

φοτέροις ἐπιγέγνοιευ, καὶ ἑκατέρῳ, καὶ εἴπερ ἑκατέρῳ, 
καὶ ἀμφοτέροις, ὥπαντα ὅσα σὺ διῆλθες. ἡ γάρ: 

1Π. Ναί. 

Σῳ, Ὁ δὲ γι αὖ ἐγὼ διῇλθον, οὔ- ὧν δὲ ἦν καὶ 
αὐτὸ τὸ ἑκάτερον καὶ τὸ ἀμφότερον. ἴστιν οὕτωςς ο 

1Π. "Ἔστιν. 
28. Ποτέρων οὖν, ὦ Ἱππία, δοκεῖ σοι τὸ καλὸν ἩΒ 

εἶναι: πότερον ὧν σὺ ἔλεγες: εἴπερ ἐγὼ ἠαχυρὺς καὶ σύ, 
καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἐγὼ δίκαιος καὶ σύ, καὶ ἀμφό- 
τεροι, καὶ εἴπερ ἀμφότεροι, καὶ ἑκάτερος: οὕτω δὴ καὶ 15 408 
εἴπερ ἐγὼ καλὸς καὶ σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ ἅμ- 
φότεφοε, καὶ ἑκάτερος; ἢ οὐδὲν κωλύει, ὥσπερ ἀρείων 
ὄνεων τινῶν ἀμφοτέρων τάχα μὲν ἑκάτερα περιτὰ εἶναι, 
τάχα δ᾽ ἄρτια, καὶ αὖ ἀθῥήτων ἑκατέρων ὄντων τάχα 
μὶν ῥητὰ τὰ συναµφότερα εἶναι, τάχα ὅ᾽ ἄῤῥητα, καὶ 
ἄλλα µυρία τοιαῦτα, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ ἔφην ἐμοὶ προφαίνε- 
σθαι; ποτέρων δὴ τίθης τὸ καλόν; ἢ ὥσπερ ἐμοὶ περὶ 
αὐτοῦ καταφαίνεται, καὶ σοί; ποὶλὴ γὰρ ἀλογία ἔμοιγε 

δοκεῖ εἶναι ἀμφοτέρσυς μὲν ἡμᾶς εἶναι καλούς, ἑκώτερον 
δὲ µή, ἢ ἑκάτερον μέν, ἀμφοτέρους δὲ µή, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν B 
τῶν τοιούτων. οὕτως αἱρεῖ, ὥσπερ ἐγώ, ἢ ̓ χείνως: 

1Π. Οὕτως ἔγωγε, ὦ Σώκφατες. 
Σϱ. Εὺ γε σὺ ποιῶν, ὦ Ἱππία, ἵνα καὶ ἁπαλλα- 

γῶμεν πλείονος ζηεήσεως. εἰ γὰρ τούτων γ ἐστὶ τὸ κα- 
λόν, οὐκ ἂν ἔτι εἴη τὸ δι ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἡδὺ καλόν. 308 
ἀμφότερα μὶν γὰρ ποιεῖ καλὰ τὸ δί ὄψεως καὶ ἀκοῆς, 
ἑκάτερον δ᾽ οὔ. τοῦτο ὃ᾽ ἦν ἀδύνατον, ας ἐγώ τε καὶ 
σὺ δὴ ὠμολογοῦμεν, ὦ Ἱαπία. 

1Π. ἉὩμολογοῦμεν γάρ. ' 
Σ9. ᾽Αδύνατον ἄρα τὸ δι ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἠδὺ 35 

καλὸν εἶναι, ἐπειδή γε καλὸν γιγνόµενον τῶν ἀδυνάεων 
τι παρέχεται. 

1Π. Ἔσει ταῦτα. 
29. Αέγεε δὴ πάλιν, φήσει, ἐξ ἀργῆς, ἐπειδὴ τού- 

του διημάρτετε" τί φατὲ εἶναι τοῦτο τὸ καλὸν τὸ ἐπ 40 
ομφοτέφραις ταῖς ἠδοναῖς, δὲ ὅ τι ταύτας πρὸ τῶν ἄλλων Ε 
ειµήσαντεες καλὰς ὠνομάσατε; Ανάγκη δή µοι δοκεῖ εἶναι, 
ὦ Ἱππία, λέγειν, ὅτι ἀσινέσταται αὗκαι τῶν ἡδονῶν εἰσὶ 
καὶ βέλτισται, καὶ ἀμφότεφαι καὶ ἑκατέρα. ἢ οὐ τι ἔχεις 
λέγειν ἄλλο, ὦ διαφέρονοι τῶν ἄλλων; Ὀ] 

ΙΠ. Οὐδαμῶς' εῷ ὄντι γὰρ βέλεισεαί εἶσιν. 
Σ9. Τοῦτ ἄρα, φήσε, λέγεε δή τὸ καλὸν εἶναι, 

ἡδονὴν ὠφέλιμον; ᾿Ἑοίκαμεν, φήσω ἔγωγε. οὐ δές 
1Π. Καὶ ἐγώ. 
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Σ9. Οὐκοῦν ὠφέλιμον, φήσει, τὸ ποιοῦν τἀγαθόν, ἡμῶν προπηλακίζομαι, ἐπειδὰν ἐπιδεξω. λέγετε γάφ µε 
τὸ δὲ ποιοῦν καὶ τὸ ποιούµενον ἕτερον νῦν δὴ ἐφάνη, ἅπερ καὶ σὐ νῦν λέγεις, ας ἠλίθιά τε καὶ ομικρὰ καὶ 
καὶ εἷς τὸν πρότερον λόγον ἥκει ὑμῖν ὁ λόγος; οὔτε γὰρ οὐδενὸς ἄξια πραγµατεύοµαι. ἐπειδὰν δὲ αὖ ἀναπεισθες 

304 τὸ ἀγαθὸν ἂν εἴη καλὸν οὔτε τὸ καλὸν ἀγαθόν, εἴπῳ ἡὑφ ὑμῶν λέγω ἅπερ ἡμεῖ, ὧς πολὺ κράτιοτόν ἐστιν 
δ ἄλλο αὐτῶν ἑκάτερόν ἐστι. Παντός γε μᾶλλον, φήσοµεν, οἷόν τ’ εἶναι λόγον εὖ καὶ καλῶς καταστησάµενον πεφαί- ὁ 
ὦ Ἱππία, ἂν σωφρονῶμεν' οὐ γάρ που Θέμις τῷ ὀρθῶς νειν ἐν δικαστηρίῳ ἢ ἐν ἅλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὑπό τε ἄλλων Ὦ 
λέγονει μὴ συγχωρεῖν. τινῶν τῶν ἐνθάδε καὶ ὑπὸ τούτον τοῦ ἀνθρώπου τοῦ 

1Π. ᾽αιλὰ δή γ’, ὦ Σώκρατες, τί οἴει ταῦτ εἶναι ἀεί µε ἐλέγχοντος πάντα κακὰ ἀκούω. καὶ γάρ µοι τυγ- δί 
400 Ευνάπαντα; κρίσµατά τοί ἐστι καὶ περιεµήµατα τῶν λόγων, χάνει ἐγγύτατα γένους ὤν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ οὐκιῶν. ἐπειδὰν 

10 περ ἄρει ἴλεγον, κατὰ βραχὺ διηρηµένα. ἀλλ ἐκενο οὖν εἰσέλθω οἴκαδε εἰς ἐμαυτοῦ καί µου ἀκούση ταῦτα Ιὸ 
καὶ κα]ὸν καὶ πολλοῦ ἄξιον, οἷόν τ᾽ εἶναι εὖ καὶ καλῶς λέγοντος, ἐρωτᾷ, εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τοὶμῶν περὶ καλῶν 
λόγον καταστησάµενον ἐν δικαστηρίω ἢ ἐν βουλευτηρίῳ ἐπιτηδευμάτων διαλέγεσθαι, οὕτω φανερῶφ ἐξελεγχόμενος 

Ν΄ ἢ ἐπ ἄλλη τινὶ ἀρχῇ, πρὸς ἣν ἂν ὁ λόγος ᾖ, πείσαντα περὶ τοῦ καλοῦ, ὄει οὐδ' αὐτὸ τοῦτο, ὅ τί ποτ᾽ ἴσειν, 

οἴχεσθαι φέροντα οὐ τὰ σµικρύτατα ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν οἶδα. Καΐίτοι πῶς σὺ εἶσε, φησίν, ἢ Ἰόγον ὅστις καὶῶς 
16 ἄθλων, σωτηρίαν αὐτοῦ τε καὶ τῶν αὐτοῦ χρημάτων καὶ κατετήσατο ἢ µή, ἢ ἄλλην πρᾶξιν ἠντινοῦν, τὸ καλὸν is E 

φίλων. τούτων οὖν χρὴ ἀντέχεσθαι, χαίΐρειν ἑάσαντα τὰς ἀγνοῶν; καὶ ὁπότε οὕτω διάκεισαε, οἴει σοι κφεῖττον εἶναι 
σµικρολογίας ταύτας, ἵνα μὴ δοκῆ λίαν ἀνόητος εἶναι ζῆν μᾶλλον ἢ τεθνάναι; Συµβέβηκε δή µοι, ὅπερ λέγω, 
λήρους καὶ φλναρίας ὥσπερ νῦν µεταχειριζόμενος. κακῶς μὲν ὑφ ὑμῶν ἀκούειν καὶ ὀνειδίζεσθαι, κακῶς 

Σ0. Ὦ Ἱππία φίλε, σὺ μὲν µακάριος εἶ, ὅτι τε δὲ ὑπ' ἐκείνου. ἀλλὰ γὰρ ἴσως ἀναγκαῖον ὑπομένειν ταῦτα 
44 οἶσθα ὢ χρὴ ἐπιτηδεύεν ἄνθρωπον καὶ ἐπιτετήδευκας πάντα: οὐδὶν γὰρ ἄτοπον, εἰ ὠφελούμην. ἐγὼ οὖν μοι 

Ἱκανῶς, ας φῄς' ἐμὲ δὲ δαιµονία τις τύχη, ὡς ἔοικε, δοκῶ, ὦ Ἱππία, ἀφιλῆσθαι ἀπὸ τῆς ἀμφοτέρων ὑμῶν 
ὃ κατέχει, ὅστις πλανῶμαι μὶν καὶ ἀπορῶ ἀεί, ἐπιδεικνὺς ὁμιλίας' τὴν γὰρ παροιµίαν ὃ τί ποτε λέγει, τὸ χαλεπὰ 

δὲ εν ἐμαντοῦ ἀπορίαν ὑμῖν τοῖς σοφοῖς λόγω αὖ ὑπὸ τὰ καλά, δοκῶ µοι εἰδέναι. 
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A. 

αίων ιονυσίῳ εὖ πράττειν. 

Αιατρίφης ἐγὼ παρ ὑμῖν χρόνον τοσοῦτον καὶ διοι- 
κῶν τὴν ὑμετέραν ἀργὴν πεπιστευµένος πάντων μάλι- 
στα, τὰς ὠφελείας ὑμῶν ἰαμβανόντων, τὰς διαβολὰς 

δυσχερεῖς οὔσας ὑπέμενον' ᾖδειν γὰρ ὅτι τῶν ἁμοτέρων 
5 οὐδὲν ἐμοῦ συνεΒέλοντος ὑμῖν δύξει πεπρᾶχθαι: πάντες 

γὰρ οἱ συμπολιτευόµενοι μεθ’ ἡμῶν ὑπάρχονσί µοι µάρ- 
Β τυρες, ὧν ἐγὼ πολλοῖς συνηγωνισάµην, ἀπολύσας αὐτοὺς 

οὐ σμικρᾶς ζημίας. αὐτοκράταρ δὲ πολλάκις τὴν ὑμετέραν 
πόλιν διαφυνλάξας ἀπεπέμφθην ὠτιμότερον ἢ πτωχὸν 

10 ὑμῶν ὠποστελλόντων προσήκει καὶ κελευόντων ἐκπλεῦσαι, 
τοσοῦτον παρ ὑμῖν διαερίφαντα χρόνον. ἐγὼ μὶν οὖν 
περὶ ἐμαντοῦ βουλεύσομαι τὸν λοιπὸν τρόπον ἀἄπανθρω- 
πότερον, σὺ δὲ τοιοῦτος ὤν τύραννος οὐνήσεις μόνος. τὸ 

ο δὲ χρυσίον τὸ Ἰαμπρόν, ὅπερ ἴδωκας εἰς ἀποστολήν, ἄγει 
Ι5 σοι Βακχεῖος ὁ τὴν ἐπιστολὴν φέρων" οὔτε γὰρ ἐφόδιον 

ἐκεῖνό γ ἦν ἱκανὸν οὔτε πρὸς τὸν ἄλλον βίον ξυµφέρον, 
ἀδοξίαν δὲ π]είστην μὶν τῷ διδόντι σοὶ παρασκευάζον, 
οὐ πολλῷ δὲ ἐλάττω κἀμοὶ λαμβάνονει, διόπερ οὐ λαμ- 
βάνω" σοὶ δ' οὐδὲν διαφέρει δῆλον ὅτι καὶ λαβεῖν καὶ 
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ρω» Θεράπευσον ὥσπερ ἐμέ' κἀγὼ γάρ ἱκανῶς ὑπὸ 
σοῦ τεθεράπευµαι' καί µοι τὸ τοῦ Εὐριπίδου κατὰ Ὦ 
καιρὸν ἴστιν εἰπεῖν, ὅτι σοὶ πραγμάτων ἄλλων ποτὲ 
ἑυμπεσόντων 

εὔξει τοιοῦτον ἄνδρα σοι παρεστάναι. 8 
ὑπομνῆσαι δέ σε βούλομαι διότι καὶ τῶν ἄλλων τραγω- 

δοποιῶν οἱ πλεΐστοι, ὅταν ὑπό τινος ἀποθνήσκοντα τύ- 
ραννον εἰσάγωσιν, ἀναβοῶντα ποιοῦσι 

φίλων ἔρημος, ὦ τάλας, ἀπόλλυμαι: 

χρυσίου δὲ σπάνει ἀπολλύμενον οὐδεὶς πεποίηκε. κἀκεῖνο 10 
δὲ τὸ ποίηµα τοῖς φοῦν ἔχουσιν οὐ κακῶς ἔχειν δοκεῖ 

οὗ. χρνσὸς ὠγλαὸὺς σπανιώτατος ἐν θνατῶν ὅνσ- 
εἰπίστῳ βίω, 

οὐδ᾽ ἀδώμας οὐδ) ἀργύρου κλῖναι πρὺς ἄνθρω- 
πον δοκιμαζόμεν' ἀσεράπτει πρὸς ὄψεις 15 

οὐδὲ γαίας εὐρυπίδου γόνιμοι βρίθοντες αὐτάρ- 
κεις γύαε, 

ὡς ἀγαθῶν ἀνδρῶν ὁμοφράδμων νόησις. 
ἴῤῥωσο, καὶ γέγνωσκε τοσοῦτον ἡμῶν διημαρτηκώς, ἵνα Β 
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oũrc⸗ τοσοῦτον, ὥσεε κομισάµενος ἄλλον τινὰ τῶν ἱταί- αρὸς τοὺς ἄλλους βέλτιον προσφέρη. 30 
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398 Ἠκουσα ᾿Αρχεδήμου Ότι σὺ ἡγεῖ χρῆναι περὶ σοῦ μὴ 
µόνον ἐμὲ ἠσνχίαν ἄγειν ἁλιὰ καὶ τοὺς ἐμοὺς ἐπιτηδείους 
τοῦ φλαῦρόν τι ποιεῖν ἢ λέγειν περὶ σοῦ" «4ίωνα δὲ µό- 

6 νον ἐξαίρετον ποιεῖ' οὗτος δὲ ὁ λόγος σηµαίνει, τὸ «4ΐίωνα 
ϱ ἐξαίρετον εἶναι, ὅτι οὐκ ἄρχω ἐγὼ τῶν ἐμῶν ἐπιτηδείων: 
εἰγὰρ ἦρχον ἐγὼ οὕεω εῶν τε ἄλλων καὶ σοῦ καὶ 4ΐωνος, 
πλείω ὤν ἦν ὑμῖν τε πᾶσιν ἀγαθὰ τοῖς τε ἄλλοις ᾿ Ελλη- 
σιν, ὡς ἐγώ φηµι. νῦν δὲ μέγας ἐγώ εἰμι ἐμαυτὸν παρέ- 

Ίων τῷ ἐμῷ λόγῳ ἑπόμενον. καὶ ταῦτα λέγω ὡς οὐχ 
10 ἡγιές τι Κρατιστόλου καὶ Πολυξένου πρὺς οἳ εἰρηκότων, 

Ὁ ὧν φασὶ λέγειν τὸν ἕτερον ὅτι ἀκούοι Ὀλυμπίασι πολιῶν 
399 τινῶν τῶν μετ ἐμοῦ σε κακηγορούντων. ἴσως γάρ ὀξύτε- 

ον ἐμοῦ ἁπούει' ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἤκουσα. χρὴ δὲ, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, οὗτωσί σε ποιεῖν τοῦ λοιποῦ, ὅταν τι τοιοῦ- 

Ίδτον λέγη τις περὶ ἡμῶν τινός, γράμματα πέµψαντα ἐμὲ 
ἐρέσθαι" ἐγὼ γὰρ τἀληθῆ λέγειν οὔτε ὀκνήσω οὔτε αἰσχυ- 
νοῦμαι. ἐμοὶ δὲ δἡὴ καὶ σοὶ τὰ πρὺς ἀλλήλους οὑτωσὶ 
τυγχάνει ἔχοντα" οὔτε αὐτοὶ ἀγνῶτές ἐσμεν οὐδενὶ Ἑλλή- 
νῶν ὡς ἔπος εὐπεῖν, οὖτε ἡ συνουσία ἡμῶν σιγᾶται. μὴ 

Ε ολανθανέτω δέ σε ὅτι οὐδ᾽ εὖἷς τὸν ἔπειτα χρόνον σιγηθή- 
σεται: τοιοῦτοι οἱ παραδεδεγµένοι εἰσὶν αὐτήν, ἄτε οὐκ 
ὀλίγην γεγενηµένην οὐδ' ἠρέμα. τί οὖν δὴ ἀέγω; νυνὶ 
ἐρῶ ἄνωθεν ἀρξάμενος. πέφυκε ξυνιέναι εἰς ταὐτὸ φρό- 
νησίς τε καὶ δύναμις µεγάλη, καὶ ταῦε᾽ ἄλληλ' ἀεὶ διώκει 

πο καὶ ζητεῖ καὶ ξυγγίγνεται" ἔπειτα καὶ οἱ ἄνθρωποι χαί- 

ρουσι περὶ τούτων αὐὗτοί τε διαλεγόμενοι καὶ ἄλλων ἀκού- 
811 οντες ἐν τε ἰδίαις ἔυνουσίαις καὶ ἐν ταῖς ποιήσεσιν, οἷον 

καὶ περὶ Ἱέρωνος ὅταν διαλέγωνται ἄνθρωποι καὶ Παυ- 
σανίου τοῦ ακεδαιμονίου, Ἰαΐρουσι τὴν διμµωνίδου ξυν- 

10 ουσίαν παραφέροντες, ἅ τε ἴπφαξε καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 

καὶ Περίανδρον τὸν Κορίνθιον καὶ Θαλῆν τὸν Μιλήσιον 

400 ἡμνεῖν εἰώθασιν ἅμα, καὶ Περικλέα καὶ ᾿Αναξαγόραν, καὶ 

Κροῖσον αὖ καὶ Σόλωνα ὡς σοφοὺς καὶ Κῦρον ὡς δυνά- 
στην. καὶ δὴ ταῦτα μιμούμενοι οἱ ποιηταὶ Κρέοντα μὲν 
καὶ Ταρεσίαν συνάγονσι, Πολύειδον δὲ καὶ Μίνω, ᾿άγα- 
µέμνονα δὲ καὶ Νέστορα καὶ ᾿Οδυσσέα καὶ Παλαμήδη. Β 
ὡς ὅ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ Προμηθέα «4 ταύτῃ πῃ συνῆγον 5 
οἱ πρώτοι ἄνθρωποι. τούτων δὲ τοὺς μὲν εἰς διαφοράν, 
τοὺς ὃ᾽ εἰς φιλίαν ἀλλήλοις ἠόντας, τοὺς δὲ τοτὲ μὲν εἰς 
φιλίαν, τοτὲ ὅ ες διαφοράν, καὶ τὰ μὶν ὁμονοοῦντας, 
τὰ δὲ διαφεροµένους ἄδουσι. πάντα δὴ ταῦτα λέγω τόδε 
βουλόμενος ἐνδείξασθαι, ὅτι οὐκ ἐπειδὰν ἡμεῖς τελευτή- 19 
σώμεν καὶ οἱ λόγοι οἱ περὶ ἡμῶν αὐτῶν σεσιγήσονταε, 
ὥστε ἐπιμελητέον αὐτῶν ἐστίν. ἀνάγκη γάρ, ὡς ἔοικε, ϐ 
µέλειν ἡμῖν καὶ τοῦ ἔπειτα χρόνου, ἐπειδὴ καὶ τυγχάνουσι 
κατά τινα φύσιν οἳ μὲν ἀνδραποδωδέστατοι οὐδὶν φρον- 
τίζοντες αὐτοῦ, οἱ ὅ) ἐπιεικέσεατοι πᾶν ποιοῦντες ὅπως 15 
ἂν εἰριτὸν ἔπειτα χρόνον εὖ ἀκούσωσιν. ὃ δὴ καὶ ἐγὼ 
τεκµήριον ποιοῦμαι ὅτι ἴστι τις αἴσθησις τοῖς τεθνεῶσι 
τῶν ἐνθάδε' αἱ γὰρ βέλεισεαι ψυχαὶ µαντεύονται ταῦτα 
οὕτως ἔχειν, αἳ δὲ µοχθηρόσαται οὔ φασι, κυριώτερα δὲ ρ 
τὰ τῶν ΦΔείων ἀνδρῶν μαντεύματα ἢ τὰ τῶν µή. οἶμαι ο µ 
ð ἔγωγε τοῖς ἔμπροσθεν, περὶ ὧν λέγω, εἰ ἐξείη αὐτοῖς 
ἐπανορθώσασθαι τὰς αὐτῶν συνουσίας, πάνυ ἂν σπον- 
δάσαι ὥστε βεἰτίω λέγεσθαι περὶ αὐτῶν ἢ νῦν. τοῦτο 
οὖν ἡμῖν ζει σὺν Θεῷ εὐπεῖν ἔξεστιν, εἴ τι ἄρα μὴ καὶῶς 
πέπφακται κατὰ τὴν ἔμπροσθεν συνουσίαν, ἐπανορθώ- 15 
σασθαι καὶ ἔργῳ καὶ λόγω" περὶ γὰρ φιλοσοφίαν φημὶ 
ἐγὼ τἦν ἀληθινὴν δόξαν ἴσεσθαι ἡμῶν μὲν ὄντων ἔπιι- ἕἘ 
κῶν βελείω, φαύλων δὲ τοὐναντίον. καί τοι περὶ τούτου 
ἡμεῖς ἐπιμειούμενοι οὐδὲν ἂν εὐσεβέσεερον πράττοιµεν, 
οὐδ' ἁμελοῦντες ἀσεβέστερον. ὡς δὴ δεῖ γίγνεσθαι, καὶ τὸ 
τὸ δίκαιον ᾗ ἔχει, ἐγὼ φράσω. ἤλθον . ἐγὼ εἰς Σικελίαν 
δόξαν ἔχων πολὺ τῶν ἐν φιλοσοφία διαφέρει», βουλόμε- 
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31418 νος δὲ ἐλθὼν ες Συρακούσας συμµάρτυφα λαβεῖν σέ, 

ἵνα δή µσε τιμῶτο φιλοσοφία καὶ παρὰ τῷ πλήθει. τοῦτο 
δ’ οὐκ εὐαγές µοι ἀπέβη. τὸ δ' αἴτιον οὐ λέγω Όπερ ἂν 
πολλοὶ εἴποιεν, ἆλλ ὅτι ἐφαίνου οὐ πάνν ἐμοὶ πιστεύειν 

δσύ, ἀλλ ἐμὶ μέν πως ἀποπέωφασθαι ἐθέλειν, ἑτέρους δὲ 
409 µιταπίµφασθαι, καὶ ζητεῖν τὸ πρᾶγμα τί τὸ ἐμόν ἔστιν, 

ἀπιστῶν, ας ἐμοὶ δοκεῖ. καὶ οἱ ἐπὶ τούτοις βοῶντες πολλοὶ 
ἠσαν, έχοντες ὡς σὺ ἐμοῦ μὶν καταπεφρόνηκας, ἄλλα 

Β οδὶ ἐσπούδακας. ταῦτα δὴ διαβεβόηται. ὃ δὲ μετὰ ταῦτα 
10 δίκαιόν ἐστι ποιεῖν, ἄκουε, ἵνα σοι καὶ εἀποκρένωμαι ὃ 

σὺ ἐρωτᾷς, πῶς χρὴ ἔχειν ἐμὶ καὶ οἳ πρὸς ἀλλήλους. εἰ 

μὲν ὅλως φιλοσοφίας καταπεφρόνηκας, ἐᾷν χαίΐφειν" εἰ 

δὲ παρ ἑεέρου ἀκήκοας ἢ αὐτὸς βελτίονα εὕρηκας τῶν 
παρ ἐμοί, ἐκεῖνα τίµα. εἰ ὅ ἄρα τὰ παρ ἡμῶν σοι 

15 ἀρέσκει, τιµητέον καὶ ἐμὶ μάλιστα. νῦν οὖν, ὥσπερ καὶ 

ἐξ ἀρχῆς, σὐ καθηγοῦ, ἔφομαι δὲ ἐμώ" τιμώµενος μὲν 

ο γὰρ ὑπὸ σοῦ τιµήσω σὲ, μὴ τιµώµένος δὲ ἠσυχίαν ἄξω. 

ποτ ἕει δὲ οὐ αν ἐμὲ τιμῶν καὶ τούτου καθηγούµενος φιλο- 

σοφίαν δύξεις τιμᾶν, καὶ αὐεὺ τοῦτο ὃ τι διεσκόπεις καὶ 
30 ἄλλως, πρὸς πολλῶν εὐδοξίαν σοι οἶσει ὡς φιλοσύφω ὄνει" 

ἐγὼ δὲ οἳ τιμῶν μὴ τιμιῶντα πλοῦτον δύξω ΘΒαυμάζειν 

τε καὶ διώκειν, τοῦτο ὅ᾽ ἵσμεν, ὅτι παρὰ πᾶσιν ὄνομα 
οὐ καλὸν ἔχει. ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, σοῦ μὲν τιμών- 
τος ὠμφοτέροις κύσμος, ἐμοῦ δὲ ὄνεδος ἀμφοῖν. περὶ 

ϱ35 μὶν οὖν τούτων ταῦτα. 

Τὸ δὲ σφαιφίον οὐκ ὀρθῶς ἴχει' δη]ώσει δὲ σοι ᾽4φ- 

103 τέδηµος, ἐπειδὰν ἱλθη. καὶ δὺ καὶ περὶ τοῦδε, ὃ τούτου 

τιµιώτερόν τ᾿ ἐσεὶ καὶ Θειότεφον, καὶ μήλα σφόδρ᾽ αὐτῷ 

δηλωτέον, ὑπὶρ οὗ σὺ πέποµφας ἀπορούμενος. φὴς γὰρ 

30 δὴ κατὰ τὺν ἐκείνου λόγον οὐχ ἱκανῶς ἀποδεδείχθαί σοι 

περὶ τῆς τοῦ πρώτου φύσεως. φφαστέον δή σοι ὃν αἰνιγ- 

μῶν, ἓν' ἄν τι ἡ δέλτος ἢ πόντου ἢ γῆς ἐν πτυχαῖᾳ πάθῃ, 
Εξ ὁ ἀναγνοὺς μὴ νῷῶ. ὧδε γὰρ ἔχει. περὶ τὸν πνεων 

' βασιλέα πάνε ἐσεὶ καὶ ἐκείρου ἕνεκα πάντα, καὶ ἐκείνο 

a αἴτιον ἁπάντων τῶν καλών. δεύτερον δὲ περὶ τὰ δεύτερα, 

καὶ τρίτον περὶ τὰ τρίτα. ἡ οὖν ἀνθρωπίνη Φυχὴ περὶ 

αὐτὰ ὀρέγεται μαθεῖν ποῖ ἄττα ἐατί, βλέπομσα εἰς τὰ 

313 αὐτῆς αυγγενῆ, ὧν οὐδὶν ἱκανῶς ἔχει. τοῦ δἡ βασιλέως 

πέρι καὶ ὧν εἶπων, οὐδὲν ἐστι τοιοῦτον. τὸ δὴ μετὰ τοῦτο 
«0 ἡ Ψυχή φησιν. ἀλλὰ ποῖόν τι μὴν τοῦ ἐστίν, ὢ παῖ 

ἀιοννσίου καὶ «ἰωφίδος, τὸ ἐρώτημα, ὃ πάντων αἴτιόν 

ἐστι κακῶνι μᾶλλον δὲ ἡ περὶ τούτον ὠδὶς ἐν τῇ υχῇ 
ἐγγωνομένη, ἣν εἰ µή τις ἐξαιρεθήσεται, τῆς ἀληθείας 

ὄντως οὐ μή ποτε τύχη. οὐ δὲ τοῦτο πρὸς ἐμὶ ἐν τῷ 

αδκήπω ὑπὸ ταῖς δάφναις αὐτὸς ἴφησθα ἐννενοηκέναι καὶ 

εἶναι σὺν εὕφρημα. καὶ ἐγὼ εἶπον Ότι τοῦτο εἰ φαίνοιτό 

σοι οὕτως ἔχειν, πολλών ἂν εἴης λόγων ἐμὲ ἀπολελυκώς. 
οὐ μὴν ἄλλω γὲ ποτ ἔφην ἐντετυχηκέναι τοῦθ' εὐρηκότι, 

αλλά ἡ πολλή µοι πραγματεία περὶ τοῦτ' εἴη. αὐ δὲ ἴσως 

Β 
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μὲν ἀκούσας του, τάχα δ᾽ ἂν Θείᾳ μοίρα κατὰ τοῦθ’ 
ὀρμήσας, ἴἔπειτα αὐτοῦ τὰς ἀποδείξεις ὡς ἔτων βεβείως 
οὐ κατέδησας, ὦλλ᾽ ἄττεις τοτὲ μὲν οὕτω, τοτὶ δὲ ἄλλως 
περὶ τὺ φανταζόµενον, τὸ δὲ οὐδέν ἐστι τοιοῦτον. καὶ 

τοῦτο οὐ σοὶ µόνω γέγονεν, ὠλλ εὖ ἴσθι µηδένα πώποτέ 
μου τὺ πρῶτον ἀκούσαντα ἴχειν ἄλλως πως ἢ οὕτω κατ 
ἀρχάς, καὶ ὁ μὲν πλείω ἔχων πράγματα, ὁ δὲ ἑλάτω 
µόγις ἁπαλλάττονται, σχεδὸν δὲ οὐδεὶς ὀλίγα. τούτων δὴ 
γεγονότων καὶ ἐχόντων οὕτω σχεδὸν κατὰ τὴν ἑωὴν δόξαν 

εὑρήκαμε» ὃ σὐ ἐπέστειλας, ὅπως δεῖ πρὺς ἀλλήλους ἡμᾶς 19 
ἔχειν. ἐπεὶ γὰφ βασανίζεις αὐτὰ ξυγγιγνόµενός τε ἄλλοις 

καὶ παραθεώµενος παρὰ τὰ τῶν ἅλλων καὶ αὐτὰ καθ 
αὐτά, νῦν σοι ταῦτά τε, εἰ ἀληθὴς ἡ βάσανος, προσφύ- ϐ 

σεται, καὶ οἰκεῖος τούτοις τε καὶ ἡμῖν ἴσε. πῶς οὖν οὗ 
ταῦε' ἔσται καὶ πάντα ἃ εἰρήκαμεν; τὸν Αρχέδημον νῦν 15 

τε ὀρθῶς ἐποίησας πέµφας, καὶ εὖ λοιπόν, ἐπειδὰν ἐ19ῃ 

πρὸς σὶ καὶ ἁπαγγείῃ τὰ παρ ἐμοῦ, μετὰ ταῦτα ἴσως 

ἄλλαι σε ἀπορίκι λήψονται. πέµψεις οὖν αὖθις, ἂν ὀρθῶς 

βουλεύην παφ᾽ ἐμὲ τὸν Αρχέδημον, ὁ ὅ᾽ ἐμπορευσάμενος, 

ἤξει πάλιν" καὶ τοῦτο ἐὰν δὶς ἢ ερὶς ποιήσῃο καὶ βασα- 39 Ε 
ψίσης εὰ παφ ἐμοῦ πεμφθέντα Ἱκανῶφ, Θαυμάζοιμ’ ἂν 

εἰ μὴ τὰ πρὶν ὠπορούμενα πολύ σοι διοίσει ἢ τὰ νῦν. 

Φαῤῥοῦντες οὖν ποιεῖτε οὕτως". οὗ μὴ γάρ ποτε τῆς ἐμ- 
ποφίας ταύτης οὔτε σὺ στείλης οὔτε ᾽Αμχέδημος ἐμποφρεύ- 

σεται καλλίω καὶ Θεοφελεοτέφαν. εὐλαβοῦ μέντοι µή ποτε δια 

ἐκπέση ταῦτα εἰς ἀνθρώπους ἀπαιδεύτους: σχεδὸν γάρ, | 
ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ἔστι τούτων πρὺς τοὺς πολ]οὺς κατα- 

γελασεύτερα ἀκούόματα, οὐδ’ αὖ πρὸς τοὺς εὐφνεῖς Όσυ- 
µαστότερά τε καὶ ἐνθονσιαστικώτερα. πολλώκις δὲ λεγύ- 
µενα καὶ ἀεὶ «ἀκουύμενα καὶ πολλὰ ἴτη µόγις, ὥσπερ 18 

χρυσός, ἐκκαθαίρεται μετὰ πολλῆς πφαγµατείας. ἃ δὲ 

Φαυμαστὸν αὐτοῦ γέγονεν, ἄκονσον. εἰσὶ γάρ ἄνθρωποι 
ταῦτα ἀκηκούτες καὶ π]είους, δυνατοὶ μὲν μαθεῖν, ὅυ- u 

νατοὶ δὲ μνημονεῦσαι καὶ βασανίσαντες πάντη πάντως 

πρῖναι, γέροντες ἤδη καὶ οὐκ ἐλάετω τριάκοντα ἑτῶν 35 
ἀκηκούτες, οἳ νῦν ἄρτι σφίσι φασὶ τὰ αὶν τότε ἀπιστό- 
τατα δύξαντα εἶναι νῦν πιστότατα καὶ ἐναργέστατα φαί- 
γεσθαι, ἃ δὲ τότε πιατύτατα, νῦν τοὐραντίον. πρὸς ταῦτ) 

οὖν σκοπῶν εὐλαβοῦ μή ποτέ σι µεταμελήσηῃ τῶν νῦν 
ἀναξίως ἐνπεσόγεων. μεγίστη δὲ φυλακὴ τὸ μὴ γράφειν 40 

ἁλλ’ ἐκμανθάνειν" οὐ γὰρ ἔσει τὰ γραφέντα μὴ οὐκ ἔκπε C 
σιῖν. διὰ ταῦτα οὐδὲν πώποτ ἐγὼ περὶ τούτων γέγραφα, 
οὐδ᾽ ἴστι σύγγραμμα Πλάτωνος οὐδὲν οὐδ' ἔσται, τὰ δὲ 

νῦν λεγόμενα Σωκράτους ἐσεὶ καλοῦ καὶ νέου γεγονύτος. 

ἔῤῥωσο καὶ πείθου, καὶ τὴν ἐπιστολὴν ταύτην νῦν πρῶτον 5 
πολλάκις ὠναγνοὺς πατάκανσον. 

Ταῦεα μὲν ταύτῃ. περὶ δὲ Πολυξένου ἐθαύμασας Ότι 
οὗ πέαφαιµέ σοι. ἐγὼ δὲ καὶ περὶ 4υκύφρονος καὶ τῶν ϐ 

ἄλλων τῶν παρὰ σοὶ ὄντων λέγω καὶ πάλαι καὶ νῦν τὸν 
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αὐτὸν λόγον, ὅτι πρὺς τὸ διαλεχθῆναι καὶ φύσει καὶ τῇ 
µεθύδῳ τῶν λόγων πάµπολυ διαφέρεις αὐτῶν, καὶ οὐ- 
δεὶς αὐτῶν ἑκὼν ἐξελέχεται, ὥς τινες ὑπολαμβάνουσιν, 
ἀλλ’ ἄκοντες. καὶ δοκεῖς μέντοι πάνυ μετρίως κεχρῆσθαί 

δτε αὐτοῖς καὶ δεδωρῆσθαι. ταῦτα μὲν περὶ τούτων, πολλὰ 
ὥς περὶ τοιούεων Φιλισείωνι δέ, εἰ μὶν αὐτὸς χρῆ, σφό- 
ὅρα χρῶ, εἰ δὲ οἷόν τε, ἈἘπευσίππῳ χρῆσον καὶ ἀπό- 
πεµψον. δεῖται δὲ σοῦ καὶ Ἐπεύσιππος' ὑπέαχετο δέ µοι 
καὶ Φιλιοτίων, εἰ οὗ ἀφίης αὐτόν, ἤξειν πφοθύμως 

ϱ. ἀφῆς ᾱ. 
. λατομιῶν ᾱ. — 7. ἄεί ει] εἴει µ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ β’. 

θήναξε Τὸν ἐκ τῶν λιθοτομιῶν εὖ ἐποίησας ἀφείᾳ, 
ἀὠαφρά δὲ ἡ δέησις καὶ περὶ τῶν οὐιετῶν αὐτοῦ καὶ 
περὶ Ἡγησίππον τοῦ ᾽Αρίστωνος" ἐπέστειλας γάρ µοι, 7os 
ἄν τις ἀδιῇ ἢ τοῦτον ἢ ἐκενους καὶ σὺ αἴσθῃ, μὴ 
ἐπιρέψειν. Καὶ περὶ 4υσικ]είδου τάληθὲς εἰπεῖν ἄξιον: 5315 
μόνος γὰρ τῶν ἐκ Σικελίας ᾽θήναξε ἀφικομένων οὐδὲν 
µιετεβάλετο περὶ τῆς σῆς καὶ ἐμῆς συνονσίας, ἆλλ εί τι 
ἀγαθὸν καὶ ἐπὶ τὰ βελείω λέγων περὶ τῶν γεγονότων 
διατελεῖ, ΄ 



Τ. 

408 Πλάτων «ιοννσίῳ χαίΐρειν ἐπιστείλας ἆρ ὀρθῶς ὢν 
Β τυγχάνοιμι τῆς βελτίστης προσρήσεως; ἢ μᾶλλον κατὰ τὴν 

ἐμὴν ουνήθειαν γράφων εὖ πράττειν, ὥσπερ εἴωθα ἐν 
ταῖς ἐπιστολαῖς τοὺς φίλους προσαγορφεύειν; σὺ μὲν γὰρ 

5 δὴ καὶ τὸν Θεόν, ὡς ἤγγειλαν οἳ τότε θεωροῦντες, προσ- 
εἶπες ἐν «Οελφοῖς αὐτῷ τούτῳ Θωπεύσας τῷ ῥήματι, καὶ 

γέγραφας, ὡς φασέ, 
ταῖρε καὶ ἠδόμενον βίοτον διάσωζε τυράννου” 

6 ἐγὼ δὲ οὐδὲ ἀνθρώπῳ κλήσει, μὴ ὅτι δὴ θεῷ, παρακε- 
10 λευσαίμην ἂν ὅρᾶν τοῦτο, Θεῷ μὲν ὅτι παρὰ φύσιν πφοσ- 

τάττοιμ᾽ ἄν, πύῤῥω γὰρ ἡδονῆς ἵδρυται καὶ λύπης τὸ 

Φεῖον, ἀνθρώπῳ δὲ ὅτι τὰ πολλά βλάρην ἡδονὴ καὶ λύπη 
409 γεννᾷ, δυόμαθίαν καὶ λήθην καὶ ἀφροσύνην καὶ ἵβριν 

τίκτουσα ἐν τῇ ψυγῇ. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως εἰρήσθω παρ 
16 ἐμοῦ περὶ τῆς προσρήσεως"' οὐ ὃ᾽ ἀναγνοὺς αὐτά, ὅπῃ 

βούλει δέξασθαι, ταύεῃ δέχου. 

Φασὶ ὃ) οὖκ ὀλέγοι λέγειν σε πρός τινας τῶν παρὰ οἳ 
Ὁ παρεσβευύντων, ὡς ἄρα σοῦ ποτὲ Ἰέγοντος ὠἀκούσας ἐγὼ 

μέλλοντος τάς τε "Ελληνίδας πόλεις ἐν Σικελία οὐκίδειν 

30 καὶ Συρακουσίους ἐπικουφίσαι, τὴν ἀρχὴν ἀντὶ τυρανρίδος 

εἰς βασιλείαν µεταστήσανεα, ταῦς ἄφα σἳ μὶν τότε δνε- 
κώλυσα, ὡς σὺ φῄής, σοῦ σφόδρα προθυμουμένου, νῦν 
δὲ οίωνα διδάσκοιµι ὁρᾶν αὐτὰ ταῦτα, καὶ τοῖς διανοή- 
µασι τοῖς σοῖς τὴν σὴν ἀρχὴν ἀφπιρούμεθά σε. οὐ ὅ᾽ εἰ 

Ε3δ μέν τι διὰ τοὺς λόγους τούτους ὠφελεῖ, γιγνώσκεις αὐτός, 
ἀδικεῖς ὁ) οὖν ἐμὲ τώναντία τῶν γενοµένων λέγων. ἄδην 
Τὰρ ὑπὸ Φιλισείδου καὶ ἄλλων πολλῶν πρὺς τοὺς µισθο- 

φόφους καὶ εἰς τὸ Σνρακονσίων πλῆθοςρ διεβλήθην διὰ 
τὸ µένειν ἐν ἀκροπόλει, τοὺς ὁ) ἔξωθεν, εἴ τι γίγνοιεο 

30 ἁμάρτημα, πᾶν εἷς ἐμὲ τρίπειν, οἳ φάσκοντας πάντα 
ἐμοὶ πείθεσθαι. οὐ δ᾽ αὐτὸς οἶσθα σαφέσεατα τῶν πο- 

3:16 ᾖΛιτικῶν ἐμὶ σοὶ κοινῇ πραγματευσάµενον ἑκόντα ὀλίγα δὴ 
440 κατ ἀρχάς, ὅπῃ πλέον ποιεῖν ἂν ᾠήθην, ἄλλα τε βραχέα 

ἄττα καὶ περὶ τὰ τῶν νόμων πφοοίµια σπουδάσαντα µε- 
ασ τρίως, χωρὶς ὧν σὺ προσέγραφας ἤ τις ἕτερος: ἀκούω 

γὰρ ὕσεερον ὑμῶν τινὰς αὐτὰ διασκευωφεῖν, δῆία μὴν 

κάτερα ἔσται τοῖς τὺ ἐμὸν ἦθδος δυναμένοις κρίνει. 

αλλ’ οὖν, ὕπερ ἀρτίως εἶπον, οὐ διαβο]ῆς πφοσδίοµαι 
πρός τε Συρακουσίους καὶ εἰ δή τινας ἑτέρους πείθεις 

Β ιο λέγων αὐτά, ἀλλὰ πολὺ μάλλον ἀπολογίας πρός τε τὴν 
προτέραν γενομένην διαβολὴν καὶ τὴν νῦν μετ ἐκείνην 
µείζω φυοµένην καὶ σφοδροτέραν. αρὺς δύο δή µοι διτ- 

τὰς ἀναγκαῖον ποιήσασθαι τὰς ἀπολογίας, πφῶτον μὲν 

ὡς εἰκότως σοι ἔφυγον ποινωνεῖν περὶ τὰ τῆς πόλεως 
πράγματα, τὸ δὲ δεύτερον ὡς οὐκ ἐμὴν ταύτην εἴρηκας 
συµβουλὴν οὐδὲ διακώλυσιν, μµέλλονεί σοι κατοικίζειν 
"Ελληνίδας πόλεις ἐωποδὼν ἐμὲ γεγενῆσθαι. τὴν οὖν ἀρχὴν 0 
ὧν εἶπον περὶ προτέρων ἄκονε πρότερον. 6 

Ἠϊθον καλούμενος εἰς Συρακούσας ὑπό τε σοῦ καὶ 

Δἱωνος, τοῦ μὲν δεδοκιµασµένου παρ ἐμοὶ καὶ ξένου πάλαι 
γεγονότος, ἐν ἡλικίᾳ δὲ ὄντος µέσῃ τε καὶ καθεστηκνία, 
ὧν δη παντάπασι χρεία τοῖς νοῦν καὶ σμικρὸν κεκτηµένοις | 
μέλλουσι περὶ τοσούτων ὅσα ἦν τότε τὰ σὰ βουλεύεσθαι, 

σοῦ δὲ ὄντος μὲν σφόδρα νέου, πολ]ῆς δὲ ἀπειρίας οὔσηᾳ Ἡ1 
περί σε τούτων ὧν ἔμπειρον ἴδει γεγονέναι, καὶ σφόδρα 
ἀγνῶτος ἐμοί. τὸ μετὰ τοῦτο εἴτ ἄνθρωπος εἴτε θεὺς Ὁ 

εἴτεε τύχη τις μετὰ σοῦ «ίωνα ἐξέβαλε, καὶ ἐλείφθης µό- ιὸ 
νος. ἂφ οὖν οἵε µοι τότε πολιτιῶν εἶναι κοινωνίαν 

πρὸς σέ, τὸν μὲν ἴμφρονα κοινωνὸν ἀπολωλεκότε, τὺν δὲ 
ἄφρσνα ὁρῶνει μετὰ πονηρῶν καὶ πολλῶν ἀνθρώπων 
καταλελειμµένον, οὐκ ἄρχοντα, ούμενον ὅ' ἄρχειν, ὑπὸ 
δὲ τοιούτων ἀνθρώπων ἀρχόμενον: ἐν οἷς τέ χρῆν ποιεῖν 30 

ἐμέ; μῶν οὐχ ὕπερ ἐποίουν, ἀναγκαῖον ἐκ τῶν λοιπῶν, 
τὰ μὲν πολιτικὰ χαίρει ἐρν, εὐλαβούμενον τὰς ἐκ τῶν Ε 
φθόνων διαβολάς, ὑμᾶς δὲ πάντως, καίπερ ἀλλήλων 

χωρὶς γεγονύτας καὶ διαφόρους ὄντας, πειρᾶσθαι φίλους 

ἀλλήλοις ὃ τι μάλιστα ποιεῖν; τούτων δὴ καὶ σὺ μάρτυς, 15 
ὕτι τοῦτο αὐτὺ ξυντείνων οὐκ ἀνῆκα πώποτε: καὶ µόγιᾳ 
μέν, ὅμως δ' ὡμολογήθη νῷν πλεῦσαι μὲν οἴκαδε ἐμέ, 
ἐπειδὴ πόλεμος ἐμᾶς κατεῖχεν, εἰρήνης d' αὖ γενομένης 34 1 
ἐῑθεῖν ἐμέ τε καὶ ἀίωνα εὖς Συρακούσας, σἳ δὲ καλεῖν 

ἡμᾶς, Καὶ ταῦτα μὶν οὕτως ἐγένετο τῆς ἐμῆς ες Σνρα- 39 
κούσας ἀποδημίας πέφι τῆς πρώτης καὶ τῆς πάλιν οἴκαδε 

σωτηρίας" τὸ δὲ δεύτερον εἰρήνης γενομένης ἐκάλεις µε 
οὐ κατὰ εἰς ὁμολογίας, ἁλλὰ μύνον ἥκειν ἐπέστελλες, 
ἀἴωνα ὅ᾽ εἰσαῦθις ἔφησθα µεταπέµψεσθαι. διὰ ταῦτα 
οὐκ ἠλθον, ἀλλὰ καὶ Δΐωνι τόὀτ ἀπηχθόμην: ὥᾧετο γὰρ 1ὁ 
εἶναι βέλτιον ἐλθεῖν ἐμὲ καὶ ὑπακοῦσαί σοι. τὸ δὲ μετὰ u 
ταῦτα ἕστερον ἐνιαυτῷ τριήρης ἀφίκετο καὶ ἐπιστολαὶ 
παρὰ σοῦ, τῶν ὅ᾽ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς γραμμάτων ἠρχεν 
ὡς ἂν ἀφίκωμαι τὰ «ωνός µοι γενήσοιτο πράγματα 

πάντα κατὰ νοῦν τὸν ἐμόν, μὴ ἀφικομένον δὲ τώναντία. 40 
αἰσχύνομαι δὴ λέγειν ὅσαι τότε ἐπιστολαὶ παρὰ σοῦ καὶ 
παρ ἄλλων ᾖλθον διὰ οἳ ἐξ Ἱεαλίας καὶ Σικελίας, καὶ Ἴ09 
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ϱὦ παρ Όσους τῶν ἐμῶν οἰκείων καὶ τῶν γνωρίµων», καὶ 
πᾶσαι διακελευόµεναί µοι ᾖέναι καὶ δεύµεναι σοὶ πάντως 

ἐμὲ πείθεσθαε. ἐδόκει δὴ πᾶσιν, ἀρξαμένοις ἀπὸ «ίωνος, 
δεῖν ἐμὶ πλεῦσαι καὶ μὴ μαλθακίζεσθαι. καὶ τοι τήν 9) 

δἡλικίαν αὐτοῖς προύὐτεινόάμην καὶ περὶ οοῦ δισχυριζόµην 
ὥς οὐχ οἷός τ ἴσοιο ἀνταρκέσαι τοῖς διαβάλλουσιν ἡμᾶς 
καὶ βονλομένοις εἰς ἔχθραν ἐλθεῖν' ἑώρων γὰρ καὶ τότε 

καὶ νῦν ὀρῶ τὰς μεγάλας οὐσίας καὶ ὑπερύγκους τῶν τε 
ϱ ὀδιωκῶν καὶ τῶν μονάρχων σχεδόν, ὕσωπερ ἂν µείζους 

413 1ο ώσε, τοσούτῳ απλείους καὶ µείζους τοὺς διαβάλλοντας καὶ 

πρὺς εδονὴν μετὰ αἰσχᾳᾶς βλάβης ὁμιλοῦντας τρεφούσας, 

οὗ κακὸν οὐδὲν μείζον γεννᾷ πλοῦτός τε καὶ ἡ τῆς ἄλλης 

ἐξονσίας δύναμις. ὅμως ὅ᾽ οὖν πάντα ταῦτα χαΐρες 

ἑάσας ᾖλθαν, διανοηθεὶς ὧς οὐδένα δεῖ τῶν ἐμῶν φίλων 

15 ἐμὶὲ αἀιάσθαι ὡς διὰ τὴν ἐμὴν ῥᾳδυμίαν τὰ σφίτερα 
Ε πάντα ἐξὺν μὴ ἀπολέόθαι διώλετο" ἐλδὼν δὲ, οἶσθα 

γώο δὴ σὐ πάντα τώντεῦθεν ἤδη γενόµενα, ἐγὼ μὲν ἠξί- 

ϱὐ5 δή που κατὰ τὴν ὁμολογίαν τῶν ἐπιστολῶν πρῶτον 
μὲν κατάγειν ίωνα οἰκειωσάμενον, φράζων τὴν οὐκειό- 

Ἴοτητα, Ἡν εἰ ἐμοὶ τότε ἐπείθου, τώχ ἂν βέλτιον τῶν νῦν 
γεγονότων ἴἔσγε καὶ σοὶ καὶ Συρακούσαις καὶ τοῖς ἄλλοις 
Ἓλλησιν, ὡς ἡ ἐμὴ δύξα µαντεύεται: ἴπειτα τὰ Δίωνος 

τοὺς οἰκείους ἔχειν ἠξίουν καὶ μὴ διανείµασθαι τοὺς ὅτα- 

γειµαµένους, οὓς οἶσθα σύ: αρὺς δὲ τούτοις ὤμην δεῖν 

αστὰ κατ ἐνιαυτὺν ἕκαστον εἰωθότα αὐτῷ κομίζισθαι καὶ 
μᾶλλον ἔτι καὶ οὐχ ἧττον ἐμοῦ παραγενοµένου πέµπεσθαι. 

τούτων οὐδενὸς τυγχγάνων ἠξίουν ὠἀπιέναι. τὸ μετὰ ταῦτα 
ἐπειθὲς µε μεῖναι τὺν ἐφιαντόν, φάσχων τὴν «ίωνος 

ἀποδόμενος οὐσίαν πᾶσαν τὰ μὶν ἡμίσεα ἀποπέμφειν εἰς 
414 20 Κόρινθον, τὰ ὃ ἄλλα τῷ παιδὶ καταλείψειν αὐτοῦ, 

Ἡ πολλὰ ἴχων εἰπεῖν, ὧν ὑποσχόμενος οὐδὲν ἐποίησας, διὼ 
τὸ πλῆθος αὐτῶν ουντέµνω. τὰ γὰρ δὴ χρήματα πάντα 

ἀποδόμενος, οὐ πείόας «ίωνα, φάσκων οὗ πωλήσειν ἄνεν 
τοῦ πείθει», τὸν κολοφῶνα, ὦ Φαυμάσιε, ταῖς ὑποσχέ- 

15 σεσιν ἁπάσαις γεανικώτατον ἐπέθηκας' µηχανήν γὰρ οὔτε 

καλὴν οὔτε πομφὴν οὔτε δικαίων οὔτε ξυμφέρουσα» εὗρες, 
ἐμὶ ἐκφοβεῖν, ὡς ἀγνοοῦντα τὰ τότε γιγνόµενα, ἵνα μηδὲ 

ὁ ὑώ ζητοίην τὰ χρήματα ἀποπίμπεσθαι. ἠνίκα γὰφ Ἡρα- 

κλείδην ἐξέβαλες, οὔτε Συρακοσίοις δοκοῖν ὀνκαίως οὔτ᾽ 

«ο ἐμοί, διότι µετά Θεοδύτου καὶ Εὐρυβίου συνεδεήθην σου 
μὴ ποιεῖν ταῦτα, τούτη» λαβὼν ὡς Ἱκανὴν πρύφασιν 

εἶπες ὅτι καὶ πάλαι σοι ὄῆλος εἴην σοῦ μὲν οὐδὲν φρον- 
τίζων, «ίωνος δὲ καὶ τῶν «ίωνος φίλων καὶ οὐκείων, 

καὶ ἐπειδὴ νῦν Θεοδύτης καὶ Ἡρακλείδης ἐν διαβολαῖς 
ὦ εἷεν οὐκεῖοι «ἱωνος ὄντες, πᾶν μηχανώμη» ὅπως οὗτοι 

ϱ μὴ δώσουσι δίκην. καὶ ταῦτα μὶν ταύτῃ περὶ τὰ πολιτικά 
κοινωνίας τῆς ἐμῆν καὶ σῆς' καὶ εἴ τινα ἑτέραν ἀλλοτριό- 

τητα ἐνεῖδες ἐν ἐμοὶ πφὸς σἐ, εἰκότως οἴει ταύτῃ πάντα 

ΕΠΙΣΤΟΗΗ γ’. “1. 519. 

ταῦτα γεγονέναι. καὶ μὴ θαύμαζε" κακὸς γὰρ ἂν ἴχοντί 35 
γε νοῦν ἀνδρὶ φαινοίµην ἐνδίκως πεισθεὶς ὑπὸ τοῦ µεγέ- 

Άους τῆς σῆς ἀρχῆς τὸν μὲν παλαιὸν φίλον καὶ ξένον, 
κακώς πράττοντα διὰ σέ, μηδὶν σοῦ χείρω, ἵνα οὕτως 

εἶπω, τοῦτον μὲν προδοῦναε, οἱ δὲ τὸν ἀδικοῦντα ἑλέσθαι 5 
καὶ πᾶν δρᾷν ὅπη σὺ προσέταττες, ἕνεκα χρημάτων ὁῆλον R 

ὅτι" οὐδὶν γὰρ ἂν ἕτερον ἔφησεν αἴτιόν τις εἶναι τῆς 

ἐμῆς µεταβολῆς, εἰ µετεβαϊόμην. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ταύτῃ 

γερόµενα τὴν ἐμὴν καὶ σὺν λυκοφιλίαν καὶ ἀκοινωνίαν 
διὰ οἳ ἀπειργάσατο. 1. 

Σχεδὸν ὅ᾽ εἰς λόγον ὁ λόγος ἥκει µοι ἑυνεχὴς τῷ νῦν 

δὴ γενοµένω, περὶ οὗ µοι τὸ δεύτερον ἀπολογητέον ἔφην 
εἶναι. σκόπει δὴ καὶ πρόσεχε πάντως, ἄν τί σοι φεύδε- 
σθαι δύξω καὶ μὴ τώληθῆ λέγειν. φημὶ γάρ σε ᾿Αρχεδήμου 

παρόντος ἐν τῷ κήπω καὶ Αφισεοκρίτου, σχεδὀν ἡμέραις 15 

πρύτερον εἴκοσι τῆς ἐμῆς ἐκ Συρακονοῶν οἴκαδ ἀποδη- 
µίας, ἃ νῦν δἡ λέγεις ἐμοὶ μεμφόμενον, ὡς Ἡφρακλείδου 
τέ µοι καὶ τῶν ἄλλων πάντων μᾶλλον ἢ σοῦ µέλοι. καί 
µε τούτων ἐναντίον διηρώτησας εἰ µνηµονεύω, κατ ἆφ- 
τὰς Ότ᾽ ἠλθον, κελεύων σε τὰς πόλεις τὰς Ελληνίδας κα: 30 Β 

τοικίζειν" ἐγὼ δὲ συνεχώρουν µεµνῆσθαι καὶ ἔτι νῦν µοι 

δοκεῖν ταῦτ) εἶναι βέλτιστα. ῥητέον δέ, ὦ Διονύσιε, καὶ 

τούπὶ τούτῳ τότε λεχθέν. ἠρόμην γὰρ δή σεπότερον αὐτὸ 
τοῦτό σοι ξυμβονλεύσαιμε µόνον ἢ τι καὶ ἄλλο πρὺς τούτῳ: 

οὐ δὲ καὶ µάλα ἀπεκρίγω µεμηνιμένως καὶ ἑβριστικῶς 15 
εἰς ἐμέ, ὡς ὧου — διὸ τὺ τότε σοι Όβριόμα νῦν ὕπαρ 
ἀντ ὀνείρατος γέγονεν --, εἶπες δὲ καὶ μάλ ἁπλάστως 
Ἰελών, εἰ µέμνημαι, ὡς παιδευθέντα µε ἐκέλενες ποιεῖν C 
πάντα ταῦτα ἢ μὴ ποιεῖν.. Ἔφην ἐγὼ κάλλιστα µνηµο- 
ψεῦσαί σε. Οὐκοῦν παιδευθέντα, ἔφησθα, γεωμετρεῖν: 0 

ἢ πῶς; Κάγὼ τὺ μετὰ ταῦτα ὃ ἐπῄει µοι εὐπεν οὐκ 
εἶπον, φοβούμενος μὴ σμικροῦ ῥήματος ἕνεκα τὸν ἔκπλουν 

ὃν πρασεδόκων, µή µοι στενὸς γίγνοικο ἀντ᾽ εὐρηχωρίας. 

αλλ οὖν ὧν ἕνεκα πάντ᾽ εἴρηται, ταῦτ ἐσεί: µή µε διά- 
βαλλε λέγων ὡς οὐκ εἴων ἐγώ σε πύλεις Ελληνίδας ἐῥού- 35 
σας ὑπὸ βαρβάρων οὐκίζειν, οὐδὲ Συρακουσίους ἐπικον- ΒὉ 
φίσαι βασιλείαν ἀντὶ τυραρνίδος µεταστήσαντα. τούτων 

γὰρ οἳΒ᾽ ἧττον ἐμοὶ πρέποντα ἴχοις ἄν ποτε λέγων µου 
καταφεύσασθαε, πρὺς δὲ τούτοις ἔτι σαφεσεέρους τούτων 

εἰς {λεγχον λόγους ἐγὼ δοίην ἄν, εἴ τις ἱκανή που φαί- {ο 
roito κρίσις, ὡς ἐγὼ μὲν ἐκέλευον, σὐ d οὐκ ἤθελες πρώτ- 

τε» αὐτά: καὶ μὴν οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν ἐναργῶς ὡς ἦν 417 
ταῦτα ἄριστα πραχθέντα καὶ σοὶ καὶ Συφακοσίοις καὶ 

Σικελιώταις πᾶσιν. ἀλλ’ ὦ τάν, εἰ μὲν μὴ φὴς εἰρηκέναι Τ10 

ερηκὼς ταῦτα, ἔχω τὴν δίκην" εἰ ὅ) ὁμολογεῖς, τὺ μετά ον 
τοῦτο ἠγησάμενος εἶνάι σοφὸν τὸν Στησίχορον, τὴν πα- 
λινωδίαν αὐτοῦ µιμησάµενος, ἐκ τοῦ φεύδονς εἰς τὸν ἀλη- 
Φῆ λόγον µεταστήσει. 
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ΔΑ. 

μ8 Πλάτων ἄίωνι 

“.“0 Οἶμαι μὲν φαγερὰν εἶναι διὰ παντός τοῦ χρόνου τὴν 

ἐμὴν προθυµίων περὶ τὰς συµβεβηκνίας πράξεις, καὶ ὅτι 
πολλὴν εἶχον περὶ αὐτῶν σπουδἠν εἰς τὸ ἔυμπεραωνθῆναι, 
οὐμ ἄλλου τινὺς ἕνεκα μᾶλλον ἢ τῆς ἐπὶ τοῖς καλοῖς φι- 

Ἡ δ]οτιμίας' νομίζω γὰρ δίκαιον εἶναι τοὺς ὄντας τῇ ἆλη- 
Φεζᾳ ἐπιεικεῖς καὶ πράττοντας τοιαῦτα τυγγάνειν δόξης 

τῆς προσηκούσης. τὰ μὶν οὖν εἰς τὸ παρὺν σὺν θεῷ 

εἰπεῖν, ἔχει καλώς, τὰ δὲ περὶ τῶν μελλόντων ὁ µέγιστός 
ἐστιν ἀγών. ἀνδρίᾳ μὲν γὰρ καὶ τάχει καὶ ῥώμῃ διενεγ- 

id κεῖμ δόξειεν ἂν καὶ ἑτέρων εἶναί τινων, ἀληθείᾳ δὲ καὶ 

δεκαιοσύνη καὶ μεγαλοπρεπείᾳ καὶ τῇ περὶ πάντα ταῦτα 
419 εὐσχημοσύνῃ, ἐυμφαίη τις ἂν τοὺς ἀντιποιουμένους τὰ 

ο τοιαῦτα τιμᾶν εἰὐκύεως τῶν ἄλλων διαφέρεν. αῦν οὖν 

ὅῆλον μέν ἐστιν ὃ λέγω, ἀναμιμνήσκειν δὲ ὅμως δεῖ ἡμᾶς 
15 αὐτοὺς ὅτι προσήκει πλέον ἢ παίδων τῶν ἄλλων ὠνθρώ- 

πων διαφέρεν τοὺς οἶσθα δή πόυ. φανεροὺς οὖν δεῖ 

ἡμᾶς γενέσθαι ὅτι ἐσμὶν τοιοῦτοι οἴοίπερ φαµέν, ἄλλως 
τε καὶ ἐπειδὴ σὺν θεῷ εἰπεῖν ῥάδιον ἔσται. τοῖς. μὲν γὰρ 

ἄλλοις συµβέβηκεν ἀναγκαῖον εἶναι πλανηθήναι πολὺν 

Ώαστόπον, εἰ µέλλουσι γνωσθῆναι: τὸ δὲ νῦν ὑπάρχον περὶ 
οἳ τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε τοὺς {ὲ ἁπάσης τῆς οἰκουμένης, 
εὖ καὶ νεανικώτερόν ἐστιν εἰπεῖν, ες ἕνα τόπον ἀποβλέ- 

πειν, καὶ ἐν τούτῳ μάλιστα πρὸς σὲ. ὡς οὖν ὑπὸ πάν. 

ετων ὀρώμενος παρασκενάζου τόν τε υκοῦργον ἐπεῖνον 

Συρακοσίῷ εὖ πράττειν. 

ἀρχαῖον ἀποδείξων καὶ τὸν Κὔρον καὶ εἴ τις ἄλλος πώ- 
ποτε ἔδοξεν ἴθει καὶ πολιτείᾳ διενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ 
ἐπειδὴ πολλοὶ καὶ σχεδὸν ἅπαντες οἱ τῇδε Ἰέγουσιν ὡς 

πολλή ἐστιν ἐλπὶς ἀναιρεθέντος «Διονυσίου διαφθαρῆναι 
τὰ πράγματα διὰ τὴν σήν τε καὶ Ἡρακλείδου καὶ Θεο- 5Ε 
δότου καὶ τῶν ἄλλων γνωρίµων φιλοτιµίαν. μάλιστα μὲν 

οὖν μηδεὶς εἴη τοιοῦτος" ἐὰν ὅ) ἄρα καὶ γίγνηταί τις, 

σὺ φαίνου ὑαπρεύων, καὶ πρὸς τὸ βέλτιστον ἴλθοιτ' ἄν. a21 

ταῦεν δὲ ἴσως γελοῖόν σοι φαίνεται εἶναι τὸ ἐμὲ λέγειν" 
διότι καὶ αὐτὸς οὐκ ἀγνοεῖς' ἐγὼ δὲ καὶ ἐν τοῖς θεάτροις 19 

ὁρῶ τοὺς ἁγωπιστὰς ὑπὸ τῶν παίδων παροξυνοµένους, 

μή τι δὴ ὑπό γε τῶν φίλων, οὓς ἄν τις οἵηται μετὰ 
σπουδῆς κατ εὔνοιων παρωκελεύεσθαι. νῦν οὖν αὐτοί τε 
ἀγωτίζεσθε καὶ ἡμῖν εἴ του δεῖ ἐπιστέλλετε. τὰ ὅ’ ἐνθάδε 
παραπλησίως ἴχει καθάπερ καὶ ἡμῶν παρόντων. ἐπισεέλ- 16 

ἆετε δὲ καὶ ὃ τι πέπρακται ὑμῖν ἢ πράώττοντες τυγχάνετε, Ἡ 
ὡς ἡμεῖς πολλὰ ἀκούοντες οὐδὲν ἴσμεν. καὶ νῦν ἔπιστο- 

λαὶ παρὰ μὶν Θιοδότου καὶ Ἡρακλείδου Τκουσιν εἰς α- 
κεδαίµονα καὶ Αἴγιναν, ἡμεῖς δέ, καθόπερ εἴρηταε, πολλὰ 

ἀκούοντες περὶ τῶν τῇδε οὐδὲν ἴσμεν. ἐνθυμοῦ δὲ καὶ 20 
ὅτι δοκεῖς τισὶν ἐνδεεστέρως τοῦ προσήκοντος Θεραπευτι- 

κὺς εἶναι: μὴ οὖν λανδανέτω σε ὄει διὰ τοῦ ἀρέσκειν 
τοῖς ἀνθρώποις καὶ τὸ πράττει ἐστίν, ἡ ὅ' αὐθάδεια 
ἐρημίᾳ ξύνοικος. Εὐεύχει. ιν 

Συρακουσίω a. -- 5. ἀνδρείᾳ πο. 
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Εὐφφαίῳ μὲν συνεβούλευσα, καθάπερ ἐπέσεελλες, τῶν 

σῶν ἐπιμελούμενον περὶ ταῦτα διατρίβειν. δίκαιος ὃ) εἰμὶ 

καὶ σοὶ ξενικὴν καὶ ἱερὰν ἔυμβουλὴν Λεγομένην ουµβου- 
Ὦ λεῦεν περί τε τῶν ἄλλων ὧν ἂν φράσης καὶ ὡς Εὐφραίφ 

ὅ δεῖ τὰ νῦν χρῆσθαι. πολλὰ μὲν γὰρ ὁ ἀνὴρ χρήσιμος, 
µέγιστον δὲ οὗ καὶ σὺ νῦν ἐνδεὴς εἶ διά τε τὴν ἡλικίων 
καὶ διὰ τὸ μὴ πο]λοὺς αὐτοῦ πέρι ξυμβούλους εἶναι τοῖς 

ψέοις. ἔστι γὰρ δή τις φωνὴ τῶν πολιτειών Ἱκάσεης κα- 

Φαπερεί τινων ζώων, ἄλλη μὲν δημοκρατίας, ἄλλη ὅ᾽ 
9 νο ὀλιγαρχίας, ἡ δ᾽ αὖ µυναρχίας. ταύτας φαῖν μὲν ἂν 

ἐπίστασθαι πάμπολλοι, π]εῖστον ὅ ἀπολείπονται τοῦ 

κατανοεῖν αἰτὰς πλὴν ὀλίγων δή τινων. τις μὲν ἂν 
οὖν τῶν πολπειῶν τὴν αὐτῆς φθέγγηται φωνὴν πρύς τε 
Φεοὺς καὶ πρὺς ἀνθρώπους, καὶ τῇ φωνῇ τὰς πράξεις 

16 ἐπομένας ἀποδιδῷ, θώλλει τε ἀεὶ καὶ σώζεται, μιμουμένη 

δ᾽ ἄλλην φθείρεται. πρὸς ταῦς' οὖν Εὐφφαῖός σοι γέγνοιτ᾽ 
οὐχ ἥκιστα ὧν χρήσιµος, καίπερ καὶ πρὸς ἄλλα ὢν ἄν- 

Πλάτων Περδίκκα εὖ πράττειν. 

ὀρεῖας: τοὺς γὰρ τῆς µόναρχίας λόγου οὐχ Πκιστ᾽ αὐτὸν 
ἐλπίζω ξυνεξευρήσειν τῶν περὶ τὴν σὴν διατριβὴν ὄντων. 

εἰς ταῦτ) οὖν αὐτῷ χρώμενος ὀνήσει τε αὐτὸς καὶ ἐκεῖνον 
πλεῖστα ὠφελήσει. ἐὰν δὲ τις ἀκούσας ταῦτα εἴπη, 
Πιάτων, ὡς ἔοικε, προσποιεῖται μὲν τὰ δηµοκρατίᾳ ἕνμ- 7 

φέροντα εἰδέναι, ἐξὸν ὅ᾽ ἓν τῷ δήµῳ λέγειν καὶ συµ: 
βουλεύειν αὐτῷ τὰ βέλτιστα οὐ πώποτε ἀναστὰς ἐφθέγέατο, 
πρὸς ταῦτ εἰπεῖν ἔσειν ὅτι Πλάτων ὀψὶ ἐν τῇ πατρίδι 
γέγονε καὶ τὸν δῆμον κατέλαβεν ἤδη πρεσβύτερον καὶ Β 

εἰθισμένον ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν πολλὰ καὶ ἀνόμοια τῇ 19 
ἐκείνου ξυμβουλῇ πφάττειν, ἐπεὶ πάντων ἂν ἤδιστα κα- 
Φώπερ πατρὶ συνεβούλευεν αὐτῷ, εἰ μὴ µάτην μὲν Τι 
κερδυνεύσειν ὧῷετο, πλέον ὅ) οὐδὶν ποιήσειν. ταὐτὸν 9) 
δὴ οἶμαι ὁρᾷσαι ὤν καὶ τὴν ἐμὴν ξυμβουλήν. εἰ 
γὰρ δόξαιµεν ἀγνιίτως ἴχειν, πολλά ἂν χαίρειν ἡμῖν 
εἰπὼν ἐκτὸς ἂν γίγνοιτο τῆς περὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ ξυμ- 
βουλῆς. Εὐτύχει. c 

3, σοὶ o. a. — 15. αὐί ah. — 16, διαφθείρεται ᾱ. — 17. καὶ 001, a. 
17. Εὐτύχει om. a. 
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Ἐμοὶ φαίνεται θεῶν τις ἡμῖν τύχην ἀγαθήν, ἂν εὖ 
δέξησθε, εὐμενῶς καὶ ἱκανῶς παρασκενάξειν. οἰκεῖτε γὰρ 

δὴ γείεονές τε ὑμῖν αὐτοῖς καὶ χρείαν ἔχοντες ὥστε αλλή- 
D ἍΆους εἰς τὰ μέγιστα ὠφελεῖν. Ἑφμείᾳ μὶν γὰρ οὔτε ἵππων 

δπλἱῆθος οὔτε ἄλλης πολεμικῆς συμμαχίας οὐδ' αὖ χρυσοῦ 
προσγενοµένου γένοιτ ἂν μείζων εἰς τὰ πάντα δύναµις, 

ἢ φίλων βεβαίων τε καὶ ἦθος ἐγόντων ὑγις' Ἐφάστῳ 
δὲ καὶ Ἀορίσκω, πρὸς τῇ τῶν εἰδῶν σοφίᾳ τῇ καῑῇ 
ταύτῃ φήμ᾽ ἐγώ, καίπερ Ἱέρων ὤν, προσδεῖν σοφίας τῆς 

o xtol τοὺς πονηροὺς καὶ ἀδίχους φυλακτικῆς καί τινος 

.. ἁμυντικῆς δυνάµεως. ἄπειροι γάρ εἶσι διὰ τὸ με’ ἡμῶν 
. µετρίων ὕντων καὶ οὐ κακῶν ουχιὸν διατετριφέναι τοῦ 

βίου. διὺ δὴ τούτων προσδεῖν εἶπον, ἵνα μὴ ὀναγκάζωνται 
τῆς ἀληθινῆς μὲν ἀμελεῖν σοφίας, τῆς δὲ ἀνθρωπίνης 

Ίδτε καὶ ἀναγκαίας ἐπιμελεῖσθαι µειζόνως ἢ δεῖ. ταύτην ὃ' 
αὖ τὴν δύναμιν Εφμείας µοι φαίνεται φύσε τε, ὅσα 

398 µήπω ἔυγγεγονότι, καὶ τέχνη δὲ ἐμπερίας εἰληφέναι. 
τί οὖν δὴ λέγω; σοὶ μέν, Ἑρμεία, πεπειραµένος ᾿Εράστου 

καὶ Κορίσκου πλέονα ἢ σύ, φημὶ καὶ µηνύω καὶ μαρτυρῶ 

30 μὴ ῥᾳδίως εὑρήσειν σε ἀξιοπιστότερα ἤδη τούτων τῶν 

γειτόνων" ἴχεσθαι δὴ παντεὶ ἐνμβονλεύα δυιαίῳ τρόπῳ 

τούτων τῶν ἀνδρῶν, μὴ πάρεργον ἡγουμένῳ" Κοφίσκφ 

δὲ καὶ ᾿Εράστω πάλιν "Ερμείου ἀντέχεσθαι ξύμβονκόφ 

S. 

Πλάτων Ἑρμείᾳ καὶ Ἐράστῳ καὶ Κορίσκῳ εὖ πράττειν. 

εἰμι καὶ πειρᾶσθαι ταῖς ἀνθέξεσιν ἀλλήλων εἷς µίαν ἀἄφι- 
κίσθαι φιλίας ξυμπλοκήν. ἂν δὲ τις ὑμῶν ἄρα ταύτην Β 
πῃ λύειν δοκῇ, τὸ γὰρ ἀνθρώπινον οὗ παντάπασι βέβαιον, 

δεῦρο παρ ἐμὲ καὶ τοὺς ἐμοὺςᾳ πέµπετε μομφῆς κατήγο- 

ρον ἐπιστολήν" οἶμαι γὰρ δίκη τε καὶ αἰδοῖ τοὺς παρ 5 
ἡμῶν ἐντεῦθεν ἐλθόντας λόγους, εἰ μή τι τὸ λυθὶν 
μέγα τύχοι γενόµενον, ἐπωδῆς ἠσεινοσοῦν μᾶλλον ἂν συµ- 
φῦσαι καὶ συνδῆσαι πάλιν εἰς τὴν προὔπάρχονσαν φιλό- 396 
τητά τε καὶ κοινωνίαν, ἣν ὅταν μὲν φιλοσοφῶμερ ἅπαντες C 
ἡμεῖς τε καὶ ὑμεῖς, ὅσον ἂν δυνώµεθα καὶ ἑκάστω πα- 10 
ρείκῃ, κύρια τὰ νῦν κεχρησµωδημένα ἔσται' εὺ δὲ ἂν 
μὴ δρῶώμεν ταῦτα οὐκ ἐρῶ' φήµην γὰρ ἀγαθὴν µαντεύο- 
μαι, καὶ φημὶ δὴ ταῦθ) ἡμᾶς πάἀντ' ἀγαθὰ ποιήῄσειν, 
ὢν θεὺς ἐθέλῃ. 

Ταύτην τὴν ἐπιστοὶὴν πάντας ὑμᾶς τρεῖς ὄντας ἀνα- 13 
ηνῶναι χρή, µάλστα μὲν ἀθρόους, εἰ δὲ µή, κατὰ δύο 
κοι;ῇ κατὰ δύναμιν ὡς οἷόν τ’ ἐσεὶ πλεισεώκις, καὶ χρῆ- 
σθαι συνθήκη καὶ νόμῳ κυρίῳ, Ὁ ἐστι δίκαιον, ἐπομνύν- 
τας σπουδῇ τε ἅμα μὴ ἁμούσῳ καὶ τῇ τῆς σπουδῆς Ὁ 
ἀδελφῇ παιδιᾷ, καὶ τὸν τῶν πάντων Φεὺν ἡγεμόνα τῶν 19 
τε ὄντων καὶ τῶν μελλόντων, τοῦ τε ἡγεμόνος καὶ αἰτίου 
πατέρα κύριον ἐπομνύντας, ὃν, ἂν ὄντως φιλοσοφῶώμεν, 
εἰσόμεθα πάντες σαφώς εἰς δύναμιν ἀνθρώπων εὐδαιμόνων. 

9. τῆς] ταῖς a. 
30. παιδιᾷ οπιπ Ruhtikenio οἱ Wellenbachio be: παιδείᾳ eum libris a. 
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᾿Επεστείλατέ µοι νοµίξεν δεν τὴν διάνοια» ὑμῶν 
εἶναι τὴν αὐτὴν ἣν εἶχε καὶ ἄίων, καὶ δὴ καὶ κοινωνεῖν 
διεκελεύεσθὲ µοι, καθ ὕσον οἷός τ᾽ εἰμὶ ἔργῳ καὶ λόγω. 

ἃπα ἐὼ δὲ, εἰ μὲν δύξαν καὶ ἐπιθυμίαν τὴν αὐεὴν ἔχετε 
δἐκείω, ξύμφημι κοινωνήσειν, εἰ δὲ µή, βουλεύσεσθαι 
πολλάκις. τίς ὅ’ ἦν ἡ ἐκείνου διάνοια καὶ ἐπιθυμία, σγεδὺν 
οὐκ εἰκάζων ἆλλ ὡς εἰδὼς σαφῶς εἴποιμ ἄν. ὅτε γὰρ 
κατ᾽ ἀρχὰς εἰς Συφρακούσας ἐγὼ ἀφικόμην σχεδὸν ἔτη τεττα- 
ράκοντα γεγονώς, ἁίων εἶχε τὴν ἡλικίαν ἣν τὰ νῦν Ἱππα- 

198 1ο ρἴνος γέγονε, καὶ ἣν ἴσχε τότε δόξα», ταύτην καὶ διετέ- 
Β ἍΆεσεν ἔχων, Συρακοσίους οἴεόθαι δεῖν ἐλευθέρους εἶναι, 

κατὰ γύµους τοὺς ἀρίστους οἰκοῦντας" ὥστε οὐδὲν Όαν- 

μαστὺν εἴ τις θεῶν καὶ τοῦτον εἰς τὴν αὐτὴν δόξαν περὶ 

πολιτείας ἐκείνω γενέσθαι σύµφρονα ποιήσειε. τὶς δ' ἦν 

15 ὁ ερύπος τῆς γενίύεως αὐτῆς: οὐκ ἀπίξιον ἀκοῦσαι νέῳ 
καὶ μὴ νέω, πειράσοµαι δὲ ἐξ ἀρχῆς αὐτὴν ἐγὼ πρὸς 
ἡμῶς διεξελθεῖν" ἔχει γὰρ καιρὸν τὰ νῦν. 

Νέος ἐγώ ποτε ὤν πολλοῖς δὴ ταὐτὸν ἔπαθον: ὠήθην, 
εὖ θᾷετον ἐμαντοῦ γενοίµην κύριος, ἐπὶ τὰ κοινά τῆς 

61η πόλεως εὐθὺς ᾖἴναι. καί µοι εὖχαι τινὲς τῶν τῆς πόλεως 

πριγµώτων τυιαίδε παρέπεπον. ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε 
πολιτείας λοιδορουµένης µεταβολὴ γίγνεται, καὶ τῆς µε- 
ταβολῆς εἰς καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες πφοὔστησαν ἄφ- 

χοντες, ἔνδεκα μὲν ἐν ἄστει, δέκα ὅ) ἐν Πειραμῖ, περί 

Ίδτε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα τ ἐν τοῖς ἄστεσι διοικεῖν 

ἴδει, τριάκοντα ὁὲ πάντων ἄρχοντες κατίσεησων αὐτο- 
κράτορες. τούτων δή τινες οἰκείοί τε ὄντες καὶ γνώριµοι 

Ρ ἐτύγχανον ἐμοί, καὶ δὴ καὶ παρεκάλουν εὐθὶς ὡς ἐπὶ 

712 προσήκοντα πράγματά µε. καὶ ἐγὼ Βαυμαστὸν οὐδὲν ἔπα- 
439 10 0ον ὑπὺ νεύτητος" ὠήθην γὰρ αὐτοὺς ἓκ τινας ἀδίχου 

βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ τὴν πύλιν, 

ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν. 
καὶ ὁρῶν δή που τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνω ὀλίγῳ χρυσῆν 

Πλάτων τοῖς «ίωνος οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν. 

ἁποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιεείαν, τά τε ἄλλα καὶ 
φίλον ἄνδρα ἐμοὶ πφεσβύτερον Σωκράτη, ὧν ἐγὼ οχεδὸν 

οὖκ ὢν αἰσχυνοίμην εἰπὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε, Ἑ 
ἐπί τινα τῶν πολιτῶν μεθ’ ἑτέρων ἔπεμπον, βίᾳ, ἄξοντα 

ὡς ἀποθανυύμενον, ἵνα δὴ µετέχοι τῶν πραγμάτων αὐ- 
τοῖς, εἶεε βυύληιτο εἴτε μή” ὁ ὅ) οὐκ ἐπείθετο, πᾶν δὲ 
παφεκιγδύνευσε παθεῖν πρὶν ἀνοσίων αὐεοῖρ ἔργων γενέ- 

σθαι κοινωρός' ἃ δὴ πάντα καθορῶν καὶ εἴ τιν ἅλία 
τοιαῦτα οὐ αµικρά, ἐδυσχέρανά εε καὶ ἐμαυτὸν ἐπανήγα- 

γον ἀπὺ τῶν τύτε κακῶν. χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ µετέπεσε ο 
τὰ τῶν εριώκοντά τε καὶ πᾶσα ἡ τότε πολιτεία. πάλιν 

δὲ ῥραδύτερον μέν, εἶλκε δὲ µε ὅμως ἡ περὶ τὸ πράττειν 
τὰ κοινὰ καὶ πολιτικά ἐπιθυμία. ἦν οὖν καὶ ἐν ἐκείνοι, k 

ἄτε τεταραγµένοις, πολλὰ γιγνύόµενα ἅ τις ἂν δυσχεράνειε, 
καὶ οὐδέν τι θαυμαστὸν ἦν τιµωφίας ἐχθρῶν γίγνεσθαί 10 

τινών τισι µείζους ἐν μεταβολαῖς" καί τοι πολλῆ γε ἐχρή- 
σαντο οἱ τότε κατελθόντες ἐπιεικείᾳ. κατὰ δέ τινα τύχην 

αὖ τὸν ἑταῖρο ἡμῶν Σωπράκη τοῦτον δυναστεύοντές 
τινες εἰσάγουσιν εἰς δικαστήριον, ἀφοσιωτάτην αἰτίαν ἐπι- 

βάλλοντες καὶ πάντων ἤκιστα Σωκράτει προσήκουσαν κ 

ὡς ἀσερῆ γὰρ οἱ μὶν εἰσήγαγον, οἱ δὲ κατεφηφίσαντο 
καὶ ἀπέκτειναν τὸν τότε τὴς ἀνοσίου ἀγωγῆς οὐκ ἐ9ελή- 

σαντα μετασχεῖν περὶ ἕνα τῶν τύτε φευγόντων φίλων, 

ὅτε φεύγοντες ἐδυστύχουν αὐτοί. σκοποῦνει δή µοι ταῦτά 

τε καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πράτεοντας τὰ πολιτικά, 35 
καὶ τοὺς νόμους γε κι ἔθη, ὅσῳ μᾶλλον διεοκόπουν ἡλι- 
κίας τε εἰς τὸ πρόσθε πφοήβαινον, τοσούτῳ χαλεπώτερον 

ἐφαίνετο ὀρθῶς εἶναί µοι τὰ πολιτικά διοικεῖν. οὔτε γὰρ ὮὉ 

ἄνευ φίλων ἀνδρῶν καὶ ἑταίρων πισεῶν οἷόν τ' εἶναι 

πράττει», οὓς οὔθ' ὑπάρχονεας ἦν εὐὗρεῖν εὐπετές, οὐ πὸ 
γὰρ ἔτι ἓν τοῖς τῶν πατέρων ἤθεσι καὶ ἐπιτηδεύμασιν 
ἡ πύλις ἡμῶν διωκεῖτο, καινούο τε ἄλίους ἀδύνατον ἦν 

κτᾶσθαι µετά τινος ῥᾳσεώνης, τά τε τῶν νόμων γράμ- 
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µατα καὶ ἔθη διεφθείρετο καὶ ἐπεδίδου Φανμαστὸν ὅσον, 
ὥστε µε, τὸ πρῶτον πολλῆς μεστὸν ὄντα ὁρμῆς ἐπὶ τὸ 

Ε΄ πράτεειν τὰ κοινά, βλέποντα εἰς ταῦτα καὶ φερύµενα 
434 ὀρῶντα πώντη πάντως, τελεντῶντα ἰλεγγιῶν, καὶ τοῦ μὲν 

βσχοπεῖν μὴ ἀποστῆναι πῇ ποτὶ ἄμεινον ἂν γέγνοιτο περί 

τε αὐτὰ ταῦτα καὶ δὴ καὶ περὶ τὴν πᾶσαν πολιτείανι 

396 τοῦ δὲ πράττεν αὖ περιμένει ἀεὶ καιρούς, τελευτῶντα 
δὲ νοῆσαι περὶ πασῶν τῶν νῦν πόλεων ὅτι κακῶς ξύμ- 
πασαι πολιτεύονται" τὰ γὰρ τῶν νόμων αὐταῖς σχεδὺν 

10 ἀνιάτως ἔχοντά ἐστιν ἄνευ παρασκενῆς Θαυμαστῆς τινὸς 

μετὰ τύχης λέγειν τε ἠναγκάσθην, ἐπαινῶν τὴν ὀρθὴν 
φιλοσοφίαν, ὡς ἐκ ταύτης ἔστι τά τε πολιτικὰ δίκαια καὶ 

τὰ τῶν ἰδιωτῶν πάντα κατιδεῖν'- κακῶν οὖν οὐ λήξειν 
τὰ ἀνθρώπινα γένη, πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούνεων 

Β 15 ὀρθῶς γε καὶ ἁληθῶς γένος εἰς ἀρχὰς ἔλθη τὰς πολαι- 

κἀς ἢ τὸ τῶν δυναστευόντων ἐν ταῖρ πύλεσιν ἴκ τινος 

µοίφας Θείας ὄντως φιλοσοφήση. 
Ταύτην δὴ τὴν διάνοιαν ἴχων εἰς Ἱταλίαν τε καὶ 

Σικελίαν ἠλθον, ὅτε πρῶτον ἀφικόμην. ἐλθόντα δὲ µε 

40 ὁ ταύτη λεγόμενος αὖ βίος εὐδαίμων, Πταλιωτικῶν τε καὶ 
Συρακουσίων τραπιζῶν πλήρης, οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἤρεσε, 

δίς τε τῆς ἡμέρας ἐμπιπλάμενον ζῆν καὶ µηδέποτε κοι- 
ϐ  μώμενον µόνον νύκτωφ, καὶ ὅσα τούτῳ ἐπιτηδεύματα 

ἐυνέπεται τῷ βίῳ" ἐκ γὰρ τούτων τῶν ἐθῶν οὔτ' ἂν 
4339 19 φρόνιµος οὐδείς ποτε γενέσθαι τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὺὸν 

ἀνθρώπων ἐκ νέου ἐπιτηδεύων δύναιτο, οὐχ οὕτω θαν- 
µαστῇ φύσει κραθήσεται, σώφρων δὲ οὐδ' ἂν µελλήσαι 
ποτὲ γενέσθαι, καὶ δὴ καὶ περὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ὁ αὖὐ- 
τὸς λόγος ἂν εἴη. πόλις τε οὐδιπία ἂν ἠρεμήσαι κατὰ 

10 ρόµους οὐδ᾽ οὐστινασοῦν ἀνδρῶν οἰομένων ἀναλίσκειν 
Ρ μὲν δεῖν πάντα ἐς ὑπερβολάς, ἀργῶν δὲ εἷς ἅπαντα ἡγου- 

µένων αὖ δεῖν γίγνεσθαι πλὴν εἰς εὐωχίας καὶ πύτους 

καὶ ἀφροδισίων σπουδὰς διαπονουµένας" ἀναγκαῖον δὲ 
εἶναι ταύτας τὰς πόλεις εἰς τυρανγίδας τε καὶ ὁλιγαρχίας 

145 καὶ δημοκρατίας μεταβαλλούπας µηδέποτε λήγειν, δικαίου 
δὲ καὶ ἠπονόμου πολιτείας τοὺς ἐν αὐταῖς δυναστεύοντας 

μηδ᾽ ὄνομα ἀκούοντας ἀνέγεσθαι. ταῦτα δὴ πρὸς τοῖς 
πρόσθε διανοούμενος εἰς Συρακούσας διεπορεύθην, ἴσως 

Ε μὲν κατὰ τύχη», ἴοικε μὴν τότε μηχανωμένω τινὶ τῶν 
μοκρειττόνων ἀρχὴν βαλέσθαι τῶν νῦν γεγονύτων πραγµά- 

των περὶ Φίωνα καὶ τῶν περὶ Συρακούσας" δέος δὲ μὴ 

καὶ πλειόνων ἔτι, ἐὰν μὴ νῦν ὑμεῖς ἐμοὶ πείθησθε τὸ 

δεύτερον συμβονλεύονει, πῶς οὖν δὴ λέγω πάντων ἀρχὴν 
3437 Ἅµγεγονέναι τῶν τότε τὴν εἰ Σικελίαν ἐμὴν ἄφιξιν; ἐγὼ 
4335 10 συγγενόµενος «ΐωνι τότε νέω κενδυνεύω, τὰ δοκοῦντα 

ἐμοὶ βέλτιστα ἀνθρώποις εἶναι μηνύων διὰ λόγων καὶ 
πράττει αὐτὰ ξυμβουλεύων, ἀγνοεῖν ὅτι ευραννίδος τινὰ 
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τρόπον κατάλυσιν ἐσομένην μηχανώμενος ἐλάνθανον ἐμαν- 
τόν. «ων μὶν γὰρ δὴ μάλ εὐμαθὴς ὢν πρός τε τἆλλα 
καὶ πρὸς τοὺς τύτε ὑπ' ἐμοῦ λόγους Λεγομένους οὕτως 
ὀξέως ὑπήκονσε καὶ σφόδρα, ὡς οὐδεὶς πώποτε ὧν ἐγὼ 
προσέτυχον νέων, καὶ τὸν ἐπίλοιπον βίον ζῆν ἠθέλησε s B 
διαφερόντως τῶν πολλών Ἰταλιωτῶν τε καὶ Σικελιωτῶν, 713 

ἀρετὴν περὶ πλείονας ἡδονῆς τῆς τε ἄλλης τρυφῆς ἠγα- 
πηκώς, ὅθεν ἐπαχθέστεφον τοῖς περὶ τὰ τυραννικἀ νόμιμα 

ζώσιν ἐβίω µέχοι τοῦ Φανάτου τοῦ περὶ Οιονύσιον γενο- 

μένουν. μετὰ δὲ τοῦτο διενούθη μὴ µόνον ἐν αὐτῷ ποτ 1ο 
ἂν γενέαθαι ταύτην τὴν διάνοιαν, ἣν αὐτὸς ὑπὸ τῶν 

ὀρθῶν λόγων ἴσχεν, ἐγγιγνομένην ὃ) αὐτὴν καὶ ἐν ἄλλοις 
ὁρῶν κατενόει, πολλοῖς μὲν οὔ, γιγνοµένην δ' οὖν ἔν 6 
τισιν,. ὧν καὶ Οιονύσιον ἡγήσατο ἕνα γενέσθαι τάχ ἂν 
ἑυλλαμβανόντων Φεῶν, γεροµένου δ’ αὖ τοῦ τοιούτου τόν 15 
τε αὐτοῦ βίον καὶ τὺν τῶν ἄλλων Συρακουσίων ἁμήχα- 

φον ἂν µακαριύτητι ἐναβῆναι γενόµενον, πρὸς δὴ τούτοις 

Φήθη δεῖν ἐκ παντὸς τρόπου εἰς Συφακούσας ὃ τι τάχιστα 4344 
ἐλθεῖν ἐμὲ κοινωνὸν τούτων, µεμνηµένος τήν τε αὐτοῦ 
καὶ ἐμὴν συνονσίαν, ὡς εὐπετῶς ἐξειργάσατο εἰ ἐπιθυ- κι 

µίαν ἐλθεῖν αὐτὸν τοῦ καλλίσεον τε καὶ ἀρίστου βίου" D 

ὃ δὴ καὶ νῦν εἰ διαπράξαιτο ἐν «Πιοννσίῳ ὡς ἐπεχείρησε, 
µεγάλας ἐλπίδας εἶχεν ἄνευ σφαγῶν καὶ Φανάτων καὶ 
τῶν νῦν γεγορότων κακῶν βίον ἂν εὐδαίμονα καὶ cian · 
Θινὸν ἐν πάσῃ τῇ χώρα κατασκευάσαι. ταῦτα ων. ὁρ- 19 
θῶς διανοηθεὶς ἴπεισε µεταπέμπεσθαι «Πιονύσιον ἐμέ, 

καὶ αὐτὸς ἐδιῖτο πέµπων ἤκειν ὃ τι τώχιστα ἐκ παντὸς 

τρόπου, πρίν τινας ἄλλουᾳ ἐντυχόντας «ιονυσίῳ ἐπ) ἄλλον Ἐ 
βίον αὐτὸν τοῦ βελτίστου παρατρέφαι. λέγων δὲ τάδε 
ἐδεῖτο, εὖ καὶ µακρότερα εἰπεῖν. τίνας γάρ καιρούς, ἴφη, 1η 

µείζους περιμενοῦμεν τῶν νῦν παριγεγονότων θείᾳ τινὶ 

τύχη: καταλέγων δὲ τήν τε ἀρχὴν τῆς Ἱεαλίας καὶ Σι- 
χελίας καὶ τὴν αὐτοῦ δύναμιν ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν νεότητα 
καὶ τὴν ἐπιθυκίαν τὴν «ιονυσίου, φιἸοσοφίας τε καὶ 

παιδείας ὡς ἔχοι σφόδρα, λέγων, τούς τε αὐτοῦ ἆδελφι- 15 
δοῦς καὶ τοὺς οἰκείους ὡς εὐπαφάκλητοι εἶιν πρὸς τὸν 
ὑπ ἐμοῦ λεγόµενον ἀεὶ λόγον καὶ βίον, ἱκανώτατοί τε 
Διονύσιον συμπαρακαλεῖν, ώστε, εἴπερ ποτέ, καὶ νῦν ἐλπὶς 

πᾶσα ἀποτελεσθήσεται τοῦ τοὺς αὐτοὺς φιλοσόφους τε 
καὶ πόλεων ἄρχοντας μεγάλων ξυμβῆναι γενοµένους. τὰ {0 
μὲν δὴ παρακελεύµατα ἦν ταῦτά τε καὶ τοιαῦτα ἕτερα Ἡ 

πάµπολλα, τὴν ὅ᾽ ἐμὴν δόξαν, τὸ μὲν περὶ τῶν νέων 
ὅπη ποτὲ γενήσοιτο, εἶχε φόβος — αἱ γὰρ ἐπιθυμίαι 
τῶν τοιούτων ταχεῖαι καὶ πολλάκις ἑαυταῖς ἐναντίαι 
φερύµεναι --, τὸ δὲ «ἀἴωνος ἠπιστάμην τῆς ψυχῆς 5 
πέρι φύσει τε ἐμβριθὶς ὃν ἡλικίας τε ἤδη μετρίως 
ἔχον. ὅθεν µοι σκοπουµένῳ καὶ διστάζοντι πύτερον εἴη 

1.0 

ο 5 πῇ ποτὶ] µήποτε a. — ἂν ἄμεινην ο — 7. αὐ αἲν. — 14. τούτῳ -- τῷ βίῳ auctore Stephano be: τούτων -- 
τῶν βίων cum lihris ᾱ. -- 16. οὐχ) οὔθ) a. -- οὕτως a. -- 37. µελλήσαι Ἐλοτε. αολ: μελλῆσαι 4 et pr. Q, µελήσαι 
Ἐ Φ, µέλησαι ὃ, µελῆσαι ο, µελλήσει αὖο. — 34. ἐς 49, -- 33. διαπονουµένων a. — 34, εἷς οἱ). b. -- 38. πρόσθεν ο. 
— 39. ἔοικα Cornarius. 

16. αὐτοῦ Flort. εο: αὐτοῦ a be. — ἀά. Φίωνος) 4ίωνος ἠθος ac. — 47. πότερον ἂν εἴη 4. 
Ριλτο. 108 



843 

πορευτέο» ἢ πῶς, Όμως ἔῤῥεψε δεῖν, εἴ ποτέ τις 
ὁ τὰ διανοηθέντα περὶ νόμων τε καὶ πολιτείας ὧποτε- 

λεῖν ἐγχειρήσοι, καὶ νῦν πειρατέον εἶναι" πείσας γὰρ 
Ένα µόνον ἱπανῶς πάντα ἐξειργασμένος ἐσοίμην ἀγαθά. 

ταύτῃ μὶν δὴ τῇ διανοί τε καὶ τόλμη ἀπῆρα οἴκο- 
8εν, οὐγ ᾗ τινὶς ἐδόξαζον, «λλ᾽ αἰσχυνόμενος μὶν ἔμαυ- 
τὸν τὗ µέγιστον, μὴ δόξαιµί ποτε ἐμαυτῷ παντώπασι 

λόγος µόνον ἀτεχνῶς εἶναί τις, ἔργου δὲ οὐδενὸς ὤν ποτε 

ἐκὼν ἀνθάφασθαι, κιρδυνεύπειν δὲ προδοῦναι πρῶτον 

Dio μὲν τὴν «ίωνος ξενίαν τε καὶ ἑταιρεαν ἐν πινδύνοις 
ὄντως γεγονύτος οὐ σμικροῖς. εἴτ οὖν πάθοι τι, εἴς 

39360 ἑππεσὼν ὑπὸ «ιοννσίου καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν ἴλθοι 
παρ ἡμᾶς φεύγων καὶ ἀνέροιτο εἰπὼν Ὦ Πλάτων, ἤκω 

σοι φυγὰς οὐγ ὁπλιτῶν δεύµενος οὐδὲ ἱππέων ἐνδεὶς Ύε- 
15 όµενος τοῦ ἀμύνασθαι τοὺς ἐγθρούς, ἀλλὰ λόγων καὶ 

πειθοῦς, ᾗ οἳ μάλιστα ἠπιστάμην ἐγὼ δυνάµενον ἀνθρώ- 
πους νέους ἐπὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ δίκαια προερέποντα εἰς 

ΕΚ φιλίαν τε καὶ ἑταιρείαν ἀλλήλοις καθισεάναι ἑκάστοτε" 

ὧν ἐνδείᾳ κατὰ τὺ σὺν µέρος νῦν ἐγὼ καταλιπὼν Συρα- 
30 κούσας ἐνθάδε πάρειµι. καὶ τὸ μὲν ἐμὸν ἔλαττον ὄνειδός 

σοι φέρει" φιλοσοφία δὲ, ἣν ἐγκωμιάζεις αεὶ καὶ ἀτίμως 
φἠς ὑπὺ τῶν Λοιπῶν ἀνθρώπων φἑρεσθαι, πῶς οὗ προ- 
δέδοται τὰ νῦν μετ ἐμοῦ µέρος ὕσων ἐπὶ σοὶ γέγονε; καὶ 

3309 ἍἨΜεγαροῖ μὲν εἰ κατοικοῦντες ἐευγχάνομεν, ἦλθες δή που 

35 ἄν µοι βοηθὺὸς ἐφ᾽ ἅ σε παρεκάλουν, ἢ πάντων ἂν 
φανλότατον ἠγοῦ σαυτόν’ νῦν ὃ᾽ ἄφα τὸ µῆκος τῆς πο- 

ρείας καὶ τὸ μέγεθος δὴ τοῦ πλοῦ καὶ τοῦ πόνου ἐπαιτι- 

ώμενος οἴει δύξαν κακίας ἀποφευξεῖσθαί ποτε; πολλοῦ 

γε καὶ δεήσει. εχθέντων δὲ τούτων τίς ἂν ἦν µοι πρὺς 
αυ ταῦτα εὐσχήμων ὠπόκρισις: οὐκ ἴστιν. ἀλλ ἠλθον μὲν 

κατὰ Ἰόγον ἐν δίκη τε, ὧς οἷόν τε ἄνθρωπον μάλιστα, 
διὰ τὰ εοιαῦεα καταλιπὼν τὰς ἐμαυτοῦ διατριβώᾳ, οὔσας 

οὐκ ἀσχήμονας, ὑπὸ τυραννίδα δοκοῦσαν οὐ πρέπει» 
τοῖς ἐμοῖς λόγοις οὐδὲ ἐμοί' ἐλθών τε ἐμαντὸν ἠλευθέ- 

Ίδρωσα Οιὸς ξενίου καὶ τῆς φιλοσόφου ἀνέγκλίητον μοίρας 

παρέσχον, ἐπονειδίστου γενομένης ἂν εἴ τι καταµαλθα- 

κισθεὶς καὶ ἀποδειλιῶν αἰσχύνης µετίσχον κακῆς. ἐλθών 

δέ, οὐ γρ δεῖ μηκύνειν, εὗρον οτάσεως τὰ περὶ «ιονύ- 

σιον µ-οτὰ ξύμπαντα καὶ διαβολών αρὺς τὴν τυρανρίδα 

10 ἀίωνος πέρι. ἤμυνον μὲν οὖν καθ Όσον ἠδυνήμην, 

ϐ σμικρὰ ὃ) οἷός τ’ ἦν, μηνὶ δὲ σχεδὀν ἴσως τετάρτω «Δίωνα 

Διονύσιος αἰτιώμενος ἐπιβουλεύειν τῇ τοραννίδε, σμικρὸν 

εἰς πλοῖον ἐμβιβάσας, ἐξέβαλεν ἀτίμως. οἱ δὴ «ίωνος 

τὺ μετὰ τοῦτο πάντες φίλοι ἐφοβούμεθα μή τινα ἐπαι- 

ΦΥ τιώμενος τιµωροῖτο ὡς συφαίτιο» τῆς «ίωνος ἐπιβουλῆς' 

περὶ ὃ᾽ ἐμοῦ καὶ διῆλθε λόγος τις ἐν Συρακούσαις, ὡς 

τεθνεὼς εἶην ὑπὸ «ιωνυσίου ὡς τούτων ἁπάντων τῶν 
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τότε γεγονότων αἴειο. ὁ δὲ αἰσθανόμενος πάντας ἡμᾶς Ὦ 
οὕτω διατεθέντας, φοβούμενος μὴ μεῖζον ἐκ τῶν φόβων 

Ἰένοιτό τε, φιλοφρόνως πάντας ἀνελάμβανε, καὶ δὴ καὶ 
τὸν ἐμὶ παφεμυθεῖτό τε καὶ θαῤῥεῖν διεκελεύετο καὶ 
ἐδεῖτο πάντως µένειν' ἐγίρνετο γάρ οἱ τὸ μὲν ἐμὲ φυγεῖν 638 

ἀπ αὐτοῦ καλὸν οὐδέν, τὸ δὲ µένειν, διὸ δὴ καὶ σφὀ- 714 
ὅρα πφοσεποιεῖτο δεῖσθαι. τὰς δὲ τῶν τυράννων δεήσες 

ἴσμεν, ὅτι μεμιγμέναι ἀνάγκαις εἰσίν' Ὁ δὴ μηχανώμενος 
διεκώλνέ µου τὸν ἔκπλουν, εἰς ἀκρόπολιν ἀγαγὼν καὶ Ε 
κατοικίσας ὅθεν οὐδ' ἂν εἰς ἔτι µε ναύκληρος μὴ ὅτιιο 
κωλύοντος ἐξήγαγε «ιονυσίου, ἀλλ οὐδ' εἰ μὴ πέµπων 
αὐτὸς τὸν κελεύοντα ἐξαγαγεῖν ἐπέστελλεν, οὔτ ἂν ἴἵμ- 
ποφος οὔτε τῶν ἐν ταῖς τῆς χώρας ἐξόδοις ἀρχόντων 

οὐδ᾽ ἂν εἰς περιεῖϊδἑ µε µόνον ἐκποφενόμενον, ὃς οὖκ ἂν 
συλλαβὠν εὐθέωφ παρὰ «ιονύσιον πάλιν ἀπήγαγεν, ἄλλως 6 
τε καὶ διηγγιλµένον ἤδη ποεὶ τοὐναντίον ἢ τὸ πρότερον 
πάλιν, ὡς Πλώτωνα «Πιονύσιος θαυμαστῶς ὡς ἀὐπάζεται. 

τὸ ὅ᾽ εἶχε δὴ πῶς; τὸ γὰρ ἀληθὶς δεῖ φφάζειν. ἠσπά- 
ζετο μὲν ἀεὶ προϊόντος τοῦ χφόνου μᾶλλον κατὰ τὴν τοῦ 

τρόπου τε καὶ ᾖθους συνουσίαν. ἑαυτὸν δὲ ἐπαινεῖν μᾶ]- Ἡ 

λον ἡ «ίωνα ἐβούλετό µε καὶ φίλον ἡγεῖσθαι διαφερόντως 
μᾶλλον ἢ Ἰκεῖνον, καὶ Θαυμασεῶς ἐφιλονείκει πρὸς τὺ 
τοιοῦτον. ᾗ δ᾽ ἂν οὕτως ἐγένετο, εἴπερ ἐγέγνετο, κάλλι- 
στα, ὧκνει ὡς δὴ µανθάνων καὶ ἀκούων τῶν περὶ φι Ἡ 

λοσοφίαν λόγων οἰκεοῦσθαι καὶ ἐμοὶ συγγέγνεσθαι, φο- Ὁ 198 

βούμενος ᾿τοὺς τῶν διαβαλλόντων λόγους, μή πη πάρα: 

ποδισθείη καὶ ων δὴ πάντα εἴη διαπεπραγµένος. ἐγὼ 
δὲ πάντα ὑπέμενον, τὴν πρώτην διάνοιαν φυλάττων ᾖπερ 

ἀφικόμην, εἴ πωφ εἰ ἐπιθυμίαν ἔλθοι τῆς φιλοσόφου . 
ζωῆς. ὁ ὃ) ἐνίκησεν ἀνειτείνων. 18 

Καὶ ὁ πρῶτος δὴ χρόνος τῆς εἷς Σικελίαν ἑμῆς ἔπι- 

δηµήσεώς τε καὶ διατριβῆς διὰ πάντα ταῦτα Ευνέβη γί- 
νόμενος. μετὰ δὲ τοῦτο ἀπεδήμησά τε καὶ πάλιν ἀφικό- Ὁ 
µην πάσῃ σπουδῇ μεταπεμπομίνου «ιονυσίου: ὧν δὲ 
ἕνεκα καὶ ὅσα ἔπραξα, ὡς εὐκότα τε καὶ δίκαια, ὑμῖν 
πρῶτον μὲν ξυμβουλεύσας ἃ χρὴ ποιεῖν ἐκ τῶν νῦν γε}ο- 

φότων, ὕσεερον τὰ περὶ ταῦτα δεξειµι, τῶν ἐπανερω- 

τώντων ἔνεκα τί δὴ βουλόμενος ἠλθον τὸ δεύτερον, ἵνα 

μὴ τὰ πάρεργα ὡς ἔργα µοι ξυμβαίνη λεγόμενα. λέγω δὴ 
τάδε, 0 

Eych τὸν συμβονλεύοντα ὠνδρὶ κάµνονει καὶ δίαιταν 
διαιεωµένω μοχθηρὰν πρὸς ὑγίιαν ἄλλο τι χρὴ πρῶτον ἢ 
μὲν αὐεὺν μεταβάλλειν τὸν βίον, καὶ ἐθέλοντι μὲν πεί- 
Φεσθαι καὶ εώλλα ἤδη παραινεῖν" μὴ ἐθέλονει δέ, φεύ- 48 
γοντα ὠπὸ τῆς τοῦ τοιούτου ξυµβουλῆς, ἄνδρα τε ἡγοί-αο 
µην ἂν καὶ ἰαερικόν, τὸν δὲ ὑπομένονεα τοὐναντίον 
ἄνανδρύν τε καὶ ὥτεχνον. ταὐτὸν δὴ καὶ πύλε, εἴτι 

1. πορευτέον καὶ ὑπακονστέον ἢ πο. — 5. ἠόγῳ a. — 11. εἴῃ τ) ἐκπεσών α. -- 12. ὑμᾶς α. — 17. τάγαθά ν. 
* 
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Rekkerus. — 47. ὧς 4{Ξ Φοίύεο: ὡς δὴ αἲο, 

4. τὸν] αὐεὺν πο. — 19. αὐὶ δἩ. — 23. ἐκεῖνον νο, 



αὐτῆς εἷς εἴη κύριος εἴτε καὶ πλείους, εἰ μὲν κατὰ τρό- 

πον ὀρῦῇ πορενοµένης ὁδῷ τῆς πολιτείας ξυμβουλεύοιτό 
τι τῶν προσφόφων, νοῦν ἔχοντος τὸ τοῖς τοιούτοις ξυμ- 

Ἐ ῥβουλεύειν’ τοῖς ὅ) ἔξω τὸ παρώπαν βαίνουσι εἲς ὀρθῆς 
Απολιτείας καὶ µηδαµῃῇ ἐθέλουσιν αὐτῆς εἰ ἴχνος ένας, 

προαγορεύουσε δὲ τῷ ξυμβούλῳ τὴν μὲν πολιτείαν ἐᾷν καὶ 
35: μὴ κινεῖν, ὡς ἀποθανουμένω ἐὰν κινῇ, ταῖς δὲ βουλήσεαι 

καὶ ἐπιθυμίαις αὐτῶν ὑπηφετοῦνεα ξυμβουλεύειν κελεύουσιε 
τίνα τρόπον γίγνοιτ᾽ ἂν ῥᾷστά τε καὶ τώχιστα εἰς τὸν αεὶ 

τοχρόνον, τὸν μὲν ὑπομένονεα ξυμβουλὰς τοιαύτας ἡγοίμην 

ἂν ὤνανδρον, τὸν δ᾽ οὐχ ὑπομένοντα ἄνδρα. ταύτην δὴ 
τὴν διάνοιαν ἐγὼ κεκτηµένος, ὅταν είς µοι ξυμβουλεύηται 

περί τινος τῶν μµεγίστων περὶ τὸν αὐτοῦ βίον, οἷον περὶ 

χρημάτων κτήσεως ἢ περὶ σώματος ἢ ψυχῆς ἐπιμελείας, 

Β 19 ἂν μέν µοι τὸ καθ ἡμέραν ἔν τινι τρόπω δοκῇ ζὴν ἢ 

συμβονλεύσαντος ἂν ἐθέλειν πείθεσθαι, περὶ ὧν ἀνακοι- 
οῦται, προθύµως ἐυμβουλεύω καὶ οὐκ ἀφοσιωσάμενος 
µόνον ἐπανσάμην" ἐὰν δὶ μὴ ξυμβονυλεύηκαί µοι τὸ πα- 
ρώπαν ἢ συμβουλεύοντι δῆλος ᾖ μµηδαμῇ πεισόµενος, αὖ- 

ποτόκλητος ἐπὶ τὸν τοιοῦτον οὐκ ἔρχομαι ξυμβουλεύσων, 

βιασόµενος δὲ οὐδ ἂν υἱὸς ᾗ µου. δούλῳ δὲ ξυμβουλεύ- 
σαιμ ἂν καὶ μὴ ἐθέλοντά γε προσβιαζοίµην’ πατέρα δὲ 

ὦ  ἢ μητέρα οὐχ ὅσιον ἡγοῦμαι πρυσβιάζεσθαι μὴ νόόῳ παρα- 
φφοσύνης ἐχομένους. ἐὰν δέ εινα καθεστώτα ζῶσι βίον, 

35 ἑαυτοῖς ἀρέσκοντα, ἐμοὶ δὲ µή, μήτε ἀπεχθάνεσθαι µάτην 
νουθετοῦντα µήτε δὴ κολακεύοντά γε ὑπηρετεῖν αὐτοῖς, 

πληρώσεις ἐπιθυμιῶν ἐκπορίζοντα ὥς αὐτὸς ἀσπαζόμενος 
οὐκ ἂν ἐθέλοιμι ζῆν. ταὐτὸν δὴ καὶ περὶ πόλεως αὐτοῦ 
διανοούµενον χρὴ ζῆν τὸν ἔμφρονα": λέγειν μέν, εἰ μὴ 

Ώ πυκαλῶς αὐτῷ φαίνοιτο πολιτεύεσθαι, εἰ μέλλοι μήτε µα- 

ταίως ἐρεῖν μήτε ἀποθανεῖσθαι λέγων, βίαν δὲ πατρίδι 

πολιτείας µεταβολῆς μὴ πφοσφέρειν, Όταν ἄνευ φυγών 
καὶ σφαγῆς ἀνδρῶν μὴ δυνατὸν ᾖ γίγνεσθαι τὴν ἀρίστην, 

ἠσυχίαν δὲ ἄγοντα εὔχεσθαι τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ τε καὶ τῇ 
αδπόλε. Κατὰ δὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐγὼ ὑμῖν τ ἂν ἕυμ- 

βουλεύοιμι, ἔυνεβούλευον δὲ καὶ «Πιονυσίῳ μετὰ «Οίωνος, 
442 tor μέντοι τὸ καθ ἡμέραν πρῶτον, Όπως ἐγκρατὴς αὖὐ- 

E τὸς αὐτοῦ ὃ ει μάλιστα ἔσεσθαι μέλλοι καὶ πιστοὺς φίίους 
τε καὶ ἱταίρους κτήσεσθαι, ὅπως μὴ πάθοι περ ὁ πατὴρ 

1 αὐτοῦ, ὃς παραλαβὼν Σικελίας πολλὰς καὶ µεγάλας πό- 
Ἆεις ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐκπεπορθημένας, οὐχ οἷός τ’ ἦν 
κατοικίόας πολιτείας ἐν ἑκάσταις καταστήσασθαι πιστὰς 

ἑταίρων ἀνδρῶν, οὔτε ἄλλων δή ποῦεν ὀθνείων οὔτε 
339 Ὑ«ἀδελφῶν, οὓς ἑθρεφέ τε αὐτὸς νεωτέρους ὄντας ἓκ τε 

45 ἰδιωτῶν ἄρχοντας καὶ ἐκ πενήτων πλονσίους ἐπεποιήκει 
διαφερόνεωφ. τούτων κοινωνὸν τῆς ἀρχῆς οὐδένα οἷός 
τ) ἦν πειθοῖ καὶ διδαχῇ καὶ εὐεργεσίεις καὶ ξυγγενείαις 
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ἀπεργασάμενος ποιήσασθαε, «αρείου δὲ ἑπταπλασίω φαυ- 

λχύτερος ἐγένετο, ὃς οὐκ ἀδελφοῖς πιστεύσας οὐδ ὑφ' 715 
αὐτοῦ τραφεῖσε, κοιρωνοῖς δὲ µόνον τῆς τοῦ Ἰήδου 
τε καὶ εὐνούχονυ χειρώσεως, διένειωέ τε µέρη µείζω ἕκα- 

στα Σικελίας πάσης ἑπτὰ καὶ πιστοῖᾳ ἐχρήσατο τοῖς κοι- 58 
νωνοῖς καὶ οὖν ἐπιτιθεμένοις οὔτε αὐτῷ οὔτε ἀλλήλοις, 

ἔδειξέ τε παράδειγµα, οἷον χρὴ τὸν νοµοθίτην καὶ βασι- 
λία τὺν ἀγαθὸν γίγνεσθαι" νόµους γὰρ κατασκευάσας ἔτι 

καὶ νῦν διασέσωκε τὴν Περσών ἀρχήν. ἔτι δὲ ᾿ΑΦηναῖοι 

πρὸς τούτοις, οὐκ αὐτοὶ κατοικίσανεες πολλὰς τῶν Ελλή- το 444 
νων πόλεις ὑπὸ βαρβάρων ἐκβεβλημένας, ἆλλ' οἰκουμένας 
παραλαβόνεες, ὅμως ἑβδομήκοντα ἴτη διεφύλαξαν τὴν 
ἀρτὴν ἄνδρας φίλους ἐν ταῖς πόλεσιν ἑκάσταις κεκεηµένοι. C 
«ιονύσιος δὲ εἰς µίαν πόλιν ἀθροίσας πᾶσαν Σικελίαν 
ὑπὸ σοφίας, πιστεύων οὐδενί, µόγις ἐσώθη: πένης γὰρ ι5 
ἦν ἀνδφῶν φίλων καὶ πιστῶν, οὗ μεῖζον σημεῖον εἰς ἀρε- 
τὴν καὶ κακία» οὐκ ἔσειν οὐδέν, τοῦ ἔρημον ἢ μὴ τοι- 
οὕτων ἀνδρῶν εἶναι. ἃ δὴ καὶ «Πιονυσίῳ ξυνεβουλεύομεν 
ἐγὼ καὶ Αέων, ἐπειδὴ τὰ παρὰ πατρὸς αὐτῷ ξυνεβεβή- 

κει οὕτως ἀνομιλήτῳ μὶν παιδείας, ἀνομιλήτω δὲ συνου- 30 Ώ 
σιῶν τῶν προσηκουσών γεγονέναι, πρώτον ἐπὶ ταῦτα 

ὁρμήσαντα φίλους ἄλλους αὐτῷ τῶν οἰκείων ἅμα καὶ ἡλι- 
πιωτῶν καὶ συμφώνους πρὸς ἀρετὴν κεήσασθαι, μάλιστα 

ὅ᾽ αὐτὸν αὐτῷ, τούτου γὰρ αὐτὸν θαυμαστῶς ἐνδεᾶ γε- 
γονέναι, έχοντες οὐκ ἐναργῶς οὕτως, οὐ γὰρ ἦν ὧσφα- 1 
ἐές, αὐνιετύμενοι δὲ καὶ διαμαχόμενοι τοῖς λόγοις ὡς οὕτω 

μὶν πᾶς ἀνὴρ αὐτόν τε καὶ ἐκείνους ὧν ἂν ἡγεμῶν γίγνη- 
ται σώσει, μὴ ταύτῃ δὲ εραπόµενος τάναντία πάντα ὧπο- 444 
τελεῖ: πορευθεὶς δὲ ὡς λέγοµεν, καὶ ἑαυτὸν ἔμφρονά τε Ε 

καὶ σώφρονα ἀπεργασάμενος, εἶ τὰς ἐξηρημωμένας Σικε- 19 
λίας πόλεις κατοικίσειε ρόµοις τε ξυνδήσειε καὶ πολιτείαις, 
ὥστε αὐτῷ τε οὐχείας καὶ ἀλλήλαις εἶναι πρὸς τὰς τῶν 

βαρβάρων βοηθείας, οὐ διπλασίαν τὴν παερῴαν ἀρχὴν 
µόνον ποιήσοε, πολλαπλασίαν δὲ ὄνεως" ἔτοιμον γάρ εἶναι 
τούτων γενοµένων πολὺ μᾶλλον δουλώσασθαι Καρχηδονίους 55 

τῆς ἐπὶ Γέλωνος αὐτοῖς γενομένης δουλείας, ἆλλ οὐχ ὧσ- 
περ νῦν τοὐναντίον ὁ πατὴρ αὐτοῦ φόρον ἐτάξατο φέρειν 

τοῖς βαρβάροις. ταῦτα ἦν τὰ λεγόμενα καὶ παρακελενό- 
µενα ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἐπιβουλευόνεων «ιονυσίῳ, ὡς πολλα- 
χόθεν ἐχώρουν οἱ τοιοῦτοι λόγοι, οἳ δῇ καὶ κρατήσαντες (9 
παρὰ «ιοννσίῳ ἐξίβαλον μὲν Οίωνα, ἡμᾶς ὃ᾽ εἰς φόβον Β 
κατέβαλον. ἵνα ὅ) ἐκπεράνωμεν οὐκ ὀλίγα πράγματα τὰ 
ἐν ὀλίγω χρόνῳ, ἐλθὼν ἐκ Πελοποννήσου καὶ Αθηνῶν 
Αίων ἔργω τὺν «Πιονύσιον ἐνουθέκησεν. ἐπειδὴ ὅ) οὖν 
ἠλευθέρωσέ τε καὶ ἀπέδωκεν αὐτοῖς δὶς ἦν πόλιν, ταὐτὸν 1) 
πφὺς «ίωνα Συρακόσιοι τότε ἔπαθον, Όπερ. καὶ «Ιιονύ- 
σιος, ὅτε αὐτὸν ἐπεχείρε παιδεύσας καὶ θρέφας βασιλέα 
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445 τῆς ἀρχῆς ἄξιον οὕτω κοινωνεῖν αὐτῷ τοῦ βίου παντός, 
6 ὁ δὲ τοῖς διαβάλλουσι καὶ λέγουσιν ὡς ἐπιβουλεύων τῇ 

τυραννίδι Αίων πράττοι πάντα ὅσα ἔπραττεν ἐν τῷ τότε 
χθόνῳ, ἵνα ὁ μὲν παιδείᾳ δὴ τὸν νοῦν κηληθεὶς ἁμελοῖ 

δτῆς ἀρχῆς ἐπιερέψας ἐκείνω, ὁ δὲ σφετερίσαιτο καὶ «1.0- 
νύσιον ἐκβάλοι ἐκ τῆς ἀρχῆς δόλῳ. ταῦτα τότε ἐνίκησε 
καὶ τὺ δεύτερον ἐν Φηρακοσίοις λεγόμενα, καὶ µάλα 

ἁτόπῳ τε καὶ αἰσχρῷ νίκη τοῖς τῆς νίκης αἰτίοι. οἷον 
γὰρ γέγονεν, ἀκοῦσαι χψὴ τοὺς ἐμὲ παρακαλοῦντας πρὺς 

Ριοτὰ νῦν πράγματα. ἠλθον ᾿θηναῖος ἀνὴρ ἐγώ, ἑταῖρος 
Δίωνος, σύμμαχος αὐτῷ, πφὸς τὸν τύραννον, ὅπως ἀντὶ 
ποἰέμου φιλίαν ποιήσαιµε. διαμαχόµετος δὲ τοῖς διαβάλ- 
λουσιν ἠττήθην. πείθοντος δὲ «ιονυσίου τιμαῖς καὶ χρή- 

µασι γενέσθαι μετ αὐτοῦ ἐμὲ µάρτυρά τε καὶ φίλον πρὸς 
αοτὴν εὐπρέπειαν τῆς ἐκβολῆς τῆς «ίωνος αὐτῷ γίγνεσθαι, 

τούτων δὴ τὸ πᾶν διήµαρτεν. ὕστερον δὲ δὴ κατιὼν 
Ε οἴναδε Δίων ἀδε]φώὼ δύο προσἱαμβάνει θήνηθδεν, οὐκ 

ἐκ φιλοσοφίας γεγονότε φίλω ἀλλ ἐκ τῆς περιερεχούσης 
ἑταιρείας ταύτης τῆς τῶν πλείσεων φίλων, ἣν ἐκ τοῦ 

440 ο. ξενίζειν τε καὶ μνεῖν καὶ ἐποπτεύειν πραγματεύονται. καὶ 

δὴ καὶ τούτω τὼ ξυγκαταγαγόντε αὐτὸν φίλω ἐκ τούτων 
τε -καὶ ἐκ εῆς πρὸς τὴν κάθαδον ὑπηρεσίας ἐγενέσθην 

Άδα ᾖἱταίρω. ἐλθόντες δὲ εἰς Σικελίαν, ἐπειδὴ «ίωνα Πσθοντο 
διαβεβλημένον εἰς τοὺς ἐλευθερωθέντας ὑπ᾿ αὐτοῦ Σικε- 

Φελιώτας ὡς ἐπιβουλεύοντα γενέσθαι τύραρνον, οὐ µόνον 
εὺν ἔταῖρον καὶ ξένον προὔδοσαν, ἀλλ οἷον τοῦ φύνου 

αὐτόχειφες ἐγένοντο, ὅπλα ἔχοντες ἐν ταῖς εραὶν αὐτοὶ 
τοῖς φονεῦσι παρεοτῶτες ἐπίκουροι. καὶ τὸ μὲν αἰσχρὸν 

καὶ ἀνόσιον οὔτε παρίεµαι ἔγωγε οὔτε τε λέγω". πολλοῖς 
10 γάρ καὶ ἄλλοις ὐμνεῖν ταῦτα ἐπιμελὲς καὶ εὖς τὸν ἴπειτα 

μ. µελήσει χρόνον" τὸ δὶ ᾿θηναίων πρι λεγόμενον, ὡς αἰ- 
σχύνην οὗτοι περιῆψαν τῇ πόλει, ἐξαιροῦμαι: φημὶ γὰρ 

κάκεῖνον Αθηναῖον εἶναι ὃς οὐ προὔδωκε τὸν αὐτὸν τοῦ- 
τον, ἐξὺν χρήματα καὶ ἄλλας τιµάς πολλὰς λαμβάνειν. οὗ 

αγ γὰρ διὰ βαναύσου φιλύτητος ἐγεγόνει φίλος, διὰ δὲ έλευ- 

Θέρας παιδείας κοινωνία», ᾗ µόνῃ χρὴ πιστεύειν τὸν 
φοῦν κεκεηµένον μᾶλλον ἢ ξυγγενεᾳ φΦυχών καὶ σω- 
µάτω». ὥστε οὐκ ἀξίω ὀνείδους γεγόνατον τῇ πόλει τὼ 

ϱ «ἀίωνα ἀποκτείναντε, ὡς ἑλλογίμω πώποτε ἄνδρε γενο- 
4ἡΤωυµμένω. ἸΤαῦτα εἴρηται πάντα τῆς ξυμβον]ῆς Ένεκα τῶν 

πιό «ιωνείων φίλων καὶ Ευγγενῶν. ἔνμβονλεύίω δὲ δή τι πρὺς 

τούτοις τὴν αὐτὴν ξυμβονλήν καὶ λόγον τὸν αὐτὸν λέγων 
ἤδη τρίτον τρίτοις ἡμῖν' μὴ δουλοῦσθαι Σικελίαν ὑπ' ἄν- 
θρώποις δεσπύταις, μηδὲ ἄλλην πόλιν ὃ γ ἐμὸς λόγος, 

μ ἀλλ’ ὑπὸ νόµοιᾳ' οὔτε γὰρ τοῖς δουλουμένοις οὔτε τοῖς 
υ δονϊωθεῖσιν ἄμεινον, αὐτοῖς καὶ παιαὶ παίδων τε ἐκγό- 

νοιρ, ἆλλ᾽ ὀλέθριος πάντως ἡ πεῖρα, σμικρὰ δὲ καὶ ἄνε- 
λεύθερα Ψυχῶν ἤθη τὰ τοιαῦτα ἁρπάζειν κέρδη φιλεῖ, 

ΕΠΙΣΤΟΙΗ ζ. ασα, αασ. 

οὐδὲν τῶν ες τὸν ἔπεια καὶ ες τὸρ παρόντα καιρὸν 

ἀγαθῶν καὶ δυιαίων εἰδότα Θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων. 
ταῦτα πρῶτον μὶν Οίωνα ἐγὼ ἐπεχείρησα πείθειν, δεύτε- 
ρο» δὲ «ιονύσιον, τρίτους δὲ ὑμᾶς νῦν. καί µοι πείθεσθε 
4ιὸς ερίτου σωτῆρος χάριν, εἶτα εἰς «ιονύσιον βλέφαντες ὃ 
καὶ ἀίωνα, ὧν ὁ μὶν μὴ πειθόµενος ζῇ τὰ νῦν οὐ καἰῶς, Ε 
ὁ δὲ πειθόµενος τέθνηκε καλώς" τὸ γάρ τῶν καλλέστων 
ἐφιέμενον αὐτῷ τε καὶ πόλει πάσχειν ὃ τι ἂν πάσχη πᾶν 
ὀρθὸν καὶ καλόν. οὔτε γὰρ πέφυκεν ἀθάνατος ἡμῶν οὐ- 
δείς, οὔτ εἴ τῷ ξυμβαίη, γένοιτο ἂν εὐδαίμων, ὡς δοκεῖ 19 
τοῖς πολλοῖς. κακὺν γὰρ καὶ ἀγαθὸν οὐδὲν λόγου ἄξιόν 
ἐσει τοῖς ἀφύτοις, ἀλλ ἢ μιτὰ σώματος οὔσῃ Ψυχῇ τοῦτο 
ξυμβήσεται ἑκάστῃ ἢ κεχωρισµένη. πείθεσθαι δὲ ὄντως 
ἀεὶ χρὴ τοῖς παλαιοῖς τε καὶ ἱεροῖς λόγοις, οἳ δὴ μηνί- 
ουσιν ἡμῖν ἀθάνατον φυχήν εἶναι δικαστάς τε ἴσχειν καὶ 15 
τίνειν τὰς µεγίστας τιμωρίας, ὅταν τις ἁπαλλαχθῇ τοῦ 

σώματος. διὸ καὶ τὰ μεγάλα ἁμαρτήματα καὶ ἀδικήματα 
σµικρότερον εἶναι χρὴ νοµίζειν κακὸν πάσχειν ἡ ὁρᾶσαι. 
ὧν ὁ φιλοχρήµατος πένης τε ἀνὴρ τὴν ψυγὴν οὔτε ἀκούει, 
ἑών τε ἀκούση, καταγελῶν, ὧν οἴεται, πανταχόθεν ἆναι- v B 
δῶς ἁρπάξει πᾶν ὃ τί περ ἂν οἵηται, καθάπερ Θηρίον, 
φωγεῖν ἢ πιεῖν ἢ περὶ τὴν ὠἀνδραποδώδη καὶ ἀχάριακον, 
ἀφροδίσιον λεγοµένην οὐκ ὀρθῶς, ἡδονῆν ἐκποφιεῖν αὐτῷ 
τῷ μὴ πίµπλασθαι, τυφλὸς ὤν καὶ οὐχ ὁρῶν οἷς ἔυνέπε- 
ται τῶν ἁρπαγμάτων ἀνοσιουργία, κακὸν ἡἠλίκον ἀεὶ μετ 15 
ἀδικήματος ἑκάστου, ἣν ἀναγκαῖον τῷ ἀδωιήσανει συνεφ- 
έλκει ἐπί τε γῆ σερεφοµένῳ καὶ ὑπὺ γῆς νοστήσαντι ϐ 

πορείαν ἄτιμόν τε καὶ ἀθλίαν πάγτως πανταγῇ. «ίωνα 

δὴ ἐγὼ λέγων ταῦτά τε καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἔπειθον, καὶ 
τοῖς ἀποκτείνασιν ἐκεῖνον δικαιότατ ἂν ὀργιζοίμην ἐγὼ 39 
τρόπον τινὰ ὁμοιότατα καὶ «ιονυσίω" ἀμφότεφοι γὰρ ἐμὲ 849 

καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἅπαντας τὰ μέγιστα 

ἔβιαψαν ἀνθρώπους, οἱ μὲν τὸν βουλόμενον δικαιοσύνῃ 
χρῆσθαι διαφθείραντες, ὁ δὲ οὐδὶν ἐθελήσας χρήσασθαι 
δικαιοσύνη διὰ πάσης τῆς ἀρχῆς, µεγίστην δύναμιν ἔχων, 35 Ὦ 

ἐν ᾗ γενοµένη φιλοσοφία τε καὶ δύναμις ὄντως ἐν ταὐτῷ 
διὰ πάντων ἀνθρώπων Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων λάμ- 
Φασαν Ἱκανῶς δόξαν παρέστησε πᾶσι τἡν ἀληθῃ, ὡς οὐκ 
ἄν ποτε γένοιτο εὐδαίμων οὔτε πόλις οὔτε ἀνὴρ οὐδεὶς 

ὃᾳ ἂν μὴ μετὰ φρονήσεως ὑπὸ δικαιοσύνῃ διαγάγη τὸν 19 
βίον, ἤτοι ἐν αὐτῷ κεκτηµένος ἢ ὁσίων ἀνδρῶν ἀρχόν- 
των ἐν ἦθεσι τραφείᾳ τε καὶ παιδευθεὶς ἐνδίκως. ταῦτα 
μὲν «4ιονύσιος ἕβλαψε' τὰ δὲ ἅλία σμικρὰ ἂν εἴη πρὸς Ἐ 
ταῦτώ µοι βιάβη. ὁ δὲ «ίωνα ἀποκτείνας υὐκ οἷδε ταύ- 
τὸν ἐξειργασμένος τούτω. «ίωνα γὰρ ἐγὼ σαφῶς οἶδα, u 
ὡς οἷόν τε περὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπον δισχυφίζεσθαι, ὅτι 
τὴν ἀρχὴν εἰ κατίσχεν, ὡς οὐκ ἄν ποτε ἐπ᾿ ἄλλο γε σχῆμα 
ἀρχῆς ἐτράπετο ἢ ἐπὶ τὸ Συρακούσας μὲν πρῶτον τὴν 

2. ὁ δὲ) ὁ γὰρ ἐπίστενε a. — 3. πράττει Stallhaumti ορεταο. - 7. Συρακονσίοις ας. -- 17. δύω α. — 33. 4θη- 
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πατρίδα τὴν ἑαυτοῦ, ἐπεὶ τὴν δουλείαν αὐτῆς ἀπήλλαξε 

καὶ φαιδρύνας ἐευθερίῳ ἐν σχήµατι κατέστησε, τὸ μετὰ 

τοῦτ) ἂν πάση μηχανῇ ἐκόσμησε γόµοις τοῖς προσήκουσί 
τε καὶ ἀρίστοις τοὺς πολίτας, τό τε ἐφεξῆς τούτοις πρού- 

σθυμεῖτ ἂν πρᾶξαε, πᾶσαν «Σικελίαν κατουκίζεεν καὶ ἐέλεν- 

Φέραν ἀπὸ τῶν βαρβάρων ποιεῖν, τοὺς μὲν ἐκβάλλων, 

τοὺς δὲ χειρούµενος ῥᾷον Ἱέρωνος' τούτων ὅ' αὖ γενοµέ- 
Ἡ νων ὃν ἀνδρὺς δικαίου τε καὶ ἀνδρείου καὶ σώφρονος καὶ 

φιλοσόφου τὴν αὐτὴν ἀρετῆς ἂν πίρι γενέσθαι δύξαν 
ιοτοῖς πολλοῖς ἥπερ ἄν, »/ Διονύσιος ἐπείσθη, παρὰ πᾶσιν 

ἂν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀνθρώποις ἀπίσωσε γενοµένη. νῦν δὲ 

ἤ πού τις δαίµων ἤ τις ἁλιτήριος ἐμπεσὼν ὠνομίᾳ καὶ 

ἀθεότητι καὶ τὸ µέγιατον τόλμαις ἁμαθίας, ἐξ ἧς πάντα 
κακὰ πᾶσιν ἐῤῥίζωται καὶ βιαστάνει καὶ εἰς ὕστερον ἁπο- 

is τελεῖ καρπὸν τοῖς γεννήσασι πικρώτατον, αὕτη πάντα τὸ 
ϱ δεύτερον ἀνέερεφέ τε καὶ ἀπώλεσε. νῦν δὲ δὴ εὐφημῶμεν 

χάριν οἰωνοῦ τὸ τρίτον. Όμως δὲ μιμεῖσθαι μὲν συµβου- 
λεύω ἀίωνα ἡμῖν τοῖς φίλοι τήν τε τῆς πατρίδος εὔνοι- 
αν καὶ τὴν τῆς τροφῆς σώφρονα δίαιταν ἐπὶ λῷον, ὡς 

3ο δὲ ὀρνίθων τὰς ἐκείνου βουλήσεις πειρᾶσθαι ἀποτελεῖν' 

αἳ δὲ ἦσαν, ἀκηκόατε παρ ἐμοῦ σαφῶς' τὸν δὲ μὴ δν- 
νάµενον ὑμῶν «Ιωριστὶ ζῆν κατὰ τὰ πάτρια, διώκοντα δὲ 

454 τόν τε τῶν «ίωνος σφαγέων καὶ τὸν Σοελικὸν βίον, 
Ὦ μήτε παρακαλεῖν μήτε οἴεσθαι πιστὸν ἄν τι καὶ ὑγιὶς 

αοπρᾶξαί ποτε’ τοὺς ὃὶ ἄλλους παρακαλεῖν ἐπὶ πάσης Σι- 
χελίας κατοικισµόν τε καὶ ἰσονομίαν ἔκ τε αὐτῆς Σικελίας 

καὶ ἐκ Πελοποννήσου ἑυμπάσης, φοβεῖσθαι δὲ μηδὲ ᾿αθή- 

νας" εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκεῖ πάντων ἀνθρώπων διαφέροντες 
πρὸς ἀρετὴν ἔενοφύνων τε ὠνδρῶν μισοῦντες τόλμας. 

3ο Ed ὅ᾽ οὖν ταῦτα μὶν ὕστερα γένοις ἄν, κατεπείγουσι δὲ 
Ε ὑμᾶς αἱ τῶν στάσεων ποὶλαὶ καὶ παμτοδαπαὶ φυόµεναι 

717. Ἱἱκάστης ἡμέρας διαφοφαί, εἰδέναι μέν που χρὴ πάντα 
τινὰ ἄνδρα, ᾧ καὶ βραχὺ δόξης ὀρθῆς µετέδωκε θεία τις 
τύχη, ὧς οὐκ ἔστι παῦλα κακῶν τοῖς στασιάσαοι, πρὶν 

36ᾶν οἱ κρατήσαντες µάχαις καὶ ἐκβολαῖς ἀνθρώπων καὶ 
σφαγαῖς μνησικακοῦντες καὶ ἐπὶ τιμωρίας παύσωνται τρε- 

331 Ἠπόμενοι τῶν ἐχθρῶν, ἐγκρατεῖς δὲ ὄντες αὐτῶν, Θέμενοι 
»ύμους κοινοὺς μηδὶν μᾶλλον πρὸς ἡδονὴν αὐτοῖς ἢ τοῖς 
ἠττηθεῖσι κειµένους, ὠναγκάσωσιν αὐτοὺς χρῆσθαι τοῖς 

«ο »όμοις διτταῖς οὔσαις ἀνάγκαις, αἰδοῖ καὶ φόβῳ, φόβῳ 
: μὶν διά τὸ κρείτους αὐτῶν εἶναι δεικνύντες τὴν βίαν, 
αἰδοῖ δὲ αὖ διὰ τὸ κρείττους φαίνεσθαι περί τε τὰς ᾖδο- 

402 νὰς καὶ τοῖς νόμοις μᾶλλον ἐ9έλοντές τε καὶ δυνάµενοι 

δουλεύειν. ἄλλως δὲ οὐκ ἔστιν ὦρ ἄν ποτε κακῶν λήξαι 
Η ιο πύλις ἐν αὑεῇ στασιάσασα, ἀλλὰ σεάσεις καὶ ἴχθραι καὶ 

αίση καὶ ἀπιστίαι ταῖς οὕτω διατεθείσαις πόλεσιν αὐ- 
ταῖς πρὺς αὐτὰς ἀεὶ γίγνεσθαι φιλε. τοὺς δὴ κρατή- 
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όαντας ἀεὶ χρή, ὕτανπερ ἐπιδυμήσωσι σωτηρίας, αὐτοὺς 
ἐν αὑτοῖς ἄνδρας προκρῖναι τῶν ἄλλων οὓς ἂν πυνθά- 
φωνται ἀρίστους ὄντας, πρῶτον μὲν γέροντας, καὶ 
παΐδας καὶ γυναῖκας κεκτηµένους οἴκοι καὶ προγόνους 
αὐτῶν ὃ τι μάλιστα πολλούς τε καὶ ὀνομαστοὺς καὶ δὃ 
κεῆσεν κεκτηµένους πάντας Ἱκανήν' ἀριθμὸν δὲ εἶναι ϐ 
μυριώνδρῳ πόλει πεντήκοντα ἰκανοὶ τοιοῦτοι. τούτους δὲ 
δεήσεσι καὶ τιμαῖς ὃ τι µεγίσταις οἴκοῦεν µεταπέμπεσθαι, 
μεταπεμψαμένους δὲ ὁμόσαντας δεῖσθαι καὶ κελεύειν Φεῖ- 
ναι νόμους, μήτε νικήσασι µήτε νικηθεῖσι νέµειν πλέον, 1 
τὸ δὲ ἴσον καὶ κοινὸν πάση τῇ πόλει, εηβέντων δὲ τῶν 

»όµων ἐν τούτῳ δὴ τὰ πάντα ἐστίν. ἂν μὲν γὰρ οἱ νε- 
νικηκύτες ἤττους αὐτοὺς τῶν νόμων μᾶλλον τῶν νένικη- 
µένων παρέχωνται, πάνε ἔσται σωτηρίας τε καὶ εὔδαι- Ὁ 

µορίας μεστὰ καὶ πάντων κακών ἀποφυγή" εἰ δὲ µή, μήτ᾽ id 09 
ἐμὲ μήτ᾽ ἄλλον ποινωνὸν παρακαλεῖν ἐπὶ τὸν μὴ πειθόµε- 
ον τοῖς νῦν ἐπεσταλμένοις. ταῦτα γάρ ἐστιν ἀδελφὰ ὧν 
τε ἱων ὧν τ᾽ ἐγὼ ἐπεχειρήσαμεν Συρακούσαις εὖ φρο- 
φοῦντες συμπρᾶξαι, δεύτερα µήν. πρῶτα ὃ᾽ ἦν ἃ τὸ πρῶ- 
τον ἐπεχειρήθη μετ αὐτοῦ «ιονυσίου πραχθῆναι πᾶσι αν 

κοινὰ ἀγαθά, τεύχη δέ τις ἀνθρώπων κρείττων διεφό- 
ρησε. τὰ δὲ νῦν ὑμεῖς πειρᾶσθε εὐτυχέσεερον αὐτὰ ἀγαθῃ «Ε 
πρᾶξαι µοίρᾳ καὶ θεία τινὶ τὔχῃ. 

᾿Ξυμβουλὴ μὲν δὴ καὶ ἐπιστολὴ εἰφήσθω καὶ ἡ παρὰ 

Φιονύσιον ἐμὴ προτέρα ἄφιξι' ἡ δὲ δὴ ὑστέρα πορεία 1δ 
τε καὶ πλοῦς ὡς εὐχύτως τε ἅμα καὶ ἐμμελῶς γέγονεν, 

ᾧ μέλει ἀχούειν, ἔξεσει τὸ μετὰ τοῦτο, ὁ μὲν γὰρ δὴ 
πρῶτος χρόνος τῆς ἐν Σικελίᾳ διατριβῆς µοι διεπεράνθη, 

καθάπερ εἶπον, πρὶν συμβονλεύειν τοῖς οὐχείοις καὶ ἑταί- 

ροις τοῖς περὶ «ίωνα" τὸ μετ ἐκεῖνα δ' οὖν ἔπεισα ὅπῃ 10 
δή ποτ ἐδυνάμην «ιονύσιον ἀφεῖναί µε, εἰρήνης δὲ γε- 

νομένης, ἦν γὰρ τύτε πόλεμος ἐν Σικελίᾳ, ξυνωµολογήσα- 
μεν ἀμφότεροι. «ιονύσιος μὲν ἔφη µεταπέμφασθαι 4ίωνα 

καὶ ἐμὲ πάλιν καταστησάµενος τὰ περὶ τὴν ἀρχὴν ἀσφα- 
λέσεερον ἑαυτῷ, «ίωνα δὲ ἠξίου διανοεῖσθαι μὴ φυγὴν as 454 
αὐτῷ γεγονέναι τότε, µετάστασιν δὲ: ἐγὼ ὅ) ἥξειν ὤμο- Β 
λόγησα ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις. γενομένης δὲ εἰρήνης µε- 

τεπέμπετ᾽ ἐμέ, «ίωνα δὲ ἐπισχεῖν ἔτι ἐνιαυτὸν ἐδεῖτο, 
ἐμὲ δὲ ἤκειν ἐκ παντὸς τρόπου ἠξίου «ίων μὲν οὖν 
ἐκέλευέ τέ µε αλεῖν καὶ ἐδείτο: καὶ γὰρ δὴ λόγος ἐχώρει ῥο 
πολὺς ἐκ Σικελίας ὡς «ιονύσιος Θαυμασεῶς φιλοσοφίας 

ἐν ἐπιθυμίᾳ πάλιν εἴη γεγονὼς τὰ νῦν, ὅθεν ὁ ἀΐων 
συντεταµένως ἐδεῖτο ἡμῶν τῇ µεταπέµφει μὴ ἀπειθεῖν. 
ἐγὼ δὲ ἤδη μέν που κατὰ τὴν φιλοσοφίαν τοῖς νέοι ϐ 
πολλὰ τοιαῦτα γιγνόµενα, Όμως ὅ᾽ οὖν ἀσφαλέστερόν μοι {5 
ἔδοξε χαίρει τότε γε πολλὰ καὶ «ίωνα καὶ «4ιονύσιον 
ἐᾷν, καὶ ἀπηχθόμην ἀμφοῖν ἀποκρινάμενος ὅτι γέρων τε 
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εἴην καὶ κατὰ τὰς ὁμολογίας οὐδὲν γίγνοιο τῶν τὰ νῦν 
πραττοµένων. ἔοικε δὴ τὺ μετὰ τοῦτο ᾽Αρχύτης τε παρὰ 

ὠιονύσιον ἀφικέσθαι --», ἐγὼ γὰρ πρὶν ἀπιέναι ξενίαν 
καὶ φιλίαν ᾽Αρχύτη καὶ τοῖς ἐν Τάραντι καὶ «ιονυσίῳ 

Ώ αποιήσας ἀπέπλεον --, ἄλλοι τέ τες ἐν Συρακούσαις 

ἦσαν Ὑ(ωνός τε ἄττα διακηκούτες καὶ τούτων τινὶς ἄλλοι, 

παρακονσµάτων τινῶν ἴμμεστοι τῶν κατὰ φιλοσοφίαν’ 
οἳ δοκοῦαί µοι «ιονυσίῳ πειρᾶόθαι διαλέγεσθαι τῶν περὶ 

τὰ εοιαῦτα, «ὡς «Πιονυσίου πάνεα διακηκοότος ὅσα ὅιε- 

10 νοούμην ἐγώ. ὁ δὲ οὔτε ἄλλως ἐστὶν ἀφυὴς πρὸς τὴν τοῦ 
µανθάνειν δύναμιν φιλότιµός τε Φαυμασεῶς' Πρεσκέ τε 

οὖν ἴσως αὐτῷ τὰ λεγόμενα ἠσχύνιτό τε φανερὺς γιγνό- 

Κ µενος οὐδὲν ὡκηκοὼς Ότ ἐπεδήμουν ἐγώ, ὕθεν ἅμα μὲν 

εἰς ἐπιθυμίαν Πει τοῦ διακοῦσαι ἐναργέστερον, ἅμα ὃ᾽ 
0 ἡ φιλοτιµία κατήπειγεν αὐτόν. δι ἃ δὲ οὐκ ἤκουσεν ἐν 

τῇ πρόσθεν ἐπιδημίᾳ, διεξήλθοµεν ἐν τοῖς ἄνω ῥηθεῖσι 
νῦν δὴ λόγοις. ἐπειδῆ οὖν οἴκαδέ τε ἐσώθην καὶ καλοῦν- 
τος τὸ δεύτερον ἀπηρνήθην, καθάπερ εἶπον νῦν δή, 
δοκεῖ μοι «Πιονύσιος παντώπασι φιλοτιµηθῆναι µή ποτέ 

Ἅπτισι ὀύξαιμι καταφρονῶν αὐτοῦ, τῆς φύσεώς τε καὶ ἔξεως 

απο ἅμα καὶ τῆς διαίτης ἔμπειρος γεγορώς, οὐκέτ ἐθέλειν ὅνσ- 
χεραίνων παρ αὐτὸν ἀφικνεσθαι. δίκαιος δὴ λέγειν 
εἰμὶ τόληθὶς καὶ ὑπομένειν, εἴ τι ἄρα τὰ γεγονότα ἀκού- 

σας παταφφονήσει τῆς ἐμῆς φιλοσοφίας, τὸν τύραννον δὲ 
15 ἡγήσεται νοῦν ἴχειν. ἔπεμψε μὲν γὰρ δὴ «Πιονύσιος τρίτον 

πιβ ἐπ) ἐμὲ ερήρη ῥᾳστώνης ἕνεκα τῆς πορείας, ἔπεμφε δὲ 
᾿Αρχίδημον, ὃν ἡγεεύ µε τῶν ἐν Σικελία περὶ πλείστου 

ποιεῖσόθαι, τῶν αρχύτη «ξυγγεγογύτων ἕνα, καὶ ἄλλους 

γρωρίµους τῶν ἐν Σικελία" οὗτοι δὲ ἡμῖν ἤγγελλον πάντες 

μ τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς Θαυμαστὸν σον «ιονύσιος ἔπιδε- 

δωκὼς εἴη πρὸς φιλοσοφίαν. ἔπεμψε δὲ ἐπιοτοὴν πάνυ 

μακράν, εἰδὼς ὡς πρὸς «ίωνα διεκείµην καὶ τὴν αὖ 

ὠίωνος προθυμίαν τοῦ ἐμὲ πλεῖν καὶ εἰς Συρακούσας 

ἐλθεῖν". πρὺς γὰρ δὴ πάντα ταῦτα ἦν παρεοχευασµένη 

απ τὴν ἀρχὴν ἔχουσα ἡ ἐπιστολή, τῇδέ πῃ φράζουσα, «Ίιο- 

ὁ νύσιος Πιάτωνι. τὰ νόμιμα ἐπὶ τούτοις εἰπὼν οὐδὲν τὸ 

μετὰ τοῦτο εἶπε πρύτερο» ἡ ὡς ἂν εἰς Σικελίαν πεισθεὶς 
ὐφ᾽ ἡμῶν ἔλθῃς τὰ νῦν, πρῶτον μὲν σοι τὰ περὶ «Πίωνα 

ὑπάρξει ταύτῃ γιγρόµενα Όπηπερ ἂν αὐτὸς ἐθέλης: 9ε- 
αφ λήσεις δὲ οἱ) ὅτι τὰ µέτφια, καὶ ἐγὼ συγχωρήσοµαι: εἰ 

δὲ µή, οὐδέν σοι τῶν περὶ «ίωνα ἕξει πραγμάτων οὔτε 
περὶ τἆλλα οὔτε περὶ αὐτὸν κατὰ νοῦν γιγνόµενα. ταῦ' 
οὕεως εἶπε, τἆλλα δὲ μακρά ἂν εἴη καὶ ἄνευ καιροῦ Λε- 

ϱ. γόµενα. ἐπιστολαὶ ὁὲξ ἄλλαι ἐφαίτων παρά τε ρχύτου 
αὖ καὶ τῶν ἐν Τάραντι, τήν τε φιλοσοφίαν ἐγκωμιάζουσαι 

τὴν «Διονυσίου, καὶ ὅτι, ἂν μὴ ἀφίκωμαι νῦν, τὴν αρὺς 
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Αιονύσιον αὐτοῖς γενοµένην φιλίαν δι ἐμοῦ οὐ σμικρὰν 
οὖσαν πρὸς τὰ πολιτικὰ παντάπασι διαβαλοίην. ταύτης 
δὴ τοιαύτης γενομένης ἐν τῷ τότε χρόνῳ τῆς µεταπέµ- 
φεως, τῶν μὲν ἐκ Σικελίας τε καὶ Ἰκαλίαρ ἑλκόντων, 

τῶν δὲ ᾿αθήνηθεν ἀτεγνῶς μετὰ δεήσεως οἷον ἐξωθούν- 5 
των µε, καὶ πάλιν ὁ λόγος ἦκεν ὁ αὐτός, τὸ μὴ δεν Ε 
προδοῦναι «ίωνα μηδὲ τοὺς ἐν Τάρανει ξένους τε καὶ 
ταίρους. αὐτῷ δέ µοι ὑπῆν ὡς οὐδὲν θαυμαστὸν νέον 
ἄνθρωπον παφακούοντα ἀξίων λόγου πραγμάτων, εὐμαθῆ, 
πρὸς ἔρωτα ἐλθεῖν τοῦ βελείστου βίου: δεῖν οὖν αὐτὸ 10 
ἐξελέγξαι σαφῶς, ὁποτέρως ποτὲ ἄρα σχούη, καὶ τοῦτ 
αὐτὸ μηδαμῆῇ προδοῦναι μηδ᾽ ἐμὲ τὸν αἴτιον γενέσθαι 
τηλικούτου ἀἰηθῶς ὀνείδους, εἴπερ ὄντως εἴη τω ταῦτα 340 
λελεγμένα. πορεύοµαι δὴ τῷ λογισμῷ τούτῳ κπατακαλν- 
φάώµενος, πολλὰ δεδιὼς μαντευόμενός τε οὗ πάνυ καλῶς, 15 
ὡς ἴοικεν. Ἐλθὼν ὅ' οὖν τὺ τρίτον τῷ σωτῆφι τοῦτό γε 
οὖν ἔπραξα ὄντως' ἐσώθην γὰρ τὸ πάλαι εὐτυχῶς, καὶ 
τούτων γε μετὰ Θεὸν «ιονυσίω χάριν εἰδέναι χρεών, ὅτι 

πολλῶν βουληθέντων ἀπολέσαι µε διεκώλυσε καὶ ἔδωκέ τε 
µέρος αἰδοῖ τῶν περὶ ἐμὲ πραγμάτων. ἐπειδὴ δὲ ἀφικό- 3ο 

µην, ὤμην τούτου πρῶτον ἴλεγχον δεῖν λαβεῖν, πύτερον 

ὄντως εἴη «ιονύσιος ἐξηωμένος ὑπὸ φιλοσοφίας ὥσπερ 
πυρός, ἢ µάτην ὁ πολὺς οὗτος ἔλθοι λόγος ᾽θήναζε- 
ἴστι δή τις τρόπος τοῦ περὶ τὰ τοιαῦτα πεῖραν λαμβάνει» 
οὐκ ἁγινῆς αλλ ὄντως τυράννοις πρέπων, ἄλλως τε καὶ 3 
τοῖς τῶν παρακουσµάτων μεστοῖς, ὃ δὴ κἀγὼ Οιονύσιον 
εὐθὺς ἐλδών ἠσθόμην καὶ µάϊία πεπονθότα. δεικνύναι 
δὴ δεῖ τοῖς τοιούτοις ὃ τι ἔσει πᾶν τὸ πρᾶγμα οἷόν τε 
καὶ δι ὅσων πραγμάτων καὶ ὅσον πόνον ἔχει. ὁ γὰρ ἀκού 6 
σας, ἐὰν μὲν ὄντως ἡ φιλόσοφος οὐκεῖός τε καὶ ἄξιος 30 

τοῦ πράγματος θΘεῖος ὧν, ὁδόν τε ἡγεῖται Θαυμαστὴν 

ἀκηκοέναι Ευντατέον τε εἶναι νῦν καὶ οὐ βιωτὸν ἄλλως 
ποιοῦντι΄ μετὰ τοῦτο δὴ Ευντείνας αὐτόν τε καὶ τὸν 

ἡγούμενον τὴν ἁδὸν οὐκ ἀνίησι πρὶν ἂν ἢ τέλος ἐπιθῇ 
πᾶσι ἢ λάβῃ δύναμιν ὥστε αὐτὸς αὐτὸν χωρὶς τοῦ δείξαντος 35 
μὴ ἀδύνατος εἶναι ποδηγεῖν. ταύτῃ καὶ κατὰ ταῦτα δια- 
»οηθεὶς ὁ τοιοῦτος ζῆ, πράττων μὲν ἐν αἷς τισὶν ἂν Ὁ 

πράξεσι, παρὰ πάντα δὲ ἀεὶ φιλοσοφίας ἐχόμενος καὶ 
τροφῆς τῆς καθ᾽ ἡμέραν, ῆτις ἂν αὐτὸν μάλιστα εὐμαθῆ 
τε καὶ µνήµονα καὶ λογίζεσθαι δυνατὸν ἐν αὐτῷ νήφοντα 40 309 
ἀπεργάζηται" τὴν δὲ ἐναντίαν ταύτῃ μισῶν διατελεῖ. οἱ 
δὲ ὄνεως μὲν μὴ φιλόσοφοι, δόξαις δ᾽ ἐπικεχρωσμένοι, 

καθάπερ οἱ τὰ σώματα ὑπὸ τοῦ ἠλίου ἐπικεκαυμένοι, 

ἠδύντις εε σα μαθήματά ἐστι καὶ ὁ πόνος ἡλίκος καὶ 

δίαπα ἡ καθ ἡμέραν ὡς πρέπουσα ἡ κοσµία τῷ πράγ- 45 Ε 
ματι, Ἰαλεπὸν ἡγησάμενοι καὶ ἀδύνατον αὐτοῖς οὔτε δὴ 

457 
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ἐπιτηδεύειν ὄννατοὶ γέγνονται.. ἔνιοι δὲ αὐτῶν πείθον- 
σιν αὐτοὺς ὡς ἱκανῶς ἀκηκοότες εἰσὶ τὸ ὅλον καὶ οὐδὶν 

ἔτι δέονταί τινων πραγμάτων. ἡ μὲν δὴ περα αὕτη 
γέγνεται ἡ δαφής τε καὶ ἀσφαλεστάτη πρὸς τοὺς τρυφῶν- 

στάς τε καὶ ἀδυνάτονυς διαπονεῖν, ὡς µηδέποτε βαλεῖν ἐν 
αἰτία τὸν δεικνύντα ἀλλ αὐτὸν αὐτόν, μὴ δυνάμενον 
πώντα τὰ πρόσφορα ἐπιτηδεύειν τῷ πρώγµατι. οὕτω δὴ 
καὶ Αιονυσίῳ τόὀτ ἐῤῥήθη τὰ ῥηθέντα. πάντα μὶν οὖν 

Β οὔτ ἐγὼ διεξήλθον οὔτε «ιονύσιος ἐδεῖο" πολλὰ γὰρ 
ο αὐτὸς καὶ τὰ µέγισεα εἰδέναι τε καὶ ἱκανῶς ἔχειν πφοσε- 

ποιεῖτο διὰ τὰς ὑπὸ τῶν ἄλλων παρακοάς. ὕστερον δὲ 
καὶ ἀκούω γεγραφέναι αὐτὸν περὶ ὧν τότε ἤκουσε, συν- 
Θέντα ὡς αὐτοῦ τέχνην, οὐδὲν τῶν αὐτῶν ὧν ἀκούοι" 
οἶδα δὶ οὐδῖν τούτων, ἄλλους μὲν εινας οἶδα γεγραφότας 

460 is περὶ τῶν αὐτῶν τούτων. οἵτινες δὲ, οὐδ᾽ αὐτοὶ αὐτούς. 
τοσόνδε γε μήν περὶ πάντων ἔχω φράξειν τῶν γεγραφό- 

ὁ των καὶ γραφόντων, Όσοι φασὶν εἰδέναι περὶ ὧν ἐγὼ 
σπουδάζω, εἴτ ἐμοῦ ἀκηκούτες εἴε ἄλλων εἴθ' ὡς εἷ- 

ρόντες αὐτοί, τούτους οὐκ ἴοτι κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν 

πο περὶ τοῦ πράγματος ἐπαῖειν οὐδέν. οὕκουν ἐμόν γε περὶ 

αὐτῶν ἔστι σύγγραμμα οὐδὲ µήποτε γένηται" ῥητὸν γὰρ 
719. οὐδαμῶς ἐστὶν ὧφ ἅλλα µαθήµατα, ἀλλ’ ἐκ πολλῆς συνου- 

σίας γιγνοµένης περὶ τὸ πράγμα αὐτὸ καὶ τοῦ ουζῆν 

ϱ ἠἐξαίφνης, οἷον ἀπὸ πυρὸς πηδήόαντος ἐξαφθὶν φῶς, ἐν 
αστῇ φυχῇ γενόµενον αὐτὸ ἑαυτὸ ἤδη τρέφει. καίτοι το- 

σόνδε γε οἶδα, ὅτι γραφέντα ἢ ἀεχθέντα ὑπ᾿ ἐμοῦ βέλτιστ” 
ὢν λεχθείη" καὶ μὴν ὅτι γεγραμµένα κακῶς our ἥκιστ 
ἂν ἐμὶ λυποῖ. εἰ δὲ µοι ἐφαίνεο γραπτία 9’ Ἱκανῶς 
εἶναι πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ῥητά, εί τούτου κάλλιον 

40 ἐπέπρακτ᾽ ὃν ἡμῖν ἐν τῷ βίω ἢ τοῖς τε ἀνθρώποισι μέγα 
ὄφελος γράψαι καὶ τὴν φύσιν εἰς φῶς πᾶσι προαγαγεῖν; 

κ «ἀλλ οὔτε ἀνθρώποις ἡγοῦμαι τὴν ἐπιχείρησιν περὶ αὐεῶν 

Λεγομένην ἀγαθόν, εἰ μή τισιν ὀλέγοις, ὁπόσοι δυνατοί 
ἀνευρεῖν αὐτοὶ διὰ σμικρᾶς ἐνδείξεως" τῶν τε δὴ ἄλλων 

αδτοὺς μὶν καταφφονήσεως οὐκ ὀρθῶς ἐμπλήσειεν ἂν οὐ- 

δαμῇ ἐμμελοῦς, τοὺς δὲ ὑψηλῆς καὶ χαύνης ἐλπίδος, ὥς 

σέμν᾽ ἄττα µεμαθηκόεας. ἔτι δὲ µακρότερα περὶ αὐτῶν 
ἐν νῷ µοι γέγονεν εἰπεῖν. τάχα γὰρ ἂν περὶ ὧν λέγω σα- 
φέστερον ἂν εἴη τε εχθέντων αὐτῶν: ἴστι γόρ τι λόγος 

«ο ἀληθὴς ἐναντίος τῷ «τολµήσαντι γράφειν τῶν τοιούτων 
καὶ ὀτιοῦν, πολλάκις μὲν ὑπ ἐμοῦ καὶ πρόσθεν ῥηθείς, 
ἔοικε ὃ) οὖν εἶναι καὶ νῦν λεκτέος. , 

"Ἔστι τῶν ὄντων ἑκάσεῳ, δι ὧν τὴν ἐπισεήμην ἀνώγκη 

παραγίγνεσθαι, τρία" τέταρτον ὃ) αὐτή" πέµπτυν ὃ᾽ αὐτὸ 

Ἡ ο τιθέναι δεῖ ὃ δὴ γνωστόν τε καὶ ἀληθές ἐσειν' ὧν ἓν μὲν 
ὄνομα, δεύτερο» δὲ λόγος, τὸ δὲ ερίεον εἴδωλον, τέταρ- 

τον δὲ ἐπιστήμη. περὶ ἓν οὖν λαβὶ βουλόμενος μαῦεῖν 

τὸ νῦν λεγόμενον, καὶ πάντων οὕτω πέρι νόησον. κύ- 

"οι 

πας 
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χλος ἐστί τι ἑεγόμενον, ὦ τοῦτ αὐτό ἐστιν ὄνομα ὃ νῦν 
ἐφθέγμεθα., λόγος ὅ) αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐξ ὀνομάτων 

καὶ ῥημάτων συγκείµενος' τὸ γὰρ ἐκ τῶν ἰσχάτων ἐπὶ 
τὸ μέσον ἴσον ἀπέχον πάντη, λόγος ἂν εἴη ἐκείνου ᾠπερ 
σερογγύλον καὶ περιφερὲς ὄνομα καὶ κύκλος. τρίτον δὲ 56 
τὸ ζωγραφούμενόν τε καὶ ἐξαλειφόμενον καὶ τορνενόµενον 09 
καὶ ὠπολλύμενον: ὧν αὐτὸς ὁ κύκλος, ὃν πέρι πώνε᾽ ἐστὶ 

ταῦτα, οὐδὲν πάσχει τούτων ὡς ἕτερον ὄν. τέταρτο» δὲ 
ἐπισεήμη καὶ νοῦς ὠληθής τε δόξα περὶ ταῦς ἐσείν' ὡς 
δὲ ἓν τοῦτο αὖ πᾶν θΘετέον, οὐκ ἐν φωναῖς οὐδ' ἐν σω- 1ο 

µάτων σχήµασιν ἆλλ) ἐν φυχαῖς ἐνόν, ὦ ὀῆλον ἕεερόν τε 

ὂν αὐτοῦ τοῦ κύκλου τῆς φύσεως τῶν τε ἔμπρυσθεν 1ε- 

χθέντων τφιῶν. τούτων δὲ ἐγγύτατα μὶν ξυγγενείᾳ καὶ 8 

ὁμοιότητι τοῦ πέµατον νοῦς πεπλησίακε, τἆλλα δὲ πλέον 
ἀπέχει. ταὐεὸν δὴ περί τε εὐθίος ἅμα καὶ περιφεροῦς 5 

σχήματος καὶ χρόας, περί τε ἀγαθοῦ καὶ καλοῦ καὶ δι- 
καίου, καὶ περὶ σώματος ἅπαντος σκεναστοῦ τε καὶ κατὰ 

φύσιν γεγονότος, πυρὺς ὕδατός τε καὶ τῶν τοιούτων πάν- 

των, καὶ ζώον ἑύμπαντος πέρι καὶ ἐν ψυχαῖς ἤδους, καὶ 

περὶ ποιήματα καὶ παθήματα ἑύμπαντα” οὐ γὰρ ἂν τού- 39 
των μή τις τὰ τέτταρα λάῤῃ ἁμῶς γέπως, οὕποτε τελέως Ε 
ἐπιστήμης τοῦ πέµπτου μέτοχος ἔσται. πρὸς γὰρ τούτοις 

ταῦτα οὐχ ἧττον ἐπιχειφεῖ τὸ ποϊόν τι περὶ ἕκαστον δηλοῦν 
ἢ τὸ ὃν ἑκάσεου διὰ τὺ τῶν λόγων ἀσθενές. ὧν ἕνεκα 

»οῦν ἔχων ovotis τοὶµήσει ποτὶ εἷς αὐτὺ τιθέναι τὰ νε-1δ18 
νοηµένα, καὶ ταῦτα εἰς ἁμετακίνητον, ὃ δὴ πάσχει τὰ 403 

γεγραμµένα εὐποιᾳ, τοῦτο δὲ πάλιν αὖ τὸ νῦν λεγόμενο» 
δεῖ μαθεῖν. κύκλος ἕκαστος τῶν ἐν ταῖς πράξεσι γραφο- 
µένων ἢ καὶ τορνευθένεων μεσεὺς τοῦ ἐναντίου ἐσεὶ τῷ 

πέμπτῳ" τοῦ γὰρ εὐθέος ἐφάπτεται πάντη" αὐτὸς δέ, 4ο 

φαμέν, ὁ κύκλος οὔτε τι σμικρύτερον οὔτε μεῖζον τῆς 
ἐναντίας ἴχει ἐν αὐτῷ φύσεως. ὕνοιά τε αὐτῶν φαμὲν 

οὐδὲν οὐδενὶ βέβαιον εἶναι, κωλύειν ὃ᾽ οὐδὶν τὰ νῦν Β 

στρογγύλα καλούμενα εὐθέα κεκλῆσθαι τά τε εὐθέα δὴ 

στρογγύλα, καὶ οὐδὶν ἧετον βεβαίως ἔξειν τοῖς µεταθε- 1 

µένοις καὶ ἐναντίως καλοῦσι. καὶ μὴν περὶ λόγου γε ὁ 
αὐτὸς λόγος, εἴπερ ἐξ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων σύγκειται, 
μηδὲν Ἱκανῶς βεβαίως εἶναι βέβαιον. µυρίος δὲ λόγος 
αὖ περὶ ἑκάστου τῶν τεττάρων, ως ἀσαφές' τὺ δὲ µέγι- 
στον, Όπερ αἴπομεν ὀλίγον ἔμπροσθεν, ὅτι δυοῖν ὄντοιν, ο 
τοῦ τε ὄντος καὶ τοῦ ποιοῦ τινύς, οὐ τὸ ποιόν τε, 

τὸ δὲ τί ζητούσης εἰδέναι τῆς Φυχῆς, τὸ μὴ ζητούμενον C 

ἕκαστον τῶν τεττάρων πφότερον τῇ Ψυχῇ λόγω τε καὶ 
κατ᾽ ἔργα, αἰσθήσεσιν εὐέλεγκτον τό τε λεγόμενον καὶ 

δεικνύµενον ἀεὶ παρεχόµενον ἵκαστον, ἀπορίας τε καὶ απ 04 
ἀσαφείας ἐμπίπλησι πάσης ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντ᾽ ἄνδρα. 
ἐν οἷσι μὲν. οὖν μηδ᾽ εἰθιαμένοι τὸ ἀληθὶς ζητεῖν ἐσμὲν 
ὑπὸ πονηρᾶς τροφῆς, ἐξαρκεῖ δὲ τὸ προταθὶν τῶν εἰδώ- 
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λων, οὐ καταγέλαστοι γινόµεθα ὑπ ἀλλήλων, οἱ ἐρωτά- 
Ὁ µετοι ὑπὸ τῶν ἐρωτώντων, δυναµένων δὲ τὰ τέτταρα 

διαῤῥίπτειν τε καὶ ἐλέγχειν' ἐν οἷς δ' ἂν τὸ πέµπτον ἆπο- 
κρίνασθαι καὶ δηλοῦν ἀναγκάζωμεν, ὁ βουλόμενος τῶν 

5 δυναµένων ἀνατρέπειν κρατεῖ, καὶ ποιεῖ τὺν ἐξηγούμενον 
ἐν Ἰόγοις ἢ γράµµασιν ἢ ἀποκρίσεσι τοῖς πολλοῖς τῶν 
ἀκουόντων δοκεῖν μηδὲν γιγνώσκειν ὧν ἂν ἐπιχειρῇ γρά- 
φειν ἢ λέγειν, ἀγνοούντων ἐνίοτε ὥς οὐχ ἡ ψυχἠὴ τοῦ 

γράφαντος ἢ λέξαντος ἐλέγχεται, ἀλλ ἡ τῶν τεετάρων 
ΕΙοφύσις ἑκάστου, πεφυκοῖα φαύλως, ἡ δὲ διὰ πάντων αὖ: 

τῶν διαγωγή, ἄνω καὶ κάτω µεταβαίνουσα ἐφ᾽ ἕκαστον, 
µόγις ἐπιατήμην ἐνέτεκεν εὖ πεφυκότος εὖ πεφυκότι. κα- 
κῶς δὶ ἂν φυῇ, ὡς ἡ τῶν πολλῶν ἕξις τῆς ψυχῆς εἴς τε 

341 ᾖτὺ μαθεῖν ες τε τὰ Ιεγόμενα ἤδη πίφυκε, τὰ δὲ διέ- 

τος 15 φθαρται, οὐδ' ἂν ὁ Πυγκεὺς ἠδεῖν ποιήσειε τοὺς τοιούτους. 

405 ἠἑνὶ δὲ λόγω, τὸν µή ξυγγενῆ τοῦ πράγματος οὔτ ἂν εἰ- 
µαθία ποιήσειέ ποτε οὔτε μνήμη” τὴν ἀρχὴν γὰρ ἐν ἆλλο- 
τρίαις ἔξεσιν οὐκ ἐγγήγνεται. ὥστε ὁπόσοι τῶν δικαίων τε 
καὶ τῶν ἄλλων ὅσα καἱὰ μὴ προσφνεῖς εἰσὶ καὶ ἐνγγενεῖς, 

30 ἅλλοι δὲ ἄλλων εὐμαθεῖς ἅμα καὶ µνήµονες, οὐδ ὅσοι 
ἐνγγεγεῖς, δυσμαθεῖς δὲ καὶ ἀμνήμονες, οὐδένες τούτων 

μήποτε µάθωσιν, ἀλήθειαν ἀρετῆς εἰ τὸ δυνατὸν οὐδὲ 
Β κακίας. ἅμα γὰρ αὐτὰ ἀνάγκη µανθάνειν, καὶ τὸ ψεῦδος 

ἅμα καὶ ἀληθὶς τῆς ὅλης οὐσίας, μετὰ τριβῆς πάσης 
αἳ καὶ χρόνου πολλοῦ, ὕπερ ἐν ἀρχαῖς εἶπον. µόγις δὲ τρι- 

βόμενα πρὸς ἄλληλα αὐτῶν ἕκαστα, ὀνόματα καὶ λόγοι 
ὄψεις τε καὶ αἰσθήσεις, ἐν εὐμενέσιν ἐλέγχοις ἐλεγχόμενα 

καὶ ἄνευ φθόνων ἐρωτήσεσι καὶ ἀποκρίσεσι χρωµένων, 
ἐξέλαμψε φρόνησις περὶ ἕκαστον καὶ νοῦς, συντείνων ὅτι 

πο μάλιστ᾽ εἰς δύναμιν ἀνθρωπίνην. διὸ δὴ πᾶς ἀνὴρ σπου- 
δαῖος τῶν ὄντων σπουδαίων πέρι πολλοῦ δεῖ μὴ γράψας 

ποτὶ ἐν ἀνθρώποις, εἰς φθόνον καὶ ἀἁπορίαν καταβάκῃη" 
ἓνὶ δὴ ἐκ τούτων δεῖ γιγνώσκειν λόγω, ὅταν ἴδῃ τίς του 

466 συγγράμματα γεραµµένα εἴτε ἐν νόµοις νοµοθέτου εἴτε 

1η ἐν ἄλλοις τισὶν ἄῑτ οὖν, ὡς οὐκ ἦν τούτῳ ταῦτα σὅπου- 

δαιότατα, εἴπερ ἔστ᾽ αὐτὸς σπουδαῖος, κεῖται δέ που ἐν 
χώρα τῇ καλλίστη τῶν τούτου. εἰ δὲ ὄντως αὐτῷ ταῦτ 
ἐσπουδασμένι ἐν γράµμασιν ἐτίδη, ἐξ ἄρα δή οἱ ἔπειτα, 

» θεοὶ μὲν οὔ, βροτοὶ δὲ φρένας ὤλεσαν αὐτοί. 

ϱ.  Τούω δὴ τῷ μύθῳ τε καὶ πλάνῳ ὁ Εννεπισπόµενος 
εὖ εἴσεται, εἴτ οὖν «Διονύσιος ἔγραφέ τι τῶν περὶ φύσεως 

ἄκρων καὶ πρώτων εἴτε τις ἐλάττων εἴτε μείζων, ὡς οὐ- 

δὲν ἀκηκοὼς οὐδὲ μεμαθηκῶς ἦν ὑγιὴς ὧν ἔγραφε κατὰ 
τὸν ἐμὸν λόγον" ὁμοίως γὰρ ἂν αὐτὰ ἐσέβετο ἐμοί, καὶ 

αν οὐκ ἂν αὐτὰ ἑτόλμησεν εἰς ἀναρμοστίαν καὶ ἀπρέπειαν 
ἐκβάλλειν. οὔτε γὰρ ὑπομνημάτων Ἱάριν αὐτὰ ἔγραφεν" 

ΕΠΙΣΤΟάΗ {.. 344, 545. 340. 

οὐδὶν γὰρ δεινὸν µή τις αὐτὸ ἐπιλάθηταε, ἐὰν ἅπαξ τῇ Ε 
ψυχῇ περιλάβη” πάντων γὰρ ἐν βραχυτάτοις κεῖται. φι- 
λοτιµίας δὲ αἰσγρᾶς εἴπερ ἕνεκα, εἴθ' ὡς αὐτοῦ τιθέµε- 

γος εἴθ) ὡς παιδείας δὴ μέτοχος ὤν, ἧς οὐκ ἄξιος ἦν 
ἀγαπῶν δόξαν τὴν τῆς µετοχῆς γενομένην. εἰ μὲν οὖν 1845 
ἐκ τῆς μιᾶς συνουσίας «ιονυσίῳ τοῦτο γέγονε, τάχ ἂν 
εἴη: γέγονε d οὖν ὅπως, ἵετω Λεύς, φησὶν ὁ Θηβαῖος" 
διεξῆλθον μὲν γὰρ ὡς εἶπόν τε ἐγὼ καὶ ἄπαξ µόνον, 37 
ὥσεερον δὲ οὐ πώποτε ἔει. ἐννοεῖν δὴ δεῖ τὸ μετὰ τοῦτο, 
ὕτῳ µέλει τὸ περὶ αὐτὰ γεγονὸς εὑρεῖν, ὅπῃ ποτὲ γέγονε, 10 
τίνι πὀτ᾽ αὐτίᾳ τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον, πλεονάκις τε 
οὐ διεἑῆμεν" πότερον «Πιονύσιος ἀκούσας µόνον ἅπαξ οὔ- 
τωρ εἰδέναι τε οἴεται καὶ Ἱκανῶς οἶδεν, εἴεε αὐτος εὐρὼν Β 
ἢ καὶ μαθὼν ἔμπροσθεν παρ ἑτέρων, ἢ φαῦλα εἶναι τὰ 
λεχθέντα, ἢ τὸ τερίον οὐ καθ αὐτόν, μείζονα δὲ, καὶ 15 
ὄντως οὐκ ὤν δυνατὸς εἶναι φρονήσεώς τε καὶ ἀρετῆς 
ξῆν ἐπιμελούμενος. εἰ μὲν γὰρ φαῦλα, πολλοῖς µάρενσι 

μαχεῖττι τὰ ἐνανεία λέγουσιν, οἳ περὶ τῶν τοιούτων πάμ- 

πολν «ιοννσίου κυριώτεροι ἂν εἷεν κριταί. εἰ δὲ εὑρη- 
κέναι ἢ µεµαθηκέναι; ἄξια ὅ οὖν εἶναι πρὸς παιδείαν Ἡν 

φυχῆς ἐλευθέρας, πῶς ἂν μὴ Φαυμαστὸς ὢν ἄνθρωπος ὁ 
τὸν ἡγεμύνα τηύτων καὶ κύριον οὕτως εὐγερῶς ἠτίμασέ 
ποτ᾽ ἄν; πῶς ὃ) ἠτίμασεν: ἐγὼ φράζοιμ᾿ ἄν. 

Οὐ πολὺν χρόνον διαλιπὼν τὸ μετὰ τοῦτο, ἐν τῷ 
πρόσθεν «ίωνα ἐῶν τὰ ἑαυεοῦ κεκτῆσθαι καὶ καρποῦ- ä 

σὔαι χρήματα, εύτε οὐκέτ εἴα τοὺς ἐπιερόπους αὐτοῦ 388 

πέμπειν εἰς Πελοπόννησο, καθάπερ ἐπιλελησμένος τῆς 
ἐπιστολῆς παντάπασιν. εἶναι γὰρ αὐτὰ οὐ «Πίωνος ἁλλὰ 
τοῦ ουἶέος, Όντος μὲν ἀδείφιδοῦ αὐτοῦ, κατὰ νόµους Ὁ 
ἐπιτροπεύοντος. .τὰ μὶν δὴ πεπραγμένα µέχρι τούτον ud 
ταῦτ ἦν ἐν τῷ τότε χρόνῳ, τούτων δὲ οὕτω γενοµένων 
ἑαρώκειν τε ἐγὼ ἀκριβῶς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς «Πιοννσίου 
φιλοσοφίας, ἀγανακτεῖν τε ἑξῆν εἴεε βονλοίμην εἴεε µή. 
ἦν γὰρ θέρος ἤδη τότε καὶ ἔππλοι τῶν νεῶν. ἐδόκει δὴ 
χαλεπαίνειν μὲν οὐ δεῖν ἐμὲ «4ιοκυσίῳ μᾶλλον ἢ ἐμαυτῷ 3 
τε καὶ τοῖς βιασαμένοις ἐλδεῖν ἐμὶ τὸ τρίτον εἰς τὸν 
πορΏμὺν τὸν περὶ τὴν Σκύλλαν, 

ὄφρ' ἔτι τὴν ὁλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν, ε 
λέγειν δὲ πρὸς «Οιονύσιον ὅτι µοι µένειν ἀδύνατον εἴη 
ἀίωνος οὕτω προπεπηλακισμένου. ὁ δὲ παρεμυθεῖεό τεδι 
καὶ ἐδεῖτο µένειν, οὐκ οἰόμενός οἱ καλῶρ ἔχειν ἐμὲ ἄγγε- 
λ1ον αὐτὸν τῶν τοιούτων ἐλθεῖν ὅ τι τάχος: οὐ πείθων 
δὲ αὐτός µοι πομπὴν παρασκευάσειν ἔφη. ἐγὼ γὰρ ἐν 346 

τοῖς ἀποστόλοις πλοίοις ἐμβὰς διενοούµην πλεῖν, τεθν- 
πωµένος πάστειν τε οὐόμενος δεῖν, εἰ διακωλνοίµην, ὅτι- ϱ 
οὔν, ἐπειδὴ περιφανῶς ἠδίκουν μὲν οὐδέν, ἠδικούμην 19 

15. ἂν om. Stallhaumii operae. — 51. δυσμαθεῖς δὲ ἅμα καὶ ᾱ. — 33. καταβαλεῖ a. — 35. δὴ] δὲ Ἠοκκοτί 
operas. -- 38. ἐξ ἄρα] Uom. Ἠίκά. η, 300. µ, 334. 

13, οἶδεν] εἰδέναι α. — 16. οὐ καθ αὐτὸν εἶναι ᾱ. — 19. υἱέως α. — όμους δὲ ἐπιτροπεύοντος πο. — 14. ἕω- 
πι ' 
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δὲ. ὁ δὲ οὐδέν µε τοῦ καταµένειν προσιέµενον ὁρῶν µη- 
χανὴν τοῦ μεῖναι τὸν τύτε ἴκπ]ουν μηχανᾶται τοιάνδε 
τινά. τῇ μετὰ ταῦτα ἐλθὼν ἡμέρᾳ λέγει πρός µε πιθα- 
»ὺν λόγον. Euol καὶ σοὶ Αίων, ἴφη, καὶ τὰ «Φίωνος 

Β 5 ἐκποδών ἁπαλίαχθήτω τοῦ περὶ αὐτὸ πολλώκις διαφέ- 

ρεσθαι. πουῄσω γὰρ διὰ σὲ, ἴφη, «ἴίωνι τάδε. ἀξιῶ 
ἐκεῖνον ἀπολαβόντα τὰ ἑαυτοῦ οὐκεῖν μὲν ἐν Πελοποννήσῳ, 
μὴ ὡς φυγάδα δέ, αλλ ὡς αὐτῷ καὶ δεῦρο ἐξὸν ὧπο- 

721 δημεῖν, ὅταν ἐκείνῷ τε καὶ ἐμοὶ καὶ ἡμῖν τοῖς φίλοις 
αοκοινῇ ξυνδοκῆ" ταῦτα ὅ᾽ εἶναι μὴ ἐπιβουλεύοντος ἐμού. 

τούτων δὲ ἐγγυητὰς γίγνεσθαι σὲ τε καὶ τοὺς σοὺς οὐκείους 
καὶ τοὺφ ἐνθάδε «Πίωνοφ' ὑμῖν δὲ τὸ βέβαιον ἐκεῖνος πα- 

ὁ οεχέτθ. τὰ χρήματα ὁὲ ἃ ἂν λάβῃ, κατὰ Πεοπόννησον 
μὲν καὶ ᾿Αθήνας κείσθω παρ οἷς τιοὶν ὤν ὑμῖν δοκῆ, 

(ὁκαρπούσθω δὲ «ίων, μὴ κύριος δὲ ἄνευ ἡμῶν γωνέσθω 
ἀνελέσθαι. ἐγὼ γὰρ ἐκείνω μὲν οὐ σφόδρα πιστεύω τού- 
τοις χρώμενον ἂν τοῖς χρήµασι δίκαιον γίγνεσθαι περὶ 

ἐμέ' οὐ γὰρ ὀλίγα ἴσται' σοὶ δὲ καὶ τοῖς σοῖς μᾶλλον πε- 
πίστευκα. ὅρα δὴ ταῦτα εἴ σοι ἀρέσκει, καὶ µένε ἐπὶ 

470 πο τούτοις τὸν ἐνιαυτὸν τοῦτον, εἰς δὲ ὥρας ἄπιθι λαβὼν τὰ 

ϱ χρήματα ταῦτα" καὶ «ων εὖ οἵδ' ὅτι πο]λὴν χάριν ἕξει 
σοι διαπραξαµένω ταῦτα ὑπὶρ ἐκείνου. Τοῦτον δὴ ἐγὼ 

τὸν λόγον ἀκούσας ἐδυσχέραινον μέν, ὅμως δὲ βουλευσά- 
µενος ἔφην εἰς τὴν ὑσεεραίαν αὐτῷ περὶ τούτων τὰ δύ- 

3π ἔαντα ἐπαγγελεῖν. ταῖτα ἐυνεθέμεθα τύτε. ἐβουλενόμην 

δὴ τὸ μιτὰ ταῦτα κατ ἔμανυτον γεγόμενος, µύλα συγκε- 
χυµένος" πρῶτος ὅ ἦν µοι τῆς βουλῆς ἡγούμενος ὅδε 
λόγος. φέρε, εἰ διανοεῖται τούτων μηδὶν ποιεῖν «ιονύσιος 

E ὧν φησίν, ὠἀπελθόντος δ᾽ ἐμοῦ ἐὰν ἐπιστέλίη «Πίωνι πιθα- 
ao vcũg αὐτός τε καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν αὐτοῦ, διακελευόµε- 

νος ἃ νῦν πρὸς ἐμὲ λέγε, ὡς αὐτοῦ μὲν ἐθέλοντος, 

ἐμοῦ. δὲ οὐκ ἐθελήσαντος ἃ προύὐκαλεῖτό µε δρᾷν, ἀλλ 
ὀλιγωρήσαντος τῶν ἐκείνσυ τὸ παράπαν πραγμάτων, πρὺς 

δὲ καὶ τούτοισιν ἔτι μηδ᾽ ἐθέλῃ µε ἐκπέμπειν, αὐτὺς τῶν 
35 ναυκλήρων μηδενὶ προστάττων, ἐνδείξηται δὲ πᾶσι ῥᾳ- 

347 ὑδίως ὡς ὠβονλῶν ἐμὲ ἐκπλεῖν, ἀφά τις ἐθελήσει µε ἄγειν 
ραύτης ὁρμώμενον ἐκ τῆς «ιουσάίου οἰκίας: (ῴῷκουν γάρ 

δὴ πρὸς τοῖς ἄλλοισι κακοῖς ἐν τῷ κήπω τῷ περὶ τὴν 
οἰχίαν, ὅθεν οὐδ' ἂν ὁ θυρωρὺς ἠθελέ µε ἀφεῖναι μὴ 

ΑΤΙ{ αοπεμφθείσης αὐτῷ εινὸς ἐντολῆς παρὰ «4ιονυσίου.) ἂν δὲ 
περιµείνω τὸν ἐνιαυτόν, ἔξω μὲν «οίωνι ταῦτα ἐπιστέλ- 

χει», ἐν οἷς τ αὐ εἰμὶ καὶ ἃ πράτεω. καὶ ἐὰν μὶν δὴ 
ποιῇ τι Οιονύσιος ὧν φησίν, οὐ παντάπασιν ἴσται µοι 

Β µκαταγελάστως πεπραγμένα" τάλαντα γὰρ ἴσως ἐστὶν οὐκ 
45 ἕλαττον, ἂν ἐκτιμᾷ τις ὀρθῶς, ἑκατὸν ἡ «Πίωνος οὐσία: 

ἂν ὅ) οὖν γίγνηται τὰ νῦν ὑποφαίνοντα, οἷα εἰκὺς αὐτὰ 
γίγνεσθαι, ἀπορῶ μὲν ὅ τι χρήσομαι ἐμαυτῷ, ὅμως δὲ 
ἀναγκαῖον ἴσως ἐνιαντόν Υ ἴτι πονῆσαι καὶ ἔργοις ἐλέγ-. 

ΕΠΙΣΤΟΙΗ τς. 849 

ἔαι πειρᾶσθαι τὰς «ιονναίου µηχανώς. ταῦτά µοι δό- 

ἔαντα εἰς τὴν ὑστεραίαν εἶπον πρὺς «Πιονύσιον ὅτι δέδο- 

αταί µοι µένεν. ἀξιῶ µήν, ἔφην, μὴ κύριον ἠγεῖσθαί 

σε «ίωνας ἐμέ, πέμπειν δὲ’ μετ ἐμοῦ σἳ παρ αὐτν ϐ 
γράμματα τὰ νῦν δεδογ μένα δηλοῦντα, καὶ ἐρωτῶν εἴτε 5 
ἀρκεῖ ταῦτα αὐτῷ, καὶ εἰ µή, βούλεαι δὲ ἄλλ' ἄττα 
καὶ ἀξιοῖ, καὶ ταῦτα ἐπιστέλλειν ὅ τι τάχιστα, οἳ δὲ νεω- 
τερίζειν μηδέν πω τῶν περὶ ἐκεῖνον. ταῦτ᾽ ἐῤῥήθη, ταῦτα 

ἐυνωμολογήσαµεν, ὥς νῦν εἴρηται σχεδόν. ἐξέπλευσε δὴ 
τὰ πλοῖα μετὰ τοῦτο, καὶ οὐκέτι µοι δυνατὸν ἦν πλεῖν, 16 

ὅτε δή µοι καὶ «ἀιονύσιος ἐμνήσθη λέγων ὅτι τὴν ἡμίσειαν 472 
τῆς οὐσίας εἶναι δέοι «Πζωναφ, τὴν ὅ᾽ ἡμίσειαν τοῦ υἶέος: Ὦ 
ἔφη δὴ πωλήσεν αὐτήν, πφαθείσηᾳ δὲ τὰ μὲν ἡμίσεα 
ἐμοὶ δώσειν ἄγειν, τὰ ὅ ἡμίσα τῷ παιδὶ καταλείφειν 
αὐτοῦ: τὸ γὰρ δὴ δικαιότωτον οὕτως ἔχειν. πληγεὶς ὅ 15 
ἐγὼ τῷ λεχθέντι πὀνν μὲν ὤμην γελοῖον. εἶναί τε Ἰέγειν 
ἔτι, ὅμως ὃ᾽ εἶπον ὅτι χρείη τὴν παρὰ «Οωνος ἐπιστολὴν 
περιµένειν ἡμᾶς καὶ ταῦτα πάλιν αὐτὰ ἐπιστέλλειν. ὁ δὲ 

ἑξῆς τούτοις πάνυ νεανικῶς ἐπώλει τὴν οὗσίαν αὐτοῦ 
πᾶσαν, ὅπῃ τε καὶ ὕπως ἠθελε καὶ οἷς τισί, πρὸς ἐμὶ δὲ πο Ἑ 
οὐδὲν ὅλως ἐφθέγγετο περὶ αὐτῶν, καὶ μὴν ὡσαύτως ἐγὼ 
πρὸς ἐκεῖνον αὖ περὶ τῶν «4ἱωνος πραγμάτων οὐδὶν ἔτι 

δµλεγόµην;: οὐδὶν γὰρ ἴτε πλέον ὤμην ποιεῖν. 
Μέχρι μὲν δὴ τούτων ταύτῃ µοι βεβοηθημένον ἐγε- 

γόνει φιλοσοφία καὶ φίλοι τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἑζώμεν 

ἐγὼ καὶ «ιονύσιος, ἐγὼ μὲν βλέπων ἔξω, καθώπερ ὄρ 3448 
γις ποθῶών ποθὶν ὠραπτέσθαι, ὁ δὲ διαμηχανώµενος τίνα 
τρόπον ἀνασοβήσοι µε μηδὲν ἀποδοὺς τῶν Οίωνος. ὅμως 
δὲ ἔφαμεν ἑαῖροί γε εἶναι πρὺς πᾶσαν Σικελίαν. τῶν δὴ 

μισθοφόρων τοὺς πρεσβυτέρους «ιονύσιος ἐπεχείρησεν 90 473 

ὀλιγομισθοτέρους ποιεῖν παρὰ τὰ τοῦ πατρὸς ἔθη, θυμω- 

Φέντες δὲ οἱ σερατιῶται ἔυνελέγησαν ἀθρύοι καὶ οὐκ ἔφα- 
σαν ἐπιτρέψειν. ὁ δ᾽ ἐπεχείρει βιάζεσθαι κλείσας τὰς τῆς 
ἀκροπόλεως πύλας, οἱ δ᾽ ἐφέροντο εὐθὺς πρὺς τὰ τείχη, Β 
παιῶνά τινα ἀναβοήσαντες βάρβαρον καὶ πολεμικόν: οὗ 15 
δὴ περιδεὴς «ιονύσιος γενόμενος ἅπαντα συνεχώρησε καὶ 

ἔτι πλείω τοῖς τότε συλλεχΏεῖσι τῶν πελταστών. λόγος δή 
τις ταχὺ ὅιῆλθεν ὡς Ἡρακλείδης αἴτιος εἴη γεγονὼς πάν- 
των τούτων. ὃν ἀχούσας ὁ μὶν Ἡρακλείδης ἐκποδὼν αἡὖ- 

τὸν ἔσχεν ἀφανῆ, «Διονύσιος δὲ ἐζήτει λαβεν. ἀπορῶν {0 
δέ, Θεοδότην μεταπεμφάµενος εἰς τὸν κῆπον' ἔτυχον ὃ ϐϱ 
ἐν τῷ κήπῳ καὶ ἐγὼ τότε περιπατῶν, τὰ μὲν οὖν ἄλλα 

οὔτ᾽ οἶδα οὔτ ἤκουον διαλεγοµένω». ἃ δὲ ἐναντίον εἶπε 
Θεοδύτης ἐμοῦ πρὸς «ιονύσιον, οἶδά τε καὶ µέμνηµαι. 
Πλάτων γάρ, ἔφη, «ιονύσιον ἐγὼ πείθω τουτονί, ἐὰν 
ἐγὼ γένωµαι δεῦρο Ἡρακλείδην κοµίσαι ὄννατὸς ἡμῖν εἰς 
λόγους περὶ τῶν ἐγκλημάτων αὐτῷ τῶν νῦν γεγονότων, 
ἂν ἄρα μὴ δόξη δεῖν αὐτὸν οὐκεῖν ἐν Σικελία, τόν τι 
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υ. υἱὸν ἑαβόντα καὶ τὴν γυναΐκα ἀξιῶ εἰς Πελοπόννησον 
474 ἀποπλεῖν, οἰκεῖν τε βλάπτοντα μηδὲν «ἀιονύσιον ἐκεῖ, 

καρπούμενον δὲ τὰ ἑαυεοῦ. μετεπεμφάμην μὲν οὖν καὶ 
Τ3Φ πρότερον αὐτόν, µεταπέµψοµαι δὲ καὶ νῦν, ἂν τ οὖν 

5 ἀπὸ τῆς προτέρας µεταπομπῆς ἄν τε καὶ ἀπὸ τῆς νῦν 
ὑπακούση µοι. «ιονύσιον δὲ ἀξιῶ καὶ δέοµαι, ἄν τις 

ἐνευγχάνη ἩΗρακλείδῃ ἐάν τ ἐν ὠγρῷ ἐάν τ ἐνθάδε, µη- 
δὲν ἄλλο αὐτῷ φλαῦρον γίγνεσθαι, µεταστῆναι ὅ᾽ ἐκ τῆς 

Ε χώρας, ἕως ἂν ἄλλο τι «ιονυσίῳ δόξη. ταῦτα, ἔφη, συγ- 
ιοχωρεῖς; λέγων πρὸς τὸν «ιονύσιον. Συγχωρῶ: μηδ’ ἂν 

πρὸς τῇ σῇ, ἔφη, φανῇ οὗκίᾳα, πείσεσθαι φλαῦρον μηδὶν 
παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα. Τῇ δὴ μετὰ ταύτην τὴν ἡμέραν 
δείλης Εὐρύβιος καὶ Θεοδότης προσηλθέτην µοι σπουδῆ 

τεθορυῤημένω Θαυμαστῶς, καὶ ὁ Θεοδότης λέγει, Πλά- 
ὅτων, ἔφη, παφῆσθα χθὶς οἷς περὶ ᾿Ηρακλείδου «ιονύσιος 

ὠμολόγει πφὸς ἐμὲ καὶ σέ; Πῶς δὲ οὔν; ἔφην. Νῦν 
τοίνυν, ἡ ὅ ὃς, περιθίουσι πεἰτασταὶ λαβεῖν ᾿Ἡρακλείδην 
ζητοῦντες, ὁ δὲ εἶναί πῃ ταύτῃ κινδυνεύει. αλλ ἡμῖν, 

349 ἵἴφη, συνακολούθησον πρὺς «ιονύσιον ἁπάση µητανῇ. 

30 ιχόμεθα οὖν καὶ εἰσήλθομεν παρ αὐτόν, καὶ τὼ μὶν 

ἑσεάτην σιγῇ δακρύοντε, ἐγὼ δὲ εἶπον Οἶδε πεφόβηνται 
1ο μή τι οὗ παρὰ τὰ χθὶς ὠμολογημένα ποιήσῃς περὶ Ἡφρα- 

κλείδην νεώτερον" δοκεῖ γάρ µοι ταύτῃ πῃ γεγονέναι φα- 

νερὸς ἀποτετραμμένος. O δὲ ἀκούσας ἀνεφλέχθη τε καὶ 
ὪἩ παντοδαπὰ χρώματα ᾖκεν, οἷα ἂν θυμούμενος ἀφείη" 

προοπεσὼν ὁ’ αὐτῷ ὁ Θεοδύτης, λαβόμενος τῆς χειρός, 
Η ᾖἐἑδώκρυσέ τε καὶ ἱκέτευε μηδὶν τοιοῦτον ποιεῖν. ὑπολαβὼν 

δ᾽ ἐγὼ παραμυθούμενος, Θάῤῥει, Θεοδύτα, ἔφην" οὐ γὰφ 
τολμήσει «ἀιονύσιος παρὰ τὰ χθὶς ὠμολογημένα ἄλλα ποὲ 

ο δρᾷν. Καὶ ὃς ἐμβλέψαν µοι καὶ µάϊα τυραννικῶς, Σοί, 
ἔφη, ἐγὼ οὔ τέ τι σμικρὸν οὔτε µέγα ὡμολόγησα. Νὴἠ 
τοὺς θεούς, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ γε ταῦτα ἃ σοῦ νῦν οὗτος 
δεῖται μὴ ποιεν. Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἀποστρεφόμενος 
ὠτόμην ἴξω. τὸ μετὰ ταῦτα ὁ μὲν ἐκυνήγει τὸν Ἡρακλεί- 

ϱ δην, Θιοδύτης δὲ ἀγγέλους πέµπων Ἡρακλείδῃ φεύγειν 
δωκελεύετο. ὁ δὲ ἐκπέμφας Τισίαν καὶ πελταστὰς διώκειν 
ἐκέλενε" φθάνει δὲ, ὡς ἐλέγετο, Ἡρακλείδης εἰς τὴν Ναρ- 
χηδονίων ἐπικράτειαν ἐκφυγὼν ἡμέρας σμικρῷ τινὶ μέρει. 
Τὸ δὴ μετὰ εοῦτο ἡ πάλαι ἐπιβονλὴ «Πιονυσίῳ τοῦ μὴ 

«0 ἀποδοῦναι τὰ ΟΦίωνος χρήματα ἔδοξεν ἔχθρας λόγον ἔχειν 
418 ἂν πρύς µε πιθανόν, καὶ πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ἀκροπό- 

υ. εως ἐκπέμπει µε, εὐρὼν πρόφασιν ὡς τὰς γυναῖκας ἐν 
τῷ κήπῳ ἐν ᾧ κατῴκουν ἐγὼ δέοι θῦσαι θυσίαν τινὰ 
δεχήµερον΄ ἴξω δή µε παρ ᾽Αρχιδήμῳ προσέταττε τὸν 

46 χρόνον τοῦτον µεῖναι. ὄντορ ὅ ἐμοῦ ἐκεῖ Θεοδύτης µε- 
ταπεμφάµενός µε πολλὰ περὶ τῶν τότε πραχθέντων ἠγα- 

νώκεει καὶ ἐμέμφετο «ιονυσίῳ. ὁ ὃ' ἀκούσας ὅτι παρὰ 
Θεοδύτην εἴην εἰεληλυθώς, πρόφασιν αὖ ταύτην ἄλλην 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ζ’. 

τῆς πρὸς ἐμὲ διαφορᾶς ποιούµενος, ἀδειφὴν τῆς πρὀ- 
σθεν, πέµψας τινὰ ἠρώτα µε εἰ ξυγγενοίµην ὄντως µετα- Ἐ 
πεµφαμένου µε Θεοδύτου. κἀγὼ ΓΠανεάπασιν ἴφην: ὁ 
δέ, Ἐκέλενε τοίνυν, ἴφην σοὶ φράζειν ὅτι καὶῶς οὐδαμῇ 
ποιεῖς «ίωνα καὶ τοὺς «ίωνος φίλους ἀεὶ περὶ πλείονος 5 
αὐτοῦ ποιούµενορ. ταῦς' ἐῤῥήθη, καὶ οὐκέτι μετεπέμφατ 
µε εἰς τὴν οἴκησιν πάλιν, ὡς ἤδη σαφῶς Θεοδότου μὲν 
ὄντος µου καὶ Ἡρακλείδου φίλου, αὐτοῦ d ἐχθφοῦ, καὶ 
οὐκ εὐνομεῖν Φετό µε, ὅτε «ίωνι τὰ χρήματα ἔφῥει παν- 
τελώς. ὤκουν δὴ τὸ μετὰ τοῦτο ἔξω τῆς ἀκροπόλεως ἐν 1ο 
τοῖς µισθοφύφοις᾽ προσιόντες δέ µοι ἄλλοι τε καὶ οἱ τῶν 350 
ὑπηρεσιῶν ὄντες ᾿θήνηθεν, ἐμοὶ πολῖεαι, ἀπήγγελλον 
δει διαβεβλημένος εἴην ἐν τοῖς πελεασταῖς καί µοί τινες τι 

ἀπειλοῖεν, εἴ που λήψονταί µε, διαφθερεῖν. μηχανώμαι 
δή τινα τοιάνδε σωτηρίαν. πέµπω παρ ᾽Αρχύτην καὶ τοὺς 10 

ἄλλους φίλους εἰς Τάραντα, φράζων ἐν οἷς ὢν τυγχάνω" 
οἱ δὲ πρόφασίν τινα πρεσβείας πορισάµενοι παρὰ τῆς 
πόλεως πέμπονσι εριακόνευρὀν τε καὶ αμίσκον αὐτῶν Ἡ 

ἕνα, ὃς ἐλὼν ἐδεῖτο «Πιοννόίου περὶ ἐμοῦ, λέγων οτι 
βουλοίµην ἀπιέναι, καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποιεῖν. ὁ δὲ ἕνν- x 
ωμολόγησε καὶ ἀπέπεμφεν ἐφύδια δούς" τῶν «ίωνος δὲ 
χρημάτων οὔτ᾽ ἐγώ ει ὠἀπῄεουν οὔτε τις ἀπέδωκεν. 

Ἐλθὼν δὲ εἰς Πελοπόννησον εἰς Ὀλυμπίαν, «ίωνα 
καταλωβὼν θεωροῦντα, ἤγγελλον τὰ γεγονότα. ὁ δὲ τὸν 
Αία ἐπιμαρτυράμενος εὐθὺς παρήγγελλεν ἐμοὶ καὶ τοῖς 1 
ἐμοῖς οἰκείοις καὶ φίλοι παρασκευάζεσθαι τιμωρεῖσθαι ϐ 

Αιονύσιον, ἡμᾶς μὶν ξεναπατίας χάφιν, οὕτω γὰρ ἔλεγέ 
τε καὶ ἐνόει, αὐτὸν ὁ) ἐκβολῆς ἀδίκου καὶ φυγῆς. ἀκού- 
σας ὁ) ἐγὼ τοὺς μὲν φίλους παρακαλεῖν ἐκέλευον, εὖ βού- 
λοιντο" ἐμὲ δ᾽, εἶπον ὅτι, σὺ μετὰ τῶν ἄλλων βίᾳ τινὰ v 
τρόπον σὐσοιτον καὶ συνέστιον καὶ κοινωνὸν Ἱερῶν «1ιο- 
υσίῳ ἐποίησας, ὃς ἴσως ἡγεῖτο διαβαλλόνεων πολλῶν ΔΙ8 
ἐπιβουλεύειν ἐμὲ μετὰ σοῦ ἑαυτῷ καὶ τῇ τυραννίδι, καὶ 
ὅμως οὐκ ἀπέκτεινεν, ἠδέαθη δὲ. οὔτ' οὖν ἡλικίαν ἴχω Ὁ 
συμπολεμεῖν ἔτι σχεδὀν οὐδενί, κοινός τε ὑμῖν εἰμί, ἄν u0 
ποτέ τι πρὸς ἀλλήλους δεηθέντες φιλίας ἀγαθόν τι ποιεῖν 
βουληθῆτε: κακὰ δὲ ἕως ἂν ἐπιθυμῆτε, ἄλλους παρακα- 
λεῖτε. ταῦτα εἶπον μεμισηκὼς τὴν περὶ Σικελίαν πλάνην 
καὶ ὠτυχίαν. ἀπειθοῦντες δὲ καὶ οὐ πειθόµενοι ταῖς ὑπ 
ἐμοῦ διαλέξεσι πάνεων τῶν νῦν γεγονύτων κακῶν αὐτοὶ 4 
αἴτιοι ἐγένοντο αὐτοῖς, ὧν, εἰ «ιονύσος ἀπέδωκε τὰ 
χρήματα «ίωνι ἢ καὶ παντάπασι κατηλλάγη, οὐκ ἄν ποτε ἙἘ 
ἐγένετο οὐδέν, ὅσα γε δὴ τἀνθρώπινα" ἀΐωνα γὰρ ἐγὼ 
καὶ τῷ βούλεσθαι καὶ τῷ δύνασθαι κατεῖχον ἂν ῥᾳδίως. 3 
νῦν δὲ ὀρμήσαντες ἐπ) ἀλλήλους κακῶν πάντα ἐμπεπλή- 5 
κασι. καί τοι τή» γε αὐτὴν ἁίων εἶχε βούλησιν ἤνπερφ ἂν 3δί 
ἐγὼ φαίην δεῖν ἐμὲ καὶ ἄλλον, ὅσεις µέεριος, περί τε τῆς 
αὐτοῦ δυνώµεως καὶ φίλων καὶ περὶ πόλεως τῆς αὐτοῦ 
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διανοοῖς᾽ ἂν εὐεργετῶν ἐν δυνάµει καὶ τιμαῖσι γενέσθαι 
τὰ μέγιστα ἐν ταῖς µεγίσταις. ἔσει δὲ οὐκ ἄν τις πλούσιον 
ἑαυτὸν ποιήσῃ, καὶ ἱταίρους καὶ πόλιν ἐπιβουλεύσας καὶ 
ἐυναωμότας συναγαγών, πένης ὢν καὶ ἑαυτοῦ μὴ κρατῶν, 

β ὑπὸ δειλίας τῆς πρὸς τὰς ἡδονᾶς ἠττημένος, εἶτα τοὺς 
Β τὰς οὐσίαρ κεκεηµένους ὠποκτείνας, ἐχθροὺς καλών τού- 

τους, διαφορῇ τὰ τούτων χρήµατα καὶ τοῖς συνεργοῖς τε 
καὶ ἑταίροις παρακελεύηται ὅπως μηδεὶς αὐτῷ ἐγκαλεῖ 

πένης φάσκων εἶναι" ταὐτὸν δὲ καὶ τὴν πόλιν ἂν οὕτω 
Ίοτις εὐεργετῶν τιμᾶται ὑπ' αὐτῆς, τοῖς πολλοῖς τὰ τῶν 

ὀλίγων ὑπὸ φηφισμώτων διανέµων, ἢ μεγάλης προεστὼς 
πίέλεως καὶ πολλῶν ἀρχούσης ἑλαττόνων τῇ ἑαυτοῦ πύλει 
τὰ τῶν σµικροτέρων χρήματα διαρέµῃ μὴ κατὰ δίκην. 

ὁ οὕτω μὶν γὰρ οὔτε «ίων οὔτε ἄλλος ποτὶ οὐδεὶς ἐπὶ δύ- 
6 ναμιν ἑκὼν εἶσιν ἀλιτηριώδη ἑαυτῷ τε καὶ γένει εἰς τὸν 

ἀεὶ χρόνον, ἐπὶ πολιτείαν δὲ καὶ νόµων κατασκευἠν τῶν 
δικαιοτάτων τε καὶ ἀρίστων, οὔ τι δι ὀλιγίότων Θανά- 

των καὶ φυγῶν γιγροµένην. ἃ νῦν δὴ «Αίων πράττων, 
προειµήσας τὸ πάσχειν ἀνύσια τοῦ δρᾶᾷσαι πρότερο», ὄνευ- 

ο λαβούμενος δὲ μὴ παθεῖν, ὅμως ἔπταισεν ἐπ ἄκρον ἑλ- 

19 
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Φὼν τοῦ περιγενίσθαι τῶν ἐχθρῶν, δαυμαστὶν παθὼν 

οὐδέν. ὅσιος γὰρ ἄνθρωπος ἀνοσίων πέρι, σώφρων τε 
καὶ ἔμφρω», τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἄν ποτε διαφενσθείη τῆς 
φυχῆς τῶν τοιούτων πέρι, κυβερνήτου δὲ ἀγαθοῦ πάθος 
ἂν ἴσως οὐ Θαυμαστὸν εἰ πάθοι, ὃν χειμὼν μὲν ἐσόμε- ὅ 
νος οὐκ ἂν  πάνυ λάθοι, χειμώνων δὲ ἐξαίσιον καὶ 
ἀπροσδόκητον μέγεθος λάδοι τε ἂν καὶ 1αθὸν κατακλύ- 
σε βίᾳ, ταὐτὺν δῇ καὶ «ίωνα ἴσφηλε δι ὀλιγίότων" 
κακοὶ μὲν γάρ ὄντες αὐτὸν σφόδρα οὐκ ἔλαθον οἱ σφή- 
ἆαντες, ὅσον δὲ Όψος ἁμαθίας εἶχον καὶ τῆς ἄλλης µο- 19 
αθηρίας τε καὶ λαιμαργίας, ἔλαθον, ᾧ δὴ σφαλεὶς κεῖται, 
Σικελίαν πένθει περιβαλὼν μυρίῳ. 

Τὰ δὴ μετὰ τὰ νῦν ῥηθέντα ἃ ἐυμβονλεύω, σχεδὸν 
εἴρηταί τέ µοι καὶ εἰρήσθω" ὧν ὅ) ἐπανέλαβον ἕνεκα τὴν 3559 
εἰς Σικελίαν ἄφιξιν τὴν δευεέραν, ἀναγκαῖον εἶναι ἔδοξέ |5 
μοι ῥηθήῆναι δεῖν διὰ τὴν ἀτοπίαν καὶ ἀλογίαν τῶν γενο- 
µένων. εἰ ὅ ἄρα τινὶ τὰ νῦν ῥηθέντα εὐλογώτερα 
ἐφάνη καὶ προφάσεις πρὸς τὰ γενόμενα Ἱκανὰς ἴχειν 
ἴδοξέ τῷ, μετρίως ἂν ἡμῖν καὶ ἱκανῶς εἴη τὰ νῦν εἰρη- 
μένα. 30 
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H. 

181 Β 
Πλάτων τοῖς Alovos οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν. 

α δ᾽ ἂν διανοηθέντες μάλιστα εὖ πράττοιτε, ὄντωφ νῶν ὑπὸ Καρχηδονίων ἀνώστατον ὅλην ἐκβαρβαρωθεῖσαν 
πειράσοµαι ταῦθ’ ἡμῖν κατὰ δύναμιν διεξελθεῖν. ἐλπίζω γενέσθαι. τότε γὰρ εἴλοντο «ιονύσιον μὶν ὡς νέον καὶ Τα 

δὲ οὐχ ὑμῖν µόνοις ξυμβονλεύσειν τὰ ξυµφέροντα, µάλι- πολεμικὸν ἐπὶ τὰς τοῦ πολέμου πφεπούσας αὐτῷ πράξεις, Β 
6 οστά γε μὴν ἡμῖν, καὶ δευτέροις πᾶσι τοῖς ἐν Συρακούσαις, σύμβουλον δὲ καὶ πρεσβύτερον Ἱππαρῖνον, ἐπὶ σωτηρία 

Ἀτρίτοις δὲ ὑμῶν καὶ τοῖς ἐχθροῖς καὶ πο]εμίοις, πλὴν εἴ τῆς Σικελίας αὐτοκράτορας, ὥς φασι, τυράννους ἔπονο- 5 
τις αὐτῶν ἀνοσισυργὸς γέγονε" ταῦτα γὰρ ἁνίατα καὶ µάσοντε. καὶ εἴτε δὴ θΘείαν τις ἡγεῖσθαι βούλεται εὖχην 

οὐκ ἄν ποτέ τις αὐτὰ ἐκνίφειε. νοήόατε δὲ ὦ λέγω νῦν. καὶ Φεὸν εἶτε τὖν τῶν αρχόντων ἀρετὴν εἴτε καὶ τὸ ἕυν- 
"Εσθ᾽ ἡμῖν κατὰ Συελίαν πᾶσαν λελυµένης τῆς τυραν- αμϕύτερον μετὰ τῶν τύτε πολιτῶν τῆς σωτηρίας αἰείαν 

γέδος πᾶσα μάχη περὶ αὐτῶν τούτων, τῶν μὲν βουλομέ- ξυμβῆναι γενοµένην, ἔστω ταύτῃ ὅπῃ τις ὑπολαμβάνει: 
48910 νων ἀναλαβεῖν πάλιν τὴν ἀρχήν, τῶν δὲ τῇ τῆς ευρανεί- σωτηρία ὅ' οὖν οὕτω συνέβη τοῖς τότε γενοµένοις. τοιού- 1ο 

ὅος ἀποφυγῇ τέλος ἐπιθεῖναι. ξυμβονλὴ δὴ περὶ τῶντοι- των οὖν αὐτῶν γεγονότων δίκαιόν που τοῖς σώσασι πών- 
Ὦ οὕτων ὀρθὴ δοκεῖ ἑκάσεοτε τοῖς πολλοῖς εἶναι ταῦτα ἕνμ- τας χάριν ἴχειν. εἰ δέ τι τὸν μετέπειτα χρόνον ἡ ευραν- ϐ 

βουλεύειν δεῖν ἃ τοὺς μὶν πολεµίους ὡς πλεῖσα κακὰ ος οὐκ ὀρθῶς τῇ τῆς πόλεως δωρεᾷ κατακέχρηται, τοῦ- 

ἐξεργάσεται, τοὺς δὲ φίλους ὡς πλεῖστα ἀγαθά. τὸ δὲ των δίκας τὰς μὲν ἴχει, τὰς δὲ τινέτω. τίνες οὖν δὴ 
16 οὐδαμῶς ῥάδιον, πολλὰ κακὰ δρῶντα τοὺς ἄλλους μὴ οὐ δίκαι ἀναγκαίως ὀρθαὶ γήνοιντ ἂν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 16 

καὶ πάσχειν αὐτὸν πολλὰ ἕτερα. δεῖ δὲ οὐ μακρᾶν ἐῑθόν- αὐτοῖς; εἰ μὲν ῥᾳδίως ὑμεῖς ἀποφυγεῖν οἷοί τ᾿ ἦτε αὐτοὺς 
τας ποι τὰ τοιαῦτα ἐναργῶς ἰδεῖν ἀλλ ὅσα νῦν γέγονε καὶ ἄνευ μεγάλων κινδύνων καὶ πόνων, ἢ ᾿κεῖνοι ἐλεῖν 

τῇδε αὐτοῦ περὶ Σικείαν, τῶν μὲν ἐπιχειρούντων δρᾷν, εὐπετῶς πάλιν τὴν ἀρχήν, οὐδ'. ἂν συμβουλεύειν οἷόν τ’ 
τῶν δὲ ἀμύνασθαι τοὺς ὄφρῶντας' ἃ κἂν ἄλλοις μνθο]ο- ἡν τὰ μέλλοντα ῥηθήσσθαι: νῦν δ ἐννοεῖν ἡμᾶς άμφο- 

E ao γοῦντες ἱκανοὶ γέγνοισθ ἂν ἑκάστοτε διδάσκαλοι. τούτων τέρους χρεών καὶ ἀναμιμνήσκεσθαι ποσάκις ἐν ἐλπίδινυ 
μὲν δὴ σχεδὸν οὐκ ἀπορία: τῶν δὲ ὅσα γένος ἂν ἢ πᾶσι ἕκάτεροι γεγόνατε τοῦ νῦν οἴεσθαι σχεδὸν «εί τινος σμι- 
συμφέροντα ἐχθροῖς τε καὶ φίλοις ἢ ὅ τι σµικρύεατα κακὰ κροῦ ἐπιδεεῖς εἶναι τὸ μὴ πάντα κατὰ νοῦν πράττει. 

ἀμφοῖν, ταῦτα οὔτε ῥάδιον ὁρᾷν οὔεε ἰδόντα ἐπιτελεῖν, καὶ δὴ καὶ ὄει εὺ σμικρὸν τοῦτο μεγάλων καὶ µυρίων 
εὐχῇ o προσέοικεν ἡ τοιαύτη ξυμβουλή τε καὶ ἐπιχείρησις κακῶν αἴτιον ἑκάστοτε ξυµβαίνει γιγνόµενον, καὶ πέρας 

B τοῦ λόγου. ἔστω δὴ παντάπασι μὲν εὐχή τις, ἀπὸ γὰρ οὐδέν ποτε τελεῖται, ξυνάπτει δὲ ἀεὶ παλαιὰ τελευτὴ ὅο- 15 
358 θεών χρὴ πάντα ἀρχόμενον ἀεὶ λέγειν τε καὶ νοεῖν, ἐπι- κοῦσα ἀρχῇ φυοµένῃ νέα, διολέσθαι δ᾽ ὑπὸ τοῦ κύκλου 

τελὴς ὅ᾽ εἴη σηµαίνουσα ἡμῖν τοιόνδε τινὰ λόγον. νῦν τούτου κινδυνεύσει καὶ τὸ τυφαννικὀν ἅπαν καὶ τὸ ὅη- Ε 

43. υὑμῖν καὶ τοῖς πολεμίοις σχεδόν, ἐξ οὗπερ 7έγονεν ὁ πὀ- µμοτικὸν γένος, ῆξει δέ, ἐάνπερ τῶν εἰκότων γίγνηταί τε 

λεμος, συγγένεια ἄρχει µία διὰ τέλους, ἣν ποτε κατέστη- καὶ ἀπευκτῶν, σχεδὸν εἰς ἐρημίαν τῆς Ἑλληνικῆς φωνῆς 
Ί0σαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐς ἀπορίαν ἐλθόντες τὴν ἅπασαν, Σικελία πᾶσα, Φοινίκων ἢ ̓ Οπικῶν μεεαβαλοῦσα εἲς τινα au 

τόθ᾽ ὅτε κίνδυνος ἐγένετο ἴσχατος Σικελία τῇ τῶν Ἑλλή- δυναστείαν καὶ κράτος. τούτων δὴ χρὴ πάσῃ προθυμία 
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σα, 305, 236. 

πάντας τοὺς ᾿ Ελληνας τέµνειν φάρµακον. εἰ μὲν δή τις 
ὀρθύτερον ἄμεινόν τ᾽ ἔχει τοῦ ὑπ' ἐμοῦ ῥηθησομένους 
ἐνεγκὼν εἰς τὸ μέσον ὀρθότατα φιλέλλην ἂν λεχθείη. ὃ 
δέ µοι φαίνεταί πη τὰ νῦν, ἐγὼ πειράσοµαι πάαῃ παῤῥη- 

480 δσίᾳ καὶ κοινῷ τινὶ δικαίῳ λόγω χρώµενος δηλοῦν. έγω 
γὰρ δὴ διαιητοῦ τινὰ τρόπον διαλεγόµενος ὡς ὁνοῖν το- 

ραννεύσαντί τε καὶ τυραννευθένει, ὡς ἑνὶ ἑκατέρῳ πα- 

λαιὰν ἐμὴν ἐυμβουλήν. καὶ νῦν ὅ᾽ ὃ γ ἐμὸς λόγος ἂν 
εἴη ξύμβουλος τυράννῳ παντὶ φεύγει μὲν τοὔνομά τε 

ποκαὶ τούργον τοῦτο, εἰ βασιλείαν δὲ, εἰ δυνατὸν εἴη, 

Β μεταβαλεῖν. δυνατὸν δέ, ὡς ἔδειξεν ἔργῳ σοφὰς ἀνὴρ καὶ 
ἀγαθὸς υκοῦργος, ὃς ἰδὼν τὸ τῶν οὗκίων γένος ἐν 

"αργει καὶ Μεσσήνη ἐκ βασιλέων εὖς τυράννων δύναμιν 
ἀφικομένους καὶ διαφθείραντας ἑαυτούς τε καὶ τὴν πόλιν 

ιὔ ἑκατέρους ἑκατέραν, δείσας περὶ τῆς αὐτοῦ πόλεως ἅμα 
καὶ γένους, φάρμακον ἐπήνεγκε τὴν τῶν γερόντων ἀρχὴν 

καὶ τὸν τῶν ἐφόρων δεσμὸν τῆς βασιλικῆς ἀργῆς σωτή- 

ριον, ὥστε γενεὰς τοοαύτας ἤδη μετ εὐκλείας σώζεσθαι, 
νόμος ἐπειδη κύριος ἐγένετο βασιλεὺς τῶν ἀνθρώπων, 

30 ὠλλ οὐκ ἄνθρωποι τύραννοι νόμων. ὃ δὴ καὶ νῦν οὐμὺς 
λόγος πᾶσι παρακελεύεται, τοῖς μὲν τυραν»ίδος ἐφιεμένοιᾳ 

ἀποτρέπεσθαι καὶ φεύγειν φυγῇ ὠπλήστως πεινώντων 

εὐδαιμόνισμα ἀνθρώπων καὶ ἀνοήτων, εἰς βασιλέως ὅ᾽ 
εἶδος πειρᾶσθαι μεταβάλλειν καὶ δουλεῦσαι νόµοις βασιλι- 

Δῦ ασ κοῖς, τὰς µεγίστας τιμᾶρ κεκτηµένους παρ ἑκόντων τε 
5. ἀνθρώπων καὶ τῶν νόμων" τοῖς δὲ δὴ ἐλεύθερα διώκουσεν 

ἤθη καὶ φεύγουσι τὸν δούλειον ζυγὸν ὡς ὂν κακόν, εὐλα- 
βεῖσθαι ξυμβουλεύοιμ’ ἂν µή ποτε ὠἁπλησείᾳ ἐλευθερίας 

ἀκαίρου τινὺς εἰ τὺ τῶν προγόνων νόσημα ἐμπέσωσιν, 

40 ὃ διὰ τὴν ἄγαν ἀναρχίαν οἱ τύτε ἔπαθον, ἁμίερω ἔλευ- 
θερίας χρώµενοι ἔρωτι" οἱ γὰρ πρὸ «ιοννσίου καὶ Ίππα- 

ρένου ἄρξαντες Σικελιῶται τότε ὡς ὥσοντο εὐδαιμόνως 
ἔξων, τρυφῶντές τε καὶ ἅμα ἀρχόντων ἄρχοντες' οἳ καὶ 
τοὺς δέκα στρατηγοὺς κατέλευσαν βάλλοντες τοὺς πρὺ 

Εὼιονυσίου, κατὰ νόµον οὐδένα κρίναντες, ἵνα δὴ δουλεύ- 

οιεν μηδενὶ µήτε σὺν δίκῃ µήτε νόµω δεσπότῃ, ἐλσύθεροι 

δ᾽ εἶεν πάντη πάντως" ὅθιν αἳ ευραγγίδες ἐγένοντο αὐ- 
τοῖς. δουλεία γὰρ καὶ ἐλευθερία ὑπερβάλλουσα μὲν ἕκα- 
τέρα πάγκακον, ἴμμετρος δὲ οὖσα πανάγαθον' µετρία δὲ 

αοἡ Θεῷ δουλεία, ἄμετρος δὲ ἡ τοῖς ἀνθρώποις' θεὸς δὲ 

ἀνθρώποις σώφροσι νόμος, ἄφροσι δὲ ἡδονή. τούτων δὴ 

ταύτῃ πεφυκότων, ἃ ξυμβουλεύω Συρακοσίοις πᾶσι, 

φράζειν παρακελεύοµαι τοῖς «Πίωνος Φφίλοις ἐκείνου καὶ 

ἐμὴν κοινὴν ξυμβουλήν' ἐγὼ δὲ ἑρμηνεύσω ἃ ἐκείνος ἔμ- 
48Τ µπνους ὢν καὶ δυνάµενος εἶπεν νῦν πρὸς ὑμᾶρ. τίν οὖν 

δή τις ἂν εἴποι λόγον ἀποφαίνεται ὑμῖν περὶ τῶν νῦν 
παρόντων ἡ «Δίωνος ξυμβουλή; τόνδε. 

13. Μεσήνη ah. {Μεσσήνη 4Ξδεο, 

ΕΠΙΣΤΟΑΙΗ η’. 803 

4Μξασθε, ὦ Συρακόσιοι, πάντων πρῶτον νόμους, 
οἵεινες ἂν ὑμῖν φαίνωνται μὴ πρὺς χρηματιομὸν καὶ 
πλοῦτον τρέφοντες τὰς γνώµας ὑμῶν μήτ' ἐπιθυμίας, 
ἀλλ) ὄντων τριῶν, ψυχῆς καὶ σώματος, ἴτι δὲ χρημάτων, 
τὴν τῆς φυχῆς ἀρετὴν ἐντιμοτάτην ποιοῦντες, δεντέραν 5 
δὲ τὴν τοῦ σώματος, ὑπὸ τῇ τῆς ψυχῆς κειµένην, τρίτην 

δὲ καὶ ὑσεώεην τὴν τῶν χρημάτων τιμήν, δουλεύονσαν 

τῷ σώματί τε καὶ τῇ Ψνχῆ. καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἀπεργαζό- 
µενος Φεσμὸς νόμος ἂν ὀρθῶς ὑμῖν εἴη κείµενος, ὄντωρ 
εὐδαίμονας ἀποτελῶν τοὺς χρωμένους' ὁ δὲ τοὺς πλου- 1ο 
σίους εὐδαίμονας ὀνομάζων λόγος αὐτός τε ἆθλιος, γν- 
Ραικῶν καὶ παίδων ὢν λόγος ἄνους, τοὺς πειβομένους 
τε ἀπεργάζεται τοιούτους. ὅτι ὃ᾽ ἁληθῆ ταῦτ ἐγὼ παρα- 
αελεύοµαι, ἐὰν γεύσησθε τῶν νῦν ἱεγομένων περὶ νόμων, 
ἔργῳ γνώσεσθε: ἢ δή βάσανος ἀληθεσεάτη δοκεῖ γίγνεσθαι 15 

τῶν πάντων πέφ. «εξάμενοι δὲ τοὺς τοιούτους νόμους, 
ἐπειδὴ κατέχει κίνόννος δικείαν, καὶ οὔτε κφατεῖτε ἵκα- 
νῶς οὔτ αὖ διαφερόντως κρατεῖαθε, δίκαιον ἂν ἴσως 
καὶ ξυμφέρον γέγνοιτο ὑμῖν πᾶσι μέσον τεμεῖν, τοῖς τε 

φεύγουσι τῆς ἀρχῆς τὴν Ἰαλεπύτητα ἡμῖν καὶ τοῖς τῆς πο 
ἀρχῆς πάλιν ἐρῶσι τυχεῖν, ὧν οἱ πρόγονοι τότε, τὸ µέ- 

γιστον, ἔσωσαν ἀπὸ βαρβάρων τοὺς Ἓλληνας, ὥστ ἐξεῖ- 
ναι περὶ πολιτείας νῦν ποιεῖσθαι λόγους" ἔῤῥουσι δὲ τότε 

οὔτε λόγος οὔτ᾽ ἀπὶς ἐλείπετ᾽ ἂν οὐδαμῇ οὐδαμῶς. νῦν 

οὖν τοῖς μὲν ἐλενθερία γιγνέσθω μετὰ βασιλικῆς ἀρχῆς, 15 
τοῖς δὲ ἀρχὴ ὑπεύθυνος βασιλική, δεσποζόντων νόμων 

τῶν τε ἄλλων πολιτῶν καὶ τῶν βασιλέων αὐτῶν, ὧν τι 
παράνοµον πρώτεωσιν. ἐπὶ δὲ τούτοις ξύμπασιν ἁδόλῳ 
γτώµῃ καὶ ὑγιε μετὰ θεῶν βασιλέα σεήσασθε, πρῶτον 
μὲν τὸν ἐμὸν υἱὸν χαρίτων ἕνεκα διττῶν, τῆς τε παρ 30 
ἐμοῦ καὶ τοῦ ἐμοῦ πατρός. ὁ μὶν γὰρ ἀπὸ βαρβάρων 
ἠλενθέρωσεν ἐν τῷ τότε χρόνῳ τὴν πόλιν, ἐγὼ δὲ ἀπὸ 
τυράννων νῦν δίς, ὧν αὐτοὶ µάρευρες ὑμεῖς γεγόνατε. 
δεύτερον δὲ δὴ ποιεσθε βασιλέα τὺν τῷ μὶν ἐμῷ πατρὶ 

ταὐσὺν κεκτημένο» ὄνομας, υἱὸν δὲ Φ4ιοννσίου, χάριν τῆς τε 
δὴ νῦν βοηθείας καὶ ὁσίου τρόπου" ὃς γενόμενος τυράννου 
πατρὺς ἑκὼν τὴν πόλιν ἐλευθεφοῖ, τιµὴν αὐτῷ καὶ γένει 
ἀείζωον ἀντὶ τνραννίδος ἐφημέρον καὶ ἀδίκου κτώµενος. 

τρίτον δὲ προκαλείσθαι χρῆ βασιλέα γίγνεσθαι Ἀνρακον- 

σών, ἑκόντα ἑκούσης τῆς πόλεως, τὸν νῦν τοῦ τῶν πολε- 0 

µίων. ἄρχοντα σερατοπέδου, «Ιιονύσιον τὸν «ιονυσίου, 
ἐὰν ἐθέλῃ ἑκὼν εἰς βασιλέως σχῆµα ἁπαλλάττεσθαι, δε- 
διὼς μὲν τὰς τύχας, ἐλεῶν δὲ πατρίδα καὶ Ἱερῶν ὧθερα- 
πενσίων καὶ τάφους, μὴ διὰ φιλονεικίαν πάντως πάντα 

ἀπολέσῃ βαρβάροις ἐπέχαρτος γενόμενος: τρεῖς ὅ’ ὄνεας 5 

βασιλέας, εἴτ' οὖν τὴν ακωνικὴν δύναμιν αὐτοῖς δόντες 

εἴτε ἀφελόντες καὶ Συνομολογησάµενοι, καταὐτήσασθε 

μοά reponeudum. Βεκκ.] — 17. δεσμὸὺν γρ. ἐδ: δασμὸν αἲνο, ΕΟΓ, Legg. 
μΠ. 605 Α. -- 22. ἀπλήστρ Ξα. — 33. ἀρξάντων Ὁ. — 43. Συρακουσίοις ae. -- ἀ4. Maliim εἶπεν ἂν. Βκκκ, 

1. Συρακούσιοι ας. — ᾱ. χρημάτων, πρώτην μὶν τήν ᾱ, — 5. ἀρετῆν ἐντιμοτάτην ποιοῦντες) ἐπιμέλειαν ἔχειν 
δεῖ a. — 31. τὸ ος. ᾱ. — 31. καὶ τῆς παρὰ τοῦ a, καὶ [τῆς] τοῦ ο. — 14. τε δὴ νῦν 48: τε νῦν νο. -- 47, ἔννο- 
µολογήσαντες ᾱ. -- καταστήσατε α. 
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τρόπω τινὶ τοιῷδε, ὃς εἴρηται μὲν καὶ πρότερον ἡμῖν, 
6 ὅμως ὅ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἀκούετε. ἐὰν ἐθέλη τὸ γένος ὑμῖν 

τὸ ὠιονυσίου τε καὶ Ἱππαρίνου ἐπὶ σωτηρία Σικελίας παύ- 
σασθαι τῶν νῦν παρόντων κακῶν, τιμὰς αὐτοῖς καὶ γένει 

5 λαβόντες εἲς τε τὸν ἔπεια καὶ τὸν νῦν χρόνον, ἐπὶ τού- 
τοις καλεῖτε, ὥσπερ καὶ πρότερον ἐῤῥήθη, πρέσβεις οὓς 
ἂν ἐθελήσωσι κυρίους ποιησάµενοι τῶν διαλλαγῶν, εἴεε 
τινὰς αὐτόθεν εἴτε ἔξωθεν εἴεε ἀμφύτερα, καὶ ὁπόσους 
ἂν συγγωρήσωσι. τούτους ὅ᾽ ἐλθόντας νόμους μὲν πρῶ- 

Ῥοτον ΦΒεῖναι καὶ πολιτείαν τοιαύτην, ἐν ᾗ βασιλέας ἆρ- 
490 µόττει γήνεσθαι κυρίους Ἱερῶν τε καὶ ὅσων ἄλλων πρέπει 

τοῖς γενοµένοις ποτὶ εὐεργέταις' πολέμου δὲ καὶ εἰρήνης 

ἄρτοντας νοµοφύλακας ποιήσασθαι ἀριθμὸν τριάκοντα 
καὶ πέντε µετά τε δήμου καὶ βουλῆς. δικαστήρια δὲ ἄλλα 

15 μὲν ἄλλων, Θανάτου δὲ καὶ φυγῆς τούς τε πέντε καὶ 
τριάκοντα ὑπάρχειν. πρὸς τούτοις τε ἐκλεκτοὺς γίγνεσθαι 

Ε ῥδικαστὰς ἐκ τῶν νῦν ἀεὶ περυσινῶν ἀρχόντων, ἕνα ἀφ' 
ἑκάστης τῆς ἀρχῆς τὸν ἄριστον δόξαντ᾽ εἶναι καὶ δικαιό- 
τατον΄ τούτους δὲ τὺν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν δικάξειν ὅσα 

30 Θανάτου καὶ δεσμοῦ καὶ µεταστάσεως τῶν πολιτῶν' βα- 

σιλέα δὲ τῶν τοιούτων δικῶν μὴ ἐξεῖναι δικαστὴν γέγνε- 

ΕΠΙΣΤΟΗΗ η’. 35]. 

καὶ νῦν διανοοῦμαι. καὶ τότε κρατήσας τῶν ἐγθρῶν μεθ 
ὑμῶν, εἰ μὴ ξενικαὶ ἐρινύες ἐκώλυσαν, κατέστησα ἂν 
ἧπερ καὶ διενούµην, καὶ μετὰ ταῦτα Σικελίαν ἂν τὴν 

ἄλλην, εἴπερ ἔργα ἐπὶ νῷ ἐγίγνετο, κατῴκισα, τοὺς μὲν 

βαρβάρους ἣν νῦν ἔχουσιν ἀφελόμενος, ὅσοι μὴ ὑπὶφ τῆς 
κοινῆς ἐλευθερίας διεπο]έµησαν πρὺς τὴν τυραννίδα, τοὺς 
ὁ) ἔμπροσθεν οἴκητὰς τῶν ᾿Εἰληνικῶν τόπων εἰς τὰς ἆρ- 
χαίΐας καὶ πατρώας οἰκήσεις κατοικίσας. ταὐτὰ δὲ ταῦτα 
καὶ ρῦν πᾶσι συμβουλεύω κοινῇ διανοηθῆναι καὶ πράτ- 
τειν τε καὶ παρακαλεῖν ἐπὶ ταύτας τὰς πράξεις πάντας, 19 

τὸν μὴ θΘέλοντα δὲ πολέμιον ἡγεῖσθαι κοιρῇ. ἴσει δὲ 

ταῦτα οὐκ ἀδύνατα" ἃ γὰρ ἐν δνοῖν τε ὄντα ψυχαῖν τυγ- 
χάνει καὶ λογισαμένοις εὐὑρεῖν βέλειστα ἑτοίμως ἔχει, ταῦτα 
δὲ σχεδὸν ὁ κρίνων ἀδύνατα οὐκ εὖ φρονεῖ. λέγω δὲ τὰς 
δύο τήν τε Ἱππαρίνου τοῦ «ιονυσίουν υἶέος καὶ τὴν τοῦ ιδ 
ἐμοῦ υἰέος" τούτοιν γὰρ ἔυνομολογησάντοιν τοῖς γε ἄλλοις 
Συρακονσίοις οἶμαι πᾶσιν Όσοιπερ τῆς πόλεως κήδονται 
ἐυνδοκεῖν. ἆλλὰ Θκοῖς τε πᾶσι τιμὰς μετ εὐχῶν δόντες 
τοῖς τε ἄλλοις ὅσοις μετὰ Θεῶν πρέπει, πείθοντες καὶ 
προκαλούµενοι φίλους καὶ διαφόρους μµαλακώς τε καὶ 
πάντως, μὴ ἀποσεῆτε πρὶν ἂν τὰ νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν λεχθέντα, 

ω 

351 σοθαι, καθάπερ ἱερέα, φύνου καθαρεύοντα καὶ δεόμοῦ οἷον ὀνείρατα θΘεῖα ἐπιστάντα ἐγρηγορόσιν, ἐναργῇ τε 
καὶ φυγῆς. Ταῦθ᾽ ὑμῖν ἐγὼ καὶ ζῶν διενοήθην γή ἐξεργάσησθε τελεσθέντα καὶ εὐευχῆ. [] 

4. αὐτοῖς a. — γένη ᾱ. -- 17. περισυνῶν a. 
3. ἐριννύες ᾱ. -- 11. ἐθέλοντα αἲ. (Θέλοντα mel οπιΏ65, Βκκκ. — 15. νίέως a. — 16. υἱοῦ πο. — 17. οἶμαι 

καὶ πᾶσιν α. 



ο. 

405 Πλάτων Αρχύτα Ταραντίνῳ εὖ πράττειν. 

᾽Αφίκοντο πρὺς ἡμᾶς αἲ περὶ ᾿Αρχιππον καὶ Φιλωνίδην, γονεν, ἀλλὰ ες γενέσεως ἡμῶν τὸ μέν τι ἡ πατρὶς µερί- 
Ε τήν τε ἐπιστολὴν φέροντες ἣν σὐ αὐτοῖς ἔδωκας, καὶ ζεται, τὸ δέ ει οἱ γεννήσαντες, τὸ δὲ οἱ λοιποὶ φίλοι, 393 

ἀπαγγέλλοντες τὰ παρὰ σοῦ. τὰ μὶν οὖν πρὺς τὴν πόλιν πολλὰ δὲ καὶ τοῖς καιροῖς δίδοτωι τοῖς τὸν βίον ἡμῶν 
οὐ χαλεπῶς διεπράξαντο: καὶ γὰρ οὐδὲ παντιλῶς ἦν ἐφ- καταλαμβάνονσι. καλούσης δὲ τῆς πατρίδοῳ αὐτῆς πρὸς 

αγώδη: τὰ δὶ παρὰ σοῦ διῆλθον ἡμῖν Μέγοντες ὑποδυσφο- τὰ κοινά ἄτοπον ἴσως τὸ μὴ ὑπακούεν' ἅμα γὰρ ἕυμ- 5 
ρεῖν σε ὅτι οὐ δύνασαι τῆς περὶ τὰ κοινὰ ἀσχολίας ἀπο- βαΐνει καὶ χώραν καταλιµπάνειν φαύλοις ὠνθρώποις, οἳ Β 
λυθῆναι. ὅτι μὲν οὖν Πδιστόν ἐσειν ἐν τῷ βίῳ τὸ τὰ οὐκ ἀπὸ τοῦ βελείστου πρὸς τὰ κοινά προσέρχονται. περὶ 

1.» αὐτοῦ πράετειν, ἄλλως τε καὶ εἴ τις ἔλοιτο τοιαῦτα πφάτ- τούτων μὲν οὖν ἱκανῶς, Ἐχεκφάτους δὲ καὶ νῦν ἐπιμέλειαν 
ο τειν οἷα καὶ σύ, αχεδὺν παντὶ ὅήλον" ἁλλὰ κώκεῖνο δεῖ ἔχομεν καὶ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἔξομεν καὶ ὁιὰ σἳ καὶ διὰ 

1οσε ἐνθνυμεῖσθαι, Ότι ἕκασεος ἡμῶν οὐχ αὐτῷ µόνον γἐ- τὸν πατέρα αὐτοῦ Φρυνίωνα καὶ ὅτι) αὐτὸν τὸν νεανίσκον, 1ο 

1, τὰ ante παρὰ οΠ1. a. 
6, Fort. καταλαμβάνειν. ΟΝ. 

1. 

191 ο Πλάτων Αριστοδώρῳ εὖ πράττειν. 

ο ᾽Ακούω «ίωνυς ἐν τοῖς μάλιστα ἑταῖρον εἶναί τέσε Ὥφίαν, τὰς δὲ ἄλλας τε καὶ ες ἄλλα τεινούσας σοφίας τε 

νῦν καὶ γεγονέναι διὰ παντός, τὺ σοφώτατον ᾖθος τῶν καὶ δεινύτητας κοµφόεητας οἶμαι προσαγορεύων ὀρθῶς 
εὖς φιλοσοφίαν παρεχόµενον" τὸ γὰρ βίβαιον καὶ πιστὸν ὀνομάζειν. ἀλλ Ἰῤῥωσό τε καὶ µένε ἐν τοῖς ἤθεσιν οἴσπερ 
καὶ ὑγιές, τοῦτο ἐγώ φημι εἶναι τὴν ἁληθινῆν Φιλοσο- καὶ νῦν μένεις. 

.. σὲ καὶ νῦν Έα. 
2, νῦν om. a. 



ΙΑ. 

Ἐπέστειλα μέν σοι καὶ πρότερον Ότι πολὺ διαφέρει 
πρὸς ἅπαντα ἃ λέγεις αὐτὸν ἀφικέσθαι σε Αθήναξε" 

ἐπειδὴ δὲ σὺ φὴς ἀδύνατον εἶναι, μετὰ τοῦτο ἦν δεύτε- 
ρον, εἰ δυνατὸν ἐμὲ ἀφικέσθαι ἢ Σωκράτη, ὥσπερ ἐπέ- 

Ε δστειλας. νῦν δὲ Σωκράτης μέν ἐστι περὶ ἀσθένεαν τὴν 
τῆς στραγγουρίας, ἐμὲ δὲ ἀφικόμενον ἐνταῦθα ἄσχημον 
ἂν εἴη μὴ διαπράξασθαι ἐφ᾽ ἅπερ σὺ παρακαλεῖς. ἐγὼ 
δὲ ταῦτα γενέσθαι ἂν οὐ πολλὴν ἐλπίδα ἔχω" δι ὃἃ δὲ, 
μακρᾶς ἱτέρας δέοιτ᾽ ἂν ἐπιστολῆς, εἴ τις πάντα διεξίοι" 

ιοκαὶ ἅμα οὐδὲ τῷ σώματι διὰ τὴν ἡλικίαν Ἱκανῶς ἔχω 
πλανᾶσθαι καὶ κινδυνεύει κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατ- 

496 ταν, οἷα ἁπαντᾷ"' καὶ νῦν πάντα κιδύνων ἐν ταῖς πο- 
ρείαις ἐσεὶ µεστά. ουμβουλεῦσαι μέντοι ἔχω σοί τε καὶ 

359 τοῖς οὐεσεαῖς, ὃ εὐεόντος μὲν ἐμοῦ, φησὶν Ἡσίοδος, δό- 
15 ἔαι ἂν εἶναι φαῦλον, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι. εἰ γὰρ οἴονθ” 

ὑπὸ νόµων θέσεως καὶ ὧν τινῶν εὖ ποτὶ πόλιν ἂν κατα- 

Πλάτων αποδάμαντι εὖ πράττειν. 

σκευασθῆναι, ἄνευ τοῦ εἶναί τι κύριον ἐπιμελούμενον ἐν 
τῇ πύλει τῆς καθ᾽ ἡμέραν διαίτης, ὅπως ἂν ᾗ οώφφων 
τε καὶ ἀνδρικὴ δούλων τε καὶ ἐλευθέρων, οὐκ ὀρθῶς 
Διανοοῦνται. τοῦτο ὅ’ αὖ, εἰ μὲν εἰσὶν ἤδη ἄνδρες ἄξιοι 
τῆς ἀργῆς ταύτης, γένοιτ ἄν" εἰ δ᾽ ἐπὶ τὸ παιδεῦσαι δεῖ 5 

τινός, οὔτε ὁ παιδεύόων οὔτε οἱ παιδευθησόµενοι, ὡς ϐΒ 
ἐγὼ οἶμαι, εἰσὶν ὑμῖν, ἁλλὰ τὸ λοιπὸν τοῖς Βεοῖς εὔγεσθαι. 
καὶ γὰρ σχεδόν.τι καὶ αἱ ἴμπροσθεν πύλεις οὕτω κατι 
σκενάσθησαν, καὶ ἔπειτα εὖ ὤκησαν, ὑπὸ ἔνυμβάσεων 
πραγμάτων μεγάλων καὶ κατὰ πύλεμον καὶ κατὰ τὰς] 

ἄλλας πράξεις γενοµένων, ὅταν ἐν τοιούτοις καιροῖς ἀνὴρ 

καλός τε καὶ ἀγαθὺς ἐγγένηται μεγάλην δύναμη 
ἴχων. τὸ ὅ᾽ ἔμπροσθεν αὐτὰ προθυμεῖσθαι μὲν χρὴ καὶ 
ἀνάγκη, διανοεῖσθαι μέντοι αὐτὰ οἷα λέγω, καὶ μῦ ϐ 
ἀνοηταίνειν οἰυμένους τι ἱτοίμως διαπράξασθω. Εὖ-ιε 
τύχει. 

1. Ἐπεστείλαμέν σοι 4. — 3, εἴ τις eum Εἰείπο be: ῆτις cum lübris a. — 19. Ἡσίοδος) Βἰππήβεπηίατ {οταν 
verba in Ο. οἱ Ὦ. ν. 184. ᾽ργαλέος ὃ) - - - νοῆσαι. — 16. πόλιρ] πολιτείαν a. 

4. ἤδη οαι, Ἐ οἱ Βεκκοτί ορογας. -- 7. εὔχέόθε πο. — 16. διαπράξασθαι δεῖ Εὐτύχει α. 

18. 

44τ 

Τὰ μὶν παρὰ σοῦ ἐλθόνθ ὑπομνήματα θαυμαστῶς 
ὡς ἄσμενοί τε ἐλάβομεν καὶ τοῦ γράφωντος αὐτὰ ἡγά- 

Ὦ σθηµεν ὡς ἔνι μάλιστα, καὶ ἔδοξεν ἡμῖν εἶναι ὁ ἀνὴρ 
ἄξιος ἐκείνων τῶν πάλαι προγόνων’ λέγονται γὰρ δὴ οἱ 

5 ἄνδρες οὗτοι μύριοι εἶναι, οὗτοι ὅδ᾽ ἦσαν τῶν ἐπὶ {αο- 

Πλάτων ᾽αρχύτα Ταραντίνω εὖ πράττειν, 

µέδοντος ἐξαναστάντων Τρώων, ἄγδρες ἀγιθοί, ὡς ὁ 

παραδεδοµένος μῦθος δηλοῖ. τὰ δὲ παρ ἐμοὶ ὑποωνή- 

µατα περὶ ὧν ἐπέστειλας, ἱκανῶς μὶν οὕπω ἔχει, ὡς δὲ 
ποτε τυγχάνει ἔχοντα, ὀπέσταλκά σοι, περὶ δὲ τῆς φυλακής 
ἀμφότεροι συμφωνοῦμεν, ὥστ᾽ οὐδὲν δεῖ παραωκελεύεσθαι 7 

1ο. Ἔῤρωσο add. Ab. — ᾽Αντιλέγεται ὡς οὐ Πλάτωνος 4Ξ97ε οἱ ab ΙπΙίο ο. 
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᾽αρτή σοι τῆς ἐπιστολῆς ἔστω καὶ ἅμα ξύμβολον ὅτι 
παρ ἐμοῦ ἐστί": τοὺς οκρούς ποθ ἐστιῶν νεανίσκους, 

πόφῥω κατακείµενος ἀπ ἐμοῦ, ἀνέστης παρ ἐμὶ καὶ φι- 
λοφφονούμενος εἶπες εὖ τι ῥῆμα ἔχον, ὡς ἐμοί τε ἐδόκει 

ο καὶ τῷ παρακατακειµένω, ἦν δ' οὗτος τῶν καλῶν τις" 
Β ὃς τότε εἶπεν Ἡ που πολλά, ὦ «ιονύσιε, εἰς σοφίαν 

ὠφελεῖ ὑπὸ Πιάκωνος. σὺ ὅ' εἶπες Καὶ εἰς ἅλλα πολλά, 

ἐπεὶ καὶ ἀπ αὐτῆς τῆς µεταπέµφεως, ὅτι μετεπειφάμην 
αὐτόν, δὲ αὐτὸ τοῦτυ εὐθὺς ὠφελήθην. τοῦς οὖν δια- 

10 σωστέον, ὅπως ἂν αὐξάνηται ἀεὶ ἡμῖν ἡ ἀπ ολλίήλων 
ὠφέλεια. καὶ ἐγὼ νῦν τοῦτ αὐτὸ παρασκενάζων τῶν τε 
Πυθαγορείων πέµπω σοι καὶ τῶν διαιρέσεων, καὶ ἄνδρα, 
ὥσπερ ἐδόκει ἡμῖν τότε, ᾧ γε σὺ καὶ Ἀφχύτης, εἴπερ ἥκει 

Ὁ παρά σε Αρχύτης, χρῆσθαι δύναισθ᾽ ἄν. ἴστι δὲ ὄνομα 
15 μὲν Ελίκων, τὸ δὲ γένος ἐκ Ανζίκου, µαθητὴς δὲ Εὺὐ- 

δόξου καὶ περὶ πάντα τὰ ἐκείνου πάνυ γαριέντως ἴχων" 
ει δὲ καὶ τῶν Ἰσοκράτους μαθητῶν τῳ ἔυγγέγονε καὶ 
Πολυξένῳ τῶν Βρύσωνός τινι ἑταίρων. ὃ δὲ σπάνιον ἐπὶ 
τούτοις, οὔτε ἄχαρίς ἐσειν ἐντυχεῖν οὔτε κακοήθει ἔοικεν, 

499 20 ἁλλὰ μᾶλλον ἐλαφρὸς καὶ εὐήθης δόξειεν ἂν εἶναι. δε- 
διὼς δὲ λέγω ταῦτα, ὅτι ὑπὲρ ἀνθρώπον δόξαν ἀποφαί- 

D νοµαι, οὐ φαύλου ζώου, ἀλλ εὐμεταβόλου, πλὴν πάνυ 
ὀλίγων τινῶν καὶ ες ὀλίγα, ἐπεὶ καὶ περὶ τούτον φοβού- 

µενος καὶ ἀπισεῶν ἐσκόπουν αὐτός τε ἐντυγχάνων καὶ 

ασ ἐπυνθανόμην τῶν πολιτῶν αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς οἱδὲν φλαῦ- 
ρον ἴλεγε τὸν ἄνδρα. σκόπει ὃλ καὶ αὐτὸς καὶ εὐλαβοῦ. 

μάλιστα μὲν οὖν, ἂν καὶ ὁπωστιοῦν σχολάζης, μάνθανε 

παρ αὐτοῦ καὶ τάλλα φιλοσόφει" εἰ δὲ µή, ἐκδίδαξαί 
τινα, ἵνα κατὰ σχολὴν μἀνθάνων βελτίων γέγνῃ καὶ εὐ- 

ao δοξῇς, ὅπως τὺ ὃν ἐμὶ ὠφελεῖσθαί σε μὴ ἀνιῃ. καὶ ταῦτα 
μὲν δὴ ταύτῃ. 

Περὶ δὲ ὧν ἐπέστελλές µοι ἀποπέμπειν σοι, τὸν μὲν 

᾽Απόλλω ἐποιησάμην τε καὶ ἄγει σοι κπτίνης, νέου καὶ 

1ο, αἰεὶ αν. -- 

Πλάτων 4ιονυσίῳ τυράννῳ Συρακουσῶν εὖ πράττειν. 

ἀγαθοῦ δημιουργοῦ" ὄνομα δ᾽ ἴἔστιν αὐτῷ Πεωχάρης. 
ἕτερον δὲ παρ αὐτῷ ἔργον ἦν πάνυ κομφόν, ὡς ἐδόκει” 
ἐπριώμην οὖν αὐτὸ βουλόμενός σου τῇ γυναικὶ δοῦναι, 
ὅτι µου ἐπεμελεῖτο καὶ ὑἡγιαίνοντος καὶ ἀσθενοῦντος ἀξίως 
ἐμοῦ τε καὶ σοῦ: δὺς οὖν αὐτῇ, ἂν μή τι σοὶ ἅλιο δύξῃ. 5 
πέµπω ὃὶ καὶ οἴνου γλυκέος δώδεκα σταµνία τοῖς παιαὶ 
καὶ μέλιτος δύο. ἐσχάδων δὲ ὕσεερον ἤλθομεν τῆς ἄπο- B 
Φέσεως, τὰ δὲ µύρτα ἀποτεθέντα κατεσάπη: αλλ’ αὖθις 

βέλτιον ἐπιμελησόμεθα. περὶ δὲ φυτῶν επτίνης σοι ἐρεῖ. 
᾽Αργύριον ὅ᾽ εἰς ταῦτα ἕνεκά τε τούτων καὶ εἰσφορῶν 10 

τινῶν εἰς τὴν πόλιν ἔλαβον παρὰ Πεπείνου, Ἱέγων ἅ µοι 

ἐδόκει εὐσχηπονέστατα ἡμῖν εἶναι καὶ ἀληθῆ λέγειν, ὅτε 
ἡμέτερον εἴη ὃ εἰς τὴν ναῦν ἀναλώσαμεν τὴν 4ευκαδίαν, 

οχεδὸν ἑκκαίδεκα μναῖ. τοῦτ) οὖν ἴλαβον, καὶ λαβὼν αὐ- ὁ 
τός τε ἐχρησάμην καὶ ὑμῖν ταῦτα ἀπέπεμψα. τὸ δὴ μετὰ 15 
τοῦτο περὶ χρημάτων ἄκουε ὥς σοι ἔχει, περί τε τὰ σὰ 
τὰ ᾿Αθήνησι καὶ περὶ τὰ ἐμά. ἐγὼ τοῖς σοῖς χρήµασιν, 

ὥσπεφ τύτε σοι ἔλεγον, χρήσοᾶαι καθάπερ τοῖς τῶν ἅλ- 
λων ἐπιτηδείων, χφῶμαι δὲ ὡς ἂν δύνωμαι ὀλιγίσοις, 
ὅσα ἀναγκαῖα ἢ δίκαια ἢ εὐσχήμονα ἐμωί τε δοκεῖ καὶ 20 
παρ οὗ ἂν λαμβάνα. ἐμοὶ δὴ τοιοῦτον νῦν ξυμβέβηκεν. 

εἰσί µοι ἀδελφιδῶν θυγατέρες τῶν ἀποθανουσῶν τότε ὁτ᾽ D 
ἐγὼ οὐκ ἑστεφανούμην, σὺ ὅ᾽ ἐκέλευες, τέτταρες, ἡ μὲν 
γῦν ἐπίγαμος, ἡ δὲ ὀκταέτις, ἡ δὲ σμικρὸν πρὸς τρισῖν 
ἔτεσιν, ἡ δὲ οὕπω ἐνιαυσία. ταύτας ἐκδοτέον ἐμοί ἐστι 5 
καὶ τοῖς ἐμοῖς ἐπιτηδείοις, αἷς ἂὢν ἐγὼ ἐπιβιῶ" αἷς 

ὃ ἂν µή, χαιρόντων. καὶ ὧν ἂν γένῶνται οἱ πατέρες 
αὐτῶν ἐμοῦ πλουσιώτεροι, οὐκ ἐἑκδοτέον' τὰ δὲ νῦν 

ἐγὼ αὐτῶν εὐπορώτερος. καὶ τὰς μητέρας δὲ αὐτῶν ἐγὼ 
ἐξίδωκα καὶ μετ ἄλλων καὶ μετὰ «Δίωνος. ἡ μὶν οὖν 30 K 
Σπευσίππῳ γαμεῖται, ἀδελφῆς οὖσα αὐτῷ θυγάτηρ' δεῖ 
δὴ ταύτῃ οὐδὶν πλέον ἢ τριάκοντα μνῶν' µέτριαι γὰρ 
αὗται ἡμῖν προῖκες. ἔτι δὲ ἐὰν ἡ µήτηρ τελευτήσῃ ἡ ἐμή, 

κ) 

14. καὶ τῶν διαιρέσεων ] ο) καὶ τωνδὶ vel τῶνδε αἱρέσεων, id est, eiusmodi κοοίατυη. 
Η. Ὑλικθιυς. — 1ο. ἀνείη ᾱ. — 11. ἐποιησάμην] ἐπριάμην a. 

1». ἀνηλώσαμεν κ. 
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οὐδὲν αὖ πλείονος ἢ δέκα μνῶν δέοι ἂν εἰς τὴν οἴκοδο- 
µίαν τοῦ τάφου. καὶ περὶ ταῦτα τὰ μὶν ἐμὰ ἀναγκαῖα 
σχεδόν τι ἐν τῷ νῦν ταῦτά ἐστιν" ἐὰν δὲ τι ἄλλο γίγνη- 
ται ἴδιον ἢ δηµόσιον ἀνάλωμα διὰ τὴν παρὰ οἳ ἄφιξιν, 
ὥσπερ τότε ἔλεγον δεῖ ποιεῖν, ἐμὲ μὲν διαµάχεσθαι ὅπως 

ὡς ὀλίγιστον γένηται τὸ ἀνάλωμα, ὃ ὃ ἂν μὴ δύνωµαι, 
σὴν εἶναι τὴν δαπάνη». Τὸ δὴ μετὰ ταῦτα λέγω περὶ 

τῶν σῶν αὖ χρημάτων τῶν ᾿θήνησι τῆς ἀναλώσεως, ὅτι 
πρῶτον μὲν ἐών τι δέη ἐμὲ ἀναλίσκεωι εἰς χορηγίαν ἢ 

οτι τοιοῦτον, οὐκ ἔστι σοι ξένος οὐδεῖς ὅστις δώσει, ὡς 

ᾠὠόμεθα, ἐπεὶ καὶ ἄν τι σοὶ αὐτῷ διαφέρῃ μέγα, ὥστε 
ἀναλωθὲν μὲν ἤδη ὀνῆσαι, μὴ ἀναλωθὲν δὲ ἆλλ' ἔγχρο- 

νισθέν, ἕως ἄν τις παρὰ σοῦ ἴλθῃ, βλάφαι, πρὸς τῷ 
Ίαλεπῷ τὸ τοιοῦτόν σοί ἐστι καὶ αἰσχρόν. ἐγὼ γὰρ δὴ 

Βισταῦτά γε ἐξήτασα, παρ ᾽Ανδρομήδη τὸν Αὐινήτην πέµ- 
φας Ἔραστον, παρ οὗ ἐκέλενες τοῦ ὑμετέρου ξένου, εἴ 

501 τι δεοίµην, λαμβάνει, βουλόμενος καὶ ἄλλα μείζονα ἃ 
ἐπέστελλες πέµπειν. ὁ δὲ εἶπεν εἰκότα καὶ ἀνθρώπινα, 

1958 ὅτι καὶ πρόεερον ἀναλώσας τῷ. πατρί σου μύλις κοµίσαιτο, 
30 καὶ νῦν ομικρὰ μὲν δοίη ἄν, πλείω δὲ οὔ. οὕτω δὴ παρὰ 

Αεπτίνου ἕλαβον' καὶ τοῦτό γε ἄξιον ἐπαινέσαι {επτίνην, 
οὐγ ὅτι ἴδωκεν, ἆλλ᾽ ὅτι προθύµως, καὶ τὰ ἄλλα περὶ οἳ 

ϐϱ καὶ λέγων καὶ πράττων, ὃ τι οἷός τ' ἦν ἐπιτήδειος, φα- 
νερὸς ἦν. χρὴ γὰρ δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ τάναντία τού- 

Άδτων ἐμὲ ἀπαγγέλλειν, ὁποῖός τις ἂν ἕκαστος ἐμοὶ φαίνη- 

ται περὶ αἱ. τὸ δ᾽ οὖν περὶ τῶν χρημάτων ἐγώ σοι παζ- 
ῥπσιάσομαι" δίκαιον γάρ, καὶ ἅμα ἐμπείρως ἴχων τῶν 
παρὰ σοὶ λέγοιμ ἄν. οἱ προσαγγέλλοντες ἑκάσεοτέ σοε, 
ὃ τι ἂν οἴωνται ἀνάλωμα εἰσαγγέλλειν, οὖν ἐθέλουσι προς- 

30 αγγέλλειν, ὡς δὴ ἀπεγθησύμενοι. ἔθιζε οὖν αὐτοὺς καὶ 
ὮῬ ἀνάγκαζε φράζειν καὶ ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα": οἳ γὰρ δεῖ 

εἰδέναι τε τὰ πάντα κατὰ δύναμιν καὶ κριτὴν εἶναι καὶ 
μὴ φεύγειν τὸ εἰδέναι, πάντων γὰρ ἄριστόν σοι ἔσται 
πρὸς τὴν ἀρχήν' τὰ γὰρ ὠναλώματα ὀρθῶς ἀναλισκό- 

4ὅ µενα καὶ ὀρθώς ἀποδιδόμενα πρός τε τἆλλα καὶ πρὺς 
αὐτὴν τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν καὶ σὺ δὴ φὺς ἀγαθὺν 

εἶναι καὶ φήσεις. μὴ οὖν σε διαβαλλόντων πρὺς τοὺς ἂν- 
Θρώπους οἱ κήδεσθαί σου φάσκοντε' τοῦτο γὰρ οὔτε 

Ε ἁγαθὸν οὔτε καλὀν πρὸς δύξαν σοι δοκεῖ ξύμβολον εἶναι. 
αυ. Τὰ μετὰ ταῦτα περὶ Οίωνος λέγοιμ’ ἄν. τὰ μὶν οὖν 

ἅλλ' οὕπω ἔχω λέγειν, πρὶν ἂν παρὰ σοῦ ἴλθωσιν αἳ 
ἐπιστολαί, ὥσπερ ἔφης: περὶ μέντοι ἐκείνων ὧν οὐκ εἶας 
µεμνῆσθαι πρὸς αὐτόν, οὔτε ἐμνήσθην οὔτε διελέχθην, 

ΕΠΙΣΤΟΑΙΗ μ’. 308. ασ. 

ἐξεπειρώμην δὲ εἴτε χαλεπῶς εἴεε ῥᾳδίως οἴσει γιγνοµέ- 
2ῶν, καί µοι ἐδόκει οὐκ ἠρέμα ἂν ἄχθεσθαι εἰ γίγνοιτο. 
τὰ δὲ ἄλλα περί σε καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ μέτριός µοι δοχεῖ 
εἶναι «ων. 

Κρατίνῳ τῷ Τιμοθέου μὲν ἀδελφῷ, ἐμῷ δ᾽ ἑταίρῳ, 5365 
Θώρακα δωρησώμεθα: ὁπλιεικὸν τῶν µάλα καὶῶν τῶν 
πεζῶν, καὶ ταῖς Κέβητος θυγατράσι χιεώνια τρία ἕπτα- 
πήχη, μὴ τῶν πολυτειῶν τῶν ᾽Αμοργίνων, ἀλλὰ τῶν Σὶ- 
πε]ικῶν τῶν λινῶν. ἐπιεικῶς δὲ γιγνώσκεις τοὔνομα Κέ- 

βητος” γεγραμµένος γάρ ἐστιν ἐν τοῖς Σωκρατείοις λόγοις ιο 
μετὰ Σιμμίου Σωκράτει διαλεγόµενος ἐν τῷ περὶ φυχῆς 
λόγῳ, ἀνὴρ πᾶσιν ἡμῖν οὐκεῖός τε καὶ εὔνους. 

Περὶ δὲ δἡὴ τοῦ ξυμβόλον τοῦ περὶ τὰς ἐπιστο]άᾳ, Β 

ὅσας τε ἂν ἐπιστέλλω σπουδῇ καὶ ὅσας ἂν µή, οἶμαι μέν 
σε µεμνῆσθαι, ὅμως δ’ ἐννύει καὶ πάνυ πρόσεχε τὸν νοῦν" 1” 
πολλοὶ γὰρ οἱ κελεύοντες γράφειν, οὓς οὐ ῥάδιον φανε- 
ρῶς διωθεῖσθαι. τῆς μὲν γὰρ σπονδαίας ἐπιστολῆς θεὸς 
ἄρχει, θεοὶ δὲ τῆς ἧττον. 

Οἵ πρέσβεις καὶ ἐδέοντο ἐπιστέλλειν σοι καὶ εἰκόᾳ' 

πάνυ γὰρ προθύµως σἳ πανταχοῦ καὶ ἐμὲ ἐγκωμιάζουσι, Χι 
καὶ οὐχ ἥκιστα Φίλαγρος, ὃς τότε τὴν χεῖρα ἠσθένει, 

καὶ Φιλαίδης ὁ παρὰ βασιλέως κων τοῦ μεγάλου ἔλεγε ϐ 
περὶ σοῦ" εἰ δὲ μὴ πάνυ μακρᾶς ἐπιστοὶῆς ἦν, ἔγραψα 
ἂν ἃ ἔλεγε, νῦν δὲ επτίνου πυνθάνου. 
ν τὸν θώρακα ἢ ἄλλο τι ὧν ἐπιστέλλω πέµπῃς, ἂν 5 

μὲν αὐτός τῷ βούλη, εἰ δὲ µή, Τηρίλλῳ δός' ἔσει δὲ 
τῶν ἀεὶ πλεόντω», ἡμέτερος ἐπιεήδειος καὶ τὰ ἄλλα καὶ 
περὶ φιλοσοφίαν χαρίεις. Τΐσωνος ὅ ἔσει κηδεστής, ὃς 
τότε 08) ἡμεῖς ἀπεπλ]έομεν ἐπολιανόμει, 

"Εφῥωσο καὶ φιλοσόφει καὶ τοὺς ἄλλους προτρέπου δ0 
τοὺς νεωτέρους, καὶ τοὺς συσφαιρισεὰς ἀσπάζου ὑπὶρ Ὁ 

ἐμοῦ, καὶ πρόσταττε τοῖς τε ἄλλοις καὶ ριστοκρίτω, ἑών 
τις παρ ἐμοῦ λόγος ἤ ἐπιστολὴ ἴη παρὰ σέ, ἐπιμελεῖσθαι 
ὅπως «ὧς τάχιστα σὺ αἴσθη, καὶ ὑπομιμνήσκειν σε ἵνα 
ἐπιμελῇ τῶν ἐπισταλένεων. καὶ νῦν Αεπτίνη τῆς ἀποδό 3 
σεως τοῦ ἀργυρίου μὴ ἀμελήσης, ἆλλ' ὡς τάχιστα ἀπό- «Β 
ὅος, ἵνα καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς τοῦεον ὁρῶντες προθυµότε- 
ροι ὧσιν ἡμῖν ὑπηρετεῖν. 

Ἰατροκλῆς ὁ μετὰ ΠΜνυρωνίδου τότε ἐλεύθερος ἀφε Ἐ 
Φεὶς ὑπ ἐμοῦ πλεί νῦν µεεὰ τῶν πεμποµένων παρ’ ἐμοῦ" 1ο 
ἔμμισθον οὖν που αὐτὸν κατάστησον ὡς ὄντα σοι εὔνουν, 

καὶ ἄν τι βούλῃ, αὐτῷ χρῷ. καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἢ αὖὐ- 
τὴν ἢ εἰ ὑπόμνημα αὐτῆς σώζεται, καὶ αὐτὸς ἴσθι. 

5 

16. ἡμετέρου ᾱ. — 39, δῇ om. a. — 40, οὖν οἱἩ. 4 Φ 7 ύεπο. 
6. δωρησύµεθα αᾱ. -- 33. ὁ om. ab. — 17. αἰεὶ αὖ. — 35. παρά σε ζη α. — 36. τοῦ] σοῦ Stallhaumti ορεγας. 
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Ρ. Μες. 
P. η. V. II. 

— 

Ἐξιόντι µοι ἐς Κυνόσαργες καὶ γενοµένῳ µοι κατὰ 
τὸν Ιλιασὸν διῇξε φωνὴ βοῶντός του, Σώκφατες, Σώκρα- 
τες. ὡς δὲ ἐπισεραφεὶς περιεοχόπουν ὁπόθεν εἴη, Κλει- 

γίαν ὁρῶ τὸν Αξιόχου Βέοντα ἐπὶ Καλλιῤῥόην μετὰ «ά- 
ὅμωνος τοῦ μονσικοῦ καὶ Χαρμίδον τοῦ Γλαύκωνος. ἤστην 
δὲ αὐτῷ ὁ μὲν διδάσκαλος τῶν κατὰ µουσικήν, ὁ ὅ᾽ ἐξ 

Β ᾖἱταιρεας ἐραστὴς ἅμα καὶ ἐρώμενο.. ἐδόκει οὖν µοι 
739. ἀφεμένω τῆς εὐθὺ ὁδοῦ ἀπαντᾷν αὐτοῖς, Όπως ῥᾷσεα 

ὁμοῦ γενοίµεθα. δεδακρυµένος δὲ ὁ Κλεινίας, ΣῬώκρα- 
Ίοτες, ἔφη, νῦν ὁ καιρὺς ἐνδείξασθαι τὴν ἀεὶ θρν]ουμέ- 

νην πρὸς σοῦ σοφίαν' ὁ γὰρ πατὴρ ἔκ τινος ὥρας αὐφνι- 
δίου ἀδυνάτως ἴχει καὶ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου ἐστίν, 

ἀνιαρῶς τε φέρει τὴν εελευτήν, καίτοι γε τὸν πρόσθεν 
χρύνον διαχλενάζων τοὺς μορμολυττομένους τὸν Φάνατον 

ο 1ο καὶ πράως ἐπιτωθάζων. ἀφικόμενος οὖν παρη]όρησον - 

αὐτὸν ὡς εἴωθας, ὅπως ἀστενακτὶ ἐς τὸ χρεών ἴη, κἀμοὶ 

σὺν τοῖς λοιποῖς ἵνα καὶ τοῦτο εὐσεβηθῃ. ᾿Αλλ’ οὐκ ἄτυ- 

χήσεις µου, ὦ Κλεινία, οὐδενὸς τῶν µετρίων, καὶ ταῦτα 

ΑΞΙΟΧΟ Σ. 

ἐφ᾽ ὅσια παρακαλῶν. ἐπειγώμεθα ὅ᾽ οὖν' εἰ γὰρ οὕτως 508 
ἔχει, ὠκύτητος δεῖ. 

Κ. Ὀφθέντος 6ου µόνον, ὦ Σώκρατες, ῥαῖσει" 

καὶ γάρ ἤδη πολλάκις αὐτῷ γέγονε συμπεώµατος ἀνα- 
σφῆλαι. 5 

Ὡς δὲ. θάετον τὴν παρὰ τὸ τείχος Πειμεν ταῖς Ίτω- D 
γίαις, πλησίον γὰρ ὧκει τῶν πυλῶν, πρὸς τῇ ᾽Αμαζονίδι 365 
στήλη, καταλαμβάνομεν αὐτὸν ἤδη μὲν συνειλεγµένον τὰς 
ἀφὰς καὶ τῷ σώματι ῥωμαλέον, ἀσθενῆ δλ τὴν ψυχήν, 
πώνυ ἐνδεᾷ παραμυθίας, πολλάκις ὅ᾽ ἀναφερόμενον καὶ 10 
στεναγμοὺς Ἱέντα οὖν δακρύοις καὶ κροτήσεσι χειρῶν. κα- 

τιδὼν δὲ αὐτόν, Αξίοχε, τί ταῦταα ἔφην' ποῦ τὰ πφρό- 

σθεν αὐχήματα καὶ αἱ συνεχεῖς εὐλογίαι τῶν ἀρετῶν καὶ 
τὸ ἄῤῥηκτον ἐν σοὶ Φάροος; ὡς γὰρ ἀγωνιστὴς δειλός, 
ἐν τοῖς γυμνασίοις γενναῖος φαινόµενοε, ἀπολέλοιπας ἐφ ι5 
τοῖς ἄθλοις. οὐκ ἐπιλογιε τὴν φύσιν περιεοκεµµένως, ἩὮ 
ἀνὴρ τοσόσδε τῷ χρόνῳ καὶ κατήκοος λόγων, καὶ εἰ µη- 

δὲν ἕτερον, ᾿θηναῖος, ὅτι, τὸ κοινὸν δη τοῦτο καὶ 

1. µοι ante κατὰ οπι. Ύ ΥΕ οἱ pr. Σ. — 2. Εἰλισσὸν a. — διῇξε Η. Woltius: διῆξε abe. Conſ. ſStephani Thes. 
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ρόην abe. — 6, αὐτῶν ᾱ, αὐτὼ (Γογματίας. ---8. Ὁ Σώκρατες Φ). — 19, Θρυλλουμένην 

Καλλιῤῥόην ΦΟΥΚ: καλλιρροὴν Ψ, Καλλι- 
ᾱ. — 11. ὥρας] συμφορᾶς 

Fischerus. -- 16, κάμοὶ xum Βοκκοτο ο: καί µοι πα libris 4. 
1, & om. a. — 6. ἦμεν ἐν ταῖς Μαιιλίας, Grieet. Leseh. αγγείοτ ΤΗ. Τ.οἱρε. 19940.) -- ἠωνυμίαις 4ΘΗΟΔΥΗ, 

σιτωνυµίαις ΣΤΑ εἰ σουτ, 6, 
omnes praeter Ἐ. Βκκκ.) — 10. 
4ΘΦΨΗΦΥΖ et ρ. 6 -- 16. 

ἐπωνυμίαις η. -- 4. συνειλεγµένον μὲν αὐτὸν ἤδη be. 
δ᾽ οπι, ᾱ. — 19. ἄῤῥηκτον Stephanus: ἄῤῥητον cuin libris àabe. — 16. ὑπολέλοιπας 
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{ἤδη μὲν συνειλεγμένον πιοί 
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πρὸς ἁπάντων Θρυλούμενον, παρεπιδηµία τίς ἐστιν ὁ 
βίος, καὶ ὅτι δεῖ ἐπιεικῶς διαγαγόντας εὐθύμως µόνον 
οὐχὶ παιανίζοντας εἰς τὸ χρεὼν ἀπιέναι; τὸ δὲ οὕτω µα- 

λακῶς καὶ δυσωποσπάστως ἔχειν νηπίου δίκην, οὐ περὶ 

Φφρονοῦσαν ἠλικίαν ἐστίν. 
ιν 48. ᾽Αληθῆ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, καὶ ὀρθῶς µοι 

φαΐνει λέγων" ἀλλ οὐκ οδ' ὅπως παρ αὐτὸ τὸ δει- 
ὺν γενοµένω οἱ μὶν καρτεροὶ καὶ περιττοὶ λύγοι ὑπεκ- 
πνέουσι λεληθότως καὶ ἀτιμάζονται, ἀντίοχει δὲ δέος τι, 

ιοποικίλως περιαμύστον τὸν νοῦν, εἰ σεερήσοµαι τοῦδε τοῦ 

φωτὸς καὶ τῶν ἀγαθῶν, ἀειδῆς δὲ καὶ ἄπνστος ὁποί- 
ποτε κείσοµαι σηπόµενος, εὖς εὐλὰάς καὶ κνώδαλα µετα- 

βάλλων. Ξ 

ΣΩ. Συνάπτεις γάρ, ὦ ᾿Αξίοχε, παρὰ τὴν ἀἄνεπι- 
Ρ ι0 σεασίαν ἀνεπιλογίσεως τῇ ἀναισθησίᾳ αἴσθησιν, καὶ σεαυτῷ. 

ὑπεναντία καὶ ποιεῖς καὶ λέγεις, οὐκ ἐπιλογιζόμενος ὅτι 

ἅμα μὲν ὀδύρει τὴν ἀναισθησίαν, ἅμα δὲ ἀλγες ἐπὶ 
σήψεοι καὶ στερήσει τῶν ἡἠδέων, ὥσπερ εἰς ἕεερον ἕῆν 
ἀποθανούμενος, ἁλλ᾽ οὐκ εἰς παντελῆ μεταβαλῶν ὠναι- 

30 σθησίαν καὶ τὴν αὐτὴν τῇ πρὸ τῆς γενίσεως. ὡς οὖν 
ἐπὶ τὴς «"ράκοντος ἢ Κλεισθένους πολιτείας οὐδὲν περὶ 

σὶ κακὸν ἦν" ἀρχὴν γάφ οὐκ ἦς, περὶ ὃν ἂν ἦν" οὕτως 
E οὐδὲ μετὰ τὴν τελευτὴν γενήσεται" σὺ γὰρ οὖκ ἴσει περὶ 

ὃν ἴσται. πάντα τοιγαροῦν τὸν τοιόνδε φλύαρον ἆὧπο- 

3 σκέδασαι, τοῦτο ἐννοήσας, Ότι τῆς συγκρίσέως ἅπαξ ὅδια- 
ἀνθείσης καὶ τῆς ψνχῆς ἐς τὸν οἰκεῖον ἱδρυθείσης τόπον 

τὸ ὑπολειφθῖν σώμα, γεῶδες ὃν καὶ ἄλογον, οὐκ ἴστιν ὁ 
ἄνθρωπος. ἡμεῖς μὲν γάρ ἐσμεν ψυχή, ζῶον ὦθάνατον 

3606 ἐν Ὀνητῷ καθειργµένον φφονρίῳ' τὸ δὲ σκῆνος τουτὶ 

πο πρὸς κακοῦ περιήρµοσεν ἡ φύσι, ᾧὦ τὰ μὶν ἤδοντα 

ἁμυχιαῖα καὶ πτηνὰ καὶ πλείασιν ὀδύναις ἀνακεκραμένα, 
τὰ δὲ ἀλγεινὰ ἀκραιφνῆ καὶ πολυχρόνια καὶ τῶν ἡδόν- 
των ἅμοιρα" νόσους δὲ καὶ φλεγμονάς τῶν αἰσθητηρίων, 
ἔτι δὲ τὰς ἐντὺς κακότητας, οἷς ἀναγκαστῶς, ἅτε παρε- 

αὔ σπαρµένη τοῖς πύροις, ἡ ψυχὴ συναλγοῦσα τὸν οὐράνιον 
ποθεἴ καὶ σύμφυλον αἰθέρα, καὶ νφα, τῆς ἐκεῖσε διαίτης 

καὶ χορείας ὀριγνωμένη. ὥστε ἡ τοῦ ζῇν ἁπαλλαγὴ κακοῦ 
Β τινός ἐστιν εἰς ἀγαθὸν μεταβολή. 

435. Κακὸν οὖν, ὦ Σώκρατες, ἡγούμενος τὸ οὖν 
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πῶς ἐν αὐτῷ μένεις; καὶ ταῦτα φρονειστὴς ὢν καὶ ὑπὲρ 
ἡμᾶς τοὺς πολλοὺς τῷ νῷ διαφέρων; 

Σ5, ᾿Αξίοχε, σὺ δξ οὐκ ἔευμά µοι μαρενρεῖς, οἴει δὲ 

καθώπερ Αθηναίων ἡ πληθύς, ἐπειδὴ ζητητοιός εἰμιτῶν 
πραγαάεων, ἐπιστήμονά του εἶναί µε. ἐγὼ δὲ εὐξαίμην 3 

ἂν τὰ κοινὰ ταῦτα εἰδέναι" τοσοῦτον ἀποδέω τών πε- 
ριττῶν. καὶ ταῦτα δὲ ἃ λέγω, Προδίκου ἐστὶ τοῦ σοφοῦ 
ἀπηχήματα, τὰ μὲν διµοίρου ἑωνημένα, τὰ δὲ δνοῖν ὅραι- 
μαῖν, τὰ δὲ τετραδράχµου. πφοῖκα γάρ ἀνὴρ οὗτος οὐ- 
δένα διδάσκει, διὰ παντὸς δὲ ἔθος ἐσεὶν αὐτῷ φωνεῖν 010 
τὸ ᾿Επιχάρμειον, ἆ δὲ χεὶρ τᾶν χεῖρα νίζε" δός τι, καὶ 
λάβε τι. καὶ πρώην γοῦν παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου 

ποιούµενος ἐπίδειξιν εοσάδε τοῦ ζῆν κατεῖπεν, ὥστε 
ἔγωγε μὲν παρὰ ἁκαρῆ διέγραφα τὸν βίον, καὶ ἐξ ἐκείνου 
Φανατῷ µου ἡ φυχή, Αξίοχε. π 

ξ. Τίνα δὲ ἦν τὰ λεχθέντα; 

29. «Φράσαιμι ὤν σοι ταῦτα ἃ μνημονεύσω. ἔφη Ὁ 

γάρ, Τί µέρος τῆς ἡλικίας ἆμοιρον τῶν ἀνιαρῶν; οὐ κατὰ 
μὲν τὴν πρώτην γένεσιν τὸ νήπιον κλάει, τοῦ ζῆν ἀπὸ 
Σύπης ἀρχόμενον: οὐ λείπεεαι γοῦν οὐδεμιᾶς ἀλγηδόνος, v 

ἀμλ) ἢ δι ἔνδεαν ἢ περιφυγμὸν ἢ θάλπος ἢ πἰηγὴν 
ὀδννᾶται, λαλῆσαι μὲν οὕπω δυνάµενον ἃ πάσχει, κλανῦ- 
μαριζόμενον δὲ καὶ ταύτην τῆς δυσαρεστήσεως µίαν ἔχον 

φωνήν. ὁπύόταν δὲ εἰς τὖν ἑπεαετίαν ἀφίκηται πολλοὺς 
πόνους διαντλήσαν, παιδαγωγοὶ καὶ γραμματισταὶ καὶ 

παιδοτρίβαι τυραννοῦντες' αὐξομένου δὲ κριτικοί, γεωμέ- Ἑ 
τραι, τακτικοί, πολὺ πλήθους δεσποτῶν. ἐπειδὰν δὲ εἰς τοὺς Τ9) 

ἐφήβους ἐγγραφῆ, κοσμητὴς καὶ φόβος χείρων, ἔπειτα {ὐ- 
κειον καὶ Ακαδημία καὶ γυµνασιαρχία καὶ ῥάβδοι καὶ κακῶν 
ἁμετρίαι" καὶ πᾶς ὁ τοῦ μειρακίσκου χρόνορ ἐσεῖν ὑπὸ 3) 
σωφρονιστὰς καὶ τὴν ἐπὶ τοὺς νέους αἴρεσιν τῆς ἐξ Αρείου 

πάγον βουλῆς.- ἐπειδὰν δὲ ἀπολνθῇ τούτων, φροντίδες 

ἄνεικρυς ὑπέδυσαν καὶ διαλογισμοὶ τίνα τὴν τοῦ βίον 
ὁδὺν ἐνστήσονταε, καὶ τοῖς Όστερμον χαλεποῖς ἐφάνη τὰ 
πρώτα παιδικὰ καὶ νηπίων ὡς ἀληθῶς φύβητρα" σερα: 35 

τεῖαί τε γὰρ καὶ τραύματα καὶ συνεχεῖς ἀγῶνες. εἶεα λα- 

Θὸν ὑπεισῆλθε τὸ γήρας, εἰ ὃ πᾶν συῤῥεὶ τὸ τῆς φύσεως ϐὉ 
ἐπίκηρον καὶ ὄνσαλθές. κἂν μή τις Θἄττον ὡς χρέος 

ἀποδιδῷ τὸ ζῆν, ὡς ὀβολοστάτις ἡ φύσις ἐπιστᾶσα ἐνε 
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ἐγγραφῇ καὶ φόβος χείρων ᾖ εἴη αἲ, τὸ 
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χυράζει τοῦ μὲν ὄψιν, τοῦ δὲ ἀκοήν, πολλάκις δὲ ἄμφω. 
κἂν ἐπιμείνῃ τις, παρέλυσεν, ἐλωβήσατο, παρήφθρησεν. 
ἄλλοι πολυγήρως αἀκμάζοναι, καὶ τῷ νῷ δὶς παῖδες οἱ 

511 γέροντες γίγνονται. «ιὰ τοῦτο καὶ οἱ θεοὶ τῶν ὠνθρω- 
ὁ οπείων ἐπιστήμονες, οὓς ἂν περὶ πλείσου ποιῶνται, 

Φὔχτον ἁπαλλάττουσι τοῦ ζῆν. ᾿Αγαμήδης γοῦν καὶ Τρο- 
φώνιος οἱ δειµάµενοι τὸ Πυθοῖ τοῦ θεοῦ τέµενοςο, εἰ- 

ξώμενοι τὸ κράτιότον αὐτοῖς γενέσθαι, κοιµηθέντες οὐκέτ᾽ 
ἀνέστησαν" οἳ τε τῆς ᾽Αργείας Ἱερείας υἱεῖς, ἁμοίως εὖξα- 

10 µένης αὐτοῖς τῆς μητρὺς γενέσθαι τι τῆς εὐσεβείας παρὰ 

τῆς Ἡρας γέρας, ἐπειδὴ τοῦ ζεύγους ὑστερήόαντος ὑπο- 

δύντες αὐτοὶ διήνεγκαν αὐτὴν εἰς τὸν νεών, μετὰ τὴν 

εὐχῆν νυκεῖ µετήλλαξαν. Μακρὺν ἂν εἴῃ διεξέναι τὰ 
υ. τῶν ποιητῶν, οἳ στύµασι Φειοτέροις τὰ περὶ τὸν βίον 

15 Θεσπιωδοῦσιν, ὡς κατοδύρονται εὺ ζῇν' ἑνὸς δὲ μόνου 

ανησθήσομαι τοῦ ἀξιολογωτάτον, λέγοντος 
ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσιν, 
ζώειν ἀχνυμένοις, 

καὶ 
30 οὐ μὲν γάρ τί ποτ ἐσεῖν ὀίζυρώτεφον ὠνδρός 

κ πώντων ὅσσα τε γαΐῖαν ἐπιπνείει τε καὶ ἔρπει. 
368 ᾖτὸν ὅ ᾽Αμϕιάραον τέ φησιν; 

τὸν πέρι πῆρι φίλει Ζεύὺς τ) αἰγίοχος καὶ 
Απόλλων 

* παντοίῃ φιλότητ: οὐδ' ἴκετο γήραος ovdou. 
ὁ δὲ κελεύων 

τὸν φύντα θρηνεῖν εἰς ὅσ' ἔρχεται κακά, 

τί σοι φαίνεται; ἀλλά παύομαε, μή πυτε παρὰ τὴν ὑπό- 

σχεσιν μηκύνω καὶ ἑτέρων μιμγησκόµενος. Πσίαν δέ τις 

πο ἑλόμενος ἐπιτήδενσιν ἢ τέχνην οὐ µέμψεται καὶ τοῖς πα- 
Ἡ ροῦσι χαλεπαγεῖ; τοὺς χειρωνακτικοὺς ἐπέλθωμεν καὶ βα- 

γαύσους, πονουµένους ἐκ νυκεὺς εἷς νύκτα, καὶ μόλις 

ποφιζοµένους τώπιτήδεια, κατοδυροµένων τε αὐτῶν καὶ 

πᾶσαν ἀγρυπνίαν ἀναπιμπλάντων ὁλοφυρμοῦ καὶ ῥακρύων: 
16 ἀλλὰ τὸν πλωτικὸν καταλεξώμεθα, περαιούµενον διὰ 

τοσῶνδε κινδύνων: καὶ μήτε, ὡς ἀπιφήνατο Βιας, ἐν 

519. τοῖς τεθνηκόσιν ὄντα μήτε ἐν τοῖς βιοῦσιν: ὁ γὰρ ἐπί- 

Ίος ἄνθρωπος ὡς ἀμφίβιος αὐεὸν εἰς εὖ πέλαγος ἓῤῥι- 

ψεν, ἐπὶ τῇ τύχη γενόμενος πᾶς. ἀλλ ἡ γεωργία γλυκύ: 
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δᾗ]ον' ἆλλ’ οὐχ ὅλον, ὥς φασιν, ἕλκος, ἀεὶ λύπης πρό- 
φασιν εὑρισκόμενον;: κλᾶον νυνὶ μὲν αὐχμόν, νυνὶ δὲ 
ἐπομβρίας, νυνὶ δὲ ἐπίκαναιν, νυνὶ δὲ ἐρυσίβην, νννὶ δὲ 

Φάλπος ἄκαιρον ἢ κρύος; αλλ’ ἡ πολυτίµητος πολιτεία — 
πολλὰ γὰρ ὑπερβαίνω -- διὰ πύσων ἐλαύνεται δεινῶν; 5 
τὴν μὲν χαρὰν ἔχουσα φλεγµονῆς δίκην παλλομένην καὶ 

σφυγµατώδη, τὴν δὲ ἀπότευξιν ἁλγεινὴν καὶ θανάτων ) 
µυρίων χείφω, τίς γὰρ ἂν εὐδαιμονήσειε πρὸς ὄχλον ζῶ», 
εἰ ποππνοΏείη καὶ κροτηθείη δήµου παήνιον ἐκβαλλόμε- 

08, συριτόμενον, ζημιούμενον, Ὀνήσκον, ἐλεούμενον" ιο 
ἐπεί τοί γε, ᾿Αξίοχε πολιεικέ, ποῦ τέθνηκε Μιτιάδης; 

ποῦ δὲ ΘἨεμιστοκλῆς: ποῦ ὃ᾽ Ἐφιάλτης: ποῦ δ᾽ οἱ πρώην 

δέκα στρατηγοί; ὃτ ἐγὼ μὲν οὐκ ἐπηρύμην τὴν γνώµην: οὐ 
γὰρ ἐφαίνετό µοι σεμνὺν μαινομένῳ δήμῳ συνεξάρχειν’ 

οἱ δὲ περὶ Θηραμένην καὶ Καλλίξενον τῇ ὑστεραίᾳ προέ- 15 

ὄρους ἐγκαθέτους ὑφέντες κατεχειροτόνησαν τῶν ἀνδρῶν ΕΚ 

ἄκφιτον Θάνατον. καίτοι γε σὺ μόνος αὐτοῖς ἤμυνες καὶ 369 
Εὐρυπτόλεμος, τρισµυρίων ἐκκλησιαζόντων. 

4Ξ. Ἔσει ταῦτα, ὦ Σώκρατες' καὶ ἴγωγε ἐξ ἐκείνον 
ἅλις ἴσχον τοῦ βήματος καὶ χαλεπώτερον οὐδὲν ἐφάνη αυ 
μοι πολιτείαφ. δήλον δὲ τοῖς ἐν τῷ ἔργω γενομένοις. οὗ 
μῖν γὰρ οὕτω λαλεὶς ὡς ἐξ ἀπόπτον Φεώμενος, ἡμεῖς ὅ᾽ 
ἴσμεν ἀκριβέστερον οἱ διὰ πείρας ἰύντε. ὀῆμος γάρ, ὦ 

φίλε Σώκρατες, ἀχάρισεον, ἀφύιορο», ὠμόν, βάσκανον, 

ἀπαίδεντον, ὡς ἂν συνηβανιοµένον ἐκ συγκλύδων ὄχλου 5 
καὶ ῥιαίων φἰυάρων. ὁ δὲ τούτῳ προσεταιριζόµενος ἁθλιώ- 

τερος μακφῷ. 
Σ8, Ὁπότε οὖν, ὦ Ἀξίοχε, τὴν ἐλευθεριωτάτην 

ἐπιστήμην τίθεσαι τῶν λοιπῶν ἀπευκεαιοτάτην, τί τὰς 
λοιπᾶς ἐπικηδεύσεις ἐννοήσομεν; οὐ φευκτάς; ἤκουσα δὲ 19 

ποτε καὶ τοῦ Προδίκου ἀέχοντος, ὅτι ὁ Θάνατος οὔεε 513 
περὶ τοὺς ζῶντάς ἐστιν οὔτε περὶ τοὺς µετηλλαχότας. 

ΑΞ. Πῶς φής, ὦ Σώκφατες; 
Σά, Ότι περὶ μὲν τοὺς ζώντας οὐκ ἔσειν, οἱ δὲ 

ἀποθανόντες οὐκ εἰαίν. ὥσεε οὔτε περὶ οἳ νῦν ἐσείν, οὐφος 
γὰρ τέῶνηκας, οὔτε εἴ τι πάθοις, ἔόται περὶ σέ: σὐ γὰρ 

οὐκ ἔσει. µάεαιος οὖν ἡ λύπη, περὶ εοῦ µήτε ὄντος μήτε 
ἐσομένου περὶ ᾿Μξίοχον ᾿Αξίοχον. ὀδύρεσθαι, καὶ ὅμοιον 
ὥς εὖ περὶ εἷς Σκύλλης ἢ τοῦ Κενταύρου τις ὀδύφοιτο, 

3. παφήρθρωσεν ο — 3 πολὺ γήρως 8, πολυγήρῳ ουρία, [ἀλλὰ οἱ πολλοὶ γήρως ἁπακμάζουσι Stobacus. — 
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uaiterus: αὐτοῖς πο, — γενέσθαι) ἴσεσθαι δ΄ οἱ adseripio γενέσθαι) 4Σ8 6, — 14. σεόµασι Βίοῦποιε: ποιήµασι 
abe. — 17. Hom. Hiad. ως 525 5q. — 20. σπα, Ἡ, ϱ, 440 η. — γάρ τε που a. — 23. Uom. Ody«s. ο, 345 η. 
-- 31. Kuripid. Cre-xph. Fr. ΧΙ. Dind. — 51, τοὺς χειρωνακτικὰς η, τὰς χειρωνακτικὰς ερἰοτὶ practer Ἐν οι 
Slobaeus. τοὺς χειρώνακεας Clericus,. — βαναύσους τέχνας πονουµένων Slobaeus. — 33. ποριζοµένων δίοῦπους οἱ pr. 
4. — τὰ ἐπιτήλεια ᾱ. -- κατοδυροµένους τε αὐτοὺς Ἐ, κατοδυροµένων δὲ ἑαυτοὺς Βιοῦασυς. -- 4. δακρύων) φρον- 
τίδων Stobacus. 

9. ἐμβαλλόμενον a. — αἱ. οἱ πρώην δέια σερατηγοί Uem⸗lorhusius ταά Ιούλη! Tim. ο. 44.1: πρώην οἱ δέκα 
στρατηγοί Sltobaeus, οἱ πρώην. βασιλεῖς καὶ στρατηγοί Ἐ Σ4, οἱ πφώην στρατηγοί επι eeteris libris be. — 14. δήμφ 
μµαινοµένῳ ᾱ. — 19. Εὐρυπτύλεμος ἆ Ἐρνπτόλεμος α, Εφιπτόλεμος ο. (Οἱ. Χοπορὰ. Uellen. I. τν 12. 10. 04, 
45. συγκλύδων Aldinat σύγκλνδος a, συγκλύδωνος ο, ΟΓ. Αν in Lex. 5, ν, σύγκὰνς. — 13. περὶ - - περὶ] πφὺς -- 
πρὸς Stobacus. 
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τῶν μήτε ὄντων περὶ σοἳ μήτε ὕστερον μετὰ τὴν τε- 
Τ94 Ἀευτὴν ἐσομένων. τὺ γὰρ φοβερὸν τοῖς οὐσέν ἐσει" τοῖς 

ὁ’ οὐκ οὖσι πῶς ὤν εἴηι 

Ρ 45. δΣὺ μὲν ἐκ τῆς ἐπιπολαξούσης τὰ νῦν εσχηνείας 

Στὰ σοφὰ ταῦτα εἴρηκας' ἐκεῖθιν γάρ ἐστιν ῆδε ἡ φλνα- 
ρολογία, πρὸς τὰ µειράκια διακεκοσµηµένη: ἐμὲ δὲ ἡ 

στέρησις τῶν ἀγαθῶν τοῦ ζῇν λυπεῖ, κἄν πιθανωτέρους 

τούτων λόγους ἄρτι κροτήσῃς, ὦ Σώκρατες. οὐκ ἐπαῖει 

γὰρ ὁ νοῦς ἀποπλανώμενος εἰς εὐεπείας λόγων, οὐδὲ 
10 ὥπτεται ταῦτα τῆς ὁμοχροίας, «λ᾽ ες μὲν πομπὴν καὶ 

ὁημότων ἀγλαιομὸν ἀνύτιε, τῆς δὶ ἀληθείας ἀποδεῖ. τὰ 
κ δὲ παθήµατα σοφισμάτων οὐκ ἀγέχεται, µύνοις δὲ ἀκεῖ- 

ται τοῖς δυναμένοις καθικέσθαι τῆς ψυχῆς. 

ΣΩ. Συνάπτεις γάρ, ὦ Αξίοχε, ἀνεπιλυγίστως, τῇ 

1ὸ στερήσει τῶν ἀγαθῶν ἀντεισάγων κακῶν αἴσθησιν, ἐκλα- 
33730 θύμενος ὅτι τέθνηκας. λυπεῖ γὰρ τὸν στερόµενον τῶν ἄγα- 

θῶν ἡ ἀντιπάθεια τῶν κακῶν, ὁ ὅ) οὐκ ὢν οὐδὶ τῆς 

στερήσεως ἀντιλαμβάνεται. πῶς οὖν ἐπὶ τῷ μὴ παρέξονει 
γνώσιν τῶν λυπησόντων γέτοις ἂν ἡ λύπη: ἀρχὴν γάρ, 

30 ὦ ᾿Αξίοχε, μὴ συνυποειθέµενος ἁμῶς γέπως µίαν αἴσθη- 
σιν, κατὰ τὸ ἀνεπιστῆμον, οὖκ ἄν ποτε πτνρείης τὸν 
Φάνατον. νῦν ὃξ περιτρέπεις σεαυτόν, δειµατούµενος 

στερήσισθαι τῆς φυχῆς, τῇ δὲ στερήσει περιτίθης ψυχήν, 

514 καὶ ταρβεῖς μὲν τὸ μὴ αἰσθήσεσθαι, καταλήφεσθαι δὲ 

u 25 οἵει τὴν οὐκ ἐσομένην αἴσθησιν αἰσθήσει: πρὺς τῷ πολ- 
λοὺς καὶ καλοὺς εἶναι λόγους περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς 

ψυχῆς. οὗ γὰρ δῆ θνητή γε φύσις τύσον ἂν ἤρατο µεγε- 

Βουφγίας, ὥστε καταφφονῆσαι μὲν ὑπερβαλλόντων Θηρίων 
βίας, διαπεραιώσασθαι δὲ πελάγη, δείµασθαι δὲ ἄστη, 

30 καταστήσασθαι δὲ πολιτείας, ἀναβλέφαι δὲ εἰς τὸν οὐ- 

ρανὸν καὶ ἠδεῖν περιφορὰς ἄστρων καὶ ὀρύμους ἠλίου τε 

παὶ σελήνης, ἀνατολάς τε καὶ δύσεις, ἐκλείψες τε καὶ 

ὁ ταχείας ἀποκαταστάσεις, ἰσημερίας τε καὶ εροπὰς διετάς, 

καὶ Πλειάδων τειμῶνος καὶ θέρους ἀνέμους τε καὶ κα: 

Φηταφοφᾶς ὄμβρων καὶ πρηστήρων ἐξαισίους συρμυύς, καὶ 

τὰ τοῦ Κόσμου παθήματα παραπήξασθαι πρὺς τὸν αἰώνα, 

εἰ µή τι Θεῖον ὄντως ἐἑνῆν πνεῦμα τῇ ψυχῆ, ὃν οὗ τὴν 
τῶν τηλικῶνδε περίνοιαν καὶ γγώσιν ἔσχεν. ὥστε οὐκ εἰς 

Φάνατον ὠλλ᾽ εἰς ἀθανασίαν μεταβαλεῖς, ὦ Αξίοχε, οὐδὲ 

10 άφαέρεσιν ἕξεις τῶν ἀγαθῶν ἀλὶ εἰλικρινεστέραν τὴν 
υ Ὠἀπύλαυσιν, οὐδὲ μεμιγµίνας Όνητῷ σώματι τὰς ἡδονὰς 

ΞΙΟΧΟΣ. 510. a21. 

— ἀκράτους ἁπασῶν ἀλγηδόνων. ἐκεῖσε γὰρ ἀφίξει µο- 
γωθεὶς ἐκ τῆσδε τῆς εἰρκεῆς, ἔνθα ἄπονα πάντα καὶ 

ἀστένακτα καὶ ἀγήρατα, γαληνὸς δέ τις καὶ κακῶν ἄγο- 
ος βίος, ἀσαλεύτῳ ἠσυχίᾳ εὐδιαζόμενος, καὶ περιαθρῶν 
τὴν φύσιν, φιλοσοφῶν οὐ πρὸς ὄχίον καὶ Θέατρον ἁλλὰ 3 
πρὸς ὀμφιθαλῇ εὖν ἀλήθειαν. 

4. Εἰς τοὐναντίον µε τῷ λόγῳ περιέστακας' οὐκέτι 
γάρ µοι Θανάτου δέος ἕνεστιν, ἁλλ ἤδη καὶ πόθος, ἵνα 
τι κάγὼ μιμµησάµενος τοὺς ῥήτορας περιττὸν εἴπω" καὶ Ἐ 

πάλαι μετεωρολογῶ καὶ δίειµι τὸν ἀῑδιον καὶ Θεῖον ὄρόμον, 19 

ἔκ τε τῆς ἀσθενείας ἐμαυτὸν συνείλεγµαι καὶ γέγονα καινός. 

Σ0,.. Εἰ δὲ καὶ ἕεερον βούλει λόγον, ὃν ἐμοὶ ἤγγελε 3 
Γωβρύης, ἀνὴρ μάγος" ἔφη κατὰ εἷν Ἑέρξου διώβασιν 515 
τὸν πάππον αὐτοῦ καὶ ὁμώνυμον, πεμφθέντα εἰς 4ῇλον, 

ὅπως τηρήσειε τὴν νῇσον ἐν ᾗ οἱ δύο Θιοὶ ἐγένοντο, ἐκ 1 
τινῶν Ἰαλκέων δέλτων, ἃς ἐξ Ὑπερβορέων ἐκόμισαν 
Ὠπίς τε καὶ Ἐκαέργη, ἐκμεμαθηκέναι μετὰ τὴν τοῦ 

σώματος λύσιν τὴν φυχήν εἰς τὺν ἄδηλον χωφεῖν τόπον, 

κατὰ τὴν ὑπόγειον οἴκησιν, ἐν ᾗ βασίλεια αΠούτωνορ 
οὐχ ἥττω τῆς τοῦ οΦιὸς αὐλῆς, ἅτε τῆς μὲν γῆς ἐχούσης Χ Β 
τὰ µέσα τοῦ κόσμου, τοῦ δὲ πόλου ὄντος σφαιροειδοῦς, 
οὗ τὸ μὶν ἵτερον ἡμισφαίριο» Θεοὶ ἴλαχον οἱ οὐράνιοι, 
τὸ δὲ ἕτερον οἱ ὑπένερθεν, οἱ αἲν ἀδελφοὶ ὄντες, οἱ δὲ 
ἀδελφῶν παϊδες. τὰ δὲ πρόπυλα τῆς εἰς Πλούτωνος ὁδοῦ 
σιδηροῖς κλείθφοις καὶ κλειαὶν ὠχύρωται. ταῦτα δὲ ἀνοί- 

ἔαντα ποταμὸς Αχέρων ἐκδέχιται, μεθ’ ὃν Κακυτός, οὓς 
χφἠ πορθµεύσαντας ἀχθῆναι ἐπὶ Μίνω καὶ Ραδάμανθν», 
ὃ κλήζεται πεδίον ἀληθείας. ἐνεαυθοῖ καθέζονται δικα- ϐ 
στοὶ ἀνακρίνοντες τῶν ἀφικνουμένων ἕκαστον, τίνα βίον 

βεβίωκε καὶ τίσιν ἐπιηδεύμασιν ἐνωκίσθη τῷ σώματε. d 
Φεύσασθαι μὶν οὖν ἀμήχανον. ὅσοις μὲν οὖν ἐν τῷ ἕῇν 
δαίμων ἀγαθὸς ἐπέπνευσεν, εἰς τὸν τῶν εὐσεβῶν χῶρον 

οὐίζονται, ἔνθα ἄφθονοι μὲν ὧραι παγκάρπου γονῆς 
βούυνσι, πηγαὶ δὲ ὑδάτων καθαρῶν ῥέουσι, παντοῖοι δὲ 

λειμῶνες ἄνθεσι ποικίλοις ἑαριζόμενοι, διατριβαὶ δὲ φι-15 
λούύφων καὶ Φέατρα ποιητῶν καὶ κύκλιοι χοροὶ καὶ µου- D 

σικὰ ἀπούσματα, συμπύσιά τε εὐμελῆ καὶ εἰλαπίναι αὐτο- 
χοφήγητοε, καὶ ἀκήρατος ἁλυπία καὶ ἠδεῖα δίαιτα" οὔτε 
γὰφ χείµα σφοδμὸν οὔτε θάλπος ἐγγίγνεται, ἆλλ' εὔκρα- 
τος ἀἠρ χεΐται ἁπαλαῖς ἡλίον ἀκτῖσιν ἀνακιρνάμενος. 49 
ἐνταῦθα τοῖς µεμυημένοις ἐστί τι προεδρία" καὶ τὰς 

4. ὄντων 4ΦΥ7: ὄντων νῦν αὖς. -- μεκὰ] περὶ a. — 8, λόγους τῶν ἄρτι Fiſscherus. — 11. ἀνύττει a. — 
13. ὠκεῖται Hemsterhusus: ἀρκεῖται abe. — 10, τὸν] τὸ a, om. Stallhaumii οροταο. — 20. συνυποθέµενος a. — ἄλλως 

δέος 
γέπως a, ἁμωσγέπως ο. — 311. τῇ δὲ στερήσει -- αἰσθήσεσθαι in me. ponit a. — 17. τόσον] τόσον δύους Α, τόσον 
διοὺς 8), τόσον δοιοὺς Ἑ ΣΒΟΦΚ οἱ in οἱ corr. 4, — ΥΣ, τόσον διανοίᾳ ως - ἂν ἤρατο V⸗ 

διήρατο a be. — 34. χειμῶνας καὶ Φέρους 47, — καὶ Φέρους Β, — καὶ αλα, ος χειμώνας καὶ 
θέρη Matthiae, χειμώνος καὶ θέρους ὄρους Wincekelimauuus. κ. 46. πρὸς) εἰς ᾱ. — 38. μεταβαλεῖς Ἠ: μεταβάλλεες ahe. 

1. κεῖσε ᾱ, -- 3, ἄπονος 486 ΣΤΙΜΗ(δΕ, ἄγευστος A⸗tihiae, ἄλυπος Minekelmannus. — 5. φίσιν καὶ φιλοσο- 
φῶν 3, -- 19. τὴν τοῦ Ξέρξου Sa. — 11. Ἑκαέργη Matihiae: ἑκάεργε 4, Εκάνργος abhe. Οἱ. Stephani Thes. Paris. 
in hoe v. — µετά Ἐ: κατά a be. — 19. οἴκησιν) κίνησιν a. — 27. πορθμλύσαντα a. — 318. κληΐζεται πο. 
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ὁσίους ἁγιστείας κἀκεῖσε ουντελοῦσι. πῶς οὖν οὐ σοὶ 
πρώτω µέτεστι τῆς τιµῆς, ὄνει γεννήτη τῶν θεῶν; καὶ 
τοὺς περὶ Ἡρακλέα τε καὶ «ιόννσον κατιόντας εἰς "4ϊδου 
πρότερον λόγος ἐνθάδε µνηθῆναι, καὶ τὸ Θάρσος τῆς 

016 5 ἐκεῖσε πορείας παρὰ τῆς ᾿Ελευσινίας ἐναύσασθαι. ὅσοις 

δὲ τὸ ζῆν διὰ κακουργημάτων ἠλάθη, ἄγονται πρὸς Ἔρι- 
νύων ἐπ) ἔρεβος καὶ χάος διὰ Ταρτάρου, ἔνθα χῶρος 
ἀσεβῶν καὶ «Φαναΐδων ὑδρεῖαι ἀτελεῖς καὶ Ταντάλου δίψος 

καὶ Τιτνοῦ σπἱάγγνα καὶ Σισύφου πέτρος ἀνήνυτος, οὗ 
878 ιο τὰ τέρµατα αὖθις ἄρχεται πόνων. ἔνθα Φηρσὶ πεφιλιχκώ- 
133 ΄μενοι καὶ λαμπάσιν ἐπιμόνως πυρούµενοι Ποινῶν καὶ πῖ- 

σαν αἰχίαν αἰκιζόμενοι ἀῑδίαις τιµωρίαις τρύχονται. Ταῦτα 

μὲν ἐγὼ ἤκουσα παρὰ Γωβρύου, σὺ δ' ἂν ἐπικρίνεας, 

1. ὁσίας ᾱ. — 3. γενήτῃη π. — 5. Ἐριννίων ᾱ. -- 
ορεγπο. 

απ. ἐς Κυνόσαφγες ἀπ. Ἁηίαν. 

ΑΞΙΟΧΟΣ. 

10. πύνω πιο ΟΠΠΠ0Ν, 
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᾽Αξίοχε. ἐγὼ γὰρ λόγῳ ἀνθελκόμενος τοῦτο µόνον ἐμπέδως 
οἶδα, ὅτι φυχὴ ἅπασα ἀθάνατος, ἡ δὲ ἐκ τοῦδε τοῦ 
χωρίου µετασταθεῖσα καὶ ἄλυποᾳ. ὥστε ἢ κάτω ἢ ἄνω 
εὐδαιμονεῖν σε δεῖ, ᾽Αξίοχε, βεβιωκύτα εὐσεβῶς. 

435. αἰσχύνομαί σοέ τι εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες" τοσοῦτον ὅ 
γὰρ ἀποδέω τοῦ δεδοικέναι τὸν θάνατον, ὥστε ἤδη καὶ 
ἔρωτα αὐτοῦ ἔχειν. οὕτω µε καὶ οὗτος ὁ λόγος, ὡς καὶ 
ὁ σὐράνιος, πέπεικε, καὶ ἤδη περιφρονῶ τοῦ ζῆν, ἅτε 

εἰς ἁμείνω οἶκον µεταὐτησόµενος. νυνὶ δὲ ἠρέμα κατ 

ἐμαυτὸν ἀναριθμήσομαι τὰ λεχγθέντα. ἐκ µεσημβρίας δὲ 10 

παφέσει µοι, ὦ Σιόκρατες. 

59. Ποήσω ας λέγεις, κἀγὼ δὲ ἐπόνειμι ἐς Κυνό- 
6αργες, ἐς περίπατον, ὁπόθεν δεῦρο μετεκλήθην. 

Έκκκ. — 17 αὐίαν οσα, Stallhaumii 

— — - 



ΠΕΡΙ ΔΗΚΛΙΟΥ. 

μμ μα 

τη ΤΟΥ ΙαΙΟΓΟΤ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΟ Σ. 

Ἔχεις ἡμῖν εἰπεῖν ὁ τί ἐστι τὸ δίκαιον; ἢ οὐκ ἄξιόν 
σοι δοκεῖ εἶναι λόγον περὶ αὐτοῦ ποιεῖσθαι; Ἔμοιγε καὶ 
µάλα. Τί οὖν ἴσεινι Τί γὰρ ἄλλο γε ἢ τὰ νομιζόµενα 
δίκαια; Μή µοι οὕτως, ἀλλ’ ὥσπερ ἂν εἰ σὐ μ ἔροιο τί 

βἴστιν ὀφθαλμός: εἴποιμ ἄν σοι ὅτι ᾧ ὀρῶμεν: ἐὰν δὲ 
καὶ δεῖξαί µε κελεύης, δείξω σοι. καὶ ἑών µε ἔρη ὅτῳω 

ψυχἠ ὄνομα, ἐρῶ σοι ὦ γιγνώσκοµεν" ἐὰν ὁὲ ἔρῃ αὖ τί 
ἐστι φωνή, ἀποκρινοῦμαί σοι ᾧ διαλεγόµεθα. καὶ σὺ 
οὕτω φράσον ὅτι δίκαιόν ἐσειν ᾧ τί χρώµεθα, ὥσπερ ἃ 

ιο νῦν δὴ ἠρόμην. Οὐ πάνυ ἔχω σοι οὕτως ἀποκρίνασθαι. 

1’ ἐπειδὴ οὐχ οὕτως ἔχεις, ἴσως τῇδέ πη ῥᾷον αὐτὸ 
εὕροίμεν ἄν. φέρε, τὰ µείζω καὶ τὰ ἐἑλάττω τίνι σκο- 

ποῦντες διαγιγνώσκοµεν: ἂρ οὐ µέτρῳ; Ναι Μετὰ δὲ 
τοῦ μέτρου τίνε τέχνη; ἀρ᾽ οὐ μετρητικῇς Μετρητικῇ. Τί δὲ 

Ιστὰ κοῖφα καὶ βαρέα, ἀφ οὐ σεαθμῶῷ: Λα Μετὰ δὲ 

τοῦ σταθμοῦ είνι τέχνη; οὐ τῇ στατικῇ; Πώνυ γε. Τί 
δὲ δή; τὰ δίκαια καὶ τᾶδικα τίνι σκοποῦντες διαγηνώ- 

σκοµεν ὀργάνῳ, καὶ μετὰ τοῦ ὀργάνου τίνι τέχνῃ πρό- 
σθεν; ἄρα οὐδ οὕτω πώς σοι καταφανές ἐστι: Οὔ, 

3 ᾽Αλλὰ πάλιν ὧδε. ὅταν ἀμφισβητώμεν περὶ τῶν µειξόνων 
καὶ τῶν ἐἑλαττόνων, τίνες ἡμᾶς διακφινοῦσιν; οὐχ οἱ µε- 
τρηταί; Ναί. Όταν δὲ περὶ τῶν πολλῶν καὶ λέγων, 

Β rives οἱ διακρίνοντες; οὐχ οἱ ἀριθμηταί; αλλὰ εἰ; Ὅταν 
δὲ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ὠμφισβητώμεν ἀλλήλοις, 

518 

ἐπὶ τίνας ἐρχόμεθα καὶ τίνες ἡμᾶς οἱ διακρίνοντές εἶσιν 

ἑκάσεοτει εἰπέ. Αρά γε δικαστὰς λέγεις, ὦ Σλώκρατες: 

Εὖ γ εὗρες. ἴθι δὴ καὶ τόδε πειράθητι εἰπεῖν. τί ποι 
οὔντες διακρινοῦσιν οἱ μεερηταὶ περὶ εῶν μεγάλων καὶ 

σμικρῶν; ἀφ᾽ οὐ βετροῦντες: Ναί. Τί δὲ περὶ τῶν βαρέων 
καὶ κούφων: οὐχ ἱστάντες; Ιστάντες μέντοι. Τί δὲ περὶ 
τῶν πολλῶν καὶ ὀλέγων: ἀρ' οὐκ ἀριθμοῦντες; Ναί. Τί δὲ 
δὴ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἄρα; ἀπόκριναι. 
ἴχω. έχοντες, φάθι. Ναί έγονες ἄρα ἡμᾶς ὅια- 
κρίνουσιν, ὅταν περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων κρίνωσεν 10 

οἳ δικασταί; Να. ἸΜετροῦντες δέ γε περὶ τῶν σμικφῶν 
καὶ μεγάλων οἱ µετρητικοί" µέερον γὰρ ἦν ὦ ταῦτ ἐκρί- 
φετο. Οὕτως. Ἱστάντες ὅ αὖ περὶ τῶν βαρέων καὶ κού- 
φων οἱ στατικοί: σταθμός γὰρ ἦν ᾧ ταῦς ἐκρίνετο. Ἡν 
γάρ. ᾿Αριθμοῦντες ὃ᾽ αὖ περὶ τῶν πολλῶν καὶ ὀλίγων 1) 

οὐκ ὁ 

οἱ ἀριθμητικοί: ἀριθμὸς γὰρ ἦν ᾧὦ ταῦτ' ἐκρίνετο. Οὕτως. ὮὉ 

έχοντες δέ γε, ὡς ἄρτι ὠμολογήσαμεν, περὶ τῶν δικαίων 
καὶ ἁδίκων κρίνουσιν ἡμᾶς οἱ δικασταί: λόγος γὰρ ἦν ὦ 
ταῦτ ἐκρίντο. E ἀέγεις, ὦ Σώκρατες. ᾽Αἱηθῆ μὲν 
οὖν" καὶ λόγος ἐστίν, ὧς ἔοικεν, ᾧ τὰ δίκαια καὶ ἄδοια x 
κρίνεται. Φαίνεται γοῦν. Τί ποτε ὄντα τὸ δίκαια καὶ 

τᾶδικα: ὥσπερ ἂν ἡμᾶς εἴ τις ἤρετο, ἐπειδὴ µέτρον καὶ 
μετρητικὴ καὶ μετρητικὺς τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον δια- 

κρίνει, τί ὂν τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον; εἴποιμεν ἂν αὐτῷ 

14. ΑΤετρητικὴ 4828607: Ναί Έλλα, ο. ΣΤ, -- 16. Ρον Πάνυ γε Uoeekhius inseruit haee: Τί δὲ τὰ 
πολλὰ καὶ ὀλέγα; ἀρ' οὐκ ἀριθμῶῷ; ναί. Μετὰ δὲ τοῦ ἀριθμοῦ τίνι τέχνῃ: οὐ εῇ ἀριθμηεικῇι Πάνν γε. -- 31. δια: 
κρίνουσιν ᾱ. 

ε. διακρίνονσιν αᾱ. — ὁ Ισεάνεες μέντοι ΘΗ 6: Ναί abe, ος, ὁ. — Ti δὲ περὶ - - - ἀριθμοῦντες; Ναί om. ᾱ. 
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ὅτι τὸ μὲν μεῖζον ὑπερέχον, τὸ δὲ ἔλαττον ὑπερεχόμενον, 
ἐπειδὴ δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοὔφον σεαθμὸς καὶ στατικὴ 
καὶ στατικὸς διακρίνει, τί ὂν τό τε βαρὺ καὶ τὸ κοὔφον: 

εἴποιμεν ἂν αὐεῷ ὅει τὸ μὲν κάτω ῥέπον ἐν τοῖς ζυγοῖς 
Φβαρύ, τὸ δὲ ἄνω κοὔφον. οὕτω δὴ εἰ καὶ ἔροιτο ἡμᾶς, 
ἐπειδὴ δὲ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον λόγος τε καὶ ὄνκα- 
στικὴ καὶ δικαστής ἐστιν ἡμῖν ὁ διακρίνων, τί ποτε ὃν 

«τὸ δίκαιον καὶ τᾶδικον; τί ἔξομεν αὐτῷ ἀποκρίνεσθαι: 

ἢ οὐδέπω ἔχομεν εἰπεῖν; Οὐκ ἔχομεν. ΓΠότερον δὲ ἑκόν- 
᾿π 14 1οτας οἴει ἴχειν τοῦτο τὸ ἄδικον τοὺς ἠνθφώπους ἢ ἄκον- 

τας; ὧδε δὲ λέγω. ἑκόντας οἴει ἀδικεῖν καὶ ἀδίκους εἶναι 

ἢ ἄκοντας; Εκύντας ἔγωγε, ὦ Σώκρατες' πονηροὶ γάρ 
εἶσιν. Ἑκόντας ἄρα οὗ οἵει πονηροὺς εἶναι καὶ ἀδίκους 

ἀνθρώπους; Εγωγε" σὺ ὃ' οὗ, Οὔν, εἲ γέ τι δεῖ τῷ ποι- 
Ιδητῇ πείθεσθαι. Ποίω ποιητῇ; Ὅστις εἶπεν 

οὐδεὶς ἐκών πονηρὸς οἱδ' ἄκων µώκαρ. 
᾽αλλά τοι, ὦ Σώκρατες, εὖ ἡ παλαιὰ παροιμία ἔχει, ὅτι 

Β πολλὰ φεύδονεαι ἀοιδοί. Θαυμάζοιμ ἂν εἰ τοῦτὸ γε 
ἐφεύσατο οὗτος ἀῑοιδός, ἐπεὶ εἴ σοι σχολή ἐσειν, ἐπισκε- 

30 ψώμεθα αὐτόν, εἴτε ψευδῆ εἴτε ἀληθῆ λέγει. ᾽Αλλὰ σχολή. 
Φέρε δή, πύτερον ἡγεῖ δίκαιον εἶναι φεύδεσθαι ἢ ἀληθῆ 
λέγειν; Αληθῆ ἴγωγε. Ἰεύδεσθαι ἄρα ἄδικον: Λαί 
Πότερον δὲ ἐξαπατῶν ἢ μὴ ἐξαπατᾶν; Μἡ ἑξαπωτῶν δή 
που. ἘΕξαπατᾷν ἄρα ἄδικον; Να Τί δὲ; βιάπτειν 

15 δίκαιον ἢ ὠφελεῖν; Ὠφελεῖν. Βλάπτειν ἄρα ἄδικον; Ναί. 

6 Ἔστιν ἄρα ἀληθῆ μὶν λέγειν καὶ μὴ ἐξαπατῷν καὶ ὧφε- 

λεν δίκαιον, ψεύδισθαι δὲ καὶ βιώπτειν καὶ ἐξαπατᾷν 

ἄδικον. Ναὶ μὰ ἀία σφόδρα γε. Ἡ καὶ τοὺς πολεµίους; 
Οὐδαμῶς. Αλλὰ βλάπεειν δίκαιον τοὺς πολεμίους, ὠφε- 

αυ λεῖν δὲ ἄδικον; Ναί. Οὐκοῦν καὶ ἐξαπατῶντας δίκαιον 

βλάπτειν τοὺς πολεµίους; Πῶς γὰρ οὗ; Ti δὲ; φεύδεσθαι, 
ἵνα ἐξαπατῶμεν καὶ βιάπτωμεν αὐτούς, οὗ δίκαιο»; Ναί. 

ϱ Τί δὲ; τοὺς φίλους οὐκ ὠφελεν φὴς δίκαιον εἶναι; 

Ἔγωγε. Πότερον μὴ ἐξαπατῶντας ἢ ἐξαπατώντας ἐπ' 
απ ὠφελείᾳ τῇ ἐκείνων; Καὶ ἐξαπατῶντας νἡ ία. Αλ) 

390 ἠἐξαπωτῶντας μὲν δίκαιον ἄρα ὠφελεῖν, οὐ μέντοι ψεν- 

δοµένους γε. ἢ καὶ Ψευδοµένους: Καὶ φευδομµένους δύκαι- 

ον. Ἔστιν ἄρα, ὡς ἴοικε, ψεύδεσθαί τε καὶ ὀληΘῆ λέγειν 

δίκαιον καὶ ἄδικον. Ναι Καὶ μῆῇ ἐξαπατᾷν καὶ ἑξα- 

1οπατᾷν δίκαιον καὶ ἄδικον. Ἔοικεν. Λαὶ βλάπτειν καὶ 

ὠφελεῖν δίκαιον καὶ ἄδικον; Ναί. Ταὐτά δή, ὡς ἴοικε, 

Ε πάντα τὰ τοιαῦτα ὄντα καὶ δίκαια καὶ ἄδικά ἐστιν. 
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Ἔμοιγε φαίνεται. ᾿ακουε δή. ὀφθαλμὸν ἐγὼ ἴἔχω δεξιὸν 
καὶ ἀριστερὸν ὥσπερ καὶ οἱ ἅλλοι ἄνθρωποι; Ναί. Μυ- 
πτῆρα δεξιὸν καὶ ἀρισεερόν; Πάνυ γε. Καὶ χεῖρα δεξιὰν 
καὶ ἀριστεράν: Ναι Οὐκοῦν ἐπειδὴ τὰ αὐτὰ ὀνομάζων 
τὰ μὲν δεξιὰ φὴς εἶναι, τὰ δὲ ἀριστερὰ τῶν ἐμῶν, εἴδ 
σε ἐγὼ ἐροίμην ὁπύτερα, ἀρ' ἂν ἴχοις εἰπεῖν ὅτι τὰ μὲν 
πρὺς τοῦ δεξιά ἐστι, τὰ δὲ πρὸς τοῦ ἀρισεερά; Ναί. 

δι δὴ καὶ ἐκεῖ, ἐπειδὴ τὰ αὐτὸ ὀνομάζων τὰ μὲν δί- 
παια φὴς εἶναι, τὰ δὲ ἄδικα, ἴχει εἰπεῖν ὁπότερα τὰ 

δίκαια καὶ ὁπόύτερα τὰ ἄδικα; ᾿Εμοὶ μὲν τοίνυν δοκεὶ ἐνιοδ15 
μὶν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ ἕκαστα τούτων γιγνόµενα 
δίκαια εἶναι, ἐν δὲ τῷ μὴ δέαντι ἄδικα. Καλῶς γέ σοι 
δοκοῦν. ὁ μὲν ἄρα ἐν τῷ δίοντι ἕκαστα τούτων ποιῶν 
δίκαια ποιεῖ, ὁ δὲ μὴ ἐν τῷ δέονει ἄδικα; Λα. Οὐκοῦν 

ὁ μὲν τὰ δίκαια ποιῶν δίκαιος, ὁ δὲ τᾶδικα ἄδικος : 16 

"Ἔστι ταῦτα. Τΐς οὖν ὁ ἐν τῷ δέονει καιρῷ οἷός τε 
τέμνειν καὶ καίειν καὶ ἠσχναίνειν; Ὁ ἰἑατρός. Ότι ἐπί. Β 

σταται ἢ δι ἄλλο τι "Ότι ἐπίσεαται. Τίς δ ἐν τῷ 
δέονει σκάπτειν καὶ ἀροῦν καὶ φυτεύειν οἵόρ τε; Ὁ γεωρ- 
γὀς. Ότι ἐπίσταται, ἢ ὅτι οὔι "Ότι ἐπίσεαται. Οὐκ- πο 
οὔν καὶ τἆλία οὕτως; ὁ μὲν ἐπισεάμενος οἷός τε τὰ δέ- 
οντα ποιεῖν ἐστὶ καὶ ἐν τῷ δέοντι καὶ ἐν τῷ καιρῶ, ὁ 
δὲ) μὴ ἐπισεάμενος οὔ: Οὕτως. Καὶ φεύδεσθαι ἄρα καὶ 
ἐξαπατῶν καὶ ὠφελεῖν, ὁ μὲν ἐπισεάμενος οἷός τε ποιεῖν 

ἕκαστα τούτων ἐν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ, ὁ δὲ μὴ ἐπι- 15 
στώµενος οὔ,; Αληθῆ λέγεις. Ὁ δέ γε ταῦτα ποιῶν ἐν τῷ ὁ 
δέονει δίκαιος: Ναί. αἱ ἐπισεήμην δέ γε ταῦτα ποιεῖ. 

Πῶς δ᾽ οὔ; «1 ἐπιστήμην ἄρα δίκαιος ὁ δίκαιος. Ναι 321 
Οὐκοῦν ὁ ἄδικος διὰ εὺ ἐναντίον ἄδικός ἐσει τῷ δεκαίω: 

Φαίνεται. Ὁ δὲ δίκαιος διὰ σοφίαν δίκαιος. Ναί οἱ 80 

ἁμαθίαων ἄρα ὁ ἄδικις ἄδικα. "σικε. ΚΝινδυνεύει 
ἄρα ὃ μὲν οἱ πρόγονοι ἡμῖν κατέλιπον σοφίαν͵, δικαιοσύνη 
εἶναι, ὃ δὲ ἁμαθίαν, τοῦτο δὲ ἀδικία. Ἔοικεν. Ἑκόν- —D 

τες δὲ ἁμαθεῖς εἰσὶν οἱ ὤνθρωποι ἢ ἄκοντες; ΄Ακοντες. 

”ακοντες ἄρα καὶ ἄδικοι; Φαίνεται. Οἱ δὲ ἄδικοι πονη- 15 
ροΐ; Να. Άκοντες ἄρα πονηροὶ καὶ ἄδικοι; Παντάπασι 

μὲν οὖν. οιὰ δὲ τὸ ἄδικοι εἶναι ἀδικοῦσινς Ναι διὰ 

τὸ ὠἀκούσιον ἄρα: Πάνν γε. Οὐ μὲν δὴ διὰ τὸ ἀκούσιόν γε τὸ 
Σκούσιον γίγνεται. Οὐ γὰρ οὖν. «ιά δὲ τὸ ἄδικον εἶναι τὸ 

ἀδικεῖν γίνεται Να. Τὸ δὶ ἄδικον ἀκούσιον. ᾽Ακούσιον. 

”ακοντες ἄρα ἀδικοῦσι καὶ ἄδικοί εἶσι καὶ πονηροί. "άκοντες, 
ὤσγεφαίνεται. Οὖκ ἄφα ἐφεύσατο τοὔτόγε ἀοιδός. Οὐὖκ ζοικεν. 

4. τὸ ante κοῦφον om. a. — 5. καὶ εἰα. — . τὸ ἄδυιον a. — 13. ὦ Σώκρατες, ἔγωγε π. — 33. δὲ οµπα Βοκ- 
Κοτο οἱ δὲ μὴ Ἐ, δὲ καὶ μην οεἰοεῖς Πεῖς a. — ἑξαπατᾶν ἡγῆ δίκαιον ἢ μὴ Ἔα. — 31. δὲ οπη, libri praeter ᾱ- 
-- 31. γε] τε Πεῖ practer Z. — 40. Ἔοιχεν -- ἄδικον οπι. ᾱ. 

16. οὖν ἐν τῷ δέοντι καὶ τῷ καιρῷ Βοθοκ]ήας, coll. v. 11. 22. 14. — 237. ἄδικον 4ΘΤΑ2ΠΕΖ. 
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άρα διδακεόν ἐστιν ἡ ἀρετή; ἢ οὐ διδακτόν, ἆλλα 
φύσει οἱ ἀγαθοὶ γέγνονται ἄνδρες, ἢ ἅλλῳ τινὶ τρόπῳ: 

Ν΄ Οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, ὦ Σώκφατες. ᾽Αλλὰ ὧδε 
σκεφώμεθα αὐτό. φέρε, εἴ εις βούλοιτο ταύτην τὴν ἆρε- 

στὴν γενέσθαι ἀγαθὸς ἣν ἀγαθοί εἶσιν οἱ ἄοφοὶ µάγειροε, 
πόθεν ἂν γένοιτος «ξλον ὄει εἰ παρὰ τῶν ἀγαθῶν µαγείρων 
µάθοι. Τί δὲ; εἰ βούλοιτο ἀγαθός γενέσθαι ἰατρός, παρὰ 

τίνα ἂν ἐλθῶν γένοιτο ἁγαθὸς ἑατρός; «Ιῆλον δὴ ὅτι 
παρὰ τῶν ἀγαθῶν τινὰ ἰαερῶν. Εἰ δὲ ταύτην τὴν ἀρε- 

ιοτὴν ἀγαθὸς βούλοιτο γενέσθαι ἤνπερ οἱ σοφοὶ τέκεονες : 
{Παρά τῶν τεκτόνων. Εἰ δὲ ταύτην τὴν ἀρετὴν βουληθείη 

ἀγαθὸς γενέσθαι ἤνπεφ οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοί τε καὶ σοφοί, 
ποῖ χρὴ ἐλθόντα μαθεῖν; Οἶμαι μὲν καὶ ταύτην, εἴπερ 
µαθητός ἐστι, παρὰ τῶν ὠνδρῶν τῶν ἆγαθών' πόθεν 

1γάφ ἄλλοθεν; Φέρε δή, τίνες ἡμῖν ἄνδρες ἀγαθοὶ γεγό- 
νασιν; ἵνα σχεφώμεθα εἰ οὗτοί εἶσιν οἱ τοὺς ἁγαθοὺς 

523 ποιοῦντε. Θουκυδίδης καὶ Θεμιατοκλῆς καὶ ᾿Αριστείδης 

Ὦ καὶ Περωλῆς. ἸΤούτων οὖν ἑκάσεου ἔχομεν διδάσκαλον 
εἰπεῖν; Οὐκ ἔχομεν' οὐ γὰρ λέγεται. Τί δἐ; µαθητὴν 

39 ἢ τῶν ξένων τινὰ ἢ τῶν πολιτῶν ἢ ἄλλον, ἐλεύθερον ἢ 
δοῦἱον, ὅστις αἰτίαν ἴχει διὰ τὴν τούτων ὁμιλίαν σοφύς τε 

καὶ ἀγαθὸς γεγονέναι; Οὐδὲ τοῦτο λέγεται. Αλ’ ἄρα 
μὴ ἐφθόνουν µεταδιδύναι τῆς ἀριτῆς τοῖς ἄλλοις ἀνθρώ- 
ποις; Τάχα. ρα ἵνα μὴ ἀντίτεχνοι αὐτοῖς γέγνοιντο, 

3; ὥσπερ οἱ µάγειροί τε καὶ Ἱατροὶ καὶ τέκτονες φθονοῦσιν : 

οὐ γὰρ Ἀνσιτελε αὐτοῖς πολλοὺς ἀνειτέχνους γίγνεσθαι 
οὐδὶ οὐκεῖν ἐν πολλοῖς αὐτοῖς ὁμοίοις. ἀρ οὖν οὕτω καὶ 
τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἁγαθοῖς οὐ λυσιτελεῖ ἐν ὁμοίοις αὐτοῖς 

οἰκεῖν; Ίσως. Εἰσὶ δὲ οἱ αὐτοὶ οὐχὶ ἀγαθοί τε καὶ δί- 

ΕΤΑΙΡΟΣ] Ἱπποτρόφος 3. 
5. ἣν Εἰκεμογις: ᾗ abe 

καιοι; Λα Ἔσειν οὖν ὕτῳ λυσιτελεῖ μὴ ἐν ἀγαθοῖς 
οὐκεῖν ἀνδράσιν ἀλλ) ἐν κακοῖς; Οὐκ ἴχω εἰπεῖν. αρ 
οὖν οὐδὲ τοῦς) ἔχεις εἰπεῖν, πότερον ἔργον ἐσεὶ εῶν μὲν 
ἀγαθῶν βιάπτειν, τῶν δὲ κακῶν ὠφελεῖν, ἢ τοὐναντίον : 
Τούναντίον. Οἱ μὲν ἀγαθοὶ ἄρα ὠφελοῦσιν, οἱ δὲ κακοξ 6811 
βλάπτουσιν; Ναί. Ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται βλάπτεσθαι 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι; Οὐ πώνυ. Οὐδεὶς ἄρα βούλεται 
ἐν πονηροῖς οὐκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν γρηστοῖρ. Οὕτως. Οἰδεὶς 
ἄρα φθονεῖ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἄλλῳ, ὥστε ἀγαθὺν καὶ 
Όμοιον ἑαντῷ ποιῆσαι. Ὀὔκουν φαίνεταί γε δὴ ἐκ τοῦ ιο 
λόγου. ᾿Ακήκοας οὖν ὅτι Θεμιοτοκλεῖ Κλεόφαντος υἱὸς 
ἐγένετο ; ̓κήκοα. Οὐκοῦν δῆλον ὅτι οὐδὲ τῷ υἱεῖ ἐφθό- 
γει ὡς βελτίστῳ γενέσθαι ὁ Θεμιστοκλῆς, ὃς γε ἄλλῳ οὐδενί, ἩΒ 
εἴπερ ἦν ἀγαθός: ἦν δέ, ὡς φαµέν. Ναι Οἶσθα οὖν 
ὅτι Θεμισεοκλῆς τὸν υἱὸν ἱππέα μὲν ἐδιδάξατο σοφὸν 15 
εἶναι καὶ ἀγαθόν" ἐπέμενε γοῦν ἐπὶ τῶν ἵππω» ὀρθὸς 
Ἱστηκώς, καὶ ἠκόντιζεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρθός, καὶ ἄλλα 
πο]λὰ καὶ θαυμάσια εἰργάζετο' καὶ ἄλλα ποὶλὰ ἐδίδαξε 
καὶ ἐποίησε σοφόν, ὅσα διδασκάλων ἀγαθῶν εἴχετο, ἢ 
ταῦτα οὐκ ἀκήκοας τῶν πρεσβυτέρων: ᾿Ακήκοα. Οὐκ ἄρα 20 594 
τὴν φύσιν γέ τις τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ αὐτιάσαι ὢν καχὴν C 
εἶναι. Οὐκ ἂν οὖν δικαίως γε ἐξ ὧν σὺ λέγει. Τί δὲ 
τόδε; ὡς Κλεόφαντος ὁ Θεμιστοκλέους υἱὸς ἀνὴρ ἀγαθὸς 
καὶ σοφὸς ἐγένετο, περ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἦν σοφός, ἤδη 
τοῦτο ἤκουσας ἢ νεωτέρου ἢ πρεσβυτέρον: Οὐκ ἤκουσα. 15 
αρ) οὖν ταῦτα μὲν οἰόμεθα βούλεσθαι αὐτὸν τὸν ἑαυτοῦ 
υἱὸν παιδεῦσαι, ἣν δὲ αὐτὸς σοφίαν ἦν σοφός, μηδὲν 
βελτίω αὐτὸν ποιῆσαι τῶν γειτόνων μηδενός, εἴπερ διδα- 

κτὸν ἦν ἡ ἀρεεή; Οὔκουν εἰκός γε. Οὗτος μὲν δή σοι Ὦ 

— Ἱ. γενέσθαι cum Εἰκείθγο νο γίγνεσθαι eum libhris a. — 35. φρονοῦσιν a. 
φ. ἆλλω Ἐαι οοἰοτί ἀλλ’. Ἠκκκ. -- 16. ἐπέμενε Ηοττουε: ἐπέβαινε abe. Cont. Μοπο 93 Ὀ. -- τὸν ἵππον α. -- 

4. Τί δὲ τόδε) Τί δαὶ τόδε 494, Τὸ δὲ α. 
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τοιοῦτος διδάσκαλος ἀρετῆς, ὃν ὑπεῖπες' ἅλιον δὶ δὴ 
σκεφώµεθα, Αριστείδην, ὃς ἔθρεψε μὲν τὸν υσίμαχον, 
ἐπαίδευσε δὲ κάλλιστα Αθηναίων, ὅσα διδασκάλων εἴχετο, 

ἄνδρα δὲ οὐδενὸς βελτίω ἐποίηας' τοῦτον γὰρ καὶ οὐ καὶ 
ἐγὼ εἴδομεν καὶ συνεγενόµεθα. Ναι Οἴσθα οὖν ὅτι 
Περικλῆς αὖ ἔθρεψεν νυἱεῖς Πάραλον καὶ Ἐάνθιππον, ὧν 

καὶ σύ µοι δοκεῖς τοῦ ἑτέρον ἐρασθῆναι. τούτους μέντοι, 
κ ὡς καὶ οὗ οἶσθα ἱππέας μὲν ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους 

᾽αθηναίων, καὶ μουσικήν καὶ τὴν ἄλλην ἀγωνίαν καὶ τόλλα 

ιοἐπαίδευσεν, ὅσα εέχνῃ διδάσκονται, οὐδενὸς χείρους' ὧγα- 
Φοὺς δὶ ἄρα ἄνδρας οὐκ ἠβούλετο ποιῆσαε; Αλ’ ἴσως ὢν 

ἐγένοντο, ὦ Σώκρατες, εἰ μὴ νέοι ὄντες ἐτελείτησα». Σὺ 
μὲν εὐιότως βοηθεῖς τοῖς παιδικοῖς, Περικλῆς δὲ ἐκείνους, 
εἴπερ διδακτόν ἦν ἀρετὴ καὶ οἷός τ’ ἦν ἀγαθοὺς ποιῆσαι, 

τ αδπολὺ πρότερον ἂν τὴν αὐτοῦ ἀρετὴν σοφοὺς ἐποίησεν ἢ 

μουσικὴν καὶ ἀγωνίαν. ἀλλὰ μὴ οὐκ ᾖ διδακτόν, ἐπεὶ 

318 Θουκυδίδης αὖ δύο νἱεῖς ἔθρεφε, Μελησίαν καὶ Στέφα- 
νον, ὑπὶρ ὧν σὺ οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ἅπερ ὑπὶρ τῶν Πε- 

παδ θικλέους υἱῶν' τούτων γὰρ δὴ καὶ σὺ οἶσθα τόν γ΄ ἕτερον 

30 µέχρι γήρως βιοῦντα, τὸν ὅ) ἕτερον πύῤῥω πάνυ. καὶ 

μὴν καὶ τούτω ὁ πατὴρ ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα εὖ καὶ 

ἐπάλαισαν κάλλισεα Αθηναίων": τὸν μὶν γὰρ ἘΞανθίᾳ 
525 ἴἔδωκε, τὸν δὲ Εὐδώρω, οὗτοι δὲ πον,ἐδόκουν κάλλιστα 

τῶν τότε παλαίειν. Nai. Οὐκοῦν δῆλον ὄει οὗτος οὐκ 
Β 15 ἄν ποτε οἱ μὶν ἔδει ὅαπανώμενον διδάσκει, ταῦτα μὲν 

ἐδίδαξε τοὺς παϊδας τοὺς ἑαυτοῦ, οἱ ὁ) οὐδὲν ἔδει ἄνα- 

λώσαντα ἀγαθούὺς ἄνδρας ποιῆσαε, τοῦτο δὲ οὖκ ἂν ἐδί- 
δαξεν, εἰ διδακτὸν ἦν; Εἰκός γε. Αλλὰ γὰρ ἴσως ὁ 

Θουκυδίδης φαῦλος ἦν, καὶ οὐχὶ ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι 
30 φίλοι ᾽Αθηναίων καὶ τῶν συμμάχων. καὶ οἰκίας ἦν μεγά- 

λης καὶ ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ πύλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ο Ἔλλησιν, ὥστ᾽ εἴπερ ἦν τοῦτο διδακτόν, ἐξεῦρεν ἂν ὅσεις 

αὐτοῦ ἔμελ]ε τοὺς υἱεῖς ἀγαθοὺς ποιήσειν ἢ τῶν ἐπιχω- 
ρίων ἢ τῶν ξένων, εἰ αὐτὺς μὴ ἐσχόλαζε διὰ τὴν τῆς 

αδ πόλεως ἐπιμέλειαν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἑκαίρε, μὴ οὐκ ᾖ ὄνδα- 
ατὸν ἡ ἀρετή. Οὔκ, ἴσως. ᾽λλὰ δὴ εἰ μὴ διδακτύν ἐστιν, 
ἆρα φύσει φύονται οἱ ἀγαθοί;: καὶ τοῦτο τῇδέ πῃ σκο- 
ποῦντες ἴσως ἂν εὕροιμεν. φέρε γάρ" εἰσὶν ἡμῖν φύσεις 
ἵππων ἀγαθών; Εἰσίν. Οὐκοῦν εἰσέ τινες ἄνθρωποι τέ- 

D 10 χνην ἔχοντες ἡ τὰς τῶν ἵππων τῶν ἀγαθῶν φύσεις γιγνώ- 

6κουσι, καὶ κατὰ τὸ σῶμα πρὸς ὀρόμον καὶ κατὰ τὴν 
φυχήν, οἴεινέ τε Θυμοειδεῖς καὶ ἄθυμοι; Ναί Τίς 

οὖν αὕτη ἡ τέχνη ἐσεί; τί ὄνομα αὐτῆς Ἱππική. Οὐκοῦν 
καὶ περὶ τοὺς κύνας ὠσαύτως ἔστι τις τέχνη ᾗ τὰς ἀγα- 

αὔ θὰς καὶ τὰς χακὰς φύσεις τῶν κυνῶν διακρίνουσιν; ᾿ Έσειν. 
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Τίς αὕτη: Ἡ κυνηγετική. Αλλά μὴν καὶ περὶ τὸ χρνσίον 
καὶ τὸ ἀργύριον εἰσν ἡμῖν δυκιµασταί, οἵτινες ὀφῶνεες 

κρίνουσι τό τε βέλτιον καὶ τὸ χείρον: Εἰσίν. Τίνας οὖν Κ 

τούτους καλεῖς; Αργυρογνώμοναφ. Καὶ μὴν οἱ παιδοτρίβαι 

Ἰεγνώσκουσι σκοπούµενοι τὰς φύσεις τὰς τῶν σωμάτων τῶν 5 

ἀνθρώπων, ὁποῖαί τε χρησταὶ καὶ ὁποῖαι μὴ πρὸς ἑκάσεους 
τῶν πόνων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ νέων, Όσα μέλλει 

τῶν σωμάτων ἄξια λόγου ἴσεσθαι καὶ ἐν οἷς ἐλπίς ἐστι 
πολλὴ τὰ ἔργα, ὅσα σώματος ἔχεται, εὖ ἀπεργάσασθαι. 526 

Ἔσει ταῦτα. {ΓΙότερον οὖν σπουδαιότερόν ἐστι ταῖς πόλε- ιο 

σιν ἴπποι καὶ κύνες ὠγαθοὶ καὶ τἆλία τὰ τοιαῦτα, ἢ ἄν- 

ὄρες ὦγαθυί; Άνδρες ἀγαθοί. Τί οὖν: οἴνι ἄν, εἶπερ 319 
ἦσαν φύσεις ἀγαθαὶ πρὸς ἀρετὴν ἀνθρώπων, οὐκ ἂν 
πάντα μεμηχανῆσθαι τοὺς ἀνθρώπους ώὦσεε διαγιγνώσκειν 

αὐτάςς; Εδιός γε. Ἔχεις οὖν τινὰ εἰπεῖν τέχνην ἥτις ι6 

ἐστίν ἐπὶ ταῖς φύσεσι ταῖς τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀγαθῶν ἅπο- 

δεδειγµένη, ὥστε δύνασθαι αὐτὰς κρίνειν: Οὖκ ἴχω. Καὶ 
μὲν δὴ πλείστον ἂν ἦν ἀξία καὶ οἱ ἔχοντες αὐτήν' οὗτοι 
γὰρ ἂν ἡμῖν ἀπέφαινον τῶν νέων τοὺς μέλλοντος ἀγα- 
Φοὺς ἴσεσθαι ἔτι παϊδας ὄντας, οὓς ἂν ἡμεῖς παραλαβόν- 4ο 

τε ἐφυλάττομεν ἐν ἀκροπόλει δηµοσία, ὥσπερ τὸ ἁργύ- 
ριον, καὶ μζλλόν τε, ἵνα µή τι φλαῦρον ἡμῖν πάθοιεν 
μήτε ἐν μάχη µήτε ἐν ἅλλῳ μηδενὶ κωδύνω, «λλ' ἀπέ. 
κέιντο τῇ πόλει σωτῆρές τε καὶ εὐεργέται, ἐπειδή γε εἰς 

τὴν ἡλικίαν ἀφίκοντο. ἀλλὰ γὰρ κινδυνεύει οὔτε φύσει οὕτεας 
µαθήσει ἡ ἀρετὴ τοῖς ἀνθρώποις παραγήνεσθαι. Πῶς οὖν 
ἂν ὦ Σώκρατές σοι δοκοῦσι γίγνεσθαι, εἰ μήτε φύσει μήτε 

µωθήσει γίγνονται: τν ἄλλον τρόπον γέγνοιντ ἂν οἱ 
ἀγαθοί; Οἶμαι μὲν οὐκ ἂν ῥᾳδίως αὐτὸ δηλωθήῆναι, το- 
πάζω μέντοι Θεῖόν τι μάλιστα εἶναι τὗ κεῆµα καὶ γί- 1η 

γνεσθαι τοὺς ἀγαθοὺς ὥσπερ οἱ Θεῖοι τῶν µάντεων καὶ 

οἵ χφησµολόγοι. οὗτοι γὰρ οὔτε φύσει τοιοῦτοι γίνονται 

οὔτε τέχνη , ἀλλ) ἐπιπνοίᾳ ἐκ τῶν θεῶν γιγνόµενοι τοιοῦ- 

τοί εἶσιν. οὕτω δὲ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ λέγουσι ταῖς 
πύλεσιν ἑκάστοτε τὰ ἀποβησόμενα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσε- 15 
σθαι ἐκ Θεοῦ ἐπιπνοίας πολὺ μᾶλλον καὶ ἐναργέστερον ἢ D 
οἱ χφησµωδοί. λέγουσι δέ που καὶ αἱ γυναῖκες ὅτε: Θεῖος 

ἀνὴρ οὗτός ἐστι: καὶ ακεδαιμόνιοι ὅταν τινᾶ μεγαλο: 
πρεπῶς ἐπαικῶσι, Δεῖον ἄνδρα φασὶν εἶναι. πολλαχοῦ δὲ 

καὶ "Όμηρος τῷ αὐτῷ τούτῳ καταχρῆται καὶ οἱ ἄλλοι ιο 5ῶτ 

ποιηταί, καὶ ὕταν βούληται Θεὸς εὖ πρᾶξαι πόλιν, ἄνδρας 
ἀγαθοὺς ἐμεποίησεν' ὄταν δὲ µέλλη κακῶς πράξειν πόλις, 
ἐξείλε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀγαθοὺς ἐκ ταύτης τῆς πόλεως 

ὁ θεός" οὕτως ἔοικεν οὔτε διδακτὸν εἶναι οὔτε φύσει ἀρε- 
τή, ἀλλὰ Θείᾳ µοίρᾳ παφαγίγνεται πτωμένοιρ. ο 

6. υἱεῖς om. Za. — 19, διδάσκεται Εἰκομογην. — 14, ἦν ἡ ἀριτὴ ᾱ- — 31. τούτων ᾱ. — 32. αὐτῷ α. -- 
33. τέχνη; ἴστι τί Δ. 

5. ἔστιν ἐλπὶς α. — 8. ἀπεργάσεσθαι Ἑ. — 11. ἐπέκειντο libri praeter Ἐ εί οοστ. 6. — 15. ἀφίκοιντο ας, ἀφί- 
κοιτο Βοκκοτί ορύτας, -- γὰρ οπη. ᾱ. — 20, μέντοι οµπη δίοµαθο ε: μὲν δή eum libris ab. — 34. οἱ Πίο χρησµολόγοι 
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Σὲ μὶν δῇ κελεύεις µε, ὦ «ημόδοκε, ξυμβουλεύειν 

ἡμῖν περὶ ὧν ἂν ξυνέρχησθε βουλευσόμενοι: ἐμοὶ δὲ σκο- 
πεῖσθαι ἐπέρχεται τί ποτε δύναται ἡ ξύνοδος ἡμῶν καὶ 
ᾗ τῶν οἰομένων ἑυμβουλεύεν ὑμῖν προθυμία καὶ ἡ φῆ- 

ὄφος ἣν φέφειν ἕκαστος ὑμῶν διανοεῖται. τοῦτο μὲν γάρ, 
εἰ μὴ ἔστιν ὀρθώῶᾳ καὶ ἐμπείρως ἑυμβουλεύειν περὶ ὧν 
ξυνέρχεσθε βονλευσόμενοι, πῶς οὐ γελοῖόν ἔσει ξυνέρχε- 

σθαι βονλευσομένους περὶ ὧν ξυμβουλεύειν οὐκ ἴστιν ὁρ- 
Φώς; τοῦτο δέ, εἰ μέν ἔσεν ὀρθῶς ξυμβονλεύειν καὶ 

ιο ἐμπείρως περὶ τῶν τοιούτων, ἐπιστήμη ὃ ἀφ' ᾗς ἴστιν 
ὀρθῶς ξυμβουλεύειν περὶ τούτων µηδεµία ἐστί, πῶς οὐκ 
ἄτοπον: εἰ δὲ τις ἐπιοτήμη ἀφ ἧς ἴσει τὰ τοιαῦτα ὁρ- 

Φῶς ἐυμβουλεύεν, οὐκ ἀνάγκη καὶ ἐπισταμένους εἶναί 

τινας ἐυμβονλεύειν ὀφθῶς περὶ τῶν τοιούχων; ὤνεων δὲ 

Ἱδτινων ἐπισεαμένων ξυμβουλεύειν περὶ ὧν ξυνέρχεσθε βου- 

6 ἱευσόμενοι, οὐκ ἀνάγκη ἐστεὶ καὶ ὑμᾶς ἤτοι ἐπίστασθαι 

περὶ τούτων ἐυμβουλεύειν ἢ μὴ ἐπίστασθαι; ἢ τοὺς μὲν 
ἐπίσεασθαι ὑμῶν, τοὺς δὲ μὴ ἐπίστασθαι; εἰ μὶν οὖν 

ἐπίστασθε πάντες, τί δεῖ ἔτι ὑμᾶς συνέρχεσθαι βουλευσο- 

ο μένους; ἐυμβον]εύειν γὰρ ἱκανὸς ἕκαστος ὑμῶν, εἰ ὁ' αὖ 

πάντες μὴ ἐπίστασθε, πῶς ἂν δύναισθε ῥουλεύέσθαι; ἢ 
τί ὑμῖν προὔργου τῆς ξυνόδου ταύτης εἴη ἂν μὴ ὄνναμέ- 
νων γε βουλεύεσθαι; εἰ δὲ οἱ μὲν ἐπίσεανται, οἱ δὲ οὐκ 

Ὁ ἠἐπισεάμενοί εἶσιν ὑμῶν, οὗτοι δὲ ξυμβουλῆς δέονεαι, εἶ 

αφ ἄρα δυνατόν ἐστι ξυμβουλεύειν ἔμφφονα ἄνδρα τοῖς 
ἀπείροις, Ἱκανὸς δή πού ἐσει καὶ εἷς ξυμβουλεῦσαι τοῖς 

ἐπισεαμένοις ὑμῖν. ἢ οὐ ταύὐτὰ οἱ ἐπιστάμενο: ἔυμβου- 
λεύονσι πάντες; ὡστ ἀκούσαντας ὑμᾶς τούτου ἁπαλλάτ- 

τεσθαι προσήκει. νῦν ὅ᾽ οὐ ποιεῖτε τοῦτο ἁλλὰ βούλεσθε 

30 πολλῶν ἑυμβουλενόνεων ἀκούειν. οὐ γὰρ ὑπολαμβάνετε 
εἰδέναι τοὺς ἐπιχειροῦντας ὑμῖν ἔυμβουλεύειν, περὶ ὧν 
ἐυμβουλεύουσιν. εἰ γὰρ ὑπελαμβάνεεε εἰδέναι τοὺς ἕνμ- 
βονλεύοντας ὑμῖν, ἑνὸς µόνον ἀκούσασιν ἐξήρκει ἂν ἡμῖν. 
τὸ οὖν ξυνέρχεσθαι ἀκονσομένους μὴ εἰδύτων, ὡς προῦρ- 

10 γου τι ποιοῦντας, πῶς οὐκ ἄτοπόν ἐστι; Καὶ περὶ μὶν 
τῆς Ευνόδον ὑμῶν ἀπορῶ ταύτῃ. 
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Περὶ δὲ τῆς τῶν οἰομένων ἡμῖν ἑυμβουλεύειν προθν- 

μίας ἐκεῖνο ἄπορον. εἰ μὲν γὰρ μὴ ταὐτὰ ξυμβουλεύονσι 
περὶ τῶν αὐτῶν Ευμβουλεύοντες, πῶς ἂν πάντες καλῶς 

ἐυμβουλεύοιεν, μὴ ξυμβονλεύοντες ἃ ξυμβονλεύει ὁ ὀρθῶς 
ἑνμβονλεύων: ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη ἡ προθυμία τῶν :Β 
προθυµουµένων ἐνμβονλεύειν περὶ ὧν ἀπείρως ἔχουσιν: 
οὐ γὰρ δὴ ἔμπεροι ὄντες προαιρήσονται ξυμβουλεύειν μὴ 
ὀρθῶς. εἰ δ' αὖ ταὐτὰ ἔνμβουλεύοναι, τί δεῖ πάντας αὖ- 

τοὺς ξυμβουλεύεν: εἷς γὰρ αὐτῶν τὰ αὐτὰ ἑυμβουλεύων 
Ἱκανὸς ἔσται. τὸ οὖν τοιαῦτα προθυμεῖόθαι ἃ οὐδὲν 1υ 
προὔργου ἂν γένοιτο, πῶς οὐ γεἰοῖον; οὔτε οὖν ἡ τῶν 
ἀπείρων προθυμία οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη, τοιαύτη γε οὖσα, 
οὔτε οἱ ἔμφρονες ἂν τοιαῦτα προθυμηθεῖεν, εἰδύτες ὂτι ϐ 
καὶ εἷς τις αὐτῶν τὸ αὐτὸ πράξει, ξυμβουλεύων γε ὡς 

προσήκει. ὥστε πῶς οὐ γελοῖός ἔσειν ἡ προθυμία τῶν !5 

οἰομένων ἡμῖν ἑυμβονλεύειν, οὐ δύναμαι εὑρεῖν. 
Τὸ δὲ περὶ τῆς ψήφου ἧς φέρειν διανοεῖσθε, τί δύ- 

ραται, ἀπορῶ μάλιστα, πύτερον γὰρ τοὺς εἰδότας ἔνμ- 

βουλεύειν κριγεἴτες ἆλλ᾽ οὐ πλείονες ἑνὸς ξυμβουλεύσουσιν, 
οὐδὲ ἄλλως καὶ ἄλλως περὶ τοῦ αὐτοῦ. ὥστε περὶ τούτων ν 
μὲν τὴν ψῆφον φέρειν ὑμᾶς οὐ δεήσει. ἀλλὰ τοὺς ἀπε- ϐ 
ρους καὶ ὡς μή δεῖ ξυμβουλεύοντας κρινεῖτε; ἢ τοῖς τοι- 

οὗτοις ὡς µαινομένοις οὐκ ἐπιτρέπειν ξυμβονλεύειν προσ- 

ἠκεες εἰ δὲ µήτε τοὺς ἐμπείρους µήτε τοὺς ἀπείρους 
πρινείτε, τένας κρινεῖτε; ἀρχὴν δὲ τί δεῖ πάντως ἄλλους ο 

ἑνμβουλεύειν ὑμῖν, εἴπερ κρίνειν τὰ τοιαῦτα Ἰκανοί ἐἔστες 
εἰ ὅ) αὖ μὴ ἐστὶ ἱκανοί, τέ καὶ δύνανται ὑμῖν αἱ ψῆφοι; 

ἢ πώς οὐ γελοῖόν ἐσει ἐυνέρχεσθαι μὲν ὑμᾶς ἔνμβονλευ- 
σοµένους, ὡς δεοµένους ξυμβουλίας καὶ οὐχ ἱκανοὺς ὄντας Ἐ 
αὐτούς, ξυνελθόντας δὲ οἴισθαι δεῖν ψηφίζεσθαι ὡς κφί- πα 

ειν Ἰκανοὺς ὄντας; οὐ γὰρ δὴ καθ ἵνα μὲν ὄντες οὐκ 

οἴδατε, ξυνελθόντες δὲ φρόνιμοι γέγνεσθε" οὐδ' αὖ ἠδίᾳ 
μὲν ἀπορεῖτε, ἐλθόντες δὲ εἰς τὸ αὐτὺ οὐκέει ἀποφεῖτε, 

ἁλλ) Ἱκανοὶ γέγνεσθε ξυνορᾷν ποῖα πρακτέα ἐστὶν ὑμῖν, 
καὶ ταῦτα παρ οὐδενὺς µαθόντες οὐδ' αὐτοὶ εὑρόντες, 15 
ὃ ἐστι δεινότατον ἁπάντων. οὐ γὰρ δή, μὴ δυνάµενοί γε 
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ἐυνορᾷν ὦ πρακτέον ἐστί, κρίνειν ἱκανοὶ ἔσεσθε τὸν ὁρ- 
θῶς ἑυμβουλεύοντα περὶ τούτων ὑμῖν. οὗ δ αὖ τοῦτό γε 
ἐρεῖ εἰς ὢν ὁ ξυμβουλεύων ὑμῖν οὗτος ὑμᾶς διδόξειν ἃ 
πρακτέον ὑμῖν ἐστί, καὶ κρινεῖν τοὺς κακῶς καὶ μὴ ξυμ- 

5 βουλεύοντας ἡμῖν, οὕτως ἐν ὀλέγῳ χρόνῳ καὶ ὄντας το- 
αούτους. τοῦτο δὲ ἐκείνου οὐδὲν ἧττον ἂν φανείη δεινὸν 
ὄν. εἰ δὲ μήθ) ἡ ἐύνοδος μήθ ὁ ἑυμβονλεύων ὑμῖν ἵκα- 
νοὺς κρίνειν ποιεῖ ὑμᾶς, τές χφεία τῶν ψήφων ἐσεὶν ὑμῖν; 

Ἡ ἢ πῶς οὐκ ἐναντιοῦται ἡ ξύνοδος ὑμῶν ταῖς φήφοις καὶ 
ιο αἱ φῆφοι τῇ τῶν ξυμβουλενόντων ὑμῖν προθυμία; ἡ μὲν 

γὰρ ξύνοδός ἔσειν ὑμῶν ὡς οὐχ ἱκανῶν αλλὰ ξυμβούλων 

δεομένων, αἳ δὲ ψῆφοι φέρονται ὡς οὐ ξυμβούλων ὅεο- 
µένων ἀλλὰ καὶ κρίνειν καὶ ξυμβουλεύειν δυναµένων. καὶ 

ἡ μὲν προθυμία τῶν ξυμβονλευόντων ὑμῖν ὡς εἰδότων 
594 10 ἐσεῖν, αἳ δὲ παρ ὑμῶν ψῆφοι ὡς οὐκ εἰδότων τῶν ξυμ- 

βουλευόντων φέρονται. καὶ εἴ εις ὑμᾶς ἔροιτο τοὺς Ψηφι- 
ϱ  σαµένους καὶ τὸν ξυμβονλεύσαντα ὑμῖν, περὶ ὧν ἂν φη- 

φίσησθε, πύτερον ἴσεε ὃ τι ἴσται οὗ ἕνεκα πράττειν δια- 

νοεῖσθε ἃ ἐφηφίσασθε, οὐκ οἴομαι ἂν φῆσαι ὑμᾶρ. τί ὅ”, 

Παρεγενόµην δ' ἀνθρώπῳ τινὶ νουθετοῦντι ἑαυτοῦ 

ἑταῖρον, διότι ἐπίστευε τῷ κατηγαροῦντι οὐκ ἀκούσας τοῦ 
ἀπολογουμένου ἀλλὰ μόνου τοῦ κατηγοροῦντος. ἔλεγεν 
οὖν ας δεινὸν πρᾶγμα ποιοῖ καταγιγνώσκων τοῦ ὠνθρώ- 

3538 ὅπου, οὔτε αὐτὸς παραγενόµενος οὔτε τῶν φίλων ἀκούσας 
παραγενοµένων, οἷς εἰκὺς ἦν αὐτὸν λέγουσιν πισεκύειν" 
οὐδ’ αὖ ἀμφοτέρων ἀκούσας οὕτω προπετῶς ἐπίστευσε 

τῷ κατηγοροῦντι. δίκαιον δὲ εἶναι καὶ τοῦ ἀπολογουμένου 
ὠκοῖσαι πρὺ τοῦ ἐπαιγεῖν ἢ µέμφεσθαι, ὥσπερ καὶ τοῦ 

10 κατηγοροῦντος. πῶς γὰφ ἄν τις ἢ δίκην καλῶς δικάσαι 
ἢ ὠνθφώπους κατὰ τρόπον αρίναι δύναιτο, μὴ ἀμφοτέ- 
ρων τῶν ἀντιδίκων ἀκούσας; τοὺς γὰρ λόγους παραβαλ- 

Ἡ ἍἈομένους, ὥσπερ τὴν πορφύραν καὶ τὸ χρυσίον, ἄμεινον 
κχρίνεσθαι. ἢ τίνος ἔνεκεν ἢ χρόνον ἀμφοτέροις δίδοσθαι 

1 τοῖς ἀντιδίκοις, ἢ ὀμνύειν τοὺς δικαστὰς ἀκροάσεσθαι 
ὁμοίως ἀμφοτέρων, εἰ μὴ ὑπελάμβανεν ὁ νομοθέτης τὰς 
δίκας δικαιότερον ἂν καὶ βέλτιον κρίεσθαι ὑπὸ τῶν δι- 
καστῶν; οὐ δέ µοι δσκεῖς οὐδὲ τοῦτο τὸ ὑπὸ τῶν πολ- 
1ῶν λεγόμενον ἀκηκοέναι, Τὸ ποῖον; ἔφη. 

30 Ηηδὲ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν μῦθον 

ιν ἀκούσῃς. 
καί τοι οὐκ ἂν οὕτω τοῦτο περιεφέρειτο, εἰ μὴ καλῶς ἐλέ- 
γετο καὶ ὡς προσήκει. ξυμβουλεύω οὖν σοι, ἴφη, τοῦ λοι- 
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εἰ γένοιτο οὗ ἕνεκα πράττειν διανοεῖσθε, ἴστε ὅτι ἔνν- 
οἶσει τοῦεο ἡμῖν: οὐδὲ τοῦτο ἂν φῆσαι οἴομαι ὑμᾶς 
οὐδὶ τὸν ξυμβονλεύοντα ὑμῖν, τῶν ἀνθρώπων δὲ τίνα 
ὑπολαμβάνετε εἰδέναι τι τούτων; εἴ τις προσέροιτο ὑμᾶς, 

οὐδὶ τοῦτο ἑυγχωφρεῖν ἂν οἴομαι ὑμᾶς. ὅταν οὖν περί τε 4 731 
ὧν ἔνμβονυλεύετε ᾖ τοιαῦτα οἷα ἡμῖν μὴ ὅῆλα εἶναι, οἳ 8 
τε φηφιζόμενοι καὶ οἱ ξυμβουλεύοντες ἄπειροι ὧσιν, εἰκό- 

τως καὶ ἡμεῖς φήσετε ξυµπίπτειν ἀπισεεῖν καὶ µεταμέλε- 
σὔαι πολλάκις αὐτοῖς καὶ περὶ ὧν ἂν ξυμβουλεύσωνται 

καὶ περὶ ὧν ἂν φηφίσωνται. τοῖς ἀγαθοῖρ δὲ τοιαῦτα 10 

ἐυμβαίνειν οὐ πφοσήκει. ἴσασι γὰρ καὶ περὶ ὧν ἔυμβου- 

λεύουσιν, ὁποῖά τε ἐστί, καὶ τοῖς πειαθεῖσιν αὐτοῖς ὅτι 
βεβαίως ὑπάρχει ὧν ἵνεκα ξυμβουλεύονσι, καὶ ὅτι οὔτε 
αὐτοῖς οὔτε τοῖς πεισθεῖσιν αὐτοῖς πώποτε µεταμελήσει. 
περὶ τοιούτων οὖν ἔγωγε τοὺς νοῦν ἔχοντας ἐνμβουλεύειν ιο R 

ἀξιοῦν ὑπελάμβανον, ἀλὶ οὐ περὶ ὦν σὺ κελεύεις µε 

ἑυμβουλεύειν. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς ἐκείνων ἑυμβουλίας 
τὸ τέλος εὐτυχία, ἀπὸ δὲ τῆς τούτων φλναρίας ἀτυγία 
ἐσείν. 

ποῦ μἡ προπετῶς οὕτως τοὺς ἀνθρώπους μήτε µέμφεσθαι 
μήτ) ἐπαινεῖν. 

Ὁ οὖν ἕτερος ἄτοπον ἔφη ἑαυτῷ καταφαίνεσθαι, εἰ 
ἕνα μὲν γνῶναι λέγορτα πότεφον ἀληθεύει ἢ φεύδεται οὐ 
δυνατόν, δύο δὲ λέγοντας γνῶναι δυνατὸν ἔσεαι" καὶ 5 
παρὰ μὲν τοῦ ἀληθῆ λέγοντος μαθεῖν οὐ δυνατόν, ὑπὸ 
τούτου ὅ’ αὐτοῦ καὶ ἄλλου φευδοµένου διδαχθῆναι οἷόν Ὦ 
τε" καὶ εἰ ὁ μὶν εἷς ὀρθῶς καὶ ἀληθῆ λέγων ἐμφανίσαι 
ἃ λέγει οὐ ὄννήσεται, δύο δέ, ὧν ὁ ἕτερος φεύσεται καὶ 

οὐκ ὀρθῶς ἐρεῖ, δυνήσονται ἐαφανίσαι τοῦτο ὃ ὁ λέγων Ιο 
ὀρθῶς ἐμφανίσαι οὐχ οἷός τ’ ἦν. ἀπορῶ ὅ’, ἔφη, κἀκεῖνο, 
πῶς ποτὲ ἐμφαίνονσι. πύτερον γὰρ σιωπῶντες ἢ λέγοντες; 
εἰ μὶν γὰρ σιωπώντες ἐμφανιοῦσιν, οὐδετέρου ἂν δέοι, 
μή τί γε ἀμφοτέρων, ἀἄκούειν' εἰ δὲ λέγοντες ἀμφότεροι 
ἐμφανιοῦσιν, ἀμφύτεροι δὲ κατ οὐδένα τρόπον λέγουσιν — 15Ε 
ἐν μέρει γὰρ 1έγειν ἑκάτερον ἀξιοῦσι -- πῶς ἀμφυτέρους 
ἐμφανίσαι ἅμα οἷόν τε; εἰ γὰρ ἐμφαίνουσιν ἅμα ἀμφότε- 
ροι, καὶ ἐροῦσι τότε ἅμα, τοῦτο ὅ᾽ οὐκ ἑῶσιν. ὥσεε λοι- 
πόν, εἴπερ ἱέγοντες ἐμφαίνουσι», ἑκάτερος εἰπὼν ἐμφανιεῖ' 
καὶ ὁπύτε γε ἐρεῖ ἑκάτερος, τότε καὶ ἐμφανιεῖ ἑκάτερος 19 
αὐτῶν. ὥστ᾽ ἐρεῖ ὁ μὲν πρότερος, ὁ ὅ ὕστερος. καὶ ἐμ- 
φανιεῖ ὁ μὲν πρότερος, ὁ δ᾽ ὕστερος. καί τοι εἴπερ ταὐτὸ 
ἐν μέρει ἐμφανιοῦσιν ἑκάτεροι, τί δεῖ ἔτι τοῦ ἑἱστέρου 
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ἀκούειν; ὑπὸ γὰρ τοῦ πρότερον εἰπόντος ἤδη φανερὺν 
ἔσται. ἐκεῖνο δ᾽, ἴφη, εἴπερ ἀμφότεροι ἐμφανιοῦσε, πῶς 
οὐ καὶ ὁ ἕτερος αὐτῶν ἐμφανιεῖ; ὧν γὰρ ὁ ἕτερος οὐκ 
ἐμφανιῖ, οὗτοι ἀμφότεροι πῶς ἂν ἐμφανίσαι δύναωτος 

5 εἰ ὅ) ἑκάτερς ἐμφανιεῖ, δῆλον ὅτι ἐρε πρύτερος καὶ 
ἐμφανιεῖ πρότερος" ὥστε ἐκείνου µόνου ἀκούσαντα γνῶναι 
πῶς ἐστὶν οὐχ οἷόν τε. 

αδα 

4ΗΜΟΔΟΚΟΣ. 
᾿Εγὼ γοῦν ἀκούων αὐτῶν ἠπόρουν καὶ κρίνειν οὐχ 

οἷός τ’ ἦν" οἱ μὲν γὰρ ἅλιοι ἔφασαν οἱ παρόντες τὸν 
πρῶτον λέγειν ἀληθῆ. εἰ οὖν τι ἔχεις ξυμβαλέσθαι μοιπερὶ Β 

τούτων, πότερὀν ἐσειν ἑνὸς λέγοντος γνῶναι τί λέγε, ἢ 
προσδεῖται τοῦ ἀντεροῦντος, εὖ μέλλει τις γνώσεσθαι πὀ- ᾗ 

τερο» ὀρθῶς λέγει" ἢ οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀμφοτέρων 

ἀχούειν. ἢ πῶς νομίζεις: 

Πρώην τις ἐνεκάλει ἀνθρώπων τινὶ ὅτι αὐτῷ ἀργύ- 

ριον χρῆσαι οὐκ ἠθέλησεν οὐδὲ πιστεῦσαι. κάκεῖνος μὲν 
ᾧ ἐνεκάλει, ἀπελογεῖτο" ἄλλος δὲ τις τῶν παρόντων ἠρώ- 
τησε τὸν ἐγκαλοῦνεα, πύτερον ὁ μὲν μὴ πιστεύσας αὐτῷ 

6 δμηδὶ χρήσας ἥμαρτε' σὺ δ᾽, ἔφη, οὐ πείσας σοι χρῆσαι 
οὐχ ἡμάρτηκας; ὁ δέ, Τί γὰρ ἥμαρτον: εἶπε. Πότερος 
δ᾽, ἴφη, σοὶ δοχεῖ ἁμαρτάνεν; ὁ ἀποτυχὼν ὧν ἤθελεν 
ἢ ὁ µή; Ὁ ἀποτυχών, εἶπεν. Οὐκοῦν, εἶπε, οὗ μὶν ἀπέ- 
τυχες, χφήσασθαι ἐθίλων; ὁ δέ σοι μὴ προίσθαι, οὐκ 

10 ἀπέτυχε τούτου; Ναί, εἶπεν" ἀλλ ἐγὼ τί ἤμαρτον, καὶ εἰ 
σ μὴ ἐκενός µοι ἔδωκενς Ότι εἰ μὲν ἐδέου αὐτοῦ, ἔφη, 

ὧν οὐκ ἐχρῆν, πῶς οὐκ οἵε ἁμαρτάνειν; ἐκεῖνος δὲ ὁ μὴ 
D προέµενος ὀρθῶς ἴἔπφαξεν. εἰ δὲ ὧν χρῆν ἐδέου αὐτοῦ, 

ἀποτυχὼν τούτου, πῶς οὐχ ἥμαρτες ἐξ ἀνάγκης; σως, 
is εἶπεν. «λλ ἐκεῖνας πῶς οὐχ ἥμαρτεν, ὁ μὴ πιστεύόας µοι; 

”4ρ) οὖν, ἴφη, εἰ προσωμέλησις αὐτῷ ὡς προσήκει, οὐκ 
ἂν ἥμαρτες οὐδὲν; Οὐ γὰρ δή. Νῦν ἄρα οὐχ ὡς πφοσ- 
ἦκει αὐτῷ προσωµίλησας. Φαΐνομαι, εἶπεν. Εἰ οὖν ὡς 
μὴ προσήκει ὁμιλοῦντύς σον μὴ ἐπείσθη, πῶς ἂν δικαί- 

ο ως ἑγκαλοίης ἐκείνω; Οὖκ ἴχω εἰπεῖν. Οὐδὶ ὅτι τοῖς 

Ε κακῶς χρωµένοις οὐ προςεκτέον ἐστίν, ἔχει εἰπεῖν; Καὶ 
μάλ᾽, ἴφη, τοῦτό γε. ολλ οὖν οὐχ οἱ ὡς οὐ προσήκει 
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᾽Ανθρώπου τις κατηγόρει εὐήθειαν ὅτι ταχέως καὶ τοῖς 
τυχοῦσιν ἀνθρώποις λέγουσι πιστεύοι. πολίταις μὶν γὰρ 
καὶ οἰκείοις λέγουσι πιστεύειν εὐιός ἐστι" τοιούτοις ὅ᾽ ὧν- 

Φρώποις οὓς οὔτε εἶδεν οὔτε ἤκουσε πρύτερον αὐτῶν, 
δπιστεύειν, καὶ ταῦτα οὐκ ἀγνοοῦντα ὅτι οἱ πλεῖσεοι τῶν 
ἀνθρώπων εἰσὶν ἁλαξόνες καὶ πονηροί, ἠλεθιότητος ση- 
μεῖον οὐ ομικρὸν εἶναι. Καὶ τῶν παρόντων τις ἔφη, 

1ο. καὶ οπι, a. — 18. εἶπεν corr. Qe εἰπεῖν Ἄλνο, 

ὁμιλοῦντες, ἔφη, κακῶς χρῇσθαί σοι δοκοῦσιν; ᾿ Εµοιγε, 

ἔφη. Τί οὖν ἥμαρτεν εἴ σοι μὴ προσέσχε κακῶς χρωμέ- 
νῳς Οὐδὲν φαίνεται, εἶπεν. Τί οὖν ποτὶ οἱ ἄνθρωποι, 
ἔφη, τοιαῦτα ἐγκαλοῦσι πρὸς ἀλλήλους; καὶ τοῖς μὲν μὴ 
πειαθεῖσιν αὐτοῖς, ὅτι οὐκ ἐπείσθησαν µέμφονται" αὐὗτοῖς 5 
δέ, Ότι οὐκ ἔπεισαν, οὐδ' ὁτιοῦν ἐγκαλοῦσιν; Καὶ ἅλλος 
τι παρών, Όταν τε γάρ τις, ἴφη, εὖ χρήσηταί τῷ καὶ 385 
βοηθήση, εἶτα ὠξιῶν αὐτῷ ὁμοίως χρήσασθαι μὴ τυγχάνῃ 
τούτου, πῶς οὐκ εὐιόεως µέμφοιτ ἂν ὁ τοιοῦτος; Οὐκοῦν 
ἔφη, ὃν ἀξιοὶ ὁμοίως αὐτῷ χρῆσθαι, ἤτοι δυνατός ἐστι 1ο 
χρῆσθαι αὐτῷ καλῶς ἢ οὐ δυνατός; καὶ εἰ μὲν μὴ ὄυνα- 
τός ἐστι, πῶς ἂν καὶῶς ἀξιοίη, ἀξιῶν αὐτὸν ὃ οὐ ὄννα- 
τὸς ἐστιν; εἰ δὲ δυνατός ἐστι, πῶς τοιοῦτον ἄνθρωπον 
οὐκ ἔπεισεν; ἢ πῶς τοιαῦτα λέγοντες καλῶς λέγονσιν; 
᾽Αλλὰ νὴ Al', ἴφη, τοῦτο δεῖ ἐγκαλεῖν, ὅπως οὗτός τε τοῦ 18 Β 
λοιποῦ βέλτιον χρῆται αὐτῷ, καὶ οἱ ἄλλοι φίλοι ἀκούσαν: 
τες αὐτοῦ ἐγκαλοῦντος. Βέλτιον δὲ χρήσεσθαι, ἔφη, οἴει 
τινὰς ἀκούοντας ὀρθῶς Ἰέγοντος καὶ ἀξιοῦντος, ἢ ἁμαρ- 
τάνοντας; Ὀρθώρ λέγοντος, ἴφη. O δέ γε οὐκ ὀρθῶς 
ἀξιοῦν ἐδόκει σαι; Ναί, ἴφη. Πῶς οὖν ἀκούοντες τοιαῦτα 
ἐγκαλοῦντος βέλτιον χρήσονται; Οὐδαμῶς, ἔφη. Τοῦ οὖν Οδ 
ἕνεκα τοιαῦτά εις ἐγκαλεῖ; Ανευρεῖν ἔφη οὐκ ὤν. δύνασθαι. ϐ 

᾿Εγὼ δὲ ὤμην οἳ τὸν ταχὺ καὶ τοῦ τυχόντος ἂν ασθα- Ὁ 
όμενον πολλοῦ νοµίςειν ἄξιον εἶναι μᾶλλον ἢ τὺν βρα: 

δέως. Καὶ γὰρ νομίζω, εἶπεν ἐκεῖνο. Τί οὖν, ἴφη, ἐγ- 
καλεῖς, εἰ ταχὺ καὶ τοῖς τυχοῦσι πιστεύει εάληθῆ λέγουσιν: 
αλλ’ οὐ τοῦτο ἐγκαλῶ, εἶπεν, αλλ) ὅτι πιστεύει ταχέως ὁ 
ψευδῆ λέγουσιν. Εἰ ὅ) ἐν πλείονι χρόνῳ καὶ οὐ τοῖς τυ- 
χοῦσιν ἐπίστενε καὶ ᾖτιᾶτο, οὐκ ἂν ἐνεκάλεσας αὐτῷ μᾶλ- 

3, εἶπεν οοττ, ὁὲ: εἰπεῖν abe. — 13. ἀξιοίη ου Ἡθκκοτο ο: ἀξιώη eum libris a. — 17. χρῆσθαι πιοί omnes. 
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ον; Εγωγ ἄν, εἶπεν. ρα διότι γε βραδέως καὶ οὐ 
E τοῖς τυχοῦσιν ἐπίστενεν; Μὰ «ἱ, εἶπεν. Οὐ γὰρ οἶμαί 

γ’, ἔφη, διὰ τοῦτ) ἐγκαλεῖν ἀνθρώπῳ ἄξιον εἶναι ὑπολαμ- 
βάνεις, ἀλλὰ διότι πιστεύει λέγουσιν ἄπιστα. "ΕΥΩΥ’, εἶπεν. 

3 Πότερον οὖν, ἴφη, διὰ μὶν τὸ βραδέως καὶ μὴ τοῖς τυ-- 

χοῦσιν πιστεύειν οὐκ οἴει ἄξιον εἶναι ἐγκαλεῖν αὐτῷ, διὰ 
δὲ τὸ ταχέως καὶ τοῖς τυχοῦσι πιστεύειν ἄξιον: Οὐκ ἔγωγ", 
εἶπεν. Τί οὖν, ἔφη, ἐγκαλεῖς αὐτῷ; "Όει ἁμαρτάνει, πρὸ 
τοῦ σχέφασθαι ταχέως πιστεύων τοῖς τυχοῦσιν. Αλλ’ εὖ 

386 ιοβραδέως ἐπίστευσε πρὸ τὀῦ σκέψασθαι, οὐκ ἂν ἡμάρτανεν: 
Μὰ «ἱ εἶπεν, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἡμάρεανεν ἂν οὐδὲν ἦτ- 
τον. ἀλλ οὐ τοῖς τυχοῦσιν οἶμαι δεῖν πιστεύει. Εἰ δὲ 

μὴ πιστεύειν τοῖς τυχοῦσιν, ἔφη, οἴε δεῖν, ἀλλὰ τοῖς 
ἀγνῶσι, πῶς προσήκει ταχέως πιστεύειν; ἀλλὰ πρότερον 

086 15 οἴει δεῖν σκέφασθαι εἰ ἀληθῆ λέγουσιν. "ΕΥΩΥ, εἶπεν. 
᾿Επεὶ οἰκείων καὶ συνήθων, ἔφη, ὄντων οὐ δεῖ σκοπεῖσθαι 
εἰ λέγουσιν ἀληθη. ᾿Ἐγὼ μὲν φαίην ἄν, εἶπεν Ἴσως 
γὰρ καὶ τούτων τινές, ἴφη, λέγουσιν ἄπιστα, Καὶ µάλα, 
εἶπεν. Τί οὖν μᾶλλον, ἔφη, τοῖς οἰκείοις καὶ συρήθεσιν 

αν 2. 4 8. 17. εὐπεῖν a. 
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εὐχὸς πιστεύειν, ἢ τοῖς τυχοῦσιν, ἐστίν: Οὐκ ἔχω, ἔφη, 
εἰπεῖν. Τί δ᾽; εἰ οὐ μᾶλλον τοῖς οἰκείοις πιστεύειν δεῖ ἢ 
τοῖς ευχοῦσιν, οὐκ ἀπίστους αὐτοὺς δεῖ νοµίζειν μᾶλλον 

ἢ τοὺς ευχόντας; ΠΠῶς γὰρ οὔκ: ἔφη. ᾿ἘΕάν οὖν τοῖς 
μὲν οἰκεῖοι ὡὧσε, τοῖς δ' ἀγνῶτες, πῶς οὐ δεήσει τοὺς 5 
αὐτοὺς μᾶλλον αὐτῷ πιστοὺς νοµίζεν; οὐ γὰρ ὁμοίως 
πιστοὺς αὐεοὺς δεῖ νοµίζειν τοὺς οὐιείους καὶ τοὺς ἀγνῶ- 
τας, ὡς φῄς. Οὐκ ἀρέσκει µοι, εἶπεν. Ὁμοίως δ', ἔφη, 

καὶ τὰ λεγόμενα ὑπ αὐτῶν οἱ μὲν πιστεύουσιν, οἱ δ' οὐ 
πιστὰ ἠγήσονται, καὶ οὐδέτεροι ἁμαρτήσονται αὐτῶν. (0 
΄"Ατοπον καὶ τοῦτ', εἶπεν. Ἔπειτα, ἔφη, εἰ ταὐτὰ λέγουσιν 
οἱ οὐκεῖοι καὶ οἱ ευχόντες, πῶς οὐχ ὁμοίως τὰ Ἱεγόμενα 
πιστὰ εἴη ἂν ἢ ἄπιστα; ᾿Ανάγκη, εἶπεν. Οὐκοῦν καὶ 
τοῖς λέγουσιν αὐτὰ ὁμοίως πισεευτέον λέγουσν αὐτάς 
Πιθανόν, εἶπεν. 8 

Τωῦτ) οὖν λεγόντων αὐτῶν ἠπόρουν riot ποτὶ δεῖ 
πιστεύειν καὶ τίσιν οὔ, καὶ πύτερον τοῖς πιστοῖς καὶ τοῖς 

εἰδόσι περὶ ὧν λέγουσιν ἢ τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς γνωρί- 

µοις. περὶ τούτων οὖν πῶς σὐ νομίζεις ; 

3, οὐ om. mei omnes. Έκκκ. — 5. εἰπεῖν ᾱ, — 13. οἱ ante τυχόντες 00. a. 
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Β Ἡμεῖς δὶ καὶ χθές σε πολὺν χρόνον ἀνιμείναμεν, ὦ 

Σίουφε, ἐπὶ τῇ Σερατονίκου ἐπιδείξει, ὅπως ἂν ξυνηκροῶ 
ἡμῖν ἀνδρὸς συφοῦ, πολλά τε καὶ καλὰ ἐπιδεκνυμένον 

πράγματα καὶ λόγω καὶ ἴργῳ' καὶ ἐπεὶ οἳ οὐκέτι ὠόμεθα 
Απαρίσεσθαι, αὐτοὶ ἤδη ἠκροώμεθα τἆνδρός. 

ΣΙ. Ναὶ μὰ τὸν ία" ἀσχολία γάρ µοί τις ἐγένετο 
ἀναγκαιοτέρα, ὥστε μὴ παραμελῆσαι αὐτῆς. οἱ γὰρ ἄρ- 

ϱ Ίοντες ἡμῶν ἐβουλεύοντο χθές' ξυμβουλεύειν οὖν αὐτοῖς 
ἠνάγκαζόν µε. ἡμῖν δὲ τοῖς Φαρσαλίοις καὶ νόµος ἐοτὶ 

ιο τοῖς ἄρχουσι πείθεσθαι, ἂν κελεύωσι ξυμβουλεύειν τινὰ 

ἡμῶν αὐτοῖς. ' 
Σ9. Αλλά καλὺν τό τε τῷ νόμῳ πείθεσθαι, τό τε 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν δεδοξάσθαι εἴβουλον εἶναι, ὥσπερ καὶ 
σὺ δεδόξασαι εὔβονλος εἶναι εἰς τῶν Φαρσαλίων. ἀτάρ, 

5 ὦ Σίσυφε, ἐγὼ γὰρ οὕπω περὶ τοῦ εὖ βουλεύεσθαι τοὺς 

λόγους ἂν δυναίμην ποιῄσασθαι πρὸς σέ, ἠγούμενος καὶ 
Ὦ σχο]ῆς εἶναι πολλῆς καὶ Ἰόγου μακροῦ, ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ 

338 τοῦ βουλεύεσθαι πρῶτον, ὃ τι ἔσειν, ἐγχειρήσαιμ᾽ ἂν 
διαλεχθήναί σοι. ἆφ οὖν ἴχοις ἄν µοι εἰπεῖν αὐτὸ τὸ 

πι βουλεύεσθαι ὃ τί ποτ ἔσει; μή µοι ἢ τὸ εὖ ἢ κακῶς ἢ 
τὸ καὶῶς πως, ἀλλ αὐτὸ µόνον τὸ βουλεύεσθαι, ὁποῖόν 
τι ἐοτίν. ἢ καὶ πάνυ ῥᾳδίως αὐτός γε οὕτως εὔβονλος 
ὤν; ἁλιὰ μὴ ἐμὴ περιεργία ᾗ καὶ τὸ ἐρωτῆσαί σε περὶ 
τούτου; | 

35 ΣΙ. Ἡ σοι γὰρ ἄγνωστόν ἐστιν ὃ τι τὺ βονλεύεσθαι ἐσείν: 
ΣΩ. Ἔμοιγε, ὦ Σΐόυφε, εἲ γέ τι ἄλλο ἐατὶν ἢ ὅπερ 

Κ. τὺ μὴ ἐπιστάμενόν τινα περὶ ὧν ἂν δέῃ ει πράττεειν, 

διαμαντενόµενον καὶ οχεδιάζοντα λέγειν ὃ τι ἂν τύχῃ, 

5. αὐτοῖς omnes. Ἠκκκ. — 18. πρῶτον οἵη. . 

Σ1ΤΣΥΟΦ0Ο Σ. 

εὐκάζοντα καὶ κατὰ ταὐτὰ αὐτῷ, ὥσπερ καὶ οἱ ἀρτιάζον 
τες τῶν ἀνθρώπων, οὐδὶν ἐπιστάμεγοι δή που περὶ τῶν 
ἀρτίων τε καὶ περιττῶν ὧν ἂν ἐν ταῖς χεραὶ ταῖς αὐτῶν 
ἔχωσιν, ὅμως ἐπιτυγχάνουσι λέγοντες περὶ τῶν αὐτῶν τά- 
ληθῆ. πολλάκις μὲν οὖν τοιοῦτόν τι καὶ τὸ βονλεύεσθαέ 5 

ἐστιν, οἷον μηδὲν ἐπισεάμενον περὶ ὧν ἂν βουλεύηταί τις, 
ἀπὸ τύχης εἰπόντα ἐπιτυγχάνειν τὀληθῆ. εἰ μὲν οὖν τοι- 
οὔεόν ἐστι, Ὑιγνώσκω δἡ οἷον τὸ βουλεύεσθαι ἑσείν' εἰ 
μέντοι γε μὴ τοιοῦτόν ἐστιν, οὐκ ἄν πω ἐπισταίμην αὐτύ. 

ΣΙ. Οὐ τοίνυν τοιοῦτόν ἐστιν οἴόνπερ μὴ ἐπίστασθαιιο 
κομιδῇ μηδέν, ἆλλ᾽ οἷον τὸ μὲν εἰδέναι τι τοῦ πράγματος 
ἤδη, τὸ δὲ µηδέπω ἐπίστασθαι. 

Σ8. Ἶρα τοιύνδε τι λέγεις τὸ βου]εύεσθαι πρὸς τοῦ Ἡ 
Φιός; ὥσπερ γὰρ ἂν καὶ αὐτὸς ὑπομαντεύεσθαί µοι δοκῶ 
τὴν διώνοιάν σου περὶ τοῦ εὖ βουλεύεσθωι: οἷον τὸ ζητεῖν 16 
τὰ ῥέλτιστα ἐξευρεῖν τινά ἑαντῷ διωπράξασθαι, µηδέπω 

δὲ ἐπίστασθαι σαφῶς, ἀλλ ὥσπερ ἐν νοήσει τινὶ εἶναι 
τοῦτο. οὐχ οὕτω πως λέγεις; 

ΣΙ. Ἔπωγε, 

Σᾳ. Ζητοῦσι ὃ' οἱ ἄνθρωποι πότερον ἃ ἂν ἐπιστῶν- 3ο 
ται τῶν πραγμάτων, ἢ καὶ ἃ ἂν μὴ ἐπισεῶνται; 

ΣΙ. ᾽αμϕύτερα. 
ΣΩ. 40 οὖν καὶ τοῦθ' οὕτω πως λέγεις, τὸ ζητεῖν 

ἀμφύτερα τοὺς ἀνθρώπους, ἅ ἄν τε ἐπιστῶνται καὶ ἆ ἂν 
μὴ ἐπισεῶνται: Όμοιον ὥσπερ εἴ τις Καλλίστρατον reyrcõ · ας 
σκοι μέν, Όστις ὁ ΚΝαλλίσρατος, μὴ μέντοι ἐπίσταιτο 
ὅπου εἴη ἐξευρεν, οὐχ ὅστις εἴη ὁ Καλλίσερατος. ἀρ' 
οὕτω πως λέγεις τὸ ζητεῖν εἶναι ἀμφότερα: 

» 

δν 

12. τινὲ] τινὰ ΠΠ Ῥγπείον Σ. Βακκκ. — 25. εὖ εἶτις 8. 

.κ--ν — 



3... 390. 

51. Ἔγωγε. 
Σ9. Οὐκοῦν ἐκεῖνο μὲν οὖκ ἂν ζητοίη, τὸν Καλλί- 

ατρατον εἰδέναι, ὃ γε εἰδώς; 
ΣΙ. Οὐ γάρ. 

Σ98. "Ὅπου δέ γε εἴη, ζητοίη ἂν αν. 
ΣΙ. Ἔμδιγε δοκεῖ. 

Σᾳ. Οὐκοῦν οὐδὲ τοῦτο ἐξήτε, ὅπου ἦν ἐξειρεῖν 

αὐτόν, αὲ ᾖδει: ἆλλ᾽ ἐξεῦρεν ἂν εὐθέως: 
ΣΙ. Ναί, 

μυ ΣΣ. Οὐκ ἄρα ταῦεά γε δὴ ζητοῦσιν ἄττ ἂν ἐπι- 
στῶνται οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἃ ὢν μὴ ἐπιοτῶνται, αὣς 
ἔοικεν. εἰ δὲ σοὶ οὗτος ὁ λόγος ἐριστικὺς εἶναι Δοκεῖ, ὦ 
Σίΐουφε, καὶ μὴ τοῦ πράγματος ἕνεκα λέγεσθαι ἆλλ' αὐτοῦ 

Ε τοῦ διαλέγεσθαι µόνον, σκόπει δὲ καὶ ὧδε ἐὰν δοκῆ σοι 
15 οὕτως ἔχειν ὥσπερ καὶ νῦν λέγεται. ἄρα γὰρ οὐὖκ ἐν τῇ 

γεωμετρία οἶσθα τοῦτο γιγνόµενον: ἀγνοουμένην τὴν διά- 
µετρον τοῖς γεωμίτραις, οὐκ εἰ διάμετρός ἐστιν ἢ μή, 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ζητεῖται τοῦτο ὑπ αὐτῶν εὐρεθῆναι, ἆλλ᾽ 
ὁπόση είς ἐστι µέτρῳ πρὸς τὰς πλευρὰς τῶν χωρίων ὧν 

30 ἂν διατέµνη: ἂφ οὐ τοῦτό ἐἶσειν αὐτὸ τὸ ζητούμενον 
περὶ αὐτῆς; 

ΣΙ. Ἔμοιυε δοκεῖ, 
Σ0. Ὅπερφ καὶ ἀγνοεῖται. ἡ }άρ; 
ΣΙ. Πάνυ γε. 

ο. ὅδ, Τί δέ; ὁ τοῦ κύβου διπλασιασμὸς οὐκ οἶσθ” 

δει δπεεῖται τοῖς Υεωμέεραις ἁπόσος τίς ἐσειν εὑρεθῆναι 
λόγρη αὐτὸς δὲ ὁ κύβος οὐ Ρητεῖται αὐτοῖς εἰ rißoe ἐστὶν 

ἢ µή, ἀλλ) ἐπίσεανται τοῦτό γε. ἡ γάρ: 

51. Ναι 

268. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ ἀέρος Αναξαγύφων τε καὶ 
Ἐμπεδοκλέα καὶ τοὺς ἄλλονς τοὺς µεταρσιολέσχας ἅπαν- 
τας οἶσθα ζητοῦντας πότεφον ἄπειρός ἐστιν ἢ πέρας ἔχων : 

51. Ναί 

Σ4. λλ) οὐκ ἐκεῖνο, εἰ αήφ ἐστιν. ἡ γάρ: 

.ὖ ΣΙ. Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. Συγχωφήσαις ἂν οὖν µοι καὶ κατά τῶν ἄλλων 
πάντων οὕτως ἔχειν ἤδη μηδὲν μηδενὶ εἶναι ζητεῖν τῶν 
ἀνθρώπων, ὧν ἂν ἐπίσεηταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον ὧν ἂν μὴ 

ἐπίστηται: 
ϱϱ- Σί. Ἔγωγε. 

Β ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ βουλεύεσθαι τοῦτο ἐδόκει ἡμῖν 
740. εἶναι αὐτό, τὸ ζητεῖν τὰ βέλτισεά τινα ἐξευρεῖν περὶ ὧν 

ἂν δέοιτο διαπρώττεσθαι αὐτῷ; 

5]. Ναί. 

“6 Σ.. Τὸ δὶ ζητεῖν γε, ὅπεφ τὸ βοπἱεύεσθαι ἦν περὶ 
τῶν πραγμάτων. ἡ γάρ: 

0 
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ΣΙ. Πάνυ μὲν οὐν. 

24. Οὐκοῦν σκεπτέον ἡμῖν ἐσεὶ νῦν ἤδη τί ἐστιν 

ἐμποδὼν τοῖς ζητοῦσι περὶ ὧν ἂν τὴν ζήτησιν ποιῶνται 
εἰς τὸ ἐξευρεῖν. . 

ΣΙ. Ἔμοιγε δοκεῖ, 5 
Σ0, αρ οὖν ἅλο τι φαίηµεν ἂν αὐτοῖς ἐμποδὼν 

εἶναι ἢ τὴν ἀνεπιστημοσύνην, ο 
ΣΙ. ἍΣκοπῶμεν νἠ ία. 

28. Ὑπερφυῶς μὲν οὖν, τὸ λεγόμενόν γε, πάντα 
κάλων ἐφέντες καὶ πᾶσαν φωνὴν ἀφιέντες. ἄθφει δὲ δὴ 1ο 
μετ’ ἐμοῦ τόδε' ἀρά γε νομίζεις οἷόν τέ τι εἶναι ἀνθρώπῳ 
περὶ μουσικῆς βουλεύεσθαι, μήτε ἐπισταμένῳ περὶ µονσι- Όλα 
κῆς, μηδὲ ὅπως ἢ κιβαρισεέον εἴη αὐτῷ ἢ ἄλλο τι τῶν 
κατά µονσικὴν πονητέον: 

ΣΙ. Οὐκ ἔγωγε Π 

254. Τί δαὶ περὶ σερατηγίας ἢ κυβερνητικῆς; τὸν μὴ 
ἐπιστάμενον µηδέτερα τούτων οἴει ἴχειν ἄν τι βουλεύεσθαι Ὁ 
περὶ τούτων τοῦ ἑτέρου, ὃ τι ποιητέον εἴη αὐτῷ; ὅπως 

ἢ στρατηγητέον ἢ κυβερνητέον ἐκείνῳ αὐτῷ τῷ μὴ ἐπι- 
σταµένῳ μήτε στρατηγεῖν µήτε χυβερνᾷν; ο 

Σι. Οὐψ. 
Σ9,. Ἡ καὶ περὶ τῶν ἄλλων οὖν ἁπάντων οπως 

ἀξιοῖς ἔχειν, περὶ ὧν ἂν μὴ ἐπίστηταί τις, μὴ εἰδέναι 
μηδὲ βουλεύεσθαί πω δυνατὸν τῷ μὴ ἐπισεαμένῳ περὶ 
αὐτῶν: τη 

Ἔγωγε. 
Σ5. ᾽λιὰ ζητεῖν περὶ ὧν ἄν τις μὴ ἐπιστήμων ἡ. 

ἡ γάρ; 
ΣΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Τὺ μὲν αὐτὸ ἄρα οὐκ ἂν ἴτι εἴη τὺ ζηεεῖν εῷ πο 

βουλεύεσθαι. 
ΣΙ. Πῶς δή; 
Σ6. Όει τὸ μὲν ξητεῖν ἐστὶ δή που ἐπὶ τούτοις οἷς 

ἂν μὴ ἐπίστηταί τις, τὸ δὲ βουλεύεσθαι οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι 
δοκεῖ περὶ ταῦτα ἀνθρώπῳ, περὶ ἃ ἄν τις μὴ ἐπιστήμων 

ᾗ- ἢ οὐχ οὕτως ἐλέχθη: 
ΣΙ. Πάνυ γε. 

29. Οὐκοῦν ὑμεῖς χθὶς ἐζητεῖτε τὰ βέλτιστα ἐξευρεῖν 
τῇ πόλει, οὐκ ἠπίστασθε δὲ αὐτά. εἰ γὰρ ἠπίστασθε, 
οὐκ ἂν ἔτι δή που ἐζητεῖες αὐτά, ὥσπερ οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ο 
ὧν ἂν ἐπιστώμεθα ζητοῦμεν. ἡ γάρ 

ΣΙ. Οὐ γὰρ οὖν. - 

29. Πότερον οὖν σοι δοκεῖ χρῆναι, ὦ Σίσυφε, ἂν 
μή ἐπίοτηταί τις, ζητεῖν ἢ µανθάνειν: 

ΣΙ. Μανθάνειν ἔμοιγε νἠ ία. ο 
Σ0. Ὀρθῶς γὲ σοι δοκεῖ. ἀλλ’ ἀρά γε καὶ διὰ τοὺτό 3909 

δὴ a. — 15. ἂν 
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σοι δοκεῖ χρῆναι µανθάνειν μάλλον ἢ ζητεῖν, διότι θᾶτ- 

τον ἂν καὶ ῥᾷον ἐξεύροι τις, εἰ παρὰ τῶν ἐπισταμίνων 

µανθάνοε, ἢ εἰ αὐτὸς ὁ μὴ εἰδὼς ζητοίη: ἢ δι ἄλλο τε; 

ΣΙ. Οὐκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
5 ΣΩ. Τί οὖν οὐκ ἀμελήσαντες χθῖς ὑμεῖς τοῦ βονλεύ- 
εσθαι περὶ ὧν ἂν μὴ ἐπίστασθε, καὶ τοῦ ζητεῖν τὰ βέλ- 
ειστα διαπράττεσθαι ἐν τῇ πόλει, ἐμανθάνετε παρὰ τῶν 

Β ἐπισταμένων τινός, ὕπως ἂν ἐδύνασθε τὰ βέλτιστα ὅδια- 
πράττεσθαι τῇ πόλει; ἆλλ’ ἐδοχεῖτέ µοι τὴν ἡμέραν ὅλην 

ιοτὴν χθὶς αὐτοσχεδιώζοντες καὶ διαμαντευόµενοι καθήῆσθαι 
περὶ ὧν οὐκ ἠπίστασθε, ἁμειήσαντες µανθάνειν, οἳ τε 
ἄρχοντες τῆς πόλεως καὶ σὐ μετὰ τούτων. ἴσως ὅ' ἂν 

φαίΐης ταῦτα ἐμοί τε εἶναι πεπαιγμµένα πρὺς σε, τοῦ ὅια- 

λεχθῆναι µόνον εἴνεκα, σοέ τε οὐκ ἐσπουδασμένως ἆπο- 
65 δεδεῖχθω: ἀλλὰ τοῦτό γε πρὸς Οἱός, ὦ Σίσυφε, σκόπει 

νῦν σπουδῇ' εἰ δοθείη τὸ βονλεύσασθαί τι εἶναι, καὶ μὴ 
ὥσπερ νῦν οὐδὲν ἐξευρίσκεται ἀλλοίον ἢ ὅπερ ἐπιστήμη 
τε καὶ εἰκασία καὶ σχεδιασμός, ὀνόματι σεμνοτέρῳ µόνον 
κεχρηµένον τούτω, ἄλλῳ ὅ' οὐδενί: ἀφ ἂν οἴει αὐτῷ ὅιε- 

30 νεγκεῖν τι ἱτέρους ἑτέρων πρὸς τὸ εὖ βουλεύεσθαί τε καὶ 

εὐβούλους εἶναι, ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιοτήμαις 
ἁπάσαις διαφέρουσιν ἕτεροι ἑτέρων, τέκτονες τεκτόνων 

Ὦ ᾖατροί τε ἑατρῶν αὐληταί τε αὐλητῶν; οἳ τε ἄλλοι ὅημι- 
ουργοὶ ἅπαντες, αὐτοί τε αὐτῶν διαφέφονσιν; ὥσπερ καὶ 

15 οὗτοι οἱ ἐν ταύταις ταῖς τέχναις, ἢ οὕτω καὶ ἐν τῷ βου- 

λεύεσθαι οἵει ἄν τι διενεγκεῖν ἱεέρους ἑεέρων; 
ΣΙ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Εἰπὶ δή µοι' οὐχ ἅπαντες οἵ τε εὖ βονλενόµενοι 

καὶ «οἱ κακῶς περὶ μελλόντων τινῶν ἴσεσθαι βουλεύονεαι; 
“ο. ΣΙ. Πάνυ γε. 

Σ9. "άλλο τι οὖν ἢ τὰ μέλλοντα οὕπω ἐσείν: 
ΣΙ. Οὐ γὰρ δή. 

Σ0. Εἰ γὰρ εἴη, οὐκ ἂν ἔτι δή πον μέλλοι ἔσεσθαι, 

E ἀλλ εἴη ἂν ἤδη. ἡ γάρ: . 
ΣΙ. Ναί. 

Σ0. Οὐκοῦν εἰ µήπω ἐσείν, οὕτως οὐδὶ γέγονε τὰ 
μἡ ὄντα; 

ΣΙ. Οὐ γάρ. 
39. Οὐκοῦν εἰ µήπω μηδὲ γέγονεν, οὕπω οὐδὲ φύ- 

έοσιν ἔχει οὐδεμίαν αὐτῶν. 
ΣΙ. Οὗ γὰρ οὖν. 
Σ9. "Αλλο τι οὖν ἢ οἵ τε εὖ βουλευόμενοι καὶ οἱ κακῶς 

ἅπαντες βουλεύονται περὶ πραγμάτων οὔτε ὄνεων οὔτε 
γεγενηµένων οὔτε φύσιν οὐδεμίαν ἐχόντων, ὄταν περὶ τῶν 

16 μελλόνεων βονλεύωνταε; 

543 

9. τῇ] ἐν τῇ Θα. — τὸ. εὐ] τῷ omnes praeter Zoa. 
16, δοκοῖ a. 

ΣΙΣΤΦΟΣ. 

24. Φαίνονταί γε. 

ΣΩ, «οοκεῖ οὖν σοι δυνατόν εἶναι τοῦ μὴ ὄντος τν- 

χεῖν τινὶ ἢ εὖ ἢ κακῶς: 
ΣΙ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

ΣΩ, ᾿ἸἘΕγώ σοι φράσω, ὃ γε βούλομαι εἰπεῖν. σκόπει 5 
γάρ. πῶς ὤν τοξοτῶν πολλῶν διαγνοίης τόν εε Ἰφηστὸν 
καὶ τὸν πονηρὺν ὅστις εἴη αὐτῶν: ἢ τοῦτο μὶν οὐ χαλε- 
πὸν εἰδέναι; ἴσως γὰρ ἂν κελεύοις αὐτοὺς ἐπὶ σκοποῦ 
τινὸς τοξεύειν. ᾖ γάρ; 

ΣΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 1ο 
24. Οὐκοῦν καὶ τὸν πλειστάκις βάλλοντα τοῦ σκοποῦ 

κατ᾿ ὀρθὸν κρίνοιρ ἂν νικᾶν: 
ΣΙ. Ἔγωγε. 

Σ56. Ed δὲ σκοπὸς μηδεῖς εἴη κείµενος αὐτοῖς τοῦ 
τοξεύειν, ἀλλ ἕκαστος βάλλοι ὅπως βούλοιτο, πῶς ἂν 15 
διαγνοίης τὸν εὖ ἢ κακῶς τοξεύοντα αὐτῶν; 

ΣΙ. Οὐδαμῶς. β 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τοὺς βουλενομένους ἢ εὖ ἢ κακῶς, 

εἰ μὴ ἐπίσταιντο περὶ ὕτου βουλεύοιντο, «ἀπορήσειας ἂν 
διαγρώναι; * - 

ΣΙ. Ἔγωγε. 544 
24. Οὐκοῦν εἰ περὶ μελλόνεων πραγμάτων βουλεύ- 

ονται οἱ βουλενόμενοι, περὶ τῶν οὐκ ὄνεων βουλεύονται: 
ΣΙ. Πάνυ γε. 
Σ0. Οὐκοῦν τοῦ γε μὴ ὄντος οὐγ οἷόν t οὐδενὶ τυ- 35 

χεῖν ἐστί. πῶς γὰρ ἂν τίς σοι δοκεῖ τοῦ μὴ ὄντος δύνα- Ἰδί 
σθαι τυχεῖν; ιν 

ΣΙ. Οὐδαμῶς. 
25. Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐκ ἔσει τοῦ μὴ ὄντος ευγχάνειν 

οἷόν τε, οὐδεὶς ἂν ἴτι περὶ τῶν μὴ ὄντων βουλευό- ο 
μενος τυγχάνοι. τὰ γὰρ μέλλοντα τῶν οὐκ ὄνεων ἐσείν. 
ἡ γάρ; 

Ἔμοιγε δοκεῖ, 
ΣΩ. Οὐκοῦν οὐδ' ὁ μὴ τυγχάνων εν μµελλόντων, 

οὐδεὶς ἂν οὔτ) εὔβονλος οὔτε κακόβονλος εἴη ἀνθρώ- 1 
πων ἔτι. 

ΣΙ. Οὐ φαίνεται. 
20. Οὐδέ γε εὐβουλότερος οὐδὲ κακοβουλότερος ἔτε- 

eos ἑτέρου εἶναι, εἰ καὶ μὴ ἐπιτυχέστερος καὶ ἀποτυχέ- 
σεερος εἴη τοῦ μὴ ὄντορ. 

ΣΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 

Σ0. Πρὸς τί οὖν ποτὶ ἀποβλέποντες ἄνθρωποι πρᾶγ- 
µα ἁποκαλοῦσιν ἀνθρώπους εὐβούλους τε καὶ κακοβού- 

λους εἶναί τινας; αρά γε ἄξιόν ἐσει καὶ αὖθίς ποτε περὶ 

αὐτοῦ ἐνθυμηθῆναι, ὦ Σίσυφε; 16 

— 26. µή πως Ἔα. -- 3. μπι Ἠθκκοτυ οππ, ο. 

στο φαί , Ἰθτνν 
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᾿Ετυγχάνομεν περιπατοῦντες ἐν τῇ στοᾷ τοῦ «ιὸς τοῦ 
ἠλευθερίου ἐγώ τε καὶ Ἐφνξίας ὁ Σεειριεύς" εἶτα προσ- 
ηλθέτην ἡμῖν Αφιτίας τε καὶ Ἐφασίστρατος ὁ Φαίακος 
τοῦ ᾿Ερασιστράτου ἀδελφιδοῦς. ἐεύγχανε δὲ τότε νεωστὶ 

Απαρὼν ἀπὸ Σικελίας καὶ τῶν τόπων τούτων ὁ Ἐφασίστρα- 
Β τοφ. προσεθὼν ὅ' ἔφη, Χαῖρε, ὦ Σώκρατες. Καὶ σύ γε, 

ἦν o ἐγώ" τί γάρ: καινόν τι ἀπὺ Σικελίας ἔχεις λέγειν 
ἡμῖν; Καὶ πάνυ. ἀλλὰ βούλεσθ', ἴφη, πρῶτον καθιζώ- 

µεθα; κέκµηκα γὰρ χθὶς βαδίσας Μεγαρύθεν. Πάνυ Υ, 

10 εὐ δοκεῖ. Τί οὖν, ἴφη, βούλεσθε πρῶτον ἀκούεν τῶν 

ἐκεῖ; πύτερον περὶ αὐτῶν ἐκείνων ὃ τι πράώττονσιν, ἢ 
ὅπως πφρὺς τὴν πόλιν ἴχουσι τὴν ἡμετέραν; ἐκεῖνοι γὰρ 
ἐμοὶ δοκοῦσι πεπονθέναι πρὸς ἡμᾶς οἰόνπερ οἱ σφῆκες. 

6 καὶ γὰρ τούτους ἐών εις κατὰ σμικρὺν ἐρεθίζων ὀργίσῃ, 

15 ἅμαχοι γίγνονται, ἕως τις αὐτοὺς ἐπιθέμενος πανοικὶ 
ἐξέλῃ. οὕτως οὖν καὶ οἱ Σηρακόσιοι, εἰ µή τις ἔφγον 
ποιησάµενος σφόδρα µεγάλῳ στόλῳ ἦξει ἐκεῖσε, οὐκ ἔστιν 
ὅπως ἐκείνη ἡ πόλις ἔσται ποτὶ ἡμῖν ὑποχειρία. ὑπὸ δὲ 
τῶν σμικρῶν τούτων ἂν μᾶλλον ὀργίζοιντο, οὕτως ὡς ἂν 

30 μάλιστα χαλεπώτατοι εἴησαν. πεπόµφασι δὲ καὶ νῦν ὡς 
υ ἡμᾶς πρέσβεις, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκεῖ, βουλόμενοί τι ἑξαπα- 

56 τεῆσαι τὴν πὀλν. Μεταξὺ δὲ ἡμῶν διαλεγοµένων ἐκυχέ- 
την οἱ Συφακόσιοι πρέσβεις παριόντες. εἶπεν οὖν ὁ Ἔρα- 
σίσερατος, δείξας εὖς τὸν ἕνα τῶν πρέσβεων, Οὗτοσὶ 

ασ μέντοι, ἴφη, ὦ Σώκρατες, πλουσιώτατός ἐσει τῶν Σικε- 
λιωτῶν καὶ Ἰκαλιωτῶν. πῶς ὃ' οὐχί, ἴφη, ὦ γε ὑπάρχει 
γῆ τε ἄφθονος οὕτως, ὥστε εὐπορίαν εἶναι, εἴ εις βού- 
λοιτο, πάνυ πολλὴν γεωργεῖν: καὶ αὕτη μὶν τοιαύτη οἴα. 
οὐχ ἱτέρα ἄλλη ἓν γε τοῖς Ἓλλησιν, ἔτι δὲ τἆλλα τὰ εἰς 

ιο πλοῦτον ἥκοντα ἅπαντα, ἀνδράποδα καὶ ἵπποι καὶ χρυ- 
σὸς καὶ ἄργυρος. Ορῶν ὅ᾽ ἐρὼ αὐτὸν ἀναγόμενον, ὡς 

393 ἀδολεσχήσοντα περὶ τῆς οὐσίας εῆς τοῦ ἀνθρώπον, ἠρό- 
µη», Ti δαί, ὦ ᾿Ερασίσερατε; ἀνὴρ ποῖός τις εἶναι δοκεὶ 
ἐν τῷ Σικελία; Οὗτος, ἔφη, Σικελιωτῶν καὶ Ἰκαλιωτῶν 

4ὖ καὶ δοχεῖ καὶ ἐστι πλέον πάντων πονηρύτατος ἢ ὅσῳ 

43. προσελθέτην a. -- 
ἁπλᾶ τὰ abe. — 33. δαί] δέ α. 

7. καινόν Ἐἰκείνοτως: καλόν ασ, -- 

ΕΡΥ ΣΤ Α Σ. 

πλουσιώτατος, οὕτως ὥσε εἴ τινα βούλει Σικελιωτῶν 
ἐρωτᾷν ὄνεινα πονηρότατον νομίζει εἶναι καὶ πλουσιώτα- 

τον, οὐδεὶς ἂν φήσειν ἄλλον ἢ τοῦτον. Οὐηθεὶς δ᾽ 
αὐτὸν ἐγὼ οὐ περὶ σμικρῶν τὺν λόγον ποιεῖσθαι, ἀλλὰ 
περὶ τῶν µεγίσεων δοκούντων εἶναι, ἀρετῆς τε πέρι καὶ 5 

πλούτου, ἠρόμην πύτερον ἂν φαίη πλουσιώτερον εἶναι Β 
ἄνθρωπον, ὕτῳ ὂν τυγχάνει τάλαντον ἀργυρίου, ἢ ὕτῳ 
ἀγρὸς ἄξιος δυοῖν ταλάντοιν. Οἶμαι μὲν ἐγώ, ἔφη, ὕτῳ 
ἀγρός. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, καὶ εἰ 
τυγχάνοι τω μάτια ὄντα ἢ σερώµατα ἢ τἆλλα ἔτι πλέο- 19 
νος ἄξια ἢ ὅσου τῷ ἑένῳ, οὗτος εἴη ἂν πλουσιώτερος. 
Συνίφη καὶ εαῦτα. Εέ δέ τίς σοι διδοίη αἴρεσιν τούτου», 

πότερον ἂν βούλοιο; ᾿Ἐγὼ μὲν ἄν, ἔφη, τὸ πλείστου ἄξιον. C 
Ποτέρως ἂν οἰόμενος πλουσιώτερος εἶναι; Οὕτως. Νυνὶ 
μὲν ἄρα φαίνεται οὗτος ἡμῖν ὤν πλονσιώτατος, ὕστεις ι” 
πλείστου ἄξια κέκτηται; Ναΐν ἔφη. Οὐκοῦν, ήν ὅ' ὑώ, 
οἱ ὑγιαίνοντες τῶν καμνόντων πἱουσιώτεροι ἂν εἴησαν, 
εἴπερ ἡ ὑγίεια πλείονος ὄξιον κτῆμα ἢ τὰ τοῦ κάµνοντος 
χρήματα. οὐδείς γ ἂν οὖν ἄσεις οὐχὶ προειµήσειεν ὑγιαί- 
γειν ὀλίγον κεκτηµένος ἀργύριον, μᾶλλον ἢ τὰ βασιλέως 1ο 547 

τοῦ μεγάλου χρήματα πεκτηµένος νοσεῖν, δῆλον ὅτι πλείο- ϐϱ 

νος ἄξιον οἰόμενος εἶναι τὴν ὑγίεαν. οὐ γὰρ ἄν ποτε 
προηρεῖτο, εἰ μἡ προτιµότερον ἡγείεο είναι τῶν χρηµά- 

των. Οὐ γάρ. Οὐκοῦν καὶ εἴ ει ἄλλο φαίνοιεο πλείονος 
ἄξιον τῆς ὑγιείας, ὁ τοῦτο κεκτηµένος, οὗτος ἄν πλουσιώ- 3 

τατος εἴη. Να. Εἰ δὲ δή εις ἡμᾶς νυνὶ προσελθὠν 

ἔροιτο, Ὁ. Σώκρατες καὶ Ἐφυξία καὶ ᾿Εφασίσερατε, ἔχοιτ᾽ 

ἂν εἰπεῖν µοι τί ἐσεων ἀνθρώπῳ π]είσεου ἄξιον κτήμα; Ε 
ἄρά γε τοῦτο ὃ κτησάµενος ἄνθρωπος ἄριστα βου]εύοιο 742 
περὶ τούτον, ὅπως ἂν βέλειστα διαπράττοιτο τά τε αὐτὸς 1ο 

αὐτοῦ πράγματα καὶ τὰ εῶν φίλων; τί ἂν εἶναι τοῦτο 
φήσαιµενς ᾿Εμοὶ μὲν δοκε, ὦ Σώκρατες, εὐδαιμονία 

πλείστου ἄξιον ἀνθρώπῳ εἶναι. Καὶ οὐ κακῶς γ, ἴφην 
ἐγώ: ἀλλ ἀφά γε τούτους ἂν τῶν ἀνθρώπων εὐδαιμο- 
νεστώτους ἠγησαίμεθα εἶναι. οἵεινες μάλιστα εὖ πράττοιεν: τν: 

16 οἱ 12. Συρακούσιοι a. — 30. ἅπαντα Baiterus: 

ὁ, μικρῶν ᾱ, -- 7. ὃν 48 Σ42ΗΕΣ: δύο αἲο. — τάλαντον Σ: τάλαντα αὖο. — το. τυγχάνει ᾱ. -- ἔτι] ἐπὶ 
mei omnes. Βεκκ. — 11, ἂν εἴη α. — 14. Οὕτω a. — 19. Υ) γὰρα. — 39. Deest ἂν νο anté ἄνθρωπος vel ρονί 
ἄριστα. Βαιτ, — 20. διαπράττοιτο Balterus: ἀίαν πράττοιτο ἠλυεῖ drunes, λίαν πράττοι αἲ ο. 
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Ἐμοὶ γοῦν δοκοῦσιν. Οὐκοῦν ἂν οὗτοι ἄριστα πρώττοιεν, 
ὅσοιπερ καὶ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν περὶ σφᾶς αὐτοὺς 
καὶ περὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τὰ δὲ πλεῖστα κατορ- 

θοῖεν; Πάνυ γε. Οὐκοῦν οἱ ἐπισεάμενοι τὰ κακὰ καὶ 

394 οτὰ ἀγαθά, καὶ ὅσα πρακτέα καὶ ὅσα μή, οὗτοι ἂν ὀρθό- 
εατα πράττοιεν καὶ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν; Συνεδόκει 
καὶ ταῦτα. Νῦν ἄρα ἡμῖν φαίνονται οἱ αὐτοὶ ἄνδρες 
σοφώτατοί τε καὶ ἄριστα πράετοντες καὶ εὐδαιμονέστατοι 
καὶ πλονσιώτατοι, εἶπερ ἄρα ἡ σοφία τὸ πλείσεου ἄξιον 

10 κτῆμα φαίνεται. Ναί. αλλ’, ἔφη ὑπολαβὼν ὁ Ἐφασίστρα- 
τος, ὦ Σώκρατες, τέ ἂν ὄφελος εἴη τῷ ἀνθρώπω, εἰ σο- 

Ἡ φώτερος μὲν εἴη τοῦ Νέστορος, τὰ d' ἐπιτήδεια τὰ πρὸς 

τὴν δίαιταν μὴ τυγχάνοι ἔχων, σαία καὶ ποτὰ καὶ μάτια 

καὶ εἴ τι ἆλλο τῶν τοιούτων ἐσεί; τί ἂν ἡ σοφία ὧφε- 
Ιαλοίη; ἢ πῶς ἂν οὗτος πλουσιώτατος εἴη, ὃν γε οὐδὲν 

καλύει πτωχεύειν, μηδενός Υ εὐποροῦντα τῶν ἐπιτηδείων; 

Σφόδρα οὖν ἐδόκει καὶ οὗτος λέγειν τι. ᾽λλὰ πύτερον, 
548 ἦν ὁ᾽ ἐγώ, ὁ μὲν τὴν σοφίαν κεκτηµένος πάθοι ἂν τοῦτο, 

εἰ ἐνδεῆς γένοιτο τούτων" εἰ δέ τις τὴν Πουλντίωνος οὐχίαν 

340 κεκτηµένος εἴη καὶ πλήρης εἴη χρυσίου καὶ ἀργυρίου ἡ 
οὐκία, οὐκ ἂν δεηθείη οὐδενός; Αλλ', ἔφη, τοῦτον μὲν 

οὐδὲν κωλύει αὐτίκα νῦν διαθέµενον τὰ κεήµατα ἔχειν 
ἀντ αὐτῶν τούτων, ὠνπερ καὶ τυγχάνει δεόµενος εἰς τὴν 
δίαιταν, ἢ καὶ νόμισμα ἀνθ' ὅτου ταῦτα δυνήσεται πορί- 

ᾧἔεσθαι, καὶ ἁπάντων εὐπορεῖν παραχρῆμα. Εἴ γε ευγχά- 

ροιεν, ἔφην ἐγώ, οἱ ὄντες ἄνθρωποι δεόµενοι τοιαύτην 
σφίσιν οἰκίαν γενέσθαι μᾶλλον ἥπερ τὴν ἐκείνου σοφίαν, 

i ἐπεὶ εἴ γε τοιοῦτοι εἴησαν οἷοι τὴν τοῦ ἀνθρώπου σοφίαν 

περὶ πλείονος ἡγεῖσθαι καὶ τὰ ἀπὸ ταύτης γιγνόμενα, 

10 πολὺ μᾶλλον οὗτος ἴχοι διατίθεσθαι, εἴπερ τυγχάνοι τι 

δεόµενος καὶ βούλοιτο καὶ αὐτὴν καὶ τὰ ἔργα τὰ ἀπὸ 

ταύτης διατίθεσθαι. ἢ τῆς μὲν οἰκίας ἤ τε χρῆσις πολλὴ 

τυγχάνει οὖσα καὶ ἀναγκαία, καὶ μεγάλα τῷ ἀνθρώπῳ 
τὰ διαφέραντα τὰ πρὸς τὸν βίον, ἐν τῇ τοιαύτῃ οὐἰκίᾳ 

13 οἐκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν σμικρῷ καὶ φαύλω οὐμδίω: τῆς δὲ 

Κ σοφίας ἥ τεχρεία ὀλίγου ἀξία καὶ τὰ διαφέροντα σµικρά, 

ἢ σοφῷ ἢ ἀμαθεῖ εἶναι περὶ τῶν μεγίστων; ἢ τούτον 

μὲν καταφρονεῖν τοὺς ἀνθρώπους καὶ μὴ εἶναι ὠνητάς, 

τῆς δὲ κυπαρίττου τῆς ἐν τῇ οὐκίᾳ καὶ Πεντελικῶν λίθων 

0 πολλοὺς τοὺς δεοµένους τε καὶ βουλομένους πρίασθαι ; 

οὕκουν ἂν εἴ Υε σοφὸς εἴη κυβερνήτης οὐδὶ ἰατρὸς σοφὸς 
τὴν τέχνην, ἤ τιν ἄλλην τῶν τοιουτοερόπων τεχνῶν εὖ 

καὶ καλῶς δύνααπο µιταχειρίζεσθαι, οὐδενὸς ὅτου οὐκ ἂν 

ἐντιμότερος εἴη τῶν κατὰ τὰς οὐσίας µεγίστων κτημάτων 

.δό δὲ δυνάµενος εὖ βουλεύεσθαι καὶ αὐτὸς αὐτοῦ πέρι καὶ 

Ἱτέρου, ὅπως ἂν ἄριστα πρφάττοι, οὐκ ἂν ἄρα δύναιτο 

ΕΡΤΣΙΑΣ. 304. 305. 396. 

διατίθεσθαι, εἴπερ βούλοιό γε τοῦτο πράττεω; Ὑπολα- 
βὼν δὲ καὶ ὑποβλέφας ὁ Ἐφυξίας, ὥσπερ τι ἀδικούμενος, 

Σὺ γὰρ ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατεφ, εἰ δέοι σε τώληθῆ λέγειν, 
φαίης ἂν εἶναι Καλλίου εοῦ Ἱππονίκον πλουσιώτερος. καὶ 548 
τοι οὐκ ἂν ἁμαθίστερός γε ὁμολογήσαις ἂν εἶναι περὶ 5 
οὐδενὺς τῶν µεγίστων, ἁλλὰ σοφώτερος" καὶ οὐδὲν μᾶλλον 

διὰ τοῦτο πλονσιώτερος εἷ. Ίσως γάρ, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, σὺ οἴει, 
ὦ ᾿Ερνξία, τουτουσὶ μὲν τοὺς λόγους, οὓς νυνὶ διαλεγό- 
µεθα, εἶναι παιδιών, ἐπεὶ οὐκ ἀληθῶς γε οὕτως ἔχειν, u 
ἀλλ’ ὥσπερ ἐν τῇ πεττείᾳ εἶναι πεττούς, οὓς εἴ τις φέ- 10 
ροιτο, δύναιτ ἂν τοὺς ἀντιπαίζοντας ποιεῖν ἠττᾶσθαι 
οὕτως ὥστε μὴ ἔχειν ὃ τι πρὸς ταῦτα ἀνειφέρωσιν. ἴσως 
οὖν καὶ περὶ τῶν πλουσίων οἴει μὲν οὐδέν τι μᾶλλον 
οὕτως ἴχειν, λόγους δέ τινας εἶναι τοιούτους οὐδέν τι 
μᾶλλον ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖ, οὓς λέγων ἄνθρωπος περι" ιὸ 
γίγνοιτ’ ἂν τῶν ἀντιλεγόντων, ὧς οἱ σοφώτατοι καὶ πλου- 
σιώτατοι ἡμῖν εἰσί, καὶ ταῦτα μέντοι ψενδῆ λέγων ἀληθῆ ϐ 

λεγόντων. καὶ οὐδὲν μὶν ἴσως Θαυμαστόν, ὁμοίως ὥσπερ 
εἰ δύ ἀνθρώπω περὶ γραμμάτων λεγοίτην, ὁ μὲν φάσκων 
τοῦ Σωκράτους ἄρχειν σῖγμα, ὁ δ᾽ ἕτερος ἄλφα" οὗτος Ἡ 
ἂν εἴη κρείττων ὁ Ἰόγος ὁ τοῦ λέγοντος ἄλφα ἢ τοῦ φά- 
σκοντος σίγμα ἀρχήν. Περιβλέφας δὲ πρὸς τοὺς παρόντας 
ὁ Ἐφυξίας, ἅμα γελῶν τε καὶ ἐρνθριῶν, ὥσπερ οὐ παρὼν 

τοῖς ἔμπροσθεν ἀελεγµένοις, ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
οὐ τοιούτους ὤμην δεῖν τοὺς λόγους εἶναι, οἷς µήτ ἂν 50 
πεῖσαι δύναιτό τις µηδένα τῶν παρόντων, μήτ' ἂν ὧφε- 
ληθείη μηδὶν ἀπ αὐτῶν: τίς γὰρ ἂν ἀνθρώπων ποτὶ 
πεισθείη νοῦν ἔχων, ὡς οἱ σοφώτατοι ἡμῖν πλουσιώτατοι; 
ἀλλὰ μᾶλλον, ἐπειδὴ περὶ τοῦ πλουτεῖν διαλέγεσθαι δεῖ, 
ὁπόθεν καλόν ἐσει πλονεεῖν καὶ ὁπόθεν αἰσχρόν, καὶ w 
αὐτὸ τὸ πλούσιον εἶναι ὁποῖόν τί ἐστι, πότερον ἀγαθὸν 
ἢ κακόν. Εἶεν, ἔφην ἐγώ" τοιγαροῦν τὸ λοιπὸν δὴ φι- 
λαξόμεθα” καλώς δὶ καὶ σὺ πομῖς παραινῶν. ἀλλὰ τί Ε 
οὐκ αὐτός, ἐπείπερ εἰσηγεῖ τὸν λόγον, ἐπεχείρησας εἰπεῖν 
πότερον σοὶ δοκεῖ ἀγαθὸν εἶναι τὸ πλοντεῖν ἢ κακόν; ) 

ἐπειδήπερ οἳ γ ἔμπροσθεν λόγοι οὐ περὶ τούτον δοκοῦοί ὀ) 
σοι κἰρῆσθαι ᾿Εμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ ἀγαθὸν εἶναι, ἔφη, 
τὸ πλουτεῖν. "ει δ) αὐτοῦ τι βουλομένου λέγειν, ὑπο- 

κρούσας ὁ Κριτίας, Σὺ γὰρ εἰπέ µοι, ὦ Ἐρνξία, ἀγαθὸν 
ἡγεῖ τὸ πλουτεῖν; Ἔγωγε νὴ ία" ἡ γὰρ ἂν µαινοίµην. ο 
καὶ οὐδένα γε οἶμαι εἶναι ὅστις ἂν οὐγ ὁμολογήσειε ταῦτα. 9 

Καὶ µήν, ἔφη ὁ ἕεερς, καὶ ἐγὼ οἶμαι οὐδένα ὄντινα 
οὐκ ὤν ποιῆσαι ὁμολογεῖν ἐμοὶ ἐνίοις ἀνθρώποις κακὸν 
εἶναι τὺ πλοντεῖν. οὐκ ἂν οὖν, εἴπερ ἀγαθὸν ἦν. κακὸν 396 
ἡμῶν ἐνίοις ἐφαίνεο. Εἶπον οὖν αὐτοῖν ὅτι Εγώ τοι 5 

ἡμᾶς, εὐ μὲν ἐκυγτάνετε περὶ τούτου διαφερόµενοι, ὁπό- 

4. τὺ Uoerkhius; τοῦ ahe. — 19. Ἐρασίσερατος | Εφυξίας Εἰκενογυν, --- 18, Πολυτίωνος οὐ Μοητείο ο. — 
ας, μᾶλλον ἂν οὗτος ἨἩοθοκμίο auetore ο. — ἔχει ᾱ. — ευγχάνει α. — 39. Πεντελίκων ᾱ. -- 8. οὐκοῦν α. 

αν γε οσα. a. — 13, ἀντιφέροναιν α. — 17. ταῦτα µέντοι Ψευδῆ lalterus ταῦτα μὲν τοιαῦτα Ψευδῆ 4615, 
ταῦτα μὶν Φευδῆ Ζ οἳ εοσε. δὲ, ταῦτα τοιαῦτα Ψευδῆ αἲνο, Οἱ. 396 D. Ἐ. 400 Ἡ. 

-- ᾱἩ. ὁ ἑταῖρος Βοθοκὴήως. δεῖν οππήθε. Ἀεκκ. — 11. ὁποῖύν ἄνθρωπον Ἀ. 
— ꝛo et 13. σήμα ᾱ. — 37. δε 
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τερος ὑμῶν ἀληθέστερα ἀέγει περὶ ἱππασίας, ὅπως ἄν τις 
ἄριστα ἱππεύοι, εἶ μὲν αὐτὸς ἐτύγχανον ἱππικὸς ὤν, 

αὐτὸς ἂν ἡμᾶς ἐπειρώμην παύειν τῆς διαφοφᾶς' Πσχυνό- 
µην γὰρ ἂν εἰ παρὼν μὴ καθ’ Όσον οἷός τ᾽ ἦν ἐκώλνον 

ὁδιαφεροµένους' ἢ εἰ περὶ ἱτέρου οὐτινοσοῦν διαφερό- 

Β µενοι μηδέν τι μᾶλλον ἐμέλλετε, εἰ μὴ ὁμολογοῖεε τουτί, 

μᾶλλον ἐχθρὼ ἀντὶ φίλων ἁπαλλαγῆναι: νῦν δέ, ἐπειδὴ 

τετυγήκατε περὶ τοιούτου πράγματος διαφεροµένω, ᾧ 

ἀνάγκη προσχρῆσθαι παρ ὅλον τὸν βίον, καὶ μεγάλα 
ao διαφέρει, πύτερον ἐπιμελητέον ἐστὶ τούτου ὡς ὠφελίμου 

ὄντος ἢ οὗ, καὶ ταῦτα οὐ τῶν φαύλων, ἀλλὰ τῶν µεγί- 
στων Δοκούντων εἶναι τοῖς Ἓλλησω: οἱ γοῦν πατέρες 
τουτὶ πρῶτον τοῖς σφετέροις υἶέσι παραινοῦσιν, ἐπειδὰν 

εἰς τὴν ἡλικίαν τάχιότα ἀφίκωνται τοῦ ἤδη φρονεῖν, ὡς 
Ευ 16 δοκοῦσι, σκοπεῖν ὁπόθεν πλούσιοι ἔσονται, ος, ἂν μέν τι 

ἔχῃς, ἄξιός του εἶ, ἐὰν δὲ µή, οὐδενός' εἰ οὖν σπουδά- 

ἔεται μὲν οὐτωσὶ σφύδρα, ὑμεῖς δὲ τἆλ]α συμφερομένω 
περὶ τούτου οὑτωσί µεγάίου πράγματος διαφέρεσθε, ἔτι 

δ᾽ αὖ πρὸς τούτοις περὶ τοῦ πλουτεῖν διαφέρεσθε οὐχ 

30 ὁπότερον μέλαν ἢ λευκὸν οὐδὲ ὁπότερον κοῦφον ἢ βαρύ, 
ἀλλ’ ὁπότερον κακὸν ἢ ἀγαθόν, αἷς ἂν μάλιστα καὶ εἰς 

Ὦ ἔχθραν καταστῆναι, εἰ τῶν κακῶν τε καὶ ἀγαθῶν πέρι 

οδέ διαφέρεσθε, καὶ ταῦτα μέντοι τὰ μάλιστα φίλω τε ὄντε 
καὶ συγγενέε" ἐγὼ οὖν, ὅσον ἂν ἐπ᾽ ἐμοὶ ᾖ, οὐ περιόψοµαι 

15 ὑμᾶς αὐτοὺς αὐτοῖς διαφεροµένους, ἆλλ᾽ εἰ μὲν αὐτὸς 
οἷός τ᾽ ή», φράσας ἂν ὑμῖν ὅπως ἔχει ἔπαυσα τῆς διαφο- 
ρᾶς: νυνὶ δ᾽ ἐπειδὴ αὐτὸς μὲν οὗ ευγχάνω οἷός τ’ ὤ», 
ἡμῶν δ᾽ ἑκάτερος οἴεται οἷός τ εἶναι ὁμολογεῖν ποιῆσαι 

Ε τὸν ἕτερν, Ετοιμός εἰμι συλλαμβάνειν καθ’ ὅσον ἂν δύ- 
Ἀθνωμαι, ἵνα διομολογηθῇ ὑμῖν ὅπως ἔχει τοῦτο. σὺ οὖν, 

ἔφην, ὦ Κριτία, ἐπιχείρει ποιῆσαι ἡμᾶς ὁμολογεῖν, ὥσπερ 

ὑπεδέξω. Αλ’, ἔφη, ἐγὼ µέν, ὥσπερ ἠρξάμην, Ἐφυξίαν 
τοῦτον ἠδέως ἐροίμην ἂν εἰ δοκοῦσιν αὐτῷ εἶναι ἄνθρω- 
ποι ἄδικοι καὶ δίκαιο. Νἡ ία, ἴφη ἐκεῖνος, καὶ σφό- 

as ὅρα μέντοι. Τί δέ; τὸ ἀδικεῖν πότερον κακόν σοι δοκεῖ 

εἶναι ἢ ἀγαθόν; Κοκὸν ἔμοιυε, «οκεῖ δ' ἄν σοι ἄνθρω- 
πος, εἰ μοιχεύοι τὰς τῶν πέλας γυναῖκας ἐπ ἀργυρίω, 

ἀδικεῖν ἂν ἢ οὔ: καὶ ταῦτα μέντοι καὶ τῆς πόλεως καὶ 

τῶν νόμων κωλνύντων; ᾿Αδικεῖν ὢν ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν, 
ἔφη, εἰ μὶν πλούσιος ευγχάνοι ὢν καὶ ἀργύριον δυνατὺς 

ἀναλώσαι ὁ ἄδικός τε ἄνθρωπος καὶ ὁ βουλόμενος, ἑξα- 
3091 µμαρτάνοι ἄν" εἰ δέ γε μἡ ὑπάρχοι πλουσίῳ εἶναι τῷ ἂν- 

Δρώπῳ, οὐκ ἔχων ὁπόθεν ἀναλίσκοι, οὐδ' ἂν διαπράτ- 
τεσθαι δύναιτο ἃ βούλεται, ὥστ' οὐκ ἂν οὐδὲ ἐξαμαρτάνοι. 

15 διὸ καὶ λυσιτελοῖ ἂν τῷ ἀνθρώπῳ μᾶλλον μὴ εἶναι π]ου- 
σίῳ, εἴπερ ἧττον διαπράξεται ἃ βούλεται" βούλεται δὲ 
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μοχθηρά. καὶ πάλιν αὖ τὸ νοσεν πότερον ἂν φαίης 

κακὸν ἢ ἀγαθὸν εἶναι; Κακὸν ἔγωγε. Τί δέ; δοκοῦσί 

τινες σοι ἀκρατεῖς εἶναι ἄνθρωποι; Ἔμοιγε, Οὐκοῦν εἰ 
βέλτιον εἴη πρὸς ὑγίειαν τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ ἀπέχισθαι ἩΒ 
στων καὶ ποτῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἡδέων δοκούντων ὃ 
εἶναι, ὁ δὲ μὴ οἷός τ’ εἴη δι’ ἀκράτειαν, βέλτιον ἂν εἴη 
τούτῳ τῷ. ἀνθρώπω μὴ ὑπάρχεν ὁπόθεν ἐκποριεῖται 
ταῦτα, μζλὶον ἢ πολλὴν περιουσίαν εἶναι τῶν ἐπιτηδείων: 
οὕτω γὰρ ἂν αὐτῷ οὐκ ἐξουνσία εἴη ἐξαμαρτάνειν, οὐδ' 559 
εἶ σφόδρα βούλοιτο. ᾿Εδόκει οὖν εὖ καὶ καλῶς διειλέχθαι 1ο 
ὁ Κριτίας οὕτως, ὥστ εἰ μὴ ᾖσχύνετο τοὺς παρόντας ὁ ϐ 
Ἐρυξίας, οὐδὲν αὐτὸν ἐκώλνεν ἀναστάντα τύπτειν τὸν 
Κοιτίαν' οὕτως ῴετο μεγάλου εινὸς ἐστερῆσθας, ἐπεὶ αὐτῷ 
φανερὸν ἐγένετο ὅτι οὐκ ὀρθῶς τὸ πρότερον ἐδόξαξε περὶ 
τοῦ πλουτεῖν. καταμαθὼν ὅ' ἐγὼ οὕτως ἔχοντα τὸν 'Ἔφις νο 
ξίαν, καὶ εὐλαβούμενος μὴ ποῤῥωτέρω τις λοιδοφία καὶ 

ἐναντίωσις γένοιτο, Τουτονὶ μὲν τὸν λόγον, Ἱφηρ ἐγώ, 
πρώην ἐν Πυκείῳ ἀνὴρ σοφὺς λέγων Πρόδικος ὁ Κεῖος 

ἐδόχει τοῖς παροῦσι φλυαρεῖν οὕτως, ὥστε µηδένα δύ- ἢ 
»ασθαι πεῖσαι τῶν παρόντων ος ἀληθῆ λέγει. καὶ δῆτα Ἱο 
καὶ µειράκιόν τι σφόδρα νέον προσεὶθὀὸν καὶ σεωμύλον, 

προσκαθιζόµενον, κατεγέλα τε καὶ ἐχλεύαξε καὶ ἔσειεν 

αὐτόν, βουλόμενον λόγον λαμβάνειν ὧν ζλεγε" καὶ μέντοι 
καὶ πολὺ μᾶλλον εὐδοκίμησε παρὰ τοῖς ἀκροωμένοις ἥπερ 
ὁ Πρόδικος. ᾿Αρ' οὖν, ἔφη ὁ Ερασίστρατος, ἴχοις ἂν 3 
ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι τὸν λόγον; Πάνυ μὲν οὖν, ἐὰν ἄρα ἆνα- 
μνησθῶ, ὧδὶ γάρ πως, ὡς ἐγώμαι, εἶχεν, Ε 

Ἠρώτα γὰρ αὐτὸν τὸ µειράκιον ποῶρ οὕἵεται κακὸὺν 
εἶναι τὸ πλουτεῖν, καὶ ὅπως ἀγαθόν. ὁ δ' ὑπολαβών, 
ὥσπερ καὶ σὺ νῦν δή, ἴφη, Τοῖς μὲν καλοῖς κἀγαθοῖς 39 
τῶν ἀνθρώπων ἀγαθόν, καὶ τοῖς ἐπισταμένοις ὅπου δεῖ 

χρῆσθαι τοῖς χρήµασι, τούτοις μὲν ἀγαθόν, τοῖς δὲ µο- 
29ηφοῖς καὶ ἀνεπιστήμοσι κακόν. ἔχει δ’, ἔφη, καὶ τἆλλα 
πράγµατα οὕτω πάντα" ὁποῖοι γὰρ ἂν τινες ὡσιν οἱ 
χρώμενοε, τοιαῦτα καὶ τὰ πράγματα αὐτοῖς αἀνάγκη 18 

εἶναι. καλῶρ δ’, ἔφη, δοκεῖ µοι καὶ τὸ τοῦ ᾿ρχιλόχου 
πεποιῆσθαι, 

καὶ φρονεῦσι τοῖ' ὁκοίοις ἐγκνρέωσιν ἔργμασιν. 
Νὸν ἄφ, ἴφη τὸ µειρώκιον, εἴ τις ἐμὶ σοφὸν ποιοῖ εαὐ- 
την τὴν σοφίαν ἣν οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες σοφοί εἶσν, ἅμα 46 
ἀνάγκη καὶ τὰ ἄλλα πράγρατ᾽ αὐτὸν ἀγαθὰ ἐμοὶ ποιεῖν, 
πρὸς μὲν αὐτὰ ἐκεῖνα μηδὲν πραγματευσάµενον, δει ὅ ᾖ58 
ἐμὶ ἀντ᾽ ἀμαθοῦς σοφὸν πεποίηκεν: ὥσπερ εἴ τις ἐμὲ 
νυνὶ γφαμματικὸν ποιήσειεν, ἀνάγκη αὐτὸν καὶ τἆλλα 

πράγματα γραμματικὰ ἐμοὶ ποιεῖν, καὶ εἰ µονσικόν, µου- & 
σικά΄ ὥσπερ ὅταν ἀγαθὸν ἐμὲ ποιήση, ἅμα ὠγαθὰ καὶ 
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Β τὰ πράγµατα πεποιηκέναι µοι. Οὐ μέντοι ταῦτά γε ξυν- 
έφη ὁ Πρόδικος ἆλλ’ ἐκεῖνα μὶν ὠμολόγε. Πότερον δὲ 

σοι δοκεῖ, ἔφη, ὥσπερ οἰχίαν ποιεῖν ἀνθρώπου ἔργον 

εἶναι, οὕτω καὶ πράγματα ἀγαθὰ ποιῖν; ἤ ἀνάγκη, 
6 ὁποῖ' ἄττ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν γένωνται, εἴεε κακά εἴτε ἀγαθά, 

τοιαῦτα διατελεῖν ὄντα αὐτά; Ὑποπεεύσας δέ µοι δοκεῖ 
ὁ Πρόδικος, ᾗ ἔμελλεν ὁ λόγος χωρήσεσθαι αὐτῷ, σφό- 

6 δρα πανούργως, ἵνα μὴ πάντων τῶν παρόντων ἐνανείον 
φαίνοιεο ἐξελεγχόμενος ὑπὸ τοῦ µειρακίου" µόνῳ μὲν γὰρ 

10 αὐτῷ τοῦτο παθεῖν οὐδὲν Φετο" διαφέρειν ἔφη ὠνθρώπου 
ἔργον εἶναι. Πότερον δὲ σοι, ἴφη, δοκεῖ εἶναι διδακτὺν 
ἡ ἀρετὴ ἢἡ ἔμφυτον; «ιδακτόν, ἔφη, ἔμοιγε. Οὐκοῦν, 
ἔφη, ἂν δοκοῖ σοι ἠλίθιος εἶναι εἴ τις οἴοιτο τοῖς θεοῖςρ 

εὐχόμενος γραμματικὺς ἂν γενέσθαι ἢ μουσικός, ἢ ἑτέραν 
τὸ τινὰ ἐπιστήμην λαβεῖν, ἣν ἀνάγκη µαθόντα παρ ἑτέρου 

D ἢ αὐτὸν ἐξευρόνεα κεήσασθαε; Συνέφη καὶ ταῦτα. Οὐκοῦν, 

ἔφη τὸ µειρώκιο», σύ, ὦ Πρόδικε, ὅταν εὔχῃ τοῖς Θεοῖς 
εὖ πράττειν καὶ ἀγαθά σοι εἶναι, τότε οὐδὲν ἕτερον εὔχει 
ἢ καλὸς κὠγαθὸς γενέσθαι, εἶπερ τοῖς μὶν καλοῖς κώγα- 

αν Θοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ πράγματα τυγχάνει ἀγαθὰ 

ὄντα, τοῖς δὲ φαύλοις µοχθηρά, εἴπερ οὖν τυγχάνει ἡ 
ἀριτὴ διδακεὺς οὖσα, οὐδὲν ἕτερον φαίνοιο ἂν εὐχόμενος 

ἢ διδαχθῆναι ἃ οὖκ ἐπίστασαι. :Εἶπον οὖν ἐγὼ πρὸς 
Ε. τὸν Πρόδικον ὅτι µοι δοκεῖ οὐχὶ φαῦλον πφᾶγμα πεπον- 

αθ θέναι, εἰ τυγχάνει τούτου διηµαρτηκώς, εἰ οἴεται ἡμῖν 
παρὰ τῶν θιῶν ἃ εὐχύμεθα, γενέσθαι ἂν καὶ ἅμα, εἰ 
καὶ σὺ ἑκάσεοτε σπουδῇ βαδίζων εἰς πόλιν, προσευχόµενος 
αἰεῖς παρὰ τῶν Θεῶν δοῦναί σοι ἆγαθά, οὐ μέντοι 
οἶσθα εἰ οἷοί τὲ σοι ἐκεῖνοι ταῦτα δοῦναι ἃ σὺ τυγχάνεις 

40 αἰούμενος, ὥσπερ ἂν εἰ πρὸς τὰς τοῦ γραμματιστοῦ φοι- 
τῶν θύρας ὠντιβολοίης σοι δοῦναι γραμματικὴν ἐπιστήμην 

μηδὶν ἄλλο πραγματευσαμένῳ, ἀλλὰ ἤνεινα λαβὼν πα- 
φαχρῆμα καὶ ὄυνήσει πρύττειν τὰ τοῦ γραμματιστοῦ ἔργα. 
Ταῦτα ἐμοῦ λέγοντος ὁ Πρόδικος ἀντανήγετο πρὸς τὸ µει- 

1ὔ ρώκιον, ὥς ἀμυνούμενος, καὶ ἐπιδείξων ταῦτα ἄπερ σὺ νῦν 

3096 δή, ἀγανακτῶν εἰ φαίνοιτο µάτην τοῖς Φεοῖς εὐχόμενος. 
εἶτα προσε]θὠν ὁ γυµνασίαρχος ἀπαλλάτεεσθαι αὐτὸν ἐκ 
τοῦ γυμνασίου ἐκέλενεν, ὧς οὐκ ἐπιτήδεια τοῖς νέοις δια- 
λεγόμενον’ εἰ δὲ μὴ ἐπιτήδεια, δῇλον ὅτι μοχθηρά. 

μα. Τούτν δή σοι ἕνεκα ταῦτα διρλθον, ἵνα θεάσαιο 
ὡς ἴχονσιν οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν φιλοσοφίαν. εἰ μέν γε 
Πρύδικος παρῆν λέγων ταῦτα, µαίνεσθαι τοῖς παροῦσιν 

ἐδόκει ἂν οὕτως, ὥστε καὶ ἐκβληθῆναι ἐκ τοῦ γυμνασίου" 
Β σὺ δὲ νυνὶ οὕτω σφόδρα δοκεῖς εὖ διειλέχθαι, ὥστε οὐ 
αῦ µόνον τοὺς παρόντας πεῖσαι, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀντιλέγοντα 
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ποιῆσαι ὁμολογεῖν σοι, δῆλον ὅτι ὥσπερ ἐν τοῖς δικαστη- 
ρίοις, εἰ δύ ἄνθρωποι τύχουν τὴν αὐτὴν βαρτυρίων 
μαρτυροῦντες, ὁ μὲν καλὸς κἀγαθὸς δοκῶν εἶναι, ὁ δὲ 

µοχθηρός, διὰ τὴν τοῦ μοχθηροῦ µαρευρίαν οὐδὲν ἄν τι 
μᾶλλον οἱ δικασταὶ πεισθείησαν, ἀλλὰ τυχὸν καὶ τάναντία 5 

ποιήσειαν΄ εἰ δ᾽ ὁ καλὺς κἀγαθὸςρ δοκῶν ταῦτα φήσειε, 
καὶ σφύδρ ἂν δοκοῖ ταῦτα ἀληθῆ εἶναι. ἴσως οὖν καὶ ϐ 
οἱ παρόντες τοιοῦτόν τι πεπύνθασι πρὸς σἳὶ καὶ Πρό- 

δικον" τὸν μὶν σοφισεὴν καὶ ἁλαζόνα ἡγοῦντο εἶναι, ol 
δὲ πολιτικόν τε ἄνδρα καὶ πολὶἰοῦ ἄξιον. εἶτα οἴοφται ιο 
δεῖν µή αὐτὸν τὸν λόγον θΘεωρεῖν, ἀλλὰ τοὺς λέγονεας, 
ὁποῖσί τινες ἂν ὥσιν. Ἁλλὰ μέντοι, ἴφη ὁ ᾿Ερασίστρα- 

τος, ὦ Σώκρατες, εἰ καὶ σκώπτων λέγεις, φαίνεσθαι 
ἔμοιε δοκεὶ ὁ Κριτίας λέγων τι. ᾽Αλλὰ μὰ «ἱ, ἦν δ 555 
ἐγώ, οὐδ' ὁπωσειοῦν. ἀλλὰ εἰ οὐκ, ἐπεὶ ταῦτα εὖ καὶ ι58) 
καλῶς διείλεχθον, οὐ καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ λόγου ἐπετελεσά- 
τήν; δοκεῖ δέ µοι ὑμῖν ἐπίλοιπόν τι εἶναι τῆς σκέψεως, 

ἐπειδὴ τοῦτό γε ἐδόκει ὁμολογεῖσθαι, τοῖς μὲν ἀγαθὸν 
εἶναι, τοῖς δὲ κακόν. λοιπὺν δή σκέφασθαι τί ἐσειν αὐτὸ 

τὸ πλουτείν. εἶ γὰρ μὴ τοῦτο πρῶτον εἴσεσθε, οὐδ ἂν 3ο 

ὁπότερον κακόν ἐσειν ἢ ἀγαθὸν δύναισθε συνοµολογῆόαι. Ε 
ἔτοιμος ὅ᾽ ὑμῖν καὶ ἐγώ, καθ ὅσον οἷός ε ἂν ὦ, συν- 

διασκοπεῖαθαι. φρασώτω οὖν ἡμῖν ὁ φάσκων τὸ πἱουτεῖν 

ἀγαθὸν εἶναι, τούτου πέρι ὅπως τυγχάνει ἔχων. Αλλ’ 

ἐγὼ μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατις, οὐδέν τι περιττότερον τῶν 15 
ἄλλων ἀνθρώπων τὸ πλουτεν λέγω εἶναι" τὸ γὰρ χρή- 
µατα πολλά κεκεῆσθαι, τοῦτο εἶναι τὸ πλουτεῖν' οἶμαι 

δὲ) καὶ Κριτίαν τοῦτον οὐχ ἕτερόν τι τὸ πλουτεῖν οἴεσθαι 
εἶναι. ᾿Ετι μὶν ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, κἂν οὕτως ὑπόλοιπον 

εἴη σκέψασθαι ὁποίά ἐσει χρήματα, ἵνα μὴ ὀλίγον ὕστε- 1ὰ 
ρον περὶ τούτου αὖ πάλιν φαίνησθον διαφεροµένω. αὐ- 
τίκα γὰρ οὖν οἱ Καρχηδόνιοι νοµίσµατι χρῶνται τοιῶδε- 
ἐν δερµατίῳ σμικρῷ ἀποδέδεται ὅσον γε στατῆρος τὸ µέ- 
γεθος μάλιστα" ὃ τι δέ ἐσει τὸ ἐναποδεδεμένον, οὐδείς 
γιγνώσκει, εἰ μὴ οἱ ποιοῦντερ εἶτα κατεσφραγισµένῳ 10 
τούτῳ νοµίζουσε, καὶ ὁ πλεῖστα τοιαῦτα κεκτηµένος, οὗ- 
τος πλεΐστα δοκεῖ χρήματα πεκτῆσθαι καὶ πλονσιώεατος 
εἶναι. εἰ δὲ τις παρ ἡμῖν πλεῖστα τοιαῦτα κεκτηµένος 
Σἴη, οὐδὲν ἂν μᾶλλον πλούσιος εἴη ἢ εἰ φήφους πολλὰς 
τῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἔχοι. ἐν δὲ ακεδαίμονι σιδηρῷ στα- 40 
Όμῷ νοµίζονυσι, καὶ ταῦτα μέντοι εῷ ἀχρείῳ τοῦ σιδήρον' Β 
καὶ ὁ πολὺν σταθμὺν σιδήρου τοῦ τοιούτου κεκεηµένος 
πλούσιος δοκεῖ εἶναι, ἑτέρωθι ὃ’ οὐδενὸς ἄξιον τὸ κεῆμα. 
ἐν δὲ τῇ ὐθιοπίᾳ λίθοις ἐγγεγλυμμένοις χρῶνται, οἷς Το 
οὐδὲν. ὤν ἔχοι χρήσασθαι 4ακωνιιὸς ἀνήρ. ἐν δὲ Σχύθαις ε5 
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τοῖς νοµάσιν εἴ τις τὴν Πουλυτίωνος οὐκίαν κεκτηµένος 

εὔη, οὐδὲν ἂν πλἱουσιώτερος δοκοῖ εἶναι ἢ εἰ παρ ἡμῖν 
τὸν ἀυκαβηττύν. δῆλον οὖν ὅτι οὐκ ἂν εἴη ἕκαστά γε 
τούτων κτήματα, εἴπερ ἴνιοι τῶν κεκτηµένων μηδὶν διὰ 

πτοῦτο πλουσιώτεροι φαίνονται. αλλ ἴστιν, ἔφην, ἕκαστα 
τούτων ὄντα τοῖς μὲν χρήματά τε καὶ πλούσιοι οἱ ταῦτα 
κεκτηµένοι, τοῖς δὲ οὔτε χρήματα οὔτε πλουσιώτεροι διά 
τοῦτο. ὥσπερ γε οὔτε καλά τε καὶ αἰσχρὰ πᾶσι τὰ 
αὐτά, ἀλλ’ ἕτερα ἑτέροις. εἰ δὲ βουλοίμεθα ἐπισκέφασθαι 

οτί δή ποτε τοῖς μὲν Σκύθαις αἱ οὐκίαι οὐ χρήματά εἶσιν, 
ὮῬ ἡμῖν δέ, ἢ τοῖς Καρχηδονίοις μὲν τὰ δέρματα, ἡμῖν δ' 

οὗ, ἢ τοῖς 4ακεδαιμονίαις ὁ σίδηρος χρήµατα, ἡμῖν ὃ’ 
οὔ, ἂἀρ' ὢν οὐτωσὶ μάλιστα ἐξεύροιμεν: αὐτίκα εἴ τις 
᾿Αθήνησι τούτων τῶν λίθων τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ, οἷς οὐδὲν 

ιδχρώµεθα, κεκτηµένος εἴη χίλια τάλαντα οταθµόν, ἔσειν 
κ ὃ τι ἂν πλονσιώτερος νοµίζοιτο εἶναι διὰ τοῦτο; Οὐκ 

ἔμοιγε φαίνεται. Αλλ εἰ τοῦ λυχνίτου ᾖθου κεκεηµένος 
εἴη τὰ χίλια τάλαντα, καὶ σφόδρα πλούσιον φαίηµεν 

Ε εἶναι ἄν; Πάνν γε. Αρά γε, ἔφην, διὰ τοῦτο, ὅτι τὸ 
30 μὲν χρήσιµον, τὺ ὅ᾽ ὠχρεῖον ἡμῖν ἐσείν; Ναι Ἐπεὶ καὶ 

ἐν τοῖς Ἀκύθαις τούτον ἕνεκα αὐτοῖς οἰκίαι οὐ χρήματά 
ἐστιν, ὅτι οὐδεμία αὐτοῖς χρεία οἰκίας ἐστίν' οὐδ ἂν 
προτιµήσειε Σκύθης ἀνὴρ οὐίαν αὐτῷ τὴν καλλίστην 
εἶναι μᾶλλον ῆπερ σίσυραν δερµατίνην' ὅτι τὸ μὲν χρή- 

αδσιμον, τὸ δ᾽ ἀχρεῖον αὐτῷ ἐσείν. αὖθις αὖ ἡμῖν τὸ Καρ- 
χηδόνιον νόμισμα οὐκ οἰόμεθα Ἰρήµατα εἶναι": οὐ γὰρ 
ἔστιν ὃ τι ἂν αὐτῷ ἐκπορισαίμεθα ὅσων δεύµεθα, ὥσπερ 
τῷ ἀργυρίῳ, ὥστ᾽ ἀχρεῖον ἂν ἡμῖν εἴη. ἘΕἰκός γε. "Όσα 
μὲν ἄρα τυγχάνει χρήσιμα ὄντα ἡμῖν, ταῦτα χρήματα” 

30 ὅσα ὅ᾽ ἀχρεῖα, ταῦτα ὅ᾽ οὐ χρήματα. ΓΠῶς οὖν, ἴφη 
ὁ Ἐρυξίας ὑπολαβών, ὦ Σώκρατες; ἡ ἔστιν ὃ τι χρώ- 
µεθα πρὺς ἀλλήλους τῷ διαλέγεσθαι καὶ τῷ βλάπτειν καὶ 
ἑτέροιᾳ πολλοῖς; ἄρα ἡμῖν ταῦτ' ἂν εἴη χρήµατα; καὶ μὴν 

Ξχθήσιμά γε φαίνεται ὄντα. οὐκ αὖ οὐδ' οὕτως ἐφαίνετο 
ασ ἡμῖν Ὁ τί ποτ ἔσει τὰ χρήματα. ὅτι μὶν γὰρ ἀνάγκη 

5357 αχφήσιµα εἶναι, ἑάνπερ μέλλη χρήµατα ἔσεσθαι, τοῦτο μὲν 
ἐκ πάντων ὠμολογεῖεο σχεδόν τι" ἀἱλὰ ποῖα δὴ τῶν χρη- 
σίµων, ἐπειδή γε οὐ πάντα; φέρε δή, εἰ πάλιν ὧδε µε- 

Ἡ ᾖτίοιµεν, ρα μᾶλλόν τι εὐρεθεη ὃ ζητοῦμεν, τί ποτ 
40 ἐσεὶν ὃ χρώμεθα χρήµασι, καὶ πρὺς τί εὕρηται ἡ τῶν 

χρημάτων κκῆσις, ὥσπερ τὰ φάρμακα πρὸς τὸ τὰς νό- 

σους ἁπαλλάττειν: ἴσως γὰρ ἂν ἡμῖν οὕτω μᾶλλον φα- 
νερὸν γένοιτο. ἐπειδὴ ἀναγκαῖον μὲν φαίνεται, ὕσαπερ 
τυγχάνει χρήµατα ὄντα, ταῦτα καὶ χρήσιμα εἶναι, τῶν 

αὐ δὲ χρησίµων γένος τι ὃ καλοῦμεν χρήματα, λοιπὺν ἂν εἴη 

1. Πολυτίωνος cum Μουσείο ο. -- 
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σχέφασθαι. τὰ πρὸς τίνα χρείαν χρήσιμα χρῆσθαι χρή- 
µατά ἐσει. πάντα μὲν γὰρ ἴσως Ἰφήσιμα, ὅσοις γε πρὸς 
τὴν ἐργασίαν χρώμµεῦα, ὥσπερ γε πάντα μὲν τὰ ψυχὴν ϐ 
ἔχοντα ζώα, τῶν δὲ ζώων γένος τι καλοῦμεν ἄνθρωπον. 
εἰ δή τις ἡμᾶς ἔροιεο, τίνος ἂν ἡμῖν ἐκποδὼν γενοµένου 5 

οὐδὲν δεοίµεθα ἰατρικῆς οὐδὲ τῶν ταύτης ἐργαλείων, 
ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν ὅτι εἰ αἳ νόσοι ἁπαλλαγείησαν ἐκ τῶν 
σωμάτων καὶ μὴ γίγνοιντο παντάπασιν, ἢ γιγγόµεναι 
παραχρῆμα ἁπαλλάττοιντο. ἔότιν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἡ 
ὑπτρικὴ τῶν ἐπιστημῶν ἡ πρὸς τοῦτο χρησίµη, πρὸς τὰ1ο 
νόσους ἀπαλλάττειν. εἰ δέ τις ἡμᾶς πάλιν ἔροιτο, τίνος D 
ἂν ἡμῖν ἁπαλλαγέντος οὐδὲν δεοίµεθα χρημάτων, ἆρ ἂν 
ἔχοιμεν εἰπεῖν; εἰ δὲ µή, πάλιν ὧδὶ σκοπώµεθα” φέρε, 
εἰ οἷός τ εἴη ζῆν ἄνθρωπος ἄνευ σίτων καὶ ποτῶν, καὶ 
μὴ πεινῷ μηδὲ διφῷ, ἴσθ ὃ τι ἂν ἢ αὐτῶν τούτων !5 
δέοιο ἢ ἀργυρίου ἢ ἑτέρου τινός, ἵνα ταῦτα ἐκπορίζη- 

ται; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν καὶ τἆλλα κατὰ τὸν αὖ- 
τὸν τρόπον’ εἰ μὴ δεοίµεθα πρὸς τὴν τοῦ σώματος ϐε- 

ραπείαν ὧν νῦν ἐνδεες ἐσμέν, καὶ ἁλέας καὶ ψύχους 
ἐνίοτε, καὶ τῶν ἄλλων ὅσων τὸ σώμα ἐνδεὶς γιγνόµενον 0 E 
προσδεῖται, ἄχρησε ἂν ἡμῖν εἴη τὰ καλοίµενα χρήματα, 
εἰ µήδείς γε παντάπασι μηδενὸς δέοιτο τούτων, ὧν ἕνεκεν 
νυνὶ βουλόμεῦα χρήµατα ἡμῖν εἶναι, ἵνα ἐξικοίμενα 
πρὸς τὰς ἐπιθυμίας καὶ τὰς ἐνδείας τοῦ σώματος, ὧν 008 

ἂν ἑκάστοτε δεώμεθα. εἰ ὅ᾽ ἔσειν ἄρα πρὸς τοῦτο χρή 35 
σιρον ἡ τῶν χρημάτων κτῆσις, πρὺς τὴν τοῦ σώματος 
Δεραπείαν τῶν ἐνδειῶν, εἰ γοῦν ἡμῖν τοῦτο ἕκ µέσου 
ἀναιρεθείη, οὐδὶν ἂν δεοίµεθα χρημάτων, ἴσως δ' ἂν 
οὐδ' εὔἴη παντάπασι χρήματα. Φαίνεται. Φαίνεται ἄρα 
ἡμῖν, ὥς ἔοικε, τὰ πρὺς ταύτην τὴν πραγµατείαν χρή- 38 
σιµα τῶν πραγμάτων ταῦτα εἶναι χρήματα. Συνέφη 
μὲν ταῦτα εἶναι χρήματα, οὐ μὴν «λλ᾽ ἑκάραττέ γε αὐ- 
τὸν σφόδρα τὸ λογίδιον, Τί δὲ τὼ τοιάδε; πότερον ἂν 409 
φήσαιµεν οἷόν τε εἶναι ταὐτὸν πρᾶγμα πρὺς εἡ» αὐτὴν 
ἐργασίαν τοτὶ μὲν χρήσιμον εἶναι, τοτὲ δὲ ὠχρεῖον; Οὐκ 365 

ἔγωγ ἂν φαίην, ἀλλ’ εἴ τι δεοίµεθα τούτου πρὺς τὴν 
αὐτὴν ἐργασίαν, καὶ χρήσιμόν µοι δοκεῖ εἶναι: εἰ δὲ µή, 

οὔ. Οὐκοῦν εἰ ἄνευ πυρὺς οἷοί τε εἴημεν ἀνδριάντα 
χαλκοῦν ἐργάσασθαι, οὐδὲν ἂν δεοίµεθα πυρὸς πρός γε 
τὴν τούτου ἐργασίαν' εἰ δὲ μὴ δεοίµεθα, οὐδ' ἂν χρήσι- 0148. 

μον ἡμῖν εἴη. ὁ αὐτὸς δὶ λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων. 
Φαίνεται. Οὐκοῦν ὅσων ἄνευ οἷόν τε γίγνεσθαί τι, οὗὐ- Ὁ 
δὲν ἂν τούτων ἡμῖν οὐδὶ χρήσιμον φαίνοιτο πρός γε 
τοῦτο. Οὐ γάρ. Οὐκοῦν εἴ ποτε φαινοίµεθα οἷοί τε 
ὄντεςρ ἄνευ ἀργυρίου καὶ χφνσίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοι- 45 
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οὕτω», οἷς μή αὐτοῖς χρώμεῦα πρὺς τὸ σῶμα, ὥσπερ 
σιτίοις καὶ ποτοῖς καὶ ἱματίοις καὶ σερώµασι καὶ οἰκίαις, 
παύειν τὰς τοῦ σώματος ἐνδείας, ὥστε µηκέει δεῖσθαι, 

οὐκ ἂν ἡμῖν οὐδὲ χρήσιμα φαίνοιτο πρός Ὑε τοῦτο 
6 οἀργύριόν τε καὶ χρυσίον καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα, εἴπερ 

ποτὲ καὶ ἄνευ τούτων οἷόν τε γίγνεσθαι. Οὐ γάρ. Οὐκ 
ἂν ἄρα οὐδὶ χρήματα ἡμῖν ταῦτα φανείη, εἰ μηδὶν χρή- 
σιµα΄ ἁλλὰ ταῦτ ἂν εἴη, οἷς τὰ χρήσιμα οἷοί τ’ ἐσμὲν 
ἐκπορίζεσθαι. Ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄν ποτε δυναίμην τοῦτο 

Ιοπεισθῆναι, ὡς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τἆλλα 
τὰ τοιαῦτα οὐκ ἄρα χρήματα ἡμῖν ἐστίν. ἐκεῖνο μὲν γὰρ 

408 οφύδρα πέπεισμαι, ὥς τά γε ἀχρεῖα ἡμῖν ὄντα οὐδὲ χρή- 
D µατά ἐἔσει, καὶ ὕει τῶν χρησιμωτάτων ἐστὶ πρὸς τοῦτο 

χρήματα τὰ χρήσιμα" οὐ μὴν τοῦτό γε, ὡς ταῦτα οὐ 
Ιδχρήσιµα ἡμῖν τυγχάνει ὄντα πρὸς εὐν βίον, εἴπερ γε 

τούτοις τὰ ἐπιτήδεια ἐκποριζοίμεθα. Φέρε δή, πῶς ἂν 

τὰ τοιαῦτα φήσαιµεν;: ἀρ εἰσί τινες ἄνθρωποι, οἵεινες 
μουσικὴν παιδεύουσιν ἢ γράμματα ἢ ἱτέραν τινὰ ἐπιστή- 
µην, οἳ ἀνεὶ τούτων οφίσιν αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια ἐκπορί- 

πθζονται, τούτων μισθὸν πραττόμενοι; Εἰσὶ γάρ. Οὐκοῦν 

Ε οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ ἂν ἐκπορίζοινεο 
τὰ ἐπιήδεια, ἀνεὶ ταύτης ἀλλαττόμενοι, ὥσπερ ἡμεῖς 
ἀντὶ τοῦ χφυσίου καὶ ἀργνρίου. Φημί. Οὐκοῦν εἴπερ 
τούτῳ ἐκπορίζονται οἷς πρὀς τὸν βίον χρῶνται, κἂν αὐτὸ 

36 χρήσιµον εἴη πρὸς τὸν βίον. καὶ γὰρ τάργύφιον τούτου ἕνεκα 
χθήσιμον ἴφαμεν εἶναι, ὅτι οἷοί ε᾿ ἦμεν αὐτῷ τἀναγκαῖα 
πρὸς τὸ σῶμα ἐκπορίξεθαι Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν 
εἴπερ αὗται αἱ ἐπιστῆμαι τῶν χρησίµων πρὸς τοῦτο, 
φαίνονται ἡμῖν αἱ ἐπισεῆμαι χρήματα οὖσαι διὰ τὴν αὖὐ- 

ο τὴν αὐτίαν δι ἤνπερ τὸ χφυσίον τε καὶ τὸ ἀργύριων. 

δηήλον δὲ ὅτι καὶ οἱ ταύτας κεκτηµένοι πλοναιώτεροι. 
ὀλίγον δὲ πρότερον οὕτω χαλεπῶς ἀπεδεχόμεθα τὸν λόγο», 
ε) οὗτοι πλουσιώτατοι. ἀναγκαῖον ὅ’ ἂν εἴη καὶ ἐκ τοῦ 

403 µνῦν ὠμοίογημένου τοῦτο ξυμβαίνειν, ἐνίοτε τοὺς ἐπιότη- 
10 µονεστέρους πλουσιωτέρους εἶναι. εἰ γάρ τις ἡμᾶς ἔροιτο, 

ἄρα παντὶ ἀνθρώπῳ οἰόμεθα χρήσιµον εἶναι ἵππον, ἆρα 
φαίης ἄν, ἢ τοῖς μὲν ἐπιστήμοσιν ὅπως δεῖ ἵππῳ χρῆ- 
σθαι χρήσιμος ἂν εἴη, τοῖς ἀνεπιστήμοσι δ᾽ οὗ, Φαίην 
ἄν. Οὐκοῦν, ἔφην, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὐδὲ φάφ- 

ϱ0µακον πανεὶ ἀνθρώπῳ χρήσιµον εἶναι, «ἀλλὰ τούτω ὅσεις 
τυγχάνει εἰδὼς ὡς δεῖ χρήσασθαι αὐτῷ; Φημί. Οὐκοῦν 
καὶ τἆλλα πάντα ὁμοίως;  Κοικεν. Ἀρνσίον ἄρα καὶ ἆρ- 

Β γύριον καὶ τἆλλα τὰ δοκοῦντα χθήµατα εἶναι τούτῳ ὤν 
5600 μµόνῳ χρήσιμα εἴη, ὅσεις τυγχάνοι ἐπισεάμενος ὡς χρη- 

Οδ στίον αὐτοῖ. Οὕτως. Οὐκοῦν πρύτερον ἐδόκει τοῦ 

καλσῦ κἀγαθοῦ ἀνθρώπου εἶναι εἰδέναι ὅπου τε καὶ 
ὅπως τούτων ἑκάστοις χρηστέον ἐσείν; Φημέ Τοῖς ἄρα 
καλοῖς κἀγαθοῖς τῶν ἀνθρώπων, τούτοις ἂν µόνοις καὶ 
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χρήσιμα ταῦς' εἴη, εἴπερ γε οὗτοι ἐπιστήμονες ὧς χφη- 
στέον. εἰ δὲ τούτοις µόνοις χρήσιµον, τούτοις ἂν µόνοις ΄ 
καὶ χρήµατα εἶναι ταῦτα φαίνοιτο. ἀτάρ, ὡς ἔοικε, καὶ 
τὸν ἀνεπισεήμονα ἠππικῆρν χεκεηµένον δὶ ἵππους, οἳ C 
τυγχάνουσιν — ἀχρεῖοι ὄντες, εἴ τις τοῦτον Ἱππικὸν 5 
ποιήσειεν, ἂρ ἂν ὕμα καὶ πλουσιώτερον πεποιηκὼς εἴη, 

εἴπερ γε αὐτῷ ἃ ἐεύγχανε πρόσθεν ἀχρεῖα ὄντα, χρήσιμα 
πεποίηκεν" πο. γάρ τινα παραδιδοὺς τῷ ἀνθρώπῳ 
ἅμα καὶ πλούσιον αὐτὸν πεποίηκεν. Φαίνεταίγε. "Όμως 
δέ µοι κἂν διοµόσασθαι δοκῶ ὑπὲρ Κφιτίου, ὑπὸ µηδε-ιο 
νὸς τούτων τῶν Ἰόγων πεπεῖσθαι. Νἠ ἁία": καὶ γάρ, 

ἴφη, µαιφοίµην ἄν, εἰ ταῦτα πειθοίµην. ἁλλὰ τί οὐκ Ὁ 
ἐκεῖνον τὸν λόγον διετέλεσας, ὥς τὰ δοκοῦντα οὐκ ἴσει 
χρήματα, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα; 

ὡς ἐγὼ πάνυ σφόδρα τούτονς τοὺς λόγους ἀκροώμενος, 5 
οὓς καὶ σὺ νῦν τυγχάνει δὴ διεξιών, ἄγαμαι. Εἶπον 
οὖν ἐγὼ ὅτι µοι δοκεῖς οὐ, ὦ Κριτία, οὕτως ἐμοῦ χαί- 
ϱειν ἀκροώμενος, ὥσπερ τῶν ῥαψωδῶν οἳ τὰ ᾿Ομήρου 
ἔπη ἄδουσιν, ἐπεὶ οὐδείς γὲ σοι δοκεῖ τούτων τῶν λόγων 
ἀληθὴς εἶναι. Όμως δὲ φέρε, πῶς ἂν τὰ τοιαῦτα φήσαι- 30 
µεν; ἀἄρά γε τοῖς γε οἰκοδομικοῖρ τῶν ἀνθρώπων φαίης Ε 
ἂν ἄετα εἶναι Ἰρήσιμα πρὸς τὸ οἰκίαν ἐργάσασθαι: 

Πότερον οὖν ταῦτα φήσαιμεν ἂν χρήσιμα 
εἶναι οἷς αὐτῶν κατεχρῶντο εἰς τὴν οἰχοδομίαν, λίθους 
καὶ πλίνθους καὶ ξύλα καὶ εἴ τι ἵτερον τοιοῦτον; ἢ καὶ 19 
τὰ ἐργαλεῖα οἷς αὐτοὶ τὴν οἰκίαν ἐργάζοιτο, καὶ οἷς 

ταῦτα ἐκπορίζοιντο, τὰ ξύλα καὶ τοὺς ἀΐθους, καὶ πάλιν 
τὰ τούτων ἐργαλεῖα; "Εμοιγ, ἴφη, δοκεῖ πάντα ταῦτα 
χθήσιµα εἶναι πρὸς ἐκεῖνα. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἐπὶ ᾖδί 
τῶν ἄλλων ἐργασιῶν, οὐ µόνον αὐτοῖς οἷς καταχρώµεθα η 
πρὺς ἕκαστον τῶν ἔργων, ἀλλά καὶ οἷς ταῦτα ἐκποριζό- 
µεθα καὶ ὧν ἄνευ οὐκ ἂν γένοιτοι Πάνν γε οὕτως. Ονὐκ- 
οὖν πάλιν καὶ οἷς ταῦτα, καὶ εἴ ει ἀρωεέρω τούτων, 

καὶ οἷς πάλιν ἐκεῖνα καὶ ἔει µάλα τὰ ἄνω, ὥστε καὶ εἰς 
ἄπειρόν τι π]ἱήθος τεἱευτῶντα, ἀνάγκη πάντα ταῦτα as 
πρὺς τὴν αὐτῶν ἐργασίαν χρήσιμα φαίνεσθαι; Καὶ οὐδέν 
γε, ἔφη, ταῦτα οὕτω κωλύει ἔχειν. Τί δ' εἰ ὑπάρχοι 
τῷ ἀνθρώπῳ οιεία καὶ ποτὰ καὶ ἱμάτια καὶ τἆλλα οἷς 
αὐτὸς πρὸς τὸ σώμα μέλλοι χρῆσθαι, ἄρ ἄν τι προσδέ- 
οιτο χρνσίου ἢ ἀργυρίου ἢ ἄλλον του, οἷς ταῦτα ποριεῖται κ 
ἆ γε δὴ ὑπάρχοι; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν φαίνοιτο 
ἂν ἡμῖν ἔστιν ὅτε ἄνθρωπος οὐδενὸς κούτων δεόµενος Β 
πρὺς τὴν τοῦ σώματος χρείαν; Οὐ γάρ. Οὐκοῦν εἰ ταῦτα 
ἀχρεῖα φαίνοιτο πρὸς ταύτην τὴν ἐργασίαν, οὐκ ἄν ποτε 747 
πάλιν δέοι χρήσιμα φανῆναι; ὑπέκετο γὰρ μὴ οἷόν τει; 
εἶναι πρὸς τἡἠν αὐκὴν ἐργασίαν τοτὶ μὲν χρήσιμα, τοτὶ 
δὲ ἀχρεῖα εἶναι λλ’ οὕτω γ) ἂν, ἴφη, ὁ αὐτὸς λόγος 
σοὶ καὶ ἐμοὶ — εἰ γάρ ποτε ταῦτα χρήσιμα γίγνοιτο 
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πρὺς τοῦτο, οὐκ ἄν ποτε συµβαίνοι πάλιν ἀχρεῖα εἶναι" 
6 νῦν δὲ πρός τινας ἐργασίας πραγμάτων μοχθηρῶν, τὰς 

δὲ χρησεῶν. "Εγωγ ἂν φαίην. Αρ οὖν οἷόν τε µοχθη- 
ρόν τι πρᾶγμα πρὸ ἀγαθοῦ τινὸς ἐργασίαν Ἰρήσιμον 

δεἶναι; Οὐκ ἔμοιγε φαίνεται. ᾿Αγαθὰ δὲ πράγµατα ἀρ' 
ἂν ταῦτα φαίηµεν εἶναι, ἃ ὃν ἀρετὴν ἄνθρωπος πράττει; 
Φημί. 'Ao' οὖν οἷόν τε ἄνθρωπον μαθεῖν τι τούτων, 
ὅσα διὰ λόγου διδάσκεται, εἰ παντάπασιν ἀπεστερημέγος 

εἴη τοῦ ἀκούειν, ἢ ἑτέρου τινός; Μὰ οὖ οὐκ ἔμοιγε ὅδο- 

Ρ.ιοκεῖ, Οὐκοῦν τῶν χρησίµων φαίνοιτο ἂν ἡμῖν πρὸς ἀρε- 
τὴν τὸ ἀκούειν, εἴπερ διδακτός γε ἡ ἀρετὴ τῷ ἀκούειν 
καὶ αὐτῷ καταχρώµεθα πρὺς τὰς µαθήσειι Φαίνεται. 

Οὐκοῦν εἶπερ ἡ ὑατρικὴ οἵα τ΄ ἐστὶ τὸν ψοσοῦντα παύει», 
362 φαίνοιτο ἂν ἡμῖν ἐνίοτε καὶ ἡ ἰπερικὴ τῶν χρησίµων 

15 οὖσα πρὸς τὴν ἀρετήν, εἴπερ διὰ τῆς ἰατρικῆς τὸ ἀκού- 

ειν πορισθείη; Καὶ οὐδέν γεκωλύει. Αρ οὖν πάλιν καὶ 
εἰ τὴν ἰατρικὴν ἀντὶ χρημάτων πορισαίµεθα, φαίνοιτο ἂν 

ΕΚ ἡμῖν καὶ τὰ χρύµατα χρήσιμα ὄντα πρὸς ἀφετήν; Καὶ γὰρ 

ἔστιν, ἴφη, τοῦτό γε. Οὐκοῦν πάλιν ὁμοίως καὶ δι οὗ 
ποτὰ χρήματα πορισαίµεθα; Παντάπασι μὲν οὖν πάντα. 

αρ οὖν ἄν σοι δοκεῖ ἄνθρωπος ἀπὸ μοχθηρῶν τε καὶ 
αἰσχρῶν πραγμάτων» ἀργύριον αὐτῷ ποφίόασθαι, ἀἆνθ' 

ὅτου τὴν ἠατρικὴν ἐπιστήμην κεήσαιτο, ᾗ δύναιτο ἀκού- 
εν, ἐκ τοῦ μὴ οἵου τε; τῷ ὅ' αὐτῷ ἐκείνῳ καταχρῆσθαι 

35 πρὺς ἀρετὴν ἢ ἔτερ ἄετα τῶν τοιούτων; Πάνν μὶν οὖν 
ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν οὐκ ἂν τό γε μοχθηρὺν χρήσιµον 

ἂν εἴη πρὸς ἀρετήν; Οὐ γάρ. Οὐκ ἄρα ἀναγκαῖόν ἐστι, 
δὲ ὧν ἂν ἐκπορισαίμεθα τὰ πρὸς ἕκαστα χρήσιμα, καὶ 
ταῦτα πρὺς τὰ αὐτὰ χρήσιμα εἶναι. φαίνοπο γὰρ ἂν 

30 ἐνίοτε μοχθηρά πράγματα πφὺς ἀγαθόν τι χρήσιµον 

εἶναι. ἔτι δὲ μᾶλλον καὶ ἐπὶ τούτου ὤν φανερὰ γένοιτο. 
εἴπερ γὰρ ταῦτα χρήσιμά ἐστι πρὸς ἕκαστα, ὧν ἄνευ οὐκ 
ἂν γένοσο, εἰ μὴ ταῦτα προὔπάρχοι, φέρε, πῶς ἂν τὰ 
τοιαῦτα φήσαις; ἀφ οἷόν τε ἁμαθίαν πρὺς ἐπιοτήμην 

16 χρήσιµον εἶναι, ἢ νόσον πρὸς ὑγίεαν, ἢ κακίαν πρὸς 
ἀρετήν; Οὐκ ἂν ἔγωγε φαίην. Καὶ μὴν τόδε γ΄ ἂν όμο- 
λογήσαιμεν ἀδύνατον εἶναι, ἐπιστήμην ἐγγενέσθαι ὕτῳ 

μὴ ἁμαθία πρύτερον ὑπάρξαι, καὶ ὑγίειαν, ὅτω μὴ νό- 
ἨἩ ος, οὐδὲ ἀρετήν, ὕτω μὴ κακία. Ἔφη γὰρ οὕτως, ὡς 
«ο ἐμοὶ δοκεῖ. Οὐκ ἂν ἄρα φαίνοιο ἀναγκαῖον εἶναι, 

ὅσων ἄνευ μὴ οἷόν τε γίγνεσθαι, ταῦτα καὶ χρήσιμα 
εἶναι πρὸς τοῦτο. φαίνοιτο γὰρ ἂν ἡμῖν ἡ ἁμαθία πρὸς 

ἐπιστήμην χφήσιµος οὖσα, καὶ ἡ νόσος πρὸς ὑγίεαν, καὶ 

ἡ καχία πρὸς ἀφετήν. Σφύδρα ὁνοπίστως εἶχε καὶ πρὸς 

«τούτους τοὺς λόγους, εἰ μὴ πάντα ταῦτα χρήματα ἴσεαι. 
Καταμαθὼν ὅ’ αὐτὸν ἐγὼ ὅτι ἴσον εἴη πεῖσαι, περ ἂν 
τὸ λεγόµενον λίθον ἑφῆσαι, ᾽Αλλὰ τούτους μὲν τοὺς λό- 
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γους, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἑάόωμεν χαΐρειν, ἐπειδήπερ οὐ ὄννατοί 
ἐσμεν ὁμολογῆσαι ὁπότερον ταὐτὰ Ἰρήσιμά τ ἐοτὶ καὶ 
χφήµατα ἢ οὗ" ἐκείνου δὲ πέρι πῶς ἂν φαίηµεν; πότε- 
ϱον ἂν εὐδαιμονέστερόν τε καὶ βελτίω ἡγησαίμεδα εἶναι 
ἄνθρωπον, εἰ ὡς πλείστων δέοιτο πρὸς τὸ σώμά τε καὶ 5 
τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων, ἢ εἰ ὡς ἑλαχίστων τε καὶ φαυ- 
λοτάτω»; μάλιστα ὅ' ἂν ἴσως καὶ τοῦτο ὧδε θεωρηθείη, 
εἴ τις αὐτὸν πρὸς αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον παραβάλίων σκο- 
ποῖο ὁποτέρα τῶν ἔξεων βελτίων, πότερον ὅταν τύχη Β 
»οσῶν ἢ ὅταν ἡγιαίνων. ᾽Αλλὰ τοῦτό γ', ἔφη, οὐ πολλῆς 10 
τινὸς τῆς σκέψεως δεῖται. Ίσως γάρ, ἦν δ' ἐγώ, παντὶ 

ἀνθρώπῳ εὔπορον γνῶναι ὅτι ἡ τοῦ ἡὑγιαίνοντος ἓξις 
πρείετων ἐστὶ τῆς τοῦ χάµφοντος. τί δαί; ποτέρως τνγ- 

χάνομεν πλειόνων τε καὶ μᾶλλον παντοδαπῶν δεόµενοι; 

ὅταν κάµνωμεν ἢ ὅταν ὑγιαίνωμε; "Όταν κάμνωμεν. 15 
Όταν ἄρα αὐτοὶ αὐτῶν τυγχάνωµεν φανλ]ότατα διακεί- 

µενοι, τύτε οφύδρα τε καὶ πλείστων, τὰ πρὺς ἡδονὰς τὰς Ε 
διὰ τοῦ σώματος, ἐν ἐπιθυμίαις τε καὶ δεήσεσίν ἔσμεν; 
Οὕτως. Οὐκοῦν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ὥσπερ αὐτὸς 
αὐτοῦ τότε φαίνεται βέλτιστα ἴχων, ὅταν ἐλαχίστων τῶν 3ρ 
τοιούτων δέηται, οὕτω πάλιν καὶ ὅνοῖν ὄντοιν, εἰ ὁ μὲν 
τυγχάνοι σφόδρα τε καὶ πολλῶν ἐν ἐπιθυμία τε καὶ δεή- 
σει ὤν, ὁ δὲ ὀλύων τε καὶ ἠσύχως: οἷον τὰ τοιάδε" 
ὅσοι τῶν ἀνθρώπων τυγχάνουσι κυβευταὶ ὄντες, οἱ δὲ 
οὐνόφλυγες, ἕτεροι δὲ γασερίμαργοι, — ἅπαντα γὰρ ταῦτα χα 

οὐδὲν ἕτερον τυγχάνει ὄντα ἢ ἐπιθυμίαι Σφόδρα γε. 
αἱ ὅ) ἐπιθυμίαι πᾶσαι οὐδὲν ἕεερν ἢ ἔνδειαί τινων. 
οἱ οὖν πλείσεα τούτων πεπονθύτες ἄνθρωποι ἐν µοχθη- 

ροτέρᾳ ἕξει εἶσὶ τῶν μηδὲν ἢ ὡς ἐλάχιστα τοιαῦτα πεπον- 
Φότων. . Πάνυ μὲν οὖν ἴγωγε καὶ σφύδρα μοχθηροὺςαο 406 
τοὺς τοιούτους ὑπολαμβάνω εἶναι" καὶ ὕσω ἂν μᾶλλον 

τοιούεους, τοδούτω καὶ µοχθηροτέρους. Οὐκοῦν δοκεῖ 

ἡμῖν οὐχ οἷόν τε χρήσιμα εἶναι ταῦτα πρὸς τοῦτο, εἰ μὴ 564 
τυγχάνοιµεν καὶ δεόµενοι τούτων πρὸς τοῖτο; Φημί. 

᾽Αναγκαῖον ἄρα, εἴπερ μέλλει ἡμῖν χρήσιμα εἶναι ταῦτα 15 
πρὸς τὰς τοῦ σώματος θεραπείας τῶν ἐνδειῶν, ἅμα καὶ 
δεῖσθαι ἡμᾶς τούτων πρὺς τοῦτο; "Ἔμοιγε δοκεῖ Οὐκ- 
οὔν ὅτῳ τυγχάνει πλεῖσεα Ἰρήσιμα ὄντα πρὺς τοῦτο, 

οὗτος ἂν φαίνοιτο καὶ πλείστων «δεόµενος πρὸς τοῦτο, 

εἴπερ ἀνάγκη τῶν χρησίµων πάντων πφοσδεῖσθωι, "Εμοιγε (ο 
δοκεῖ οὕτω φαίνεσθαι. ᾿Αναγκαῖον ἄρα φαίνεται κατά 
γε τοῦτον τὸν λόγον, οἷς τυγχάνει πολὶά χρήματα ὄντα, 

τούτοις καὶ πολλῶν δεῖσθαι τῶν πρὸς τὴν τοῦ αώματος 
θεραπείαν ἐπιτηδείων: τὰ γὰρ πρὺς τοῦτο χρήσιμα ὄντα 
χρήματα ἐφαίνετο. ὥσεε ἐξ ἀνάγκης ἂν ἡμῖν φαίνοιντο 45 
οἱ πλουσιώτατοι µοχθηρότατα διακείµενοι, εἴπερ γε καὶ 

πλείότων τοιούεων ἐνδεεῖς ὄντες. 
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ΚΝλεποφῶντα τὸν ᾿Αφιστωνύμον τις ἡμῖν διηγεῖτο 
ἔναγχος, Ότι Ανσίᾳ διαλεγόµενος τὰς μὲν μετὰ Σω- 
κράτους διατριβὰς Ψέγοι, τὴν Θρασυμάχου δὲ ἐυνονσίαν 

5 ΚΑΕΙ. Ὅσεις, ὦ Σώκρατε, οὖν ὀρθῶς ἁπεμνημό- 
νευέ σοι τοὺς ἐμοὶ περὶ σοῦ γενοµένους Ἰόγους πρὸς Αν- 
σίαν τὰ μὲν γὰρ ἔγωγε οὐκ ἐπῄνουν σε, τὰ δὲ καὶ ἐπή- 
νουν. ἐπεὶ δὲ δῆλος εἶ µεμφόμενος μέν µοι, προσποιού- 
µενος δὲ μηδὶν φροντίξειν, Πδιοτ ἄν σοι διεξέλθοιµι 

1ο αὐτοὺς αὐτός, ἐπειδὴ καὶ µόνω τυγχάνοµεν ὄντε, ἵνα 
ἧττόν µε ἡγῇ πρὸς σἳ φαύλως ἔχειν. νῦν γὰρ ἴσως οὐκ 
ὀρθῶς ἀκήκοας, ὥστε φαίνει πρὸς ἐμὲ ἔχειν εραχυτέρως 
τοῦ δέοντος. εἰ δέ µοι δίδως παῤῥησίαν, ἠδιστ' ἂν δε- 
ἑαίμην καὶ ἐθέλω λέγειν. 

A07 i0 . Αλ αἰσχρὸν μὴν σοῦ γε ὠφελεῖν με προθνμου- 
406 µένου μὴ ὑπομένειν" ὅᾗλον γὰρ ὥς γνοὺς ὕπη Χείρων 

εἰμὶ καὶ βετίων, τὰ μὲν ἀσκήσω καὶ διώξοµαι, τὰ δὲ 
φεύξοµαι κατὰ κράτος. 

ΚΕΙ. ᾿Ακούοις ἄν. Ἐγὼ γάρ, ὦ Σώκρατες, σοὶ 
3ο συγγιγνόµένος πολλάκις ἐξεπληττόμην ἀκούων, καί µοι 

ἐδόκεις παφἀ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους κάλλιστα λέγειν, 

ὁπότε ἐπιτιμῶν τοῖς ἀνθρώποις, ὥσπερ ἐπὶ µηχανῆς 
τραγικῆς Δεός, Ὄμνεις λέγων Ποῖ φέρισθε, ὤνθρωποι, 

12. ὄμνεις) ὑμεῖς α. -- ἄνθρωποι Γυ. 
2. πάσαν τὴν ο, -- 6. εἰ δἳ] εἴεε ᾱ. 

καὶ ἀγνοεῖτε οὐδὲν τῶν δεόνεων πράττοντες, οἵεινες χρη- 
µάτων μὲν πέρι τὴν πᾶσαν σπουδὴν ἔχετε, ὅπως ὑμῖν ἙΒ 
ἔσται, τῶν δ᾽ νἱέων οἷς ταῦτα παραδώσετε, ὅπως ἐπιστή- 
σονται χρῆσθαι δικαίως τούτοις, ἀμελεῖτε, καὶ οὔτε διδα- 
σκάλους αὐτοῖς εὑρίσκετε τῆς δικαιοσύνης, εἴπερ µαθη- 5 
τόν" εἰ δὲ µελετητόν τε καὶ ἀσκητόν, οἵεινες ἐξασκήσουσι 
καὶ ἐκμελετήσουσιν Ἱκανῶρ. οὐδέ γ ἴτι πρότερον ὑμᾶς 
αὐτοὺς οὕτως ἐθεραπεύσατε, ἀλλ ὁρῶντες γράμματα καὶ 
μουσικὴν καὶ γυμνασεικὴν ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς παῖ- 
δας ὑμῶν ἱκανῶς μεμαθηκόταρ, ἃ δὴ παιδείαν ἀρετῆς ιο 
εἶναι τελέαν ἤγησθε, κἄπειτα οὐδὲν ἧττον κακοὺς γιγνο- 

µένους περὶ τὰ χρήματα, πῶς οὐ καταφρονεῖτε τῆς νῦν 
παιδεύσεως οὐδὲ ζητεῖτε οἵεινες ἡμᾶς παύσουσι ταύτης 
τῆς ἀμονσίας; καί τοι διά γε ταύτην τὴν πληµµέλειαν 467 
καὶ ῥαθυμίαν, ἀλλ οὐ διὰ τὴν ἐν τῷ ποδὶ πρὸς τὴν 15 
λύρα» ὠμετρίαν καὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ καὶ πόλεις πόλεσιν 
ἁμέτρως καὶ ἀναρμόσεως προσφερόµεναι σεασιάζονσι καὶ 
πολεμοῦντες τὰ ἔσχατα δρῶσι καὶ πάσχουσιν. ὑμεῖς δὲ Ὁ 
φατε οὐ ὃν ἀπαιδευσίαν οὐδὲ δι ἄγνοιαν, ἀλλ ἑκόντας 
τοὺς ἀδίκους ἀδίκους εἶναι. πάλιν ὃ᾽ αὖ τολρᾶτε λέγειν 3ο 
ὡς αἰοχρὸν καὶ Θεομιοὶς ἡ ἀδικία" πῶς οὖν δή τις τό 
γε τοιοῦτον κακὸν ἑκὼν αἱροῖτ' ἄν; ἥττων ὃς ἂν ᾖ, 
φατέ, τῶν ἡδονῶν. οὐκοῦν καὶ τοῦτ) ἀκούσιον, εἴπερ τὸ 
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νικᾷν ἐκούσιον; ὥσεε ἐκ πανεὺς τρόπου τό γε ἀδικεῖν 
ἀκούσιον ὁ λόγος αἱρεῖ, καὶ δεῖν ἐπιμέλειαν τῆς νῦν πλείω 
ποιεῖσθαι πάνε ἄνδρα ἐδίᾳ 9᾽ ἅμα καὶ δημοσία ξυμπά- 

Ε σας τὰς πόλει. Ταῦτ οὖν, ὦ Σώκρατε, ἐγὼ ὅταν 
5 ἁκούω σοῦ θαμὰ λέγοντος, καὶ µάλα ἄγαμαι καὶ Θαυ- 

56 µμαστῶς ὡς ἐπαινῶ. καὶ ὁπόταν αὐ φῆς τὸ ἐφεξῆς τούτῳ, 
τοὺς ἀσκοῦντας μὲν τὰ σώματα, τῆς δὲ ψυχῆς ἡμελη- 
κότας ἕτερόν ει πράττει τοιοῦεον, τοῦ μὲν ἄρξοντος 
ἀμελεῖν, περὶ δὲ τὸ ἀρξόμενον ἐσπουδακέναι. καὶ Όταν 

υλέγῃς ὡς ὕεω τις μὴ ἐπίσταται χρῆσθαι, κρεῖττον ἐᾷν 
τὴν τούτου χρῆσιν' εἰ δή τις μὴ ἐπίσεαται ὀφθαλμοῖς 

468 αχρῆσθαι μηδὲ ὡσὶ μηδὲ ξύμπαντι τῷ σώματι, τούτῳ μήτε 
ἀκούειν μήθ ὁρᾷν μήτ ἄλλην χρείαν µηδεμµίαν χρῆσθαι 
τῷ σώματι κρεῖττον ἢ ὁπῃοῦν χρῆσθαι. καὶ δῆ καὶ περὶ 

40Α Ιδτέχνην ὡσαύτως"' ὅσεις γὰρ δὴ μὴ ἐπίσταται τῇ ἑαυτοῦ 
λύρᾳ χρῆσθαι, δῆλον ὡς οὐδὲ τῇ τοῦ γείτονος, οὐδὶ 
ὅστις μὴ τῇ τῶν ἄλλων, οὐδὲ τῇ ἑαντοῦ, οὐδ᾽ ἅλλω τῶν 
ὀργάνων οὐδὲ κτημάτων οὐδενί, καὶ τελεντᾷ δὴ καλῶς 
ὁ όγος οὗτός σοι, ὡς ὅστις Φυχῇ μὴ ἐπίσταται χρῆσθαι, 

βθτούτω τὸ ἄγειν ἠσυχίαν τῇ Ψυχῆ καὶ μὴ ζῆν κρεῖετον ἢ 
ζῆν πράττονει καθ αὐτόν' εἰ δὲ τις ἀνάγκη ζῆν εἴηι 
δούλῳ ἄμεινον ἢ ἐλευθέρω διάγειν τῷ τοιούτῳ τὸν βίον 

ἨΒ ῥἐσεὶν ἄρα, καθώπερ πλοίου παραδόντι τὰ πηδάλια τῆς 
διανοίας ἄλλω, τῷ µαθόνει τὴν τῶν ἀνθρώπων κνβερ- 

αδνηεικήν, ἣν δὴ σὐ πολιτικήν, ὦ Σώκρατες, ἐπονομάξεις 
πολλάκις, τὴν αὐτὴν δὴ ταύτην δικασεικήν τε καὶ δικαι- 
οσύνην ὡς ἴστι λέγων. Τούτοις δὴ τοῖς λύγοις καὶ ἑτέ- 
ροις τοιούτοις παμπόλλοις καὶ παγκάλως λεγοµένοις, ὡς 
διδακτὸν ἀρετὴ καὶ πάντων ἑαυτοῦ δεῖ μάλιστα ἔπιμε- 

αολεῖσθαι, σχεδὺν οὔτ ἀντεῖπον πώποτε οὔτ᾽ οἶμαι μήποθ) 
ϱ ὕστερον ἀνεείπω" προτρεπεικωτάτους τε γὰρ ἡγοῦμαι καὶ 

ὠφελιμωτάτους, καὶ ἀτεχνῶς ὥσπερ καθεύδοντας ἐπεγεί- 
09 ειν ἡμᾶς. προσεῖχον δὴ τὸν νοῦν τὸ μιτὰ ταῦτα ὡς 

ὠκουσόμενος, ἐπανερωτῶν οὔ τι σἳ τὸ πρῶτον, ὦ Σῶ- 

αὔκρατις, ἁλιὰ τῶν ἡλικιωτῶν τε καὶ συνεπιθυμπεῶν ἢ 
ἑταίρων σῶν, ἢ ὅπως δεῖ πρὸς οἳ περὶ αὐτῶν τὸ τοιοῦ- 
τον ὀνομάζειν. τούεων γὰρ τούς τι μάλιστα εἶναι ὄοξα- 
ζομένους ὑπὸ σοῦ πρώτους ἐπανηρώτων, πυνθανόμενος 

υ είς ὁ μετὰ ταῦτ εἴη λόγος, καὶ κατὰ οἳ τρόπον τινὰ 
10 ὑποτείνων αὐτοῖς 42 βίέλειστοι, ἴφην, ὑμεῖς, πῶς ποτὶ 

νῦν ἀποδεχόμεθα τὴν Σωκράτους προτροπὴν ἡμῶν ἐπ' 
ἀρετήν; ὡς ὄνεος μόνου τούτου, ἐπεξιλθεῖν δὲ οὐκ ἕνι 
τῷ πράγματι καὶ λαβεῖν αὐτὸ τελέως, ἆλλ᾽ ἡμῖν παρά 
πάντα δὴ εὐν βίον ἔργον τοῦτ ἴσται, τοὺς µήπω προ- 

αὁτετραμµένους προτρέπει», καὶ ἐκείνους αὖ ἑτέρους; ἢ δεῖ 
τὸν Σωκράτη καὶ ἀλλήλους ἡμᾶς τὸ μετὰ τοῦτ' ἐπανερω- 

Ε τᾷν, ὁμολογήσαντας τοῦτ) αὐτὸ ἀνθρώπῳ πρακτέον εἶναι, 
τί τοὐντεῦθεν; πῶς ἄργεσθαι δεῖν φαμὲν δικαιοσύνης 

11. ὡσὶν αἲ. -- 19. 
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πέρι µαθήσεως; ὥσπερ ὢν εἴ τις ἡμᾶς προὔτρεπε τοῦ 
σώματος ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, μηδὶν προνοοῦντας ὁρῶν 
καθάπερ παϊΐδας, ὡς ἔστιτις γυμναστικὴ καὶ ἰατρικὴ, κἄ- 

πειτα ὠνείδιζε, λέγων ὡς αἰσχρὸν πυρῶν μὲν καὶ κριθῶν 
καὶ ἁμπέλων ἐπιμέλειαν πᾶσαν ποιεσθαι, καὶ ὅσα τοῦ δ 
σώματος ἕνεκα διαπονούµεθά τε καὶ κεώµεθα, τούτον ὃ 470 

αὐτοῦ µηδεµίαν τέχνην μηδὶ µηχανήν, ὅπως ὡς βέλτι- 
στον ἴσται τὸ σῶμα, ἐξευρίσκειν, καὶ ταῦτα οὖσαν. εἰ ὅ᾽ 
ἐπανηρόμεθα τὺὸν ταῦθ) ἡμᾶς προτρέποντα άέγεις δὲ 

εἶναι τίνας ταύτας τὰς τέχνας; εἶπεν ἂν ἴσως ὅτι γυ- 1409 
μνασεικὴ καὶ ἰαερική. καὶ νῦν δὴ τίνα φαμὲν εἶναι τὴν ἐπὶ 
τῇ τῆς ψυχῆς ἀρετῇ τέχνην; λεγέσθω. O δὴ δοκῶν αὐτῶν 
ἐῤῥωμενέσεατος εἶναι πρὸς ταῦτα ἀποκρινόμενος εἶπέ µοι 
ταύτην τὴν τέχνην εἶναι ἤνπερ ἀκούεις σὺ λέγοντος, ἔφη, 
Σωκράτους, οὐκ ἄλλην ἢ δικαιοσύνην. Εἰπόντος d' ἐμοῦ 15 
Μή µοι τὸ ὄνομα µόνον εἴπῃς, ἀλλ ὧδε. ἰατρική πού 
τις λέγεται τέχνη” ταύτης ὅ) ἐστὶ διετὰ τὰ ἀποτελούμενα, 

τὸ μὲν ἰατροὺς ἀεὶ πρὸς τοῖς οὖσιν ἱτέρους ἐξεργάζεσθαι, Β 
τὸ δὲ ὑγίειαν" ἔσει δὲ τούτων Θάτερον οὐκέτι τέχνη, τῆς 
τέχνης δὲ τῆς διδασκούσης τε καὶ διδασκοµένης ἔργον, 39 
ὃ δὴ λέγομεν ἠὑγίεαν. καὶ τεκτονικῆς δὲ κατὰ ταὐὰ 
οὐμία τε καὶ εεκεονικὴ τὸ μὲν ἔργον, τὺ δὲ δίδαγμα. τῆς 

δὴ δικαιοσύνης ὡσαύεως τὸ μὲν δικαίους ἔστω ποιεῖν, 
καθάπερ ἐκεῖ τοὺς τεχρίτας ἑκάστους" τὸ ὅ᾽ ἕτερον, ὃ 
δύναται ποιεῖν ἡμῖν ἴργον ὁ δίκαιος, τί τοῦτὸ φαμεν; 15 

εἰπέ. Οὗτος μὶν, ὡς οἶμαι, τὸ συμφέρον ἀπεκρίνατο, ϐ 
ἄλλος δὲ τὸ δέον, ἕεερος δὲ τὸ ὠφέλιμον, ὁ δὲ τὸ λνσι- ΤΙ 
τελοῦν. ἐπανῄειν δὴ ἐγὼ λέγων ὅτι Κάκεῖ τά γε ὀνόματα 
ταῦτ) ἐστὶν ἐν ἑκάσεῃ τῶν τεχνῶν, ὀρθῶς πράττειν 1ν- 
σιτελοῦντα, ὠφέλιμα καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα": ἀλλὰ πρὸς ὅ 30 
τε ταῦτα πάντα τείνει, ἐρεῖ τὸ ἴδιον ἑκάστη τέχνη, οἷον 
ἡ τεκτονικὴ τὸ εὖ, τὸ καλῶς, τὸ δεόντως, ὥσεε τὰ ξὺὐ- 
ινα, φήσει, σκεύη γίγνεσθαι, ἃ δὴ οὐκ ἴσει τέχνη. 1ε- 
γέσθω δὴ καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης αἰσαύτως. Τελευτῶν Ὦ 
ἀπεκρίνατό τις ὦ Σώκρατές µοι τῶν σῶν ἑταίρων, ὃς 35 
δὴ κοµφότατα ἴδοξεν εἰπεῖν, Ότι τοῦτ' εἴη τὸ τῆς ὄικαιο- 
σύνης ἴδιον ἔργον, ὃ τῶν ἄλλων οὐδεμιᾶς, φιλίαν ἓν ταῖς 
πόλεσι ποιεῖν. οὗτος ὅ' αὖ ἐρωτώμενος τὴν φιλίαν ἄγα- 
θόν τ᾽ ἔφη εἶναι καὶ οὐδέποτε κακόν. τὰς δὲ τῶν παί- 
δων φιλίας καὶ τὰς τῶν Θηρίων, ἃς ἡμεῖς τοῦτο τοῦνο- 40 
µα ἐπονομάζομεν, οὐκ ἀπεδέχετο εἶναι φιλίας ἐπανερω- 
τώµενος' συνέβαινε γὰρ αὐτῷ τὰ πλείω τὰς τοιαύτας 

βλαβερὰς ἢ ἀγαθὰς εἶναι. φεύγων δὴ τὸ τοιοῦτον οὐδὲ Ἑ 
φιλίας ἔφη τὰς τοιαύτας εἶναι, ψφευδῶς δὲ ὀνομάξειν 
αὐτὰς τοὺς οὕτως ὀνομάζοντας' τὴν δὲ ὄντως καὶ ἅλη- 15 
Θῶς φιλίαν εἶναι σαφέστατα ὀμόνοιαν. τὴν δὲ ὁμόνοιαν 
ἐρωτώμενος εἰ ὁμοδοξίαν εἶναι λέγοι ἢ ἐπιστήμην, τὴν 
μὶν ὁμοδοξίαν ἠτίμαζεν' ἠναγκάζονεο γὰρ πολλαὶ καὶ 472 
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βλαβεραὶ γίγνεσθαι ὁμοδοξίαι ἀνθρώπων, τὴν δὲ φιλίαν 
ἀγαθὸν ὠμολογήκει πάντως εἶναι καὶ δικαιοσύνης ἴργον, 
ὥστε ταὐτὸν ἔφησεν εἶναι ὁμόνοιαν ἐπιοτήμην οὗὖσαν, 
ἀλλ’ οὐ δόξαν. ὅτε δὴ ἐνταῦθα ἡμεν τοῦ λόγου ὧπο- 

430 ο ροῦντες, οἱ παρόντες ἱκανοὶ ἦσαν ἐπιπλήττειν τε αὖ- 

τῷ καὶ λέγειν ὅτι περιδεδράµηκεν εἰς ταὐτὸν ὁ λόγος τοῖς 
307 παρώτοις, καὶ ἔλεγον ὅτι Καὶ ἡ ἰατρικὴ ὀμόνοιά τίς ἔστι 

καὶ ἅπασαι αἱ τέχναι, καὶ περὶ ὕτου εἰσὶν ἔχουσι λέγειν" 

τὴν δὲ ὑπὸ σοῦ λεγομένην δικαιοσύνην ἢ ὀμύνοιαν, ὅποι 
πο τείνουσά ἐστι, διαπέφευγε, καὶ ἄδηλον αὐτῆς ὅ τί ποτ᾽ 

ἔστι τὸ ἴργον. Ταῦτα, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ τελευτῶν καὶ 
σὶ αὐτὺν ἠρώτων, καὶ εἶπές µοι δικαιοσύνης εἶναι τοὺς 

Ἡ μὶν ἐχθροὺς βλάπτειν, τοὺς δὲ φίλους εὖ ποιεῖν. ὕστερον 
δὲ ἐφάνη βλάπτειν γε οὐδέποτε ὁ δίκαιος οὐδένα" πάντα 

αογὰρ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ πάντας δρᾷν. ταῦτα δὲ οὐχ ἅπαξ οἱδὲ 
δὶς ἀλλὰ ποὶὺν δὴ ὑπομείνας χρόνον καὶ λιπαρών ἀπεί- 

ρηκα, νοµίσας σε τὸ μὲν προτρέπειν εἰς ἀρετῆς ἐπιμέλειαν 
κάλλιστ’ ἀνθρώπων δρᾷν, δυοῖν δὲ Θάτερον, ἢ τοσοῦτον 
µόνον δύνασθαι, µακρύτερον δὲ οὐδέν, ὃ γένοια᾽ ἂν καὶ 

m * πεοὶ ἄλλην ἠντιναοῦν τέχνην, οἷον μὴ ὄντα κυβερνήτη» 
5 καταμε]ετῆσαι τὸν ἔπαινον περὶ αὐτῆς, ὡς ποὶλοῦ τοῖς 

ἀνθρώποις ἀξία, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὡσαύτως. 

ΚΑάΕΙΤΟΦΩΝ. 

ταύὐτὸν δὴ καὶ σοί τις ἐπενίγκοι τάχ ἂν περὶ δικαιοσύ- 
ης, ὡς οὐ μᾶλλον ὄνει δικαιοσύνης ἐπιστήμονε, διότι 
καλῶς αὐτὴν ἐγκωμιάξεις. οὐ μὴν τό γε ἐμὸν οὕτως ἔχει. 
δυοῖν δὲ θώτερον, ἢ οὐκ εἰδέναι σε ἢ οὐκ ἐθέλειν αὖὐ- 
τῆς ἐμοὶ κοινωνεῖν. διὰ ταῦτα δὴ καὶ πρὸς Θρασύμαχον, 5 

οἶμαι, πορεύσομαι καὶ ἄλλοσε ὕποι δύναμαι, ἀπορῶν 
ἐπεὶ εἴ γ ἐθέλοις σὺ τούτων μὲν ἤδη παύσασθαι πρὺς Ὁ 
ἐμὲ τῶν λόγων τῶν προερεπτικῶν, οἷον δὲ, εἰ περὶ γυ- 
μναστικῆς προτιτραµµένος ᾖ τοῦ σώματος δεῖν μὴ ἆμε- 
λεῖν, τὸ ἐφεξῆς ἂν τῷ προερεπτικῷ λόγω ἔλεγες, οἷον τὸ 10 
σῶμά µου φύσει ὃν οἵας Θεραπείας δεῖται: καὶ νὸν δὴ 
ταὐτὸν γηγέσθω. θὶς τὸν Κλειτοφῶντα ὁμολογοῦντα ὡς 
ἔσει καταγέλαστον τῶν μὲν ἄλλων ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, 
ψυχῆς δέ, ἦς ἕνεκα τἆλλα διαπονούµεθα, ταύτης ἡµελη- 
κέναι" καὶ τἆλλα πάντα οἵον µε νῦν οὕτως εἰρηκέναι τὰ 15Ε 

τούτοις ἑξῆς, ἃ καὶ νῦν δὴ διῆλθον. καί σου δεόµενος 
λέγω μηδαμῶς ἄλλως ποιεῖν, ἵνα µή, καθάπερ νῦν, τὰ 
μὲν ἐπαινῶ σε πρὸς 4υσίαν καὶ πρὸς τοὺς ἆἄλλους, τὰ δέ 
τι καὶ φέγω. μὴ μὲν γὰρ προτετραμμένῳ σε ἀνθρώπω, 
ὦ Σύκρατες, ἄξιον εἶναι τοῦ παντὸς φήσω, προτετραµ- 30 

µένῳ δὲ σχγεδὸν καὶ ἐμπόδιον τοῦ πρὸς τέλος ἀρετῆς ἑλ- 
Θόντα εὐδαίμονα γενέσθαι. 
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᾿αἴδιον τὸ κατὰ πάντα χρόνον καὶ πρότερον ὃν καὶ 

»ῦν μὴ ἐφθαρμένον. 
Θιὸς ζῶον ἀθάνατορ, αὔταρκες πρὺς εὐδαιμονίαν' 

οὐσία ἀῑδιος, τῆς τἀγαθοῦ φύσεως αὐτία. 

5 Γένεσις κίνησις εἰς οὐσίαν' µετάληψις οὐσίας' πόφευ- 

σις εἰς τὸ εἶναι. 
"Ἠλιος πῦρ οὐράνιον, ὃ µόνον ἀπ ἠοῦς µέχρι δείλης 

τοῖς αὐτοῖς ἔστιν ἁραθῆναι' ἄστρον ἡμεροφανές' ζώον 
ἀῑδιον, ἔμφνχον, τὸ µέγιστον. 

Ἀρόνος ἡλίου κίνησις, µέτρον φορᾶρ. 
Ἡμέρα ἡλίου πορεία ὧπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσµάς' φῶς 

τοὐναντίον νυκεί. 
΄Ἔως ἡμέρας ἀρχή ' τὸ πρῶτον φῶς ἀπὸ τοῦ ἡλίου. 
Μεσημβρία χρόνος ἐν ᾧ τῶν σωμάτων αἱ σκιαὶ ἐλα- 

10 χίστου μήκους κοινωνοῦσιν. 

Οείλη ἡμέρας τελευτή. 
Νὺξ σκότος τοὐναντίον ἡμέρᾳ ' ἡλίου στέρησις. 
Τύχη φορὰ ἐξ ἀδήλου εἰς ἄδηλον, καὶ ἐκ τοῦ αὐτο- 

µάτονυ αἰτία δαιµονίας πράξεως. 

6050 ἍᾖΓῆρας φθίοις ἐμφύχου ὑπὸ χρόνου γιγνοµένη. 
Πνεῦμα κίνησις αέρος περὶ τὴν γῆν. 

506 ᾽Αἡρ οτοιχεῖον οὗ πᾶσαι αἱ κατὰ τόπον κινήσεις κατὰ 

φύσιν εἰσίν. 
Οὐρανὸς σώμα περιέχον πάντα τὰ αἰσθητὰ πλήν αὖὐ- 

ας τοῦ τοῦ ἀνωτάτω ἀέρος. 
τρυχὴ τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κιοῦν' αἰτία κινήσεως ζωτικῆς 

ζώων. 

Όροι. Σπευσίππου τοῦ Πλάτωνος το. ὦ. 

0 |. 

Δύναμις τὸ καθ αὐτὸ ποιητικόν. 
Ὄψις ἕξις διακριεικὴ σωμάτων. 

Ὀστοῦν μυελὸς ὑπὸ Φερμοῦ παγείς. 
Ζτοιχεῖον τὸ συνάγον καὶ διαλύον τὰ σύνθετα. 

᾽Αρετὴ διάθεσις ἡ βελτίσετη" ἕξις θνητυῦ ζώου καθ 5 
αὐτὴν ἐπαινεεή" ἕξις καθ’ ἣν τὸ ἴχον ἀγαθὸν λέγεται". Ὁ 
κοινωνία νόμων δικαία: διάθεσις, καθ ἣν τὺ διακείµε- 

γον τελείως οπουδαῖον λέγεται" ἕξις ποιητικὴ εὐνομίας. 
Φρύνησις δύναμις ποιητικὴ καθ’ αὐτὴν τῆς ἀνθρώπον 

εὐδαιμονίας" ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν' διάθεσις καθ ιο 
ἣν κρίνοµεν τί πρακτέον καὶ τί οὐ πρακτέον. 

Οικαιοσύνη ὀμόνοια τῆς φυχῆς πρὸς αὐτήν, καὶ εὐ- 
ταξία τῶν τῆς Φυχῆς μερῶν πρὸς ἀἄλληλά τε καὶ περὶ 
ἄλληλα: ἕξις διανεμητικὴ τοῦ κατ ἀξίαν ἑκάστῳ' ἕξις E 
καθ’ ἣν ὁ ἔχων προαιρετικός ἐσει τῶν φαινομένων αὐτῷ 15 
δικαίων" ἕξις ἐν βίῳ »όµου ὑπήκοος' ἰσότης κοινωνική: 
ἕξις ὑπηφετικὴ νόμων. 

Σωφροσύνη µετριότης τῆς ψυχῆς περὶ τὰς ἐν αὐτῇ 
κατὰ φύσιν γιγνοµένας ἐπιθυμίας τε καὶ ἡδονάς' εὖαρ- 
µοστία καὶ εὐταξία ψυχῆς πρὸς τὰς κατὰ φύσιν ἡδονὰς wd 

καὶ λύπας: συμφωνία φυχῆς πρὸς τὸ ἄρχειν καὶ ἄρχε- 
σθαι" αὐτοπραγία κατὰ φύσιν" εὐταξία Ψυχῆς' λογιοτικὴ 
ὁμιλία Φυχῆς περὶ καλῶν καὶ αἰσχρῶν" ἕξις καθ’ ἣν ὁ 
ἔχων αἱρετικός ἐστι καὶ εὐλαβητικὸς ὧν χρή. 

᾽Ανδρία εις ψυχῆς ἀκίνητος ὑπὸ φόβου" Θάρσος πο- 16 
λεμικόν’ ἐπιοτήμη τῶν κατὰ πόλεμον πραγμάτων" ἐγκρά- 
τεια φυχῆς πρὸς τὰ φοβερὰ καὶ δεινά" εὀλμα ὑπηρετικὴ 
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φρονήσεως' εὐθαρσία ἐπὶ Θανάτου προσδοκία" ἕξις δια- 
φυλακεικὴ Λογισμῶν ὀρθῶν ἐν κινδύνοις' ῥώμη πρὸς κίν- 

ὄυνον ἀντίῤῥοπος" ῥώμη καρτερικὴ πρὸς ἀρετήν: ἠρεμία 
φυχῆς περὶ τὰ δεινὰ καὶ θαρσαλέα κατὰ τὸν ὀρθὸν 1ό- 

Β ὅγον φαινόμενα" σωτηρία δογμάτων ἀδήλων περὶ τὰ δεινά: 

ἐμπειρία πολέμου’ ἕξις ἐμμενητικὴ νόµον. 
Ἐγκράτεια δύναμις ὑπομενητικὴ λύπης: ἀκολούθησις 

τῷ ὀρθῷ λογισμῷ' δύναµις ἀνυπέρβλητος τοῦ ὑποληφθέν- 
τος ὀρθῷ λογισομῷ. 

10. Αὐτάρκεα τελειότης κτήσεως ἀγαθῶν' ἕξις καθ ἣν 
οἱ ἔχοντες αὐτοὶ αὐτῶν ἄρχονσιν. 

Ἐπιείκεια δικαίων καὶ συµφερόντων ἐλάττωσις' µετρι- 
ότης ἐν συμβολαίοις' εὐταξία Ψυχῆς λογιατικὴ πρὸς τὰ 
καλὰ καὶ αἰσχρά. 

Καρτερία ὑπομονὴ λύπης ἕνεκα τοῦ καλοῦ' ὑπομονὴ 
πόνων ἕνεκα τοῦ καλοῦ. 

Θώρσορ ἀπροσδοκία κακοῦ" ἀνεκπληξία διὰ κακοῦ 
παρονσίαν. 

λυπία ἕξις καθ’ ἣν ἀνέμπτωτοί ἐσμεν εἰς λύπας. 
39. Φιλοπονία ἕξις ἀποτελεσεικὴ οὗ ἂν προέληται" καρτε- 

ρία ἑκούσιορ" ἕξις ἀδιάβίητος πρὸς πόνον. 
αἰδὼς τολµήσεως ὑποχώρησις ἐκουσία δικαίως καὶ 

πρὸς τὸ βέλτιστον φανέν᾿ καταλαβὴ ἐκουσία τοῦ βελτίστου" 
εὐλάβεια ὀρθοῦ φόγου. 

Ἐλευθερία ἡγεμονία βίου" αὐτοκράτεια ἐαὶ παντί: 
ἐξονσία τοῦ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐν βίῳ' ἀφειδία ἐν χρήσει καὶ 
ἐν κεήσει οὐσίαρ. 

Ἐλευθεριότης ἵξις πρὸς τὸ χρηµατίξεσθαι ὡς δεῖ: 
πρόσθεσις καὶ κεῆσις οὐσίας ὡς χρφή. 

-υ- Πραότης κατάστασις κινήσεως τῆς ὑπ ὀργῆς' κρᾶσις 
ψυχῆς σύμμετρος. 

Κοσµιότης ὄπειξις ἐκουσία πρὺς τὸ φανὲν βέλτισεον: 
εὐταξία περὶ κίνησιν σώματος. 

Εὐδαιμονία ἁγαθὸν ἐκ πάνεων ἀγαθῶν συγκείµενον' 
45 δύναμις αὐτάρκης πρὺς τὺ εὖ ζῆν' τελειότης κατ ἀρε- 

Ε τήν’ ὠφέίεια αὐεάρκης ζώου. 

Μεγαλοπρέπεια ἀξίωσις κατὰ λογισμὺν ὀρθὸν τὸν 
σεμνότατον. 

᾽Αγχίνοια εὐφνῖα ψυχῆς, καθ’ ἣν ὁ ἔχων στοχαστικός 
«0 ἐσειν ἑκάστῳ τοῦ δέοντος' ὀξύτης νοῦ. 

Ἀρησεύτης ἤθους ἁπλασεία μετ εὐλογιστίας: ἤθους 
σπουδαιότης. 

Καλοκαγαθία ἒξις προαιρετικἡ τῶν βελτίστων. 
Μεγαλοψυχία χρῆσις τοῖς ξυμβαίνουσιν ἀστεία" µεγα- 

«ο λοπρέπεια ψυχῆς μετὰ λόγου. 

Φιλανθρωπία ἕξις εὐάγωγος ἤθους πρὸς ἀνθρώπου 
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φιλίαν᾿ Έιρ εὐεργετικὴ ἀνθρώπων" χάριτος σχέσις" μνήμη 
μετ εὐεργεσίας. 

Ἐνσέβεια δικαιοσύνη περὶ Θεούς" δύναμις θεραπευτικὴ Ἰ48 

Φεῶν ἐκούσιος" περὶ θεῶν ειµῆς ὑπόληψις ὀρθή. ἐπιστήμη 
τῆς περὶ θεῶν τιµῆς. 5 

᾿Αγαθὸν τὸ αὐτοῦ ἔνεκεν. 

᾽φοβία Έξις καθ ἣν ἀνέμπτωτοί ἔσμεν εἰς φόβους. 
᾽Απάθεια ἕξις καθ’ ἣν ἀνέμπτωτοί ἐσμεν εἰς πάθη. 

Εἰρήνη ἠσυχία ἐπ) ἔχθρας πολεμικάς. 
Ῥαθυμία ῥᾳσεώνη φυχῆς' ἀπώθεια τοῦ Φυμοειδοῦς. 1ο 
Δεινότης διάθεσις καθ ἣν ὁ ἔχων στοχαστικός ἐστι 

τοῦ ἐδίου τέλους. 

Φιλία ὀμόνοια ὑπὲρ καλῶν καὶ δικαίων" προαίρσις 
βίου τοῦ αὐτοῦ: ὁμοδοξία περὶ προαιρέσεως καὶ πράξεως" 

ὀμόνοια περὶ βίου κοινωρίαν μετ εὐνοίας" κοινωνία τοῦ 15 Β 
εὖ ποιῆσαι καὶ παθεῖν. 

Εὐγένεια ἀρετὴ εὐγενοῦς ἤθους" εὐαγωγία φυχῆς πρὸς 
λόγους καὶ πράξεις. 

Αἴρεσις δοκιµασία ὀρθή. 
Εὔνοια αἴρεσις' ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον ἀσπασμός. ο 
Οὐκειότης ταὐτοῦ γένους κοινωνία. 208 
Ὁμόνοια κοινωνία τῶν ὄντων ὠπάντων: συμφωνία 

νοημάτων καὶ ὑπολημμάτων. 
᾽Αγάπησις ἀπόδειξις παντελής. 

Πολιτικὴ ἐπισεήμη καλῶν καὶ συμφερόντων ' ἐπιστήμη 5 
ποιητικἡ δικαιοσύνης ἐν πόλει. 

Ἑταιρεία φιλία κατὰ συνήθειαν ἐν τοῖς καθ’ ἠλικίαν ϐ 

7εγενημένοις. 
Εὐβουλία ἀρετὴ λογισμοῦ σύμφντος. 
Πίσεις ὑπόληψις ὀρθὴ τοῦ οὕτως ἔχειν ὡς αὐτῷ a 

φαίνεται" βεβαιότης ἤθους. 
αλήθεια ἕξις ἐν καταφώσει καὶ ἀποφάσει' ἐπιστήμη 

ἀληθώ». 
Ἠούλησις ἔφεσις μετὰ λόγου ὀρθοῦ" ὄρεξις εὔλογος" 

ὄρεξις μετὰ λόγου κατὰ φύσιν. 16 
Συμβούλενυσις παραίνεσις ἑτέρῳ πρὸ πράξεως, τίνα 

δεῖ ερόπον πράττει». 

Ἐὐκαιρία Ἰρόνου ἐπίεευξις, ἐν ᾧ χρὴ παθεῖν τι ἢ 

ποιῆσαι. 

Εὐλάβεια φυλακὴ κακοῦ" ἐπιμέλεια φυλακῆς. 
Τάξις ἐργασίας ὁμοιότης τῶν πρὸς ἄλληλα πάντων 

ὄντων' συμμετρία κοινωνίας" αἰτία τῶν πρὸς ἄλληία 
πάντων ὄντων' συμμετρία πρὺς τὸ μαθεῖν. 

Πρόσεξις συντονία Ψυχῆς πρὸς τὸ καταμαθεῖν. 

Εὐφυῖα τάχος µαθήσεως' γέννησις φύσεως ἀγαθή' ὁ 
ἀρετή ἐν φύσει. 

1. διαλογισμῶν ᾱ. — δὲ δεινὰ καὶ ἐμπειρία α. 
τῷ ὀφθῷ α. — 18. λογιστικῆς ᾱ. — 33. 

-- 1. ὑπομονητικὴ ᾱ. 
ίου a. — 19. καὶ) ἢ ᾱ. — 33. ἐκούσιος a. -- 4]. 

-- ὑπολη- -- ὀρθοῦ λογισμοῦ a. 
* εὐλογίας a. 

1. Ὃ ο ας ο). ᾱ, — 17. εὐγενοῦς) Malim συγγενοῦφ. ΟΝ. — 30. αἴρεσις malim deletum. ΟΝ. - 
38. ἐπίταξις a. — ει οσι. a. 
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Εὐμάθεια εὐφυΐα ψυχγῆς πρὸς τάχος µαθήσεως. 
Alan ἀπόφασις κυρία περὶ ἀμφισβητουμένου πράγ- 

ματος. 

Ε Νόμος ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ ἀδικεῖν ἢ μή. 
5 Εύνομία πειθαρχία νόµων σπουδαίων. 

Εὐφροσύνη ἐπὶ τοῖς τοῦ σώφφρυνος ἔργοις χαρά. 
Τιμὴ δόσις ἀγαθῶν ἐν ταῖς δι ἀρετὴν πράξεσι διδο- 

µένων᾽ ἀξίωμα ἀπ᾿ ἀρετῆς' σχῆμα σεµνότητος' τήρησις 
ἀξιώματος. 

Προθυµία ἐμφανισμὸς προαιρέσεως πρακτικῆς. 

χάρις εὐεργεσία ἑκούσιος' ἀπόδοσις ἀγαθοῦ: ὑπουρ- 
γία ἐν καιρῷ. 

Ὁμόνοια ὁμοδοξία ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων, ας δεῖ 
ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. 

15 Πολιτεία κοινωνία πλήθους ἀνθρώπων αὐτάρκης πρὸς 

εὐδαιμονίαν' κοινωνία πλήθους ἔννομος. 
Πρόνοια παρασκευἡ πρὸς μέλλοντά τινα. 

Βουλὴ σκέψις περὶ τῶν μελλόντων πῶς συμφέρει. 
Νίκη δύναµις κρατηεικὴ περὶ ἀγωνίαν. . 

-'  Εὐπορία εὐκρίνεια κρατητικὴ τοῦ λογιζοµένου. 
«4ωφρεὰ ἀλλαγὴ χάριτος. 
Καιρὺς χρόνου ἀκμὴ πρὸς τὸ συμφέρον’ χρόνος ἀγα- 

Φοῦ τινὸς συνεργός. 

Μνήμη διάθεσις ψυχῆς φυλακτικὴ τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρ- 
15 τούσης ἀληθείας. 

"Ἐννοια συντονία διανοίας. 

Νόησις ἀρχὴ ἐπιστήμης. 
"Ἀγνεία εὐλάβεια τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς ἁμαρτημάτων" 

Β τῆς Θεοῦ τιµῆς κατὰ φύσιν θεραπεία. 
πυ ἍἡἨΜαντεα ἐπισεήμη προδηλωτικὴ πράξεως ἄνευ ὧπο- 

δείξεως. 

Μαντικὴ ἐπιστήμη θεωρητικὴ τοῦ ὄνεος καὶ µέλλον- 

τος ζώῳ θνητῷ. 
Σοφία ἐπιστήμη ἀνυπόθετος' ἐπιστήμη τῶν ἀεὶ ὄν- 

as των" ἐπιστήμη Φεωρητικὴ τῆς τῶν ὄντων αἰτίας. 
Φιλοσοφία τῆς τῶν ὄντων ἀεὶ ἐπιστήμης ὄρεξις' ἕξις 

Φεωρητικὴ τοῦ ἀληθοῦς, πῶς ἀληθές' ἐπιμέλεια ψυχῆς 
μετὰ λόγου ὀρθοῦ. 

Ἐπιοτήμη ὑπόληψις ψυχῆς ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγον" 
C δύναμις ἐποληπτική τινος ἢ τινῶν, ἁμετάπεωτος ὑπὸ 

λόγου" λόγος ἀληθὴς ἐπὶ διανοίᾳ ἀμετάπτωτος. 
Αόξα ὑπόληψις μεταπειστὸς ὑπὸ λόγον λογιστικὴ φο- 

ρά: διάνοια ἐμπίπεουσα εἰς Ψεῦδος καὶ ἀληθὶς ὑπὸ 
λόγου. 

Αἴσθησις ψυχῆς φορά" »οὔ κίνησις' ψυχῆς διὰ σώμα- 
τος εἰσάγγεσις εἰς ὥρας ἀνθρώπων, ἀφ᾿ ἧς γίγνεται φυ- 
χῆς ἄλογος δύναμις γνωριστικὴ διὰ σώματος. 

"Εξις διάθεσις ψυχῆς καθ ἣν ποιοί τινες λεγόμεθα. 
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Φωνὴ ῥεῦμα διὰ στόµατος ἀπὸ διανοίας. η] 

Αόγος φωνὴ ἐγγράμματος, φραστικὴ ἑκάστου τῶν ὄν- 
των διάλεκτος σύνθετος ἐξ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ἄνευ 
μέλους. 

Ὄνομα διάλεκτος ἀσύνθετος ἑρμηνευτικὴ τοῦ τε χατα ὅ 
τῆς οὐσίας κατηγορουμένου καὶ παντὸς τοῦ μὴ καθ ἑαυ- 
τοῦ λεγομένου. 

«ιάλεκτος φωνὴ ἀνθρώπου ἐγγράμματος" καὶ σημεῖόν 
ει κοινὸν ἑρμηνευτικὺν ἄνευ μέλους. 

Συλλαβὴ ἀνθρωπίνης φωνῆς ἄρθφον ἐγγράμματον. τὸ 
Ὄρος λόγος ἐκ διαφοφᾶς καὶ γένους συγκείµενος. 
Τεκµήριον ἀπόδειξις ἀφανοῦφ. . 
᾽Απόδειξις λόγος συλλογιστικὸς ἀληθής: λόγος ἐμφανι- 

στικὸς διὰ προγινωσκοµένων. 

Ζτοιχεῖον φωνῆς φωνὴ ἀσύνθετος. αἰτία ταῖς ἄλλαις 15 
φωναῖς τοῦ φωνὰς εἶναι. 

Ὠμφέλιμον τὸ αἴτιον τοῦ εὖ πάοχειν' τὸ αἴτιον τοῦ 
ἀγαθοῦ. 

Συμφέρον τὸ εἰς ἀγαθὸν φέρον. 
Καλὸν τὸ ἀγαθόν. 90 

᾽Αγαθὸν τὸ αἴτιον σωτηρίας τοῖς οὖσι" τὸ αἴειον παν- 
τὸς τοῦ πρὸς αὐτό' ἀφ οὗ συμβαίνει ἃ χρὴ αἱρεῖσθαι. 

Σῶφρον εὺ κύσµιον τῆς ψυχῆς. 
Αΐκαιον νόµου τάγμα ποιητικὸν δικαιοσύνης. 

Εκούσιον τὸ αὐτοῦ προσαγωγόν’ τὸ καθ αὐτὸ αἱρε- 15415 
τὸν κατὰ διάνοµεν ἀποτελούμενον. 

᾿Ελεύθερον τὸ ἄρχον αὐτοῦ. 
Μέτφιον τὸ µέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως καὶ κατὰ 

τέχνην ἀρκοῦν. 
Μέτρον τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. 
"4θλον ἀρετῆς γέρας τὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν. 
Αθανασία οὐσία ἔμψυχος καὶ ἀῑδιος μονή. 
΄"Όσιον Θεφώπευµα Θεοῦ ἀρεστὸν Θεῷ. 

᾿Εορτὴ χρόνος ἱερὸς κατὰ νόµονς. 
"άνθρωπος ζῶον ἅπτερον, δίπουν, πλατνώνυχον' ὃ 15 

µόνον τῶν ὄντων ἐπιστήμης τῆς κατὰ λόγους δεκεικόν. 
ἐστιν. 

Θυσία Θεῷ ὅόμα θύματος. Β 
Εὐχὴ αἴκησις ἀνθρώποις ἀγαθῶν ἢ δοκούντων παρὰ 

Φεοῖς. ο 

Βασιλεὺς ἄρχων κατὰ νόμους: ἀνυπεύθυνος' πολιτι- 
κῆς κατασκευῆς ἄρχων. 

᾽Αρχὴ ἐπιμέλεια τοῦ παντός. ' 
Ἐξουσία ἐπαροπὴ νόµου. 
Νομοθέτης ποιητὴς νόμων καθ’ οὓς δεῖ πολιτεύεσθαι. 
Νόμος δύγµα πλήθους πολιτικὸν οὖκ ες τινα χρόνον 

ἀφωρισμένον. : 
"Τπόθεσις ἀρχὴ ἀναπόδεικεος' συγκεφαλαίωσις λόγου. 

30 672 
του 

3. ἀξιωμάτων ᾱ. -- 11. ὑπουργίας a. — 19. ὁμοδοξία] δόξα Σα. — 18. πῶς) ὥς ᾱ. — 36. ἕξις om. a. — 
43. μεταπειστὸς] μετὰ πίστεως a. 

6. ᾱ- - 17. τοῦ ante ἀγαθοῦ οπι, α. — 39. τὸ αὐτοῦ] τὸ αὐτὸ α. — 31. ἀθλον, ἀρετῆς γέρας' τὸ 4, 
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τρήφισμα δόγμα πολιεικὸν εἴρ τινα χρόνον ἄφωρι- 

σμένον. 
6 Πολιτικὸς ἐπισεήμων πόλεως κατασκευῆς. 

Πόλις οἴκησις πλήθους ἀνθρώπων κοινοῖς δόγµασι 
δχρωµένων' πλῆθος ἀνθρώπων ὑπὸ νόμον τὸν αὐτὸν 

το ὄνεων. 

Πόλεως ἀρετὴ κατάστασις ὀρθῆς πολιτείας. 
Πολεμικὴ ἐμπειρία πολέμου. 
Συµµαχία κοινωνία πολέμου. 

ν΄ Σωτηρία περιποίησις ἀβλαβής. 
Τύραννος ἄρχων πόλεως κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διώνοιαν. 

Σοφιστὴς νέων πλουσίων ἐνδόξων ἔμμισθος Βηρευτής. 
ρ Πιοῦτος κτῆσις σύμμετρος πρὸς εὐδαιμονίαν' περιου- 

σία χρημάτων εἰς εὐδαιμονίαν συντεινόνεων. 
Παρακαταθήκη ὅόμα μετὰ πίστεως. 

Κάθαρσις ἀπόκρισις χειρόνων ἀπὸ βελτιόνων. 
ες Νοιον κρατεῖν διαφερόµενον. 

᾽Αγωθὺς ἄνθρωπος ὁ τοιοῦτος οἷος ἀνθρώπῳ τώγαθὰ 
ἐπιτελεῖν. . 

π  Σώφφων ὁ µετρίας ἐπιθυμίας ἴχων. 

Ἐγκρατὴς ὁ κρατῶν ἀνειτεινόντων τῶν τῆς φυχῆς 

μορίων τῷ ὀρθῷ Ἰογιομιῷ. 
Σπουδαῖος ὁ τε]έως ἀγαθός' ὁ ἔχων τὴν αὐτοῦ 

ἀρετήν. 
35. Ἀύννοα διάνοια μετὰ λύπης ἄνευ λόγου. 

Ε Ουσμαθία βραδυτὴς ἐν µαθήσει. 
«εσποτεία ἀρχὴ ἀνυπεύθυνος δικαία. 
᾽Αφιλοσοφία ἕξις καθ’ ἣν ὁ ἔχων µισολόγος ἐσείν. 
Φόβος ἔκπληξις φυχῆς ἐπὶ κακοῦ προσδοκίᾳ. 

30. Θυμὸς ὁρμὴ βίαιο, ἄνευ λογιομοῦ" νοῦς τάξεως Ψυ- 
χῆς ἁλογίστου. 

"Ἔκπληξις φόβος ἐπὶ προφδοκίᾳ κακοῦ. 

Κολακεία ὁμιλία ἡ πρὸς ἡδονὴν ἄνευ τοῦ βεἰτίστου" 
ξις ὁμιλητικὴ πρὸς ἡδονὴν ὑπερβάλλουσα τὸ µέτριον. 

3 Οργή παράκλησις τοῦ θυμικοῦ εὖς τὺ τιµωρεῖσθαι. 
"Τῆρις ἀδικία πρὸς ἀτιμίαν φέρουσα. 
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Ἀκρασία ἕξις βιαστικὴ παρὰ τὸν ὀρθὸν λογισμὸν πρὸς 
τὰ δοκοῦντα ἡἠδέα εἶναι. 

Ὄκνος φυγὴ πόνων ἀρχῆς. 
4ειλία ἀντιληπτικὴ ὁρμῆς πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία. 
«ιαβολὴ διάστασις φίλων λόγῳ. 5 
Καιρὺς ἐν ᾧ ἕκαστον ἐπιτήδειον παθεῖν ἢ ποιῆσαι. 
Αδικία ἕξις ὑπεροπτικὴ νύµων. 
Ἔνδεια ἐλάετωσις τῶν ἀγαθῶν. 
Αἰσχύνη φόβος ἐπὶ προσδοκία ἀδοξίας. 
᾽λαξονεία ἴξις προσποιητικὴ ἀγαθοῦ ἢ ἀγαθῶν τῶν ιν 

μὴ ὑπαρχόνεων. 

ἁμαρτία πρᾶξις παρὰ τὸν ὀφθὸν λογισμόν. 
Φθόνος λύπη ἐπὶ φίλων ἀγαθοῖς ἢ οὖσιν ἢ γεγενηµένοις. 
᾽ναισχυντία ἕξις ψυχῆς ὑπομενητικὴ ἀδοξίας ἕνεκα 

κέρδους. ” 
ΘΕρασύτης ὑπερβολὴ Θράσους πρὸς φόβους οὓς μὴ δεῖ. 
Φιλστιμία ἕξις φυχῆς προετικὴ πάσης δαπάνης ἄνευ 

λογισμοῦ. 

Κακοφυίΐα κακία ἐν φύσει καὶ ἁμαρτία τοῦ κατὰ φύ- 
σιν’ νόσος τοῦ κατά φύσιν. 5 

Ἐλπὶς πφοσδοκία ἀγαθοῦ. 

ΦΗανία Έξι φθαρτικὴ ἀληθοῦς ὑπο]ήψεως. 
Ααλιὰ ἀκρασία λόγου ἄλογος. 
Ἐνωντιότης τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος χατά τινα δια- 

φορὰν πιπτόντων ἡ π]είστη διάστασις. Γ] 

᾿Ακούσιον τὸ παρὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον. 
Παιδεία δύναµις θεραπευτική ψυχῆς. 
Παίδευσις παιδείας παράδοσις, 

Νομοθετικὴ ἐπιστήμη ποιητικὴ πύλεως εὐπαγής. 

Νονθέτησις λόγος ἐπιτιμητικὸς ἀπὺ γνώμης" λόγος 
ἁμαρτίας ἀποτροπῆς ἔνεκεν. 

Ῥοήθεια κακοῦ κώλυσις ὄντοᾳ ἢ γινομένου. 
Κόλασις ψυχῆς Θεραπεία ἐπὶ ἁμαρτήματε γενομένῳ. 

Οὖναμις ὑπεροχὴ ἐν πράξει ἢ ἐν 1όγω". Έξι καθ ἣν 
τὸ ἴχον δυνατόν ἐσειν' ὠχὺς κατὰ φύσιν. 3 

Σώζειν τὸ περιποιεῖν ἀβλαβη. 

ὅτε 

, 

21. Malim κρατῶν τῶν ἀντιτεινόντων τῆς. Batr. — 33. τελείως a. 
19. ἤ ποτε γεγενηµένοις Δ. — 14, ὑπομονητικὴ a. — 33. γενομένου a. — 36. τὸ] ἢ α. 
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Ι1Ν ΕυΤΗΥΡΗΠΟΝΕΛΗ. λως. Ατεχνῶς παγτελῶς, ἡ ἀντὶ τοῦ λίαν, περιοπωιέ- 
νως". βηρυτόνως δὲ το ἀπείρως. 

48. ἀφ' ἑστίας! ἐπὶ τῶν ἐν ὄννάμει γινοµένων καὶ 
πρώτους ἀδικούντων τοὺς οὐείους, ἐπεὶ ἔθος ἦν τῇ 

1, 3. δίκη ἡ ὑπὶρ ἰδιωεικῶν ἀδικημάτων κρίσις, γραφὴ Ἑστία πρώτη τῶν ἄλλων θεών Βύειν. φέρεαι δέ 5 
ἡ ὑπὶρ δημοσίων. Ἄ: δίκην γὰρ βοίλονται λέγειν τις καὶ περὶ αὐτῆς μῦθος τοιοῦτος: μετὰ γὰρ τὸ κατα- 

πᾶσαν τὴν περὶ τὰ ονμβύλαια ἀμιριαβήτησιν, γραφὴν λυθήναι τὴν τῶν Τιτάνων ἀρχήν φασι τὸν ία τὴν 
δὲ τὴν περὶ τὰ ἐγκλήματα κατηγορία, βασιλεία» παραλαβόντα ἐπιτρίφαι τῇ ᾿Εστίᾳ λαβεν ὃ 

5 4. βασιλέα] ἦν καὶ ᾿Αθήνηαι βασιλεύς, ἀλλ οὐχ ὥσ- τι ἂν βούλοιτο, τὴν δὲ τὴν παρθενίαν αὐήσασθαι καὶ 

περ ἐν ταῖς ἄλλαις τῶν ὅλων ἄρχων, ἁλλὰ µόνων µυ- 
στηρίων προεστηνὼς μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν καὶ πηναίων 

παὶ ἀγώνων τῶν ἐπὶ λαμπάδι. καὶ τὰ περὶ τὰς πατρί- 

τὰς ἀπαρχὰς παρὰ τῶν ἀνθρώπων», αλλως. 

ας. παροιπία δὲ ἐστιν, µετενήνεκται δὲ ἀπὸ τῶν περὶ 

τὰ Ἱερὰ δρωµένων" ἔθος γὰρ ἦν τῇ Ἑστία τὰς ἆπαρ- 

ἀφ᾽ ἑστί- ιο 8 

χὰς ποµῖσθαι. ἢ ἀφ ἑστίας, ἤτοι ἀπὺ τῶν οὐχει- 
οτάτων" ἑστία γὰφ ἡ οὐκία. 

49. κπκσυργεῖν τὴν πόλιν] σηµείωσαι διὰ τὴν σὐν- 5 327 
ταξιν, A. 

9, 3. ὡς οὕτω γ ἀκοῦσαι) ἀντὶ τοῦ κατ αὐτὴν τὴν 
ἀκοήν, ὡς αὐτὸ ἔφη μὴ βούλεαι.... A. 

16. ὁμύσε νου δύο σηµαίνει τοῦτο, παρὰ μὲν τοῖς 

ῥύτορσι τὸ ἀπ ἐναντίας ἤτοι τὸ ἀντικείμενον, ος χι 

παρὰ «Φημοσθένει ἐν τῷ κατὰ «ὠιονυσοδώρου νι αὐτὸς 
δὲ ὁρᾷ ἡμῦς ὁμάσε ποφευοµένους,'' παρ ᾿Ομήρῳ δὲ τὸ 
ὁμοῦ, ὡς ἐπὶ τοῦδε" 

"Ὅσσοι ἀπ' ᾿Ιδαίων ὀρέων ἄλαδε πφορέονσιν, 

Ῥῆσός 8 ᾿Επεάπορός τε, Κάρησάς τε Ῥοδίος τε, 3 

ους θυσίας διώκει. καὶ δίαι πρὺς αὐτὸν ἐλαγχάνοκτο 

ο. ἀσεβείας καὶ Ἱερωσύνης ἀμφισβητήσεως. καὶ τοῖς γένεσιν 

καὶ τοῖς Ἱερεῦσι πᾶσιν ὁ αὐτὸς ἐδίκαξεν. καὶ τὰς τοῦ 
φόνου δίκας εἰς ἄρειον πάγον εἰσήγεν, καὶ τὸν στέφα- 
νον ὠποτιθέπενος αὐτοῖς ἐδίκαζεν" προη;όρευε δὲ τοῖς 

ἐν αἰτίᾳ ἀπέχεσθαι μυστηρίων καὶ τῶν ἄλλων γοµέμων, : 
id ἐδίκαξε δὲ καὶ τῶν ἀφύχων δίκας. τὴν δὲ συνοικοῦσαν 

αὐτῷ βασίλισσαν ἐκάλουν. A. 
14, ἀγνώς] τοῦτ) ἴστιν ἄγνωστος. 

16. Παθεῖς ὅῆμος Αἰγηΐδος θήνησιν, ἐξ οὗ οὗτος. 

b, 18. ὀτεχνῶς] παντελῶς, ἁπ]ῶς, ἢ κπαθάπαξ, ἰσχυρῶς, 

ο. ἢ τελέως. οἱ δὲ ἐν ἴσρ τῷ ὄνει, καὶ ἀληθεία. οἱ δὲ 
δηλοῦν τὸ παράπαν καὶ καθύλον, κατ ἀλήθειαν., "4λ- 
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δ-τό, om. h. 6, Pollux VIII. 0. — 12. προηγύρενε δὲ τοῖς Raiterus: προηγόρευεν τοῖς Χ. — 18. Πιτθεῖς Porso- 
nus: Πιτθὶς b. Πιτθὶς in Ε]ονκας capite, uhi Ma-. Mediec. οἳ Πορ male Πεσθεὺς hahent, ος Vindoh. et Aufust. 
⸗cerĩpslinus, sccuti etiam auetoritatem Uarpoeratlonis in v. ολ! vide valesium. Non Παθίδα, sed TiSor, hune po- 
pulum vocat Stephan. Uyz. unde e»t Πολεὺς apud eundem, et in marmore Sponiatio Itin. T. Η. p. 119. Frequentior 
lamen scriptura ον Παθεύς, ut in marmore apud Corsin. Εαν, Att. T. I. p. 170. et in Τα Oratione de Menoclis 
hered. quam πυρος edidit 1h. Tarwhittus p. 14 in cuius Orat. de Ciron. hered. p. 70. Editores vitiosum Titicoe 
pro Πιδέως reliquerunt. Eandem ſormatn in 5ο Platonis exemplo reperit Theophilus Corxdall. αρ. Fabricium B. 
Gr. Vol. XIII. p. 720. Adde Taxlorum ad Demesth. ο. Mid. p. 181. δε hoe leve est. Had potius notandum, 
populum Pittheum, quem Scholiaste-noster ad trihum Aegeidem reſfert, abh Harpoeratione, Stephano, et lapidibus 
literatis, quo⸗s modo laudavimus, ad Ceeropidem reſerri. Ceterum Corsinus l. ο, p. 101. x2crihens, hune populum 
a Plutarcho in Theseo connemorari, nimium {οκ μα νε, I18 Piltheum, Theset avum, commemorat, ποπ pagum ΑΙ- 
Ueum. ΜΕΗΧΚΕΝ. ο Butimann, ad Demosth. Mid. p. 41. Εκκκ. 

1. Ατεχνῶς). Atliciata Ms. in Hibl. Meédicca: Ατέχγως" ἁπλάστως, ἀδόλως. Τέχνη γὰρ ὁ ὀύλος. ᾽Ατεχνῶς, ὡς 
βεβαίως, [1ομ. σαφῶς, βεβαίως] ἀσφαλῶς, φανερῶς, ἢ ἀληθῶς, τῷ ὄντιν ἁπλῶς, χωρὶς πανουργίας, ἢ τελειως, παν- 
τελῶς, καθάπαξ, καθόλου. Βία sunt apud Εἰνιο. M.. p. i62. 54. Suidas hane γουίς usurn bPlatöntæ auctoritate 
contirmatz cuius exempla ad Timarum atiinimnus, p. 52. Aondk. — 23. Αφ ἑστίας ἄρχεσθαι] Uune Hatouis Ίσσα 
laudat ſScholiasl. Aristoph. ad Vesp. 842. Sie corrigendus ο Scholiis uostris: Mir γὰρ τὸ καταϊυθῆναι τὴν τῶν 
Τικάνων ἀρχήν, τὸν «ία διαδεξάµενον τὴν βασιλείαν οἷο. Proverhium, da' ἑστίας ἄρχεσθαι, satis iltustratum a CGa- 
⸗snubono ad Strabon. Τ. ρ. 18. αἱ alios ἱποσαπνν, Ες restituimus Fhiloni ludaco T. I. p. 674. T. U. ρ. 0051. ubi 
vulgo lexitur, d Ἱἱερᾶς ἄρχεσθαι. Vera lectio conservata est T. H. p. 434. 019. ---- qui utruinque τοις 
diei putat nibil moramur. Ἀτηνκ. — 4. Τῃ Ἑστία πρώτη — θὐειν] Vlato Cratylo ρ. 304. G. τὸ γὰρ πρὸ πάντων 
Φιῶν τῇ Εστί πρώτῃ προθύειν. Ἠνηλκ. -- 8. Παφαϊαβόντα] Μ, Πορ. 6. διαδεξάµενον͵ ut Schol. Ατίζιορη, Ἰ. ο- 
Ἁνμοκ. -- τὐ. "Αλλως] Που posterius schohon sumptum est vel ον Zenobio J. 40. vel ες He-yechio. Ἠνμακ. -- 
11-18. om. b. — 21. Demosth. ος. 56. ῥ. 14. — 24. Hom. ltliad. µ, 19 -- 21. 
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Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος, δίός τε Σκάμανδρος, 

καὶ Σιµόεις, ὅθι πολλἀ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι 

κάππεσον ἐν κονίησι, καὶ ἡμιθέων γένος ὠνδρῶν" 
τῶν πάντων ὑμύσε στόµατ) ἕεραπε Φοῖῤος Απόλλων. A. 

32, 4. πολλοῦ γε δεῖ] ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. A. 
υ, δ. ἡ που] ἴσως, σχεδόν. 

90, πελάτης! ὁ ὠντιστροφῶν καὶ ὑπηρετῶν, καὶ 
προσπελάζων, ἀπὸ τοῦ πέλας ἦτοι ἐγγύς, ἐκαλεῖτο 
ὁ δι) ἔνδειων προσιών, µίσθιος δὲ ὑπηρετῶν. "λλως. 
Πελάται εἰσὶν οἱ παρά τοῖς πλησίον ἐργαζύμενοι, καὶ 
Φῆτες. οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ ἑκτήμοροες, ἐπεὶ τῷ ἔκτῳ μέ- 

ΒΟΗΟΠΗΑ IN APOLOGIAM. 

τὸν ἄνδρα φιλοσοφίᾳ ἠγάγετο" ἐτεκμήρατο γὰρ τὸ τῆς 
ψυχης ἐντρεχὶς καὶ ὁραστήριον καὶ πρὺς φιλοσυφίαν 
ἡπτίας ἔχον, οἷς πρὸς τοὺς ὁμοτέχνους ἀντέλεγε σεερό- 
µενος τῶν μισθῶν. «αίδαλος δὲ ᾽ἀθηναῖος ἦν τῶν 
πώποτε ἀνδριαντοποιῶν περιφανέσεατος. πρῶτος δὲς 
καὶ περισκελὲς ἄγαλμα ἐσχημάτισε, τῶν πρὺ ἐκείνον 
κατά ταὐτὸ συμβεβληκύτα τὼ πύόδε τὰ βρίτη ἐργαζο- 
µένων. ἀφ᾿ οὗ δὴ καὶ ὁ τοῦ περµίναι καὶ κενεῖσθαι 
τὰ φιλοεεχνήµατα αὐτοῦ ὑπὸ τῶν πολλῶν ὠὀνώκεται 
λόγος αὐτῷ, ὃν καὶ νῦν Σωκράτης παίζων Εὐθύφρονα ιο 
προάγει. A. 

ει τῶν καρπῶν εἰργάζοντο τὴν γῆν. Χ: πελάτης ἑκαῖ-  Ὁ, 48. ἵνα περ δίος, ἴνθα καὶ αἰδώς, ἐπὶ τῶν κατὸ 
ρος, συνήθης, παρὰ τὸ πελάζω, οἷον ὁ πέλας ὧν. φόβον ἐπιεικῶν. εἴρηται δὲ ἐκ τῶν Στασίνου Κυπρίων. 

30. ἐξηγητοῦ ] τοῦ τοὺς »όμους ἐξηγουμένου. 7, 30. σκαληνὸς ὁ σκολιὸς καὶ πολυγώνιος" τοῦ γὰρ τφι- 
15 33. µετάληψις ἡ στάσις αὕτη, καὶ µετύληψις ἄγρα- γώνου ἐστὶν εἴδη τρία, ἰσόπλευρον, ἰσοσκελές, σκαλη- μη 

φας οὗ γὰρ ἀπὸ ῥητοῦ τν παραγραφὴν ποιεῖται. όν. ἅΧι τὸ σκαληνὸν γὰρ τρίγωνύν ἐστιν ἐκ τριῶν 
ἡ μέντοι ὠντίδεσις ἀντεγκλημωτική: ἀντεγκαλεῖ γὰρ ὁ ἀνίσων πλευρῶν, τὸ δὲ ἰποσκιλὲς τρίγωνον τῶν δύο 
φεύγων ὡς ἄξιος παθεῖν τοῦτο ὁ τεθνηκώς ὡς ὠὦνδρο- μὲν πλευρῶν ἴσων ἀλλήλαις οὐσῶν, μιᾶς δὲ ἀνίσης ταῖς 
φύνορ. A. ὄνοίν. ἐν οἷς οὖν ὁ ἄρειος ἀριθμὸς εἰς δύο ἴσα οὐ 

ο, 1. λέγοντα] σηµείωσαι πῶς οὐ πρὺς δοτικὴν ἀπέ- τέµνεται, ὡς ὁ ὀκτὼ φέφε, ὁ δὲ περιετὸς εἰς δύο 
ὅωκε τὸ λοιπὸν τοῦ λόγου, «λλ' αἰατικὴν ἐπήνεγκεν, ἄνισα, ὡς ὁ πέντε, εἰκότως τὸν μὲν ἠσοσκελῆ τὸν δὲ 
οἷον αράειστόν ἔσει µαθητῇ σῷ γενέσθαι αὐτὰ ταῦτα σκαληνὸν ὠνομάσθαι. 
λέγχοντα. A. 8Η, 1, παροιµία, οὐ μὴ χαμαὶ πέση, ἐπὶ τῶν διακενῆς 

3. αὐτοσχεδιάζοντα) ἐκ τοῦ αὐτομάτου καὶ προχείρου οὐδὲν λεγόντωνι, ἆλλ᾽ ἐπιευγχανόντων. 
3ὗ. καὶ ἑεοίμου λέγοντα, χωρὶς αἰίας. 19. οὐδὲν γὰρ) συνῳδὸν τῷ πᾶσα δύσις ἀγαθὴ καὶ 3 

Β. λάχε δίκην] κλήρῳ γὰρ εἰσῆγον τὰς δίκας δι εὐ- ἑξῆς. A. 

ταξίαν. 30. σηµείωσαι διὰ τὴν σύνεαξιν. A. 

97. κατὰ τὴν ὁσιότητα) ἀνεὶ τοῦ ὁμοίως, παραπλη- 9, 3. σηµείωσαι πῶς τῷ ἄρτι κατὰ πλάτος ἐχρήσατο. ᾱ. 
σίως τῇ ὁσιότητι. A. ϐ, ἑκών εἶναι) ττικὸν εοῦτο, καὶ παρέλκει τὸ εἶνω. 

328 0 b, 4. ἴδε πῶς ὁ Πλάτων οὐ δέχεται περὶ Φεοῦ λέγεσθαι γίνεται δὲ ἐπὰν ἀρνητικὸν ἐπιφέρηται ποιοῦν ὠπόφα-ν 

τὰ παρὰ τῶν ποιητῶν µυθευόµενα, οἷον ἴχθρας, πολέ- σιν, ἐπὶ καταφατικοῦ δὲ οὐκ ἐξὺν τοῦτο ποιεῖν. A. 
µους, συµουσίας καὶ τὰ τοιαῦτα. ὁ Όλος γὰρ οχοπὸς 9. εἴπερ τις ἄλλος] ὡς οὐδεὶς ἄλλος. 

τῆς καθεξῆς διαλέξεως εὖ τοῦτο σπουδάσει. 45. θὴς ὁ μισθοῦ δονλεύων. 

90. ἐπὶ στολῆς) ἐπὶ τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς Μεγομένης 19. διωκάθειν) ἤγουν διώκειν. 

36. εὐκαιρίας. - 
4, 5τ. ἀπαλλαγεῖμεν Αττικόν, ἢ συγκοπῇ τοῦ η ἡ κατὰ — 

το, ΙΝ ΑΡΟΙΟΘΙΑΝ. 89 b,. 88. Οὐδὲν] ᾽Αετικὸς ὁ τοῦ δεν πλεονασμός. Χ. 

608, 9. Φαιδάλου, ὡς ἔοικε, τῶν τῆς γονῆς ὀχετῶν Σω- 
ο. κράτης ἀπόθῥοια, ταύτῃ µοι δοκεῖ κατὰ τὸ συγγενὶς 

καὶ λιβοξοικὴν ἀσκεῖσθαι Σωκράτη τέως, εἰ μὴ ᾿Αρχέ- 
λαος ὁ φιλόσοφος ἀπὸ ταύτης ἀνασεήσας τῆς τέχνης 

1019, 3. πρῶτον -- Ἱ παραγραφικοῦ δύναμιν ἔχει τοῦτο" 1 
σχεδὺν γὰρ τοῦτο λέγει, ὅτι τοσούτοις ἔτεσιν οὐδενὶ 
δέδωκα δύιας τὸν αὐτὸν τρόπον πολιτευόµενος. A. 

8. om. ὃν — 7. Πελάτης ὁ ἀντισερωφῶν] Ίμθμο ος Timaco: Πε. ὁ ἀντὶ τροφῶν ἠπηφετῶν. quo etiam ἀποῖι 
εσά, Aus. seriptura ἀντισεροφῶν. Βεμνκ. — 11. “Ἐκτήμοροι) Pollux-e certa ομάαιίοηθ lungerin anui IV. 105. 
Ἑκτήμοφοι, οἱ πελάται παρὰ τοῖς ᾽Αττικοῖς. Uesychius: Εκτήμοροι, οἱ ἔκτω μέρει τὴν γῆν γεωργοῦνεες, Πάσα νους 
antiquua ᾿Ἐπίμόρτοι dicuntur. Ilesyehius: Ἐπίμοφτος. ὁ μέρει ἐργαζόμενος. ἠΙοφτὴ γὰρ τὸ µέρος ἐκαλεῖτο. καὶ ᾿Εκτή- 
µοφοι, οἱ τὸ Έκτον τελοῦντες. ubi pracctare ilemsierhustus. Vidori poscit poct ἐπεί, ῥγαυροστο ἐπὶ οχοἰάίκες, ἐπε 
ἐπὶ τῷ Έχτῳ, quam etiam Hemsterh. in Hesyehii glossa proxime Ἰαυάπία γοκαἱ νοἰσναί, δεί ἀνοκί etiam iu Uesy· 
chio v. Ἐκτήμοροι, οἱ in Phot Lexieo Ms, uht Ίου Scholion totidem verbis Ἱομίως. be vi praeposltionis ἐπὶ ει 
Doatiyo, qua couditionem ⸗ignificat, diximmus ad Xenophont. Memorab. Soer. Η. p. 338, Ἠυηλκ. -- 14. Ἐξηγητοῦ | 
Ρο Exegetis Attieis eopiose ad Timaeum disputavimus, p. 108. Ἠσμνκ. 

3, ὁραστήριον Χ: ἐπιτήδειον b. — 3. ὑπτίως) προπετῶς vανανον᷑νNusÜ, εὐπεεῶς Orellius. — 13. . . 5 Κυπρίων) {τ, 
17. Puebu. -- 19. ἀνίσης Χ: ἀνίσου Ὁ. — 34. πᾶσα δόσις ἀγαθὴ] Epist. lacobi ο, 1. vV. 17. 
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108, 6. :τὸ τοῦ ἤθους ἅπλαστον πιθανότητα πομεῖ. εἰκό- 
τως οὖν οὕτω χρῆται νῦν Σωκράτης. A. 

18. οὗτος ὁ "Άνυτος αν θεµίωνος ἦν υἱός, ᾿Αθηναῖος 
γένος, ᾽Αλκιβιάδον ἐραστής, πλούσιας ἐκ βυρσοδεψικῇς" 
ὅθεν καὶ σχωπτύµενος ὑπὺ Σωκράτους διὰ τοῦτο... 

. ἔπεισε μισθῶ ΦΜέλητον ἀσεβείας γραφὴν δοῦναι 
χατὰ Σωκρώτους. µέµνηται ἀνσίας ἐν Σωκράτους ὧπο- 

λογίᾳ καὶ Ἐενοφῶν ὁμοίως, καὶ Αριστόξενος ἐν τῷ 
Σωκράτους βίω, . . Θεόπομπος δὲ Σερατιώτισιν Ἐμβά- 
δαν αὐτὸν εἶπε παρὰ τὰς ἐμβάδας, ἐπεὶ καὶ "Αρχιππος 
᾿Πθύσιν εὖς σκυτία αὐτὸν σκώπτει ἸἨέλητος δὲ τρα- 
γωδίας φαῦλος ποιητής, Θρᾷξ γένος, ὡς Αριστοφάνης 
Βατράχοις, Πελαργοῖς «Ιαἴου υἱὸν αὐτὸν λέγων, ἐπεὶ 

ᾧ ἔτει οἱ Πελαργοὶ ἐδιδάσκοντο, καὶ ὁ ἨΜέλητος Οἶδι- 
πόδειαν ἔθηκεν, ὡς Αριστοτέλης «Ιεδασκαλίαις. ἐν δὲ 

Γεωργοῖς ὡς Καλλίων περαίνοντος αὐτοῦ µέµνηται. 

µέμνηται αὐτοῦ καὶ «4νσίας ἐν Σωκράτους ἀπολογίᾳ. A. 

11, δ. ἐρήμη δύιη ἐσείν, ὅταν μὴ ἀπαντήσας ὁ διωκό- 
µενος ἐπὶ τὴν κρίσιν καταδιαιτηθῃ. At ἀντὶ τοῦ εἰς 

ἐρήμην δίκην κατηγοροῦντες. λέγεται καὶ ἐρήμην ἁλῶναι 

ἀντὶ τοῦ εἰς ἐρήμην δίκην ἐμπισεῖν. ἐρήμη δὲ δίκη 
λέγεται ἡ μὴ ἔχουσα τὸν ἀπολογούμενον. 

Β. εἰς ᾽Αριστοφάνην αἰὐνίετεται τὸν κωµικόν. A. 

33. ἀντωμοσία ἐπὶ δίκη λέγεται, διὰ τὸ ὀμνύναι ἕκα- 
τέρους, τὸν μὲν ἐγκαλοῦντα ὅτι ἠδίκηται, τὸν δὲ ἔγκα- 
λούμενον μὴ ἠδικηκέναι. οἱ δὲ ἀντωμοσίαν τὴν ἐπὶ 

πράγµασιν ἁμαρτύφοις καὶ ἀνεγγράφοις εἰς ὄρκον περιι- 
σεαµένην δίκην, ἐφ᾽ οἷς οἱ κριταὶ δοξάζονσιν. ἔνιοι 

ὅταν ἐπὶ δηµοσίῳ ἀγῶνι σκηπτοµένου τινὸς κάμνειν ὁ 
ἀντίδικος ἀντομνύηται, φάσκων προσποιεῖσθαι αὐτόν, 
καὶ περὶ τούτον διαλαμβάνωσι» οἱ δικασταί. οἱ δέ, 
ὅτι ὁ τοῦ κατηγορουμένου ὄρκος ἀντωμοσία, ἐπὶ τῷ 
τώληθῆ ἀπολογήσεσθαι, ὥσπερ τοῦ κατηγοροῦντος πρό- 
τερον διωµοσία, ἐπὶ τῷ τώληθῇ κατηγοφήσειν. 

36. Αριστοφάνης ὁ κωμῳδιοποιὸς φαλακρὺς ἦν, ὧς. 

αὐτὸς φησὶν Ειρήνη: ἐκωμῳδεῖο ὃ᾽ ἐπὶ τῷ σκώπτειν 
μὲν Εὐριπίδην μιμεῖσθαι ὃ) αὐτόν. Κρατῖνος 

τίᾳ δὲ οὐ; κομψός τις ἴροιο θεατής 

ὑπολεπτύλογος γνωμιδιώτης εὐριπιδαρισεοφανίζων. 
καὶ αὐτὸς ὅ᾽ ἐξομολογεῖται Σκηνᾶς καταλαμβανούσαις" 

χρώμαι γὰρ αὐτοῦ, φησί, τοῦ στόματος τῷ σερογγύλῳ" 
τοὺς νοῦς ὅ’ ἀγοραίους ἧττον ἢ Ἰκεῖνος ποιῶ, 

᾿Αριστώνυμος ὅ᾽ ἐν Ἡλίῳ ῥιγοῦνει καὶ Σαννυρίων ἐν 
Γέλωει τετράδι φωασὶν αὐτὸν γενέσθαι, διὸ τὸν βίον 
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κατέτριφεν ἑτέροιᾳ πονῶν' οἱ γάρ τετράδι γεννώµενοι 
πονοῦντες ἄλλοις καρποῦσθαι παρέχανσιν, ὡς καὶ ὧι- 

λόχορος ἐν τῇ πρώτῃ περὶ ἡμερῶν ἱσταρε. ταύτη δὲ 
καὶ Ἡρακλῇ φασὶ γεννηθῆναι. τρεῖς ὅ᾽ ἴοχεν νυἱούς, 
Φίλππον τὸν τοῖς Εὐβούλου δρώμασιν ἀγωνισάμενον, 
καὶ Αραρότα ἐδίοις τε καὶ τοῦ πατρὸς δράμασι διηγω- 

ισµένον, καὶ τρίτον ὃν ᾽Απολλόδωρος μὲν Νικόσερα- 
τον καλα, οἱ δὲ περὶ «ικαίαρχον Φιλεταῖρον. κατε- 
κλήρωσε δὲ καὶ τὴν Αἴγιναν, ας Θεογένης ἐν τῷ περὶ 
Αὐγίνης. κωμωδεῖται δὲ ὅτε καὶ τὸ τῆς εἰρήνης κολοσ- 
σικὸν ἐξῆρεν ἄγαλμα" Εὔπολις Αὐτολύκῳ, Πλάτων Ni- 
καις. A. 

111, 18. πφοῖκα) κατὰ δωρεάν, ἄνευ μισθοῦ. 

9ο. ἡ ὁ' ὃς -- ἦν δ' ἐγὼ] ἔφη οὗτος -- ἔφην ὃ᾽ ἐγώ. 
19, 13. Χαιρεφῶν οὗτος ὁ Σωκρατικὺς ἰαχνὺς ἦν καὶ 

ὠχρός, τὸ δὲ ἦθος συκοφάντης καὶ κύλαξ, πρὸς δὶ 

καὶ κλέπτης καὶ αὐχμηρός, τὴν δὲ περιουσίαν πένης. 

Εὔπολις μὶν οὖν ἐν Πόλεσι διὰ τὴν χροιὰν πύξινον 
αὐτὸν καλεῖ, Αριστοφάνης ὅ᾽ ἐν Ὄρνιοι νυκτερίδα:. ἐν 
δὲ Τελμισσεῦσιν εὖ συκοφάντην ἀποσκώπτει, Κρατῖνος 
Πυτίνη εἰς αὐχμηρὸν καὶ πένητα" Εὔπολις ὅ ἐν Κύ- 
λαξιν Καλλίου κόλακα λέγει, Αριστοφάνης ὅ ἐν ρά- 
μασι κλέπτην΄ ἐν ὅ) Ὥραις νυκτὸς αὐτὸν παῖδα καλεῖ. Χ. 

20. ὠνεῖλεν] χρησμὸς περὶ Σωκράτους δοθεὶς Χαιρε- 

φώντι τῷ Σρηττίῳ" 
σοφὸς Σοφοκλῆς, σοφώτερος Εὐριπίδης' 

ἀνδρῶν ὁ) ἁπάντων Σωκράτης σοφώτατος. Χ. 
ο, δ. ᾖα) ἀντὶ τοῦ ἐποφενόμην, 

Β. ὑτέον] κατὰ κοινοῦ εὺ ἐδόκει, ἵν' ᾖ ἐδόκε οὖν 
ἠέον εἶναι σκοποῦντι. A. 

ϱ, νὴ τὸν Κύναι Ῥαδαμάνθνος ὄρκος οὗτος ὁ κατὰ 

κυνὸς ἢ χηνὸς ἢ πλατάνου ἢ κριοῦ ἤ τινος ἄλλου τοι- 
ούεου” 

οἷς ἦν μέγιστος ὄρκος ὤπανει λόγω κύων, 

ἔπειτα χήν' Φεοὺς ὅ᾽ ἐσίγων, 
Αρατῖνος Χείρωσι. κατὰ τούτων δὲ »όμος ὀμνύναι, ἵνα 
μὴ κατὰ Θεῶν οἱ Όρκοι γίγνωνται. τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ 
Σωκράτους ὄρκοι. 

11. ἡ μὴν) ὄντως δή. 

49. ἐπ αὐτοφώρῳ) ἐπ᾽ αὐτόπτω, ἐπ᾽ ὄψει. 
19, ΜΗ. "άνντος μὲν καὶ Πέλητος εἴρηνται είνε, ὅτι ὁ 

μὲν πλούσιος ἐκ σκυτοδεφικῆς, Πέλητος δὲ τραγωδιο- 
ποιὸς φαῦλορ' ὔκων μέντοι πατὴρ ἦν ὐτολύκου, 
ων γένος, δήμων Θοφρίκιος, πένης, ὧρ Αρατίνος Πν- 

5. Ἐενοφῶν) Apol. Βοεσ. 39-84. — 3. Σερατιώεισιν; ſr. V. Meineke. — 11. Ιχ0 ὐσιν] fr. ΧΙΧ. λος, — 15. Βα- 
τρώχοις] v. 1905. ΠΙειαργοῖς) ſr. 1. Mein. 
περαίνοντος αὐτὸν Berghkius. — 56. Εὐήνη) v. 771. 

τς. Dind. - 16. Γκωφγοῖς) ſr. XIX. Μον. 170. Bind. 
18. Cratini ſt. νο, CLV. Mein. 

- Καλλίου 
19. γνωμιδιώκεην Cod. 

γα], -- 1ο. Σκηνᾶς καταλαμβανούσαις) ἔτ. IV. Mein. 3807. Dind. - 43. Πλίῳ ῥιροῦντε) Πε, VI. Mein. — κ. Γέλωτι 
{ε, ΥΠ. Meiu. 

απ. Αὐτολύκῳ! ſt. XIX. Meiun. - Νίκαις! τε, 11. Μείη. 
1504. — 1ο, Ἱελμισσεῦσιν) ſr. XIV. Μεία, 457. Dind. - 21. Πντίνῃ] ſr. ΧΧΗ. Mein. 

-14, Πόλεσει ſr. ΧΧΗ. Mein. — 19. Ὄρνιοι) v. 1398. 
-- Κόλαξιν] δε, ΥΠΙ. Μείη. 

33. ἀράμασε] ſt. ΥΠ. Mein. 383. Dind. - 13. Ἕδραις) ſr. ΧΥ. Μοία, 48ύ 4. Dind. — 16. Fori. Εὐριπίδης σοιρώ- 
τεροφ. ΒαΙτ, -- 26. Χείρωσι) ſt. ΧΙ. Mein. — 44. δήμων Χ: ὅῆμον Ὁ. — Πυτίνη! Πε. XXIII. Μεία, 

1 
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τίνῃ, Αριστοφάνης Σφηξίν. Εὔπολις δ᾽ ἐν ἄίλοις καὶ 
ἐπὶ τῇ γυναικὶ ᾿Ῥοδίᾳ κωμῳδεῖ αὐτόν, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ 
Αὐτολύκῳ εἰς ξένον, ἠ]εταγένης ὃ' ᾿Ομήρῳ εὖ πφο- 

d222* καὶ ύκων ἐνταῦθά που 

--προδοὺς Ναύπακτον ἀργύριον λαβὼν 
ἄγαὶμ᾽ ἀγορᾶς ξενικὸν ἐμπορεύεεαι. A. 

ο, 93. χαριεντίζεται) εὐτραπελεύεται, σκώπτει. 

ϱ 4, 24. ὦ τὴν] ὦ οὗτος, ὦ ἱταῖρε, ὦ τάλαν, ὦ μέλε" 
1ο. ταῦτα παρὰ τοῖς νεωτέροις ὑπὺ τῶν γυναικών λέγεται 

µόνων, παρὰ δὲ τοῖς παλαιοῖς καὶ ὑπ' ἀνδρῶν. πολ- 

λώκις δὲ καὶ ἐπὶ πλήθους φασὶ τὸ ὦ τάν, ὡς παρὰ 

Ἠτησιφῶντι. οἱ δὲ ᾿Ατεικοὶ τὴνοπρώτην συλλαβὴν πε- 
ρισπῶσι, τὴν δὲ δευτέρα» βαρύνουσι, καὶ βέλτιον" ἀδύ- 

id νατον γὰρ µίαν λέξιν εὐρεθῆναι δύο ἔχουσαν περισπω- 
µένας. «ίδυμος δὲ τὸ πλῆρες εἶναί φησιν ὦ ἔταν, 

ἀγγοῶν ὡς ἀπὸ τοῦ ἔτης ἡ κληεική ἐστιν ἔτα, καὶ «Ίω: 

ρικῶς ἴεαν. 

15, 15. ἀντιγραφή ἐστιν, ὅταν ὁ φεύγων καὶ αὐτὸς γρά- 
πο φηται τὸν διώκοντα, ὡς ἐπὶ τῶν λαγχανύνεων τὴν μὴ 

οὗσαν δίκην καὶ τῶν παραγραφοµένων" καὶ οὗτοι γὰρ 

τρόπον τινᾶ κατηγοροῦσι». 

98. καλῶς γε οὗ ποιῶν, Σώκρωτες, ὄνοις καὶ ἵπποις 

τοὺς θεοὺς ᾽θηναίων παραβάλλεις. A. 

αν ὃς 18. τιµωρήσεις) ἀνεὶ τοῦ ἐκδικήσεις, ἢ ἀντὶ τοῦ εἰ τῷ 
Πατρόκλω ἐκδίκησιν τοῦ φόνου παράστης. τὸ τιμωρῶ 

δὲ σημειωτέον Ότι δοτικῇ ουντάσσετωι, ὅτε ἀφεὶ τοῦ 
βοηθώ λαμβάνεται, 

16). 18. ποὶλοῦ δέω; πόῤῥω λίαν εἰμί. 

ao 17, 8. τί τὸ Σωκράτους δαιµόνιον ὃ τινές φασιν ὅτι 

ἤχω τὸ καὶ εξιον καταλαμβάνεται αὐτῷ οὖς. A. 
21b, 19. κατέδαρθεν) κατεκοιµήθη. 

IN CRIIONEM. 

94, 35. εἰ γὰρ ὤφελον] ἀντὶ τοῦ εἴθε, 
95, 30. ὅσα γε τἀνθρώπεια) ἀντὶ τοῦ ὥσον κατ ἄνθρω- 

45. πον, ὅσον εἰς γνώσιν ἧκεν ἀνθρώπων, ὕσον αὐσθάνε- 
σθαι ἄνθρωπος δύναται. A. 

N, Β. εἰπέ μοι] σηµείωσαι τὴν µετάβασιν τοῦ ἀριθμοῦ. A. 
7 b, 43. γεννῆται οἱ τοῦ αὐτοῦ γένους µετέχοντες καὶ ἀπ' 

333 ἀρχῆς ἴχοντες κοινά Ἱερώ. οἱ δὶ ὁμογάλακτας, φράτορας, 
«ο συγγενεῖς τοὺς γεννήτας. Χ: ζήτει δὲ εἰ διὰ β νν γρα- 

φόµενον γεννῆται ὀφείλει γράφεσθαι. 
2h, 14. δύο σηµαίνει τὺ ἴσθι, τό τε ὑπάρχειν καὶ τὸ 

SCHOLIA ΤΝ ΟΠΙΤΟΝΕΜ. 

γνῶναι. εἰ μὲν οὖν κατὰ τὸ ὑπάρχειν, τοῦτο βούλεται 
ἐνταῦθα δηλοῦν' ἔσο νῦν καὶ διαγίνου τοῖς παφοῦσιν 
εἰς πάντα ὅσα γέ µοι δοκεῖ, ἢ ταῦτα νῦν ἔσο τὰ ἐμοὶ 
δοκοῦντα. κατὰ δὲ τὸ τοῦ γνῶναι σηµαινόµενον οὕτως" 
χνῶθι κατὰ τὰ ἐμοὶ νῦν δοκοῦντα ὡς εἴπερ ταῦτα 3 

ἐρεῖς µάτη» ἐρῶν. 

1Ν ΡΗΛΕΡΟΝΕΗ. 979 

90 7. οὐδεὶς πάνυ τι] ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. ἐσεὶ γὰρ τὸ 
ἑξῆς οὕτως" πάνυ οὐδεῖς ἐπιχωριάσει. A. 

ο, Β. θεωρίαν ἀπάξεν) ἀνεὶ τοῦ θυσίαν ἀπενεγκεῖν. 
Φεωφροὶ δέ εἶσιν οἳ πεμπόπενοι Φῦσαι καὶ Θεραπεῦσαι 19 

τὸν Φεόν' ὅθεν καὶ αἱ ὁδοὶ δι ὧν ἐπορεύοντο θεωρίδες 
κέλευθοι ἑἐκαλοῦντο, καὶ τὰ διδόµενα Θεωρικά, καὶ ἡ 
γαῦς ἡ εἰς A—̃lov πεαποµένη θεωρίς, καὶ ὁ Ἱερεὺς θεωρός. 

34, 94. ἄτοπον τὸ Φαυμαστύν, ὡς καὶ ἐν Θεαιτήτῳ φη- 
σἷν νούδέν γ΄ ἄτοπον, ἁλλὰ πολὺ θαυμαστότερον -- -- 15 
ἦντα ἐσαφηγίοθη γὰρ διὰ τῆς ἀντιθέσεως. τάττεται δὲ 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνυπόπτου: Εὔπολις Μαρικᾷ 

καὶ πύλλ’ ἀγάθ᾽ ἓν τοῖσι κουρείοις ἐγώ 

ἀτόπως καθίζων, κούδὲ γινώσχειν δοκῶν, 
καὶ τὸ ὠδόκητον καὶ ἀνυπονύητον. οἳ δὲ ἄλογον. ι] 

39), 3. καθῆκε τὰ σκέλη] συντονώτερον ἀνέλαβε σχῆμα 
καὶ σεμνύτερον, ὡς περὶ προβλήματος σεµνοτέρου μίλ- 

λων διαλέγεσθαι, 
ϐ. οὗτος ὁ Φιλό]αυς Ποθαγόρεος ἦν, ἐξ Ἱκαλίας 

πεφευγὼς διὰ τὸν ἐαπρησμὺν τὸν τότε επὸ Γύλωνος αν 
γεγονύτα διὰ τὸ ἀνεπιτήδεον αὐτὸν πρὺς φιλοσοφίαν 
ὄντα ἀπελαθῆναι τοῦ ὁμακοῖον. ὃς καὶ δι) αἰνιγμότων 
ἐδίδασκε, καθάπερ ἦν ἔθος αὐτοῖς. ᾖλθγεν οὖν οὗτος 
εἰς Θήῤας, τεθνεῶτι τῷ διδασκάλῳ Αύσιδι χοὰς ποιή- 
σων, ἐκεῖ τεθαμµένω. Ίππαρχος δὲ καὶ Φιλόλαος μό- 50 
οι τῆς εἰρημένης συμφορᾶς τῶν Πυθαγορφείων δισώ- 

Άησαν. πρὸς τὸν Αὖσιν δὲ τοῦτον Πλάτων ποιεῖται 

τὸν διάλογον. 

15. τὸ μὲν ἴσως διὰ τὸ μυθικὸν ἐπιχείρημα, τὸ δὲ 
μάλιστα διὰ τὺ φι]όσοφον. 35 

15. μέχρις ἡλίου δυσμῶν] ὡς ξήσεσθαι μέλλων μέχρις 
ἡλίου δυσμῶν. ἐν γὰρ ἡμέρᾳ φογεύειν ἀπείρητο, καθὰ 
τοῖς Πυθαγορείοις τὸ ἐν µεσημβρίᾳ καθεύδειν, διὰ τὸ 

τὸν ἤλιον τότε μᾶλλον ἐνεργεῖν. 
94, τἆλλα] οἷον πλοῦτος, δόξα, ξίφος. ἐπαμφοτερίδει u 

γὰρ καὶ τἆλλα πάντα, Φάνατος δὲ µόνως ἀγαθόν ἐσειν. 
98. ἐπιγελάσας, ἵττω Ζεὺς] ἐγέλασε, διότι ἐκάλεσε 

1. Σφηξίν] ν. 1901. -- Φίλοις] ſt. Χ. Meiu. -- 2. Ῥοδία] ΟΕ. Sehol. Ariſsloph. Lysistr. 510, - 3. ἠὐτολύκῳ) ſr. ΧΠΙ. 
Mein. — Ὁμήρο) fr. I. Mein. — 7. ἀγορᾶς ἄγαὶμα Βετρκίης. -- 31. ἤχω εὐ δεξιὸν Βυιπαπηυας, — 28. αὐτοῦ οσα. bh. 

Τ-5. οἱ). bh. — 19. Θεασήτῳ] 14 Ό. — 17. Μαρικῷ) {. III. Mein. — 15. ἀγάθ] ἔμαθον ΒεγαΚίας. -- 4ο. ξίφος! 
ἀξίωσις Orellius. 



SCHOLIA IN FHAEDONEM. 

τὸν φονεύοντα ἑαυτὸν εὐεργέτην. τὸ δὲ ἵστω ἐπιχωριά- 
ζοντός ἔσειν ἀντὶ τοῦ ἴστω, τῇ Βοιωτίδι διαλέκτω: ὃ 
δεύκνυσιν Ὅτι φύσει τὸν Σωκράτην θαυμάζει. 

81. ἐν ἀποῤῥήτοις) ἐνεεῦθεν τὸ πρῶτον πρόβλημα, 
5 τὸ μή δεῖν ἐξάγειν ἑαυτόν, οὗ ἐπιχείρημα μυθικὸν ἐξ 

Ὀρφέως ληφθέν: ἔπειτα δεύτερον διαλεκτικὸν καὶ φι- 
λόσοφον». 

9 3840, 31. κινδυνεύουσιν] ἀντὶ τοῦ δι ἀνάγκης καὶ πο- 
δείξεως τοῦτο αὐτοῖς συνάγεται. 

Π] 38. γε]ασείοντα] γελαστικῶς ἔχοντα, γελάσαι Φέλοντα. 
39. Θανατῶσι) θανάτου ἐπιθυμοῖσιν. 

84, 4. Πκιστα] οὐδαμῶς. 
9. καθ΄ ὅσον μὴ πολλὴ ἀνάγκη] τοῦτο ἐπεξηγηματι- 

κόν ἐστι τοῦ ἐν τοῖς ἐφεξῆς, τοῦ ἐὰν ὃ τι μάλιστα µη- 
15. δὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὃ τι μὴ 

πᾶσα ἀνάγκη. τὸ γὰρ ὅ τι ἴσον τῷ καθ ὅσον. λείπει ὃ᾽ 
ἐκεῖ τὸ κοιφωνεῖν αὐτοῦ" Όπερ δἡ νοεῖται καὶ συνυ- 
πακούεται. 

84, ἡ d' ὃς] ἐὰν μὲν ᾗ δύο µέρη λόγου, ἴσται ἔφη 
20 δὶ ὃς, τουεέσειν ἔφη δὲ οὗτος": οἱ δὲ λέγονσιν ὅτι αὐτὸ 

µόνον σηµαίνει τὸ ἴφη. ἐὰν δὲ ᾖ ἓν µέρος λόγον, ἴσται 
φίλος, ὡς ᾿ἀθηναῖοι, ἢ ὄφελος, ὡς Αὐινῆται, ἢ ὄξος, 

ὡς Χαλκιδεῖς, ᾧ πρὸς τὰ ἱερὰ χρῶνται. τάττεται δὲ 

ἐπὶ πωντὺς προσώπου καὶ ἀριθμοῦ, ὧς τὸ ὦ τάν. 
αν 39, 9. ὃ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη] ἀνεὶ τοῦ εἶ μὴ κατὰ τὰ 

ἀναγκαῖα. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" μηδὲ κοινωνῶμεν εἰ μὴ 
κατὰ τοῦτο καθ ὃ πᾶσα ἀνάγκη... . A. 

45. διαβέβληνεαι | ἀντὶ τοῦ διαβεβληµένως ἔχονσι πρὸς 
τὸ σώμα. 

40 37, 44. Ιδὲ τοίνυν] Αττικοὶ ὀξύνουσι τὰ ἐδέ, Ἰαβέ, εὐρέ, 
ὡς τὰ ἐλδέ, εἰπέ. A. 

10 Ὁπυ, 13. ὁμοῦ πάντα] ὁμοῦ σηµαίνει ποεὶ μὲν τὸ ἐγγύς, 
ὡς δηλοὶ «Πημοσθένης ἐν τῷ τῆς παραπφρεσβείας νκαί- 
τοι τὺν μὶν ἀνδριάντα τοῦτον οὕπω πεντήκονεα ἔτη 

16. φασὶν ἀνακεσθαι Σαλαμίνιοι, ἀπὸ Σόλωνος ὃ) ἐσεῖν 
ὁμοῦ 6 ἴτη καὶ μα καὶ ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριοτογείτονος 

ρεἰσὶν ὁμοῦ πάνεες δισµύριοι ᾿θηναῖοιι" καὶ Μέναν- 
ὄρος ἐν τῷ Εαυτὸν τιμωφουμένῳ 

πρὸς τῆς Αθηνᾶς δαιμονῶς γεγονώς ἔτη 

Γ] τοσαῦθ᾽' ὁμοῦ γάρ ἔσειν ἑξήκοντά σοι. 
καὶ Αριστοφάνης Τριφάληει' ἡ γὰρ εὐν Τριφάλητα 
τίκτουσα φησὶ 

λάβεσθε" καὶ γάρ ἐσθ᾽ ὁμοῦ. 

δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἐν ταὐτῷ' Ὅμηρος 
15 ἆλλ᾽ ὁμοῦ ὡς ἑεράφημεν ἐφ᾽ ἡμετέροισι δόµοισι, 

980 

334. ὄξος ΕΞ. -- 45 17. om. b. 
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καὶ «Φημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοκρήτους μοὐκοῦν 
εὖ μέν τι ἐάσομεν τούτων συμβάντων ὑμᾶς, οὐ καθα- 
ροῖς ὁμοῦ διατρίφοµεν.« ἴστι καὶ χρονικόν’ Σοφοκλῆς 
Οἰδύποδι 

πόλις ὅ᾽ ὁμοῦ μὲν θυμιαμότων γέµειν 5 
ὁμοῖ δὲ παιάρων τε καὶ στεναγµάτων. 

ἔχει καὶ δύναμιν συλλεκεικήν, ὡς παρὰ ΠΜενώνδρω ἐν 
Ἱδρία: οἳ Θρᾷκες 4ιβύτρωες καλοῦνεαι: πάντα νῦν 
ἤδη σθ) ἁμοῦ. ὕπερ δηλοῖ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ. 

45), 10. ὅσον μὴ ἀνάγκη] ἀντὶ τοῦ εἰ μὴ ὅσον κατὰ τὰ ιο 
τῆς ζωῆς συνεκτικά’ ταῦτα γὰρ καὶ ἀναγκαῖα A. 

ΦΜ, 33. ὑπερδοαῖν] ἤγουν συνηγορεῖν. καὶ ὑπέρδικοι οἱ 
συνήγοροι. 

34. θρᾷττον]) ταράτεον, ἐνοχλοῦν. 

458, 18. πρὺς δύο οὐδ' ὁ Ἡρακλῆς] ταύτης τὴν αὐτίαν 5 
ὁ ὠοῦρις οὕεως ἀφηγεῖται. Ἡρακλέα φησὶ βωμὸν δει- 
µάμενον ἐπὶ τῷ ᾽Ηλφειῷ πυγμῆς ἀγῶνα θεῖναι, καὶ 

φικήσαντα, τὴν ἑξῆς Ολυμπιάδα πάλιν ἀγωνιζύμενον, 
ὑπὸ ᾿Ἐλάτου καὶ Φεράνδρου πάλῃ ληφθῆναι, καὶ ἐξ 
ἐκείνου t πρὺς δύο οὐδ' Ἡρακλῆς παροιμιασθῆναι 39 
Ἐχεφυλλίδας δὲ αὐτὸν ὑπὸ Ἀτεάτου καὶ Εὐρύτου τῶν 

Μολιονιδῶν ἠτεηθῆναι κατὰ τὴν ἐπ᾽ Αὐγίαν στρατείαν" 
διωχθέντα δὲ ἄγφι τῆς Βουπρασίδος καὶ πεφιβλεφώμε- 

φον, ὡς οὐδεὶς ἐξίκετο τῶν πολεμίων, ἀναφύξαι τε, 

καὶ ἐκ τοῦ παφαῤῥέοντος ποταμοῦ πιάντα προσαγορεῦ- 35 
σαι τοῦτο ἡδὺ ὕδωρ' ὃ νῦν δείκνυται ἰόντων ἐκ αύμης 
εἰς ᾿Ηλιν, καλούμενον ὑπὺ τῶν ἐγτωρίων βαδὺ ὕδωρ. 

τὰ δὲ αὐτὰ καὶ Φερεκύδης καὶ Κώμαρχος καὶ Ίστρος 

ἐν τοῖς ᾿Ηλιακοῖς ἱσεοροῦσι. καὶ διὰ τοῦτο Δεωροὺς 
τοὺς Μολιονίδας (όντας εἰς Κόρινθον λοχήσανεα εὖν 39 

Ἡρακλέα περὶ Κλεωνὰς ἀποκτεῖναι" ὅθεν Ἠλείοις ἁπώ- 

µοτον εἶναι τὰ Ἴσθμια ἀγωνίζεσθαι, ὅτι Θεωροὺς πεµ- 
φθέντας εἰς τὸν ἸΙσθμὸν τοὺς Μολιονίδας ἑλὼν Ἡρα- 

κλῆς ὑπὸ Κοριρθίων ἐδέχθη. ᾿ΠΗρόδωρος δὶ καὶ ᾿Ελλά- 
γικής φασιν ὡς, ὅτε τὴν ὕδραν ᾿Ἡρακλῆς ἀνήφει, τὴν 36 
"Ἠραν αὐτῷ καρκίνον ἐφορμῆσαι, πρὸς δύο δὲ οὐ δυ- 
γάµενον µάγεσθαι σύμμαχον ἐπικαλέσασθαι τὸν Ἰόλεων, 

καὶ ἐντεῦθεν ῥηθῆναι τὴν παροιµίαν. ἐμνήσθη δὲ ταύ- 
της Πλάτων καὶ ἐν τα Νόμων ο ὀρθὸν μὶν δὴ τὸ πάλαι 

τε εἰρημίνον, ὡς πρὸς δύο µάχεσθαι χαλεπόν," καὶ 40 

ἐνταῦθα. 
38Η, 30. ὑπερήφανος) ὑπέρφρων. 

50, 13. καρδόπῳ] τῇ µάκτρα τοῦ ἀλεύρου. 
38, παροιµία, δεύτερος πλοῦς, ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶς τι 

πραττόντων, παρ ὕσον οἱ διαµαρτόντες κατὰ τὸν πρύ- 45 

— 30-31. om. b. — 33. Demozath. ος, 19. 8. 251. — αἱ, Σόλωνος: ὁ ὅ᾽ ἐστιν ὃν. -- 
16. Demosth. ος. 30. 8. 61. — 38. ἑαυτὸν τι. [τ. 1. μονη, [Μοίπεκο p. 049 — 10. δαιμονᾶς! Uhbri δαίµων δύο, 
correxit Porsonus Mi⸗cell. p. 200. Ἀσκκ. — »i. Τριφάλητι; fr. Ἱ. — μας Dind. — 45. Ἠσπι, ΕἨἰκά, ϕ, 84. 

1. Demosih. ος, 33. δ. 48. — ᾱ. ἡμᾶς b. — 5. Oed. Tyr. 4 59. Tobic] ſt. 5. huobn. p. 163. Mein. -- 
9. ἠιδεισθ᾽ ΠΒ. — α1ὐ-1ὰ. οπι, b. — 16. εἰσάμενον apud Siehenkees. — . ̓ ἐλαίου 838, ἐλείον Sieb. Apud Ζεποῦ, V. 
40. dem vocalur Αάΐος. ΒΑΙ1. — 17. σαδὺ Β. -- 35. Φερεκύδης) fr. 41, Sturz. — a4. Ἑλλάνικος) ἴτ. 88 ο. 8ι. -- 
19. Legs. ΧΙ. 919 B. 
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τερον πλοῦν ἀσφαλῶς παρασκευάζονται τὸν δεύτερον. 

ἐμνήσθη δὲ ταύτης καὶ Αριστοτέλης ἐν τῷ δκυτέρω εῶν 

Ἠθιιῶν, καὶ Ἰίνανδρος Κεκρυφάλω καὶ Πλοκίω καὶ 
Θκεοφορουμένῃ. « 

55ἳ, 30. τὴν αὐτοῦ σκιὰν δέδοικεν, ἐπὶ τῶν σφύδρα δει- 

10 

15 

19 οὐ 

0 

382 

.ὖ 

λοτάτων. µέμνηται ταύτης Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις. 

ὃς 15. ξυγγραφικῶς ἐρεῖν) ἐπειδὴ ᾖσθετο ἑαυτοῦ ὁ Σω- 
κράτης τῷ παρίσῳ χρησαμένου σχήµατι δι ὧν φησὶ 
παρέχων ὑπερέχον ταύτῃ φησὶν συγγραφικῶς ἐρεῖν, ὥς 
τῶν τοιούτων τῆς ἐπιμελείας ὄντων καὶ λαγογραφικῆς 
ἰδέας κατὰ σχολὴν τοῖς τοιούτοις καλλύνεσθαι πφομη- 

Φουμένης ἁλλ᾽ οὐ διαλεκτικῆς ἑτοιμότητα καὶ λέξιν καὶ 
διάνοιαν ὁποσχεδιαζούσας. τοιαῦτα δὲ σχήματα πολλὰ 

παρὰ Θυυκυδίδῃ καὶ τοῖς λοιποῖς, μάλιστα δὲ τὸ ἐν 

τῇ Κορινθίων δηµηγορία οὕτως εἰρημένον καὶ προεπι- 
βουλεύεν μᾶλλον αὐτοῖς ἢ ἀντεπιβου]εύειν, πρὸς ὃ 
οἶμαι καὶ τὸ παρὸν Σωκράτεε ἐξενήνεκται, A. 

591, 6. ἐναντίον γε ἐστι δυὰς) καθ ὃ ἀριθμοὶ ἄμφω 
οὔ, καθ’ ὃ δὲ ἐναντιότητα διδεγµέναι, A. 

40, καὶ µή µοι -] καὶ µή µοι ἣν ἂν ἐρωτῶ ἀπό- 
πρισιν ἀποκρίνου, ἀλλ’ ἄλλην, μιμούμενος ἐμέ. 

33b, 37. ἀναβάλλοιτο] ἀνακφούοιτο. 
40. ἕρμαιον, τὺ ὡπροσδόκητον κέρδος, ἀπὸ τῶν ἐν 

ταῖς ὡδοῖς τιθεµένων ἀπαρχῶν ἃς οἱ ὁδοιπόροι κατε- 
σθίουσι. ταύτας δὲ τῷ Ἑρμῃ ἀφιεροῦσιν ὡς ὄντι καὶ 
τούτῳ ἓνὶ τῶν ἐνοδίων θεῶν. 

04, 19. πορεῦσαι] ἀντὶ τοῦ διαπορθμεῦσαι, διωπεράσαι. Χ. 
40. Γλαύκου τέχνη] ἢ ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργα- 

ζομένων, ἢ ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμειῶς καὶ ἐντέχνως εἶργα- 

σµένων. Ίππασος γάρ τις κατεσκεύασε χαλκοῦς τέττα- 
ρας δίσκους οὕτως, ὥστε τὰς μὲν διαµέτρους αὐτῶν 

ἴσας ὑπάρχειν, τὸ δὲ τοῦ πρώτου δίσκου πάχος ἐπίτρι- 

τον μὲν εἶναι τοῦ δευτέρου, ἡμιόλιον δὲ τοῦ τρίτον, 

διπλάσιον δὲ τοῦ τετάρτου, αρονομµένους δὲ τούτους 

ἐπιτελεῖν συµφωνίαν τινά. καὶ λέγεται Γλαῦκον ἰδόντα 
τοὺς ἐπὶ τῶν δίσκων φθόγγους πρῶτον ἐγχειρῆσαι δν 

αὐτῶν χειρουργεῖν, καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς πραγµατιίας 
ἔτι καὶ νῦν λέγεσθαι τὴν καλουμένην Γλαύκου τέχνην. 

µέμνηται δὲ τούεον ᾿ρισεύξενος ἐν τῷ περὶ τὴς µου- 
σικῆς ἀκροάσεως, καὶ Νικοκλῆς ἐν τῷ περὶ Θεωρίας. 

ΒΟΗΟΠΜΑ IN THEAGENM. 

τοῦ τε καὶ Anaroũ εἰς τὴν κατασκενὴν τοῦ ποιητοῦ 

δεηθέντος. 

ος 30. κατεδηδεσμένοι) παεαβεβρωμένοι. 
b, 33. αἰώραν] ὕψωσιν, ἕπαραιν. 

58b, Β. ἀστακτεὶ] ἀντὶ τοῦ οὐ κατὰ σταγόνα, ἀλλ ἀθρύα ν 

καὶ ποταµηδήν. A. 

IN TIEAGEM. 
9δὰ 

098, 90. παροιμία Ἱερὺν συμβουλή, ἐπὶ τῶν καθαρῶς 
καὶ ἁδόλως συμβουλευόντων. δεῖ γὰρ τὸν συμµβουλεύοντα 
μὴ τὸ ἴδιον σκοπεῖν' τὸ γάρ ἱερὸν οὐδενὸς ἴδιον ἀλλὰ 

τῶν χφωµένων ἐστὶ κοινόν" ἐπειδὴ καταφεύγουσιν ὥσ- ιο 
περ εἰς τὰ Ἱερὰ Θέλονεε συμβονλεύεσθαι οἱ ἄνθρωποι. 

προσήκει οὖν τοῖς συμβουλεύουσιν ἀφευδεῖν καὶ τὰ βέλ- 

τιστα κατὰ τὴν αὐτῶν γνώμη» συμβουλεύειν. ἄλλοι δὲ 

φασιρ ἔπαμον φέρειν τῆς συμβουλῆς τὴν παροιµίαν΄ 

εἶναι γὰρ αὐτὴν Θείαν καὶ ὑπὶρφ ἄνθρωπον. µέμνηται 5 
δ) αὐτῆς καὶ ᾿ρισεοφάνης ἐν ᾽Αμϕιαράῳ. 

00, 30. ἐδιδάξατο) ἀντὶ τοῦ οὐκ αὐτὺς ἀλλὰ δὲ ἱτέρου 3194 
ἐδίδαξέ τινος. 

65, 90. παρὰ τίνος] Αττικὴ ἡ σύνταξις" ᾽Αττικοὶ γὰρ εἷς 38 
διδασκάλου φασίν, οὐκ εὖς διδάσκαλον. οὕτως οὖν κνν- Δι 
ταῦθα γενικὴ ἀντ αἰιατικῆς. A. 

b, 45. ἔμβραχυ] ὅπερ ἂν εἶποι τις εὐχερῶς εἰπεῖν ἐθέ- 
λων ἢ ἁπλῶφ, τοῦτο ἴμβραχυ λέγεαι. ἔμβραχυ οὖν 
συντόμως καὶ ὠπλῶς. ἹὙπερείδης ἐν τῷ κατὰ ᾽Αριστο- 
φώντος κν.οἶδε γὰρ αὐτῷ δεδοµένην ἄδειαν καὶ πράττειν 
καὶ γράφειν ὃ τι ἂν ἔμβραχυ βούληταιωρ, ᾿Αρισεοφάνης 
Θεσμοφοριαζούσαις 

ποῦ ὃ) οὐχὶ διαβέβληκεν, ὅπου περ ἴμβραχυ 
εἰοὶν θεαταὶ καὶ εραγωδικοὶ χοροί: 

Κρατῖνος Ὄφαις - 

ἔδει παφέχειν, ὃ τί τις εὔξαι᾽ ἔμβραχυ. 
63, 10. ᾽Αναγυροῦς ὅῆμος Αἰαντίδος, ἀφ᾽ οὗ ᾽Αναγυράσιοι. 

ως ἐν τῷ περὶ Θιωρί ΙΝ ΑΜΑΤΟΒΕΣ. — 
ἔσει δὲ καὶ ἑτέφα τέχνη γραμμάτων, ἡν ἀναειθέασι 

Γλαύκῳ Σαμίῳ, ἀφ᾽ ἦν ἴσως καὶ ἡ παροιμία διεδόθη. — 

οὗτος δὶ καὶ σιδήφου κόλλησιν εὗρεν, ὥς φησιν Ἡρόδοτος. 65), 20. παροιμία 
υ, 22. αὐτὴν δὲ τὴν γῆν] τοῦτ ἐκεῖνο, ὃ λέγει ἐν τῷ γηράσκω ὅ᾽ αὐεὶ πολλὰ διδασκόµενος, 

Τιμαίῳ, τὸν οὐρανὸν τῶν τεσσάρων εἶναι στοιχείων, ἐπὶ τῶν διὰ τὸ γῆρας ἐμπειροεέρων. εἴχκυσται μέντοι 
ἀφ᾽ ἑκάστου τοῦ καθαρωτάτου καὶ οἷον νῷ µόνῳ Όεα- ἐκ τῶν Σύλωνος ἐλεγείων. 

3. ΗἨθικῶν | Ἡ. 9. ρ. 38, 30. ΒΕΚΚ, — Κεκρυφάλω! ſr. Τ. Duehn. ( p. 05. Mein. — Πιοκίω] ſr. 10. Duebn. 
ἵμ. 148. Mein. — 4. Θεοφορουμένῃ; fr. 5. Duebn. p. 80. Mein. — 6, Βαβυλωνίοις) ſt. XXIV. Μοίη, 65. Dind. — 
7 10. bin. h. -- 33. ἀναβάλοιτο b. — 33-47. om. ὃν — 13. ἐπιμελῶς Χ Β οἱ δίου.: ἐμμελῶς b. - 40. Καλλικλῆς (ἱδσίο 
Gaisſord, Τιμοκλῆς lesle Hekkero, A. V. Μαΐνης diatt. de Aristoreno p. 111. -- 43, Ἡρόδοτος) I. 90. -- 45. Τιμαίω]) 48 Β. 

ὅ-ο, οἱ). b. -- 16. ᾽Αμϕιαράφ] {. ΧΧΗΠ. NMein. 104. Dind. — 24. Ὑπερίδης b. — 19. αὐτῷ b. — 37. Θεσμοφο- 
ριαζούσαις] v. 390 κα. -- 1ο. Ὄραις) ἴτ. ΧΙ. Mein. — 32. ὅ' ἀεὶ h. — 36. δ. ἐλεγείων] {ε. 19. Sehneidew. 

. - — τος ον. 



ΒΟΗΟΠΜΑ Ην 

87 66, 11. εἰρωνικῶς) εἰρωνεία τὸ προχείρως καὶ μετὰ τοῦ 

πρὺς χάριν διαλέγεσθαι, κολακεία, ψευδολογία. καὶ εἴ- 
ρῶνα τὸν κόλακα, 

67, 8. πένταθλοι οἱ τὺν ἀγῶνα τὸν πένταθλον ἀἄγωνι- 

5 ζόμενοι. ἔστι γὰρ 
πένταθ]λος οὗτος τοῖς νέοις ἀγωνία, 
πάλη, σίγυννος, ἄλμα, δίσκος καὶ δρόμος, 

αίγυννος δέ ἐστι ξυσεὸν δόρυ" παρ Ἡροδότῳ δὲ τὸ 
ὁλοσίδηρον ὠκόντιον. πέλτη δὲ ἀσπὶς ἴτυν οὐκ ἴγουσα 
ἢ τετράγωνος, ἣν οἱ φοροῦντες λέγονται πελτασταί, ἢ 
τοξύται, ἢ οἱ τοὺς ξυστοὺς κατέχοντες. 

68, ὃς 33. σηµείωσοι ὅτι διαιτητής μὲν ὁ τοὺς φίλους 

ἰδίᾳ συµβιβάζων, δικαστῆς δὲ ὁ δηµοσίᾳ κρίνει» ἅπαν- 
τας τοὺς ἀμφισβητοῦντας λαχών. A. 

is ΗΝ ΤΗΕΔΕΤΕΤΟΤΙ. 
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1568, 1. ἄρτι) τοῦτο σηµαίνει τὸ παρὸν καὶ ὑπόγνον καὶ 
τὸ παρανείκα µέλλον γένεσθαι. 

10. αἱρεῖ] καταλαμβάνει, νῦν δὲ τὸ καταπονεῖ, 

19. ἀτὰρ] καὶ δή, ὡς νῦν. σηµαίνει δὲ καὶ ὅμως 
καὶ ἅτε δή καὶ πλήν καὶ δὲ. 

ο ὮὉ, ἃ. ἐδαύμασα Σωκράτους] σηµείωσαι διὰ τὴν οὐὖν- 

ταξιν. A. 

17 70h, 8. οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου οὐ πόῤῥω τοῦ καθήκοντος. 
Τ0, 6. ἐπίδοξοι) ἔνδοξοι, ἢ ὡς νῦν, προσδόκιµοι. 

96. ἀνερμάειστα] ἀστήρικτα”" ἕρματα γὰρ τὰ ἐρείσματα 

1 ἢ στηρίγματα. 
0, 4. ἔξω δρόμω] τόποι τινὶς ἦσαν, ὁ μὲν ἐκτὸς ἄστεος, 
ὁ δὲ ἑἐντός, ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς τελουµένων ὑπὸ τῶν 
γέων δρόμοι καλούμενοι. 

71b, 5. ὄνος κάθου, ἐπὶ τῶν ἐν πράγματι ἠττωμένων. 
εἴφηται δὲ ἀπὸ τῶν παίδων τῶν σφαιριζόντων καὶ τὸν 
φικηθέντα εἰς ὄνον καθιζόντων. ἐμνήσθη δὲ ταύτης 
ἐνταῦθα Πλάτων. Χ: ἐν τῇ διὰ σφαίρας Ππαιδιᾷ... 
ἡ μὲν οὐρανία,] ἡ δὲ ἀπόῤῥαἕξις, [ἡ δὲ ἐπίσκυρος.,) ἡ 

δὲ φαινίνδα. [καὶ οὐρανία μέν ἐστιν ἡ εἰς οὐρανὸν 
τῆς σφαίρας ἀναβολή, ἣν ὁ ποιητής ἐμφαίνεν δοκεῖ 
ἐν οἷς φησίν 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλἠν μετὰ χεροὶν Έλοντο 
πορφνρέη», τήν σφιν Πόλυβος ποίησε δαΐφρων, 

τὴν ἕτερος ῥίπεασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα 

ὑδνωθεὶς ὀπίαω, ὁ ὅ ἀπὸ χθονὸς ἡφόσ' ἀερθείς 
ῥηίδίως µεθέλεσκε πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσθαι. 

ἀπόβῥαξις δέ ἐστιν ὅταν τὴν σφαῖραν μὴ πρὸς τοῖχον 

“0 

ΤΗΕΑΕΤΕΤΟΜΗ. 

ἁλλὰ πρὺς τὸ ἔδαφος οκληρῶς ῥίπτωσιν, ὥστε ὧπο- 
κφονοµένην ἄλλεσθαι πάλιν. τὴν δὲ ἐπίσκυρον καὶ ἔφη- 
βικὴν καὶ ἐπίκοινον ἔλεγον" ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ κατὰ πλήθη: 
ὠνομάσθη δὲ οὕτως, ἐπειδὴ οἱ παίξοντες ἐπὶ λαεύπης 
ἑστῶτες, ἣν σκῦρον προσαγορεύονσι, βο]ῇ σφαίρας 5 
ἀλλήλους ἐκδιώκουσιν. φαινίνδα δέ ἔσειν ὅταν ἑτέρῳ 
τὴν σφαῖραν προδεικνέντες ἑτέρῳ αὐτὴν ἐπιπέμπωσι. 
πῶν οὖν παιζόνεων ταῦτα τοὺς μὲν νικώντας βασιλεῖς 

ἐκάλουν, καὶ ὅ τι ἂν προσέεασσον τοῖς ἄλλοις ὑπήκονον, 
τοὺς δ᾽ ἠκεωμένους ὄνους. Κφαεῖνος δὲ Χείρωσι χα- 1ο 
ριέντως ὁμοῦ ἐγκαταμίξας καὶ τὴν ὄνος λύραν παροι- 
µίαν ἔπλεξε τὸν λόγον οὕτως 

ὡς ὄνος ἀπωτέρω κάθηνται τῆς λύρας" 
τοὺς γὰρ ἠτεωμένους, ὡς ἔφαμεν, ὄνους καθῆσθαι 
ἴλεγον, βασιλεῖς δὲ τοὺς νικῶντας. 

ΤΗ, 8. ἐγκύμονες εἶναι) σηµείωσαι διὰ τὴν σύνταξιν. A. 

b, 10. διὰ τοῦ ἔοικεν ὁ Θεαίτητος φαίνεται ἀγαπῶν τὸ 
Πρωταγόρου δόγμα, καὶ ἐμμένων τῇ ἐξ ἀρχῆς ἑαυτοῦ 
ἀποκρίσει. 

80. ἐπισεήμη οὖσα] ὅ τι γὰρ αἰσθάνεταί τις, καὶ 20 
ἐπίσεαται. A. 

35, ἀρ οὖν] πρώτη κατασκευὴ τοῦ Πρωταγορείου 
δόγµατορ. 

35. συρφετῷ) κονιορτῷ τῷ μετὰ κόπρων. οἱ δὲ κοι- 
μὼν καὶ συρµός, καὶ σύρφη φφρύγανα. 

Τὸ, 16. κινήσεων ὄντων] τὴν αύνταξιν σηµείωσαι, ὅτι 
οὐδετέρως εἶπεν ὄντων πρὸς τὰ πράγματα" οὐδέτερον 

Τὰρ τὸ πρᾶγμα, 
90. τὸν κολοφῶνα ἀναγκάξω προσβιβάξειν] δώδεκα 

πόλεις τῆς Ἰωνίας σννήεσαν εἰς τὸ Πανιώνιον λεγόμε- 1ο 
πον, περὶ τῶν καινῶν βον]ευσύμεναι, καὶ εἴ ποτε ἴσαι 

αἳ φῆφοι ἐγένοντο, οἱ Κολοφώνιοι πεφιττὴν ἐπίθεντο 
τὴν ναῶσαν' Σμµυρναίους γὰρ ἐλθόνεως εἶχον συνοί- 

κους, ὑπὶρ ὧν καὶ τήνδε τὴν φῆφον ἐτίθεντο. ὅθεν 
ἐπὶ τῆς κρατούσης καὶ βεβαιοτάτης φήφου ἡ παροιμία 15. 

ἐείθετο, οἷον τὸν Κολοφῶνα ἐπιτίθημι ἢ τὸν Κολο- 
φῶνα ἀναγκόζω προσβιβάζων. 

35, παροιμία, ἄνω κάτω πάντα, ἐπὶ τῶν τὴν τάξιν 

µεταστρεφόντων. Ἠένανδφος ᾿Εγχειριδέω, καὶ ἐν Χήρα 
τὸ λεγόμενον τοῦτ ἐσεὶ νῦν, 

τὔῶνω κάτω, φασί, τὰ κάτω ὅ ὄνω. 

35. ὑπόλαβε] δευτέρα κατασκενὴ ὑπὲρ τῶν Πρωτα: 
γόρᾳ δοπούντων. 

44, προσήκουσαν] ἀντὶ τοῦ σύμμετρον. 

ος 3 ἴδιορὶ ἀντὶ τοῦ µερικόν. 
3. ἢ οὐ δµσχυρίσαιο ] ταῦτα πάντα ἡ δευτέρα κατα- 

σκιυή ἐστι τῶν Πρωταγορείων δογμάτων, ἕως τοῦ περὶ 
τῆς Ίριδος 1όγου. A. 
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44. ᾧ παραμετρούμεθα] τουτέστι τῷ αἰσθητηρίῳ. 
ἔστι δὲ τὸ ῥῆμα μέσης διαθέσεως. οὐδὲ ἐφαπτόμεθα — 
λέγει, τοῦ αἰσθητοῦ. τὸ δ᾽ αὐτὺ εὐθὺς καὶ παραμετρού- 

µενον λέγει, ἐφαπτόμενον δὲ τὸ αἰσθητήριον. 
19 576, δ. φάσματα λέγει ταῦτα ὡς τῶν φυχῶν ἀπατηλά, 

εὖἶ µή τις ὀρθῶς αὐτὰ µεταλάβοι. 
43. κομιδῇ] πάνυ, παντελῶς' ουναγωγή, ἐπιμέλεια. 

καὶ κοµίστρια ἡ τροφός. 
44. ὁ Πρόκλος τὸ ἀλλὰ παρέλκειν λέγει. 

10 80, ὑπερφυῶς ὡς] μέχρι τοῦδε τὰ τῆς δευτέρας κα- 
τασκενῆς τῶν Πρωταγορείων δογμάτων. 

b, 4. ἄθρει δὴ περισκοπῶν] τρίτη κατασχευἠ ὑπὶρ τῶν 
Πρωταγορείων δογμάτων. A. 

8. ἀπρὶξ) προσπεφυκότως, ἰσχυρῶς, ὃ οὐχ οἷόν τε 

16. πρῖσαι διὰ τὴν σύμφυσιν. 
96. πρὸς τὰ πρότερα λέγει, πρὸς τὸ πάντων χρηµά- 

των µέτρον εἶναι τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

80. ὅσον μὶν οὖν ἄρα δὴ] οἷον ὡς τὸ ἁπτεὺν καὶ τὸ 
γευστόν. παρέλιπε δὲ ὄψιν καὶ ἀκοὴν ταχέως γινόμενα" 

πο τούτων γὰρ σχεδὸν ἀχρόνως αἰσθανόμεθα. διὰ δὲ τὸ 
ἐναργῇ αὐτὰ εἶναι παρέλπεν. ἑξῆς δὲ ὅταν λέγη υτὰ 
δὲ γεννώµενα οὕτω δή," εἰς τὸ δή ὑποστικτέον. οὕτω 
γὰφ δὴ λέγει, τουτέσει τὰ βραδία, ἅπερ εἰσὶ γευστὰ 
καὶ ἁπτά. 

η 40. τῆς δὲ λευκύτητος). καὶ γάρ, φησίν, ἡ αὐτὴ 
αἴσθησις τῶν ἀντικειμένων οὐκ ἴστιν, οὐδὶ τὸ αὐτὸ 
αἰσθητὸν πάσης ἐσείν, ἀλλὰ µία ὄψις ἡ τοῦ λευκοῦ 
αἰσθητοῦ ἑνός. καὶ τὸ λευκὺν οὐ δύναται ἡ τοῦ µέλα- 
ος αἴσθησιο ἀντιλαβέσθαι, ἀλλ’ ἡ τοῦ λευκοῦ, καὶ ἓμ- 
παλιν. ἑκατέρου δὲ λέγει, οἷον τῆς τοῦ µέλανος ὄψεως 
ἐπὶ τὸ λευκὸν αἰσθητόν. ἐφεξῆς δὲ ὄψιν μὲν λέγει τὴν 
ὁπτικήν δύναμιν, Μευκότητα δὲ τὴν Λευκαντικὴν δύναμι». 

77, τι. ἐξ ἀρχῆς) ὅτε ἴλεγε τάχος καὶ βραδύτης ἓἕν, καὶ 
πάλιν φθαρτύς ἐστι, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

2 15. χρῆσθαι αὐτῷ) ἤγουν τῷ εἶναι, ὧρ ὁ τῶν. Πρω- 
ταγορείων λόγος. 

94. ἀθροισθέντων] ἀντὶ τοῦ συντεθέντων. 
43. μὴ τοίνυν ἀπολείπωμεν] ἔτι συνηγορῶν τῷ Πρω- 

ταγόρᾳ τὰς πρὸς αὐτὸν ἐνοτάσεις δοχεῖ διαλύει». 

4ο Ὁ, 17. ἐντεῦθεν ἄρχεται διαλύειν τὰς πρὸς Πρωταγόραν 
ἑνοτάσεις διὰ τὸ ἄποραν εἶναι τὸ περὶ τῶν ἐνυπνίων. 

78, 6. οὕτως ἐρωτῶντες) ἔτι συνηγορεῖ καὶ ἐν τούτοις τῷ 
τοῦ Πρωταγόρου ὄόγματι, λαμβάνων τρία αἰτήματα. 

Β. ταὐτὸν εἶναι) οἷον ὡς ἵππος καὶ ἄνθρωπος ταύ- 
τόν ἔσει κατὰ τὸ αἰσθητικόν. ἀλλ οὐ λέγω, Φησίν, 

οὕτως. 
19. πρόσθεν] ἤγουν ἐν τοῖς κατὰ Πρωταγόραν. 

b, 10. ἐμαυτῷ τοιοῦτορ] κατὰ τὴν αἴσθησιν εοιοῦτος 
κατὰ κοινοῦ δὲ . ἄρνησις. 
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3. οὐκοῦν ὅτε δὴ] ὥστε, φησίν, οὐδὲν ἄεοπον συµ- 
βαίνει διὰ τὰς ἑνατάσεις, οἷον τὰς ὀνειρώξεις καὶ τὰ 3ἱ 
τοιαῦτα. 

79, 18. κατὰ δὲ Θεαίτητον]) ἔπεται γὰρ ταῖς —— 
Φέσεσιν ὁ τοῦ Θεαικήτου λόγος. Φ 

90. ἀμφιδρόμια) ἡμέρα πέµπτη τοῖς βρέφεσιν ἐκ γε- 
νέσεως, οὕτω κληθεῖσα παρ’ ὅσον ἐν ταύτῃ καθαίρουσι 
τὰς χείρας αἳ συνεφαψάµεναι τῆς µαιώσεως, καὶ τὸ 
βρέφος περὶ τὴν ἑστίαν φέφουσι τρέχουσαι κύκλῳ, καὶ 

τοὔνομα τίθενται τούτω, δῶρά τε πέµπουσι τῷ παι- ιν 
δίῳ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖσεον πολύποδας καὶ σηπίας, οἳ τε 

φίλοι καὶ οὐκεῖοι καὶ ἁπλῶς οἱ προσήκοντερ. 

43. τῆς ἁληθείας) τὸ τοῦ Πρωκαγόρου σύγγραμμα, 
ἐν ὦ ταῦτα δοξάξει, ᾿4λήθεια ἐκαλεῖεο ὑπὸ Πρωταγό- 
ρου. Γ 

40. ἤρξατο] σηµείωσαι ὁὀριότικον ῥῆμα ἀνθ' ὑπο- 
τακτικοῦ. A. 

b, 8. γυρῖνος τὸ ἐκ τοῦ βατράχου παιδίον. 
44. δημούμενον] δημυκοποῦντα, παίζοντα, θωπεύοντα. 

19. διωλύγιος] µεγάλη, ἢ ἐπὶ πολὺ διήκουσα, το 3β/ 
ἀντὶ τοῦ περιβόητος. σηµαίνει ὃ᾽ 1σῦ’ ὅτε καὶ τὸ σχο- 
τεινὸν καὶ ννκτέρισον, 

38, εἰ οὕτως σοι φίλον, οὐδ' ἐμοὶ ἐχθρὸν] παροιμία 
ἐπὶ τῶν ἓν τισι συμφερομένων. 

80, {. δηµηγορίας! τὸν δοκοῦντα ἔλεγχον, ὃν ἄφει ἔλεγεν n 
ὁ Σωκράτης κατὰ Πρωταγόρου, ὅτε τοῦ κυνοκεφάϊου 
ἐμέανητο, δηµηγορίαν νῦν καλε, διὰ τῆς εἰρωνείας Ὁ 
τὸν λόγον παραμυθησάµενος, ἵνα πάλιν διγείρῃ τὸν 

νέον. 
19. οὐδ' ἑνὸς μόνου) καὶ γὰρ εἰ τὴν τῶν πολλῶν 

κρίσιν λάβοιμεν ἐπὶ γεωμετρίας κυρία», Ὑέλοιοι ἂν 

αἶμεν, ἀσύμμετρα λέγοντες ἀλλήλοις μεγέθη, καὶ τὴν 
πεπεφασµένην εὐθεῖαν διαιρετήν εἶναι εἰς ἄπειρον, καὶ 
τὰ τοιαῦτα. ἐκ δὲ τῆς τῶν κυβευόνεων συνη θείας ἔλαβε 
τὸ οὐδ' ἑνὸς µόνον, ὅταν ἐκεῖ πέσῃ ἐν τῷ παίζειν ἓν us 
τὸ ἐλάχισεον. 

90. ἐπιστήμη τε καὶ αἴσθησις) πρόκειται νῦν τῷ Σω- 
αρώτει ἐλέγξαι τὴν ἐξ ἀργῆς θέσιν τοῦ Θεαιτήτου τιθε- 
µένου τὴν ἐπιστήμην αἴσθησιν. A. 

80. καίτοι ἠδύνατο λέγειν, εἰ οὐκ ἐπίσταται ὁρῶν ὁ ο 

ἀγράμματος, ἄλλο ἐσεὶν ἐπιστήμη καὶ ἄλλο ὅρασις ἤτοι 
αἴόθησις. 

45. εἴ εις ἔροιτο] καὶ τοῦτο πειρασεικὸν δίῖηµµα 

τοῦ ἑξῆ. ᾱ. 
b, 39. τὸν πρόσθεν] τὸν εὖν αἴσθησιν θΘέμενον εἶναι ο 
ἐπιστήμη». 

45. πάλιν ἐξ ἀρχῆς) πάλιν ἐν τούτοις πρόκειται τῷ 
Σωκράτει ἀνακαλέσασθαι τὸν διὰ τὴν ἀπειρίαν ἑανυτοῦ 
κατασνλλογισθέντα Θεαίτητον. 

11. μ.μ. οἵ, Aristoph. {τ. 335. Dind. — 52. εἶμεν Haiterus: μεν ο. — 27--29. om. b. -- 
42 — 40. om. 
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Β!, 18. μῦθος ἁπώλετοὶ παροιμία ἐπὶ τῶν τὴν διήγησιν 
μὴ ἐπὶ πέρας ἀγόνεων. 

93. πρυπηλακίζομεν] ἀδικοῦμεν, ἑβρίζομεν, διασύρο- 
μεν, ἐξουθενοῦμεν. 

5 81. σκέψαι οὖν] πάλιν ἐπιχειρεῖ ἐλέγχειν ἐν τούτοις 

τὰ τοῦ Πρωεαγόρου καὶ Θεαιτήτου δόγματα. 

υ 44. ἐξέλεγξον] ἐκ τῶν δύο, φησί, Θάτερον ἐξέλεγξο», 

εἴπερ δύνασαι: ἢ γὰρ ὡς οὐκ εἰσὶν αἱ αἰσθήσεις ἴδιαι, 
ἢ τούτων ἰδίων- οὐσῶν οὐκ ἔσει τὰ αἰσθητὰ ἴδια ἑκάστῳ. 

1089, 3. ὑηνεῖς ὑίκόν τι καὶ ζωῶδες ποιεῖς. A: οἷον ὡς εἴ 
τις εἴποι χοιρίζεις. 

Β. πολλοῦ δέω] πόῤῥω λίαν εἰμί, οὐ βούλομαι λέγειν, 
σιωπῶ. 

45. ἐναντία] κατὰ γὰρ τὴν Πρωταγόρου δόξαν τὸ 
μὲν αἰσθητὸν πᾶν δοκεῖ εἶναι μὴ ὄν, τὸ δὲ δίκαιον 
καὶ τὸ καλὸν ἴστι μέν, ἆλλ’ οὐ φύσει, θέσει δὲ µόνον, 
οἷον ol νόμοι παρ ἑκάστοις. µόνον δὲ τὸ ἀγαθὸν φύσει. 

84. τοῖς φυτοῖς) πρὺς τὶ γάρ, φησί, τὸ ἀληθὶς καὶ 
τὺ φεῦδος, ὡς τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον; ξὸ δὲ ἑξῆς, 

ὥσπερ, φησίν, ἡ κακὴ ψφυχὴ δοξάζει συγγενῇ ἑαυτῇ 
πονηρά, οὕτως ἡ χρηοτὴ χρηστά, ἑκατέρως δὲ τῇ δο- 
κήσει τὸ ἀληθὶς καὶ πρός τι. 

44. σώζεται ὁ λόγος ὁ λέγων µέτρον πάντων εἶναι 
τὸν ἄνθρωπον. ἐν τούτοις δὲ τοῖς ἀγαθοῖς καὶ κακοῖς 
τοῖς ἀληθῆ μὲν δοξάζουσιν ἑκατέροις, διαφέρουσι δὲ 
τῷ κρείετονι καὶ χείρονι µόνῳ. 

b, 17. πρεσβύτεροι οἱ γὰρ νέοι φιλόνεικοι. 
90. τὸν Θεόδωρον νῦν παρακαλεῖ πρὸς τήν διάλεξιν, 

να δι αὐτοῦ οἱ ἀληθεῖς ἴλεγχοι κατὰ Πρωεαγόρου 
γένωνται. καὶ ἤτοι διὰ τὸ ἀξιόπιστον τοῦ πρεσβυτικοῦ 
προσώπου τοῦτο ποιεῖ, ἢ καταβάλλων τὸ τοῦ νέου, 
ὥς εὐκός, οἴημα. 

3δ. χαριεντισμὸν] ἀντὶ τοῦ παίγνιον. 
Β3, 5. ὀλίγον) μετὰ γὰρ τοὺς τοῦ Πρωταγόρου ἐλέγχους 

πάλιν ἐπὶ τὴν Θεαιτήτου µαιείαν ἀναδραμεῖται. 
90. Ἡρακλέες τε καὶ Θησέες) οἱ Θρασύμαχοι, Καλλι- 

κλεῖς, «ιονυσόδωφροι, Εὐθύδημοι, καὶ οἱ τοιοῦτοι. 
31. περαιτέρω) οἷον τοῦ ἐλέγχου µόνον, πλέον δὲ 

ἄλλο οὐδέν, οἷον τὰ περὶ ἐπιοτήμης. 
κο Ὁ, 18. ὥσπερ πρὸς Θεους ἔχειν] ἀντὶ τοῦ ἐκθειάζειν 

τοὺς ἐν ἑκάστοις ἐπιστήμονας' οἷον καὶ τὸ Ὁμηρικὸν 
μΘεοὶᾳ ἐναλίγκια μήδε ἔχονεα"' καὶ μἴσος Ἐνναλίῳ ὧν- 
δρειφόντῃ”' καὶ τὰ τοιαῦτα. 

17. ἄλλων ζώων] οἷον ποιμένας, ἠνιόχους, κυνηγούς. 
30. τῷ λόγῳ] τῷ κατασκευασθέντι ἐκ τῆς κοινῆς ἓν- 

ροΐας τῶν πολλῶν. 
87. περί τινος δόξαν] οἷον περὶ προνοίας, περὶ τοῦ 

ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ τῶν τοιούτων. 

ει] 

40 

19. ὡς] καὶ B. 
106 ϱ, 500. 

88, 9. οἷς μὴ δοκεῖ] οὐ γάρ ἐσει ποιότης ἐν τοῖς τοιού- 
τοις ποσοῖρ. 

90. ὅταν τῷ εἀναντία] ὅταν, φησίν, ὁ Πρωταγόρας 35 
συναίσόθηται τῆς τοῦ λόγου ἀτοπίαρ. 

40. σοφώτερον ἡμῶν εἶναι] ἔπου θιῷ, — λόγφ. δ 
b, 8. τὰ μὲν πολλὰ] τὰ μὲν σωματικὰ καὶ πρός τι 

13. ἐνεεῦθεν µέχρι εῶν ἑξῆς σελιδίων τὸ ἀποστηθί- 

ἔειν χρή. A. 
16. συμφέροντα] τὸ γὰρ συμφέρον, φησί, φύσει, ὁ 

δὲ νόμος θέσει. 
30. ὅσον ἂν δοκῇ χρόνον] ἀντὶ τοῦ ἕως τοῦ ἀγαθοῦ 

καὶ τοῦ κακοῦ. 

8δ. τοῖς τοιούτοις] οἷον ἐργαστηρίοις, ἐμπορίαις. 
80 4. τὴν ἄλλως] ἀντὶ τοῦ µαταίως καὶ ὡς ἔτυχεν. 

30. φαύλως διατρίβοντας) οἷον τοὺς πολιτικούς. 
84. σπουδαὶ - - πράττειν προσίσταται] ᾿Αττικὸν τὸ σχῆ- 

μα, γίνεται δὲ τῆς ἐπιφορικῆς φράσεως προταττοµένης 
ὀρθῆς πεώσεως ἀντὶ γενικῆς ἢ δοτικῆς ἢ αἀιατικῆς, γε- 
φικῆς μὲν οἷον ,; Αλκιβιάδης ἐξιλθὼν τῶν πυλῶν 4ακε- 
δαιµόνιοι ἠτύχησαν: '' ἔδει γὰρ εἰπεῖν ᾽Αλκιβιάδου ἐξελ- 3ο 
Φόντος" δοτικῆς δὲ οἷον ϱἐξεργόμενος ἔδωκέ µοι"α 
ἀντὶ γὰρ τοῦ ἐξερχομένω ἐξερχόμενος εἶπεν. ἀνεὶ δὲ 
αἰτιαεικῆς ὡς ἐνταῦθα” ἴδει γὰρ εὐπεῖν σπουδὰς δὲ ἔται- 
ριῶν καὶ κώµους οὐδὲ ὄναρ πράττειν προσίσταται αὐ- 
τοῖς, ἀντὶ τοῦ παρίσεαται. A. 

89, θαλάττης χόες) παροιμία ἐπὶ τοῦ πολυμαθοῦς 
καὶ ἐμπείρου. 

Ἡ, 14. διερευνώμενος) ὅτι ἐν τούτὸιᾳ τὸν ὡς ἀληθῶς 
μαθηματικὺν ἄνδρα εἰς ταὐτὸν ἄγει τῷ ὄντως φριλο- 
σόφῳ, ἔτι δὲ καὶ τὸν φυσικόν, ἢ μᾶλλον ὡς µέρη τοῦ 30 
φιλοσόφου βούλεται εἶναι τοὺς ἄλλους ἐπιστήμοναρ. 

33. εἷς φφέατα] ἐπὶ τῶν ὑλαίων πραγμάτων καὶ 
εἰδωλικῶν. 

81. βδάλλοντα] ἀμέλγοντα ἢ Θηλάζοντα ἀπὸ τοῦ 
βδέλλα. 

38. δοκεῖ ἀκούειν) νομίζει γίγνεσθαι κατὰ κοινοῦ. 
86, 83. θώπας) ἀπατηλούς. 

33. τορῶς] τομῶς, ἐνερεχῶς, εὐπετῶς, κ. 
34. ἀναβάλλεσθαι] τῶν γὰρ ἀπαιδεύτων καὶ τὸ ἕν- 

ὄνμα καὶ τὸ σχήμα Ὀορυβῶδε, A ἄλλοι δὲ τὸ φι 
ἀναβάλλεσθαι ἐπὶ τῶν κιθαρῶν ἀκούουσι τῆς ὠδῆς, 
οἷον εὐ ἄρχεσθαι κιθαρίζειν. καὶ οἶμαι οὐ κακῶφ' τό 

τε γὰρ πφόκρουµα τῆς κιθάρας ἀναβολὴ καλεῖται 
{Αριστοφάνης Βἰρήνη" συνελέγοντ᾽ ἀναβολὰς ποτώµεναι), 
καὶ τά τοῦ λόγου ἑξῆς πρὸς ταύτην τείνει τὴν ἔννοιαν. 45 

b, 15. βάνανσοι) οἱ ἑδραῖοι τεχνῖται καὶ παρὰ βαύνω, 

ὃ ἐσει καµίνῳ, τὶ ἔργον διατιθέµενοι. οἱ δὲ βάνανσον 
τὸν ἀπάνθρωπον καὶ ὑπερήφανον. ἔνιοι δὲ βαναύσου 

— 4. θεοῖς ἐναλήκια] Hom. Odyss. ν, 80. -- Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντη] Hom. Ulad. ῥ, 681. η, 

7-5. om. b. — 34. q̃ θηλάζονεα οπα, b. -- 44, Εἰφήνῃ] v. 830. -- ουνέλεγόν τ' b. 
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χειρὸς τῆς ὑβρισεικῆς ἢ τεχνικῆφ. δηλοῖ δὲ τοὺς χειρο- οὔτον οπολυµαθίη νόον οὐ διδάσκει Ἡσίοδον γὰρ ἂν 
τέχνας καὶ δημιουργούς. ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρη».« 

19. γῆς ἄλλως ἄχθη] ἀλλὰ δεῖ ἐπιτιμῷν αὐτοῖς, φησί, 38. τούτῳ) τῷ σεασίµῳ διὰ τὴν ἑαυτῶν Θέσιν τὴν 
τὸ Ὁμηφικὸν υἰτώσιον ἄχθος.. τὸ γὰρ φυσικὸν βάρος πάντα κινεῖσθαι λέγουσαν. 

5 καλόν, τὸ δὲ ἄλίως καὶ µάταιον κακόν. b, 0. πρόβλημα) γεωμετρικῶς δεῖ, φησί», ἐκθεμένους τὸ 36 

8θ. παντάπασιν ὡς δεινοὶ] τοὺς γὰρ τά συμφέροντα πρόβλημα ζητεῖν ἀποδεικτικῶς, πότερον πάντα κινεῖται 
διδάσκοντας σοφοὺς οἱ δεινοὶ ὡς ἀνόηεα φάσκοντας ἐκ- οὔ. 

φαυλίζουσιν, ὡς ὁ τοῦ Ὁμήρου Πάρις 22. προϊόντες) ἀπὸ μὲν Θεαιτήτου εἰς Ηράκλειον, 
ἐὲ ἄρα δή τοι ἔπειτα Θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί. εἶτα εἰς Παρμενίδην καὶ Μέλισσον. 

18 44, ἐκείνη! ἡ δημώδης. Χ. 9τ. ῥέοντας) πικρὰ ἡ λέξις καὶ σκωπτική. ο 
87, 4. διαφέρειν] οἱ δειροὶ ἐκεῖνοι. A. — 90. οἱ τοῦ ὕλου σεασιώται) γλνκεῖα ἡ λέξις καὶ ἔγκω- 

O. τὴν φερομένην! τὴν ἐν γενέσει. A. µιαστικὴ τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην. 

30, μὴ λεγίτω τὸ ὄνομα) ἀντὶ τοῦ μὴ ὄνομα φιλὸν 81. ἀκίνητα κινούντων] παροιμία καθ ὑπερβοίήν, 
µόνο» λέγωμεν, οἷον τὸ ὠφέλιμον καὶ βλαβερόν. ὅτι μὴ δεῖ ἔδη μηδὲ βωμοὺς κινεῖν ἢ τάφους ἢ ὅρους. 

1 99, ἑκάστη! ἐπιῤῥηματικῶς ἀκονστίον ἀνεὶ τοῦ ἕκα- ἐμνήσθη ταύτης καὶ ἐν Νόμων ὀγδόῳ. μ 

οταχοῦ. A. 35. ἔτι διασύφει τὸν Ἡφακλείτου χορὺὸν ὡς ἀσιβῆ ' 
84. μέλλοντα χρόνον] τὸ γὰρ ἁπλῶς μέλλον καθολι- τὰ γὰρ ἱερὰ ἀχίνητα. 

πώτερον τοῦ ὠφελίμον. 89, 3. σερέφηται] ὥς ὁ σερύβιλος. 

86. τοῦτο δὲ µέλλον ὀρθῶς ἂν ἐπιλέγοιμερ] τοῦτο τὸ 15. ἀμφότερον) ἔσει καὶ τρίτον σκέλος τῆς διαιρίσεως 

N 340 γενικώτερον µεταλαβὸν τὴν ἐρώτησιν, καὶ μὴ ἐπὶ µύνου τὸ λέγον οὐδὲν ἀμφοτέρως, Όπερ σὺν τῷ δευτέρῳ ἐλέγ- πο 

τοῦ ὠφελίμου. γράφεται καὶ τοῦτο δὲ μᾶλλον ὀφθῶς χεται. 

ἂν λέγοιµεν. 41. ἀμφοτέρως]) ἀντὶ τοῦ πάντα κατὰ τὰς δύο κι- 
υ, 80. ὦ μέλε) παρὰ τοῖς ψεωτέροις ὑπὸ γυναικών 1έ- φεῖται κινήσεις, 

γεται µόνον, ὡς τὸ ὦ τάλαν, παρὰ δὲ τοῖς παλαιοῖς 19. οὐδὲν μᾶλλον] τὸ γὰρ μὴ ὠλλοιούμενον, καθ’ ὃ 

40 καὶ ὑπ ἀνδρῶν, ὡς ἐν Ἱππεῦσιν ᾿Αριστοφάνους, καὶ οὐκ ἀλλοιοῦται, οὐ κιφεῖται ἁλλ᾽ ἴσταται. 25 

ἐν Μενάνδρου Συνερώσῃ 34. ποιότης]) ἐκ τούτων δήλον ὅτι τὸ τῆς ποιότητος 
ἄφες τὸν ἄνθρωπον. τί κόπτεις, ὦ µέλε; ὄνομα Πλάκων ἐσεὶν ὁ πρῶτος θεὶς ἐν τοῖς ΄Ἓλλησιν. 24 

864 σηµαίνει δέ, ὦ δείλαιε, ὦ πονηφέ. ἔνιοι δὲ, ὦ ἐπιμε- 35. ἀλλόκοτον]) ἑνανείον, ἢ ξένον. 
λείας ἄξιε καὶ οἷον μεμελημένε. 32. ἀθρόον) γενικώς. 

1088, V. ἀνάλωτοι) ἐντεῦθεν εἰσβάλλει εἰς τοὺς κατὰ τοῦ 35. κατὰ μέρη! εἰδικῶς. * 

Ἡρακλείτου ἐλέγχους. εἰ γὰρ πάντα, ἐν αινεῖται 41. ἄλλα) τὰ τῶν Ηρακλειτείων ἄλλα δοξάσµατα. 
συνεγῶς καὶ εἰόριστά ἐσει καὶ ἄσεατα, ἡ Πρωταγόρου ὃν 35. εἰ πάντα κινεῖται] εἰ γάρ, ὡς φασί, πάντα παν- 
δόξα ἀνάλωτός ἐστιν. τοίως κινεῖται, εἲ ει ὃ) ἄν τις εἴποι, οὐδ ἐκεῖνο ἔσται, 

45. διακρούοντα) ἐκ μεταφορᾶς τῶν δισιωδωνούν- αλλὰ καὶ αὐτὴ αὐτῶν ἡ δόξα κινεῖται καὶ μεταβάλλει. 
305 των τὰ κεράµια, εἰ ἀκέραιά εἶσιν. 33. οὕτω τ ἔχειν; ἀνεὶ τοῦ αυνδραμεῖν τὴν ἀντί- 16 

4ὔ0. ἀκούοντα] ἀπὸ τῆς τῶν χυτρῶν τοῦτο λαμβάνει φασιν. 

δοχιµασίας, ὡς καὶ ἔμπροσθεν εἴρηκεν. διακωδωφοῦντες 4». οὐδ' ὅπως) ἀόρισεον γὰρ πάντη τὸ οὐδ' ὅπως. 
γὰρ τὰ κεράµια τὰ ἀκέραια τῶν μὴ τοιούτων διακρί- 45, μάλιστα ὃ᾽ οὕτως ἂν) ἤγουν η λέγουσα ἀπειρα- 
νοµε». A. χῶς τὸ οὐδὲ ὅπως. 

Γ 93. Ὁμηρίδας φησὶ τοὺς Ηρακλειτείους διὰ τὸ τῆς 9, 11. τοὺς φάσκοντας) τοὺς περὶ Μέλισσον. ο 0ὐ 
ἀεικινησίας δόγμα, ἐπεὶ καὶ "Όμηρος Ὠκεανὺν ἀπεφή- 48. Ιππεῖς προκαλεῖσθαι εἰς πεδίον, ἐπὶ τῶν τοὺς ἔν 
νατο Φεῶν γένεσιν καὶ μητέρα 1ηθύν. A. τισι βελτίους καὶ ἐπιστημονικωτέρονς αὐτῶν εἰς ἔριν 

25. ἵμπειροι) ἀλλ’ οὐκ ἐπιστήμονες διὰ τὸ ἄστατον προκαλουµένων. ΠΠάτων Θεαιτήτῳ καὶ Μένανδρος Κα- 
τῶν ἀἄεὶ κινουμένων. ταφευδοµένῳ. ηράφεται δὲ καὶ ἵππον εἰ πεδίον προ- 39 

. ϱΊ. τὰ συγγράμματα) τὰ τοῦ Ἡρακλείεου συγγφάµ- καλεῖσθαι, ἐπὶ τῶν εἰς ἃ βούλεταί τις προκαλούντων. G 
µατα. ἠγριωμένοι καὶ µεγαλόφφονες' τοιοῦτος γὰρ ὁ 25. ἕνα ὄντα) - - --ἀντί νυ πολλών 
Ἡρώκλεικος γέγονεν, οὗ καὶ ἀπόφθεγμα φέρεται τοι- [λαών ἐσεὶν] ἀνήρ, ὄνεε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ. A. 

ὁ. ἑτώσιον ὄχθος) Uom MNad. 6, 104. — 9. Ποπ, Had. ην 300. µ, 394, — 10. om. b. — 132. ο. b. — 
19. ἐπιλέγχοιμεν b. — 25. ὡς Μοίποκ, Menandri το, p. 101: Uhri καὶ. Βπκκ. — Ἱππεῦσιν] v. 671. — 16. συνερῶσιν 

ΒΑ. Στ. 1. μου. -- 16-43. οπι ο. -- 41. Ἠοπι. Πκά. 201. 
15, Ἱιομα. ΥΠΙ. 8136 6, eſ. ΧΙ. 913 B. — 33. εἴ τι ὅ) ἄν τις εἴποι) Fort. ὃ τι ἄν τις εἴπη. ΝΑΙ. -- 9. Κατα- 

ψευδομένῳ] fr. 8. Duebn. {ρ. 99. Mein.) — 46-47. οπι, b. — Hom. mad. ε, 116 9η 
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SCHOIIA ΤΝ TIEAETETVM. 

38. βάθος τι] φαίνεται καὶ ᾿Αριστοτέλης σεμνύνων τὸν 
Παρμενίδην. καὶ νὸν φησὶ φοβεῖσθαι Εξ εινα καὶ διὰ 

τοῦτο μὴ ἐπιχειρεῖν βασανίζειν τὰ τοῦ Παρμενίδου. 

b. 13. οὐχ ὅτι οἱ δούρειοι ἵπποι πολυαίσθητοι, οἷς οὐ- 
5 δεµία αἴσθησις' ἆλλ ἴλαβε τοῦτο ἀπὸ τοῦ δουρείου 

ἵππου ᾧ Τροίαν εἶλον οἱ Ἕλληνες, τοῖφ κοίλοις αὐτοῦ 
κατακρυψάντων ἰαυτοὺς τῶν ἀρίστων. διὸ καὶ πάνυ 

εὐσήμως τὸ ἐγκάθηνται' οὐδὲ γΑρ τοῦ μηχανήματος 
αλλά τῶν ἐγκεκρυμμένων αἱ αἰσθήσεις, A. 

10 94. πάντα τὰ τοιαῦτα λέγει τὰ αἰσθητά" εἰς τὸ σώμα 

δέ, εἰς τὰ αἰσθητήρια. 

20. ἀδύνατον εἶναι δι ἄλλης ταῦτα αὐθέσθαι] τὴν 
διάνοιαν καὶ τὴν κοινὴν αἴσθησιν νῦν εἰ ταὐτὸν ἄγει 
διὰ τὸ πρόχειρον’ μετ ὀλίγον δὲ διαστέλλει. 

1591, δ. ἀμφοτέρω] φωνὴν καὶ χρόαν. 

ϱ. τὸ τε ἐπὶ πᾶσι κοινὸν] τὸ τῶν πέντε αἰσθήσεων 

γενικῶς. 

14. οὐσίαν) ἢ τὸν ἐπὶ τούτοις ὀρισμόν. 
18. διά τίνος ποτέ] νῦν εὐ διανοητικὸν ἐκ τῆς κοινῆς 

19. αἰσθήσεως διέκρινεν. 

90. ἀκολουθεῖς) τῇ τε κοιρῆ αἰσθήσει καὶ τῇ διανοίᾳ. 
8ὔῦ. ποτέρων] τῶν μετὰ σώματος ἢ τῶν ἄνευ σώ- 

μµατορ. 
36. ἐπὶ πάντων) ὠντὶ τοῦ περιεκτικώτερον καὶ γένι- 

3. κώτερόν ἔσειν. 
40. πρὸς τὰ μέλλοντα] οἱ γὰρ πο]λοὶ τὺ ἀγαθὺν ἐν 

τοῖς πρακτοῖς τίθενται µόνοιρ' καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν 

οὕτω πρὸς τὰ μέλλοντα. 
89, 40. φευδῆ φαμὶν]) τρία ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς Ψεν- 

10. δοδοξίας ἐκτίθεται' εἶτα προβὰς τῷ λόγῳ καὶ ἐπικρί- 

νων λέγει ὅτι τὸ μὲν πρῶτον καὶ τὸ τρίτον δεῖταί τι- 

ος λύσεως, τὸ δὲ δεύτερον ἀποδέχεται, διότι μὴ ὂν 
ἑλάμβανε τὸ μηδαμῶς ὄν. 

ων, 1. μεταξὺ] ὁδοὶ γάρ εἶι μεταξὺ τοῦ τε εἰδέναι καὶ 

μὴ εἰδέναι A. 

4. χαΐρειν λέγω] ἀνεὶ τοῦ ἀφίημι. A. 

98. οὐκ ἀπὺ τῶν γνώσεων, φησί, καὶ τῶν γινωσκόν- 

των, ἀλλ ἀπὸ τῶν γνωστῶν. 
33. μὴ ἁπλοῦν {] ὁμολογεῖται παρὰ πᾶσι, φησί», 

1ο. ὅτι ὁ ψευδῆ δοξάζων τὰ μὴ ὄνεα δοξάζει. 
84. κἂν ὁπωσοῦν) κἂν ᾖ, φησίν, ἐπιστημονικώτατος. 
88. περὶ τῶν ὄντων του] οἷον εἰ λέγοι τις πφὺς ἡμᾶς 

ἀπορῶν, ἄρα ψευδοδοξῶν περί τινος τῶν ὄντων Φευ- 

δοδοξήσει, οἷον ἵππον οἰύμενος τὸν ἵππον μὴ εἶναι, 

“5 ἢ αὐτὸ τὸ μὴ ὃν λέγων, ὅτι ἔοτι τὸ μὴ ὃν ἢ οὐκ ἔστιν. 
93, 34. ἕτερον δὲ ἀνθ᾽ ἑτέρου] εὐ καθ’ ἑεερύεητα μὴ ὂν 

1έγει. 

90 

Ὁ, 1. µάτην Φαῤῥήσης] ὡς εἰ ἔλεγεν, οὐκ εἰσὶ τὰ τοι- 
αὔτα ἁμαρτήματα μεγάλα. 

94, 19. τῶν ἄλλων] τῶν ἐνισεαμένων κατὼ τῆς Ψευδοδο- 
ξίας. ' 

30. γελοίον] γελοῖόν ἐστι τὸ αἰσχρὸν μετὰ ἀσθενείας, 5 33 
αἰσγρὸν δὲ τὸ τὰ φενδῆ ὁμολογεῖν, ἀσθένεια δὲ τὺ μὴ 
δύνασθαι τὰ σοφίσµατα λύειν. 

38. ναυτιώντες) διὰ τὸν τῆς ψΨυχῆς ἐν τῇ γενίσει 
κλύδωνα. 

80. ἐγὼ γιγνώσκων) ἡ συμπλοκὴ τῆς αἰσθήσεως καὶ 19 
τῆς δόξης ἔλυσε τὸ ἅπορον, 

33. οἷον λέγεις; τὸ ὁμολογεῖν εἶναι ψευδοδοξίαν. 
37. μὴ οὕτω τιθώμεν, φησίν, ὡς ἴμπφοσθεν, καὶ 

ἡμῖν συγχωρήσει τις εἶναι δυνατὸν ἃ οἷδέ τις δοξάσαι 

αὐτὰ ἄττα εἶναι ὧν οὐκ οἶδεν: ἴσως δὲ ἀντιτενεῖ. καὶ 15 

γὰφ εοῦεο πφοσέθηκεν, εἰδὼς ὅτι κἂν ἐν μίξε τοῦ 
εἰδέναι πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι δείξωµεν Ψευδῆ δόξαν 

ἐνοῦσαν, οὐχ ἔξομέν τι λέγειν πρὸς τὸν ἀποροῦνεα 

περὶ τούτων, ἐπειδὰν ἡμᾶς ἐρωτᾷ περὶ τῶν ἐξω τῆς 
αἰσθήσεως, εἰ δυνατὸν συστῆναι ψευδοδοξίαν, οἷον ἐπὶ 30 
τῶν παρὰ τοῖς γεωμέτραις καλουμένων Φευδαριθμῶν. 

οὐ γὰρ διὰ µίξιν αἰσθήσεως ψευδογραφοῦσιν. 
96, 19. τὸ λάσιον ὁ φιλόσοφος ἀντὶ τοῦ τραχὺ ἀκούει. 

τὸ N πώσσοφος εἰωθνῖα τοῦ Σωκράτους εἰρωνεία" τὸ 
γὰρ λάσιον καὶ τραχὺ οὐκ ἔσειν ἐπαινετόν, ὥστε σκώπτει 1) 
τὸν ἐπαιγέσαντα Ὅμηρον. 

38. ἀδολέσχης! ὁ δυσαπάλλακτος ἀφ᾿ ἑκάστου λόγου. 
b, 10. ὂν διανοούμεθα] τὸ νοητὸν παράδεηµα, τὴν 
ἰδέαν. 

97, Β. ἀμφύτερά γε κινδυνεύει] τὸ τὴν ἀντίφασιν συν- 10 33 
τρέχειν. 

9. τοὶμηεέον] τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι. 
30. τόλμα τοίνυν] διὰ τοὺς ἀνειλογικούς. 

99, 90. δείξειν αὐεύ) ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς πείρας γυωσκοµέ- 
γων. πατιόντων γάρ τινων εἰς ποταμὸν πρὸς τὸ δια- 10 

περᾶσαι, Πρετό τις τὸν προηγούµενον εἰ βάθος ἔχει τὸ 
ὥδωφ' ὁ δὲ ἔφη » αὐτὸ δείξει 

ο, 8. τί μήν; καταφατικόν ἐστιν, ἐν ἴσῳ τῷ οἴομαι. 
104, 5. Μυσῶν ἔσχατος, ἐπὶ τῶν εὐτε]εσεάτων. ἸΜάγνης 

Ποαστρίᾳ “0 
οὐκ ἔσειν οὐδείς, οὐδ' ὁ Μυσῶν ἔσχατος, 

καὶ Μένανδρος ᾽Ανδρογύνῳ 
Μυσῶν ἔσχατος πολέμιος. 

104, 37. ὑπέρον περιεροπὴ ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ ποιούντων 
πολλάκις καὶ μηδὶν ἀννόντων, ἢ ἐπὶ τῶν ταχέως τι κ 
πραττύντων. µέμνηται δὲ αὐτῆς Φιλήμων ἐν Ἡρωσι 
παὶ ἐνταῦθα Πιάτων. 

867 

20. ποασερίαις Siebenk. Vid. Mein. Έταριη, Com. Απ I. P. 14. - 42. Ανδρογύνῳ] ſr. T. Duebn. {ρ. 38. Mein.) 
— 6, Ἡφωσι) p. 300. Mein. p. 110. Duebn. 
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1Ν SOPMSTAM. 

105. ΣΟΦΙΣΤΗΣ] Gri σοφιστὴν καλεῖ ὁ Πλάτων καὶ τὸν 
Ἔρωτα καὶ τὸν ΄4ϊδην καὶ τὸν Αία, καὶ παγκάλην λέγει 
εἶναι τὴν σοφιστικὴν τέχνην' ὅθεν ὑπονοοῦμεν ὄει γλα- 
φυρωτέρου σκοποῦ ἔχεται ὁ διάλογος. ἔσει γὰρ κατὰ τὸν 

µέγαν Ἰάμβλιχον σκοπὸς νῦν περὶ τοῦ ὑπὸ σελήνη» ὅημι- 
ουργοῦ. οὗτος γὰρ καὶ εἰδωλοποιὺς καὶ καθαρτὴς φυχῶν, 
ἐναντίων λόγων ἄεὶ χωρίζων, µεταβλητικός, καὶ νέων 

πλουσίων ἔμμισθος θΘηρευτής, ψυχὰρ ὑποδεχόμενος 
πλήρεις λόγων ἄνωθεν ἰούσας, καὶ μισθὸν Ἰαμβάνων 
παρ αὐτῶν τὴν ζωοποιίαν τὴν κατὰ λόγον τῶν Όνη- 
τῶν. οὗτος ἐνδέδεται τῷ μὴ ὄνει, τὰ ἕνυ]α δημιονρ- 
γῶν, καὶ τὸ ὡς ἀληθώῶς Ψεῦδος ἀσπαξζόμενος, τὴν 
ὕλην” βλέπει δὲ εἰς τὸ ὄντως ὄν. οὗτός ἐστιν ὁ πολυ- 
κέφαλος, πολλάς οὐσίας καὶ ζωὰς προβεβλημένος, δί 

ὧν κατασκευάζει τὴν ποικιλίαν τῆς γενέσεως. ὁ ὅ- 
αὐτὸς καὶ γόης, ὡς θέλγων τὰς ψυχᾶς τοῖς φυσικοῖς 

1όγοις, ὡς δυσαποσπάστως ἔχειν ἀπὸ τῆς γενέσεως. 
καὶ γὰρ ὁ ἔρως γόης, καὶ ἡ φύσις ὑπό τινῶν μάγος 
κέκληται διὰ τὰς συµπαθείας καὶ ἀντιπαθείας τῶν 

φύσει. νῦν οὖν τὸν Παντοδαπὸν σοφιστὴν βούλεται 
διδάσκειν. καὶ γὰρ καὶ ὁ φιλόσοφος σοφιστὴς ὡς µι- 
μούμενος τόν τε οὐράνιον δημιουργὸν καὶ τὸν γενεσι- 
ουργόν. καὶ ἡ διαιρετικὴ μιμεῖται τὴν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς 

τῶν ὄντων πρόοδον, καὶ ο γενεσιουργὺς τὸν οὐράνιον 
δημιουργόν’ διὸ καὶ σοφιστής. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ όοψι- 
στής ἄνθρωπος ὢν διὰ τὸ τὰ μεγάλα μιμεῖσθαι σοφι- 
στὴς καλεῖται' Όδεν καὶ τὸν σοφιστὴν πολυκέφαλον 
εἴρηκεν. ὁ δὲ ξένος εἰς τύπον τοῦ πατρὸς τῶν ὅημι- 
ουργῶν νοείσθω ὑπερουράνιος καὶ ἐξηρημένος, οἱ δὲ 
ἀκροαταὶ εὖς τὰς δημιουργικὰς νοήσεις, ὁ μὲν εἰς τὴν 
τοῦ ιός, ὁ δὲ εἰ τὴν ἀγγελικὴν ὡς Ἑρμαϊκὸς καὶ 

γεωµετρικός. καὶ ἐπεὶ ἡ δηµιουργία ἐκ τοῦ ἀτελοῦς 
εὖς τὸ τέλειον, διὰ τοῦτο πρῶτον ὁ ξένος τῷ Θεοδώρῳ 
συγγίνεται, εἶτα ὅι ἐπισεροφῆς τῷ διίῳ Σωκρύτει. 

απ 100, 3. Ἐλία πόλις Ἱεαλίας, At αὕτη ἡ Ελέα οὐχ ὥς 
τινες ὑπέλαβον τῆς Ἰωνίας ἐστὶν ἀλλά τῆς Ἰταλίας, 

εὖ τι δεῖ Σεράῤωνι πείθεσθαι τῷ γεωγράφῳ” κείται δὲ 

ἐν τῷ ἐχομένω κόλπω τοῦ Ποσειδωνιάτου κόλπου, ἧς 

αἱ Οὐοτρίδες προρίβληνται νῆσοι. 
6. τὸ μὲν Ὁμηφικὸν ἔχει νκαί τε Θεοὶ ξείνοισιν ἐἔοι- 

κότες καὶ τὰ ἑξης. ὁ δὲ Σωκράτης νῦν, συμφωνῶν 
ἑαυτῷ ἐν τῇ Πολιτεία, πραότερον ἐπιῤῥαπίζει τὸν τοῦ 
Ὁμήφου λόγον διὰ τοῦ αυνοπαδὸν γινόμενον. τὸ γὰρ 
μεταμαρφοῖσθαι Θεόν ὡς ἀπατηλὸν ἐκβάλλει τῆς ἕωυ- 
τοῦ πολιτείας Πλάτων. 

3. Ἔφωτα) Symp. 303 υ. -- ᾿Αιδην) Crat. 403 Ε. -- οία) Min. 319 6. -- 27. Σεράβωνι) ΥΙ. ρ. 
Odyss. ϱ, 48ύ. 

ΒΟΗΟΙΛ ΤΝ ΒΟΡΗΙΡΤΑΜ ΕΤ ΕΟΤΗΥΡΕΜΙΜ. 

107, 37. ἄττα] τοῦτο ψι]ούμενον μὲν τινά σηµαίνει, δα- 

συνόµενον δὲ ἄτινα, ὡς «{Πημοσθένης δηλοῖ ἐν τῷ τῆς 
παραπρεσβείας νὸ δὲ πρεσβεύων Αἰσχίνης οὐτοσὶ ἐλθὼν 
πῶς μὲν καὶ ἅττα ποτὶ διελέχθη;. ἐνίοτε δὲ ἐκ τοῦ 
περιττοῦ προστίθεται, ὡς ἐν τῷ Χείρωνι Φερεκράτης ὅ 
Στοῖς δέκα ταλάντοις ἄλλα προσειθείς, ἔφη ἄττα πεν- 
τήκονεα"ἁ οὐδὲν γὰρ σηµαίνει ἐνταῦθα τὸ ἄττα, ᾽Αρι- 
στοφάνης Νεφέλᾶις 

ὅστις σκαλαθυρμάτί ἄττα μικρὰ µανθάνων. 
Ἐρατοσθένης δὲ χρονικῶς αὐτό φησι παραλαμβάνε- 19 
σθαι" 

πυθοῦ χελιδὼν πηνίκ' ἄττα φαίνεται, 
καὶ πάλιν 

ὁπηνί) ἄτθ᾽ ὑμεῖς κοπιᾶτ' ὀρχούμενοι. 

στάτων. µέμνηται ταύτης καὶ Μένανδρος «εισιδαίμονι 
καὶ Ῥαπιζομένῃν καὶ Αριστοφάνης Πλούτῳ. 

190, 231. ἦν] ἀνεὶ τοῦ ἴμηνν ᾽Αττικῶς. 
45, κατὰ πόδα] παρ᾽ αὐτά, κατὰ τάξιν. 

1522, 41. τί µήν:) κατάφασιν δηλοῖ ἀντὶ τοῦ πῶς γὰρ οὔ; ο 
διὰ τί γὰρ οὔ; 

130, 39. παροιµία ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς τινὰ κακὰ µαντενο- 
µένων, Ἰεγομένη ἐξ Εὐρυκλέους ἐγγαστριμύθου µάν- 
τέως, ἀφ᾽ οὗ καὶ γένος τι µάντεων Εὐρνκλεῖς ἔλεγον. 
ἐγγασερίμυθος δέ ἐσειν ὁ ἐν γασερὶ μαντευόμενος. 15 
τοῦτον καὶ ἐγγαστρίμανειν, νῦν εινὶς Πύθωνά φασι, 
Σοφοκλῆς δὲ στεργόµαντιν. καὶ Αριστοφάνης ἐν Σφηξί 

μιμησάμενος τὴν Εὐρυκλέονρ µαντείαν καὶ διάνοιαν. 
Φιλόχορος δὲ ἐν τρίτῳ καὶ γυναῖκας ἐγγασεριμύθους 
φησίν. "άλλως. ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς κακὰ μαντευοµένων. 30 
Εὐρυκλῆς γὰρ ἐδόκει δαίµονά τινα ἐν τῇ γαστρὶ ἔχειν, 
τὸν ἐγκελευόμενον αὐτῷ περὶ τῶν µελλόνεων λέγειν: 
ὅθεν καὶ ἐγγασερίμυθος ἐκαλεῖτο. οὗτος δὲ προειπών 
τινί ποτε τὰ μὴ καθ’ ἡδονὴν κακῶς ἀπήλλαξεν. ἄτοπον 
δὲ εὖν μὴ ἑδραῖον ἀλλ) ὧεὶ ἐκκοπίζοντα λέγει. 15 

1291 4. ἁμηγέπη, ὁπωσδήποτε, καθ’ ὁτιοῦν. λέγεται δὲ 

καὶ ἁμωσγίπως, καὶ ἆμόθεν, καὶ ἁμουγέπου, καὶ 
ἁμοιγέποι, καὶ ἁμόσεποι. 

IN ΕΟΤΗΥΡΕΜΟΗ. 

195, 13. σκληφρὸς ὁ τῷ μὲν χοόνῳ πρεσβύτερος, τῇ δὲ κο 
ὄψει νεώτερος δοκῶν. προφερὴς δὲ ὁ τῷ μὲν χφόνῳ 
εώτερος, τῇ δὲ ὄψει πρεσβύτερος. Χ: οὕτως (σκλη- 

308, — οι Ποια. 

3, Demosth. οτ. 19. δ. 504. - 5. Πείρωνε] fr. ΙΧ. Mein. -- 8. Νεφέλαις] v. —D 5 9. καὶ’ ἀθύρματ” Β, καὶ 

Αἡγμαλώτισιν. {τ. 

ὠθυρμάτι) Marclianus Siebenk. — 13. Απνορὰ. Ες, 4409. Dind. — πηνίκ' ἄτεα) κἄάποῦ) ἄττα b. -- 16, 2εισιδαίμονι] 
{ε. 4. Duebn. * 41. Μνεία.) — 17. Ῥαπιζομένη) {ει 10. Ῥυεδη. p. 159, Mein. — Πλούκω] v. 48, - 17. Σοφοκλῆς | 

» 95, Dind. - Σφηξί] ν. 1048. -- δα. οὕτως - - - σώμα οπι. b 

1191), 3. τυφλῷ ] καὶ τοφὰῷ δἥίον, ἐπὶ τῶν ἄγαν σαφε- 11 36 
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φρός) λέγεται καὶ παρὰ ᾿Αριοτοτέλει ὁ ἰσχνὺς καὶ 1ε- 
πτὸς τὸ σώμα. 

138), 37. σκολύθρια) ταπεινὰ διφρία. ἔνιοι δὲ ὑποπόδια. 
4439 13. τῇ Μηδεία] αὕτη γὰρ συνεβούλευσεν, ἀπὸ Κόλ- 

5. χων μετὰ Ἰάσονος εἰς Ἰωλκὸὺν ἐλθοῦσα, ταῖς Πελίου 

Φυγατράσιν ἵνα, εἰ τοῦτον βούλοιντο »έον γενέσθαι, 
ἔφηθῃ. 

444, 90. κόρυδοι ὄρνιθες ὄρτυξιν Όμοιοι, οὓς ἴνιοι μὲν 
κορνδάλλους φασί, Γῆς καὶ ᾿αθηνᾶς Ἱεροί, 

id 145h, 13. Φιὸς Κόρινθος ἐπὶ τῶν ἄγαν μὲν ὑπερσεμνυ- 
φοµένων, κακῶς δὲ καὶ πονηρῶς ἁπαλλαττόντων. τῶν 

πτ γὰρ Κορινθίων βαρία τοῖς ἠ]εγαρεῦσιν ἀποίκοις οὖσιν 
ἐπιτατεόνεων τὸ μὲν πρῶτον ὑπήκονον' ὡς δὲ ὕβρεως 
οὐδὲν ἀπελίμπαγον αἱ Κορίνθιοι, ἐλπίσαντες οἱ Με- 

6. γαρεῖς οὐδὲν ἂν παθεῖν ἀποσεάντες, παραχρήµα τῶν 
Κορινθίων ἀφίστανται. πέμπουσιν οὖν πφίοβεις οἱ 
Κορίνθιοι κατηγορήσοντας τῶν Μεγαρέων, οἳ παρεὶ- 
Θόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἄλλα τε πολλὰ διεξήεσαν, 
καὶ τέλος ὅτι δικαίως ὢν στενάξειεν ὁ «ιὸς Κύριωθος 

3. ἐπὶ τοῖς γιγνοµένοις, εἰ μῆ λήψονται δίκην παρ αὐ- 
τῶν. ἐφ᾽ οἷς παροξυνθέντες οἱ Μεγαρεῖς τούς τε πρί- 
σβεις παραχρῆμα λίθοις ἵβαλον, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπι- 
βοηθησάνεων τινῶν τοῖς Κορινθίοις καὶ μάχης γενο- 
µένης γικήσαντες, φυγῇ τῶν Μοριωθίων ἀποχωρούν- 

3 των, ἐφεπόμενοι καὶ κεείνοντες ἅμα παίειν ἀλλήλοις 
τὸν «Φιὸς Κόρινθον ἐκέλευον. µέμνηται δὲ ταύτης Αρι- 
σεοφάνης ἐν τοῖς Βατράχοις, λέγων 

ἆλλ’ ἢ Ade Κόρινθος ἐν τοῖς στρώµασιν, 
καὶ ἐν Ταγηνισεαῖς, καὶ Ἔφορος ἐν πρώτῃ ἱσεοριῶν, 

ο. καὶ Πλάτων Εὐθυδήμῳ. ἄλλοι δὲ ἐπὶ τῶν ἐπ οὐδενὶ 
τέλει ἀπειλούντων φασὶν εἰρῆσθαι τὴν παροιµίαν’ 
Μεγαφεῦσι γὰρ αὠρμηωένοις ἀφίστασθαι ἐπιλέγειν τὸν 
Κορίνθιον κποὐκ ἀνέξεται ταῦτα ὁ «ιὸς Κόρινθος." 
µέμνηται ταύτης καὶ Πίνδαρος. 

35146, 8. καλὰ δὴ παταγεῖς) ἀνεὶ τοῦ ἀγγέλλεις, ἐπὶ τῶν 

αἴσια ἀγγελλόντων. πολλάκις δὲ λέγεται καὶ κατ΄ εἴρω- 
35 νεαν. Αριστοφάνης Γεωργοῖς καὶ Πλάτων Εὐθυδήμῳ. 

148, . λίνον Πίνω συνάπτεις, παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ 
αὐτὰ διὰ τῶν αὐτῶν ἢ λεγύντων ἢ δρώντων, ἢ τὰ 

1 ὅμοια εἰς φιλίαν συναπτόντων. µέμνηται δὲ αὐτῆς 
Αριστοτέλης ἓν τῷ Υ τῆς φυσικῆς ἀκφοάσεως ού γάρ 
λΐνον λίνῳ ουνάπτειν ἐσεί, « καὶ Σεράτεις Ποταμίοις 

καὶ Πιάτων Εὐθυδήμῳ. 

149, 50, ἔγρνξα] ἔκραξα, ἢ ἐφθεγξάμην, ὧς νῦν. 
15150, 4. Απόλλων πατρφος; φασί τινες Αθηναίους αὐτό- 

χθούας φῦναε, καὶ τούτῳ γονέας ἔχειν Γῆν καὶ "Ἠλιον, 

ὃς ὁ αὐτός ἐστιν ᾽Απόλλωνι. οἱ δέ, ὄει Κφεούσῃ τῇ 
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Ἐρεχθέως μιγεὶς ᾽απόλλων Ίωνα ἐγένρησεν, ἀφ' οὗ 
καὶ τοὺς ᾿θηναίους ποτὶ Ἴωνας κληθῆναι, καὶ διὰ 
ταῦτα πατρῴον αὐτοὺς ᾽Απόλλωνα ἔχειν. 
δ. ἔρκιος] ἔρκη τοὺς οἴκους ᾿Αθηναῖοί φασιν: ἐκ 

τούτον δὲ καὶ Ζεὺς ἔρκιος παρ αὐτοῖς, ὃν ἵδρνον 5 
ἐν τούτοις φυλακῆς χάριν. φρατρία δέ ἐστι τὸ τρίτον 
µέρος ἑκάστης φυλῆς, καὶ ᾽4θηνᾶ φραερία ἡ τούτου 
ἔφορος. 

34. τὸ νῦν βόμβαξ λεγόµενον πύπαξ ἔλεγον, ὡς καὶ 
υκόφρων Φήδη. οὐκ ἔστι δὲ τὸ μὶν γὰρ πύπαξ τί- ιο 99 
Φεται καὶ ἐπὶ σχετλασμοῦ καὶ ἐγκωμίου, τὸ δὲ βόμ- 
βαξ οὐκέτι. 

151 h, 6. κολούεσθαι) ἑλαττοῦσθαι, ἐμποδίζεσθαι. 

1Ν PROTAGORAM. 

103, 5. πώγωνος ἤδη ὑποπιμπλάμενος) τῆς αὐτῆς φφά- 
σεως καὶ τὸ ἄρτι τνοάζων τὰς παρειάς, καὶ τὸ ἀρεί- [] 
Ίνους, καὶ to ἰούλοις ὑποσκιαζόμενος ἤδη, καὶ τὸ 
πρῶτος ὑπηνήτης. A. 

b, 14. ὦ) θαυμασεικόν. A. 
1548, Ἱ. τῆς παρελθούσης! ᾿Αττικὸν τοῦτο: τὸ 7ὰρ κοινὸν 

τὴν παρελθοῦσαν νύκτα ταύτην ὑπὸ βαθὺν ὄρθρον. Χ. 1ο 
156 Εν, 10. λιπαρῶς) ἐπιμειῶς, προσεδφευτικῶς. 
1009, 3. ἁμηγέπῃ) ἀντὶ τοῦ ὁπωσοῦν. Χ. 
16119, 29. δολιχοδρόµοι εἰσὶν οἱ τὸν δύλιχον τρέχοντες, 

οὗ αἰεία ἠδε' δροµοκήρυκες ἐξ Αρκαδίας ἐφοίτων εἰς 
τὴν Ἑλλάδα τῶν πολεμικῶν ἄγγελοι, καὶ ἀπείρητο 15 
αὐτοῖς ἱππεύειν ἆλλ᾽ αὐεουργοῖς εἶναι τοῦ δρόμον. τὸ 

ἀεὶ οὖν ἐν βφαχεῖ τῆς ἡμέφας διαδραμεῖν στάδια ὁπόσα 
ὁ δύλιχος, ὀρομοκήρυκας εἰργάζετο καὶ ἐγύμναζεν ἐν 
τῷ πολέμῳ. ἡμεροδρόμοι δὲ οἱ ταῖς βασιλικαῖς διατά- 
ξεσι ταχύτατα διακονούµενοι. 10 

100, 47. πφυτανεῖον) Θεσμοθέσιον, θόλος. λέγεται δὲ καὶ 
ἡ ἐπιμήνιος µισθοφορά. 

b, 12. ῥαβδοῦχοι ἄνδφες τῆς τῶν θεάτρων εὐκοσμίας 
πιμελούμενοι. 

166 h, 341. εἰς καιρὺν; εὐκαίρως. 36 

167, 14. πολλοῦ γε δεῖ τοῦτο καθ ὑπόκρισιν λέγεται 
ἀποφατικῶς ἀπὺ τοῦ πολὺ ἐνδεῖ. 

108, 90, χαριέντως] ἀστείως, ουνετῶς. 
τὸ μετὰ παωνιᾶς. 

110, 45. διόρισαι) ἤγουν ἵξω τῶν Όρων ποίησον. η 
b, 7. ἴτας) θαῤῥαλέους, ἐπὶ πάντα ὁρμῶντας. 

100 

σηµαίνει δὲ καὶ 

27. Βαεράχοις! ν. 439. -- «19. Ταγηνισεαῖς) ſt. XXxVIII. Μαϊ. 454. Diud. — Ἔφορος) Aeler Marx Ερλοτί Cum. 
Εταριι. Ρ. 111 δη. — 24 Πίνδαρος Aeiu. II. 100. - ο. πάνε ἄγεις Ἰωίνοκ., πάντα λέγεις Βίου. οἱ b. — 17. Γε- 
ωργοίς; το XXIV. Μεία, 174. Dlud. 
ταμοῖς ὑ. Ἐτ. Ἡ. Mein. 

33. om. ἡ. 

— . Aristot. Auscult. Phys. ΠΠ. 6, 9. — 42. Πσεαμίοις Hemsterhusius: {ο- 
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180, 1. ἀνέδην) ἐκκεχυμένως, καὶ τὸ κατὰ στἐρησιν τοῦ 
ἔδους. ἐνταῦθα δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνίημε, ὡσεὶ εἶπεν ἀνέτως, 
10. σελεγγὶς ἡ ξύσερα, καὶ στλεγγιζόµενοι οἱ ἅπο- 

ἑυόμενοι, ὃ ἐστι κτενιζόµενοι. σελεγγὶς γὰρ τὸ κτένιον, 
5 ὡς Αριστοφάνης Γήρα 

εἰ παιδαρίοις ἀκολουθεῖν δεῖ, σφαῖραν καὶ 
στλεγγίδ᾽ ἴχοντα. 

984 

καὶ «Φαιταλεῦσιν 
οὐδ' ἔστιν αὐτοῖς στλεγγὶς οὐδὲ λήκυθος. 

ο καλείται δὲ στλεγγὶς καὶ χρυσοῦν ἔλασμα τὸ περὶ τῇ 
κεφαλῇ τῶν γυναικών. λήκυθον δὲ ἀγγεῖόν τί φασιν 
Αττικού, ἐν ᾧ τοῖς νεκροῖς ἔφερον τὺ μύρο», τὴν ἆλά- 
βαστρο». ἀροενικῶς δὲ τὸν ἁλάβασερον εἶπεν ᾿Ηρόδο- 

τος. ἐχρώντο δὲ καὶ ἀνεὶ φασκωλίων ληκύθοις, ἅ 
ἐστι δερμήτινα βαλλάνεια ἰφάσκωλος δὲ τὸ μέγα, εἰς 
ὃ τὰ ἱμήτια ἐμβάλλεταί). διὸ καὶ τοὺς ἀπόρους αὐτο- 

ληκύθους ἔλεγον. λέγοναι δὲ καὶ τὴν λάγυνον λήκν- 
Θον, καὶ τὸ μεταξὺ τοῦ λαυκανίον καὶ τοῦ αὐχένος 

ἠχώδες, ὥς φησι Κλέαρχος. 
ο. ὃν 7. λιπαρῇ) προδεδρευτικὀν, ἐπιμελῆ. 

181 40, ἀρχαῖον) εὐήθη, ἡ ἁπλοῦν. 
b, 37. κατηβολὴ τὸ ἐπιῤάλλον. Εὐριπίδης Τημένῳ 
καὶ Πελιώσι. λέγεται δὲ οὕτω καὶ ἡ τοῦ πυρετοῦ πε- 
ρίοδος καὶ ὁρμή, καὶ µερίς, καὶ ἱερὰ νόσος, τὸ χφεών, 

τὸ καθήκον, θνσία, τελετή, τὰ γομιζόμενα. 

197 15 
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1808, 4. χαἰεπὰ τὰ καλὰ] παροιμία ἐπὶ τῶν ἐν εὐπραγία 
μεταβαλλομένων εἰς ὠμύτητα. φησὶ δὲ αὐτὴν «ίδυ- 
µος ὑπὸ Σύλωνος ἀναφωνηθῆναι ἐπὶ Πωτακῷ ἵκε- 
τεύοντι τὴν ἀρχὴν ἀποθέσθαι, καὶ φάντε χαλεπὸν 

. ἐσθλὺν φῦναι, διά τὸ τὸν Περίανδρον εἰς ὠμότητα 

μεταβαλεῖν. ὅθεν, οἶμαι, φησὶ καὶ Μένανδρυς 
ἀρχὴ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις κακῶν 
ἀγαθάὰ τὰ λίαν ἀγαθά. 

µέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ Ἐπίχαρμος καὶ Πλάτων Πο- 
3ὖ. Uttticx καὶ Κρατύλω. 

800, 17. ἀλήθειαν τὴν Πρωταγόρου] τοῦτο διαπαίζει 

τῶν Πρωταγύρου, ἐν οἷς φησὶν ἐκεῖνορ' τὸ ἑκάσεω 

δοκοῦν ὠληθές ἐστιν. A. 

370 1916, 2. ἀτηρὰ] ἀκόλαστα, ὑβρισεικά, χαλεπάώ, κακά, 
«ν  βιαβερά. 
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94, ταἰάντατον] ἀευχέσεατον. 
4095, 19. ἀποδιοπομπεῖσθαί φασι τὸ ἀποτρέπεσθαι τὸν 

προστρόπαιον «ία καὶ οἶονεὶ καθαίρεσθαι τὰ δεινά, 

b, 4. Φεῖν) τρέχειν, σπεύδειν, 15 
ῦ. ἐπονομάσαι] ἐπικαλέσαι. [ 

193, 59, κομφῶς] καλῶς, μετρίως, 

19181, 35. ὄπυιεν] ὠμίλει, συνεγίνετο κατὰ νόμον καὶ 
ἐμήγνυτο, συνώκει. 

1951, Β. τὸν Πλούτωνα ἀπὸ τούτου ἔσγε τὸ ὄνομα] ση- 
µείωσαι διά τὴν σύνεαξιν. A. 1. 

197, 95. ἅῤῥατον! ἀσφαλὶᾳ ἢ ἀκάματον, οἱ δὲ ἴσχυρόν, 
ἔνιοι μικρόν, οἱ δὲ µέγα, οἱ δὲ τὸ σκληρὸν καὶ ἅμε- 
τάότροφον. 

190, 40, ἐσύθη) ἀπεφέρετο, ἀπηψίχθη. 
b, 31. παροιµία, ὑπὶρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶς, ἅμοιον 15 
τῷ ὑπερβάθμιον πύδα τείνει. Χ: παροιμία τοῦτο ἐπὶ 
τῶν πέρα τοῦ δέοντός τε ποιούντων, οἷον, ὑπὲρ τὰ 

ἐσκαμμένα ἐπήδησεν. εἰσῆκτεαι δὲ ἐντεῦθεν. Φάδθλλός 
τις κουφότατος πάντων ἄλματι αετέωρον φέρειν ἔαν- 

τὸν πεντήκοντα πρὸς τοῖς πέντε πόδας παρὰ δόξαν 30 

ἐπὶ µῆκος ᾖλατο. ὃν καὶ διὰ τοῦτο θαυμάσαντες οἱ 

πρὺς αὐτὸν ἁμιλλώμενοι σοτίχῳ τὸ Φαῦμα ἀοίδμιον τῷ 
μακρῷ καταλελοίπασι χρόνῳ, 

πέντ ἐπὶ πενεήκοντα πόδας πήδησε Φάῦλλος 
ποιησάµενοι. οὗτοι γὰρ ὀρύγματα τέµνοντες τάφρων 15 
ἐπὶ πεντήκοντα µόνον πόδας διεσεηκότα τὸ τῆς ἄγω- 

γίας «ἀκρύτατον ἐπεδείκνυντο. αὐτὸς ὃ) ὑπερπαίσας 
τοῦτο πέντε ποσν..... A. 

9058, 33. αγὼν πρόφασιν οὐκ ἀγαμένει, ἐπὶ τῶν φύσει {8 

ῥαθύμων καὶ ἁμελῶν, ἥτοι ἐπὶ τῶν μὴ προσιεµένων 50 

τοὺς λόγους τῶν προφασιζοµένων. µέμνηται δὲ αὐτῆς 
Πλάτων ἐνταῦθα οὕτως νού μέντοι µοι δοκεῖ προφά- 
σεις ἁγὼν δέχεσθαι,« καὶ ἐν Λόμων ἔκτῳω ἀλλὰ γὰρ 
ἀγώνα προφίσεις ασὶν οὐ πάνυ δέχεσθαι" αΑὐχύ- 

λος δὲ φησι Γἱαύκῳ Ποτνιεῖ 34 
ἁγὼν γὰφ"ἄνδρας οὐ μένει λελειμμένους 

καὶ Αριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις β’. 
3915, 30. δεινοί) ἱκανοί, ἢ δέους ἄξιοι, ὡς νῦν. 

207, 10. θαμὰ] πυκνῶς, συχνῶς. 
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213, 1. πολέμου; παροιμία, πολέμου καὶ μάχης µεταλαγ- ιο 
χάνεις, πρὺς τὸν ἀπολειπόμενον τῆς Δυσίας καὶ ύστε- 

ρήσαντα. παρεγγνᾷ δὲ ὅτι χρὴ πολέμου καὶ μάχης 

δ. Γήρα] ſr. XIX. Mein. 189, Diud. -- 6. δεῖ σφαϊραν] δεῖ σε φέρειν Ἐν, ὅ εἰσφέρων Β. -- δ. Φαπαλεῦσιν] ſc. XXIX. 
Μοΐη, 14. Dind. — ο. αὐτῇ Ἡ, αὐτῷ Bergkius. — 15. Ἡρόδυτος) ΗΠ. 20. ubi vid. Sehweiglauser. — 16. übri ὧπο- 
ληκέδους. correxit Meinek. Menandri retiq. p. 431. -- 1ο. om. bh. -- 141. Ἱημένωὶ ſt. XXII. Dind. — 33. Πελιάσε] 
ſr. XV. bind. — 31. Μένανδρος) Inc. Fah. ες, CLXXXIV. — 34. Πολιτεία; VI. 40τ D. — 16-18. om. h. 

. om. b. — 5. οι. h. — 2-10. om. h. — 16, παροιμία εοῦεο --- πέντε ποσὶν o, b. — 37. Fort. ὑπιρπηδήσας. 
— 22. Legt. ΥΠ, 761 D. - 35. Γλαύκῳ Ποτνιεῖ; ſr. 36. DBind. — 17. Θεσμοφοριαζούσαις β’.] ſr. XIX. Μοίπ, 318. Hind. 
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ἀπολιμπάνεσθαι, λόγων δὲ οὔ. — ἐλλειπτικῶς εἴρηται 
τῷ Πλάώτωνι. λείπει γὰρ τῇ διανοίᾳ τὸ ἆλλ᾽ οὐχὶ τῆς 
ἐν λόγοις ἡδονῆς, οἵάν δὴ νῦν παρέσχετο Γοργίας. 
3, οὕτω! κατὰ τὰ τελευταῖα ἆλλ᾽ οὐκ ἐν ἀρχῇ. A. 

5 8, Αλ’ ἡ] ἀλλ ἄρα. Χ. 
8. τὸ λεγόμενον) οὐ πάνυ τὸ λεχθὲν ἀποδέχεται Σω- 

κράτης΄ διὸ καὶ ἐπάγει ὦλλ ἡ τὸ λεγόµενον ἀντὶ τοῦ 
ἁλλ᾽ ὄντως τὸ Λεγόμενον. λείπει δὲ τὸ πεπόνθαμεν, 
ἵν' ᾖ τοιοῦτο: ἀλλ’ ὄντως τὸ λεγύµενον πεπόνθαµεν, 

Όπερ οἱ κατόπιν ἑορτῆς παραγινόµενοι καὶ τῆς ἐν τῇ 
ἑαρτῇ θυµηδίας ὑστεεροῦντες. 
8. κατόπιν ἑορτῆς]) ἐπὶ τῶν ἐπί τινι καλῷ πράγματι 

απολιμπανομένων. 

Β. ἀναγκάσας) ἡ ἀνάγκη δατή, ἡ μὶν πρὸς βίαν, ἡ 
1 δὲ κατὰ φύσιν. κατὰ ταύτην οὖν ἠναγκάσθη Σωκρά- 

της ἐν ἀγορᾷ διατρίβειν, ὅπως πολλοὺς ὠφελοῖ. τοῦτο 
γὰρ σπουδαίων «ἀνδρῶν ἴδιον, καὶ πρὀ τούτων 
Φεοῦ. 
ϱ, οὐδὲν πρᾶγμα) οὐδὲν ἐργώδες ἢ δυσχερές. 
9, καὶ ἑάσομαι; παροιμιακὸν τοῦτο, ἀπὸ Τη]έφου καὶ 

τοῦ τρώσαντος ᾽Αχιλλέας καὶ τοῦ χρηστηρίου ἀνελόντος 
ὅτι ὁ τρώσας καὶ ἐάσεται. 

213, 17. ἀλλ ἄρα) ἀρχή τις αὕτη τῶν ἐν τῷ διαἰόγω 
προχειµένων τοῦ πρώτου µέροης, Ὁ ἐστι τὸ περὶ τῆς 

αν  ποητικῆς αἀίας τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν. 

ο, 5. ἡ καλῶς λέγεις) ταῦτα διελέγοντο εἰς τὸν τοῦ Καλ- 
λεκλέους εἰπιόντες οἶκον" εἶτα ἴσωθεν αὐτοῦ Γοργίᾳ 
ἐντυγχάνουσιν. 
17. πολλῶν ἐτῶν] ᾽Αττικὸν τὸ σχῆμα: δηλοῖ δὲ τὸ ἐπὶ 

αν πολὺν χρύνον. εὺ δὲ οὐδείς πω ἀντὶ τοῦ οὐ πώποτε. 

καὶ Θουκυδίδης ν.οὐδείς πω καταγνούςα 
2414, 0. Ἡρόδικος) οὗτος οὐχ ὁ Σηλνμβριανός ἐστιν ᾿Ἡρό- 

δικος, ἆλλ᾽ ὁ εοντῖνος, Γοαργίου ἀδελφόᾳ. At ἄλλος 
Ἡρύδικος Σηλυμβριανὸς ἐν Πολντεία. 

α5 16. ὁ ἀδε]φὸς αὐτοῦ] οὗτος Πολύγρωτος ἐκαλεῖτο, 
οὗ ἐν ἀελφοῖς ἡ Θαυμαστὴ γραφή, ᾗ ἐπιγέγραπται 

γφάψε Πολύγγωτος, Θάσιος γένος, Αγλαοφώντος 
υἱός, περθοµένην Ιλίου ἀκρόπολιν. 

1. ὦ Χαιρεφῶν] φασὶ μὴ ἐξ αὐτοσχεδίου τὸν Πῶλον 
40. ταῦτα εἰπεῖν, προουγγραφάµενον δέ. 

35, ἐμπειρία] σκύπει τὰ πάρισα τοῦ Πώλου, ἐἔμπει- 
οἷα - ἀπειρία, τέχνη - τύχη, ἄλλοι - ἄλλων - ἄλλως. 
33. τὸν αἰῶνα ἀντὶ τοῦ τὸν βίον, τὴν ζωήν. A. 

10 31. οὐ πάνυ] οὐ γὰρ τί ἐστιν ἡ ῥητορικὴ εἶπεν, ὦλλ᾽ 
15 ο ὁποῖόν τί ἐστιν. 

36. καλουμένην] αὕτη γὰρ ἡ παρὰ τοῖς πολλοῖς, ἄλλη 
δὲ ἡ κατ ἀλήθειαν. 

ο, 6. ἀγαθόν γε] Αριστοτέλης μὲν καὶ οἱ σοφιοταὶ 
µίαν φασὶν εἶναι ῥητορικὴν ἐπ ἀμφύτερα δυναµένην 
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ἀγωνίζεσθαι: Πλάτων δὲ φησι δύο εἶναι, τὴν μὲν τέ- 
χνην, τὴν ol κολακείαν, Ἶεις καὶ εἴδωλον λέγεται πο- 
λιτικῆς μορίου. ὁ γοῦν Γοργίας ἀξιῶν ἀγαθὸς εἶναι 
ῥήτωφ, τῆς τεχνικῆς φησὶν εἶναι οὐ τῆς εἰδωλικῆς ῥη- 

τορικῆς ἔμπειρος. δεῖ δὲ γινώσκειν ὅτι περὶ μὲν τῆς ὃ 
ἐντέχνου ῥητορικῆς ἐν Φαίδρῳ διαλαμβάνει, περὶ δὲ 
τῆς δημώδους καὶ κολακικῆς ἐνταῦθα. A. 
6. ὡς ἴφη ΄Ὅμηφος] τὸ τοίης τοι γενεῆς καὶ αἵματος 

εὔχομαι εἶναι. A. 
80, περὶ τί τῶν ὄντωκ] ἡ ἐρώτησις, περὶ είνα τῶν ιο 

ὄντων ἡ ῥητορικὴ καταγίνεται ἢ ἴχει τὴν ἐνέργειαν: 
49. περὶ λόγους] ὁ μὶν Σωκράτης τὸ τέλος ἠρώτησε 3988 

τῆς ῥητορικῆς, ὁ δὲ Γοργίας τὸ ὄργανον ἀπεκρίνατο" 

ὁ γὰρ λόγος ὄργανον τοῦ ῥήτορος, ὥσπερ καὶ ἡ ὧπο- 
σιώπησις ὄργανόν ἔσειν ἕνεκα τοῦ πείθει παραλαµ- 15 
βανομένη ὑπὸ τῶν ῥπεόρων. ἐνταῦθα δὲ καὶ διάλεκτι- 
κὸν θεώρημα παραλαμβάνομεν, τὸ τὰς ἀπροσδιορίστους 

προτάσεις ἐκκλίνειν καὶ ἀποσερέφεσθαι. A. 

915, 5. λέγειν γε ποιεῖ δυνατοὺς) ἀντὶ τοῦ διδάσκειν δύ- 
2αται ἄλλους λέγειν. 30 

4. οὐκοῦν περὶ ὤνπερ λέγειν] ἰἀπτίον ὅτι τῷ λόγω ὁ 
ῥήτωρ κέχρηται ὡς ὀργάνῳ": ὁ δὶ Γοργίας ἀγροῶν 
περιπίπτει" τὸ δὲ ἑξῆς πρόκειται τὸ φφονεῖν, ἵνα τὴν 
ἔντεχνον ῥητορικὴν παραλάβη καὶ οὐ τὴν εἰδωλικήν. 
ὑποκατιὼν δὲ ὁ σοφιστὴς συμφύρει πάντα, καὶ διὰ αν 
τοῦτο ἀρατέεραπται ὑπὸ τοῦ ἐπιστήμονος, A. 
9. ἱατρική ἐστιν ἀπούσης ὑγιείας οἰσεική, γυμναστικὴ 

παρούσης ὑγιείας φυλακτική. 
960. χειρούργηµα καὶ κύρωσις οὐκ εἴρηται, αἱ δὲ 1έ- 

ἑεις Γοργίου ἐγχώριοι" κονεῖνος γὰρ ἦν. 30 

9τ. διὰ λόγων] ψεύδεεαι" οὐ γὰρ περὶ λόγους μόνους, 

ἁλλὰ καὶ περὶ σιωπὴν καὶ περὶ ὑπόκρισιν. 
30. εἰσὶν ἡμῖν τέχναι) ἐπίστησον ἐνταῦθα ὅτι διαλε- 

πτικὸν Θεώρημα παραδίδοται’ δεῖ γὰρ πρὺ τῶν ὁρικῶν 
λόγων τοὺς διαιρετικοὺς προηγεῖσθαι. A. *R 

34. βραχέος, ὡς ἡ ἰατρική, οὐδενός, ὡς ἡ γραφική, 
ἡ ὀρχηστική. A. 
45. οὐδενός, ὡς ἡ διαλεκεική, βραχέος, ὡς ἡ ῥπ- 

τορικὴ διὰ τὸ ὑποπρίνεσθαι πολλάκις. A. 
45. δεῖ γινώσκειν Ότι τὰς τέχνας ἐνταῦθα διαιρεῖ 10 

καὶ ἐν Σοφιστῇ καὶ ἐν Πολιτικῷ, ἀλλ οὐ κατὰ τὸν 
αὐτὸν τρόπον. ἀλλ) ἐνταῦθα μὲν κατὰ τὸ δι οὗ: κα- 
λῶς' τὰς μὶν διὰ λόγον, τὰς δὲ ἄνευ λόγου, τὰς δὲ 
μεταξύ: ἐν δὲ Σοφιστῇ κατὰ τὸν τρόπον τῆς ἐνεργείας" 

καλῶς: τὰς μὲν ποιητικὰς τὰς τὸ μὴ ὃν εἰς τὺ ὂν αν 
ἀγούσας, τὰς δὲ κεητικὰς τὰς τὸ ὃν οὐκειουμένας' ἐν 

δὶ τῷ Πολιτικῷ κατὰ τὺ εἶδος τῆς ἔξεως' καλῶς: τὰς 

αἲν γνωσεικάς, τὰς δὶ πρακτικώς. A. 
45. ἴσους; ὧς ἡ πεττεντικἡ καὶ κιθαρωδία. A. 

11. Θουκυδίδης) Η1, 40. - 24. Πολαεία ΠΠ. 400 A. — 17. Simonidis fr. CCXVIII. Sehneidew. (δε, 113. in heleetu. 
5. Hom. Πας, ἕ, 211. ο, 241. — τοι αν. ὑγιείας Χ: ἐγείας b. 
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b, 1. κὔρος) σχόπει ὡς κὔρος εἶπε Πλάτων, οὐ κύ- 
ρωσιν, καθὰ Γοργίας, 

4. εὐλαβῶς ἐπιῤῥαπίσει τὸν τοῦ σοφιστοῦ λόγον ὁ 
Σωκράτης. A. 
6. ὑπολάβοι) ἀποκριθήσετωι. A. 

1. τις) ἐρισεικὺς ἄνθρωπος καὶ ἐλέγξαι µόνον σκοπὺν 
ἔχων, ολλ οὗ διωρθώσασθαι τὸν διαλεγόµενον. A. 

Β. τὴν ἀριθμητικὴν ἄφα) οἳ γὰρ ὅφοι ἀντιστρέφειν 
βούλονται, εἴπερ ὑγιῶς ἔχονσιν. A. 

13, ἴδι νῦν] τὸ μὲν ὀργαγικὸν αἴτιον ὁ λόγος ἐστίν" 

ζητεῖ δὲ νῦν τὸ γένας περὶ τί τῶν ὄντων καταγίνε- 
ται. A. 

90. εἴποιμ᾽ ὦνὶ ἐπίότησον ὅτι ἡ ἀριθμητικὴ κατὰ τὴν 
ἑαυτῆς φύσιν τὰ εἴδη τοῦ ἀριθμοῦ σκοπεῖ, τὰ δὲ σχή- 
µατα τὰ ἐπ αὐτοῖς καὶ τοὺς λόγους ὡς ἀφχὴν γέωμε- 

τρίας καὶ μουσικῆς. πάντα γάρ ἐστι πρώτως ἐν τοῖς 

ἀριθμοῖς" οὔκ ἔσει δὲ ταὐτὺν τοὺς ἀφιθμοὺς ἐφ᾽ ἑαυ- 

τῶν ὁρᾷν καὶ ὡς ἀρχὰς ἄλλων δι ἁπλότητα τῆς ὑπο- 
στάσεως, A. 
30. οἱ ἐν τῷ δήµω σν)γραφόμενοι) ἐν ταῖς ἐκκλη- 

σίαις ἐπὶ τῇ ψηφισµάτων ἢ νύµων εἰηγήσει ὁ κῆρυξ 
ἐπὶ μὶν τοῦ πρώτου ψηφίσματος ἢ νόµου τό τε 
ὄνομα τοῦ Ψηφιζομένου καὶ τιθέντος τὸν νόµον, καὶ 

δὴ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ δήµου ἔλεγεν, οἷον 
«Πημοσθένης «Ἰημοσθένους Παιανιεὺς ψηφίσεεαι τάδε" 

εἰ δὲ ἔμελλε πώλιν ὁ αὐτὸς φηφίρεόθαι, ἴλεγεν ὁ 
κῆρνξ, ἵνα μὴ περιττοἱογῇ, τὰ μὲν ἄλλα κατὰ τὰ 
αὐτά, φηφίζεται δὲ καὶ τάδε“ οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ 

τοῖδε, τὰ μὶν ἄλλα, καθάπερ ἡ ἀριθμητικήν ἡ λογι- 
στικῇ ἔχει. 

39, πρὸς αὗτά, ὡς ὅταν ἄρτιος πρὸς ἄρτιον ἢ πε- 
ριττὺς πρὸς περιττὸν πολλαπλασιασθῇ" πρὸς ἄλληλα 

δὲ, ὅταν περιττὸς πρὸς ἄρτιον ἡ ἀνάπαλιν. A: τοὺς 
γὰρ πολλαπλασιασμοὺς καὶ τοὺς μερισμοὺς ἡ λογιστικὴ 

Θεωφεῖ τοὺς τῶν ἀριθμῶν, ὦ καὶ δήλον ὅτι τὸ ποσὸν 
τὸ ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν ὕλην πεφιεργάζιται. πολλαπλα- 
σιάζεται γὰρ ἀριθμὸς ἐπὶ ἀριθμὸν οὐ κατὰ τὸ εἶδος 
ἀλλὰ κατὰ τὰς ὑλικὰς µονάδας, καὶ µερίζεται κατὰ 

τὸ ποσὸν ἀλλ’ οὐ κατὰ τὺν λόγον ᾧ διαφέρουσιν ἀλλή- 
λων οἱ ἀριθμοί. εὺ τοίνυν πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα κατὰ 

τὸ πλῆθος τοῦτο ἐνδείκννταε, πῶς πολλαπλασιάζοντας 

καὶ µερίζονται παρ ἀλλήλους κατὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ποσόν. 

43. τὰ μέγιστα] ὥσπερ ὁ Πώλος οὐ τίς ἐστιν ἡ ῥη- 
τορικὴ εἶπεν, ἀλλ’ ὁποίατις, ὅτι καλλίσεη τῶν τεχνῶν, 
οὕτω καὶ Γοργίας οὐ τίνα ἐσεὶ περὶ ὧν οἱ λόγοι αὐ- 
τῆς λέγει, ἁλλ’ ὁποῖά ἐστιν, Ὅτι τὰ μέγιστα τῶν ἂν- 
Βρωπίνων πραγμάτων καὶ ἄριστα. 
45. ἀμφισβητήσιμον] δεῖ τὸν ὕρον ἀναμφιοβήτητον 

εἶναι καὶ σαφῆ καὶ διδασκαλικὸν τῆς τοῦ ὁριατοῦ οὐ- 

7. Σιμωνίδον] ſr. ΧΙ Π. Schueidew. (δε. 24, in Delectu. -- 
κιν, 40, 
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σίας. τὰ οὖν προκείµενα ἀμφιοβητήσιμα μὲν διὰ τὸν 
ἰαερόν τε καὶ παιδοτρίβην καὶ χφηµατιστήν, ἀσαφῆ 

δὲ διὰ τὸ µήπω γναφίμου ὄντος τοῦ ἠποκειμένου τῇ 
ῥητορικῇ ἄριστον αὐτὸ καλείσθαι. ὁ δὲ προκείµενος 
λόχος Όμοιός ἐσει τῷ τοῦ Πώλον ἐξ ἀρχῆς εἰρημένω, 5 
ὅτι καλλίστη εἴη ἡ ῥητορική. A. 

910, 4. τὺ σκόλιων τοῦτο οἱ μὲν Σιμωνίδον φασίν, οἱ δὲ 
᾿Επιχάρμον. ἔσει δὲ τοιοῦεον" 

ὑγιαίνειν μὶν ἄριστον ἀνδρί Φνατῷ, 
δεύτερον δὲ φνάν καλόν γενέσθαι, Π 

τὸ δὲ τρίτον πλοντεῖν ἀδόλως, 

τέταρτον δὲ ἡῤῷν μετὰ τῶν φίλων. 
τοῦτο δὲ τὸ τελευταῖον παραλέλειπται ὡς μὴ πρὺς 
ὃ βούλεται Πλάτων χρήσιµον ὄν. "άλλως. Σκύλιον 
λέγεται ἡ παροίνος ὠδή, ὡς μὲν «ικαίαρχος ἐν 15 
τῷ περὶ μουσικῶν ἀγώνων, ὅτι τρία γένη ἦν ᾠδῶν, 

τὸ μὶν ὑπὺ πάντων ἀδόμετον..... .... καθ ἕνα 
ἔξῆς, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν συνετωτότων, ὡς ἔτυχε τῇ τάξει" 
ὃ δὴ καλεῖσθαι σκόλιον. ὥς δὲ ᾿Αριστόξενος καὶ Φύλλις 
ὁ μουσικός, ὅτι ἐν τοῖς γάμοις περὶ µίαν τράπεζαν ον 

πολλὰς κλίνας τιθέντες, παρὰ µέρος ἑξῆς µυῤῥίνας 

ἔχοντες ἢ δάφνας, ἠδον γνώµας καὶ ἐρωτικὰ σύντονα. 
ἡ δὲ περίοδος σκολιὰ ἐγίνετο διὰ τὴν σύνθεσιν τῶν 
κλινῶν ἐπὶ οἰκημήτων πολυγωνίων οὐσῶν, καὶ τούτῳ 

καὶ τὰς ἐπ αὐτὰς κατακλίσεις παραβύστους γένεσθαι, ä 

οὐ διὰ τὴν µελοποιίαν οὖν, διὰ δὲ τὴν τῆς µυῤῥίνης 
σκολιᾶν διάδοσιν, ταύτῃ καὶ τὰς ᾠδάς σκολιὰς καλεῖ- 

σθαι. ἃ: θήνησιν ἐν τῷ πρυτανείῳ παρὰ πότον σκύ- 
λια ᾖδετο εἴς τινας, ὥσπερ εἰς ἁρμόδιον, ἄδμητον, 

Τελαμώνα". εὐρῆσθαι δὲ αὐτὸ σκολιὸν κατ ἀντέφρασιν, Ἡν 
ει ῥᾷδια καὶ ὀλιγόσειχα ὡς ἐπιράμματα. ᾖδετο ἃ 
ἐκαλεῖτο σκύλια, ἀντιπροτεινόντων ἀλλήλοις τῶν συµ- 
ποτῶν, καὶ ἠλέγχοντο οἱ μὴ ἄδοντες ὡς ἄμουσοι. σκύ- 

λιον μὲν οὖν ἤτοι σχόλιαν τοῦτο. 
4. πλουτείν ἀδόλως ὁ ποιητής φησιν’ ὁ γὰρ χρηµα- 15 

τιστῆς ὅπως ἂν τύχη, καὶ εἰ μετὰ τυραννίδος, πλου- 
τεῖν βούλεται. 
Β. πρῶτόν φησι τὸν ἰατρόν' οὗτος γὰρ περὶ τὰ 

στοιχεῖα αὐτὰ καθ’ αὐτὰ καταγίεται, ὁ δὲ παιδοερίβης 
περὶ τὴν ούνθεσιν αὐτῶν καὶ τὴν τοιάνδε τῶν μορίων ο 
συνθήκη» καὶ εὺ κάλλος αὐεών. 

34. πλούτου) ἰδού, τὸ ὠδύλως οὐ προσέθηκεν, ἐπειδὴ 
αὐεὺς ὁ χρηµατιστὴς λέγει, ὃς πάντων καταφρονεῖ. 
30. µέγιστον ἀγαθὸν εἶναι) διὰ τούτων ὁ Πλάτων 

ἐναργῶς ἡμῖν ἀπεκάλυψεν ὅτι περὶ τῆς ποιητικῆς αἰ- {5 
τίας ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν καὶ τῆς εὐδαιμονίας ποιεῖται 
τὸν λόγον ἐν τῇ πρὸς Γοργίαν συνονσίᾳ. A. 
38. ἐλενθερίας) πῶς ἐλευθερίας αἴειον τὸ ὑποβάλλον 

δουλείᾳ παντοίων παθῶν; 
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a2. ἰστέον ὅτι τῆς εἰδωλικῆς ῥητορικῆς ἐσεῖν ὁ 
ἀποδοθεὶς ὄψος' δημοκοπικὴν γάρ τινα λέγει ταύ- 

την, πείθειν ἐπιχειροῦσαν τὸν πλημμελῶς κινούµενον 
ὄχλον. A. 
40. δύναμιν τὴν ῥηταρικὴν νῦν καλεῖ" προϊὼν δὲ 

αὐδὲ δύναμιν οὖσαν δείξει αὐτήν, ἐπεὶ οὐχ ὁρᾷ πρὸς 
ἀγαθόν, δυνάμεως δὲ πάσης τὺ πρὺς τοῦτο ὁφᾶν. 

Ό, 5. πειθοὺῦς δημιουργός) ἡ ἐνέργεια καὶ τὸ εἲς ἑνερ- 

γείας τέλος" οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης πείθει ὁ ῥήτωρ, A. 
43, ἐμαντὸν πείθω] ἐπίστησον ὅτι ὁ μὶν σπονδαῖος 

ἑαυτὸν πείθειν βουλόμενος, καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάθη τῆς 
ἀλόγου ὁρμῆς πείθει ὑπείκειν τῷ λόγω” ὁ δὲ σοφιοτὴς 
τὸν ἔξω ὄχλον κολακεύων πείθειν δοκεῖ, κακονργῶν 

καὶ ἑαυτῷ ἐπιβιαβῶς καὶ τοῖς πειθοµένοις, A. 

15. καὶ ἐμὶ εἶναι κατὰ κοινοῦ τὸ εὖ ἴσθι. Χ. 

30, ποῦ] ἐν εῇ ποικίλη στοᾷ. A. 
37. ἴδι δή] ἄρχεται ἐντεῦθεν τὴν πειθὼ διαιρεῖν εἲς 

τε τὴν πιστευτικὴν καὶ εἰς τὴν διδασκαλικήν. ἔστι δὲ 
πφοσθεῖναι καὶ εἰ τὴν ἀπὺ τῶν κοινών ἐννοιῶν, 

οἷον τὰ τῷ αὐτῶ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα. 

2/7, 31. ταύτης τοίνυν τῆς πειθοῦς) πάλιν τὴν εἰδωλι- 
κἠν βούλεται λέγειν ὁ Γοφίας ῥητορικήν. καὶ γὰρ 

ἀπὸ τοῦ χείρονος ἤρξατο, τοῦ δικανικοῦ” κρεῖετον δὲ 
δήλον ὅτι τὺ συμβοηλευτικόν [ἐκ τώγαθοῦ γὰρ τὴν 
ὑπόστασιν ἔχει, μέσον δὲ τὸ πανηγυρικὺν ἀπὸ τοῦ 
νοῦ προελθὀν, καὶ χείρον τὸ δικανικὀν ὡς ἀπὸ ψυχῆς 
πφοίόν. A. 

b, 24. οὐδ' αὐτός πω] ἑαυτὸν ὁ Σωκράτης ποιεῖ τῷ 
Γοργίᾳ συμφυρύμενον, ἴνα εἰς διαλεκεικὴν αὐτὸν συν- 
ουσίαν προκαλέσηται. 
25. Όταν περὶ ἑατρῶν] ἡ αἴρεσις τριττή, ἢ προσώπων 
ἢ πραγμάτων ἢ συναμφοτέρων’ ἐν πᾶσι δὲ τούτοις οἱ 
τεχνικώεατοι ὤν ἄριστα συμβουλεύσαιντο ἔν γε πύλει 

εὐνομουμένη, καὶ ὁ μὶν πολιτικὺς προνοήσει λόγου 
τάριν ὅτι δεῖ ναντικὸν στρατὸν ἴχειν τὴν πόλιν, ὁ δὲ 

ῥητορικὸς παρὰ τοῦ πολιτικοῦ μαθὼν πείσει τὸ πλήθος 

περὶ τοίτου, ὁ δὲ ναυπηγὸς εἰσιγήσεται τήν τε ὕλην 

καὶ τὰ ὄργανα. ἐν δὲ μὴ τοιαύτῃ πύόλει ὁ ῥητορικὸς 
πάντα ὑποδύσεται: καὶ γὰρ ὡς πολαικὸς καὶ ὡς ἀρ- 
χιεέκτων συγκεχυµένως ὑποκριθήσεται πάντα εἶναι καὶ 
πάντα γινώσκειν. A. 

40. πάὀλιν ὁ Γοργίας τὴν εἰδωλικὴν ῥητορικὴν βού- 
λεται παρεισάγειν. A. 

918, 6. διὰ μέσου τεῖχος λέγει, ὃ καὶ ἄχρι νῦν ἐστὶν ἐν 
Ἑλλάδε. ἐν τῇ Μουνυχίᾳ γὰρ ἐποίησε καὶ τὸ μέσον 
τεῖχος, τὸ μὲν βάλλον ἐπὶ τὸν Πειραιῶ, τὸ δὲ ἐπὶ 

Φάληρα, ἓν' εἰ τὸ ἓν καταβληθῃ, τὸ ἄλλο ὑπηρετοίη 
ἄχρι πολλοῦ. Σωκράτης δὲ νεώτερος μὲν Θεμιστοκλέ- 
ους, σύγχρονος δὲ Περικλέους, ὡς διὰ τούτων δηλοῦ- 

ται. At ἀρχαιότερος Θεμισεοκ]ῆς Περικλέους ἴτεσι 
πλείοσι τῶν πεντήκοντα. 

44. δαιμονία] τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀμετάβλητον καὶ αρισ- 
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µένον τῆς Θείας φύσεως ol δαίµονες διὰ ποικιλίας 
καὶ κινήσεως καὶ τῆς ἐπὶ πᾶν πφούδον µεμίμηνταε, 

εἰδωλιιῶς εἰς ἀληθείας ὑποκριγόμενοι, διὰ τοῦτο οὖν 

τὸ ποικίλον τῆς κολακείας τῆς εἰδωλικῆς ῥητορικῆς 

δαιμόνιον καλεῖ ὁ δΣωκρίτης. A. 5 

45. παραδειγματικὴ ὠπόδειξις, A. 
90. ἑἐνθυκηματικὴ ἀπόδειξις. A. 

98. ἡ μὶν οὖν ὄύναμις) µέχρι τῶν ἐνταῦθα τὴν δὺ- 

ναµιν εἷς ῥητορικῆς ἀνύμνησεν ὁ Γοργίας, ἐντεῦθεν 

δὲ τὴν βούλησιν τῶν χρωµένων τῇ δυνάµει ταύτῃ 1 
πᾶσα γὰρ δύναμις ἄλλου ἐστὶ δύνασις τοῦ χρωμέ- 

νου. ὅπερ καὶ κρεετόν ἐσει πάντως τῆς δυνάµεως. A. 

47. ὅτι τῆς αὐτῆς γνώμης ἐσεὶν ᾿Αριστοτέλης καὶ Γορ- 

γίας περὶ τῆς ῥητορικῆς. καὶ γὰρ ἐκεῖνος γνῶσιν μὲν 

τὴν αὐτὴν τοῦ τε σπουδαίου καὶ μοχθηροῦ ῥήτορος 15 
ἔλεγεν εἶναι, προαίρεσιν δὲ διάφορον. A. 

h, 1. ἐμβφαχν] ἐπιῤῥηαστικῶς ἀκουστέον ἀντὶ τοῦ συν- 

τόµως ἢ ἁπλῶς ἢ καθάπαξ ἢ καθόλου. -- σύντομον 
ἢ εὐχεφῶς εἰπεῖν, ἢ ἁπλῶς. A. 
43. ἐνταῦθα Σωκράτης εἰς τε ἡ ὀρθὴ συνονσία πα- 19 343 

ραδίδωσι καὶ τίς ἡ διάστροφος, καὶ τί τὸ τέλος ἅμ- 
φοτέρων, A. 
48. ὀρθῶς περὶ τὴν διάνοιαν, σαφῶς πεφὶ τὴν φφράσιν. 
45. ἴσως μέντοι) δέδοικεν ὁ Γοργίας καὶ φεύγει εὖν 

διάλεξιν, αἰτιᾶται δὲ τοὺς παρόντας πανούργως ὡς 13 

οὐκ ἀνεξομένους, 

919, 4. προύργιαίτερον] προτιμότερο», 

6. νὴ τοὺς θεούς) ὁ μὲν Χαιρεφῶν ἐφίεται τῶν Σω- 
κρατικών λόγων ὡς ἄγαθῶν προηγουμένως, κατὰ δεύ- 

τερον ὅξ λόγον ἠδέων, φιλόσοφος γάρ ἐστιν' ὁ δὲ πι 

Καλλικλῆς ἐφίεται αὐτῶν προηγουμένως ὡς ἠδέων, 
κατὰ δεύτερον δὲ λόγον ὡς ἀγαθῶν, φιλήδονος γάφ 

ἐσειν, A. 

10. ἄκουε δὴ 1 εἰ ὑπετίθεσο, φησί, τὴν τῇ πολιτικῇ 

συνέριθον ῥητορικὴν διδάσκει», τοὺς δὲ μανθάνοντας αν 
πακῶς αὐτῇ χρωμµένους εἰς τὴν εἰδωλικὴν καταφέρε- 

σθαι καὶ δηµωκοπικήν, οὐκ ἂν εὐθύνας ἐδίδως τῷ 

λόγω, ἆλλ' οἱ µανθάνοντες εἰς κόλασιν ἠσαν ὑπείθν- 
νοι. τὸ γάρ ἴσως προσκείµενον ἐνταῦθα ταύτην τὴν 

ἔννοιαν βούλεται λανθανύντως εἰσάγειν. A. . 

18. ῥητορικὸν) ἐντεῦθεν ὁ πρῶτος ἐκ τοῦ τρόπου τῆς 

ἀποκρίσεως Γοργίου ἐντρεπεικὸς ἔκεγχος. 
94. ἐνδέχεται γὰρ ἐν πλήθει διαλεγόµενον ῥήτορα πι- 

Φανὸν φαίνεσθαι, αλλ ἐν ἁμαθεῖ καὶ πλημμελῶς κι- 
πουµένῳ. A. πι 

30. ὁ δὲ μὴ ἰαερός γε δήπου) τόπος ὁ κατὰ µετάλη- 
Ψιν' µεταλαμβάνει γὰρ ἀντὶ τοῦ οὐκ ἑατρὸς τὸ ἄνεπι- 

σεήµων. A. 
b, 1. ἡ ἀληθινὴ ῥᾳσεώνη ἓν τοῖς κατὰ νοῦν ζῶσιν ἔξω 

τῆς ὕλης ἐγγίνεται" ἡ δὲ φαινοµένη ῥασεώνη, οἵαν καὶ κῳ 

ὁ σοφιστἠς νῦν ὑποβάλλει, εἰδωλική τίς ἐστι καὶ κα: 
τάλληλος τῷ τοῦ Γοργίου βίῳ" 
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τὴν γὰρ κακύτητα καὶ ἰλαδὺν ἔσειν ἑλέσθαι 
ῥηιδίως. A. 

δ, αὐτίκαὶ εὐθέως καὶ παραχρῆμα: νῦν δὲ µικρον 
ὕστερον. 

5, ἄρα τυγχάνει) ὁ δεύτερος ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ἄπο- 
κρίσεως Γοργίου ἀποδεικεικὸς ἔλεγχος. 
30. ἴχε δή, ὠντὶ τοῦ µέμνησο. A. 
98. ἤτοι πρύτερον; ὁ τρίτος δὲ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν πραγ- 

µάτων ἀποδεικτικὸς ἴλεγχος. 
ΠΠ 30. [οὐ δεῖ] θαυμάζει ἐὰν ὁ κατ ἐπιστήμην ἑατρικὰ 

εἰδὼς ἴσθ᾽ ὅτε καὶ παρὰ τὸν σκοπὸν τῆς οἰκείας ἐπι- 

στήµης ποιεῖ, δηλητήφια διδοὺς καὶ κατ ἐκεῖνο ἀνία- 
τρος ὤν, ὁ δὲ κατ ἐπιστήμην τὰ δίκαια εἰδὼς ἐξ 
ὀνάγκης δίκαιος. εἰ γὰρ καὶ οἱ δύο ἐπιστήμονες, ἀλλὰ 

5. τῷ τρόπῳ διαφέρουσιν, ὁ μὲν περὶ σῶμα ὁ δὲ περὶ 
φυχὴν ἀσχολούμενος, καὶ ἑαυτὸν γινώσκων καὶ ταὐτὸν 
ἴχων γιῶσχον καὶ γνωστόν’ ὁ δὲ ἑατρὸς ἄλλο ἔχει τὸ 
γινῶσκον καὶ ἄλλο τὸ γωωσκόµενον. A. 

250, 10. ὠσαύτως δὲ οὕτως) ἡ ἐκ παραλλήλου χρῆσις τῶν 

ο. ἐπιῤῥημάτων Αττική, ὡς τὸ ἐγὼ εἰωί, καὶ ὡς τὸ ὃς 
καὶ αὐτὸς τῶν σπονδαίων καὶ φίλων. A. 

34. πεπλήρωται ἕως τούτων τὰ περὶ Γοργίον. A. 

3δ. ῥητοφικὸν] ὁ πολιτικὸς φιλόσοφος κρειττόνως ἐπί- 
σταται τὰ εἴδωλα τῆς ἐν αὐεῷ νοερᾶς ἔξεως. A. 

15 37. τὰ δίκαια ὁ μὲν Γοργίας καὶ ἀγαθὰ ἐδόξαζεν, 
ὁ δὲ Πῶ]ος καλά μέν, οὐκ ἀγαθὰ δέ, ὁ δὲ Καλλικλῆς 
οὔτε καλὰ οὔτε ὠγαθά. διὰ τοῦτο οὖν ὁ Γοργίας συγ- 
χωρεῖ τὸν τὰ δίκαια εἰδόεα δίκαιον, ὡς ἀγαθῶν ὄν- 
των καὶ διὰ τοῦτο ἐφετῶν. A. 

ω. ὃς, 5. ἀναθίσθαι] τὸ Θίσθαι τὸ ἀντικείμενον τῷ ἤδη 

κειμένῳ. 
81. ἀσαφὴς ἡ τοῦ Πώλου ἐρώτησις, πότερον τὸν ὁρισ- 

μὸν τῆς ῥητορικῆς ἐπιζητεῖ ἢ τὸ γένος" κατὰ γὰρ 
τῶν δύο σημαινοµένων «φέρεται τὸ τίνα φὴς εἶναι. 

0. ὅθεν ὁ ἐπισεήμων ἐπανορθοῖ αὐτόν, A. 
37. συγγράµµατι) ἐν τούτου δῆλον ὅτι οὐχ ὁ ἐξ ἀρχῆς 

τοῦ Πώλου λόγος αὐτοσχέδιος ἦν, ἁλλὰ σύγγραμμα. 
40. ἐμπειρία μὶν γὰρ ποιεῖ ἡμῶν τὸν βίον πολιτικὺὸν 

κατὰ τέχνην. τοῦτο αἰνίεεεται ὡς τοῦ Πώλον τοιοῦτο 
κ σύγγραμμα ονγγράφαντορ. A. 

44. ἡ ῥητορική, φησίν, ἀπεργασίας ἐστὶν ἐμπειρία 
τῆς ἀπεργαζομίνης ἡδονὴν καὶ χάριν. A. 

994 1. ὁ ἁμαθὴς σοφιστὴς πλημμελεῖ καὶ περὶ τὰς έρω- 
τήσειᾳ καὶ περὶ τὰς ἀποκρίσεις καὶ τὰ ἑπόμενα ταύ- 

15 ταις, A. 
4. οὕπω, φησί, τὰς συστατικἁὰς διαφορὰς τοῦ ὅρου 

ἀποδέδωκά σοι. A. 
49. οὐδαμῶς γε] ἐκ δύο καταφατικῶν ἐν δευτέρῳ 

σχήµατι οὐδὲν συμπεραίνεται εἰ μὴ δι) ἀντιστροφῆς. A. 
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SCHOLIA IN GORGIAM. 

19. ἐπιτηδεύσεως! ἰσείον ὅτι διαφέρει ἐπιτήδευμα καὶ 
ἐπιτήδευσις' αὕτη μὲν γὰρ ἐνέργειαν δηλοῖ, ἐκεῖνο δὲ 
οἷον οὐσίαν, ὥς φησι Πλούταρχος. οὕτως οὖν καὶ 
ἀκοὴ καὶ ἄκουσις, καὶ ψόφος καὶ φόφησις, τὰ μὲν 
οἷον οὐσίαν τὰ πρῶτα, τὰ δὲ οἷον ἐνέργειαν. 5 
30. ὄρος κολακείας ἢ ἐστιν ἐπιτήδευμα ἄτεχνον ᾧν- 

χῆς στοχαστικῆς καὶ ἀνδρείας καὶ φύσει ὁμιλεῖν τοῖς 
ἀνθρώποις δεινῆς ἀπεργασεικόν. A. 
81. πᾶσα κολακεία ἐκ εριῶν τινών ὀφείλει συνίστα- 

σθαε, εἴ γε µέλλοι εἶνωι κολακεία, στοχασμοῦ καὶ ὧν- μι 
δρίας καὶ δεινότητος, ἵνα καὶ τῆς τοῦ κολακενομένου 

προαιρέσεως στοχάζηται καὶ ὠνδρείως ὑπομένῃ καὶ 
λανθάνειν βούλοιτο. 

33. ἐκ τῶν προκειµένων λέξεων, οἷον τοῦ καλῶ καὶ 
ἐγὼ καλῶ καὶ φηαὶ εἶναι καὶ τῶν τοιούτων, δεῖ νοεῖν is 
ὅτι ταῦτα εῆς Σωκράτους συνἑσεώς ἐστιν εὑρήματα: 
καὶ γὰρ ὁ Αριστοτέλης τοιαῦτα φαίνεται ποιῶν, οἷον 
ὅρον δὲ καλῶ καὶ σχήμα καὶῶ πρῶτον καὶ τὰ τοιαῦ- 
τα. ἔτι δὲ κἀκεῖνο ἐπίστησον ἐνταῦθα, ὅτι ὁ Σωκρά- 
της οὐκ ἔσειν ἐφεκτικόρ. A. 19 

b, 33. πολιτικὴν] ἡ πολιτικὴ διαιρεῖεαι ὧρ Όλον εἰς 
µέρη τὴν νοµοθετικὴν καὶ δικασεικήν' αὗται γὰρ ἀλλή: 
Ίων προσδέονται, τὰ δ᾽ ἀντιδιαιρούμεντα οὗ. καὶ ἐπὶ 
τῶν λοιπῶν ὁ αὐτὸς τῆς διαιρέσεως τρόπος. 
88. δικαιοσύνην αλλ) οὐ δικαστικὴν προσεῖπεν, ἵνα αν 

μὴ τὸ δικαστικὸν μύνον αλλὰ καὶ τὸ διανεµητικόν. 

μᾶλλον δὲ καὶ αὐτὴν τὴν τῆς φυχῆς εἰς ἑαυτὴν ἐνέρ- 
Τειαν περιλάβῃ τὺ ὄνομα. 

200, 9. ἀποθανείν] ἢ ὡς τῶν ἀνοήτων τοῦτο αὐτοῦ κα- 
ταφηφισαµένων, ἢ ὡς ἀπελαθέντα ὑπ' αὐτῶν καὶ τοῦ 1 
ἐκ τῆς ἑωερείας μισθοῦ στερούµενον σπάνει τῆς τρο- 
φῆς ἀποθανεῖν. 
43. ταῦτα πρὸς τὰ ὑπὸ Πώλου ἐν ἀρχῇ τεθέντα νέμ- 

πειρία μὲν γὰρ ἡμῶν ποιεῖ τὸν βίον.« A. 
33, τὰ γὰρ παραδείγµατα ἀσυγχύτως δύναται σώζειν 39 

τὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων διακρίσεις διὰ τὴν ἄχραντον αὐτῶν 
ὕπαρξιν, τὰ δὲ εἴδωλα συγκέχυται ἀναλογοῦντα τῇ 
Φλῃ. διὰ τοῦτο ἄρα συγκέχυται ῥητορικῆς καὶ σοψι- 

σειχῆς ἡ διάκρισις, ὀψοποιικῆς δὲ καὶ κομμωτικῆς φα- 
γεραί εἶσιν αἳ διακρίσεις. A. 10 

39. ἅτε δ᾽ ἐγγὺς) ἐπὶ γὰρ τῶν περὶ σῶμα ἡ διαφορὰ 
τούτων γρωσθῆναι εὐχερής: ψυχὴ γὰρ τὸ κρῖνον, σω- 
ματικὸν δὲ τὸ κρινόµενον" ἐπὶ δὲ τῶν περὶ ψυχήν, 
ψυχών οὐσῶν τῶν συμπεφυρµένων, σοφισεῶν λέγω 
καὶ ῥητόρω», καὶ ψυχών τῶν ταύτας κρινουσῶν δια. 
στρόφων, συμπεφυρµένη καὶ ἡ διάκρισις, οὐ τῶν ἐπι- 
τηδευµάτων [δῆλα γάρ) ἆλλ᾽ αὐτοί τε ol µετιόντες, καὶ 
ἡ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων µετάληψις διὰ τὴν ἀπάτην, 
καὶ οἱ κρίνοντες ὑπὸ τῶν κρινοµένων ἠπάτηνται. 

315 
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ἀμέτοχός ἐστιν. 37. ὦ φίλε Πῶλε -- σὺ γὰρ τούτων ἴμπειρος] τοῦτο 
εἶπεν ἢ διὰ τὸ ἐκ τῆς ᾽Αναξαγόρου δόξης εἰ παροι- 
μίαν ἐλθεῖν (δει δὲ τοῦτο ἐκ Γοργίου, ὁ δὲ ἐξ Ἐμ- 
πεδοκλέους τοῦ διδασκάλου αὐτοῦ": οὗτος δὲ φιλόσοφος 
ὢὤν τὰς τῶν φιλοσόφων δόξας καὶ ἠπίσεατο καὶ ἐδί- 
δασκεν], ἢ διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων παρίσωσιν. A: 
᾽ναξαγόρειος γὰρ ἦν εῇ προαιρέσει ὁ Πώλος, καθά- 

περ ὁ Γοργίας ᾿Εμπεδόκλειος. 
39. ὃ μὶν οὖν ἐγώ] ὁ Πλάτων ἐνταῦθα κατακέχρηται 
τῷ Μττικῷ σχήµατι χατακόρως, τῷ καλουμένῳ ἁμε- 
αίσερ. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἴχον τοὺς μέν πολλοὺς Λεγο- 
μένους συνδέσμους, μηδαμῶς δὲ τὸν δὲ. ὅρα γὰρ πῶς 

ὃ μὲν οὖν ἐγώ, ἴσως μὶν οὖν, ἄξιον μέν, ἐὰν μὶν 

οὖν καὶ ἐγώ. 
40, ἀνείσεροφον] τὸ λεῖπον τοῦ τῆς ῥητορικῆς Όρου. 

ἐστι γὰρ Όλος" ῥητορική ἐστι κολακεία, πολιτικῆς µο- 

ρίου εἴδωλον, ἀνείσεροφον ὀψοποιίας ἐν ψυῇ ὡς 
ἐκείνη ἐν σώματι. 
b, 9, τηλικοῦτος ὢὤν] ἤγουν νέος ὤν. 

10. ἀρ' οὖν] ἐντεῦθεν ὁ περὶ τῆς εἰδικῆς αἰτίας τῶν 
ἠθικῶν ἀρχών λόγος, ὅτι ἀρετή εέ ἐστι καὶ ἐπισεήμη 
τῶν ὄνεων, 

31. πρὸς τὰς εὐνομουμένας καὶ εὐδαίμονας πόλεις ὁ 

Σωκράτης ἀφορῶν ταῦτα λέγει" οὐδὲ γὰρ οἱ ῥήτορες 
ἐκεῖ χώραν ἔχουσι διὰ τὴν εὐνομίαν. A. 
33. ἴοικεν ὁ Πώλος ἀγνοεῖν τὴν διαφορὰν βουλήσεως 

καὶ δοκήσεως, ὅτι ἡ μὲν ἀναλογεῖ τῇ ἐπιστήμη, ἡ δὲ 
.... καὶ τῇ παρωνύμῳ δόξη. ἀβουλήτως οὖν 

Ώ ῥήτορες καὶ οἱ τύραννοι ζώσι καὶ ἀνεπιστημόνως" 
ἐκπεπτώκασι γὰρ τοῦ νοῦ τῆς ἐπιστημονικῆν ἔξεωρ᾽ 
δόξῃ δὲ καὶ δοκήσει πλημμειῶς ζώσιν. A. 
36. τὸ ὠμφιγνοεῖν τοῦ ἀγνοεῖν ταύτῃ διαφέρει, ᾗ τὸ 

μὲν ἀναίρεσιν ἔχει παντελῆ τοῦ γινώσκειν, τὸ δὲ ἆἅμ- 
φιγνοεῖν ἀμφιβολίαν καὶ ὤγνοιαν τοῦ ἀληθοῦς. «ω- 
ριεῖς δὲ αὐτὸ καὶ ἀμφίγνωμύόν φασιν. A. 
30. δύο ἅμα] τό τε βούλεσθαι καὶ τὸ δοκεῖν. τοῦτο 

μὲν γὰρ κατὰ φαντασίαν ἐσεὶ τὴν τυχοῦσαν' τὸ δὲ 
βούλεσθαι πάνεως πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀποτείνεται. 

993, 3. μὰ τὸν) ἐλλιπῶφ ὄμνυσι πρός τε εὐλαβείας καὶ 
πραότητος ἔνδειξιν. 

10. τρία ταῦτά ἐστι περὶ τὰ ὕντα, ἃ ἄνωθεν ἀρχό- 
μένα μέχρι τῶν ἡμετέρων ἀφικνοῦνται ψυχῶν, βούλη- 
αις, ὀύναμις, νοῦς. ταῦτα καὶ ἐν τῷ δημιουργῷ Όεω- 

ρεῖται καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς πᾶσι, καὶ πάντα τελειοῦνται 
διὰ τῶν τριῶν τούτων ἐπιστρέφοντα πρὺς τάγαθόν: 
ἆλλ' ἐν μὲν τῇ πφοόδῳ ἡ βούλησις προτέρα, δευτέρα 
δὲ ἡ δύναµις, τρίτη δὲ ἡ τοῦ νοῦ ἑλλαμψις: ἐν δὲ τῇ 
ἐπιστροφῇ διά τοῦ νοῦ πρώτως τελειοῦται τὰ ὄντα, 
καὶ δεύεερον διὰ δυνάµεως, καὶ τρίτον διὰ βουλῆς' 

ἀνάπαλιν γὰρ ἴχει τῇ προόδῳ ἡ ἐπισεροφή. διὸ καὶ 
ἐνταῦθα ὁ ῥήτωρ, ἐπειδὴ νοῦ ἀμοιρεῖ ἐμπειρικὸς ὢὤν 
δηλονύτι καὶ ἀδυναμίᾳ συνέχεται, διὰ τοῦτο βουλῆς 
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εἰ γὰρ κατὰ βον]ὴν ὑποθώμεθα αὖ- 
τὸν πράττειν, πολὺ μᾶλλον καὶ δυνάμεως µεθέξει καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ νοῦ, ὥστε καὶ ἐπιστήμων ἴσται' ὅπερ 
ἄτοπον. A. 
34. οὗτος ἀνὴρ) ὁ Πῶλος, ὡς παρὰ πόδας τοῦ Σω- 5 

κράτουᾳ ἐναντία λέγοντορ πρὸς ἑαυτόν, καὶ ποιεῖν ἃ 
δοκεῖ αὐτῷ τὺν ῥήτορα, καὶ μὴ ποιεῖν ἃ βούλεται, 
ὥσπερ ἐκπεπληγμένος ταύτην ἀφίησι τὴν φωνὴν νοὗ- 
τος ἀνήρ,« ὡσανεὶ ἔλεγεν ö ἄνθρωπος οὗτος τί πά- 
σχει; οὕτω τῶν ἑαυτοῦ λόγων ἐπιλέχησεαι;« ἐφ᾽ ος ιο 
ὁ Σωκράτης, ὑποτεμών τὸν τοῦ Πώλου λόγον µεταξύ, 
φησὶν ἐπιμένων τῷ παραδόξῳ τῶν λόγων νοῦ φηµε 
ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βούλονται' ἁλίά μ᾿ ἔλεγχε,« ὡσανεὶ 
ἔλεγεν νἐμοὶ μὲν ταῦτα δοκεῖ, καὶ ἐγὼ ταῦτα φηµέί, 
τὸ τοὺς ποιοῦντας ἃ δοκεῖ αὐτοῖς δίχα νοῦ μὴ ποιεῖν 16 
ἃ βούλονεαι" εἰ δὲ σοὶ οὕτω μὴ δοκεῖ, μὴ ἀγανάκτει, 
ἀλλά τὸν λόγον ἔλεγχειι 
38. κατὰ σὲ] καὶ γὰρ Γοργίᾳ καὶ τοῖς κατ αὐτὸν αἱ 

παρισώσεις ἐπετηδεύονεο. 
43. χρηματισμὸν) τὺν τῶν χρημάτων πόρον. 

b, 6. πάντα τὰ ὄντα ἢ ἕνεκά του, ὡς τὰ χείρω, ἢ οὗ 
ἕνεκα, ας τὰ κρείετω" καὶ ἴστιν ἡ διαίρεσις ἄμεσος" 
οὕτως οὖν ὁ Σωκράτης τὴν ἓ κατασκευάσας πρότασιν 
τὴν μείζονα πάλιν ἐκ διαιρέσεως ἄλλης ἐἰσάγει, λέγων 
πᾶν τὸ ὂν ἤτοι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ μεταξὺ τούτων. 16 
εἰ οὖν τοῦτο, ὅμλον ὅτι τὸ τούτου ἕνεκα ἤτοι ἀγαθὸν 
ἢ κακόν’ ἁλλὰ μὴν οὐ κακόν, ἀγαθὸν ἄρα" τὰ γὰρ 
μεταξὺ τῶν ἀγαθῶν ἕνεκα πράττοµεν δηλονύει. A. 
44. ἃ ἐνίοτε] ταῦτα µετέχειν δύναται τῶν ἄκρων, 

ταῦτα δὲ οὔ. η 
44. τί οὐκ ἀποκρίνεί ὁ μὲν Γοργίας ἐπιεικέστερος 

ὢν καὶ ἑτοίμως ἀπελογεῖτο καὶ ἐείθει τὰ ἐρωτώμενα" 
ὁ δὲ Πῶλος σιωπᾷ αὐθαδέστερος ὤν' ὁ δὲ Καλλικλῆς 
παντελῶς ἀνερυθριάσεως οὐδὲ ἀνέχεται τῶν συλλογισ- 

μῶν, ὦλλ ἑταμῶς διακείµενος τῷ Σωκράτει παρα- 16 
χωφεῖ καθ’ αὐτὸν συνάγειν ἃ βούλεται. µέσος οὖν ἄρα 
ὁ Πῶλος ἀμφοῖν, τοῦ μὲν τῇ ἐπιεικείᾳ τοῦ δὲ τῇ αὐ- 
Φαδείᾳ ἀπολειπόμενορ, A. 

15. ὡς δὴ σὺ ὦ Σώκρατες) ὁ πλημμελῶς κατὰ δύ- 
ἔαν ζῶν συφιστής, ἐπειδὴ τοῦ λόγου ἐξέπεσε καὶ τῆς 10 
τοῦ συλλογιομοῦ ἀνάγκης, εἰς τὴν αἴσθησιν φεύγει 

καὶ ταύτην προτείνει, τὸν ἐπιστήμονα ἐκ τούτου εἰς 

ἀντίφασι», ὡς δοκεῖ, περιάγων. A. 
35. εὐφήμει] σιώπα, μὴ ἀκαιρολόγει, 
94. ἀζηλώτους) ἀζήλωτος γάρ ἐσειν, ὅσεις ἔχειτι ὃν 

μὴ εὐχόμεθα γενέσθαι ἡμῖν, ἄθλιος ὁὲ ὁ πάθεσιν ὄνη- 
κέστοις ἐνισχόμενος. 
31. τὺ ἧτεον ἐπὶ τοῦ ἄκοντος ἀποθνήσκοντος ἀδίκως, 

οὐκ ἐπὶ τοῦ ἐλπίδας ἔχοντος ἐπιδώσειν εἰς ἀρετήν' 
ἐπὶ δὲ τοῦ σπουδαίου ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς ἀποδεκτέον. ϱῳ 
45. ἡ γὰρ) ἀντὶ τοῦ εἴ αυναπτικοῦ ὡς παρ 

Ὁμήρῳ: 
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οὐδ' ἀφαμαρτοεπής, ἢ καὶ γένει ὕστερος Πεν. A. 
Ε, Β. ὑπὸ µώλης πάντες οἱ παλαιοὶ προφέρονται ἕἑνι- 
κῶς, τάττονται δὲ αὐτὸ ἐπὶ τοῦ κρυφίως τι πρώττειν, 
καὶ ἀεὶ μετὰ τῆς προθέσεως, ὡς «Ιημοσθένης ἐν τῷ 

5 πρὸς Άφοβον μάλλὰ μὴν οὐχ εἷς οὐδὲ δύο ταῦτ᾽ ἴσασιν, 
οὐδ' ὑπὸ µάλης ἡ πρόκλησις γέγονεν, ἆλλ᾽ ἐν τῇ ὦγο- 
ρῷ-« πληθυντικῶς δὲ οὐ µάλας λέγουσιν ἀλλὰ µασχά- 
Λας, καὶ ὤνευ τῆς προθέσεωφ. «νοσίας ἐν τῇ πρὸς 

Μετάνειραν ἐπιστολῇ νυκαὶ τὴν μὶν κόµην φιλὴν 

ἔχεις, τὰς δὲ µασχάλας δασείας.α τὸ μέντοι ὑπὺ κὀλ- 

πους, ταὐτὺν καὶ αὐτὸ κατὰ εὐ σηµαινόμενον ὑπάρ- 
χον, ἀμφοτέρως ἐγρήσαντο, ἐνικῶς φημὶ καὶ πληθυν- 

εικώς, καὶ ἀεὶ μετὰ τῆς προθέσεως, οἷον ὑπὸ κόλπον 
καὶ ὑπὸ κόπους. A. 

12. τεθνήξει) ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθητικοῦ τοῦ τεθνή- 
ἔεται καινοπρεπῶς παριλήφθη. 

13. τῆς κεφα]ῆς -- κατεαγήναι] καὶ τοῦτο Αττικόν" 

τὸ γὰρ κοινὸν τὴν κεφαλὴν κατεαγῆναι" τὸ γὰρ ἐπὶ 
μέρους λέγειν Αττικόν, οἷον ἔφαγον τοῦ ἄρτου. οὔ- 
τως οὖν καὶ κατεάγην τῆς κεφαλῆς. A. 
30. σκεφώμεθα) ἐντεῦθεν ὁ περὶ δικαιοσύνης καὶ 

ἀδικίας ἐπεισέρχεται λόγος. 
45. ὅρον] οὐχ ὁριομὸν λέγει ἀλλὰ τίνα τρόπον καὶ 

διορισμόν. 

492320, 8. χαλεπὺν) κατ᾽ εἰρωνείαν εοῦτό φησιν, ὡς δηλοῖ 
τὸ ἐπαγόμενον. 
ϐ. φλναρία παρὰ Πλάτωνι πανταχοῦ πῶν τὸ περιτ- 

τόν, εἴε ἐν λόγοις εἴε' ἐν πράγµασιν. 
25, µέγαν βασιλέα) τὸν τῶν Περαῶν βασιλέα. 

34, παιδεία ἡ ἐξ ἀρχῆς τροφή, δικαιοσύνη ἡ τελεία 

ἀρετή. 
40. τὸν δεσπότην καὶ θεῖον] τὸ μὲν δεσπύτην ὧνε- 

λεῖν παράνοµον, τὸ δὲ Φεῖον ὠνοσιουργὸν παρίστησι 
τὸν ᾽Αρχέλαον, εἴπερ ἐν τάξει πατέρων οἱ θεῖοι. 

ο, ἀνεφιὸν τὸν παρ ἡμῖν ἐξάδελφον. 

42. ἠφώνισεν) τῆς ταφῆς ἀφείλετο. 
40. εἰς τὸ ἀδελφόν στικτέον, ἵνα εὺ Ἰνήσιον πρὸᾳ τὸ 
Περδίκκον υἱὸν ἐξακούηται, 

υ, 9. ἀπὸ σοῦ) κατ εἰρωνείαν καὶ τοῦτο φησίν. 

14. ἄλλο τι] ὁ λόγος οὗτος οὐκ ἐλεγχός ἐστιν, ὦ µε 
ἔφης πρὶν καὶ παῖς ἂν ἐλέγξειεν, ἁλλὰ πρὸς ἄλλο τι 

εὐρημένος. 
49. ῥητοριιῶς) οὐ πρὺς ἀλήθειαν, ἀλλὰ πφὸς τὰς 

τῶν πολλῶν ἡμαρτημένας δόξας. 
80, τρίποδες) τῶν λαμπρῶν ἀναθημάτων καὶ τῶν 

πλονσίων καὶ ἐν δυνάμει μπηµονεύει, Ότι τούτοις µά- 
Ίιστα οἱ δικασεαὶ πιστεύουσ. «ιονύσιον δὲ τὸ τοῦ 

Διονύσου φησὶν ἱερόν. 
85. ἀναγκάζεις] ταῖς ἀποδεικεικαῖς πίστεσι πείθεις. 

1. Hom. Mad. y, 3415. — 4. Demosth. οτ. 39, 6. 13. 
15. ἐπιψηφίζειν - - αἰτιατικήν οπ, b. 

ΒΟΗΟΜΑ ΙΝ GORGIAM. 

37. οὐσίας] οἱ ἐν τοῖς δικαστηρίοις τὰ χρήματα οὐ- 1 
σαν φααί: διὰ τοῦτο οὖν ὧς πρὸς ῥήτορα διαλεγό- 
µενος οὕτως εἶπεν. Όμως προσέθηκε καὶ τὴν προσ- 
κονόαν αὐτῷ οὐσίαν, φημὶ δὲ τἀληθές. 
38. ὁμολογοῦντα) οὐ µόνον πρὸς τὸν ἐλέγχοντα, ἀλλὰ 

πολὺ πρύτερον αὐτὸν πρὸς ἑαυτόν. 
2960, 19. ὑπὸ θεῶν) εἰ ὑπὸ θεῶν, ἀγαθὴ ἡ δίκη: τὰ 

γὰρ ἐκ τούτων τοιαῖτα. 

20. φίλον) οὐχ ὡς ὀμόφρονα, ἆλλ’ ὡς εὐνοϊκῶς πρὸς 
πώντα ἄνθρωπον ἴχων, 
39. χαλεπώτερον] Μαὶ τοῦτο κατ εἰρωνείαν φησὶν ἢ 

κατ ἀντίφρασιν. 

41. ἀδύνατον) ὁ Σωκρώτης τῷ παρ ὑπόνοιαν λεγο- 
μένω χρῆται, εἰπὼν οὐ χαλεπὸν αλλ ἀδύνατον, 

Ἡ, 5. μορμολύττει) φοβεῖς. παρῆκται δὲ τὸ ῥῆμα ἀπὸ ι» 
τῶν προόωπείων τῶν ἐν ταῖς τραγωδίαις ὑποκριτῶν, 

ὢ ἐκάλουν µορκολυκεῖα, «{αφιεῖς δὲ γόργια. τοιούτοις 
δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τὰ παιδία φυβοῦσιν. 

6. ἐμαρεύφον) ἀνεὶ τοῦ µάρευρας προσεκαλοῦ. A. 

13, ἄλλο αὖ τοῦτο εἶδος ἐλέγχου) τοῦτο παράγγελμα 39 
ΓΓοργίου, τὸ τὰς σπουδὰς τῶν ἀντιδίκων γέλωτε ἐκλύειν, 
τὰ δὲ γελοία ταῖς σπουδαῖς ἐκκρούειν. 

90. βουλεύειν λαών] κληρωτοὶ γὰρ ἦσαν οἳ βουλευ- 
ταί, ἀφ᾽ ἑκάστης τῶν δέκα φυλῶν εἷς πρὸς ἕνα ἐἔνιαυ- 

τόν, καθ᾽ ὃ καὶ ἐλέγετο πρυτανεύειν ᾗ φυλή. 
31. ἐπιφηφίζειν ἐσεὶ τὸ τινὸς πρυτανευούσης φυλῆς 

ἕνα κληρούμενον ἀπ αὐτῆς τὰς ψήφους ἑκάσεων ἆπα- 
ριθµεῖσθαι τῶν τε ειθεµένων δεῖν γενέσθαι περὶ οὗ 
ἡ σκέψεις καὶ τῶν ἀπαγορενόντων, καὶ ἔτι τὰς τῶν 
ἀμφιβάλλειν λεγόντων, ἀποφαίνει τε ες τὸ ποινὸν 30 
τίνες τούτων αἱ ψήφοι, πλείους ἢ ἐλάττους ) μεταξύ, 

ἐξ ὧν τὸ πρακτέον ἢ μὴ διεκρίνετο. καὶ ὁ τοῦτο ποι- 
ὤν, οὗτος ἦν ὁ ἐπιφηφίζειν λεγόμενος. 

22. ἐπιφψηφίσεν τοὺς παρόντας) ἀνεὶ τοῦ ταῖς ψή- 

φοις τῶν παρόντων κρίνειν τὴν ἀλήθειαν. ἅ: ἐἔπιψη- 8 
φίζειν ἀντὶ τοῦ ἐπιμαρτυρεῖν καὶ ἐπικυφοῦν τὸν λόγον 

ὃν σὺ λέγεις. ἡ δὲ σύνταξις πρὸς αἰτακικήν. 

34. καὶ ἐμὲ καὶ σἱ] πατὰ τὰς ποινὰς καὶ ἀληθεῖς 

ἐννοίας δηλονότι. 

43. λέγε δή μοι τῶν δύο πφοβλημάτων τοῦ πρώτον µι 

ἐντεῖθεν ἡ κατασκενή, ὅτι χεῖρον τοῦ ἀδικεῖσθαι τὸ 
ἀδυκεῖν. 

9οτ, 9). ἐπιτηδεύματά ἐστι τὰ διὰ µόνων τῶν ἐθῶν µε- 
λετώμενα. 

36. μαθήματά ἔστι τὰ πατὰ τὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας ον 
διὰ διδασκαλίας τοῖς ὀνθρώποις παραγιγρόµενα. 

b, 40, μετὰ τοῦτο δὲ] τοῦ δευτέρου προβλήματος κα- 

τασκενή, ὅτι τῶν ἀδικούντων κρείττων ὁ δίκην διδοὺς 

ἢ ὁ μή. 
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118 398, 4. εἴ τίς τι ποιεῖ) ἐκ τούτου δῆλον ὅτι τὸ νοεῖν καὶ 

βαδίσειν οὐ ποιεῖν ἐστὶν ἆλλ’ ἐνεργεῖν µόνον" οὐ γάρ 
πρός τι πάσχον γίνονται. 

υ, 9. κολάζεσθαέ ἔσει κυρίως τὸ τῆς πονηρίας κο: 

5 Ἀλούεσθαι, ὃ ἐότιν ἐλαττοῦσθαι ἡ ἐμποδίζεσθαι, 

13. ἀφ οὖν τοῦ μεγίστου] ἐντεφεν ἀποδείκνυται 

οἵου μεγίστου κακοῦ ἁπαλλάττεται ὁ δίκας διδούς. 

200, b, 18. δεύτερος οὐ πρὺς εὐδαιμονίαν, ἁλλὰ κατὰ 
τὸ τιτάχθαι µέσος τῶν τριών. 

390, 3. συἱλογισώμεθα] σηµείωσαι Ότι Αριστοτέλης τοῦ 
συλλογιομοῦ τὸν ὅρον ἐντεῦθεν εἴληφε σχεδὸν αὐταῖᾳ 
λέξεσιν. 

31. ἔξοντα) προόυπακουστέον τὺ πρὸς κακοδαιµονίαν. 

86, τάχιστα δώσει δύτην παρὰ τὸν δικαστην δηλαδή 

6 τὸν οἰκεον λογιόμόν, βαόανίζοντα αὐτοῦ τὰς φαντα- 

σίας καὶ κολάζοντα τὰς παραλόγους ἐννοίαρ. οὐκ εἰσά- 

γεν οὖν ες δικαστήριον, ἀλλὰ νουθεσίαν καὶ ἐπίπλη- 

ιν ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ τοὺς οἰκείους ἄγειν παρακελεύεται. 
υ, 19. εἰ ἄρα δεῖ] φησὶν ὅτι, εἰ δὲ ἐστί τις ἐχθρύς 

σου, μὴ ἀδικεῖ δὲ σἳ ἁλλὰ ἄλλον τινά, μὴ Θελήίσης 
αὐτὸν δοῦναι δίκην, ἀλλά καὶ βοήθησον αὐτῷ, εἰ δύ- 
ραδαι, ἵνα ἴτι πλέον τιμωρηῦῇ. 

30. οἶον) ἀντὶ τοῦ Φαυμαστὸν ἐνταῦθα. 
284, 37. νεανιεύεσθαι; μέγα φφονεῖν, κομπάζειν. 

5. Ὁς, Β. φοφτικά ἐστι τὰ βάρος ἐμποιοῦντα, δημηγορικά 

τὰ πρὸς τὴν τῶν πολλών βλέποντα δύξαν. 

43. τὺ σοφὀν] ὠντὶ τοῦ τὸ σόφισµα. 
18. ἐδιώκαθες) ἐδέωκες. A. 

3». προπηλακιζόμενος] ἡβριζόμενος, 

πο. ος, A. 
232, 339, µείζω φησὶν ὁ Καλλινλῆς τὴν κατ αὐτὺν ῥητο- 

ρικήν, ἴσως δὲ καὶ τὴν τυραννίδα, ὡς ὕστερον ὅη- 

λώσεε. 

99, ἀπαρίθμησις ὧν οἴεται ψευδῶς Καλλικλῆς ἄπει- 
ῥον εἶναι τὸν φιλύσοφον. 
81. συμβόλαια παρὰ τοῖς Αττικοῖς αἱ ἀσφάλειαι 

καὶ σνγγθαφαὶ καὶ ουνθῆκαι πόλεων, καθ ἃς τὺ δί- 

καιον ἀλλήλαις ἔνεμον. 
33, ἤδη τὰ ἐν ἴθει κείµενα φησίν. 

“.ω 30. τὰ ἰαμβεῖα ταῦτ ἐσεν ἐξ Αντιόπης τοῦ ὅρά- 

µατος Εὐριπίδου, ἐκ τῆς Ζήθου ῥήσεως πρὸς τὸν ἆδελ- 

φὸν ᾽Αμϕίονα. οὗτοι ὃ᾽ ᾽Ανειόπης υἷοί. 
45. παιδείαν φησὶ τὴν περὶ τὰ µαθήµατα ἐν παισὶ 

τροφήν τε καὶ ἀγωγήν. 
115 ιο Ὁ, 9. τὸ διαλέγεσθαι παιδάριον πικρόν τι δοκεῖ, ὡς 

παρὰ φύσιν καὶ βίαιον ὅν' καταγέλαστον δέ, ὅταν 
φελλέζηται ἀνήρ, καὶ πληγῶν ἄξιον, ὅταν παίζη. 
ἄνανδψφα δ᾽ ἄμφω οἱχ ὧς γυναιξὶν ἀλλ ὡς παιδίοις 
πρέποντα. 

114 

ἐξονθ ενούµε- 

35. οτι. Ὦ. 

911 

85, ὅτι ἁμελεῖς καὶ ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα τοῦ Εὐριπίδον 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ Ανειόπης ὄράματος εἴχηφε. σκόπει δὲ 
ὅπως δεῖ χρῆσθαι ταῖς µακροτέραιᾳ ῥήσεσι τῶν ποιη- 

τῶν, μὴ αὐτοὺς διόλου τιθέναι τοὺς στίχους, ἀλλά 

τι καὶ λέξεως πεζοτέρας εὖ πως αὐτοῖς ἀναμίξαι, ὁ ὅ 

τῶν στίχων δὲ νοῦς οὗτος" ὁ Ζῇδός φησι τῷ ᾽μφίονι 

μονσικῷ ὄνει νῥίφον τὴν λύραν, κέχρησο δὲ ὅπλοις.« 
οὕτω καὶ Καλλικλὴς λέγει Σωκράτει νᾶφες φιλοσοφίαν, 
ἐθὶ δὲ ἐπὶ εν πόλιν καὶ δύκαζε 

298, 7. ἀγφοικότερον] ὠντὶ εοῦ σκληρύτερον. ιο 
9, παῦσαι δὲ ἐλέγχων; ἐν ἅλλῳ πρόσκειται, παῦσαι 

ματαίζων. 

14. βίος ὁ πλοῦτος, δόξα δὲ ἡ παρὰ τοῖς πολλοῖς 
εὐδοκέμησις. 

11. ἠεέον ὅτι τὴν λέθον δι ἧς δοκιµάζονσι τὸν χρυ- 15 
σόν, οἱ μὲν ἰδίως βάσανον, οἱ δὲ Ανδίαν καλοῦσιν. 

38. τρία; ὅτι τρία ἐστὶν οἷς κρίνεται ψυχή, ἐπιστήμη, 
δόξα ὡς φφονίµου τε καὶ εὔνου, παῤῥησία. 
38. πάντα ἔχεις) πφροσυπακουστέον, ὡς σὐ τε οὔει 

καὶ ὁ πολὺς τῶν ὠνοήεων ουρφετός. 30 
44. αφίδνα ὀῆμος Αἰαντίδος φυλῆς, ἐξ οὗ οὗτος. 
40. λόλαργος ὄῤμος Ακαμαντίδος φυλῆς, ἐξ οὗ οὗτος. 

b, 18. τὸ μὲν ποῖον τὴν εἰδικὴν σηµαίνει ἀρχήν, του- 

τέσει δίκαιον ἢ ἄδικον, τὺ δὲ τί ἐπιτηδεύειν τὴν ποι- 
ἠτικήν, ἀντὶ τοῦ δηµαγωγίαν τε καὶ ῥητοφικὴν ἢ φι- 15 

λοσοφίαν’ τὺ δὲ καὶ μέχρι τοῦ, οἷον παιδείας χάριν 
ἢ περαιτέρω μέχρι τοῦ ὠκριῤοῦς. 
31. οὐχ ἑκὼν] ἐδού, ἀκούσια τὰ ἁμαρτήματά φησιν. 

ἀκούσιον γὰρ τὸ ψεῦδος᾽ παραλογιζόμεθα δὲ αὐτοὺς 
κατὰ τὴν καθύλου πρύτασιν. 10 

33. ἱκανῶς ἐνταῦθα τὸ μετ ἀποδείξεως λέγεται. 
20. ῥλὰξ ὁ χαῦνος τῇ προαιρίσει. εἴρηται δὲ ἢ ἀπὸ 

τοῦ ῥεῤιάφθαι τὰς φρένας, ἢ ἀπὸ τοῦ μαλακοῦ, 

οἷον μάλαξ εις ὤν' ἐπειδὴ δὲ τὸ µ τῷ ὰ ἀσύμπλοκον, 
ἀντὶ τοῦ μὶὰξ γέγονε βλάξ. 35 

41. ὡς τὸ κρεῖεεον; σηµείωσαι κατ ἀρετὴν μᾶλλον. 

βέλτιον δὲ ἄμεινον. κατὰ ὃὲ τὴν τοῦ σώματος ῥώμην 
μαλλον ἰσχυρύτερον κρεῖτεον, 

914, 17. ἴστι ταῦτα ἢ οὔγ] σκόπει ἐκ τούτων τὸν πρὺς 
τὰς ἀποκφρίσεις τοῦ Καλλικλέους ὄκνον, τοῦ ἔστι ταῦτα 44 

ἢ οὔ; καὶ τοῦ νοµίζουσιν ἢ οὔ; καὶ τοῦ μὴ φθύνει 
μοι ἀποκρίνασθαι, 

τ. κινδυνεύει] τουτέσει φαίνῃ, ὅπερ ἀμφιβάλλων 
ὥσπερ εἴρηκε, εὺ βαρὺ τῶν ἐλέγχων παραμυθούμενος. 
385. οὐτοσὶ ἀνὴρ] ὕρα τὴν πρὺς ἑτέρους τοῦ λόγου 5 

ἀποσεροφήν, ὅσην τοῦ Καλλικλέους καὶ κατὰ τὸ σχήμα 
ἁρασύτητα δείκνυσιν. 

38. συρφετὸς) ἀγυρτώδης ὄχλος, ὡς νῦν, ἢ λόγος, 
ἢ ἐξ ἀνέμου συλλεγοµένη κόπρυς καὶ φφρυγανώδης. 

7. Kurip. Απιιορ. ſr. ΧΧΥΙ. Dind. -- 14. Κόλαφγος Baiterus: Χολαργεὺς h. 
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44. τοπάζω] ὑπονοῦ, εἰκάζω. 

Ευ, 5. προδίδασκε] περιττεύει ἡ πρύθεσις ᾽Αετικῶρ. 
4. εἰρωνεία ἐστὶ προσποίησις ἀδυναμίας ὧν τις δύ- 

ναται ποιεῖν' ἐξ ἧς καὶ τὸ εἰρωνεύω ῥῆμα. ταύτῃ δὲ 
5 τὴν ἁλαζονείαν ἐναντίαν εἶναι" ἴσει γὰρ ἁλαζονεία 

προσποίησις δυνάµεως ὧν τις οὐ δύναται ποιεῖν. 

8, ὄμνυσι κατὰ τοῦ Ζήθου ὥς τινος τῶν ἠρώων ὢν- 
1418. τος, ἢ ὡς χαριζόμενος Καλλικλεῖ, ἐπειδὴ τῇ τούτου 

ῥήσει πρὸ μικροῦ εὖς παραίνεσιν ἐχρήσατο. 
10 40. δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν] ὡς οὐδὲ φράσαι ὄννα- 

µένου τοῦ Καλλικλέους, ἅπερ ἐθέλει, ὁ Σωκράτης κα- 
Βάπτεται. 
1. ἔχε δὴ αὐτοῦ] ἀνεὶ τοῦ µέμνησο τῶν ῥηθέν- 

των. A. 

15 25, ἀθρόοι] ἀντὶ τοῦ ἁμοῦ. οὐ γὰρ εἴ τι πολύ, 
τοῦτο καὶ ὁμοῦ. διὰ τοῦτο οὖν πολλοὶ ἀθρόοι φησίν. 

935, 10. ἀεὶ ταὐτὰ] οἰκειότερον γὰρ ἐπιοτήμης τὸ ὧεὶ τὰ 
αὐτὰ περὶ τῶν αὐεῶν λέγειν ἢ τὸ ἕτερα. 
39, τί ἢ τί ὁ Καλλικλῆς συνεὶς τούτων οὐδέν, ὑπο- 

λαβὼν δὲ διαἰρεσίν τινα περιέχειν τὴν ἐράτησιν τοῦ 
Σωκράτους, ἀξιοῖ σαφῶς αὐτὸ εἰπεῖν, τί ποτέ ἐστιν 

ἑκάτερον ὧν ἀντιδιαιρεῖν βούλεται. διόπερ φησὶ τί 

ἢ τί. 

b, Ἡ. ἡδὺς εἴ) κατ εἰρωνείαν τοῦτό φησι Καλλικλῆς. 
δ. οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοίη) ἀντὶ τοῦ οὐδείς ἔσειν 

ὃς οὐκ ἄν µοι µαρτυφήσειεν ὅτι λέγων τοὺς σώφρονας 
οὐ Ἰέγω τοὺς ἠλιθίους: τουτέστιν οὐδείς ἐστιν ἀνθρά- 
πων ὃς τοὺς σώφρονας ἠλιθίους λέγει. πρὺς ὃν ὁ 
Καλλυιλῆς τοὐναντίον φησίν, ὅτι πάνυ πολλοὶ οἱ τοὺς 

σώφρονας Λέγοντες ἠλιθίους. 
1. ἐπεὶ πῶς ἂν] ἐντεῦθεν ὁ περὶ τῆς τελικῆς αἰίας 

τῶν ἠθικῶν λόγορ. ἔσει δὲ ἀρχὴ κατὰ Σωκράτην τὰ- 
γαθά, κατὰ δὲ Καλλυιλέα αἰσγρὰ ἡδονή. 

398. ἐπικουρίαν] ἢ τὴν ἐκ πλούτου καὶ περιουσίας, ἢ 
τὴν ἐκ τῆς παρὰ τῷ Καλλικλεῖ καλουμένης φρονήσεώς 
τε καὶ ἀνδρίας. 

3τ. οὐκ ἀγεννῶς]) ἀνεὶ τοῦ ἀτενῶς καὶ ἀκάμπτως. 
38. παῤῥησιαζόμενος) ἀντὶ τοῦ μετὰ παῤῥησίας ἆπα- 

ρακαλύπτως ὁμολογῶν. 

«0-36, 1. οὐκ ἄρα] ἀπόδειξις δι ἐπιχειρημάτων ἕξ, τριῶν 

αἳν ἐνδόξων, τριῶν δὲ πραγαατειωδεστέρων" ὧν τῶν 
ἐνδόξων τὸ πρῶτον ἐκ τῆς τῶν πολλών Δόξης εἴληπται. 

δ. ὥς γε σὐ λέγεις; ἐν τῆς τῶν ποιητῶν ἢ τῶν Πυ- 
Φαγορείων. 

Β. τὰ ἰαμβεῖα ἐκ τοῦ Φρίξον τοῦ δράματος Εὐρι- 
πίδου: 

εἰς ὅ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἔσει κατθανεῖν, 

τὸ κατθανεῖν δὲ ζὴν κάτω νοµίξεαι; 
τῷ ὄνει ἴσως) τὸ ἴσως περὶ τοῦ ἀληθῆ εἶναι τὸν 

19 
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13, 

1. Ἱππώναξ] {. 84. Sehneidewe ν 
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ἐν τῷ μύθῳ λόγον ἢ μή: τὸ δὲ τῷ ὄντι, ὅτι ὃ γε 
μῦθος αὐτὸ τοῦτο τῷ ὄντι καὶ διατεταµένως διισχυ- 
ρίζεται, τὸ Θάνατον εἶναι τῆς ψυχῆς τὴν μετὰ τοῦ 
σώματος ζωήν. 

14. κομφὸς) οὐ τὸν πιθανὸν ἁλλὰ τὸν τεχνικὸν ἢ 5 
σπουδαῖόν φησι. Σικελικὸς δ᾽ ἤ Ἰταλικός, οἷον Eu- 
πεδοκλῆς. Πυθαγόρειος δ᾽ οὗτος ἦν, ὑπῆρχε δὲ Άκρα. 
γανεῖνος' ᾽Ακράγας δὲ πόλις Σικελίας, ἀπὸ τοῦ πλη- 
σίον ποταμοῦ κεκληµένη, ἀφ' ᾗς οὗτός τε καὶ Ὁλύμ- 
πιος ὁ μελοποιός. -- Σικελὸν δὲ ἢ ̓ Πεαλικόν φησιν, 1ο 
ἐπειδὴ πλησίον Σικελίας Ὁ τε Κρότων καὶ τὸ {Τετα- 
πόντιον, αἳ πόλεις οὗ οἱ Πυθαγόρειοι διέτριβον, αἳ 
τῆς ἸἹταλίας εἰσίν. 
41. ἀμύητοι ἡμεῖς οἱ τεθνεῶτες, οἱ ἐν σώματι ζῶντες. 
38. ὕδωρ] τὸ ῥευστὺν καὶ ἄστατον τῶν ἡδονῶν. 
30. ἐκ τὸῦ γυμνασίου φησὶ τοῦ αὐτοῦ, ὅτι τὸ μὲν 

πρὸ αὐτοῦ ἐπιχείρημα ἐν μύθου προῆκται σχήµατι, 

τοῦτο δὲ ἐν παραδείγματος. ἦν δὲ ἐκενο μὲν τῶν 
Πυθαγορείων οὐκεῖον, τοῦτο δὲ Σωκράτους, ὡς σα- 
φἑστερόν τε καὶ πληκτικώτερο». 

3τ. σκόπει γὰρ] ἐνεεῦθεν αἳ πραγµατειωδέστεφαι, 
ὧν τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα ἀπό τινος εἰκόνος ἄρχεται. 
40. οἶνον μὲν ὡς τροφιµώτατον, γάλα δὲ ὡς πρώ- 

την τροφή», μέλι δὲ ὡς τὴν ἐν τῇ τροφῇ γλυκυθυµίαν 
παρείληφεν. 

44. πληρωσάμενος] οὐκ ἐμπλησθεὶς ἀλλὰ προσδεὴς ὤν. 
b, 18. χαραδριὸς ὄρνις εις, ὃς ἅμα τῷ ἐσθίειν ἐκκρί- 

ει. εἰς ὃν ἀποβλέψαντες, ὡς λόγος, οἱ ἠκτεριῶντες 

ῥᾷον ἁπαλλάετονται" ὅδεν καὶ ἐγκρύπτουσιν αὐτὸν οἱ 

πιπράσκοντες, ἵνα μὴ προῖκα ὠφελῶνται οἱ κάµνοντες. 3: 

καί µιν καλύπτει" μῶν χαραδριον περνάς: 
ὥς φησιν Ἱππῶναξ. 

19. λέγεις οἶον] τοῦτο ἐκ τοῦ ἀπεμφαίνοντος πρόεισιν. 
36. μή ἀπαισχυνῇ; ἀντὶ τοῦ μὴ αἰσχυνθείης. 
38. κνησιώντα) ἐπιθυμητικῶς ἔχοντα τοῦ κνᾶσθαι, 15 
ὃ ἐστι κνήθεσθαι. : 
34. ἀνδρεῖος) ἀντὶ τοῦ ἀναιδής, κατ εὐφημίαν. 
45. κιναίδων] ἀσελγῶν, μαλακῶν. καὶ κιναίδα ἡ πόρ: 

νη, καὶ ἡ ἀοχημοσύνη, ἀπὺ τοῦ ὀρνίου τῆς ἴὔγγος, 
ὃ καὶ κιναίδιον καλεῖται. 

5 

ο 

301, 9. ἵνα Δή μοι) τοῦτο φησίν' ἐγὼ μῖν ἕτερον εἶναι 
τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἡδέος διανοοῦμαι: ἀλλ) ἵνα μὴ ἀσύμ- 
φωνος ὦ ἑαυτῷ, ταῦτα εἶναί φηµι τὰ αὐτά. 

14. τοὺς πρώτους λόγους) τοὺς ἑαυτοῦ δηλονότι, ἐν 
οἷς ἐμέμφετο Γοργίαν καὶ Πῶλον ὥς παρὰ τὰ ὅο- 
κοῦντα αὐτοῖς δν αἰσχύνην ἀποκριραμένους, αὐτὸς δὲ 
ἐπηγγέλλετο παῤῥησιαζόμενος πᾶσαν ἐρεῖν τὴν ἀλήθειαν. 
18. αἰνιχθέντα) τῷ }ὰρ τοῦ κιναίδων βίου ὀνόματι 

κακὰ πολλὰ συνεσηµαίνετο. 

οπι. b. — 46. Φρίξου) ἔε. ΧΙΥ. coll. Ποινῖδου {. ΥΠ. Dind. 

1) 
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30, ὦ συφώτατε οὐ] κατ εἰρωνείαν ὑπὸ Καλλικλίους 
εἴρηται, ὡς φησὶ Πλούταρχος. 
40. Αχάρναι ὀῆμος Οὐνηΐδος, ἐξ οὗ οὗτος. 
48. Σωκράτης) τοῦεό φησι Καλλικλῆς καθ ὁμοιότητα 

π.δωκράους. 

48. ᾽λωπεκὴ ὅῆμος ᾽Αντιοχίδος, ἐξ οὗ οὗτος. 
40. τοὺς εὖ πράετονεας) τὸ ὦγαθον καὶ κακὸν εἰπεῖν 

βουληθεὶς τὰ µετέχοντα λέγει. 

υ, 39. Jor ἀντὶ τοῦ ἡδόμενον ληπτέον. 
10338, 18. αὐθάνη οὖν τὸ συμβαϊνον) εἰ πφοηγεῖεαι μὲν 

ἐν τῷ ὄνψῃν λύπῃ, ἐν δὲ τῷ πίνει ἐπιγίγνεται ἡδονὴ 
καὶ συνυπάρχει αὐτῇ, ἅμα μὲν οὐ παραγέγνεται τι- 
ραντία, χαθὼς ἐν τῷ Φαίδωνι τῇ λύπῃ φησὶ τὴν ἠδο- 
νήν, ἅμα δὲ σύνεστι, καθὼς ἐνταῦθα λέγε. καὶ οὐ 

15. μάχεται ἑαυτῶ, εἴπερ ἄλίο μὶν τὸ ἅμω παραγίγνε- 
σθαι, ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐπὶ τῶν ἐναντίων εὐρεῖν, ἅλλο 
δὲ τὸ συγεῖναι, ὃ ἔσειν ἐπ αὐτῷ ἐγχωφοῦν. 

35. τὺ ὠκκίζεσθαι ἐκ γυναικὸς εἰῳῆσθωί φασιν Ακκοῦς 
καλουμέτης, ἣν οὕτως εὐήθη Λέχοναιν ὡς ἀπὺ τοῦ 

αυ ο ἱστοῦ θοιμάειον καθελοµένην ἡμίεργον ἀμφιέσασθαι, 

εἷς τε τὺ κώτοπτρον βλέπουόαν πφὺς τὴν παφ αὐτῆς 

ἔμφασιν εἰς αὐτὸ γινοµένην ὧᾳ ἕτέρᾳ προσλαλεῖν γυ- 
γαικί. µέανηται ταύτης  Έρμιππος ἐν ᾽αθηνᾶς γοναῖς 

καὶ "άμϕις ἐν τῷ ὁμωρύμῳ αὐτῆς δράμµαει. ὠκκίζη 
οὖν φηοῖν ἀντὶ τοῦ ἀνοηταίνεις οἷα γυνή, μή εἰδίναι 

πφυσποιούµενος. 

303. ἔχων ληφεῖρ) ἀντὶ τοῦ ὑποκρίνη ἄνοιαν. 

34. σοφὀς; ἀνόητος, κατ εὐφημίων. 

44. τὰ μικρά τε καὶ στενὰ] οὕτως ἀπέσχωπτον οἱ 
30 σοφιστικοὶ ῥήτοφες τοὺς ὀταλεκτικους λόγους" καὶ Ἱπ- 

123 

πίας τοῦν περιτµήματα αὐτοὺς ἐκάλεσεν. 

40. τὰ μεγάλε γε µεμύησαι, πριν τὰ σμικρὰ! ὄηλον- 

ότι μυστήρια. διστὰ ην τὰ µυοτήφια παρ ἀθηναίοις, 
καὶ τὰ μῖν μικρώ ἐκαλεῖτο, ὥπερ ἐν ἄσεει ἑτέλουν, τὰ 

46 δὲ μεγάλα, ὥπερ Ελενσῖνι ἤγετο. καὶ πρότερον ἴδει 
τὰ μικφὰ µυηθῆναι, εἶτα τὰ μεγάλα" ἄλλως δὲ τῶν 

µεγάίων μετασχεῖν οὐκ ἦν Ὀεμιτόν. ἐτελείτο δὲ ταῦτα 
καὶ Anot καὶ Κόρῃ, ὅτι ταύτην μὶν ΠΠούεων ὡφπά- 
ξειε, Anot δὲ µιγείη Ζεύς' ἐν οἷς πολλὰ μῖν ἐπράτ- 

1ο τετο αἰσχρά, ἐλέγεο δὲ πρὺς τῶν μυουμένων ταῦτα 

οκ τυµπάνου ἔφαγον, ἐκ κυμβύλου ἔπιον, ἐνερνοφό- 
φησα« [κέφνος ὁὲξ τὺ λίκνον ἤγουν τὺ πεύον ἑσοτίν) 

» ὑπὸ τὸν παστὸν ὑπεδνον « καὶ τὰ ἑξῆς. 

2498, 1. παφοιµία, δίς καὶ τρὶς τὸ καλόν, ὅτι χφή 
Γι περὶ τών καλῶν πολλάκις ἀέγειν. Ἐμπεδοκλέονς τὸ 

ἔπος, ἐφ᾽ οὗ καὶ ἡ παροιμία" φησὶ γὰρ 
καὶ δἱς γάρ, ὃ δει, παλόν ἐἔσειν ἐνιοπεῖν. 

15. οὐκοῦν ὁμοίως] ὑπεφθετέον τὴν ἀίξιν οὕτως : 
σὐκοῦν ὁ κακὀᾳ ὁμοίωφ' εἶεα τὰ ἑξῆν. 
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39. πα]αιὸν λόγον) τὺν παφοιµεώδη φησί. βούλεται 
δὲ οὗτος τὸ πάσῃ εύχῃ τῇ προσπιπτούση χρῆσθαι πρὸς 
τὰς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας. 

3130, 11. οὐ ἐκ τρίεων] τὸν Γοργίαν καὶ Πῶλον ὡς ἕνα 
ἔλαβεν. 5 
443. τῶν ἁγαθῶν] µέχφι τούτου ὁ περὶ τοῦ τελικοῦ 

αἀίου, τοντέστι τοῦ ἀγαθοῦ, τῶν ἠθικῶν ἀργῶν 
λόγος. 
10. ἀρ οὖν] ἐνεεῦθεν ὁ περὶ τῆς εὑρετικῆς τέχνης 

αὐτοῦ, τάξιν εἰσαγούσης καὶ κόσμον ταῖς ψυχαῖς, ἤ ]α 

ἐστι δικαιοσύνη καὶ σωφφοσύνη καὶ ὅλως ἀρετή. 

23. παφασκεναὶ] οὐ τέχνας, οὐκ ἐμπειρίας εἶπεν, 

ἁλλὰ τὸ µέσον τούτων, τὰς παρασκευάς, ὥσπερ ἐν τοῖς 
πρόσθεν τὰς ἐπιτηδεύσεις. . 
20. τῶν μὲν] τῶν παρασκευών δηλαδή. 15 

37. ἁιὸς ἦν ἐπώνυμον παρ Αθηναίοι ὁ φίλος, 
ἐκ τοῦ εἶναι τῶν φιλικῶν καθηκόντων αὐτὸν ἔφορον. 
34. ὁ δή σύνδεσμος ἐμφαντικὸς εἰρωνείας ἐστίν. 
38. ἴσως οὖν) ὕρα τὴν παράδοσιν τῆς τῶν πραβλη- 

µάτων τάξεως, ὅει πρῶτον δεῖ διαιρείσθαε, εἶτα τὴν Ἄν 
διαφοφὰν τῶν διαιρεθένεων ἐλεῖν, καὶ τρίτον ὁποῖον 

βέλειον. 
h, Β. ἡ ὅ” ἑωερικὴ] τούτω προσθετέον ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
τέχνη εἶναι. 
Β. ὕτι ἡ μὲν τούτου) τὰ κατὰ πᾶσαν δεωρούπενα Ἡν 

τέχνην ταῦτα, γνῶσις τοῦ πράγματος περὶ ὃ σπουδά- 

ζει, ἐπίσκεφις αἰτιῶν δι ἃς προσφέρει ἑκάστοις ἅ 

πφοσφέρει, ὠπόδοσις λόγου τούτων ἑκάστου, 

14. διαριθµησαμένη! ἀντὶ τοῦ διακρίνασα ἡ διαλογι- 
σαμένη. ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ δὲ εἴρηται, ἐπειδὴ καὶ οἱ 9ο 
ὠριθμοὶ διακέκφινεαι ἀπ ἀλλήλων καὶ πάντα κατ 

αὐτοὺς διατέτακται, ὡς ὁ Πνδαγόφειος διδάσκει λόγος. 
28. σὺ δὲ δὴ] ὦςᾳ Γοργίου καὶ Πώλου τὰ αὐτὰ ἤδη 

ουγχαρησάνταν. 
80, οὐκ ἔγωγε] ἔμφασι ἔχει τοῦ μὴ ώρνθω αὐ- 15 

τὸν οἷς ὁμολογεῖν ἀναγκάδεται. 

40. κιθαρισεικὴ] αὐλητικὴν μὲν πᾶσαν ἐκβάλλει τῶν 
ὀρθῶν πολιτειῶν, κιβαριστικὴν δὲ οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ 19 

τὴν ἐν τοῖς ἁγώσι µόνην. οἶδε γὰφ ἄλλην, ἣν σώζειν 
τὰς πολιτείας νενόµικεν. “ 

32Η, 10. ἡ σεμνὴ] ὧᾳ εὐδοκιμοῦσα μᾶλλον τῶν ἄλλων ες 
μονσικῆς εἰδῶν κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρύνους. ἠοτέον δὲ 

ὅτι ἡ τραγωδία, κολακεία τις οὖσα, ὑπὸ τὸ σοφισει- 
κὸν ταύτης εἶδος τέτακται, ἅτε δὴ γνώµας ἀποφαινο- 

µένη καὶ περὶ δικαίων καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν ὑφηλο- ας 
λογουµένη: ἢ καὶ κατὰ τὺ δηµηγορικόν, καθ᾽ σον 
καὶ αὐτός φησιν, εἴ εις αὐτῆς τὰ µέτρα περιέλοι, µη- 
δὲν ἕτερον αὐτὴν φανῆναι ἢ δηµηγορίαν, ἐπειδὴ καὶ 
παθών ὑπερβαλλόντων κινητικαὶ ὀἀμφότεραι. 
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465. τί ὅ)) ἐντεῦθεν τῆς δηµαγωγικῆς ῥητορικῆς ὅδια- 
βολή. 
b, 1. ἐλευθέρων ἀνδρῶν] εοῦτό φησι πρὺς ὠντιδια- 
στολἠν τῶν ἐν τοῖς θεάτροις ὄχλων, διὰ μὶν τῶν ἔλευ- 

5 θέρων τοὺς δούλους περιελών, διὰ δὲ τῶν ἀνδρῶν 
παϊδάς τε καὶ γυναίκας. 

21. τί δὲ Θεμιστοκλέα] ἡ τάξις τῶν δηµαγωγῶν ου 

πρὸς τὸν χρόνο», πφρὺς δὲ εὺν τρύπον αὐεών. πρῶτον 

γὰρ Θεμιστοκλία φησῖν ὡς μᾶλλον κατὰ νοῦν καὶ λο- 
ιο Ἰισμὸν τὰ τοῦ πολέμου διαθέµενον, Νίμωνα δὲ δεύτε- 

ρον ὡς ἐκείνῳ παραπλήσιον, ἠωτιάδην δὲ τρίτον ὦξ 
τύχη μάλλον ἢ γνώµῃ τῶν πολεµίων κρατήσαντα. Πε- 

ρικλέα δὲ τελευταῖον, ἐπειδὴ πολὺς ἦν ὁ περὶ αὐτοῦ 
λόγος, καὶ δι) αὐτοῦ τὸν Σωκράτην μάλιστα προσάξε- 

5.  σθοι ἠλπισεν. 

127 349, «8. δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη] τῷ μὶν νοµίμῳ 
τὴν δικαιοσύνην ἀπέδωκε, τῷ δὲ ποσµίῳ τὴν σωφρο- 

σύνην. 
b. 41. αὐτὸς γνώση) ἀντὶ τοῦ εἴ τι θέλεις, ποίει" ἐμοὶ 

“ο Ὑάρ οὐ µέλει. 
40. κεφαλεν] αἵἴριγμα τοῦτο τῶν παλαιῶν τε καὶ σο- 

φῶν ὠνδρών, τὸ τέλεον πανταχῇ τεετιµηκύτων" ἔξαι- 
ρέτως δὲ ἐν τοῖς περὶ τὸν λογιομὺν τὺν ἡμέτερον, ὃν 

μῖθον ὀνομάσαντες, ὅτι καὶ τὸν λόγον οὕτως ἐκάλουν, 
ο κεφαλὴν αὐτοῦ τὸν γοῦν αὐίστονται, οὐδὲν ἄλλο διὰ 

τούτου παρεγγνῶντες ἢ πάντας ἡμῶν τοὺς λογισμοὺς 
πρὸς ἓν τέλος βλέπει», τὴν κατὰ νοῦν ἐνέργειαν. 

9431, 7. Ἐπιχόρμον, οὗτος ὁ Ἐπίχαρμος γέγονε κωµῶδο- 
ποιός, καὶ εἰσήγαγά τινας ἓν ἰδίῳ ὄράματι δύο διαλε: 

πο Ἰομένους πρὀς ἀλίήλους, καὶ ὕστερον ἕνα τῶν δύο 
πάλιν τὰ τῶν δύο δναἰεγόμενον. 

36. ἕως αὐτῷ ; τὸν ὑπὶρ φιλοσοφίας λόγον βουληθῆ- 
γαι ἄν φησιν εποδοῦναι Καλλικλεῖ, ὥσπερ ὁ ᾽Αμϕίων 

306 τῷ Ζήδῳ τὸν ὑπὶρ µοησικῆς παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ. 

35 34. ἐξ ἀρχῆς, οὐ τοῦ διαλόγου φησί, τοῦ δὲ τελικοῦ 

αἰτίου τῶν ἠθικών ἀρχῶν. εἰ δὲ περὶ τοῦ τέλους µά- 

λιστα προκειµένης τῆς ζητήσεως, περὶ τῆς ποιητιῆς 

αὐτίας καὶ τοῦ εἴδους ἐνδιτριφε, θαυμάζειν οὐ χρή. 

128 τὸ γὰρ ἀγαθόν, ὅπερ τὸ τέλος ἐστίν, ἄῤῥητον καθ’ 

0 αὐτὸ, διόπερ ἑνταῖθα μῖν διὰ τῆς ἀποφίσεως, ὧν 
δοκεὶ εἶναι, ὅτι οὐκ ἐσεῖν ἠδονή, δηλοῦται: ἐν Παρ- 
μενίδῃ δὲ τελεώτερον οὐ περὶ ἀγαθοῦ τινὸς ἆλ1’ ἁπλῶς 
περὶ ἀγαθοῦ ποιεῖται τὺν λόγον, ἐν Πολιτεία δὲ δὲ 
ἀναλογίας τινός. νονὶ δ' ἐνταῦθα διὰ τῆς ἐπιστήμης 

αὔ καὶ τοῦ εἴδους, ὃ µόνως ἐξ ἀνάγκης παραγίνεται. τοι- 

οὔτον δέ τινα τρόπον καὶ ἐν Φιλήβῳ: διὰ νοῦ γὰρ 
καὶ τῆς ἀληθοῖς ἠδονῆς. ποιητικὴν δέ φαµεν αἰτίαν 
τὴν ἐπιστήμην τῶν καἰῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ δικαίων, 
εἰδικὴν δὲ αὐτὰ ταῦτα, τελικὴν δὲ τὸ ἀγαθόν. 

0. Εὐριπίδη] Vid. ad 3928, 33. 
35. Ἀόμοις] VI. 767 υ. 

30. οὐ εαὐτὸν] ἐντεῦθεν ὁ Σωκράτης ἑαυτῷ απο- 
κρίνεται. 

40. ἁλλὰ μὴν) τοῦτο Όπερ ἐλέγομεν, ὡς ἄῤῥητον αὐτὸ 

τὸ ὦγαθόν, διὰ τοῦ προπαραγενέσθαι τὴν ἀρετὴν δη- 
λῶσαι βούλεται, ᾗ καὶ µόνῃ καὶ ἐξ ἀνάγκης συψέπεται. 8 
40. αλλὰ τάξει) τῆς ἀρετῆς εἶδος τὴν τάξιν καὶ τὴν 

ὀρθύτητά φησι: τὸ δὲ ποιητικὸν τὴν τέχνην, ἥτις ἐφ᾽ 

ἑκάστω τέτακται πράγματι. 
b, 35. οὔτε διώκειν τὰ κακά δηλονότι, οὔτε φεύγει 
τὰ ὧγαθά. ταῦτα γὰρ οὐ προσήκει αὐτῷ, εἰ μὴ πρὸς ιο 

ἀρετὴν καὶ εὐδαιμονίαν φἑροι. 
85. ὡς ἴχει ποδῶν) ἀνεὶ τοῦ, ὅσον δυνάµεθα, ὀφεί- 

Άλομεν φυγεῖν τὰς κακὰς πφάξεις. κατ ἀναλογίαν οὖν {39 
εἶπε πόδας ὥσπερ πύδας Ἴδης τοῦ ὄρους φαμέν. κατὰ 

ζωήν οὖν φεύγωµεν τὰ κακά, μὴ ποσίν, ἐπεὶ καὶ ὁ 15 

Πλωεῖνος ἀνάγεσθαι λέγει τὰς ψυχὰς οὐ ποδὶ ἁλλὰ 
ζωῇ. 

40. ὁ σκοπὺς, σκοπὺς καὶ τέλος τῇ σχέσει µύνον ὅια- 

φίέρουσι. σκοπὸς μὲν γάρ ἐστι ἡ ἀρχή, τἷλος δὲ σκο- 

πὸς εἷς ἐνέργειαν ὠχθείς. ἢ σκοπὰς τέλος ἀγέχβατον, 4 
τέλος δὲ σκοπὸς ἐκβεβηκώς. 

9Η, 2. οἳ σοφοί ) σοφοὺς ἐνταῦθα τοὺς ΓΠνβωροφείους 

φησί, καὶ διαφερόντως τὸν Ἐμπεδοκλία, φάσκοντα 

τὴν φιλίαν ἑνοῦν τὸν σφαἴρον, ἐνοποιὸν εἶναι. τοῦτο 

δὲ πρὺς τῇ μιᾷ ἐσεὶ τῶν πιέντων ἀρχῆ. * 
Β. ἡ loötis ἡ γεωμετρική, τουτέστιν ἡ δικαιοσύνη. 

8. ταύτην δὲ τὴν γεωμετρική» ἀναλογίαν «ιὸς κφίσιν 
ἐν Νύμοις ἐκάλεσεν, ὡς δν αὐτῆς τῶν πάντων κενρι- 

µένων τε καὶ ὠὡρισμένων, ἰστέον δὲ ὅτι ἀριθμητικὴν 
ἀναλογίαν εἶναί φασιν, Όταν τριών ἀριθιιῶν ὠνίσων 30 

ὁ µίσας ὑπερέχῃ τε τῷ ἴσῳ καὶ ἑπερέχηται, οἷον β’ 
ὅἳ κ, γεωμετρυὴν δὲ ὅταν τριών ἀριθμῶν ὄντων 
εἰπίσωνι ὃν ἔχει λόγος ὁ πρῶτος πρὸς τὸν δεύτερον, 
τοῦτον καὶ ὁ δεύτερος πρὸς τὸν τρίτο», οἷον δ΄ ς᾽ 8’, 357 

ἁρμονικὴν δὲ, ὅταν τριῶν ἀριθμῶν ἀνίσων, ὡς ὁ35 
μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως ἴχῃ καὶ ἡ τῶν 

μειξόνων διαφορὰ πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων, οἷον β΄ 

76* 
29. ἐπὶ κόῤῥης) ἐπὶ κεφαλῆς ἢ γνάθου ἢ κροτάφου. 

κόῤῥην γὰρ καὶ κόρσην τὴν Όλην κεφαλὴν σὺν τῷ {ο 1909 
αὐχένι λέγουσε. τινὶς δὲ καὶ ῥάπισμά φασι τὸ ἐπὶ τῆς 
γγάθου αμβάνειν, ἁπτόμενον καὶ τοῦ κροτάφου. 

40. τέμνεσθαι) ἀνεὶ τοῦ ζημιοῦσθαι ἐνταῦθα, 
Ἡπ. ἐμὲ] τὸν ἐκ ψυχὲς καὶ σώματος Σωκράτη, οὐ 

τὸν κατὰ τὴν ψυχὴν µύνον. οὐ γὰρ Θεμιτόν, φηοὶν ο 
αὐτύς, ἀμείνονα ὑπὸ χείρογος βιάπτεσθαι. 

43. ἀγροικύτερον | τοῦτό φησι διὰ τὴν μεταφορὰν 
τῶν σιδηφῶν καὶ ἀδαμαντίνων λόγων. 

h, 5. εἶναι) προσυπακονστέον τὸ τοῦτο ἀκριβῶς οἶδα. 
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Β. εὖ οἷόν τε; ἐπειδὴ μεῖζον μεγίστου οὐκ ἴστι, διὰ 
εοῦτο τὸ εἰ οἷόν τε πρόσκειταε, 

10, ταύτην) την τῆς φυχῆς δηλαδή, δεντέραν δὲ τὴν 
τοῦ σώματος, καὶ τρίτην τὴν τῶν ἐκεόφ. 

15. καὶ τζλλα) περὶ τῶν νομιζοµένων ἀγαθῶν τοῦτο 
ἀέγεις οἷς καὶ τάξεν τινὰ ἓν Ἀόμοις ἐπέθηκεν, εἰπὼν 

ὑγίειαν, κάλλος, ἠαχύν, πλοῦτον. 

338Η, 16. σκυτοτόµον σχυτέα ἢ λωφοτόμον, σκυτοδεφὸν δὲ 
τὸν δερματοµαλάκτην ἡ βηρσυδέψφην. 

ιο904, 14. ἦν οὖν νόμος; τὸ ἦν καὶ τὸ ἐστιν χρορικὴν ἐμ- 

φαΐνει διαφοράν, ἵνα σηµάνῃ πρώτας καὶ δευτέρως 

ὑποσεάσεις" ὅτε δὲ ἀχρόνως εαῦτα δεῖ νοεῖν, ἐμφαίνει 
τὸ αεί ἐἔσειν. A. 
33, ὅτι ὁ συνέχων καὶ τὴν λοιπὴν ὄνάδα οὗτός ἐστιν 

ὁ 2εύς, πρὺς ὃν καὶ ὁ Πλούτων ἐπιστρέφεται" καὶ 

τὸν νοῦν προσείληφε καὶ τοὺς λόγους πάντων πρὸ τῆς 

δνάδος. A. 

94. «ία νῦν ἀκουστέον οὐ τὸν πρὸ τῶν τριῶν ἁλλὰ 

τὸν ἕνα τῶν τριών, πρὺς ὃν ἐπιστρέφεται ὁ Πλούτων 
καὶ οἱ ἐπιμεληταί, εἰσι δὲ δαίμονες κολαστικοὶ καὶ κα- 

Φαφρτικοί καὶ τελεσιουφγοί. A. 

4Ι. γυμνὸς ὁ πριτὴς οὐ µόνον τοῦ ὀστεώδους σώµα- 
τος ἁλλὰ καὶ τοῦ αερώδους φυράµατος, καὶ µόνον 

ἔχων τὸ αὐτοειδὶς ὄχηκα": οἱ δὲ πρινόµενοι γνμνοί μὶν 
τῆς παχύτητος τοῦ ὀστεώδους, περιφέροντες δὲ τὸ 

«έφιον φύραμα καὶ δεόµενοι καθάρσεως. A. 

IN IONXEM. 

204, 2. Ἔφεσος πόλις Ιωνίας. 

8. ᾿Ἐπίδανρος πόλις ἐν ἸΙλυρίδε. 

5. μῶν) μὴ αὖ, οὐ δή, ρα. 
δ. ῥαήωδούς φασι τοὺς τὰ Ὁμήρου ἔπη ἐν τοῖς 0ε- 

ἄτροις ἀπαγγέλλοντας. ἐκλήθησαν δὲ οὕτως, ἐπεὶ ῥά- 
βδους κατέχοντες δαφνίνας ὠπήγγελλον. ῥαφφδῆσαι 
λέγεται καὶ τὸ φλυαρῆσαι, ἢ τὸ ἁπλῶν λαλεῖν καὶ 
ἁπαγγεῖλαι χωρὶς ἔργου τινός. 

134 206, 44. Μαγνῆτιν) ΓΠπολεμαῖος ὁ µέγας ἐν ζ΄ τῶν γεω- 

γραφικῶν ἡὑφηγήσεών φησι κατὰ τὴν ἐκτὸς Γώγγου 
ποταμοῦ ἸΙμδικὴν μετὰ καὶ ἄλλων νήσους τινὰς Σατύ- 

ρων εἶναι τρεῖᾳ, ὧν τοὺς ἐνοικοῦντας οὐρὰς ἔχειν ὁποίας 

διαγράφουόι τῶν Σατύρων. φέρονται δὲ συνεχεῖς καὶ 

ἄλλαι δέκα νῆσοι, καλούµεναι ΛΙανιόλαι, ἐν αἷξ φασὶ 

τὰ σιδηροῦς ἔγοντα Πλους πλοῖα κατέχεσθαι, µήποτε 

τῆς Ἡρακλείας λίθου περὶ αὐτὰς γεννωμένης, καὶ δια 

τοῦτο ἐπιούροις ναυπηγεῖσθαι: κατέχειν τε αὐτὰς ὧν- 
Φρωποφάγους. «ιαγενιανὸς δὲ Ἠαγνῆτιν μὲν πλανᾷν 
λέγει τὴν ὄψιν λέδον, ες εἴη ἀργύρω ἐμφεφής, τὴν 
δὲ ᾿Ἡρακλεῶτιν ἐπισπᾶσθαι τὸν σίδηρον. 

3208), 19. Πρώμνειος οἶνος ἤτοι ὁ ἀπὺ τῆς Πραμνείας 8 
ἁμπέλου, ἢ ὁ πφαῦνιων τὺ μένος. τικὶς δὲ, ἐπειδὴ ἐν 

Πράμνη πρῶτον ἐφυτεύθη ἄμπιλος τῇ ἐν κάρω, 
19. κνῆ τορὺν κνήστει; ἔκοπτε τυρὺν ποπίδι. 

1Ν PIIIFDIM. 380 

90019, 393. πειρασόμεβα) πειρώμεβα. 

909, 3. ὥσπερ μῦδος, ἀπολύμενος, ὁ μῦθος ἀπώλετο. 10 

τούτῳ χρῶνεαι τῷ λόγω οἱ λγοντές τι πρὺς τοὺς μὴ 

προσέχοντας. µέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ Αφατῖνος ἐν 4ρα- 
πέτισι καὶ Αράτης «Ίαμία. 

b, 94. μὴ κωεῖν κακόν εὖ κείµενον, ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς 
ἐξ ὠγνοίας πράματα ἐγειρόντων. ταύτης µέμνηται καὶ 18 

Ἱπερείδης ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ πρὺς Αριστογείτονα" μκαὶ ο 44 

οὐδὲ ἐκ τῆς παροιµίας δύνασαι µωνθίνειν τὸ μὴ κι- 

ir κακὸν εὖ κείµενον.α μετῆκται δὲ ἐκ τοῦ ἐν Ῥόδω 
Κοϊοσσοῦ, ὃς πεσὼν πολλὰς οὐκίας κατέσεισε. βασιλέως 
δὲ ῥουλομένου αὐτὸν ἀναστῆσαι, φοβούμενοι οἱ ᾿Ρόδιοι αν 
μὴ πάλιν καταπέσῃ, τὸ πφοκείµενον ἐπεφθέγξαντο. 

ΤΙ ἵε, M. γενούστης ὁ οἷον γεννήτης, ἢ συγγενής, ἢ 
Έγγονος, ὧν τὸ τελευταῖου ἐκδέχεσθρι ἄμενον, ἢ ὁ 
οἷον γεννητικός. γεννῆται δὲ οὐχ οἱ ἐκ γένους καὶ ἀφ' 
αἵματος προσήκοντες, ολλ οἱ ἐκ τῶν γενῶν τῶν συν- 39 

νερεμημµένων εἰς τὰς φρατρίας. οὗτοι δέ εἶσε, καθάπερ 

οἱ δηαόται καὶ φφάτοφες, γόµω τινὶ ἔχοντες κοινωνίαν. 

τὺ δὲ γένος ἔχει ἄνδρας ἀ΄. αἳ δὲ φρατρίαι ἐκαλοῦνεο 

τριτεῦς, ὅτι τεσσάρων πυλῶν οὐσῶν εἰς τρία ἑκάστην 
διίλον µέφη, τὰς μὶν φυλὰς ὅ' κατὰ τὰς ὥρως τοῦ an 
ἐνιαντοῦ, τὰς δὲ φρατρίας καὶ τριττύας ὀνοκαίδεκα, 

οἷον µῆνας, τὰ δὲ γένη ἆ΄ ἐν ἑκάστη φφατρία, καθά- 
περ ἡμέρας τῷ’: δωδεκάκις γὰρ 1’ τξ’. 

984 5. μηδὲν ἄγαν) ἑνὸς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὠπόφθεγμα, 

ὅμοιον τῷ μηδὲν ὑπὶρ τὸ µέτρυν. 15 
9428, 3. πέλας; τοῖτο καὶ τοπικῶς τώόσεται καὶ χρορικῶς 

καὶ ἐπὶ συγγενείας. Θουκυδίδης γοῦν ἐπὶ Λερκυραίων 42 

εἴρηκε πέλας, διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι ἀλλήλοις τὰ 
/αυτικά, 

14. γνώθι σαυτόν, ἐπὶ τῶν ὑπὲρ δύναμιν κομπαζόν- ο 19} 

των. λέγουσι δὲ οἳ μὲν Χίλωνος εἶναι τὸ ἀπόφθεγμα, 
οἱ δὲ άῤνος εὐνούχου τινὺς γεωκύρου" οἱ δὲ φασιν 

33 οἱ 35. ὀσεεώδους Βουκίας: ὀσερεώδους b. — 34. ἐν Ἰλλυρίδι Ἠοο de Rpidamuo verum est, de Epidauro non 
Ἱουν. Βαιτ. 

13. ἀραπίτισι; ſr. ΧΙ. Mein. — 15. Ααμία, {. IV. Mein. — 1ο. περίδης b. — 43. ώῤιος 519). 
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ὅτι Χίλωνος ἐρομένου τὸν θΘεὸν τί εἴη ἄριστον, εἶπεν 
ἡ Πυθία τὸ γνῶθι σαυτόν. 

247. Β. προσαγώγιον τεκτονικόν ἐστιν ὄργανον, ὃ προσά- 
Ίγοντες εὐθ ύνουσι τὰ σερεβλὰ ξύλα. 

6 44. τευταζόντων) πραγμµατευομένων, ἐπὶ πολὺ διατρι- 

βόντων ἐν τῷ αὐτῷ, φρονειζόνεων, ἢ ἐπιστρεφῶρ τι 
πφαπτόντω», ἢ ἐνεργούγτων, ἢ οπουδαζόντων" ἅπαντα 
γάρ ὀυνατὸν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐκδέξασθαι. σηµαίνει 
δὲ καὶ τὸ ἠαυχαξύντων, καὶ ἔτι τὸ σκευωρουµένων, ἢ 

α ατραγγενοµένων, G ἐστι σκολιῶς διακειµένων, πρὸς 

τούτοις καὶ ταυτολογούντων ἢ φλναφούντων" πολύση- 

aAos γὰρ ἡ λέξις δε. 
3898, 7. οἱ περισπωµέτως ἑαυτῷ, ὡς ἐνταῦθα" ὀξυτόνως 

δές οἳ τινες. σηµαίνει δὲ καὶ εὐ ὕποι, 
90, Β. δόξα σημαίνει τὸν παρὰ τῶν πολιῶν ἴπαινον. 

τάττεται δὲ καὶ ἀντὶ τῆς δοκήσεως, τουτέστιν ἀντὶ τῆς 
48 κατ ἀριτὴν ὑπολήψφεως. διαφέρει δὲ εὐκλείας, ἐπεὶ 

ἐκείνη ἐστὶ παρὰ τῶν ἀγαθῶν, δόξα δὲ ὁ παρὰ τῶν 

πολ]λῶν ἔπαινος. 

3 ὓς 18. µισγαγκεία ἡ µίξις, ὅπου ποταμοὶ ἢ ῥύακες 
συμβόλλουσιν. 

2991, 81. τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι] ἐκ μεταφορᾶς εἴρηται 
τοῦ ἐν ταῖς συνουσίαις ἔθους"' Σοφοκλῆς ἐν Νανπλίῳ 

καταπ]έονει. ἐκιρνῶνεο γὰρ ἐν αὐταῖς κρατῆφες τρεῖς. 
1. καὶ τὸν μὲν πρῶτον «Φιὸς ᾿Ολυμπίου καὶ θεῶν ᾿Ολυμ- 

πίων ἔλεγον, τὺν δὲ δεύτερον ἠρώων, τὸν δὲ τρίτον 
σωτῆρος, ὡς ἐνταῦθά τε καὶ δὴ καὶ ἐν Πολιτεία. 

ἴλεγορ. δὲ αὐτὸν καὶ τέλειον, ὡς Εὐριπίδης Ανδρο- 

αέδο καὶ Αριστοφάνης Ταγηνισταῖς, 

IN ΜΕΝΟΝΕΜ. 
367 

30394, ὅ. Θεεταλία χώρα τις ὑπὸ τὴν Μακεδονίας ἐπαρτίαν. 
οἳ ὅ ἀπ᾿ αὐτῆς Θετταλοί. 
Β. Ίάρισσα πύλες Θετταλίας. 

10, ᾽Αλενώδαι οἳ ἐν αρίσσῃ τῆς Θετεαλίας εὐγενέστα- 
τοι, ἀπὸ ᾿λεύου βασιλέως τὸ γένος ἴχοντες. 

5998, 18. περὶ τοῦ σχήματος) ἐλέγετο γὰρ ὅτι σχῆμά ἐἔσειν 
ὃ ἁεὶ χρύᾳ ἔπεται. αὕτη δὲ ἀγγοεῖσθαι ὑπέκειτο. 

ο, 3. ας γόης ἀπαχθείης) ας Μακοῦργος παραδοθείης 
εἰς τὸ δεσμωτήριον. 

300, 45. γινώσκεις τετράγωνο») σηµείωσαι τὸν παρὰ τῷ 

μ  ΠΜένωνι λόγον, οὗ καὶ ὁ δαιμόνιος ᾿Αρισεοτέλης µνη- 
μονεύει ἐν τῇ λογικῇ πραγµατείᾳ. 

ΒΟΗΟΙΑ ΤΝ ΜΕΝΟΝΕΝ, ALCIBIADEM PRNUM. 

b, 44. μὴ ταύτῃ μὶν] οὕτω γὰρ ἑτερόμηκες εἴη. 
908, 10. διπλάσιον] τοῦ τετράποδος. 

841. ἡμιον) τοῦ ἐκκαιδεκάτου. 
45. μισυ ταύτης) τῆς δίποδος δηλονότε. ἔστι δ᾽ ἓν, 
ὃ σὺν αὐτῇ τῇ δίποδι ληφθὶν τὴν τρίποδα ποιεῖ, κα: 5 
τά τε µῆκος καὶ πλάτος. 

b, 19. φετό] λέγων εἶναι τὴν διπλασίαν τῆς δίποδος. 
900, 11. ἵθρεφεί ὁ πατὴρ δηλονότι. 

h, 15. Ἡράκλεις) ἐπίφθεγμα θαυμαστικόν. ' 
9060, 18. ἐδιδάξατο καὶ ἐπαιδεύσατο δε ἑτέρου τὸν υἶόν' ιο 

αὐτὸς μέντοι Θεμιστοκλῆς δι) ἑαυτοῦ οὐδὶν τούτων. 
3080, 37. δεδεµένα ἡ) τῶν πάλαι δημιουργῶν πλαττόν- 

των τὰ ζῶα συμμµεμυκότας ἔχοντα τοὺς ὀφθαλμοὺς 

καὶ αὖ διεστηκύτας τοὺς πόδας, ἀλλ ἱστῶτα σύμποδα, 

«Ιαίδαλος ἄριστος ἀγαλματοποιὸς ἐπιγεγονὼς πρῶτος 15 

ἀναπετάνρνσί τε τὰ τούτων βλέφαρα, ὤὥς δόξαι βλά- 
πειν αὐτά, καὶ τοὺς πόδας, ὡς νοµίσαι βαδίζειν, διί- 
στησι' καὶ διὰ τοῦτο δεδέσθαι, ἵνα μὴ φύγοιν, ὡς 
δήθεν ἐμφύχων ἤδη γεγονότων αὐτῶν. τοῖς δεδεµέ- 
νοις οὖν τὰς ἀληθεῖς ἐοικέναι δόξας φησί, τοῖς 1ελν- 39 
µένοις δὲ τούτων τὰς φευδεῖς. 

840, 11. οἷος πέπνυται] ἐν τῇ κ τῆς ᾿Οδυσσείας φησὶν 
"Ὅμηφος περὶ Τειρεσίσυ 

µάνειος ἆλαοῦ, τοῦ τε φφίνες ἔμπεδοί εἶσε, 
τῷ καὶ τεΏνειῶτι νόον πύφε Περοεφόνεια, 35 
οἵω πεπνῦσθαι" τοὶ δὲ σχκιαὶ ἀΐσσονσιν. 

19 

IN ALCIBIADEM ΡΗΕΙΗΤΜ. ο 
ολ, 

ΔΕΗ, 4, προσεῖπον) προσηγόρευσα. 
δ. δαιμόνιον ἐναντίωμα] τὸ ἀπαρουσιάσεως ἐρᾷν Θεο- 

ειδὲς καὶ νοερὀν. Όπερ δὲ νῦν δαιµόνιον καλεῖ Πλά- 

των, μετὰ μικρὸν Θεὺν λέγει τὸν ἐναντιούμενον. 30 
τοῦτο δὲ καὶ Ὅμηρος ποιεῖ" κάκεῖνος γὰρ ἐπὶ ταὐτοῦ 

τίθησι δαίµονα καὶ Θεόν. 

6. καὶ ὕστερον πεύσει) οὐχ ὡς καὶ πρότερον αὐτοῦ 
πεπνυσµένου, ἀλλὰ παραπληρωματικός ἔσειν ὁ καί σύν- 

ὄεσμος, ὡς καὶ παρ Ὁμήρῳ, μ 
ττ ᾧ καὶ τόξον ᾽Απόλλων αὐτὸς ἴδωκεν. 

b, 6. προσθήσω] προειπὼν τὰ ὑπάρχοντα Αλκιβιάδη 
μεγάλα εἶναι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρχόμενα καὶ τελεν- 
τῶντα εἰ τὴν ψυχήν, νῦν λέγει καὶ προστίθησι τὰ 
ἐκτός. ο 

312, 10. εἰς τὸν ᾽αθηναίων ὅῆμον παρέλθης; ἰστέον ὡς 

Σωκράτης Αλκιβιάδη ταῦτα ὅμελέγετο πρὸ ἡμερῶν 

10. Ναυπλίῳ καταπλέονει] ſr. 815. Dind. - 17. Πολτείᾳ) IX. 685 B. -- 18. ᾽ανδρομέδᾳῃ) ſr. XXXIV. Dind 
- 9. Ταγηνισταῖς, tr XXXxVII. Meln. 437. Piud. 

8. om Ἡ, — 34, Ποια. Odyss. x, 499 ---40δ. — 36. Ηοπι, Πα, 4, 831. 



SCHOLIA ΤΝ ALCIBIADEM ΡΒΕΙΗΟΗ. 

ὀλίγων τῆς ἀργῆς τοῦ εἰκοστοῦ ἔτους τῆς αὐτοῦ ζωῆς, 
ὡς δηλοῖ τὸ ῥητόν. ᾿Αθήνησι γὰρ οἱ νέοι εἰς μὲν 
τοὺς ἐφήβους εἰσίεσαν ὀκεωκαίδεκα ἴτη γενόμενοι, 
δύο δὲ εὖ περιπόῖους ἠριθμοῦντο, περιόντες τὴν 

5 χώραν νυακτὺς φυλακῆς ταύτης ἕνεκα καὶ γυμµρασίας 
πολεμικῆς ἑαυτῶν" εἰκοσεῷ δὲ ληξιαρχικῷ ἐνεγράφοντο 
χοαµμµατείῳ, καθὺ δή ἐκκλησιάζοντες παρελάμβανον 

καὶ τὴν πατρῴαν οὐσίαν, ἥτις καὶ λῆξις ἐκαλεῖτο, ὡς 
Πολυδεύκης ἐν ᾿Ονομαστικοῖς. 

"ο 50. ἐνδειξάμενος) τὸ ἐνδειξάμενος ἐπὶ τοῦ λογικοῦ 
τώττει, τὸ δὲ ἐπιδειξάμενος ἐπὶ τοῦ ἀποτάδην». 

h, Τ. ἀτοπώτερος; παραδοξύτερος, θαυμασιώτερος. 

2Η. φέρε δή ἐντεῦθεν τὸ πρῶτον τοῦ διαλόγου κέ- 
φάλαιον, τὸ ἁπαλλάττον τὴς διπλῆς τὺν νεανίσκον 

is ἀγνοίας. ἴστι ἂξ ἑλεγκτικόν. 
3480, 53. ἐεληθότως ὁ Σωκρύτης διορθούµενος ᾽Αλκιβιά- 

ὅην παράδειγµα τὴν γυμναστικὴν φέρει ἔχουσαν ὅδια- 

φοαρὰν τὸ τε ἀκροχειρίζεσθαι καὶ παλαίεν. οὕτως 

οὖν καὶ τῆς δικαιοπριφίας ὁ πόλεμος καὶ ἡ εἰφήνη 

“εἰ διαφοραί. εὐότως δὲ γυμνασεικὴν καὶ μονσικὴν 

προφέρει Σωκράτης περ γνώριµα τῷ Αλκιβιάδη ὡς 
δὲ αὐτῶν ἐκ παίδων ἀχγθέντι, καὶ ὅμοια ὁ μὶν 
πόλεμος τῇ γυμνασεικῇ, ἡ δὲ εἰρήνη τῇ µουσικῇ. A. 

b, 33. ἀκροχειρίζεσθαι] πυντεύεν ἢ παγκρατιάξειν 

35 αρὺς ἕεερον ἄνευ συµπλοκῆς, ἢ Όλως ἄκραις ταῖς χερσὶ 
μετ ἄλλον γυµνάζεσθαι. 

30. ὄρα τὴν ἀκρίβεαν τῶν ὀνομάτων, γυμναστικῶς 
φποὶ καὶ μουσικῶς, εὐλόγως ἀπὸ τῶν ἔξεων ὀνομάσας 
τὰς ἑνεργείας. τὰ γὰρ ὀνόματα ἢ ἀπὸ τῶν ἔξεων τί- 

πυ  Όεται τοῖς ἔχουσιν αὐτάς, ὡς ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς ἕξεως 
ὁ ζατρός, ἢ ἀπὸ τῆς ἐνεργείας, ὡς ἰατρικῶς Λέγομεν 

ἐνεργῆσαι τὸν καλῶς ἰασάμενον: ἢ ἀπὸ τοῦ ὀργάνου, 
καθάπερ φλεβοτόμον φαμέν τινα" ἢ ἀπὸ τοῦ τίἶους, 
ὡς λέγομεν ὑγιεινὸν σιτίον τὸ ὑγίεαν ποιοῦν, διὰ δὲ 

15 τούτων ὁ Πλάτων τοὺς ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος καὶ τῶν 
συστοίχων τύπους ἡμῖν λεληθότως μετὰ τῆς ὕλης πα», 
ραδβωσιν, οὖς ὁ ᾿Αριστοτέλης γυμνοὺς πραγμάτων 
ἐντεῦθεν ὠφελημένος ἁπλώσας παραδέδωκεν. ἔστι γὰρ 
ὁ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τόπος οὗτος" ὡς ἔχει γυμναστικὴ 

κο. αρὺς παλαιστρικήν καὶ ἀκροχειρισμύν, οὕτως ἡ µον- 
αικἡ πρὸς τὸ ἅσαι καὶ κιθαρίσαι καὶ ῥυθμόν. ὁ δὶ 
ἀπὸ τῶν συστοίχων οὗτος' ὡς ἀπὸ τῆς γυμνασεικῆς 
τὸ γυμναστικῶς εἴρηται, οὕτως ἀπὸ τῆς μουσικῆς τὸ 
μουσικῶς. ἀκριβῶς δὲ πάνυ πρῶτον τὸ ἄδειν ὃ ἐστι 

ο τῆς γλώττης εἶτα κιθαρίζειν ὃ ἔσει χειρῶν, εἶτα βαί- 

ειν ὃ ἐσει ποδῶν. τρία δὲ µέρη μουσικῆς' ἆσμα µέ- 
λος ῥυθμός. καὶ περὶ μὲν τὸ ἆσμα τὸ μακρὸν καὶ 
βραχύ, περὶ δὲ τὸ µέλος τὸ ὀξὺ καὶ βαρύ, περὶ δὲ 
τὸν ῥυθμὸν τὸ βραδὺ καὶ ταχύ. A. 

917 

315, 83. ἀρχὴ τοῦ δευτέρου σνλλογιαμοῦ. Χ. 

b, 6. τὸ ἑλληνίδειν τριετόν. ἢ τὸ τὴν Ἑλληνικὴν συν- 
ήθειων διασώζειν τῶν ὀνομάτων ἐπὶ πάντων" οἱ πολ- 
λοί: ἢ τὺ ἀκριβοῦν τὴν Ελληνικὴν φωνὴν καὶ τὴν 

ὀρθότητα τὴν ἐν τῇ προφορᾷ” οἱ γραμµατικοί. ἢ τὴν 6 
κυριότητα τῶν ὀνομάτων τὴν κατὰ φύσιν προσήκουσαν 
τοῖς πράγµασιν ἀπονέμειν' οἳ φιλόσοφοι. 

34608, 14. ἐμὶ φὴς ταῦτα λέγειν] τὸ τῆς Φαίδρας φησὶν 
ἐνταῦθα Σωκράτης. τῆς γὰρ τροφοῦ εὐπούσης ὅτι 

υτὸν Ἱππόλυτον λέγειςα φησὶν Ότι μσοῦ τάδε κούκ1ᾳ 
ἐμοῦ κλύειο.« οὕτως οὖν καὶ ὁ Σωκράτης" σὺ ταῦτα 
εἶπες, οὐκ ἐγώ. καὶ ἐνταῦθα πάροδος γίνεται τοῦ 
τρίτον συλλογισμοῦ, ἐν ᾧ δείκνυσιν ὅτι ὁ ἀποκρινό- 390 
μερός ἐσειν ὁ λέγων, οὐχ ὁ ἐρωτῶν. 

3τ. ἓνὶ λόγῳ εἰὐπὶ ἀντὶ τοῦ καθόλου εὐπέ. "5 

8417, 41. ἐκ τῶν ὠμολογημένων) ἐπειδὴ ὠμολόγησε μὴ εἰ- 
δέναι τὺ δίκαιον, κέχρηται καταδρομῆ ὁ Σωκράτης 

ἐλέγχων κατὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου, οὐκ ἀπὸ ἀλλοτρίου 
προσώπου, ὡς Φοῖνιξ εἰπάγων τὸν Πηλέα οὕτως ἐλέγ- 
χει τὸν Αχιλλέα, ἢ «Πημοσθένης ἐλέγξαι Βέλων τοὺς 

᾿Αθηναίους τῇ καταδρομῆ χρῆται ὡς ἐκ τῶν Ελλήνων 
πάνεων, ἀλλὰ τῷ ἐλεγχομένῳ χρῆται Σωκράτης πρὸς 
μείζονα καταδρομήν. 

ϱ. σοῦ τάδε κινδυνεύεις] σηµείωσαι πῶς χρηστίον 
τοῖς ποιητικοῖς, ὅτι οὐ κατὰ τὴν τῆς λέξεως ἀκρί- 15 
βειαν, ἁλλὰ μετὰ τοῦ παρῳδεῖν αὐτὰ ἐπὶ τὸ πεζοφα- 
γέστερον. 

9, εἰ ὃ τι μάλιστα] ἄρχεται τοῦ ἐλέγχου, καὶ δεί- 
αγυσιν αὐτὸν μἡ εἰδύτα τὰ συμφέροντα, ἐκ τῆς ἆνει- 
παραστάσεωρ. πολλών γὰρ δεῖται λόγων ἡ ἔνστασις, 19 

ὅτι ταύτύόν ἐστι δίκαιον καὶ συμφέρον, ὃ ἐφεξῆς δεί- 
ἔει. νῦν δὲ φησιν ὅτι εἰ μὲν ταὐτόν ἐστι τὸ δίκαιον 
καὶ τὸ συμφέρον», ἐδείχθης δὲ μὴ εἰδὼς τὸ δίκαιον, 
οὐδὲ τὸ συμφέρον ἄρα: εἰ δὲ ἕτερον, δειχθείης δὲ μὴ 
εἰδὼς τὸ συμφέρον, διὰ τῶν αὐτῶν λόγων δύο ὧνθ' 1; 
ἑνὸς δειχθήση ἀγνοῶν. 
80, σκεναρίων]) οὐδὲ γὰρ δέος μὴ κατατριβήσονται οἳ Τὸ 

λόγοι δίκην τῶν σκευαρίω», ἃ δὴ σηµαίνει τρία, ἢ 

τὰ σκεύη κοινῶς, ἢ τὴν τρυφήν, ἢ ὡς νῦν, τὰς σκευὰς 
τῶν κωμικῶν καὶ τραγικών, ὃ ἐστι τὰ ἐνδύματα. “ο 
88. προδροµή ἐστιν, ὅταν ἐν πολέµῳ καταλάβῃ τις 

φρουρίου, ἐξ οὗ δύναται ἀσφαλῶς πολεμεῖν. νῦν δὲ 
τὸ μὴ ἐρωτάσθαι διὰ τῶν αὐτῶν λόγων μετὰ τοῦ 
Σωκράτους. 

88. ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς) ἐπειδὴ τρυφηλὸς εἰ, ὡς ἐπὶ 
τῶν ἐδεστῶν, οὐκέτ' ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγον. 
40, συμφέροντα] τὴν ἔνστασιν διὰ τούτων φησίν, ὡς 

ἔδει σε δεῖξαι ὅτι οὐ ταὐτὸν δύιαιον καὶ συμφέρον. 
εἰ γὰρ μὴ δείξεις, δειχθήσῃ δύο ἀνθ᾽ ἑνὸς ἀγνοῶν. 

9. Ὀνομαστικοῖς; VIII. g. 104. — 1ο. λογισμοῦ Ναληκ. -- 16-12. om. b. — 17-49, om. b. 
1. οπη, b. — 1ο. Εωτίὶρ. Hippol. 353. 
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918, 1. ἀρχὴ τοῦ ἑ συἱλογισμοῦ. A 
47. πολλοὶ ἐν πολέμω] ἰδοῦ τῇ µείζονι μάχεται, ὅτι 

οὐ πᾶν καλὸν ἀγαθὸν διὰ τὰ ἐν τῷ πολέμῳ τραύ- 
ματα. 

941. οὐκοῦν τὴν τοιαύτην] ἡ πρώτη λύσις, ὅτι δύο 
δνοὶν ἠκολούθησεν, οὐ δύο ἑνέ, οὐ γὰρ ταὐτὺν ἀνδρία 
καὶ Θάνατος. 

b, 33. ἔτι τοίνυν] διὰ τῶν καθ) ἕκαστα δείξας, βού- 
λεται καὶ διὰ τῶν καθ᾽ Όὕλου κατασκευάσαι εὐ αὐτό. 
διὸ καὶ τὸ ἔτι προσέθηκεν. 

84. εὖ πράττει) σηµείωσαι ὅτι τὸ εὖ µέσον ἐστὶ τοῦ 
ἀγαθοῦ καὶ τοῦ καλοῦ. 

349, 59. Πεπάρηθος νῆσός ἐστι µία τῶν Κυκλάδων" αὖ- 
ται δὲ διὰ τὸ τὴν «{ῆλον κυκλοῦν οὕτω καλοῦνται. 

8687 10 220, 93. Πυθοκλείδης μουσικὺς ἦν, τῆς σεμνῆς μονσικῆς 

74 

διδάσκαλος, καὶ Ποθαγύφειορ, οὗ μαθητὴς ᾿γαθο- 
κλῆς, οὗ αμπροκλῆς, οὗ ὀ«άμων. ᾽Ανιξαγόρας δὲ 
φυσικὸς φιλόσοφος, ὁ νοῦς ωμή Ἡ ὅτι τοῦτον 

πρῶτος πάνεων ἐπέσεησε τῷ παντί. 
40. Ἐάνθιππος καὶ Πάραλος οἱ Περικλέους υἷσί, 

ος καὶ βλιεεοµάμµας ἑκάλουν. βλίεται γὰρ καὶ βλίτ- 
τωνες οἱ εὐήθεις, µάμματα ὃὲὶ τὰ βρώματα, καὶ τὸ 
ἐσθίειν ᾽Αργεῖοι μαμμιῶν ἔλεγον". ἐκ τούτων οὖν σὐν- 

Όετον ὁ βιατοµάμμας, ὁ ἐσθίων εὐήθως, ὡς καὶ συ- 
κομάμμας ὁ συκοφάγος. ὁ δὲ Κλεινίας αὐθάδης οὔ- 

τωρ ὡς μηδενὶ τῶν συμβούλων προσέχειν. 
ο, Ἱ. Ζήνων ὁ ᾿Ελεάτης Παρμενίδου μαθητής, φυσι- 
κὺς φιλόσοφος καὶ πολιτικὸς ὡς ἀληθῶφ" διὸ καὶ πρὸς 
Περικλέα παραβάλλεται φαινοµένως ὄντα πολιτικόν. 

τούτου Πυθόδωφος ἀκροατής, ὃς καὶ ἐν Παρμενίδη 
µνήµης ἠξίωται ὡς Αντιφῶνει τῆς συνουσίας ἐκείνης 
µεταδούς, παρ οὗ Κέφαλος ὁ Κλαζομένος μαθών 
διδάσκαλος γέγονε. Καλλίας δὲ ᾽θηναίων σερατηγὺς 

ἔνδοξός τε πολιτικὺς καὶ αὐτός. 

44. τί οὖν διανοεῖ; ἐντεῦθεν τὸ δεύτερον τοῦ διαἰό- 
γου κεφάλαιον, τὸ πεῖθον μεταβαίνει ἀπὸ τῆς φυ- 
σικῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν πολιτικήν. 
14. πότερον ἐῷν] τὸ ᾿Ομηρικὸν νῦν παραφράζει ῥητόν 

νήπιος εἷς, ἆ ξεῖνε, λίην τόσον ἡὶ χαλίφρων, 
ἠὶ ἑκών µεθίεις καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων. 

πᾶς γὰρ μὴ µανθάνων ἢ φύσεως ἀντεπρατεούσης 
πάσχει τοῦτο, καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος γήπιος καὶ ἠλί- 

Φιος" ἢ δύναται μέν, οἴεται δὲ ἀνωφελῇ εἶναι τὰ 

μανθανόµενα, καὶ διὰ τοῦτο οὖκ ἐπιτείνεαι πρὺς 
αὐτὰ, καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος χαλίφρων καὶ μαινόμενορ" 

ἢ οἴεται μὶν ὠφέλιμα εἶναι, ῥᾳθυμεῖ δὲ καὶ β]ακεύει, 
καὶ ἔσειν ὁ τοιοῦτος ἑκὼν µεθίων καὶ μὴ προσέχων 

τὸν νοῦν. 

— — 

1. om. b. — 33. Hom. Odyss. ὅ, 4714 
16. Ζεὺς - ἄλλαι γυναίκες malim ahesse. 

17. ᾽Αἰκαῖος Baiterus: ᾽Αγκαῖος Ὁ. 

SCHOLIA ΤΝ ΑΙΟΙΒΙΑΡΕΝ PRMUM. 

91. πράγματα] ἀντὶ τοῦ φροντίδας. 
354, 10, ὀρτυγοτρόφον) εἰρωνικῶς. οὗτος ἐπὶ κύκλου τοὺς 

ὄρτυγας παριστὰς κόπτειν αὐτοὺς ἀλλήλους ἐδίδασκεν. 

41. την ἀνδραποδώδη τρίχα παροιµίαν εἶναί φασιν 

οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἀρτιγενῶν πώλων, οἱ δὲ ἀπὸ εἴδους 3 
κουρᾶς προσηκούσης ἀνδραπύδοις, παρ ὃ καὶ αἳ γυ- 
ναΐκες τοὺς ἀπὸ δούλων ἐλευθέρους Τεγονύτας, οὕπω 

δὲ τὸ ἦθος μεταβαλύντας, ταύτην ἔτι ἔχειν τὴν τρίχα 
ἔλεγον σκώπτονσαι. οἱ δέ, ὅτι τὰς ἐν τῷ σεήθει τρίχας 
ὁ Πλάτων μεταβαλὼν τᾶς ἀνδραποδώδεις φρένα ιν 
οὕτως ἐκώλεσεν. 

46. ὅσα µαθήσεως! διττὴ ἡ τελεότης ἡμῖν, ἡ μὲ 
τοῦ λογικοῦ διὰ µαθήσεως γιγνοµένη, ἡ δὲ τοῦ ἁλό- 
γου ὃν ἀσκήσεως τῶν βτιόνων ἐθῶν. 

h, 3. Ἡρακλέοης τε γένος καὶ ᾿Αχαιμένους) Ζεὺς- Φανάη, 5 398 

Περσεὺς- Ανδρομέδα Ληφέως, Αχαιμίνης. Ζεὺς- 
ἄλλαι γυναίκες" αλκαῖος- 4αονόμη, ᾽Αμϕιτρύων" Ἠλεκ- 
τρύων - Ανσιδίκη, Αλκμήνη" ᾽Αμϕιτρύων - Αλκμήνη, 
Ἡρακλῆς, 
δ. ες Εὐρυσάκη, Ζεὺς- ἠἴγινα". Αἰακός. Ενδηϊς: Τελα- ο Τὸ 

μών- Περίβοια" Αἴας- Ἰέκμησσα, Εὐρυσάκης' διὰ μέσου 

πολλοὶ-πολλας: Κλειίας Μεινομάχη, Αλκιβιάδης. 
Β. εἰς {αἰδα]ον) Ζεὺς Ἡφα: Ἡφαιστος- Γη" Ἐρεχθεύς- 

Ἡροκρίς' Ἁητίων- γυνή τις" Εὐπάλαμος- Αἰκίππη: 
«Δαίδαλος, διὰ μέσου πολλοὶ - πολλαί. 

Φαιναρέτη, Σωκφάτης. 

14, Σαλαμίνα] φῆσον πρὺς τῇ ᾽Αττικῇ καὶ πόλιν. 
45. αἴγιναν] νῆόον µίαν τῶν Κυκλάδων. 

M. γενέθλιά ἐστιν ἡ δι ἐνιαντοῦ ἐπιφοιεῶσα τοῦ 
τεχθέντος ἑορτή, γενέσια δὲ ἡ δι ἐνιαυτοῦ ἐπιφοιτῶσα η 
τοῦ τεθνεώτος μνήμη. 

98. τοῦ κωμωδυποιοῦ) ὃν Πλάτωνα καλεῖσθαέ φασιν. 
81. τροφοῦ! αὕτη 4άκαινα τὸ γένος ἦν, απικὴ κα: 

λουμένη. 
30, ἑπτίτεις) ἢ διὰ τὸ τὸν λόγον τύτέ ἄρχεσθαι τε- 45 

λειοῦσθαι, ἢ διὰ τὸ τὺν ωφοάσερην ἕ γενόμενον 
ἐτῶν σιωπῆσαι, εἶτα μετὰ ὰ΄ χρόνους ἐξηγήσαθαι τῷ 
βασιλεῖ τῆς ὕλης φιλοσοφίας, ἢ ὡς τῷ λίθρα οὐκεῖον 
τὸν ζ΄ ἀριθμόν, ὃν διαφερόνεως οἱ Πέρσαι σέβουσιν. 
38. δὶς ἑπτὰ) τύτε γὰρ ὁ τέλειος ἐν ἡμῖν ἀποφαί 

γεται λόγος, ὡς Αριστοεέίης καὶ Ζήνων καὶ ᾽Αλκμαίων 
ὁ Πυθαγύρειος φασίν. 
43. Ζωφρούσερης ὠρχαιότερος ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν εἶναι 

λέγεται Πλάτωνος" ὃν οἱ μὲν Ἓλληνα, οἱ δὲ τῶν ἐκ 
τῆς ὑπὲρ τὴν μεγάλην Θάλασσαν ἠπείρου ὠρμημένων ὦ 
ἱπαϊδά] φασι, πάσαν τε σοφίαν παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ 
δαΐμονος ἐκμαθεῖν, τοντέστιν ἐπιτυχοῦς νοήματος" 

οὗ δή εἰς Ἑλληνικὴν φωνὴν μεταφφαζόμενον τοὔνομα 

Aleaeus enim οἱ Rlectryou sunt Persei οἱ Andromedae 1. Bata. - 

Σωφφονίσκος- ὁ 7 
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τον ἀσεροθύτην δηλοῖ. τιµῆσαί τε αὐτὸν τὴν ἄνακε- 
1ωφρηκνῖαρ διαγωγὴν τῶν πολλῶν, καὶ δὴ τὴν τῶν ἐμ- 
φύχων ἀποχήν, συγγράμματά τε διάφορα καταλιπεῖν, 
ἐξ ὧν καὶ δείκνυόθαι τρία µέρη φιλοσοφίας εἶναι κατ' 
αὐτόν, φυσικόν, οὐχονομικόν, πολιτικό. 

199, 14. ἔλξεις] ὅτι καὶ τὴν ἱματίων ἔξιν, ᾗ φηοὶ 

v 

15 

Πλούεαρτος, διαφερόντως Αλκιβιάδης ἐπεεήδενεν, 

341. σηµείωσαι φιλονικίαν διὰ τοῦ T. την φιλίαν τῆς 

ίκης. 

37. Μεσσήνης) ὡς Τυρταῖός φησι 
Μεσσήνην ὧγαθὸν μὲν ἀροῦν, ἀγαθὸν δὲ φυτεύειν. 

χώρα δέ ἔσειν αὕτη. 

30. Εἴλωτες παρὰ ακεδαιμονίοις οἱ νόθοι καὶ ἐξ 
αὐγμαλώτων ὅσῦλοι γενόµενοι, ἀπὺ τοῦ ΄Ἔλους, πό- 
}εως ἐν Πελοποννήσῳ" 

καὶ Πτελεὸν καὶ Ἔλος καὶ ώριον 
φησὶν Ὅμηρος. καὶ εἰλωτεία ἡ δουλεία. 
36. ὁ μῖθος τοιοῦτος. λέων μὴ οἷόᾳ τε διὰ γῆρας 

Φηρεύειν ὢὤν προσεποιεῖτο νοσεῖν, ἵνα δὴ τὰ δηρία 

πρὺς ἐπίσκεψιν ἠύντα παρ αὐτὸν κατεσθίοι. δεινὴ δ᾽ 
ἡ ἁλώπηξ οὖσα τὸν δύλον συγιδεῖν ἐφώρασε, καὶ τοῦ 
λέοντος αὐτὴν ἀξιοῦντος εἰσελθεῖν πρὺς αὖτον ἔφη μὴ 
δύνασθαι εἰσιέναι: ὁρῷν γὰρ ἴχνη μὲν εἰσιόντων, ἐξι- 

όντων ὅ᾽ οὔ. 
ο. Ὁ, 6. ἀνδρὸς ἀξιοπίστου) περὶ Ἐενοφῶντός φασι µὲ- 
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Ύειν αὐτόν" οὗτος γὰρ ἐν τῇ ᾽Αναβάσει ἱσεύρησε τα 
Πεφσοῶν, Κύρῳ συνανε]θὼν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αρτο- 

ξέρξην. 
18. ᾿Εοχιεῖς δήμος ὑπὸ τὴν Αἰαντίδα φυλήν, ἢἡ ὥς 

τινες, Αληΐδα. πλέθρον δέ ἐστι µέρος ἔκτον σταδίου: 
τοῦτο δὲ πήχεις ἔχει τετρακοσίους, ὧν εὺ ἕκτον πύχεις 
ἐξήκοντα ἐξ δίµοιρον, Ὁ ἐστι τὸ πλέθρον. — 

Ἀ4. Atcotuxidne à κατὰ Μήδου σερατηγήσας. ᾿Αρχί- 
ὅαμος, ἐψ᾽ οὗ ὁ Πελοποννησιακὺς πόλεμος. "γις δέ, 

ἐφ᾽ οὗ ἐκρήεησαν {ακεδαιμόνιοι, 
41. ὡιλ' ὦ µακάριε) ἐντεῦθεν τὸ τρίτον τοῦ διαλύγου 

κεφάλαιον, τὸ ἐκφαῖνον τὴν οὐσίαν ἡμῶν καθ' ἣν 
ὑφεστήκαμεν. 

393, 21. παίσεις! ὅτι ἐπιμελείας δεῖσθαί φησιν ἑαυτόν, 

10 διὰ τοῦτο παίσειν λέγεται. 
34. νώ γε] ἀγνοεὶ ἑαυτὸν ὁ Σωκράτης ἐνθονσια- 

στικῶς. 

30. οἳ πράττειν τὰ πράγματα] ὅτι τὸ ὑλικὸν αἴειον 
τῆς πολιτικῆς τὰ πρακτέα εἰσίν. 

κ ὃν 2. τοῦτο ἀγαθὸς) ἐπὶ μὲν τῶν βωναύσων τοῦτο οὐκ 

ἄτοπον, ἐπὶ δὲ τοῦ πολτικοῦ ὠνδρὺς ἄτοπον εὺ εἶναι 
τὸν σοφὺν κατά ει ἀγαθόν. 

33, ἄφχειν) ἐντεῦθεν τὸ εἶδος παραδίδωσι τοῦ πολι- 
τικοῦ, ὅτι τὸ ἄρχειν. 

43. κελευσεῶν] τῶν περὶ τὰ ἄρμενα ἱσαμένων: 
894, 8. τίς οὖν αὕτη] ἐντεῦθεν τὸ πολιτικὸν ὅτι φρόνη- 

σις καὶ οὐ σοφία. ος 

44, ἆρ ουν φιίαν] οὐχ ας βον]όμενος ὁ Σωκράτης 
καὶ αὐτὸς εἶναι τέλος τὴν φιλίαν, ταῦτα ἐρωτᾷ, ἀλλ’ 5 
ὅτι ὤετο τὸν νεανίσκον ταὐτὸν ὑπολαμβάνειν στοργὴν 
καὶ φιλίαν. 

b, 1. ὁμόνοιά ἐστι γνῶσις τῶν αὐτογναωστῶν. 
ᾱ. ἀριθμοὶς] ἀριθμοί, ἀριθμητά, διωρισµένα. 

40. πήχεως] πήχεις, μετρική, συνεχές. 
16. σεαθμοῦ] σεαθµοί, στατική, ῥοπή: ὥστε ἐκ τῶν 
Πλάτωνος τρίτον εἶδος ποσοῦ ῥοπή. 

31. μὴ κάµης) πολλὰ ἠρώτησε" διὸ τὸν νέον διεγεί- 

ρων λέγει μὴ κάµῃς. 
31. ταλασιουργίας]. τῆς ξαντικῆς. ταλασιουργία δὲ ἡ 1ο 8 

ὅτι τὰ λάσια ἐργάζεται, ἢ παρὰ τοὺς ταλάρους. 
38, κατὰ τὸν σὺν λόγον) ἀναγκαίως πρόσκειται διὰ 390 

τὰ ἐν τῇ Πολιείᾳ ἀποδεδειγμένα, μηδὶν διαφέρει» 
κατὰ τὰ πολεμικὰ τὸ Θήλυ τοῦ ἄφῥενος. 

325, 5. ᾗ ἄρα) κατὰ γὰρ τὸ προσεχὶς τέλος οὐχ ὁμονοεῖ αν 
ἀνὴρ καὶ γυνή, ἁλλὰ κατὰ τὸ πόζῥω. 
43, ἀντιλέγει ὁ Αλκιβιάδης τῷ Σωκράτει, ὅτι ἀλλ' 

εὖ οὐκοῦσι τὰς πόλεις δι αὐεὺ τοῦτο, ὅτι τὰ αὐτῶν 
πράττονσιν: ὁ δὲ Σωκράτης φησὶν ὅτι πάλαι ὑπὸ σοῦ 
ταῦτα ἐλέγετο, οὐκ ἄρτι γε. * 

396, 19. πύτερον οὖν δὴ ῥάδιον τυγχάνειν] ὡς ῥάδιον 
παντὸς εἶναι τὸ λόγω διεξιίναι, παγχάλεπον δὲ τὸ 
ἔργῳ ἐπιχειρεῖν' καὶ γὰρ λέγεται 

τὸ γνώθι σαντόν ἐν λόγοις οὐδὲν μέγα, 
ἔργω δὲ μόνος τοῦς᾽ ἐπίσταται Φεός. 38 

30. φαῦλος) ἀνεὶ τοῦ εὐτελής. 

30. ἀναθείς) τὺ γνώῦθι σαυτόν Χίλων ὁ Αακεδαιμό- 
γιος ἀνέθηκεν. οἳ δὲ φασιν ὅτι Φημονόη ἡ πφοφῆτις. 
9. ἐσμὶν αὐτοί] ἐντεῦθεν κατασκευάζει ὅτι ὁ ἄν- 

Ώρωπος ἡ φυχἠ ἐστι κατηγορικῶς, 1.5 
35, ἴχε οὖν] ἡ ἑλάετων πρότασις ἐνθένδε, ὅτι ὁ ἄν- 82 

Ώρωπος ὀργάνω χρῆεαι τῷ σώματι. 
h, 41. ἢ οὖν ἄλλο τε] ἡ μείζων πρότασιᾳ, ἡ λέγουσα 
τὸ τῷ σώµατι χρώµενον ψυχή ἐστιν. ' 

801, 398. σαφἑότερον; οἶδεν ἑλλιπῆ τὸν ὄρον ὁ Σωκράτης. 0 

ὁ ῥάδυμος Αλκιβιάδης, ἴδε, τέ λέγει. 
b, 0. ὅστις ἄρα; ἐκ τούτων δῆλον ὡς τῶν εεχνιτῶν οἱ 
λόγοι οὐκ εἰσὶν ἀεὶ ἐν φυχῇ, ἐκείνων δέ, ὧν μετὰ τὸν 
τοῦ σώματος χωρισμὸν οὐκ ἁπήλλακται. 

18, σωφροσύνην λέγει Πλἰάτων τὴν φρόνησιν, ὡς ἀπὸ 
τῶν χειρόνων ἐπὶ τὰ κρείετω ἐπισερέφουσαν, καὶ ἄλ- 
1ως, ὅτι ἀντιστρέφουσιν ἀλλήλαις αἲ πολιτικαὶ ἀρεταί. 
3ρ. εἰ ἄρα τις) ἐντεῦθεν κατασκευάζει ὑποθετικῶς 

ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἡ Ψυχή ἐστιν. 

ελ, Tyrtaei Ἐϊσρ. 3. v. 3. Sehneidew. — 1ο, Uom. Hiad. β, 594 — 185. Λεεορί ſab. 137. 
19. lonis versus, tesle Plutareho Cons. ad Apoll. ο. 38. ΟΕ. Meinek. Menandri reliq. Ρ. 575 5. 
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398, 18. τοῦ μεγαλήεορος) παρωδεῖ τὺ ἔπος 

δήμος Ἐρεχθῆος µεγαλήτοφος. 
εὐπρόσωπος δξ κατὰ τὴν ὁλότητα, ἐπεὶ κατὰ τὸν καθ’ 
Ένα ἕκαστον αὐτοῦ εὐτελής. 

5 Ὁ, 14. κώτοπτρα) τὰ φυσικά, οἷον ὕαλον ἢ κέρας. 

83 399, δ. ἀφ οὖν μὴ γινώσκονεες) συλλογιομὺς δεικνύων 

ὅτι ὁ ἑαυτὸν ὠγνοῶν οὐκ ἔστι πολιτικός, πρότασις ἡ 
λέγονσα οὐδὲ τὰ ζαυτοῦ οἱδεν. 
94, ὅσεις δἳ) ἐνταῦθα ἡ δευτέρα πρότασις τοῦ συ)λο- 

10. γιαμοῦ. 

80. οὐκ ἄρα] τὸ συμπέρασμα, ὄει ὁ ἑαυτὸν ἀγνοῦν 

οὐκ ἴστι πολιτικὸς οὐδ᾽ οἰκονομικὸς οὐδ' ἠθικάς. 

6, 1δ. εἰ δὴ µέλλεις) συλλογισμοῦ πρώτη πρότασις: ὁ 

τὰ τῆς πολιτείας μέλλων πράττειν ὀψθῶς ἀρετῆς τοῖς 

is πολίαις µεταδίδωσιν. 

18. δύνωιτο ὅ) ἂν τις) δευτέρα πρότασις" οὖδεὶς ἄρε- 

τῆς τοῖς πολίταις μεταδιδοὺς δύναται μὴ ἔχειν ἀρρτήν. 

3900, 13. ἵνα μὴ ὀνομάζωμεν) τῇ ἀποσιωπήσει ἐξογκοῖ 
τὸ πφᾶγμα, οἷον τὸ δουλοπρεπές. 

30 34. τὸ μὲν σὺν; ἐγὼ μὶν ἐρασεής, σὐ δὲ ἐρώμενος. 
24. πιλαργοῦ; ἐπειδὴ τοὺς πελαργούς φασι γηράσαν- 

τας τοὺς γονείς ἁμοιῤαίας κυµιθῆς ἀξιοῦν, ἧς ἔτυχον 

ἐν τῇ νεοστεία παρ) αὐτῶν. . 

417 ΤΝ ALCBIADEM ΦΕΟΝΡΟΝ. 

39398, 38. ἐνεοὺς] ἀφώνους, κωφούς, ἐξεστηκότας, νω- 

δούς, γωχελεῖς, µεεεώρους, 

836, 30. ἐπουρίσῃ; ἀποπέμφη, ἢ ὡς νῦν, ἐφορμήσῃ. 
Β4 b, Β. φθονερὺς ὁ ἐπὶ τοῖς εὐπραγοῦσιν ἀχθόμενος καθ) 

ἑαντόν. ἔσει δὲ καὶ ὁ ἐπίφθυνος φΏονερός. διαφέφει 

δὲ βασκώνου: ὁ γὰρ βάσκανος ὑπὺ φθόνου καὶ συκο- 
0 φαντεῖ καὶ κακηγοφεῖ, ἀπὸ τοῦ βαβάκτου ἴσως. ἴστι 

δὲ βαβάκτης ὁ κράκτης καὶ μανιώδης. 
34. τὸ φωῦλον ἐπὶ τεόάρων ἐννοιῶν τάσσιται, κατ 

ἐναντιότητα παραλαμβανοµένων. ἐπὶ ἁπλότητος καὶ 
εὐηθείας «Πημοσθένης νού γὰρ εἰ φαύλοις ὑμεῖς προ- 

4”. στάταις χρήσθε"' ἐπὶ δὲ τοῦ ἐπαίνου Βὐριπίδης 
φαῦλον, ἄκομψφον, τὰ µέγιστ ἀγαθόν" 

ἐπὶ δὲ μεγέθους, φαῦλον στόμα ὠντὶ τοῦ μέγα: ἐπὶ 

δὲ µικρύτητος εὐθέως ἐν ὠρχῇ τοῦ κατ᾽ ᾿Αριστοκφάτους. 
λέγουσι δὲ καὶ τὴν φαν]ίαν ἐλαίαν µικρόκαρπον οὐσαν 

κ οὕτως ὀνομάεσθαι. ἐκνενίκηκε μέντοι τὴν παλαιὰν 
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χρῆσιν ἡ εἰς τὸ κακὸν µετάληψις' φαῦλον γὰρ οἱ πλεῖ- 

στοι εὖ κακὺν ἐξακούονσιν. 

397, 3π. δωροδόκοι καὶ οἱ ὅῶφα λαμβάνοντες καὶ οἳ 

δώρα διδύντες. «Ἠημοσθένης ἐν Φιλιππικῷ ἐπὶ τοῦ 
Λελείτου Αρθμίου ἔφη δωφοδύκος, ὅπεφ ἐν ἴσῳ κεῖται 3 

τῷ δώρα διδούς. ἐπὶ ὃὲξ εοῦ δώρα ἑαμρῥάνειν πολ) 
ἡ παράθεσις, ὥσπερ καὶ ἐνταῦθα. 

ΜΙΡΕΜ. 55 ΙΝ ΟΗΑΗΜΙΡΕΜ - 

399, 1. Ποτίδαια πύλις Θρώκης ἐν Μακεδονία, κτίσμα 

Κορινθίων, A. 

4. ὠντικρὺ παρὰ μὲν Ὁμήρω ἐσεὶ τὺ κατ εὐθὺ καὶ ἴὸ 

ἐξ ἐνωντίας, 

ἀντικρὺ δὲ παραὶ ἰαπάρην διάµησε χιτῶνα 

ἔγχος" 
καὶ παρὰ Θουκυδίδη ἐν τῇ δευτέρᾳ ὁμοίως" κούόμε- 8 
γοι πύλας τὰς θύρας τοῦ οἰκήματος εἶναι, καὶ ὧντι- 15 

κρὺ ὄιέξοδον εἰς τὸ ἔξω.α παρὰ «ἱημοσθένει δὲ ἐν 

τῷ κατά ᾿Αριοτοχράτους ὠγεὶ τοῦ φανερῶς' μυ γράφας, 
ὥσπιρ νῦν ἐγὼ τοῖς ῥήμασν, οὕτως αἀντικρύ." 
καὶ Εουκυδίόης ἓν τῇ ὁγδύη υδωφροσύνην Ἰαβοῦσαι 
αἱ πόλεις καὶ ἄδειων τῶν πφαττοµένων ἐγχώρησαν ἐπὶ: 
τὴν ὠντικρὺ ἐλευθερίαν, « τὴν φανερὰν λέγων. σημαί- 

νε δὲ καὶ τὸ ταχέως καὶ ὁλοσγεφῶς. ΄Ὅμηρος 
Ἔκτωρ Αἴωντος δόρυ µείλνον ἄγχι παραστις 

πλῆξ ἄορι μεγάλων αἰχμὴν παρὰ κανλὺν ὄπισθεν, 

ὠντικρὺ ὅ) ἀπόφαξε. * 

καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἐναντίου" 

.. 

ἀντιρὺ ὅ) ἁπαλοῖο δὲ αὐχένος ᾖλυῦ) οἰκωκή. 
10. ἐπιεικῶς) ἱκωνῶς, ἐπίπαν, φιλικῶς, εὐγνωμόνως 

καὶ ἐπιμελῶς" ἴσι᾽ ὅτε καὶ ἀνεί τοῦ συνεχώς. καὶ ἐπι- 
εικής ὁ μέτριος. * 

b, i. ἄδην) ἅλς, εἰς κόρον, ἱκανῶς, δαφιλιῶς, οψ. 
κούντως. 

30. παροιμία λευκὴ στάθµη, ἐπὶ τῶν ἄδηλα ἀδήλοις 
σηµειουμένων, κάν τούτῳ μηδὶν συνιέντω». ἡ γὰρ ἐν 
τοῖς λευκοῖς λέθοις οτάῦµη λευκὴ οὐδὶν δύναται δει a5 
κγύναι, διὰ τὸ μὴ παραλλάττειν καθάπερ ἡὶ διὰ τὴς Χὶ 
µίλτου γινοµένη, ὡς Σοφοκίῆς Κηδαλίωνι 

τοῖς μὶν λόγοις τοῖς σοῖσιν οὗ τεκµαίροµαι, 
οὐ μᾶλλον ἢ λευκῷ λίδῳ λευκή στάθμη. 

ἔσει δὲ οτάθµη σπάρεος τεκτονική. κατ ἑλλεψιν ὃἱ ο 

1. Hom. liad. β, 347. — 39. Demosth. ος. 19. δν 30. 18. Εὐριπίδης «πκυμνίω, [ε. Il. V. 1. Uind. — 
48 Demosth. ος. 23. 8. 1. 

3, Φωιππικῷ) γ΄. (ου. V. 8. 35. — 5. Αριθμίου b. 
17. κατὰ ᾿Αριστοκράτους) ΠΙΟ περὶ πτιραπρεσβείας. (ος. 40.) 8. 1534. — φανερώς" 

— 11. Ἠοπι, Hiad. }, 308. — τὰ, Thueyxd. 11. 4. — 
πφανερῶς γράφας Ἐν — 19. Thu- 

ενα, VIII. 44. — 13. Hom. Uiad. ã, 114-115. — 11. Hom. Odx-«. χν 16. — 12, Κηδαλίωνε ſr. 401. μα. 
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εἴρηται ἡ παροιμία" διὸ καὶ ἀσαφὴς ἐγένεο. τὸ δὲ 

ὅλον ἐσεὶ τοιοῦτον" ἐν λευκῷ λίθῳ λευκὴ στάθμη. 
340), δ. τότε δὴ --] ἀπόλοιο δῆτ᾽ ὦ Πλάτων οὕτως ἐπι- 

βούλως φυχαῖς ἀφελέσι τὸν λόγον προσενεγκών. A. 
5893, 22. οὐ τῶν καλῶν --] ἐπηρεάζεις τῷ λόγω, ὦ Σώ- 

κρατες, σοφιστικῶς τὸν καλὸν παρακφουόµενος Χαρμί- 

δην. εἰ γὰρ καὶ μὴ ἱκανῶς τὸν περὶ σωφροσύνης ὧπο- 

δέδωκε λόγον, αλλ’ οὖν οὐχὶ καὶ Όλω καὶ παντὶ δια- 
φέροντα. µέφος γοῦν καὶ τὺ ἠσυχῆ τι καὶ κοσµίως πφάτ- 

1. τειν σωφροσύνης. ἠσυχῇ δὲ ἀντὶ τοῦ ἀεαράχως φημί" 
σὺ δὲ ὁμωνύμως τὸ ἠσυχῇ ἀντὶ τοῦ πωθρῶς ἐκδεχό- 
µενος δῆλος εἶ σοφισεεύων τὴν ἐπιχείρησιν,. A. 

349, 35. οτλεγγὶς ἐύσεφα" τὸ πάϊαι δὲ ἡ τοῦ καλόμου 
κόµη παρὰ Ιάκωσιν, ᾗ ἀπεμάσσοντο. σελεγγίσµατα δὲ 

is τὰ περιξύσµατα. κυρίως δὲ καλώµιναι ξύστραι. ὁ δὲ 
Θυατειρηνὸς οτλεγγίδα μὲν τὴν ξύσεραν, σελαγγίδα 

δὲ τὸ χρυσοῦν στεφάνιον. 
hb, 43. ἐπ οἰκήματος, ἐπὶ τοῦ δεσμωτηρίου, ὡς ανσίας, 
ἡ ἐπὶ πορνείου, ὦρ ᾿αετικοί. 

πο, b, 1. παροιμία ἐγγύα, πάρα ὅ) ἄτα, ἐπὶ τῶν 

ῥᾳδίως ἐγγοωμένων καὶ κακῶς ἁπαλλαττόντων. λέγουσι 
δ᾽ αὐτὸ ἐν «Φελφοῖς ἀναγεγράφθαι. οἵ δὲ εἶπον αὐτὴν 
οὐχ οὕτως ἔχειν, ἁλλὰ µόνον ἐγγύη ἄτη" καὶ παφέ- 
χουσι μάρτυρα τούτου Ἀφατῖνον τὸν φεώτερον λέγονεα 

εἰς ἐγγύας ερεῖς εἰσπισὼν ἀνηρέθην. 
— οὕπω τότ ἐν «Πελφοῖσιν ἦν τὰ γράμματα 
τὴν ἐργύην ἄτην [λέγοντς — ἦν, ἆλλ ἑγώ 
φιλέταιφον εἶχον ἠθος. ο 

ὅτι δέ ἐστιν ἐν «Πελφοῖς υἐγγύα, πάφα ὅ) ἄταα δῆλον 
ποιεῖ Πιάτων Χαρμίδη, λέγων νὸ δή µοι δοκοῦσι πα- 

Φεῖν καὶ οἱ τὰ ὕστερα γφάαµατα ἀναθέντες, τό τε 
μηδὶν ἄγαν καὶ τὸ ἑγύα, πάρα ὅ) ἄταα 

345, 6. λογισεική ἐστι Θεωρία τῶν ἀριθμητῶν, οὐχὶ δὲ 

τῶν ἀριθμῶν µεταχειριστική. οὐ τὸν ὄντως ἀριῦμὺν 
λαμβάνουσα, ἀλλ’ ὑποτιθεμένη τὸ μὶν ἓν ὡς µονάδα, 
τὸ δὲ ἀριθμητὸν ὡς ἀριθμόν, οἷον τὰ τρία τριάδα 
εἶναι καὶ τὰ δέκα δεκάδα" ἐφ ὧν ἐπάγει τὰ κατὰ 
ἀριθμητικὴν θεωρήματα. Θεωφρεῖ οὖν τοῦτο μὶν τὸ 

κληθὶν ὑπ ᾿Αρχιμήδους βοεικὺν πρόβλημα, τοῦτο δὲ 
μηλίτας καὶ φιαλίτας ἀριθμούς, τοὺς μὲν ἐπὶ φιαλῶν, 

τοὺς δὲ ἐπὶ ποίµνης" καὶ ἐπ ἄλλων δὲ γενῶν τὰ πλή- 
6η τῶν αἰοθητῶν σωμάτων σκοποῦσα, ὡς περὶ τελείων 

ἀποφαίνεται. Όλη δὲ αὐτῆς πάντα τὰ ἀριθμητά: µέρη 
δὲ αὐτῆς αἱ Ἑλληνικαὶ καὶ Αὐρυπειακαὶ καλούμεναι 
μέθοδοι ἐν πολλαπλασιασμοῖς καὶ μεφισμοῖς, καὶ αἲ 
τῶν μορίων συγκεφα]αιώσεις καὶ διαιρέσεις, αἷς ἠχνεύει 

: τὰ κατὰ εὖν ὕλην ἐμφωλευόμενα τῶν προβλημάτων τῇ 
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περὶ τοὺς τριγώνους καὶ πολυγώνους πραγµατείᾳ. τέλος 
δὲ αὐτῆς τὸ κοινωνικὸν ἔν βίῳ καὶ χρήσιμον ἐν συµ- 

βολαίοις, εἰ καὶ δοκεῖ περὶ τῶν αἰσθηεῶν ὡς τελείων 
ἀποφαίνεσθαι, 
T. γεωμετρία ἐσεὶν ἐπιστήμη Θεωφητικὴ μεγεθῶν καὶ 5 
σχημάτων, καὶ τῶν περιοριζαυσῶν καὶ περατονσῶν 

ταῦτα ἐπιφανειῶν' καὶ γραμμών, τῶν τε ἐν τούτοις 
παθών καὶ σχέσεων, καὶ ἐνεφγειῶν ἐν μορφαῖᾳ, καὶ 

κινήσεων ἐν ποιύτησι. πάθη μὲν οὖν λέγεται τὰ περὶ 
τὰς διαιρέσεις, σχέσεις δὲ οἱ τῶν μεγεθών πρὸς ἄλληλα 1ο 

λόγοι καὶ θέσεις καὶ καθ αὐτὰ ἐπιβάλλουσιν ἡμῖν 
αὐτοῖς καὶ πρὺς ἄλληλα συγκφίνονσιν. 

b, 10. τὐ τρίτον τῷ σωτῆρι, ἐπὶ τῶν τελείως τι πφατ- 

τόντων. τὰς γὰρ τρίτας οπονδὰς καὶ τὸν τρίτον κρα- 

τῆρα ἐκίρνων τῷ «ιά τῷ σωτῆρι. τέλειος γὰφ ιὁ τρία 15 

ἀριθμός, ἐπειδὴ καὶ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος ἔχει, 
καὶ πρῶτος οὗτος εν αριθμῶν ἀρτιοπέρατορ. τέλειος 

δὲ καὶ ὁ Ζεύς, ὥστε κατὰ λόγον τρίτον τῷ οἱ σπέν- 

δεταί τε καὶ ὁ κρατὴρ τρίτος τίθεται. Σοφοκλὴς 93 
ἠΨαυπλίῳ * 

καὶ «Ιιὸφ σωτηρίου 
σπονδὴ τρίτου κρατῆρος, 

καὶ Πλάτων Πολιτείαις καὶ ἐνταῦθα, 
339, 35. ἁμωσγέπως ] τοῦτο ἐν ἴσρ εῷ καθ ὀνεινοῦν 

τρόπον. ἔνιοι τὸ μετρίως. παρὰ Πλἰάτωνι τὸ ἐκ παν- 15 
τὸς τρόπον. 

b, 19. ὁδημέραι] διὰ παντός, πάντοτε, καθ’ ἡμέραν. 

ΙΝ ΓΑΟΠΕΤΕΝ. ο 

351, 57. παρακαλεῖς) ἀνεὶ τοῦ καλεῖς εὐχρήστως ἄγαν. A. 

3598, 34, στύραξ κέντρον, κέρας, ἐπιδοφατίς. 
308, Ἠ. ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κένδυνος] ἐπὶ τῶν ἐπιαφα- 30 

λέσεερον καὶ ἐν ἀλλοτρίοις κινδυγευόντων' Κἄρες γὰρ 
δυκοῦσι πφώτοι µιοθοφορφῆσαι, ὅθεν καὶ εἰς πύλεμον 

αὐτοὺς προέταττον. ἐνεεῦθεν γὰρ καὶ τοὺς μικροὺς 

στρατιώτας τινὶς Καρίωνας προσηγόφενον" καὶ εὐ παρ᾽ 

ὩὉμήρῳ δὲ υὲν Καρὸς αἴσηα ἐν τῷ τυχόντι τινὶᾳ ἀκού- 15 
ουσι. µέμνηται δ᾽ αὐτῆς ᾽Αρχίλοχος λέγων 

καὶ δἡ ᾿πίπουρος ὥστε Κάρ κεκλήσοµαι, 
καὶ Ἔφροφος ἐν ἆ ἱστοφριῶν, καὶ Φιλήμων ἐν Γώμῳ 

ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον οἴδα, δίαποτα, 

καὶ Ευριπίδης Κύκλωπι 

.” 

9. καὶ ante τὺ οπ. ὃν, — 34, Αρατῖνον τὸν γεώτερον] ſr. ine. I. Mein. ⸗ 15. Libri ν. 1. πεσών, 3. οὕτω ποτ, 
4. Mos, personis non distiuetis, omissis 3. ἠν οἳ, quoöd Βιίπιαημο debeo, 2γουτ'. Βκκκ. — 97. ἐφοδευόμενα Β. 

20. Νανπλέη) καταπλέοντεν ſt. 376. Dind. Ε{, Schol. ad Ρή]οἱν 993 h, 81. -- 15. Hom. Hiad. εν 378. -- 26, 4ρ- 
τίλοχος) ἴτ. 30. Schneidew· — 38. ἐν αἱ ἵστορ ] [ες 33. {ρ. 117.) Meier - Μπεν. -- Γόμω ſr. ᾱ. Duebn. p. 103. Mein. 
— 3, οἶσθα οοττ. Β. -- 40. Κὐκίωπι] ν. 004. 
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δράσω τάδ᾽' ἐν Καρὶ κινδυνευτέον. 
καὶ Κρατῖνος Βουκόλοις 

ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον" ἐν ἐμοὶ δὴ δοκεῖ 
πρώτῳ πειρᾶσθαι. 

δ. καὶ Πλάτων ἐνταῦθα. A ἐν τῷ Καρὶ ἀντὶ τοῦ ἐν 
τῷ δούλω" καὶ γὰρ οἱ παλαιοὶ τῶν "Ελλήνων ἀπὸ 
Καρῶν καὶ Θρᾳκῶν τοὺς δούλους ἠποιοῦντο, ἴνθεν 

τοὺς δούλους Αάρας ὠνύμαζον καὶ Θρᾷκας, καὶ τας 

δούλας Θφράττας καὶ Ναείρας. 

io Ὁ, 1. παροιμία, ἐν πίθω τὴν κεραµείαν, ἐπὶ τῶν τὰς 

πρώτας µωθήσεις ὑπερβαινύντων, ἁπτομένων δὲ τῶν 
µειζόνων καὶ ἤδη τῶν τελειοτέρων. κέχρηται δὲ αὐτῇ 
Αριστοφάνης ἐν Προαγῶνι καὶ Πλάτων ἐν Γοργία, 
λέγων ντὸ λεγόµενον δή τοῦτο, ἐν πίθῳ τὴν κερα- 

1 µείαν ἐπιχερεῖν µαγθάνεινι καὶ ἐνταῦθα. 
300, 39. γεῤῥοφόροις) εὰ σκεπάόµατα πώντα οἱ ᾽Αττικοὶ 

γέῤῥα ἔλεγον. τινὲς δὲ δερμάτινα σκεπάσµατά τινα καὶ 

Περσικά, οἷς ἀντὶ ἀσπίδων ἐχρῶντο. οἱ δὲ γέῤῥα τὰς 

σκηνώς φασι, καὶ γεῤῥοφόρους τοὺς τὰ εἰρημένα φί- 

40. ροντας. 
b, 39. ἡμῖν αὐτοῖς ἀντὶ τοῦ ἀλλήλοις. A. 

359, 96. οὐκ ἂν πᾶσα ᾗς γνοίη! κῶν κύων κἂν ὑς γνοίη, 
ἐπὶ τοῦ ῥᾳδίου καὶ εὐγκώστου, ὥστε καὶ τὰ ἁμαθέ- 
στατα ζῶα καταμαΏεἴν. 

* 45. μῶρον] ᾽Αετικοὶ οὕτως τὺν μῶρον προπερισπωµέ- 
φως. A. 

b, 15. Αἰξωνὴ ὅῆμος Κεκροπίδος, καὶ Αἰξωνεῖς οἱ ἐκεῖ- 
8εν, οἳ καὶ βιάσφηµοι ἐκωμῳδοῦντο εἶναι: παρ ὃ 
καὶ αἰξωγεύεσθαί φασι τὺ βλασφημεῖν' ὃ καὶ ἡ Πλα- 

30 τωνικὴ ῥῆσις δηλοῖ. Χ: ἀντὶ τοῦ ὑπερήφανον' οἱ γὰρ 
Αἰξωνεῖς εἰς ὑπερηφανίαν ἐσκώπτοντο. 

ΗΝ LYSIN. 
— 

863, 1. Ακαδημίας] ᾿4θήνησι προάστειον γυμνάσιον ᾱλ- 
σῶδες, ἀπό τινος ᾽Ακαδήμον ἤρωος ὀνομασθέν. 

860, 35. κέλησι] ἄξυξιν ἵπποις. 
35 83, κρονικώτερα] ἢ τὰ ἀρχαιότερα καὶ παλαιά, ἢ τὰ 

εὐήθη. 
49. πρὸ τῆς νίκης ἄδεις τὸ ἐγκώμιον, ἐπὶ τῶν τὰ 

πράγµατα προλαμβανόντων. 
b, 84. Ερμαῖα] ἓν τῶν Ἑρμοῦ ἐπιτηδευμάτων καὶ ἡ 

κ παλαιστρική. ἐπεὶ οὖν παλαίστρα ἡ διατριβή, εἰκὸς 
τοὺς αὐτόθι φοικῶντας νέους Ἑρμῇῃ ἀπαρχομένους τῆς 

ΒΟΗΟΠΑ ΙΝ LVSIN. 

τιμῆς, καθότι ἔφορος τῆς πολαισερικῆς, Ἑρμαῖα τὴν 
τελετὴν ὀνομάβειν. λέγεται δὲ καὶ παίδων οὕτως ἀγὼν 
παρὰ Συφακοσίοις, ὥς φησι «Πιογενιανός. A. 
41. ἀσεραγαλίξεν τὸ ἀστραγάλοις παίζειν, ὅπερ καὶ 

ἀστρένειν ἴλεγον, ἐπεὶ καὶ τοὺς ἀστραγάλους ἄσεριας 5 
ἐκώλουν. Καλλίμαχος" 

ζορκός τοι, φίλε κοῦρε, 4ιβυστίδος αὐτίκα δώσω 
«ων Σεὐσμήκτους ὥστεριας. 

ἔνιοι δὶ ἀστρίχους φασίν. παίζεται δὲ ἀστραγάλοις τέσ- 
σαρσι», καὶ εἷς ἕκασεος εστράγαλος πτώσεις ἔχει τὲσ- 19 
σαρας ἐξ ἑῤδομάδος κατὰ ἀντίθετον ουγκειµένας ὥσπερ 
ὁ κύβος" ἔχει δὲ ἀνεικείμενα µονάδα καὶ ἑξάδα, εἶτα 

τριάδα καὶ τετράδα” ἡ γὰρ ὅνὰς καὶ πεντὰς ἐπὶ τῶν 
κύβων μόνων παραλαμβάνεται διὰ εὺ ἐκείνους ἔπιφα- 
φείας ἔχειν ἔξ. εἰσὶ δὶ αἱ σύμπασαι τῶν ἀσεραγάλων 15 
πτώσεις ὁμοῦ τεσσάρων παραλαμβανομένων πέντε καὶ 
τριάκοντα, τούτων δὲ αἱ μὶν Φεῶν εἰσὶν ἐπώνυμοι, 

αἱ δὲ ἡρώων, αἳ δὲ βασιλέων, αἱ δὲ ἐνδόξων ἀνδρῶν, 
αἲ δὲ ἑταιρίδων: αἱ δὲ ἀπό τινων συμβεβηκότων ἤτοι 
τιµῆς ἕνεκα ἢ χἱεύης προσηγόρευνται. λέγεται δέ τις 
ἐν αὐταῖς Στησίχορος καὶ ἑτέρα Εὐριπίδης, «Στησίχο- 
ρος μὶν ὁ σηµαίνων τὴν ὀκτάδα, ἐπεὶ ὁ ἐν Ἱέρᾳ τοῦ 
μελοποιοῦ τάφος ἐξ ἀκκώ γωνιῶν συνέκειτο, Εὐριπίδης 

δὲ ὁ τὸν τεσσαρώκονεα”" εἷς γὰρ Εὐριπίδης τῶν τεσσα- 
ράκοντα ᾿4θήνησι προσεατῶν τῶν μετὰ τὴν τῶν 1 35 
τυράννων κατασταθέντων κατάλυσιν. τῶν δὲ βόλων 
ὁ μὲν τὰ Ἐξ δυνάµενος Κῶος καὶ ἔξίτης ἐλέγετο, Χἴος 
δὲ ὁ τὸ ἓν καὶ κύων. λέγιται δέ τις καὶ παροιμία 
ἀπὸ τούτον, οἷαον Χῖος παρασεὰς Κῶον οὐκ ἐάσω" 

ἀφ᾿ οὗ καὶ Σεράτεις {ημνοπίδᾳ αν 
λϊος παφαστὰς Νῷον οὐκ ἐᾷ λέγειν. 

ἔπαιζον δὲ ἀστραγάλοις καὶ πολλοῖς καθάπερ καρύοις 

καὶ ὀλίγοις, τοῦ δὲ εἴδους τῶν πο]λῶν τὸ μὲν ἀρει- 

ασμὸν ἴλεγον, τὸ δὲ τρόπα, τὸ δὲ ὤμιλλαν. ἀρτιασμὸς 
μὲν οὖν ἐστὶ τὸ δραξάμενον ἀστραγά]ων ἤ τινων ἅλ- 3 
Ίων ἐξιτάζειν τὸν συµπαίζοντα πότερον ἀρτίους ἢ πε- 
ρισσοὺς κατέχει. ᾿Αριστοφάνης Πλούτῳ 

στατῆρσι ὅ᾽ οἳ θεράποντες ἀρτιάζομεν. 
τρόπα δ᾽ ἐστὶν ἡ εἰ βόθυνον ἐκ διαστήματος βολή. 
Κφρατῖνος ΓΠνλαίᾳ" “ο 

ᾗ «Πιονυσίοις ἀκύλοις παίζουσ ἀνέμενοι τρόπα. 
ἡ δὲ ὤμιλλά ἐσειν ὅταν περιγράφαντες κύκλον ἐπιῤῥί- 
πτωσιν αστραγάλους ἤ τι ἄλλο, ὡς τῇ μὲν ἐντὸς βοὶῇ 
φικώντων τῇ δὲ ἐκτὸς ἠτεωμένων. Εὔπολις Χφυσῷ 
γένει µεταφέρων ἐπὶ τὴν ἐκ κυκλώπων κατάκλισιν τοῦ- 45 

νοµα οὕτως φησίν" ἔπειτ εἴσεμι ἐνθάδε µείνας εἰς 
ὤμιλλαν κἂν μὴ µετίηι. A. 

3. Βουκόλοις] ſt. IV. Mein. — 
NUaiterus: Atcrle b. 

13. Προαγῶσι b. Fr. ΥΠΙ. Mein. 84. Diud. -Tovurix] 614 E. -- 17. Αἰξωνὴ 

3. Σνρακοσίοις πον: Συφακοσσίοις A, Συρακονσίοις b. -- 6. Καλλίμαχος] Fr. 239. Hlomfield. — 50. 4ιμγοπέδαις b 
Fr. IV. Mein. — 32. πολλῶν] βολῶν Orellius. - 37. Πλούτῳ] ν. 810. -- 40. Πυλαίᾳ] ſr. IV. Mein. -- 41. .: ἡ 
διονύσοις ἀκοίλοιᾳ παἰζουσεν. -- δ4. Χρυσῷ γένει] ſr. ΥΠ. Mein. 
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48. παιδιά τις τὸ ἀρτιάζειν, ἐν ᾗ τοὺς ἀρτίους καὶ 
περισσοὺς ἀριθμοὺς καταστοχάζονται. σηµαίνει δὲ καὶ 
τὸ πληροῦν καὶ συντελεῖν. A. 
44. φυρµίσκων] καλαθίσκων. A: πλεκτῶν ἀγγείων 

5 ᾖἥτοι σπυρίδων. φορμίον δὲ πἱέγμα ει ψιαθώδες παρ 

ππώνακτι. 
404, 152. ἐπηλυγισάμενος) ἐπισκιασάμενος, ἐπικρυψάμενος” 

λύγη γὰρ ἡ σκιά. 
30. παιδοτρίβην] ἀλείπτην, γυµναστήν. 

b, 1. ὀρικοῦ) τοῦ ἡμιονικοῦ" ὀρεὺς γὰρ ὁ ἡμίονος. 
40. ψῆλαι τὸ ἄνευ πλήκτρου τῷ δακτύλῳ τὰς χορδὰς 

ἐπαφᾶσθαι. A. 
3671), 38. ὥς γε οὐτωσὶ ἀκοῦσαι) ἀντὶ τοῦ κατ αὐτὴν 

τὴν ἀκοήν, κατ᾿ αὐτὴν τὴν πρώτην ἔντευξιν. A. 
40. ἀλλόκοτον, ἐξηλλαγμένον καὶ ἠδιόεροπον. 

368, 18. τὸ καλὸν φίλον] ἐπὶ τῶν τὸ συμφέρον αἱρου- 

μένων. 

841 10 
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3Τὰ, 15. συλλήβδην] λείπει τὸ εἰπεῖν ὃ προσνπακουστέον. A. 
374, 18. Φιλαΐδαι δῆμος Αὐγηΐδος. 

ο. Ὁ, 1. στεῖχε] ἴδι, ποφεύον. 
4. Στειριά, δῆμος Πανδιονίδος, ἀφ᾽ οὗ ἡ ὁδὸς οὕτω 

καλείται. 

44. διὰ τὴν τῆς ἀδε]φῆς ἀτιμίαν] Θουκυδίδης 
οὕτω φησίν. A. 

2* 33, τέως] δηλοῖ τὸ πρὸ τοῦ. «{ημοσθένης νὁ τέως 
προσκυνῶν τὴν Φόλον. ᾿Αρισεοφάνης Θεσμοφοφριαζού- 
σαις 

ἃ ᾿γὼ μόλις 
στεφανηπλοκοῦσ ἵβοσκον ἐν ταῖς µυῤῥίναις, 

30 τέως μὶν οὐκ ἄν... . - 

Ῥωΐλος ἐν τῷ εἰς Πολύφημον ἐγκωμίω" νοῦτω γὰρ 
αἱμογνωμόνησαν οἱ Θεοὶ περὶ τῆς τιμωρίας ταύτης, 
ὥστε πάντοθεν ᾿Οδνισσεὺς τέως ὁ σωζόμενος καὶ τὰς 

ναῦς ἀκεραίους περιποιούμενος περιώφθη μετὰ τὴν 

23 ἁρὰν ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς.α ἐν δὲ τοῖς ᾿Αριστοφάνους 
Τελμισσεῦσιν ἀντὶ τοῦ πρύτεφον κείται" 

οὐ γὰρ τίθεµεν τὸν ἀγῶνα τόνδε τὸν τρόπον 
ὥσπερ τέως ἦν, ἀλλὰ καινῶν πραγμάτων. 
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ἐν δὲ τῇ Εἰρήνη ὁ αὐτὸς ἀντὶ τοῦ ἐν τοσούτῳ κέχρη- 

ται, περὶ Ὑπερβόλου λέγων 
ἀποφῶν ὁ ὅῆμος ἐπιτρόπονυ καὶ γυμνὺὸς ὧν 
τοῦτον τέως εὐν ἄνδρα περιεζώσατο. 

καὶ ἴτι ἐν τῇ Εἰρήνη εὕρηται ἀντὶ τοῦ ἕως" έγει δὲ 5 
ὁ ἱπποκομῶν τὺν κάνθαρον 

ἔρειδε, µὴ παύύαιο μηδέποτ᾽ ἐσθίων 8 

τέως, ἕως αὐτὸν λάδης διαῤῥαγείς, 
καὶ «Πημοσθίνης ἐν τῷ τῆς παραπρεσβείας ὠνεὶ τοῦ 
ἕως" νώντὶ δὲ τοῦ Εἴβοιαν ἀποδοθῆναι περὶ «ὀρυμοῦ ια 

καὶ τῆς πρὺς Πανώκτῳ χώρας μεθ’ ὅπλων ἐξερτόμεθα. 
τέως ὅ' ἦσαν ἴσω οἳ Φωκεῖςᾳ, οὐδέποτ ἐποιήσωμεν"'. 
παρὰ δὲ Φεφεκύδη καὶ τοὔνομα τῆς Ἰωνικῆς πόλεως, 
λέγω δὲ τῆς Τέως, κείµενον εὗρον, ὅθεν ἦν ᾽Ανακρέων 
ὁ µελοποιός, ἀπὸ τοῦ τέως. ὁ γὰφ Αθάμας, φησίν, 15 
ἀναχωρῶν ἐκ τῆς χώρας, εὐρὼν 4ρεαν τὴν θυγατέφα 
ἀθύρουσαν καὶ λίθους συμφοροῦσαν τοὺς νῦν ὄντας 

ἐν Τέω, ἤρετο ταύτην τέ παιεῖςς ἡ δὲ εἶπε τέως σὺ 

ἐδήτεις ἴνα πύλιν κτίσης, εὗρον"' ἀφ᾽ οὗ ὠνακινηθεὶς 

τὴν πόλιν ὠνόμασε Τέω. καὶ ἀνεὶ τοῦ ἵνα, παὶ ὧςι η 
καὶ µέχρι τούτου, καὶ ἴμπροσθεν. ἀντίκειται δὲ τῷ 

τέως τὸ ἐν Όσῳ, 
85, ἀναθέσθαι ἐπὶ τῶν πεσσῶν ἔλεγον οἱ παίζοντες 

οὓς γὰρ Κἡ κατὰ τὸ δέον ἐκένησαν, τούτους ἀνετίθε- 
σαν. "4ἱλως. ἀναθέσθαι ἀθετῆσαι. * 
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378, 3. ἐξ ὑπογνίου] ἐκ τοῦ σύνεγγυς, ἀπερισμέπτως, 
παραυτά. 

4. αὐεοσχεδιάζειν] αὐτομώτως, ἀσκέπτως εἰπεῖν. 
93, ᾽Αοπασίαν) αὕτη Αξιόχου, ἈΜιλησία, γυνή Περι 

κλέους, παρὰ Σωκρώτει πεφιλοσοφηκνῖα, ὡς «ιόδω- ιο 198 
ρος ἐν τῷ περὶ Μιλήτου συγγράµµαει φησίν. ἑπεγή- 
µατο δὲ μετὰ εὖὺν Περικλέους θάνατον «Ιυσικλεῖ τῷ 

προβατοκαπήλῳ, καὶ ἐξ αὐεοῦ ἴσχεν υἱὺν ὀνόματι 
Ποριοτήν, καὶ τὸν 4ὐσικλέα ῥήτοφα δεινότατον κατε- 
σκευνάσατυ, καθάπερ καὶ Περικλέα δημηγορεῖν παφε- 1η 

σκεύασεν, ὡς Αἰσχίνης ὁ Σωκφατικὸς ἐν διαλόγω Κα- 
λία καὶ Πλάτων ὁμοίως Πεδήεαις. Κφατῖνας δὲ Ou- 

φάλῃ τύραννον αὐτὴν καλεῖ, χείρων Εὔπολις Φίλος: 

15. οἵπ, h. — 21. Ἀτειριά Βαίοτας: Σεειρίαι Ὁ. --13-14. οσα, bh. — Θουκυδίδης) ΥΠ. 56. — 15. Demosith. ος. 19. 
8. 313. - 36. Θεσμοφοριαξούσαις] v. 441-439. -- 16. Τελμισσεῦσιν ſr. 1. Μον. 440. Diud. 

1. Εἱρήνῃ] ν. 086 νο. -- 5. Εἰρήνη, v. 31 2ο. -- 8. Demosth. ος. 19. β. 326. — 13. ΟΓ Buttmann ad he- 
mosth. Mid. ρ. 181. Βκκκ. — 132. Φερεκύδῃ] {τ. 40. p. 100. 5. -- 15. Φαύμας Ἐ, θαύμασα Η. 

462. -- 36. Καλλία καὶ Πιάτων] ᾿Ασπααί εοταῦς Plutarch. L. p. 
— ᾱ. Πορίστην 

καὶ Καλλίας Dindaruuus. — 17. Πεδηταῖς b. Fr. 
VIII. Meiu. -- να δὲ ὉὈμ. ἅλην, αὐτην, καλεῖ Χείρωσιν, τύραγνον δὲ Εὔπολις Φίλοις ἨΜοπολίας, Αφατῖνος δὲ 
τύραννον αὐτὴν καλεῖ «Χείρωσιν, Ὀμφάλην Εὔπολις Φίλοις Hergkius. Vid. Mein. frazm. Com. Aut. L. p. 138 5η. 035. 
- 25. χείρων] Χείρωνα (πιαρίείγαπα) Οτο] έως. -- ΦΙλοις] {ε, ΧΙ. Mein. 
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ἐν δὲ Πφοσπαλτίοις Ελένην αὐτὴν καλεῖ' ὁ δὲ Ἆρα 
τῖνος καὶ Ἡραν, ἴσως ὅτι καὶ Περικλῆς Ολύμπιος 
προσηγορεύετο. ἔσχε δὲ ἐξ αὐτῆς ὁ Περικλῆς νόθον 
υἷόν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐτελεύτα τῶν γνησίων προαποθανόν- 

5 των, ὡς Εὐπολις «ήμοις. 
98, ᾿Ραμνοῦς δῆμος Αὐκντίδος, ἐξ οὗ οὗτος. 

3τ9, 3. βοτὰ] τὰ βοσκήματα. κατὰ πάντων δὲ χερσαίων 

καὶ ατηνῶν καὶ ἐνύδρων λέγεται ζώων, ὅσα βόσκεται. 

b, 37. ὁ δὲ νἱός) τὸν Καμβύσην φησίν. 
ΠΠ] 45. Σάρδεις πόλις νδίαρ. 

380, 3. Ερέτρια πόλις Εὐβοίας. 

12, ΑΙαραθὼν τόπος τῆς Αετικῆς, ἀπέχων τῶν 4θη- 

140 νῶν σταδίους τφιακοσίους, τῇ φύσει τραχύς, δνσίππα- 

στος, ἴχων ἐν ἑαυτῷ πηλούς, τενάγη, λέμνας. 

80010 16. τῇ ὑστεραίᾳ] νόμος γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἄλλως ἐξι- 
γεν εἰς πόλεµον, εἰ μὴ πανσέληνος ᾖ. 
33. Σαἱαμὶς πφὺς τῇ Αετικῇ νῆσός τε καὶ πόλις. 

᾽αρτεμίαιον δὲ ἄκρα τῆς Εὐβοίας, ή τείνουσα ἐπὶ 9ά- 
λασσαν. ἕεερος δὲ αὐλὼν παράκειται τῇ Φαλάσση, ἐν 

»  ὦ ἡ ναυμαχία ἐγένετο. 

b, δ. Πιαεαιαὶ πόλις Βοιωτίας, 

17. Εὐρυμέδων ποταμὸς Παμφυλίας. 

30. Τάνωγρα πύλις Βοιωτίας. 

Ἀ8ε, 14. Σικελίαν] ἰσεέον δὲ ὅτι "Αλεξις ὁ κωμικός φησι 

* τῶν ἑπτὰ νήσων, ὃς δέδειχεν ἡ φύσις 
Θνητοῖς µεγίστας, Σικελία μέν, ὡς λόγος. 

ἐστὶν μεγίστη, δευτέρα Σαρδώ, τρίτη 

Κύρνος, τετάρτη ὅ᾽ ἡ «Πιὸς Κρήτη τροφός, 

Ἐὔθβοια πέμπτη στενοφνής, ἕκτη Κύπρος" 
π Αέσβος δὲ τάξιν ἑβδόμην λαχοῦά ἔχει. 

Σικελία ὅδ᾽ ἐκλήθη ἀπὸ Σικελοῦ τοῦ βασιλεύσαντος 

Αὐσόνων, οἳ ὑπὸ Ἰαπύγων ἐξαναστάντες διέβησαν εἰς 

τὴν πάλαι Σικανίαν καλουµένην. 

1 33, Ἑλλήσποντον) Αθάμαντος γυναῖκες Νεφέλη καὶ 

15 Ἰνώ. αὕτη ἐπιβουλεύουσα Φρίξῳ καὶ Ελλη, τοῖς ἐκ 

Νεφέλης τούτου παισί, πείθει τοὺς ὑπ αὐτοῦ πεµ- 

φθέντας εἰς 4ελφοὺς διὰ τὸν λιμον εἰπεῖν ὅτι παύ- 

σεσθαι τοῦτον ὁ ᾽πόλλων εἶπεν, εἶ Φρίξον αὐτῷ 

σφαγιάσεεν. Νεφέλη δὲ μαθοῦσα τοῦτο ἁαμβάνει 

μπαρ Ἑρμοῦ κριόπρωρον πλοῖον ὑπόχρυσον, ἐμβάλλει 

τε τοὺς παῖδας ἐν αὐτῷ πλεῖν καὶ φεύγειν. τῶν δὲ 

κατὰ τὴν μεταξὺ Σιγείου καὶ Χεῤῥονήσου γενοµένων 

θάλασσαν, ἡ Ελλη ἐκ τοῦ πλοίου εἰς τὸν βνθὸν ὤλμσθε, 

καὶ τῷ πελάγει τοὔνομα δίδωσιν αὐτῆς. 

πι 39, Μιαυλήνη πόλις ἐν 4έόβῳ τῇ νήσῳ. 

υ, 5. Ἐλενοὶς ὅῆμος καὶ πόλις ᾽Αετικῆς. 

380, 90. ἐντίτηκε) ἐγκεκόλληται, πέπηγεν. 

86. Κόρινθος πόλις ἐν Πελυποννήσῳ, κειµένη ἐπὶ 

ΒΟΗΟΜΑ ΤΝ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΙΝΟΕΜ. 

τοῦ Ισθμοῦ. «εχαιὸν δὲ ἐπίνεον Κορινθίων, ὥσπερ 
ὁ Πειραιεὶς Αθηναίων. ες εούτους δὲ τοὺς τόπους 
ἀπεδίδρασκον οἱ οὐκέται. 

IN ΡΟΙΜΤΙΟ ΜΗ. 

385, 6 Ev] ἄγε δή. ἢ συγκατάθεσις μὲν τῶν εἰρημί- 
»ων, ουναφὴ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα" ἢ ἀναφώνημα 5 

ὅμοιον τοῦ ἀλλά. 
b, 9. τὸν μέν] τὸν Θεαίτητον. 

11. τοῦ ὅἹ] τοῦ νέου Σωκράτους. 
387, 35. ὅτι αὐτοπώλης πᾶς ὁ τὸ ἴδιον ἐργόχειρο ἢ 

οἶνον ἢ οἴτον ἐξ οἰκείου γεωργίου πιπράσκων, ὁ δξιο 
παρὰ τούτων ἁγορίζων ἤτοι ὠνούμενος καὶ πιπρά- 

σχων ἄλλοις κάπηλος λέγεται. A. 

388, 2. ὅτι ἄλλο βοηϊώτης καὶ ἄλλο βουφορβός, καὶ ἄλλο 
ἱπποκόμος καὶ ἄλλο ἱπποτρόφος. Χ. 

3808, 37. γεαλὴς ὁ πρόσφατος. κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν ἁλσὶ 15 
παττοµένων ἡ λέξις, ἴστι δὲ καὶ ὁ νεωσεὶ ἑαλωκὼς 

ἀθύς, καὶ δὴ καὶ ὁ νεωστὶ ἆλιαθ είς. 
30τ80, 10. πιλητικήν) τὴν ἐξ ἐρίων πίλησιν. 
00, 14. κομφὸς τωθαστής, γελοιαστής, οκωπτικόᾳ, ἡ 3δ 

καλός, ἢ μέτριος. υ] 

ο, 3. ἡ που) ἴσως, σχεδόν. τὸ δὶ ἡ πού γε, πολλῷ 
πλέον. 

407, 13. τρίωνοι πίνακες οἱ κύρβεις, ἐν οἷς οἱ περὶ 
τῶν Ἱερῶν νόμοι ἐγγεγραμμένοι ἦσαν καὶ σεολιτικοί- 

ἄξονες δὲ τετράγωνοι, ἐν οἷς οἱ περὶ τῶν ἰἴδιωτι- R 
κῶν. τινὶς δὶ ἀδιάφορα ταῦτα φασίν. 

449, 35. ῥβλακικά] εὐήθη, μωρά, ἀνόητα, ἀπὸ ἰχθύος 
καλουµένου βλακός, ἁμοίου σιλούρῳ, ἀχρήστου το 
σοῦτον ὡς μηδὲ κυνὶ βρώσιμον εἶναι. οἱ δὲ ὠπὺ τοῦ 
ἐν Κύμῃ χωρίου, τῆς Βλακείας. 20 

413, 4. εὐήτριον] ἱμώτιον εὐθφές. Πτριον δὲ ἴνδυμα ὑμε- 
γῶδες. 

IN ΛΠΝΟΕΜ. 21 

416), 20. Καρχηδών ἐν 4βύῃ πόλις διάσηµος, ἧς οἱ 
πολῖται οὗτοι. 

94. ᾽αθάμας Αἰό]ου τοῦ Ελληνος καὶ Αἰναρέτης τῆς 15 

ἀΠίμάχου, βασιλεύων Βοιωτίας, ἐνπίπτε διά εινας 212 

1. Προσπαλτίοις; fr. Vl. Mein. - Κρατίνος! Χείρωση, fr. ΤΝ. Mein. - 4. 4ήμοις) µ. ΙΧ. Mein. - 24, αλεξις, 

rFab. πε. {, ΧΧΧ. Μον. -- 27. δευτέρα -- ὃ' ή] πρὺς δί σάρδος δευτέρα, ερίτη τε κύρνος καὶ τετάρτη ἡ 8. 

151, ος. b 



ΒΟΗΟΙΙΑ ΙΝ ΒΕΜ ΡΒΙΙΟΑΜ. 
toͤxas αὐεῆς' ὥπερ ὁ Πύθιος χρᾷ ἐκεῖσε κατοικεῖν, 

οὗ ὑπ ἀγρίων ζώων ξενισΏΓ. ἐλθόντος δὲ καθ ἣν 
χώραν λύκοι κρία προβάτων διενέµοντο, αὐτοὺς μὲν 
διὰ δέος φασὶ φυγεῖν, ὀυνέντα ὁδξ τοῦτον οἰκῆσαί τε 

5 αὐτοῦ, καὶ τῇ Αθαμαντία καὶ τοῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ τῆς οὗ- 

306 κείας κλήσεως µεταδοῦναι. 

98, ἐγχυτριστρίας] τὰς χοὰς τοῖς τετελευτηκόσιν ἐπι- 
φερούσας, ὡς ἐπὶ τοῦδε. ἴλεγον δὲ καὶ τὸ βιάψαι 

καταχυτρίσαι, ὡς Αριστοφάνης. λέγονται δὲ καὶ ὅσαι 
1ο τοὺς ἐναγεῖς καθαίρουσιν, αἷμα ἐπιχέουσαι τοῦ ἱερείου. 

ἴτι δὲ καὶ αἱ θρηνήτριαι, καὶ δὴ καὶ αἱ μαῖαι αἱ 
ἐκειθεῖσαι ἐν χύτραις τὰ βρέφη. 

447, 0. ἆλλ) ἀεὶ] τὸ ἀλλὰ λαμβάνεται καὶ ἀντὶ τοῦ ἔστα, 
καὶ ἀνεὶ τοῦ ὅταν δέ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἔπειτα δέ. 

1248), 11. Μαρσύας “Τάγνιδος ὁ πρῶτος μετὰ ᾿Αθηνᾶν 
αὐλῶν εὑρετής, εἶτα Φρυγίου καὶ Λιξολνδίου ἁρμονίας. 

οὗτος ἐς τοσοῦτον προῆϊθεν αὐλητικῆς ὧς περὶ αὐτῆς 
ἐρίσαι ᾽Απόλίωνι, τοῦ πλεονεκτήσαντος τὴν κρίσιν ποι- 

ουμένων Μουσών. καὶ δή νικηθεὶς ὑπ' αὐτοῦ δίδωσι 
δίκην τῆς ἥττης τὸ δέρµα δαρείς' οὗ δὴ ἀπὺ τοῦ 
σώματος ῥυέντος αἵματος ποεαμὸς πφοήλθεν ὁ τούτῳ 

ὁμώνυμος. "Όλυμπον δὲ τινες οὐ Φρύγα, ἸΜνσὸν 
δέ φασε, καὶ τοῦτον γενέσθαι πρῶτον κρουµάτων 

εὑρετήν. 
35419, 90. ἐννέωρος] ἐννωέτης' ώρος γὰρ ὁ ἐνιαντός: ἤγουν 

ἀπὸ ἐννέα ἐκῶν ἄρξας, ἢ ἐννέα ἔτη βασιλεύων. 
b, 5. συµπαίστην] συμµπαίγµονα. 

400, Β. ἐντείνοντες) πληγἁς διδόντες. 
9. τοὺς δασμοὺς] Αὐίως τοῦ Πωανδίονος βασιλεύοντος 

Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν τῶν Παναθηναίων ἑορτὴν Ανδρό- 
Ἱεως ὁ Μίνω πάντας ἀγῶνας νικᾷ. τοῦτον αὐεὺς 
στέλλει μὶν ἐπὶ τὸν ΠΜαραθώνιον ταὔρον, διαφθείρε- 
ται δὲ ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἢ ὥς τινες, πορενόµενος ἐπὶ Θή- 
βας διὰ τὸν αἴου ἀγῶνα πρὸς τῶν ἀνταγωνισεῶν 

διὰ φθόνον ἀπόλλνται. ὃ μαθὼν Μίνως Αθήνας τε 
πολεμεῖ καὶ Ἠέγαρα εἶλε, μὴ οἷός τε ὃ) ὢν πορθῆσαι 

ταύτας, εὔχεται τῷ «οἱ παρ Αθηναίων δίκην λαβεῖν: 
καὶ διὰ τοῦτο λιμὸς ἐνοκήπτε τούτοις καὶ λοιμός. 

χρωµένων δὲ περὶ τῆς τούτων ἁπαλλαγῆς ἀνεῖπεν ὁ 
Απόλλων δίκας ἸΜίνῳ δοῦναι ἃς ἂν αὐτὸς αἱρῆται. 

Λάίνως δὲ κελεύει δεκέτειᾳ κύρους ἑπτά καὶ κόρας ἴσας 

ἁόπλους πέμπειν κατ ἴτος τῷ Μινοταύρῳ βορᾶν 
κατὰ τὸν λαβύρινθον, ὃς ὑπὸ «Φαιδήλου κατεσκεύαστο 

χώρός τις σκολιός. Θησεὺς δὲ μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν 
κατὰ τὸ τρίτον ἔτος εἰς τὸν δασμὸν καταλεγεὶς τόν τε 
ἠΤινόεαυρον ἀναιρεῖ, καὶ παύει τὴν εἰς Αρήτην ποµ- 
πἠν τοῦ δασμοῦ. περὶ τούτου οὖν ἐνταῦθά φησιν. 

b, 50. φλαῦρον] κακόν, ὡς νῦν, ἢ φαῦλον, ἢ κοὔφον 
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κακόν. τινὶς δὶ φλαῦρον μὶν τὸ μικρόν κακόν, φαῦ- 
1ο» δὲ τὸ μέγα. 

ΙΝ REM ΡΕΌΡΩΟΑΛΗ. 

1. 

404, 1. Πειφαιεὺς πόλις Μετικῆς καὶ ἐπίνειον ᾿θηναίων 

ἦγουν Μµήν, ἢ ὁρμητήριον. 
2 ἑορτήν ἐνταῦθα τὴν τῶν μικρῶν Παναθηναίων ϱ 448 

φησίν' ἡκ γὰρ καὶ μεγάλα, καὶ ταῦτα μὶν ἦγον ες 
ἄστυ, ᾿Ἑκατομβαιῶνος μηνός τρίτῃ ἀπιόντος: ἐν οἷς 
πέπλος τις ἀνήγετο τῇ Αθηνᾷ, καθ ὃν ἐδείκνυτο ἡ 
κατὰ τῶν Γιγάντων ταύτης τε καὶ τῶν Ολυμπίων 
ίκη θεών. τὰ δὲ μικρὰ Παναθήναια κατὰ τὸν Πει- id 
ραιᾶ ἐτέλουν, ἐν οἷς καὶ πέπλος ἄλλος ἀνεῖεο τῇ θιῷ, 
καθ ὃν ἦν ἰδεῖν τοὺς ᾿θηναίους, τρυφίµους ὄντας 
αὐτῆς, »ικῶντας τὸν πρὸς Ατλαντίνους πόλεμον: ἃ 
δἠ τοῖς Βενδιδείοις καλουμένοις εἴπετο. τούτων δὲ καὶ 
Θρᾷκες ἐκοινώνονν, ἐπεὶ καὶ Βένδιρ παρ αὐτοῖς ἡ 15 
"Άρτεμις καλεῖται, καὶ αὕτη τιµωµένη κοινῇ παρ ἆμ- 
φοῖν. ταῦτα δὲ ἐτελεῖτο Θαργηλιῶνος ἐννάτῃ ἐπὶ δέκα. 

409, ἃ. Παιανιά, ὅῆμον Πανδιονίδος, ἐξ οὗ οὗτος. 
41. θαμίσεις! συχνάζεις. 

40. αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι] ὡς φιλολόγου 19 
Σωκράτους καὶ ζητηεικοῦ ὄντος, καὶ λόγων εἰωθότος 
ἀνευρίσκειν πηγάς, οἱ προκείµενοι λύγοι Κεφάλῳ. 

81. τὴν παλαιὰν παροιµίαν] τὴν πολοιὸς ποτὶ κολοιὸν 

Ἰξάνει: φιλάλληλον γὰρ τονεὶ τὸ ζώο». τάττεται δὲ ἡ 
παροιμία ἐπὶ τῶν τοῖς ὁμοίοις προσομιλούντω». 

3. πφοπηλακίσεις] ὕβρεις ἢ διασυρμούς. 
38. ὑμνοῦσιν] ἀντὶ τοῦ ὀδύρονεαι, λοιδοροῦσι, µέμ- 144 

Φφονται, κατ’ εὐφημισμόν. 
b, 341. Σέριφος νῆσος µία τῶν Κυκλάδων καὶ πόλις ἐν 
αὐτῇ' οἱ ὃ᾽ ἐξ αὐτῆς Σερίφιοι. 30 
841. χρηματιστής) χρημάτων ποριστής, 

453, 19. ὠτάλλοισα] τρέφουσα, τιθηνοῦσα, σαίνουσα. συν- 
αορεῖ δὲ ἤγουν συνήρτηται. 

498, 8. ξυμβόλαια) σηµείωσαι ὅτι συµβόλαιά φησι τὰ κοι- 
νωρήματα. 15 

38. περὶ πυκτικῆς εὐὑρήσεις, ὁποία εις ἦν, μιτὰ 396 
φύλλα δύο, ἐν ᾧ καὶ περὶ παγκρατίον διαλαμβάνεται. 

425, Β. ἀφίππους] ἀπείρως ἔχοντας ἱππικῆς. 
49. εὐηθίζεοθε] µαραίνετε, ὠφοηταίνετε, εὐφήμως. 
b, 39. ἀνεκάγχασέ τε µέλα Σαρδάνιον] παροιμία ἐπὶ κο 

«3. βλάφαι]) βάψαι Ἰοημτας, θάψαι ουσίας in Αξἰπορι. I. p. 693. -- 9. καταχντρίσαι) Ἡπππο ἐγχυτρίσαι. Βατ. 
φάνης) Σφηξίν, ν. 389. 

3. παὶ τῶν Βαἴίογια: καὶ ἡ τῶν b. — 14. Βενδιδείοις Dalterus- Βενδιδίοις ὃν — 18. Παιανιά Haiterus: Παια- 
γία b. — 16. μετὰ φύλα δύο] 338 6. — 420 (οπί. Zenob. Υ. 85. 
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τῶν ἐπ ὀλέθρῳ τῷ σφῶν αὐτῶν γεἰώντων. οἱ γὰρ 
τὴν Σαρδὼ κατοικοῦντες, ὥς φησι Τίμαιος, ἐπειδὰν 
αὐτοῖς ἀπογηράσκωσιν οἱ γονεῖς καὶ νοµέσωσιν ἱκανὸν 
βεβιωκέναι χρόνον, ἄγουσιν αὐτοὺς ἐπὶ τὺν τόπον ἐν 
ᾧ µέλλουσι θάψαι, κάκεῖ λάκκους ὀρύξαντες ἐπ᾽ ἄκρων 
χειλῶν τοὺς μέλλοντας ἀποθνήσκειν καθίζονσιν, ἔπειτα 
Έκαστος αὐτῶν οχίζαν ἔχων τύπτει τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 
καὶ εἰς τοὺς λάκκους περιωθεῖ: τοὺς δὲ πρεσβύτας 

χαίροντας ἐπὶ τὸν θάνατον παρωγίνεσθαι ὡς εὐδαί- 
µονας, καὶ μετὰ γέλωτος καὶ εὐθυμίας ὠπύλλνσθαι. 
ἐπεὶ οὖν γελῷν μὲν συνέβαινεν, οὐ πάνυ δὲ ὁ γέλως 
ἐπ' ἀγαθῷ τινὶ ἐγίνετο, παρὰ τοῖς Ἕλλησι τὴν προ: 
κειµένην ῥηθῆναι παροιµίαν. Ἀλείταρχος δέ φησι τοὺς 

Φοίνικας, καὶ μάλιστα Καρχηδονίους, τὺν Αρόνον 
τιμῶντας, ἐπάν τινος μεγάλου κατατυχεῖν σπεύδωσιν, 

εὔχεσθαι καθ ἑνὺς τῶν παίδων, εἰ περιγένοιντο τῶν 
ἐπιθυμηθέντων, καθαγιεῖν αὐτὸν τῷ Φεῷ. τοῦ δὲ Κρό- 
νου χαλκοῦ παρ αὐτοῖς ἑσεῶτος τὰς χεῖρας ὑπτίας 
ἐκτετακότος ὑπὲρ κριβήνου χαλκοῦ, τοῦτον ἐκκαίειν 
τὸ παιδίον. τῆς δὲ φ]ογὸς τοῦ ἐκκαιομένου πρὺς τὺ 

σῶμα ἐμπιπτούσης, συνέλκεσθαί τε τὰ µέλη, καὶ τὸ 
στόµα σεσηρὺς φαίνεσθαι τοῖς γελῶσι παραπλησίως, 
ἕως ἂν συσπασθὲν εἰς τὸν κφίβανον παρολίσθῃ. τὸν 

οὖν σεσηρύτα γέλωτα σαρδάνιον ἐντεῦθεν λέγεσθαε, 
ἐπεὶ γελώνεες ἀποθνήσκουσι" σαΐρειν δέ ἐσει τὸ διελ- 

κειν τὸ στύµα καὶ χαΐνειν. Σιμωνίδης δὶ ἀπὸ Τάλω 

τοῦ χαλκοῦ, ὃν Ἡφαιστος ἐδημιούργησε Μίνῳ φύῖακα 
τῆς νήσου ποιήσασθαι, ἔμψυχον ὄντα, τοὺς πε]άζον- 
τάς φησι κατακαίονεα ἀναιρεῖν' ὅθεν ἀπὺ τοῦ σεση- 
ρέναι διὰ τὴν φλόγα τὸν σαρδάνιόν φησι Λεχθῆναι 

Ἰέλωτα. ὁμοίως καὶ Σοφοκλῆς ἐν αιδάλῳ. ἤκουσα δὲ, 
φησὶν ὁ Ταρῥαῖος, ἐγχωρίων λεγόντων ὅτι ἐν Σαρδόνι 
γίγνοιτο βοτάνη σελίνῳ παραπλησία, ἧς οἱ γευσάµενοι 

δοκοῦσι μὲν γελῶντις, σπασμῷ δὲ ἀποθνήσκονσιν" 
οὕτω δὲ Σαρδύνιος ἂν λέγοιτο, καὶ οὐ Σαρδάνιος. 
µήποτε οὖν τὸ Ὁμηρικόν, ὅθεν καὶ ἡ παροιμία ἴσως 

ἐθῥύη, 
µείδησε δὲ θυμῷ 

σαρδάνιον µάλα τοῖον, 

τὸν ὧπ᾿ αὐτῶν τῶν χειλῶν γέλωτα καὶ µέχρι τοῦ σεση- 
ρέναι γινόµενον σηµαίνει. 

496, 3δ. οὗτος ὁ Πουλυδάµας ἀπὸ Σκοτούσσης ἦν, πύ- 
Ίεως Θεσσαλίας, διασηµύτατος παγκρατιαστής, ὑπερ- 

µεγέθης, ὃς ἐν Πέρόαις παρ ᾿Ώχῳ γενόμενος τῷ βα- 
σιλεῖ λέοντας ἀνεῖλε καὶ ὠπλισμένους γυμνὸς κατηγῶ- 

γίσοτο. 

80. παγκρατιασεἠς ὁ παγκράτιον ἀγωνιζόμενος. ἔστι 
δὲ τοῦτο ὠγών τις ἐξ ἀτελοῦς πάλης καὶ ἀτελοῦς πυγ- 
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μῆς συγκείµενος. καὶ δήλη μὲν ἡ πάλη, πυγμὴ δὲ 
τὸ πρὶν ἐσκενάζετο οὕτως. εἰς στρόφιο», ὅ ἐστι σερογ- 
γύλον ζωνάριον, οἱ τέρσαρες τῶν δακτύλων ἐνεβιβά- 
ζοντο, καὶ ὑπερέβαλλον τοῦ στροφίου τοσοῦτον ὅσον, 
εἶ συνάγοιντο, πὺξ εἶναι. ξυνείχοντο δὲ ὑπὸ σειρᾶς, 5 
ἣν καθώπερ ἴρεισμα ἐβέῤληντο ἐκ τοῦ πήχεος. νυνὶ ὅ᾽ 
αὖ µεθέστηκε: ῥινοῦς γὰρ τῶν πιοτάτων βοῶν Εφον- 
τες, Ἰμάντα ἐργάζονται πυχτικὀν ὀξὺν καὶ προεμβάλ. 
λοντα" ὁ δὲ ἀντίχειρ οὐ συλλαμβάνει τοῖς δακτύλοις τὸ 

αλήτεειν, ὑπὶρ συμμετρίας τῶν τραυμάτων, ὡς μὴ ιο 
πᾶσα ἡ χεὶρ µάχοιτο. ταῦτα Φιλόσερατός φησιν ἐν 
τῷ περὶ γυμναστικῆς. 

451, 30. συκοφάντης λέγεται ὁ ψευδῶς τέ τινος κατηγο- 
ρῶν. κεκλήσθαι ὁ᾽ οὕτω παρ ᾿Αθηναίοις πρῶτον εὖ- 
ρεθέντος τοῦ φυτοῦ τῆς συκῆς, καὶ διὰ τοῦτο κωλυ- 15 

όντων ἐξώγειν τὰ σῦκα. τῶν δὶ φαινόντων τοὺς 
ἐξάγοντας συκοφαντῶν κληθέντω», συνέβη καὶ τοὺς 

ὁπωσοῦν κατηγοροῦνεάς τινων φιλαπεχθηµόνως οὕτω 
πφοσόαγορευθήναι. 

b, 4. ὡς ἔπος εἰπεῖν) τὸν ὡς φαίνεται µόνον, καὶ ὥς 
ἐν λόγῳ µόνον εἰπεῖν. 

Β. ξυφεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα] παροιμία ἐπὶ τῶν καθ 
ἑαυτῶν τι ἢ ἀδύνατα ποιεῖν ἐπιχειρούντων Πεγομένη. 

438, 39. τίεθη) µάµµη, ἡ πατρὺς ἤ μητρὺς µήτηρ. 
84. κορυζῶντα] µωφαίνοντα, µυξάζοντα" κόρυζα γὰρ 15 
ἡ µύξα, ἣν οἱ ᾽Αετικοὶ κατάρῥουν φααίν. 

b, 94. ὅσια] ὅσια τὰ βέβηλα, εἰς ἃ ἔσειν εἰσέναι, ὡς 
᾿Αριστοφάνης «{νσισεράτη 

ὦ πύτνι Εἰλείθνι, ἐπίσχες τοῦ τύκου, 
ἕως ἂν εἰς ὅσιον ἀπέλθω χωρίον. 

καὶ ὕσια χρήματα τὰ μὴ Ἱερά. λέγεται δὲ καὶ τὸ 4110- 
φύσιον ὅσιον. "λλωρ. «ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τι- 
µοχρότους τὰ μὶν τῶν Θεῶν χρήματα ἱερά, τὰ δὲ 
κοινὰ τῆς πόλεως ὅσια ὀνομάζει. 

38. οἱ κατὰ μέρη] τὸ ἑξῆς οὕτως: οἱ κατὼ µέρος 15 
τῶν τοιούτων κακουργημάτων ἀδικοῦντες. 

409), 16. ἀρνυμένους] ἀντεὶ τοῦ καταλλαττομένους. 

30. ἡ ζημίαν] τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ὡς μετ 
ὀλίγον ἐρεῖ. ' 

490, 19. ἐπαρέφαι τὴν ἀρχὴν δηλονότι ἀναλαβέσθαι. 
90. πράγματα] ἀντὶ τοῦ φροντίδας" ἐξ οὗ καὶ πολν- 

πράγµων ὁ πολύφροντις. 

89. κατατείναντες] ἀντὶ τοῦ διεξελθόντες λόγον µα- 
κρόν. 

80. ἀνομολογούμενοι) ἀντὶ τοῦ ὁμολογοῦντες. 

b, 39. ἀστεῖος] νῦν ἀντὶ τοῦ γελοιώδης τὸ ἁἀστεῖος 
κεῖταε. σηµαίνει γὰρ καὶ τὸν εὐσύνετον καὶ εὐπρόσω- 
πο» καὶ χαρίεντα. 

147 

148 

1ο 398 
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36. Σιμωνίδης] ſr. LXXI. Schneidew. — 34. Φαιδάλῳ ] ſr. 171, Diund. — 35. Hotn. Odyss. v, 301 -eq. 
αχ. Cont. Philostratei libri de gymnastiea, ed. Kayser, p. 33. — 16. ο. Boeckh. Staatshaushali. d. Athen. 1. 

P. 46.) Buxx. — 24. τηθὴ b. — 38. ἀνσισεράτῃ] v. T2 η. — 313. Demosth. or. 24. 6. 82. 

—— —— 
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4948, 48. πράττειν) ἀντὶ τοῦ μετὰ πίστεως καὶ ἀσφαλείας 
τι ποιεῖν, 

499, 134. εὐωχοῦ] ὠντὶ τοῦ ἁπόλανε. 
43, σµίλη ἐσεὶν ὄργανον τµητικόν, ἠόπεδον τὴν βά- 

5 ιν ἔχον, ὡς τοὐναντίον ἆ τομεὺς κυκλοτερῇ. ἔσει δὲ 
σκυτοτομικὰ ἐργαλεῖα. 

149 Π. 

496, 6. κατ Αἰσχέλον] Αἰσχύλου ἐξ ᾽Αμϕιαράου 
οὐ γάφ δοκεῖν δίκαιος ἀλλ’ εἶναι θέλων, 
βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούµενος, 

1ο ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 
13. τέγγεσθαι; εἴκειν, ἐνδιδόναι, ὡς νῦν" καὶ βρέ- 

τεσθαι. 
98. ἀνασχινδυλενθήσεται; ἀντὶ τοῦ ἀνασκολοπισθήσεται. 
b, 41. ἀδελ]φὸς ἀεὶ παρείη, ὅτι πρυτιµητέον τοὺς οὐκεί- 

15 ους εἰς βοήθειαν. Πλάτων ἐμνήσθη ἐνταῦθα. παρῇ- 
χται δὲ ἴσως παρὰ τὸ Ὁμηρικόν 

ἤ τι κασιγνήτοις ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνήρ 
µαφναμένοισι πέποιθε, καὶ εἰ µέγα γεῖκος ὄρηται. 

4. παῖδας γὰρ παίδων] ἐξ ΠἩροδύτου, ἀπὺ τοῦ ὅο- 
πυ θέντος χρησμοῦ Γλαύκῳ τῷ «άκωνι, ὡς 

ἀνδρὸς ὅ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισθεν ἀμείνων. 
401, 15. ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος] ἀντὶ τοῦ ὡς ἐπὶ εὺ πολύ. 

23. ἀγύρται) οἱ ἀγείροντες ὄχλον ἐφ᾽ ἑαυτοὺς χυδαῖον. 
97. ἀκεῖσθαι] Θεραπεύειν. 

35 39. λιστοὶ] ἀντὶ τοῦ λιταζόµενοι, λιταῖς εἴκοντες. 
43. βύβλων) περὶ ἐπῳδῶν καὶ καταδέσµων καὶ καθαρ- 

σίων καὶ μειλιγμάτων καὶ τῶν ὁμοίων. 
44. ὅμαδον] συναγωγὴν ἢ Δόρυβο», ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ 

αὐδῷν. 
3ο. Ὦ, 9341. κύριον] το δοκεῖν κύριόν ἐστιν. 

498), 6. οὐ τὸ δίκαιον] σηµείωσαι τὸ δριμὺ τῆς ἐπιβολῆς. 
44. ἐπειδὴ οὖν ὠμολόγησας] εἶπε γὰρ ἐν ἀρχῇ ὅτι 

δικαιοσύνην Θετέον ἐν τῷ καλλίστῳ εἶδει τοῦ ἀγαθοῦ, 
ὃ καὶ δι αὐτὸ καὶ διὰ τὰ ἀπ αὐτοῦ γινόμενα ἄγα- 

3. πητίον τῷ µέλλονει µακαρίῳ ἴσεσθαι. 
48. τῶν μὶν ἄλλων] ὧν προεῖπε ποιητῶν. 
49. ὠνασχοίμην] ἤγουν ἀποδεχοίμην. 
84. ἐλεγεῖα ᾠδαί, ἢ θφῆνοι, ἢ μῦθοι" ἔνθεν καὶ τὰ 

ἐπιτάφια ποιήματα ἐλεγεῖα καλοῦνται. 
10 33. Μέγαρα πόλις περὶ τὸν Ἰσθῦμόν, ἀνὰ μέσον ΠΠε- 

λἸοποννήσου καὶ Αετικῆς καὶ Βοιωτίας. 
499), 34. σμινύην] σκαφίον. τινὶς δὲ ἀξίνην ἐκ τοῦ ἑτέ- 

ρου µέρους δικελλοειδῆ. 

4408, Β. ἄλφιεα κυρίως μὲν τὰ ἀπὸ πεφρυγµένων καὶ 
45 ἀλεσθεισῶν κριθών θραύσματα, καταχφηστικῶς δὲ καὶ 

τὰ ἀπὸ πυρῶν καὶ φακῶν. 

150 

7. Αἰσγύλου]) Ἑπτὰ ἐπὶ Θήῤας, v. 092-694. -- ἐξ ᾽Αμϕιαράου] ἐπ᾽ ᾽Αμϕιαράου Βοκκοτυς. 
ος Ῥ]ωι. ποιά, cap. 3. Mor. 186 B. Βατ. -- 17. Ποπ, Odyss. απ, 97 νεα. 
φακών Rtymol. Μ.: ῥοάκων b. 
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9. πέφαντες ἀρτοποιήσανεες, µάξαντες δὲ φυράσαν- 151 
τες, ῥυμώσαντες. ἢ ἄλφιτα ἀπὸ τῶν κριθῶν πέψαν- 
τερ, ἄλευφα ἀπὸ τῶν πυρῶν µάξαντες. 

30, βολβοὺς]) βοεάνης εἶδος ποιᾶρ. 
94. τραγήµατα παρὰ άκωσι τὰ παρ ἡμῖν τρω- 3 

χάλια. 

93. σποδιοῦσι) ἀντὶ τοῦ ες σποδὺ» ἤγουν εἰς ἀνθρα- 
κιὰν ἐσβεσμένην ἑφήσουσιν. 
38. φλεγμαίνουσαν] ερυφῶδαν, ἐπηρμένην, µεγαλαυ- 

χουμένην. η 
45, πέµμµατα) πλακούντια. 

4Η 11. κομμωτφιῶν] κόμµι λέγεται τὸ ἐκ τῶν δένδρων, 
ἅτε δὴ ὀάκρυον, ἀποῤῥέον ὑγρόν, ᾧ χρώνται πρὸς 

τὰς τρίχας τῶν γυναικῶν, ὥστε μὴ διαχεῖσθαι αὐτὰς 
ἁλλὰ µένειν ὡς ἄγαν συνηµµίνας ἐφ᾽ οὗ βεβούληνται ι5 
σχήματος αἱ κομμώτριαι' παρ ὃ καὶ ἀπὸ τοῦδε τοῦ 
κόμμεος λέγονται, καὶ ἡ τέχνη κομµωτική. 

i2. συβωτῶν] σηµείωσαι ὅτι τὰς σὓς ἀπαγορεύει Πλά- 
των τοῦ ἐσθίεσθαι ἐν τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ. 

449, 93. κομφό»] νῦν τὸ σπουδαῖον καὶ ἀγαθόν' σηµαίνει αν 
δὲ καὶ τὸ πανοῦργον καὶ ἀπατητικὸν καὶ πιθανὸν καὶ 
τεχνικὸν καὶ ἀστεῖον καὶ περίλαλον, 

419880, 38. βούβρωσεις, πονηφρία, ἢ μέγας λιμόᾳ. 
οἶσερον ἢ ἀσθένειαν. 

4Η, 19. εἰλήσεων] τῶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐκκαύσεων. 40 
h, 6. ἐκδειματούντων] ἀντὶ τοῦ ἐκδειματούτωσαν, ᾿άτ- 
τικῶς. 

44. ἔνι] ἀντὶ τοῦ ἐστίν, ᾽Αετικῶς. 

5), 4. παιῶνα] ἀλαλαγμὸν ἐπ εὐτνχίᾳ, ὧρ νῦν, ἢ 
νίκη. 3υ 
41. χορὸν οὐ δώσομεν] ἀντὶ τοῦ οὐκ εὐδοχιμήσομεν 

καὶ νικήσοµεν. χορὸν διδόναι γάρ ἔλεγον ἐν ἴσω τῷ 
εὐδοχιμεῖν καὶ φικζν' παρὰ γὰρ τοῖς ᾽Αθηναίοις χοροῦ 
ἐτύγχανον κωμωδίας καὶ τραγῳδίας ποιηταὶ οὐ πάντες, 
ἆλλ᾽ οἱ εὐδοκιμοῦντες καὶ δοκιµασθέντες ἄξιοι. 35 

Πι. 

416b, 18. ἐνέρους τοὺς νεκρούς, ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ἴρᾳ (ὅ 400 
ἔστι γῇ) κεῖσθαι. ἀλίβαντας δὲ τόπους ἐν ΄"Αϊδου, ἢ 
καὶ αὐτοὺς τοὺς νεκροὺς νοητίον, διὰ τὴν τῆς λιβά- 
δος ἀμεθεξίαν. 

441, 3]. σχο]ῇ ἀνεὶ τοῦ οὐδαμῶς. ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸμ 
σχοὶῇ ἂν ἑαυτὸν ἐπιπλήξειεν. οὐ µόνον, φησί, τοὺς 
ἄλλους οὐ κωλύσει, ὦλλ οὐδὶ ἑαυτόν. 
b, Ἱ. ταῦτα πρὸς τὸν ᾽Αδείμαντον ἔτι Σωκράτης λέγει, 
τῇ ουνήθει χρώµενος εἰρωνείᾳ. 

68, 94. ὀκνῶ] ἀντὶ τοῦ εὐλαβῶς ἔχω. ο 
85. ἀπὸ κοινοῦ τὸ οὐδ᾽ ὅσιον. 

οἱ δὲ 102 

109 

Εοει. ἐς --- 
—a0. Ἡροδότου] ΥΠ. 86. -- 46. 
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μο, 5. 
ὃν 37. ἀγχίσποφοι] ἐγγὺφ γένουφ. 

ἀπαγορεύειν, ἀπερεῖν] 
6, ἐὰν ὁμολογῇς] ἐάν, φησίν, ἁβασανίσεωφ ὁμολογή- 

σῃς ἀγαθὸν εἶναι τὴν δικαιοσύνην, κακὸν δὲ τὴν ἀδι- 
κίαν, ἔχω τὸ ζητούμενον. εἰ δὲ Ιόγῳ δουλεύοιµεν, δεῖ 
τον ἡμᾶς διορίσασθαι τὴν τῆς δικαιοσύνης οὐσίαν. 
31. γκοῖος] ἀστεῖον. 

38. Ἰθάκη νῆσος πρὸς εἴ Κεφαλληνίᾳ, 
b, 88. τραγωδία ἐστὶ ποίησις ἴμμετρος πρὸς ἅμιλλαν 
ᾠδῆς ἐπὶ δεινοπαθείᾳ προσώπων τε καὶ πραγμάτων 
γηγοµένη, καθ’ ἣν τῷ νικήσαντι εράγος ἔπαθλον ἐδί- 
ὅστο, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔσχε, κωμωδία ἔστὶ ποίησις 

ἔμμτερος καὶ αὐτὴ πρὸς ἅμιλλαν ᾠδῆς, πρότερον μὶν 
ἐφ᾽ ἱλαρότητί τινι καὶ καρπῶν σνγκομιδῇ γιγνοµένη, 
μετὰ τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ διαβο)ῇ καὶ ἐνδείξε πονηρῶν 
προσώπων τε καὶ πραγμάτων εἰς σωφφονισμὸν ποιου- 

µένη, καθ’ ἣν εῷ νικήσαντι γλεῖκος ἔπαθλον ἐδίδυτο, 
ὃ ερύγα ἑκάλουν. παρὸ καὶ δε τὸ πρὶν τρυγῳδία 
κοινῶφ Acyero· ὕσεερον δέ, ἀπὸ τοῦ κατὰ κώµας 
ἄρξασθαι ταύτην πρὶν εἰς ἄστυ βετελθεῖν, κωµφδία 

άσθη. ͵ 
35. ὁ διθύραμβος γράφεται μὲν εἷς «ιόνυσον, κεκι- 
νημένος καὶ πολὺ τὸ ἐνθονσιῶδες μετὰ χοφείας ἴχων, 

δὲ ἀπὸ τῶν συμβάντων περὶ αὐτόν. ὀνομά- 
οὕτως ἢ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν Νύσαν ὑπὸ 

εθύρῳ τραφῆναι, ἢ διὰ τὸ λυδέντων τῶν 
ν ἐκ τοῦ 4ιὸς μηροῦ εὑρεθῆναι, ἢ διὰ τὸ 
— δίς, ἕκ τε τῆς Σεμέλης καὶ εοῦ µη- 

να γην εὐρεθῆναι μὲν τὸν διθύραμβον ἐν Κο- 
ὑπὸ ᾿Αρίονός φασι. τῶν δὲ ποιητῶν τῷ μὲν 

πρώτῳ βοῦςᾳ ἔπαθλον ἦν, τῷ δὲ δευτέρῳ ο 
εῷ δὲ τρίεῳ τράγος, ὃν ερυγὶ κεχρισµένον ἀπῆγον. 

Ἡ 

η, 
409, 14. ἴσει τι εἶδον λέξεως] τὸ ἀπαγγελεικὸν ἅμα καὶ 

τὸ τῶν σπουδαίων µιµητικόν. τοῦτο γὰφ µόνον τὸ εἶδος 

τῆς διηγήσεως ὀγαπῷ ὁ Πλάτων ἐν τῇ ἀριστοκρατίᾳ. 
454 15. ἡ ἐμὴ νικᾷ] κατ’ ἔλλειψιν τοῦ φῆφος ἢ γνώµη. 

«94. μµύρον κατὰ τῆς κεφαλῆς] παροιμία ἐπὶ τῶν ἀπὸ 
τῆς χρείας ἀφιεμένων. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἑορτῶν ἐοί- 

κατὰ 405, 5. μὴ μελετῶνει] εὺ ἀρετὴν ἀσκεῖν. 

, 37. λωγιξόμενός| Ἠοο ΡΙαίόηΙ 
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οδών ἠΔλώλωιό ο — — 
ερ]όμενον τῷ μονσικῷ χάριν τινὸς δεήσεως καὶ ὧν 
——— ην» 

Aovocxos. — 
159, 10 Μαρούαρ Ὀλόμπου τοῦ αὐχητοῦ υἱὸς ἦν, ἄκρος 5 

δὲ τὴν τέχνην οὕτως ὡς διαμιλληθῆναι θαῤῥήσαι τῷ 
᾽Απόλίωνι περὶ. µονσικῆς. δεξαµένου δὲ τούτου εὖν 
πρόκλησιν, κατήκονσαν μὲν αἱ ΛΙοῦσαι ἀμφοῖν, γίνε- 
ται δὲ ἡ φῆφος ̓ Απόλλωνι. δαρείς τε εἰς τιμωρία» ὁ 

ἑνόπλιος σὐνθετός ἔσειν ἐξ ἰάμβον καὶ δακεύ- 
λου καὶ τῆς παριαµβίδος, ἀνδρικὸς πρὸς πράξεις 
ἀναγκαίας καὶ ἀκουσίουᾳ, ἐξορμητικὸς εἰ πόλέμον. 
ὁ δὲ ἠφβος δώκτυλος, ἁπλοῦς, κοδµιότητος ποιητοκὺς 15 156 

καὶ ὁμαλότητος, —— πάν προσήκων, ὡς ἐσύτηει 

Ὁ. κεκοσµηµένος, ὧς ἐν τῷ εἴ ταῦτα ὑπομνήματι Πρό- 
κλος φποίν, 

b, 4. ὑποκοριζόμενοι) διασύροντες, ὧς Ξενοφῶν, ἢ τὸ 

αἰσχρὺν εὐφήμως ὀνομάζονεες, ὡς «Πημοσθένης. κολα- 39 
κεύονεες, ὑποκφιρόμενόε, 

44. ἐκεῖ] ἐν τῇ ἀριστοκφατίᾳ. 
403), 0. ἀπειροκαλίας) εἲς ἀπειρίεως τοῦ καλοῦ ἐχούσης 

ο 30, —S ἄκρως —— αν 

454, 34, λυγιζόμενος) στρεφόµενος Χαμπτόμενου, ἀπὸ 
— ον δν — τιὲς δὲ {9 

Ὅ καὶ εὐ μετὰ τιμωρίας βασανίζει λνγίζεν φασί" καὶ 
αἱ µάσειγες αἷς οἳ ἀθληταὶ εὔπτονται λύγοι καλοῦνται. 30 

b, 4. ἄτοπα νῦν, ἃ μὴ ἴσει τοπάσαι, ὃ ἔσειν ὑπονοῆ- 
αμ Ἀο ικο αμι 

— — κ οσο —— 
ὁ Κῷος φοιτήσας Ἱπποκράκης κάτω auv-· as 

τοῦ βαίνειν ὅσον κ κ. 
ος ἀπίκναισε] δι ἡ * ide 
— — —— νε — 

— 
— — ᾧ ἀρῶντο 
πρὺς πόσιν. 

— 
γεγονέναι. ποῦτόν φασι καὶ ὄνου ,. διὰ τὸ 
πρῶτον ὠτακουσεαῖς αὐτὸν. ντα 
καντε θναφνα — 

αν 18. μιννρίζων] δρηνῶνν ἢ ἠρέμα ὅδων. 
18. γεγανωμένος] 
Ἅ ἀκράχολοι] — 

ος πλακα. iaen 
— ————— —— — ————— 
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408, 8. τὸ ψεῦδος Φοιγικικόν φησιν ἀπὸ τῶν κατὰ εὺν 

δράκοντα καὶ τοὺς Σπερτοὺς καὶ Κάδμον φευδῶς λε- 

γοµένων. οὗτος ὰφ ἀγήναρος τοῦ Ποσειδῶνος καὶ 
αιβύης ἦν, ἐς ἡ Φοινίκη χώρα. 

5 ὃς 5. ἄλλοι ἄνθρωποι) ἀπὸ κοινοῦ τὸ πεισθεῖεν. 
ϱ. ἁγάγη! εὖ τοὺς ἔπειτα πεῖσαι. 

44. ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη) εἰ μὴ τὴν ἀναγκαίαν, ἵμά- 
τιόν φηµι καὶ βρώµατα εὐτελῇ. 

1298 IV. 

460, 13. ἐπισίτιοι) οἳ τροφῆς χάριν ἐργαζόμενοι. 

"ο 33. φάρμακα] νῦν τὰ χρώματα, ἢ βάμαατα. 

b, 10. ξυσείς ἐστι λεπεὺν Ὄψασμα, περιβύλαιον, ἢ χι- 
τῶν ποδήφρης γυναικείος. οἱ δὲ τραγικὸν ἴνδνμα ἐἔσκευο- 
ποίηµενον καὶ ἔχον ἐπιπύρπημα, ὃ ἐστιν ἐπὶ τῇ πόρπῃ 
προσκόσµηµα ἢ ἀίθιτον ἢἡ χρυσοῦν ἢ ἀργυροῖν' πόρπη 

δὲ ἐστιν ἡ ἄνω τῆς χἰαμύδος σύνδεαις. οἱ δὲ ξυσείδα 
τὸ λεπτό», παρὰ εὖ ἐξύσθωι. ἐδίως δὲ τὸ τῶν τφα- 

γὠδῶν ἔνδυμα. 

90. νευροῤῥήφους εἶπε {υκοῦργος τοὺς τὰ νεῦρα ῥά- 
πτοντας ταῖς λύραις. 

164, 10, χυτρεῦς! κερωμεύᾳ, ἀφ ἑνὸὺς εἴδους τῶν κερα- 
µενομένων, τῆς χύτρα. 

ο, 14. πόλεις παίζειν εἶδός ἔσει πεττευτικῆς παιδιᾶς: 
µετῆκται δὲ καὶ εἰς παροιµίαν. 

35. φαῦλον τὸ ῥάδιον, ὧς νῦν. εὕρηται δὲ σημαῖνον 409 
15 καὶ τὸ ἁπλοῦν καὶ κακὺν καὶ μοχθηρὺν καὶ τυχὺν καὶ - 

μέγα. 
159 09, 1Β. χαράντως) εὐτραπέλως, σκωπτικῶς. 

403, 37. ὕδραν τέανειν, παροιμία ἐπὶ τῶν ἁμηγάνων 
εἰρημένη, διὰ τὰς τῆς ὕδρας κεφαλὰς ἂς εέµνων Ἡρα- 

20 κλῆς οὐδὲν μᾶλλον ἐκράτει, ταύτης ἀναδιδούσης ἄλλας 
ἀντὶ τῶν κοπτοµέτων κεφαλάς. 

37. «Πελφοὶ πόλις ἐπὶ τοῦ Παρνασσοῦ πρὺς τῇ Φωκίδι. 

464, 3. δευσοποιὸν ) ἆμμονον, δυσαωπόπλυτον, ὡς νῦν. 
σηµαίνει δὲ καὶ τὸν ῥαφέα, 

δν 9. ῥυμμάτω») τριµµάτων, σµηγωύτω». τὸ δὲ σμῆγμά 
ἐσει σποδὀρ. 

b, 14. λαλάσερα πόλις τῆς Μακεδονίας καὶ λίμνη, ἵν- 
Θα τὐ Χαλασεραῖον νίτρον γιγνόµενον διὰ ἐνναεεηρίδος 

πήγνυται, ὁμοίως δὲ καὶ λύνται, 
ο 11. κονία σμῆγμα, οποδὀς. 

39. πραγµατενώμεθα] φφοντίζωµεν’ πρᾶγμα γὰρ καὶ 
ἡ φροντίς 

405, 3. ἕνι] ἕνεστιν ἢ ἐστιν, 
34. ἐπιεικῶς τὸ Ἱκανῶρ, ὡς νῦν. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ 

ο πάνυ, καὶ παραδόξως, καὶ παρ ἐλπίδα, καὶ μετὰ 
χρήστότητος, κε μετρίως ὴἡὶ αυμαέκυως. 
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b, 10. εἰ γὰρ ὠφελον] εὐκτικὸν ἐπίῤῥημα, 100 
160. οὐ ἑοῦ] σχετλιαστικὸν ἐπίῤῥημα, 

466, 21. πάντα τἆλία μεταλλατεύμενα| ἀντὶ τοῦ πάσας 
τὰς ἄλλας τέχνας ἁμειβομένας ὑπ αὐτοῦ μίαν, εἶτα 
ἑτέραν, εἶτα πάλιν ἄλλην καὶ ἄλλην. 8 

467, 38. χαφιεντίσοιτο] εὐτραπελεύοιτο, σκώπτοι, ὡς Αρι- 
στοφάνης 

χαριεντίζει καὶ καταπαίζεις ἡμῶν καὶ βωμολοχεύει. 

Ρ, 1. διασαφητικὸν τὸ ἤν ὠνεὶ τοῦ ἥπερ, οἷον περ 
ταύτῃ. π 

408, 41 τῷ αὐτῷ] τῷ ἑαντοῦ µέρε. ἡ μὶν γὰρ ἔπωνυ- 
µία ἄγει πρὸς τὸ πιεῖν, ὁ δὲ λόγος ὠνθέλκει. 

b, 38. ἐμπίήσθητε] ὀφθαλμοὶ δηλαδή. 
438. τοῦ τοιούτου λέγε, τοῦ συμμαχεῖν τῷ λόγῳ τὸν 

Θυμόν. ὁ δὲ νοῦς οὗτος: ταῖς δὲ ἐπιθναίαις σε κοι- 15 

γωνήσαντα ταῖς εὐλογίστοις, καὶ γινώσκοντά σε τοῦτο 
ἐκ τῆς πείρας, οὐχ ὑπολαμβάνω σε εἰπεῖν ὅτι ᾖσθη- 
μαι ἐν ταῖς τοιαύταις ἀγαθαῖς ἠδοναῖς εὖν θυμὸν 

ἀντιπφάττοντα ταῖς ἐπιθυμίαις, ὥσπερ ἐπὶ ταῖᾳ τοῦ 
Αεοντίου ἀλόγοις ἠδοναῖς ἀντίπφαττεν. 30 

470, 441. νεάτη ἤγουν νήτη ὑπερβολαίων ἡ ἐσγάτη χορδὴ 
τοῦ δὶς διά πασῶν ουστήµατοφ, ὑπάτη δὲ ἡ μετὰ τὸν 18! 
προλαμβανύμενον λεγόμενον φθόγγον πρώτη χορδὴ 

τοῦ αὐτοῦ τοῦ δὶς διὰ πασῶν συστήµατοᾳ. μέση δὲ 
καὶ αὐτὴ ἤτοι φθόγγος ἢ χορδὴ ἡ τεἰευταία μὶν τοῦ ο 494 
πρώτου διὰ πασῶν, ἀρχὴ δὲ τοῦ δεντέφου, ὡς εἶναι 
τούτων κοινή», ὧρ Πτολεμαῖός τέ φησι καὶ οἱ ἄλλοι 
μουσικοί. 

γ. 

4Τ9, 7. ῄα δισυλλάβως τὸ ἐποφευόμην. οὖν τῷ ἠῦτα γρ- 
φεται' οἱ γοῦν Ἴωνες ῆΐα λέγουσι, καὶ Ἰίσαν τὸ Πδ- αυ 

σαν: καὶ παρὰ Θουκυδίδη οὕτως ἀναγνωστίον ϱότι 

ἀκμάξαντες Πίσαν ἐς ταυτόν.α οἱ δὲ Ίωνες ἤεσαν καὶ 

ἠέσαν. 
473, 2. ᾽αδράστειαν] ερεῖς Μοίρας εἶναι θυγατέρας νι): 

κης φασίν, Κλωθώ, άχεσιν, 4τροπον, ἣν καὶ δρά- ι: 
ατειά» καλοῦσιν, ὕτιπερ οὐκ ἄν τις αὐτὴν ἀποδρά- 
σειεν, ἢ ὅτι ἀειδράστειά τις οἷόν ἐστιν, ὡς ἀεὶ δρῶσα 
τὰ καθ’ ἑαυτήν, ἢ ὡς πολυδράστεια (πολλὰ γὰρ δρ 
τοῦ ἄϊφα πλήθος δηιοῦντος ὡς ἐπὶ τῆς ἀξύλου ὕλης. 
ἡ δὲ αὐτὴ καὶ Νέμεσις λέγεται ἀπὸ τῆς ρεµήσεως, εν. 
ὡς διαιροῦσα καὶ νέµουσα τὸ ἐπιῤάλλον ἑκάστῳ. 

Ὁ 3, χαριέντων) νῦν τῶν ἐν ἔφγῳ τὸ σκώπτειν ποιου- 

αἴνων. 

34, φιλοπαίσµων Ατεικῶς ὁ φιἱοπαίγμων. 

118, 8. νε νῦν κολναβᾷ · σηµαίνει δὲ καὶ τὸ νήθει. δι 

9. τενστέον] κολυμβητέον. 1 

— — — 

18. νκοῦφγος) ſfr. 95. οὗ, Bait. οἱ Saupp 
6. Αριοτυφώνης, 1 πηουεάδη, {τι XIV. NMein. 19, bind. - 5 χοισντίζεις ὃν — 21. Thuryd. I. 1. 
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40. δελφῖνα] ὡς τὸν ᾿Αρίονα δηλονότι τὸν Μηθν- 
μναῖον. Μήθυμνα πόλις ἐν 4έσβῳ τῇ νήσῳ, ἀφ' ἧς 
Αρίων, πιθαρωδὸς Περιάνδρου τοῦ Κορινθίων τυράν- ' 

νου. οὗτος ἱκανῶς ἴχων χρημάτων, ἐπιθυμίᾳ πλειό- 
5 ων εἴς τε Ἱταλίαν καὶ Σικελίαν ἦκεν, ἀφ' ὧν ἀπὸ 

τῆς τέχνης χρήματα συλλέξας πολλὰ εἰς Κόρινθον ἔπα- 
ναπλεῖ. ἐν ὦ τῶν ναντῶν διὰ τὰ τοῦδε χρήματα βου- 
Λομένων αὐτὸν ἀγελεῖν, τούτων μὲν ἐκείνοις, εἶ ἀφεῖεν, 
ἐξίστατο, πείθειν δὲ οὐκ ἴχων ἐδεῖτο αὐτῶν ἐπὶ τῆς 

1ο. πρώρας σαι βραχύ, εἶτα εἰς τὴν θάλασσαν ἄλλεσθαι. 
καὶ οἱ μὶν ἔδωκαν, ὁ δὲ ὅσας ἑαυτὸν ἔῤῥιψε" δελφὶς 
δὲ ὑποθεῖς ἑαυτὸν τῷ κιθαρῳδῷ εἰ Ταΐναρον κομίζει 
τὸ τῆς ακωτικῆς ἀκρωτήριο». περὶ ταύτης οὖν τῆς 
Ἱστορίας ἐνταῦθα φησίν. 

15 16. ἡ) διασαφητικόν, ὡς νῦν, φι]ούμενον καὶ περι- 
σπιόµενον. ἴσει δὲ καὶ ἀπορηματικόν, ἁλλὰ δὴ καὶ 
ἐρωτηματικόν. εὖ δὲ βαρύνοιτο, διαζευκτικὸν δηλοῖ. 

37. ἀνδρείως) ἀνεὶ τοῦ θρασέως. 
41. τὸ πρὸς αὐτὰ τεῖϊνο»] τὸ ἐπικήδειον. 

b, 399. ποπάνων] πἱακουνείων πλατέων καὶ λεπτῶν καὶ 
περιφερῶν. ἕψημα δὲ ἐσειν ὃ ἔνιοι ἐραῖον καλοῦσι», 
οἱ ὁὲ γλυκύ. 

410, 14. εὐχαῖς Όμοια] τὰ μὴ καθήκοντα" ἴστει γὰρ ὅτε 
καὶ τοιαῦτα εὐχόμεθα., 

3546 b, 34. σπαργῶσι; "Όμηρος 
οὕθατα γὰρ σφαραγεῦντο. 

τοὺς μαστοὺς πλήρεις ἔχουσι γάλακτος, παὶ σπαράτ- 
τονται ὑπὸ θλΐψεως, δέονταί τε τοῦ ἐκκριθῆναι αὐτό. 
σηµαίνει δὲ καὶ ὁρμῶσι καὶ ὀργῶσι καὶ ταράττονται. 

88. τίτθαις ταῖς τοὺς τίτθους παρεχούσαις, τροφοῖς 

δὲ ταῖς τὸν ἄλλον ἀναδεχομέναις πόνον, αἳ καὶ τιθῆ- 
ναι καλοῦνται, αἴτινες περιφέρουσι, προσπαίζουσι, 

{6 καὶ τῆς ἄλλης τροφῆς τῆς μετὰ εὖν ἀπογαλακτισμὸν 
ἐπιμέλειαν ἴχουσιν. 

35418), 15. βιαίων δίκη βίας δίκης διαφέρει. βιαίων μὲν 

γάρ ἐστιν, εἴ τις βία ἐπεισελθών τι ἴλαβεν ἀλλότριον 
ἢ ἐκ χωρίου ἢ ἐξ αἰκίας, βιαίων ἐκρίνετο. ἐν δὲ ταῖς 

σχολικαῖς ὑποθέσεσιν βίας ἔγκλημά ἐστι καεὰ τῶν κό- 

ρην ἁρπασώντων ἢ παῖδα ἐλεύθερον. σημειωτέον δὲ 
ὅτι βιαίων γράφουσι τὴν δίκην οἱ παλαιοί, καὶ οὐδεὶς 
βίας. αἰκίας δὲ δίκη ἐστίν, ὅταν ἐκ προχείρου πάθους 

τινὸς καὶ μὴ ἐκ προνοίας ἀδίκων τις ἄρξη χειρῶν. 
εἰσήγετο δὲ πρὺς τοὺς τεσσαράκοντα. 

389. πορισάµενοι; κλέφαντες, ἤ τι τοιοῦτον. 
80, οὐμέτας τοὺς οἰκείους, οὐχὶ δὲ τοὺς δούλους µό- 

νον, ὡς ἡ νῦν συνήθεια. ἔσει καὶ παρ Ἡρυδότῳ ἡ 

τρῆσις. 
43. Ὀλυμπιονῖκαι οἱ τοὺς ἐν Ὀλύμπῳ φικῶντες ἀγῶ- 

νας. μετὰ Τῖσον γὰρ καὶ Πέλοπα καὶ Ἡρακλέα, τοὺς 

ΒΟΗΟΠΜΑ IN ΠΕΝ ΡΌΡΒΙΙΟΛΗ. 

πρώτους διαθ,µένους αὐτούς, ἠμειήθησαν ἐπὶ ὀντὼ 
καὶ εἴκοσιν Ὀλυμπιάδας, Ἴφιτος δὲ καὶ 4υκοῦργος 
οἱ Ἡρακλεῖδαι καὶ Κλκοσθένης ὁ Κλεονίκου ἐπιγενό- 
µενοι, καὶ εἰς ὁμόνοιαν τοὺς Πελοποννησίουρ παρακα- 
λοῦντες, πέµπουσε περὶ τοῦ ἀγῶνος ἐρωτῶντες εἷς 41εἰ- 3 

φούς. καὶ ὁ Απόλλων χρᾶᾷ τοῦτον ἀνανεοῦν, καὶ τοῖς 

φικῶσιν ἆθλον διδόναι κότινον, ὃ ἐστιν ἐξ ἀγριελαίας 
στέφανον. οἱ δὲ τοῖς ᾿Ηλείοις ἐπιτρέπουσι διαθεῖναι 

τὸν ἀγώνα". οὗτοι δὲ τοῖς Πισάταις. ἄγεται δὲ διὰ 

πέντε ἐεῶν μέσον τεσσάρων συντελουµένων. λις δὲ 1ο 

καὶ Πίσα πόλεις Πελοποννήσου, τριακοσίους σταδίους 
ἀλλήλων ἀπέχουσαι. 

479, 3. ἀναδοῦνται! ἀναπλέκονται, στέφονται. 

6: οὐκ οἶδα ὄτου] τοῦ ᾽Αδειμάντου δηλονότι. ἐξέκλινε 
δὲ τὸ τοῦ λόγου σκληρὺν διὰ τοῦ ἀορίστου. i8 

b, 13. ἁλλὰ ομικρὺν] ὁ νοῦς οὗτος" ρα, ὦ Γἱαύκων, 
ἡγεῖ οὐκ εἶναι µέγιστον κέρδος τὸ τοὺς μέλλοντας γενή- 
σεσθαι παῖδας ἐμπειροπολέμους μετὰ χρύνον αὐτοπτεῖν 

ἢ μὴ τὰ περὶ πόλεμον; σχεδὺν δὲ τὸ Ὁμηρικὸν παρα- 

φράξει᾽ 
πρῶς ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι, διδασκόµενος πολέμοιο, 

Ἐὔφορβος. 
18. οὐκοῦν) ἀντὶ τοῦ οὐχ οὕτως, καθ᾽ ὑπόκρισιν. 

* 
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19. ὅσα ἄνθρωποι] ἀντὶ τοῦ κατὰ ἀνθρωπίνην φύ- 406 
σιν’ οἱ γὰρ θεοὶ πάντα ἴσασιν. 

480, 5. πάντων, ἔφη, μάλιστα) συγκαταθετικώτερον δοκεῖ 
μοι. 
45. π]εῖστοι ἓκ τοῦ τοιούτου] ἀγαθοὶ πλεῖστοι ἐκ τοῦ 

τιμᾶσθαι. τὸ Ὁμηρικὸν δὲ λέγει 

: ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἐστίν" 
ἴση μοῖρα µένοντι. καὶ εἰ µάλα τις πολεμίξει, 

19. ταῦτα γε) τοῦτο πρὸς ἀνειδιαστολὴν τῶν ῥαπι- 

σθέντων ᾿Ομηρικῶν λόγων ἐν τοῖς πρώτοις. 

40. ὅλῳ καὶ παντὶ διαφέρειν, παροιμία ἐπὶ τῶν πάντη 
διαφερόνεων λεγοµένη, παρ) Όσον τὰ πράγματα καὶ 45 

ὅλα τυγχάνει ὄντα, καθ᾽ ὃ συνεχῆ ἐσεὶν ἑαυτοῖς, καὶ 
µέρη ἔχει, καθ’ ὃ καὶ διωρισµένα τούτοις πᾶσίν ἐστι. 
τὺ οὖν πώντη διαφέρον τινός, ἅτε δὴ καὶ καθ’ Όλον 
καὶ κατὰ µέρος τοῦδε πᾶν διενεγκόν, ὅΌλῳ καὶ παντὶ 
λέγεται διαφέρει». 
b, 10. ἀναιρέσεις τᾶς ὑπὸ τῶν ἐν πολέμῳ ἠττηθέντων 
ἀναλήψεις τῶν φνεκρῶν σωμάτων παρὰ τῶν οἰκείων 
αὐτοῖς. 

34. ἀπὸ τρόπου τὸ αἰείας χωρίς, πρὸς τρόπου δὲ τὸ 
κατ αἀίαν. 

40. ἁλιτηριώδης πρὸς βίαν ποιουµένη, ἢ ἁμαρεανο- 
µένη, ἐκ τοῦ ἀλιτήριοι ὀνόματος παρηγµένη. κατὰ 
«ιονύσιον γὰρ τὸν Ἀλικαρνασσέα, λιμοῦ γενομένου 

᾿θήνησιν οἱ πένητες προφερόµενα ἄλευρα διήρπαξον: 

45 

36. Ποια, Odyss. εν, 440, -- 5. Ὀλύμπῳ) immo Ὀλυμπία. Bart. 
Φ1. Ἠοσι. Π]δά, αι, 844. -- 18. πλεῖσοι ἐκ τοῦ τοιούτον Haiterus: ἀγαθῷ ὄνει b. -- 39. Hom. ΙΙ. ε, 316. 318. 
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ἐλέχθησαν οὖν οἱ τοὺς ἀλοῦντας ἐπιτηροῦντες ἁλιτή- 

ριοι. διέτεινε δὲ τὸ ὄνομα, ὥστε καὶ ἐπὶ πάντων τῶν 
μετὰ βίας τι ποιούνεων ἢ ἁμαρτανόντων λέγεσθαι. 

4810, 19. μὴ διάτριβε) μὴ καθ’ ὑπέρθεσω λέγε. 
5 49. ἆρ οἷόν τε] ὁ νοῖς οὕτως: ᾿4ρα ἀκριβῶς, ὡς ὁ 

λόγος ἀπιαιτεῖ, ἐνδέγεται τοὺς ὠνθρώπους πράετεινι 
ἢ ἡ πρᾶξις κατὰ φύσιν ἧττον ἅπτεται ἀληθείας ἤπερ 
ἡ λέξις καὶ ὁ λόγος; ἁλλ ἐν μὲν τῷ οὐρανῷ εὑρίσκο- 
μεν καὶ κύκῖον ἐν σώματι καὶ σφαἴραν καὶ τάξιν καὶ 

1ο αἁρμονίαν καὶ ἀναλογίαν καὶ ὁμοιότητα καὶ ἰπότητα 
καὶ ἁπ]ῶς πάντα σύµφωνα τῷ λόγῳ' ἐν δὲ γῇ τοῦτο 
γενέσθαι δνοχερές. 

480, 341. τί λέγει; ὅπερ ἐπὶ Μάρκου τοῦ φιλοσόφου, βα- 
σιλέως ᾿Ῥωμαίων, ἀπέβη. 

15 27. κακῶν παϊλα] τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. τοῦτο δὲ 
καὶ Εὐριπίδης λέγει" 

167 πόλις γάρ ἐστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων. 
b, 33. ᾿θήνησι δέκα μὶν ἦσαν φυλαί, διήρητο ὃ) ἑκά- 

407 στη τούτων εἰς τρία, εἰς εριετύας, εἰς ἔθνη, εἰς φρα- 

3ο τρίας. οἱ οὖν ἑκώστης τριττύος ἄρχοντες τριττύαρχοί 
τε καλοῦνται καὶ τριττναρχοῦσιν. 

40. κακύσιτον] κακόχυµον, βεβιαμμένον. 
484, 10. Φιονύσια ἑορτὴ ᾿Αθήνησι «ιονύσῳ ἤγετο, τὰ 

μὲν κατ ἀγροὺς μηνὸς Ποσειδεῶνος, τὰ δὲ 4ήναια 

35 μηνὺς Μαιμακτηριῶνος, τὰ δὲ ἐν ἄσεει Ελαφηβολιῶνος. 
3840, 1. παίδων αἰνίγμαει; Κλεάρχου γρίφος" 

αἶνός εἰς ἐστιν ὡς ἀνήρ τε κούὐκ ἀνήρ 

ὄρνιθα κοὐκ ὄρνιθ ἰδών τε κούκ ἐδών, 
ἐπὶ ξύλου τε κοὺ ἔθλου καθηµένην 

— λίθῳ τε κοὺ λέθω βήλοι τε κοὺ βάλοι. 

"αλως. : 
ἄνθρωπος οὐκ ἄνθρωπος, ἄνθρωπος ὁ' ὅμως, 
ὄρνιθα κούκ ὄρνιδα, ὄρνιθα δ' ὅμως, 
ἐπὶ ξύλου τε κού ξύίου καθηµένην 

15 λίθῳ βαλών µε κού λέθῷῳ διώίεσεν. 

νυκτερίδα. ὁ εὐνοῦχος. νάφθηκος. πισήφεν. 

VI. 

4858, i2. φιλοτίµων καὶ ἐρωτικῶν) ὅτι ἔλεγεν ὅτι εριστυ- 
αρχοῦσιν οἳ φ.λότιµοι πολλάκις, καὶ οἱ ἐφρωτικοί συµ- 

πάσχοντις μελιχλώρους καλοῦσι τοὺς ὠχρούς. 
ϱ 16. ἑκόνεας εἶναι; ἀντὶ τοῦ ἐθελουσίους. εὺ ὅ εἶναι 

παρέϊκει Αετικὠς. 

480, 53. ἀνελευθερία ἐστὶν ἕξις φαύλη περὶ χρήματα, μὴ 
ἀναλίσκουσα ταῦτα εἰς ἃ δεῖ καὶ ὅσα δεῖ καὶ ὅτε δεῖ. 
ομικρολογία δέ ἐἔσει ψειδωλία, περὶ χυδαίων τινῶν ἡ 

«  αφφροντίδα ἡ συλλογὴν ποιονμένη. μεγαλοπρέπειά ἐσειν 
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Έξις βελτίστη περὶ δαπάνας, ἂς τῷ μεγάϊλῳ καὶ πρέ- 
ποντι γίγνεσθαι προσήκει. 

40. πρὺς μὲν ταῦτα) ὁ νοῦς οὗτος. οἱ πολλοὶ τῶν 
ἀκουόνεων ταῦτα, διὰ τὺ μὴ εἶναι διαλεκτικώτατοι, 
ἐπιστομίζονεαι ῥᾳδίως ὑπὸ σοῦ, ὦ Σώκρατες, ὄντοῳ 5 

δεινοῦ ἐν διαλεκτικῇ. καὶ σὺ μὲν οὐκ ἀληθῆ λέγεις 
ταῦτα λέγων, ἐκεῖνοι δὲ ἀδυνατοῦσιν ἐλέγχειν σε. ἀλλ’ 

ἐκεῖνοι μὲν μὴ τοὶμῶντες πρὸς σἳ ἀνειλέγειν σιωπῶσιν' 
αὐτὰ δὲ τὰ πράγµατα ἐναργῶς φαίνεται μὴ συµφω- 
φοῦντα τοῖς ὑπὸ σοῦ }εγοµένοις. 1 

Ῥ, 41. ἀλλοκότους) ἐξηλλαγμένους, ἐναντίουᾳ, ξένους, 

πλημμελεῖᾳ, ἁλλοφνεῖ,  Ἡ 
84. εἰκάζω τὸ ὁμοιῶ, καὶ τὸ εὐκονίζω τὸ αὐτὸ δηλοῖ. 

χρῆται δὲ τῇ λέξει ὃ τε Ἐενοφῶν καὶ ὁ Αριστοφάνης 
καὶ ἄλλοι, 

487, 2. ἄλλοι μᾶλλον] πείθωσιν, ἀπὸ κοινοῦ. 

4. μανδραγόρα] ὑπνωτικὸς ὁ καρπὺς τοῦδε τοῦ φυτοῦ. 

Θεόφραστος δὲ ἐν τῇ περὶ φυτῶν πραγματεία τὴν ῥί- 
ξαν τοῦδε ξυσθεῖσάν τε καὶ ὄξει δευθεῖσαν πρός τε τὰ 

ποδαγρικὰ καὶ πρὺς ὕπνον μᾶλλον εἶναι χρησίµην φησί, 39 

καὶ δὴ πρὸς φίλτρα. διδύασιν δὲ ἓν οἴνῳ ἢ ὄξει. 
80. ἀδολέσχην] µακρολόγον, φλύαρον. 
34. κομφευσάµενος; πανουργευσάµενος. κομφευσάµε- 

νο» τὺν Εὔβονλών φησιν, Ὁᾳ ὑπὸ Σωκράτους ἐρωτη- 
Φεὶς νώ Εὐβονλε, σοφὸρ ἐθίλεις εἶναι ἢ πλούσιος,α ὸ 

ἔφη πλούσιος" τοὺς γάρ σοφοὺς ὁρᾷν ἐπὶ ταῖς τῶν 
πλουσίων θύραις καθεύδοντας. πρὸς ὃ τὸν Σωκράτη 
πάνυ ἀγχίνως εἰπεῖν: οἱ μὲν σοφοί, ὦ Εὔβουλε, ἴσα- 
σιν ὧν δίονται, τῆς πρὸς τὴν τῶν ἀναγκαίων χρείαν 
γὰρ τορηγίας, ᾗς οἱ πλούσιοι, εἰ βούλοιντο, χοφηγοί: 3υ 
αὐτοὶ δ᾽ οὗτοι ol πλούσιοι οὐκ ἴσασιν' τῆς ἀνθρωπί- 
2ης γὰρ ἀρετῆς, ἢ διὰ τῆς διδασκαλίας τῶν σοφῶν 
τῷ βουλομένῳ παντὶ οἷα ε᾿ ἐσεί παραγίνεσθαι. 

b, 40. πολλοί, φησίν, ἀρξάμενοι φιλσσοφεῖν ἐγένοντο 
πονηφότατοι” μιχφρὰ δέ τις αὐτῶν μοῖρα καὶ ὀλέγιστοι 3 
ἐκφεύγαυσι τὴν φθορᾶν ταύτην, καὶ οὐ γίγνονεαι πο- 

»ηροί, ἄχρηστοι δὲ ὅμως, 
42, τὸ ἑξῆς: καὶ μετὰ τοῦτο αὖ τὰς τῶν ψυχῶν φύ- 

σεις, τὰς εἰς τὸ τῆς φιλοσοφίας ἐπιτήδευμα καθιστα- 

µένας καὶ µιμουμένας τὰρ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν πρά- 0 
ἔεις, δεῖ Θεάσασθαι, οἷαι οὖσαι εἰς μεῖζον ἑαυτῶν 
ἐπιεήδευμα ἀφικόμεναι, πλημμελοῦσαι φόγον κατὰ 
τὴς φιλοσοφίας προσήψαν. 

488), 38. οὗτοι) οἱ δηµαγωγοί, οὓς σοφιστὰᾳ µεγίσεονς 
ἄρτι ἔλεγεν, 1ὖ 
31. διὰ τοῦ θρέμματος ἐξετραγῴδηάε τὴν ἀλογίων 

τῶν τοιούτων ὄχλων. 
489, 0. τούτοις) τοῖς ἰδιώεαις, τοῖς ἀπαιδεύτοις, 

16, Εὐριπίδης) Ίππο Σοφοκλῆς, Φιλοκτήτη 380. Cont. Porson. Miscell. ρ. 373. Batr. — 36. Couſf. Atheuaeu- 
Χ. 70. -- 30. πάρθηκος Brüud-etedi in redöwe Epist. Paris. Pp. 195 64.): γάρθηκι b 

18. οἱ Uaiterus: ἡ οἱ Ruhuk., ὡς οἱ ουπι GBrändstedtio b. 
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8. «ιοµηδεία ἀνάγκη, παροιμία ἐπὶ τῶν κατ ἀνώγ- 
κην τι πραττόντων εἰφημίνη, ἀφ' ἱσεορίας τοιαύτης, 

ἧς καὶ Αφιοτοφάνης µέμνηται ἐν Βατράχοις, ὅτι «1ιο- 

µήδης καὶ Ὀδνσσεὺς τὺ Παλλάδιον γλέφαντες ἐξ Γλίου 

φυκτὸς ἐπανῄεσαν ἐπὶ τὰς γαῦς σελήνης ὑποφαινούσης, 

φιλοτιμούμενος ὅ) ᾿Οδνσσεὺς αὐτοῦ μόνου δύξαι γενέ- 

σθαι τὴν πφρᾶξιν, ἐπεχείρησε τὸν ιομήδεα μετὰ τοῦ 
Παλλαδίου προηγούμενον ἀγελεῖν. ὁ δὲ κατὰ τὸ τῆς 
σε]ήνης φῶς τὴν καθ αὐτοῦ θεασάµενος τοῦ ἐπιφε- 

ρομένου ξίφους σκιάν, συλλαμβάνει εε τὸν Ὀδυσσέα, 
καὶ τίς χείρας τοῦδε συγδεῖ, προάγειν τε κελεύει, καὶ 

τύπτων αὐτοῦ πλατεῖ τῷ Είφει τὸ µεεάφρενον ἐπὶ τοὺς 
"Έλληνας παραγίνεται. 

90. ἄλλως] μάλιστα, ὥς νῦν, ἢ µάτην, ἢ κατὰ ἄλλον 
τρόπο». 

b, 18. ἀποτεθρυμμένοιί ἀπηγριωμένοι. εἴρηται κατὰ 
μεταφορὰν τὴν ἀπὸ τῶν θρύων, ἅ ἔσει βοτώνη τις 
ἀγρία καὶ ἄγονος. 
38. οἶμαι βανανσίας ἐνταῦθα κοινότερον λέγεσθαι τὰς 

κατὰ τὰς τέχνας ὠναστροφίς, ἀπὺ τῶν διὰ πυρὺς 

ἐργαζομένων τεχνῶν εἰφημένας (βαῦνος γὰρ ἡ κάμινος], 

οὐ μὴν βαναυσίαν ἓν τούτοις λέγειν ἤτοι ἀπειροκαλίαν, 

ἣν ἀμφύτερα μὲν οὕτως Αριστοτέλης ἐν τοῖς ιπομµα- 
χείοις ἠθικοῖς καλεῖ, ἐν τοῖς µεγάλοις δὲ σαλακωνίαν. 

ἔσει δὲ πεφὶ χρημάτων δαπάνας ὑπερβολή, ἔλλειψις δὲ 
µικροπρέπεια: ὧν μεγαλοπρέπεια µεσύτης ἑστίν. 

4908, 10. εἰπόντος ᾿Αδειμάντον ὅτι τέλος ἐχέτω τὰ περὶ 

τούτων, ὁ Σωκράτης φησὶν ὅτι κωλύομαι ὑπακοῦσαί 
σοι βουλύμενος, ολλ’ οὐ δύναμαι" ἴτι γὰρ δεῖ περὶ τῶν 
αὐτῶν λέγειν ἀναγκαίως. 
83. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, φηυσικὸς ὤν, ἔλεγεν ὅτι ὁ 

λιος ἐν τῇ δυτικῇ Φαλάσση ἐλθὼν καὶ καταδὺς ἐν 
αὐτῇ σβέννυται, εἶτα διελθὦν τὸ ὑπὸ γῆν καὶ εἰς να- 
τολήν φθάσας ἐξάπτεται πά ων, καὶ τοῦτο αὐηὶ γίγνεταε. 
λλας. Ἡράκλειτος Βαθίωνος, Ἐφέσιος, μεγα]όφρων 

γεγονὼς καὶ ὑπερόπτης παρ ὀντινοῦν. οὗτος τὸ τοῦ 

ἠλίου ἴλεγεν εἶναι αχ]µα σκαφοειδὶς καὶ ἐὑπόκυρτον, 

καὶ τὴν ἔκλειψιν α τοῦ συμβαίνει κατὰ τὴν τοῦ οκα- 

φοειδοῦς στροφήν, ὥστε τὸ μὲν ποῖλον ἄνω γίγνεσθαι, 
τὸ δὲ κυρτὸν κάτω πρὸς τὴν ἡμετέραν ὄψιν. ἀλλὰ μὴν 
καὶ Ἐενοφάνη τὸν Κολοφώνιον κατὰ οβέσιν τὴν ἡλι- 

— aAnmr ἴκλειψεν λέγειν γήγνεσθαί φασι, καὶ πάλιν πφὺς 
ταῖς ἀνατολαῖς ὠνίσχειν αὐτόν. 

84. διὰ τῆς εἰωθνίας εἰρωνείας Σωκράτης νῦν λαν- 

Φανόντως ὑποτίθεται ἡμῖν ὅτι δεῖ τοὺς νέους µειρα- 
κιώδη φιλοσοφίαν µανθάνειν. λέγει δὲ τὴν µαθηµατι- 
κήν' οὐχεία γὰρ αὕτη τοῖς γέοις θεοῖς. καὶ γὰρ δι 

αὐτῆς τὰς κινήσεις τῶν νέων θεῶν διδασκόµεθα. ἡ δὲ 
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διαλεκτικὴ τοῖς τοιούτοις ἀνδριίσιν ἐπισφαλής. καὶ ὁ 

Πλωτῖνος τοιοῦτο λέγει τὸ παφαδοτέον τοῖς νέοι τὰ 

µαθήµατα πρὺς συνεθισμὸν τῆς ὀσωμάτου φύσεως. 

498, 5. εὖ μικρὺν) ἀνεὶ τοῦ εἰς µέγαν, εἰρωνικῶς. 
Β. οὐ γάρ πώποτε εἶδον] πικρὸν τὸ λέγειν ὅτι ἔργῳ ὁ 

μὲν τὰ νῦν λεγόμενα καϊῶς οὖν εἶπον οἱ πολλοί, ἀλλὰ 

πολὺ μᾶλλον τοιαῦτα ῥήματα εἶδον. καὶ γὰφ ὁ Θου- 
κυδίδης, ἐπιπ]ήττων τοὺς ᾿θηναίους, λέγει ὅτι υὐμεῖς 

Θεαταὶ μέν ἔστε τῶν λόγων, ακροαταὶ δὲ τῶν ἔργων." 
τὸ δὲ ἐξεπίτηδες ἀγεὶ τοῦ ἐκ παρφασκενῆς καὶ ἐπιμε- ιο {73 

λείας πιθανώς συντεθέντα. καὶ τὸ πολὺ μᾶλλον ἴμφα 

σι πολλὴν ἔχει τῆς τῶν πολλών ἀφροσύνης, καὶ τὸ 
ὠμοιωμένα ἀλλήλοις εἶναι τὰ τοιαῦτα ῥήματα καὶ οὐχὶ 
τοῖς οὖσιν ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἑξῆς, ὅτι ἄνδρα ὠμοιωμένον 
ἀρετῆς ἔργω πρῶτον, εἶτα λόγω, οὐκ εἶδον οἱ τοιοῦτοι. 15 
10. ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὥσπερ νῦν] εὐρωνικῶς. ἡ 

γὰρ ἀλήθεια αὐεομάτως ὡς εἰπεῖν συνέρχεται" οὐ γὰρ 

ἀγνάφῳ γφαμματείῳ ἔοικεν ἡ ψυχή. 
13, ἑτέρα) ἀριστοκρατουμένη. 

11. τὰ δὲ κομψό] δεῖ πορίσασθαι ἐκ τούτων ὅτι ἡ 
τῆς ἁληθείας εὕρεσις αὐτὴ καθ’ ἑανυτήν ἐστιν αἱρετὴ 
καὶ οὐ πρὸς ἄλλο σκοπεῖ, ἀλλὰ µόνον ἡ γνῶσις αὐτῆς 
ἀρκεῖ πρὸς εὐδαιμονίαν. 
97. κατήκοοι] ἀντὶ τοῦ κατακονόµενοι. 

39, εὐχαῖς Όμοια] τοῦτο καὶ κενήν φασι µακαρίαν. — 
44. ὅτι εὐμετάβολον τὸ τῶν πολλῶν πλῆθας, δηλοῖ 

καὶ Ὅμηρος ἀπεικάζων τὴν ὁρμὴν αὐτῶν κύμασι παν- 

τοίων ἀνέμων καὶ τοῖς τοιούτοις. ἀλλὰ καὶ νῦν τοῦτο 

λέγει, ὅτι κἂν λόγω τις αὐτοῖς ἐνδείξηται τὴν ἀληθῆ 
φιλοσοφίαν, κἂν αὐτῷ ἴργω τοιοῦτος ᾖ φαινόμένος, w 
ῥηδίως ἂν πείσει αὐτούς, καὶ τοσούτω ῥᾷον ὅσῳ ἂν 
εἶεν πλείους. καὶ γὰρ οἱ π]είους μᾶλλον τῇ τὴς ὕλης 

ἀταξία ἁναϊογοῦσι, καὶ μᾶλλον εὐύλωτοι πρὸς ἑκάτερα, 

ἥπερ ol ὀλιγώτεροι. 

b, 10, οὐκοῦν) ἀντὶ τοῦ τοιγαροῦν. 307 
19. οὐ προσῆκον ἐπεισκεκωμακύτας | οὐ προσηκόντως 

εἰσεληλνθότας. 
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49393, 33. βασανιζόµενον οὐ τὸν αἰκιζύμενον καὶ τιµω- 
ρούμενον σηµαίνει παρὰ τοῖς Μττικοῖς, ἀλλὰ τὸν ὧνα- 

κρινόµενον καὶ ἐλεγχόμενον καὶ δοκιµαζόμενον ἢ διὰ 0 
λόγων ἢ πραγμάτων, οἷόᾳ τίς ἐστιν, ἀπὸ λίου γένους 

τινὸς καλουμένου βασάνου, ᾧ τὺ καθαρὸν χρυσίο 

δοκιμάζεται, 
27. ὄκνος) ἀνάδνσις, εὐλάβεα, ἀφαβολή. 

493, a7. ὑπογραφὴν] Ότι τὸ πφὸ ὀλίχου τὸ ἀνδρείκελον 45 
ἐνέγραφεν καὶ Φεοείκελον ἐν τῷ πίνακι. 

b. 1. πολλάκις ἀκήκοας) ἀπειρώκιο γὰρ ἡ ἀῑδιος ψυχἠ 

ταῦτα καὶ ἤκουσεν καὶ ἐπελάθετο. 

1, Βατράχοις) Ίππο Ἐκκλησιαζούσαις, ν. 1039. Batr. -- 6. αὐτοῦ Haiterus- αὐτοῦ b. — 9. καθ αὐτοῦ Βαΐιε- 
τας: κατ αὐτοῦ ὃ. — 47. θεοῖς molim ahesse, Βλιτ, ---48. τῶν νεάτων θεῶν Orellius 

7. Θουκυδίδης] ΠΠ. 38. -- 17. Ὅμηρος) Hiad. β, 398 «η. 
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494, 6. πάλαι καταφανἠς] ἐξ ὠῑδίου γὰρ αἳ φνυχαὶ ἀλλή- 
λας γινώσκονσε. διὰ τὸ ὀφεκτὸν εἶναι τὸν νοῦν καὶ τὴν 
ἐπιστήμην κατὰ φίσιν αὐταῖς, καὶ τὸ δοξαστὸν ὡς 

ἐπίκτητον ἀποπέμπεσθαι, οὖκ ἀποχρήσει αὐχαῖς ἡ δόξα. 
48. παρ ἄλλων) παρὰ τῶν κρειτεόνων ἡμῶν γενῶν. 

90. ἀρκέσει] τὺ γὰρ θεῖον πᾶν οὐ μόνον αὐταρκὶς 

ἁλλὰ καὶ ἱκανόν. 

33. ὅπως μἡ | ἑλλιπὴς ἡ φφάσις' τοῦτο δὲ ἔθος Ατ- 

εικόν. λείπει γὰρ τὸ σκόπει ἤ τι τοιοῦτο. 
90. ἑάσωμεν' παρὰ γὰρ τὴν τῶν καταδεεστέρων ἆνε- 

πιτηδειότητα τὰ κρείτονα ἀδυνατοῦσιν ἐνεργεῖν. 

498), 4. οὗ πἀνν] οὐδαμῶς. 
495, 30. τὸ γελοίως διὰ τὴν ὑπερβολήν. ἀσύγκριτον γὰρ 

τἀγαθὸν ἁπλῶς πρὸς πύντα. τὰ γὰρ κρείττονα ἡμῶν 
γένη διαπορθµεύουσι τὰ παρὰ θεών εἰς ἡμᾶς ἀγαθά. 
ἡ δὲ θεία ἀνώγκη τῇ Θεία ῥουλήσει ἡ αὐτή, καὶ ὅμοι- 
ον ἤ τε αἴρεσις τῷ κλήρω, καὶ τὸ ἐλέσθαι τῷ λαχεῖν, 
καὶ τὺ εἶναι τῷ ἐνεργεῖν, καὶ τὸ βούλεσθαι τῷ δύνα- 

σθαι, καὶ εἶναι ἁπλῶς ἐν θεῷ πάντα ἐνιαίως. "Αλλωφ. 

τὺ γελοίως ἤγουν ἐγκοσμίως. οἱ γὰρ νέοι καὶ ἐγκόσμιοι 
Φιοὶ τοῦτο αἰνίτονται. παίγνιον γὰρ τὸ σωματυιὸν 

πᾶν τοῖς νοητοῖς παραβαλλόμερον. τὸ δὲ παίζειν καὶ 
γε]ᾷν τῶν νέων οἰκεῖον. καὶ τὸ 

ἄσβεστος ὅ᾽ ὤρ ἐνώρτο γέλως µακάρεσσι Θεοῖσιν 

περὶ τῶν ἐγκοσμίων εἴρηται θεῶν. ὁ γοῦν Γλαύκων 
ἀναλόγως ἐγκοσμίῳ προσώπῳ εὐκότως γελοίως λέγει. 

τὸ δὲ "Απολλον οὐκεῖον τῷ τε ἡλίῳ εἰς ταυτὺν ἐρχο- 
µένῳ τῷ ᾽Απόλλωνι, καὶ τῷ λέγοντι ἐπιγνόντι τὸν ἑαυ- 
τοῦ βασιλέα ἥλιον καὶ Απόλλωνα τὸν αὐτόν. 
᾽Απολίον] ἐπίφθεγμα Φαυμαστικόν, ας τὸ ᾿Ηράκλεις. 

3. Σγόλιον ἔκ τῶν ᾽ρχύτου καὶ Βροντίνου καὶ Ίαμ- 
βλίχου ἐπαμηθέν. Γραμμὴν δίχα τὸ πρῶτον τετµη- 
µένην, εἴτε εἰς ἴσα τµήµατα κατ ᾽Αρχύταν καὶ τὸν 
λαλκιδέα Ἰάμβλιχο», εἴτε καὶ εὖ ἄνισα, ὥς ἐν τῶν 

τισὶν ἀντιγράφων τοῦ ΓΠάκωνος εὕρηται, τὰ ὄντα 
πάντα δηλοῦσθαι εἰς δύο κατὰ πρώτην διαίρεσιν τε- 
ανόμενα, τὸ γοητὸν δηλονότι καὶ ὁρατόν. εἰ μὲν εἰς 

ἴσα, διά τε τὴν τῶν λόγων µετουνσίαν καὶ τῶν εἰδῶν, 

καὶ τὴν τῶν μετεχόντων πρὸς τὰ µετεχόμενα ὁμοιό- 
σητα, καὶ τῷ τὴν ἀναλογίαν τὴν αὐτήν πως εἶναι ἐπ) 

ἁμφοτέρων: εἰ δὲ εἰς ἄνισα, ὡς ἓν ἄλλοις εὕρηται, 
διὰ τὴν τῶν νοητῶν πρὸς τὰ αἰσθητὰ ἴσως ὑπεροχὴν 

καὶ ἀνομοιύτητα. οἷον ἑκάτερον αὖ εἰς δύο ὠνὰ τὸν 
αὐτὸν διηρῆσθαι λόγον, τῷ τὴν γνωστικὴν δύναμιν 
δι’ ὅλου ὁμοειδῆ πρὸς ἑαυτὴν εἶναι. τὸ μὲν γὰρ ὁρα- 
τὸν εἰς εἰκόνας καὶ ὧν εἰσὶν εὐιόνες, τὸ δὲ νοητὸν 
εἰς τὰ διανοητὰ καὶ τὸ. ἠδίως νοητὺν διακρίγεσθαι. 
καὶ εἰχόνας μὲν σκιάρ τε καὶ τὸ ἐν τοῖς ὕδασι καὶ 
κατόπτροις καὶ ὅλως πυκνοῖς καὶ λείοις καὶ φανοῖς 

ξυνιστάµενα εἴδωλά τε καὶ φαντάσματα εἶναι, ὧν δ᾽ 

49. νέοι) νέατοι Orellius. — 39. Hom. Iliad. ο, 600. 
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εἰσὶν εἰκόνες, αὐτὰ δηλονύει τὰ αἰφθητὰ σώματα, 
ζώά τε καὶ φυτά καὶ τὰ παραπλήσια" καὶ διανοητὰ 

μὶν τὰ μαθηματικά τε καὶ ἐπιστητά γένη, γεωμετρίαν, 
ἀστρονομίαν καὶ τὰ τούτοις ἀδελφά, νοητὰ δὲ τὰς 

ἰδέας τε καὶ ὄντως οὔσας οὐσίας. ἀνάλογον οὖν ἔχειν 6 

ὧς τὰ εὐιαστὰ πρὸς τὰ αἰσθητά τε καὶ φυσικὰ σώ- 

µατα, οὕτω τὰ διανοητὰ πρὸς τά νοητά. εὐιόνας τε 
γὰρ τῶν νοητῶν εἶναι τὰ διανοητά, ὡς τὰ εἰὐκαστὰ 
τῶν αὐθητῶν, τά τε αἰσθητὰ καὶ νοητὰ τῇ μᾶλλον 

καὶ ἦετον ἀληθεία τῶν εἰκασθέντων καὶ διανοητῶν 10 

διωρίσθαι: τὰ μὲν γὰρ μᾶλλον τὰ δὲ ἧττον ἁληθῆ 

εἶναι. καθ αὐτὰ μὲν γὰρ καὶ οὖκ ἐν ἄλλοις ὑφεστά- 
γαι τὰ αὐθητά, σκιάς δὲ καὶ εἴδωλα τοῖς αἰσθητοῖς 

παρυφίσεασθαι, ἓν ἐκείνοις καὶ οὐ καθ αὐτὰ ὄντα" 

καὶ διὰ τοῦτο ἐκείνων ὑποσπασθέντων μηδὲ ταῦτα 15 
φαίνεσθαι ἔτι. εἶναι δὲ καὶ ταῦτα αἰσθητὰ μὲν τῷ 

γένει, ἅτε δὴ τῇ αἰσθήσει ὑποπίπτοντα, εἰκαστὰ δὲ 
μᾶλλον καὶ δοξαστὰ εἶναι, οὕτω δὲ καὶ τὰ διανοητά 
τῶν νοητῶν εἶναι εἰκόνας καὶ εἴδωλα, ἅτε μηδὲ αὐτὰ 
κυρίως ἆλλ᾽ ἐξ ἀφαιρέσεως ὄντα, καὶ πρὸς τὰ καθ’ 39 
αὐτά τε καὶ ὄντωςρ ὄντα, τὰ γοητὰ δηλονότι, τὴν 
ἀναφορὰν ἔχοντα. διὸ καὶ τὴν φυχὴν τὰ μὲν αἰσθητὰ 
καὶ νοηεὰ πρῶτά τε καὶ αὐτύθεν γινώσκειν, ὥσπερ 
καὶ ἐφίσεαται πρῶτα, τὰ δὲ εἰκαστὰ καὶ διανοητὰ 
δεύτερα, ὡς καὶ δεύτερα ὑφίσεαται, ὥσπερ γὰρ οὐ 5 
μένει ἔν τοῖς εὐκαστοῖς τῇ δύξῃη ταῦτα περιλαβοῦσα, 
αἰλά ζητεῖ τὰ καθ’ αὐτὰ ὑφιστάμενα, οἷς ἔπεται τὰ 
εὐκάσματα, οὕτω καὶ τὰ ἐπιστητὰ καὶ διανοητὰ Όεω- 
ροῦσα καὶ διανοουµένη οἷον τρίγωνον Ἱδρυμένον διά- 
μεσον καὶ τὰ παραπλήσια, οὗ περὶ τούτων διανοεῖται, 30 

ἀλλ] ἠκείνων πέρι οἷς ταῦτα ἴἔοικε. ταῖρ τε γὰρ εὐκύσι 

τὰ περὶ τὰ µαθήµατα γένη εἶναι ἀνάλογον, καὶ τὴν 
αὐτῶν γνώσιν ταῖς εῶν εἰδώλων εἰκασίαις ἴχειν τινὰ 
ὁμοιύτητα. ἀπό τε γὰρ τῶν νοήσεων τὴν τῶν µαθη- 

ματικῶν γνώσιν Ἰαμβάνειν τὴν ἐνέργειαν, καὶ ἀπὸ 15 
τῶν νοσηεῶν ἐπὶ τὰ μαθηματοιὰ ὡς εἰκόνας µεταβαί. 
γεν, ὑποθέσεις τε ἀναποδείκεους ἑαυταῖς ὑποτιθεμά- 

γη» λόγον οὐδένα οὐδενὶ ἀξιοῦν διδόναι, ας παντὶ φα- 
γερό», ἐκ τοιούτων τε ὑποθέσιων ὡς ἀρχῶν οὐκ ἐπ 

ἀρτήν ἆλλ᾽ ἐπὶ τελευτὴν ἴέναι, αὐτὰ σκεπτοµένην τὰ 19 
μαθηματικὰ τῇ διανοίᾳ. τῶν νοητῶν δέ γε τῶν λύ- 
γων μετὰ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι δυνάµεως καὶ τῆς τε- 

λέας διαλεκτικῆς τῇ νοήσει προσχρωµένην ἅπτεσθαι ἐξ 
ὑποθέσεων ὡς οὐκ ἀρχῶν (οὐδὶν γὰρ ὃ τι ἐκείνων εἶναι 
ἀρχήν] ἀλ1 ὅπερ καλοῦνται ὑποθέσεων καὶ ἐπιβάσεων 5 
ἐπ᾽ ἀρχὴν τὴν ἀνυπόθετον ἄέναι, ἧς μηδὶν ἔτι δηλον- 

ότι προὔποτίθεται, ἅτε καὶ μηδὶν ὄν, ὃ ἂν εἴη πρὺ 
ἐκείνης. κἀκεῖθεν αὖ ἐπὶ τελευτὴν καὶ τὰ διανοητὰ 

κατιέναι, οὐδενὶ προσχρωµένην αἰσθητῷ, ἁλλὰ τοῖς 

νοητοῖς αὐτοῖς εἴδεσι δι αὐτῶν. ὥσπερ δὲ ἴχει τὰ το 
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πράγματα ἀληθείας τε καὶ µή, οὕτω σαφηνείας τε καὶ 
μὴ τὰ περὶ αὐτὰ καταγινόµενα τῆς φυχῆς ἔχειν πάθη. 
εἶναι δὲ ταῦτα τέτταρα, νοῦν, διάνοιαν, πίστιν καὶ 
εἰκασίαν, ἐπὶ τέτταρσι τούτοις πράγµασε, νοητοῖς, 

5. διανοητοῖς, αἰσθητοῖς τε καὶ εὐκαστοῖς. ὧν νοῦν μὲν 

καὶ αἴσθησιν ἀρχὰς εἶναι τοῦ λόγου, ὡς ἐν τῷ περὶ 
»οῦ τε καὶ αἰσθήσεως Αργύτα δοκεῖ, τέλη δὲ ἐπιστή- 
µην καὶ δόξαν, ὡς ὑπὸ μὲν ἐκείνων ἀποτε]ουμένων 
κάκεῖθεν ὁρμωμένου, κατιόντος δὲ καὶ τελενεώντος 
εἰς ἐπιστήμην καὶ δόξαν. καὶ τοιαῦτα μὲν εἶναι τὰ 
ένη τῶν ὄντων, τοσαῦτα δὲ καὶ τὰ τούτων κριτήρια. 

179 
41ο 

VII. 

407, 2. Αετικοὶ καὶ τὸ ἰδέ ὀξύνουσι καὶ τὸ λαβέ καὶ τὸ 
φαγέ, ὁμοίως τῷ ἐλθέ, εὗρέ, εἰπέ. 

498, 90, γνωματεύοντα] διακρίνοντα, διαγινώσκοντα ὧκρι- 
15 

b, 6. ἐνταῦθα] ἐν τῷ νοητῷ. 
30, μετρίως] ἀντὶ τοῦ ἐπιεικῶς πάνυ. 

499, 99. Πτολεμαῖος ὁ μέγας ἐν ὃ΄ Γεωγραφουµένων φησὶ 
τὰς µακάρων νήσους Ἐξ τὸν ἀριθμὸν ἐν τῇ ἐντὸς 4ι- 

20 βύῃ κατὰ τὸ Αελαντικὸν πέλαγος. 
Ρ, Β. τοιοῦτοι γιγρόμενοι) οἱ φιλόσοφοι. 

86. εἰ μὲν εὗροις, φησί, βίον ἀμείνω φιλοσόφου βίου. 
λέγοι ὅ᾽ ἂν θεοῦ µόνον" καὶ γὰρ θεὸς ἁμείνων φιλο- 
σόφου μόνος. 

ασ 00, 10. ὀσεράκου περισεροφἠ] παροιμία ἐπὶ τῶν ταχέως 
τι ποιούντων λεγομένη. ἴσει δὲ καὶ ὄνομα παιδιᾶς. 
"αλλως. ἐπὶ τῶν διὰ τάχους εἰς φυγὴν ὁρμώντων, ἢ 
ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων. 

5010, 97. τοὺς περὶ ταῦεα δεινοὺς) τοὺς ἀριθμηεικούς. 

30 38. αὐτὺ τὸ Ἑν] τὴν µονάδα τὴν παρὰ τοῖς µαθηµα- 

τικοῖς, 

44. ὀξεῖς) οἷος ἦν Θεαίτητορ. 
502, 2. µείζω πύνον παρέχει µανθάνονει] ἴσως τοῦτο 

βούλεται λέγειν ὁ Πλάτων, ὅτι τῶν µετά πολλοῦ πό- 
16 νου κατορθουµένων τεχνῶν οὐκ ἔσειν οὐδεμία τοιαύτη 

εὔκολος ὡς ἡ ἀριθμητική. 
30, οὐ δέον; ὠνεὶ τοῦ οὐ δεόντως, ᾽Ατεικῶς. 

ν, 6. ἠδὺς) εὐήθης. ἐκάλουν δὲ οὕτω καὶ τοὺς ύπο- 

μωρούς. 
19 ϐ, ἑκάστου) ἑκάστου ἀνδρὸς τοῦ µανθάνονεος. 

ο08, 30. δίκην] νῦν τιµωρίαν 
39, οαίδαλος ὁ Ἐὐπαλάμου καὶ Φρασιμήδης, ἀγαλ- 

ματοποιὸς ἄριστος. 
40. ὁ τῷ ὄνει, φησίν, ὠδερονομικὺς τὸν μὲν ὀρώ- 

µενον οὐρανὺν βλέπει τε καὶ θαυμάζει διὰ τῆς εὐτά- 
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ασ. ἐπιεικῶςν πάνυ Ὁ. 

ΒΟΗΟΠΙΑ ΙΝ ΒΕΠ ΡΕΟΒΠΗΟΑΜ. 

κτου κινήσεως τὸν δηµιουργόν, ἄτοπον δὲ ἡγήσαιτ' ἂν 
ἐξονυχίζειν καὶ λιπαρῶς τοῖς φαιροµένοις κεχηνέναι 
καὶ παντὶ τρόπῳ ζητεῖν τὰς κινήσεις αὐτῶν λεπτομερῶς. 

b, 37. ὧτα παγῆναι) περὶ µονσικῆς, ἤ ἐστιν ἀνείστροφος 
ἀστρονομίας" ἡ μὶν γὰρ ὄψει, ἡ δὲ ἀκοῇ πέπηγεν: 9 
λέγει δ' οὐ τὴν τοῦ ἁλόγου ἐπιμέλειαν, ἀλλὰ τὴν κατὰ 
Πυθαγόφαν ἐν λόγῳ καὶ Θεωρήματι. 

508, 3. κολλόπων] κολλάβων. οὕτω δὲ λέγονται τὰ τῶν 
χορδῶν ἐπιτόνια, περὶ ὃ Μλοῦνται αὗται, τὸ γὰρ νω- 
τιαῖον τοῦ εραχήλον τοῦ βοὺς µέρος κόλλοφ καλεῖται, 19 
διὰ τὸ εἰς κόἶλαν εὐθετεῖν. ᾿ 

37. διαλεκτοήν τὴν διακριτικἠν τῆς πραγµατικῆς, οὐ 
τὴν νῦν λεγοµένην. 

500, 4. πρώτην μοίραν] τὴν τῶν νοητῶν, τὴν τῶν µαθη- 
ματικῶν, τὴν τῶν φυσικών, τὴν τών τεχνικῶν. 1. 

98. ἐπικαταδαφθάνειν] ἐπικοτακοιμίζεόθαι. 

07. θριγκὺς! περίφραγµα, στεφάνη, τειχίον, περί- 
βολος. 

b, 6. δριμύτητα] ὀξύτητα, σφοδρότητα, θερμότητα, 
ταχύτητα. Ἀν 

11. ἄθῥατον) ἠσχυρόν, σεερεόν, ἢ δυσκένητον. 

606, δ. προπεπηλακισμµένην] ὑβρισμένην, ἠδικημένην, δια- 
σεσυρµένην, ἐξουθενημένην. 

11. Σόλωνι] τούτου γὰφ τὸ 

αὐί γηράσκω πολλὰ διδασκόµενος. * 

506, 30. εἰς ἀριθμύν τινα ἐγκριτέον] ὡς ́ Ὅμηφος 
ἐν ἀνδρῶν ἴζει ἀφιθμῷ. 
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VIII. 

208), 8. ὥσπερ παἰαιστής) ἔθος γὰρ τούτοις, ὅταν πέ- 
σωσιν ὁμοῦ, ὡς µηδένα ἐπιπεσεῖν τοῦ λοιποῦ, πάλιν 
ἐγερθέντας ἐφ᾽ ὁμοίῳ συμπλεκῆναι σχήµατε, ὅπερ τὴν 30 
αὐτὴν εἶπε λαβήν. 
34. ἐκ ὄρνὸς! τὸ ἐν τῇ τ τῆς Ὀδυσσείας Ὁμήρῳ 

ὑπὸ Πηνελόπης ῥηθὲν Ὁδυσσεί ἀναγνωριζομένω αὐτῇ 
ἐνταῦθα ἐπὶ τῶν πολιτειῶν παρῳδείταε. ἔσει δὲ τὸ 

οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἔσοι παλαιφήτου, οὐδ᾽ ἀπὸ πέερας. 5 
οἱ γὰρ παλαιοὶ ἐκ ὄφνών καὶ πετρῶν τοὺς πρὺ αὐτῶν 

γεννηθῆναι ὑπελάμβανον, διὰ τὸ τὰρ τικτούσας εἷς 

στελέχη καὶ σπήλαια τὰ βρέφη ἐκειθίναι, ἐπεὶ και τὰς 
μίξεις κατά τὰς ἐρημίας ἐποιοῦντο οἱ πάλαι ἄνθρωποι, 

ὁρυών ἢ πετρῶών πλησίον. Γη 
009, 04. τὰ φυτὰ διίστησε τῶν ζώων οὐ τῷ αἰσθητικῷ 

Περιπατητικῶς [οἶδε γὰρ καὶ φυτών αἴσθησιν], «ἁλλά 
τῷ ἐγγείῳ, τουτίστι τῷ μονίμῳ, ὡς κατεῤῥιζωμένα 

ἐν γῇ, τὰ δὲ τῷ ἐπιγείω, ὃ ἐστι τῷ πορευτικῷ, ὡς 

φερόμενα ἐπὶ γῆς. .. 
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— 35. Ὥοπι. Odyss. ε, 100. 
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35. εἰ ὁ πᾶς χρόνος αἰώνός ἐστι τοῦ παντὸς εἰκών" 
ἀέγεται γὰρ καὶ ὁ αἰὼν πᾶς. τὸ μὲν οὖν παράδειγµα 

τὸν ἅπαντα αἰῶνά ἐστι, µέτρον δ' ὁ πᾶς αἰών. µέτρον 
ἄρα καὶ ὁ πᾶς χρόνος. ἀλλ ὁ μὶν τῆς τοῦ νοητοῦ 

5 ζωῆς µέτρον, ὁ δὲ τῆς τοῦδε τοῦ κόσμου ζωῆς, ὁ 
χρόνος. καὶ εἴη ἂν τῆς τῶν ἐν αὐτῷ πάντων ἄσωμά- 
των κινήσεως καὶ σωματικῶν πασῶν κοινῆς συναποκα- 

ταστάσεως µέτφον παντελές, ὃ δὴ πολλάκις συνελισσό- 
415  µενον ποιεῖ τὺν ἄπειρον χρόνον. 

19 41. Φεῖον γεννητὺν οὗ τὸν Όλον φησὶ κόσµο», εἰ καὶ 
προηγουμένως τοῦτον, οὔτε τὺν ἐν οὐρανῷ µόνον οὔτε 
τὸν ὑπὸ σελήνη», ἁλλὰ πᾶν τὸ ἀεικίνητον καὶ περι- 
φερόµενον, εἴς ἐν οὐρανῷ εἴθ) ὑπὸ σελήνη», ας μὲν 
σωματικὸν γεννητὸν καλούμενο» [οὐδὲν γὰρ σώμα αὐ- 

15. θυπύσεατον), ὡς ὅ) ἀεικίνητον, Φείον" μιμεῖται γάρ 
τὰ Θειότατα τῶν ὄνεων ἄγρυπνων ἴχοντα ζωήν. τὸν 
τέλειον δ᾽ ἀριθμὸν οὐ µόνον χρὴ νοεῖν ἐπὶ δακτύλων 
τιθέντας οὗτος γάρ ἐσειν ἀφιθμητὺν μᾶλλον ἢ ἄριθ- 

µόᾳ, καὶ τελειούµενος καὶ οὐδέποτε τέλειος ἀεὶ γιγνό- 
3. μενος), ἁλιὰ τὴν αἰταν τούτον νοερᾶν μὲν οὗὖσαν, 

περιέχουσαν δὲ τὸν πεπερασµένον Όρον τῆς τοῦ κόσμου 
πάσης περιόδου. 

18ι 510b, 37. πατρὸς λόγους) ὁ γὰρ πατὴρ πλησιαίτατος, ἃἷς 
σύνοικος. 

5 36. τῷ μέσῳ] τῷ ἐν τῇ ἑαυτοῦ ψντῇ. 
581, 0. ὅτι ἐκ τοῦ φιλοτίμου φιλόπολις γίγνεται, ἀπὸ 

πιµηµότων οὐσῶν τῶν ἀρχών, ὡς Ῥωμαῖοι. "άλλως. 
ἡ τῶν ᾽θηναίων πόλις εἰς μεγάλα µέρη διῃρεῖτο τέτ- 

ταρα. ταῦτα δὲ πολιτικὰ τιµήµατα ἐκάλουν, ἅπερ ἦν 
1 πεντακοσιοµεδίμνων, ἱππέων, ζευγιτῶν, Θητικῶν" οἳ 

μὲν ἀπὺ τοῦ φ΄ µέτρα ξηρὰ καὶ ὐγρὰ ποιεῖν κληθέντες 
ἀνήλισκον εἰς τὐ δηµόσιον τάλαντον" οἱ δὲ εὖν Ἱππάδα 
τελοῦντες ἐκ μὲν τοῦ δύνασθαι τρέφειν ἵππους κεκλῆ- 
σθαι δοκοῖσιν, ἐποίουν δὲ µέτρα τ', ἀνήλισκον δὲ ἡμι- 

4. τάλαντον’ οἱ δὲ τὸ ζευγήσιον τελοῦντες ὠπὸ 6 µέτρων 
διελέγοντο, ἀνήλισκον δὲ μνᾶς {: οἱ δὲ τὸ θητικὸν 

οὐδεμίαν ἀρχὴν ἦρχον οὐδὲ ἀνήλισκον. 
29, φιλοχρηµατισταὶ οἱ φιλοῦντες πορίζειν χρήματα, 

φιλοχρήµατοι δὲ οἱ φιλοῦντες χρήματα. 

10 b, 33. κηφἠν] εἶδος µελίσσης ἄκεντρον, ὃ κατεσθίει 
τὸ μέλι µόνο», ἀργὸν δὲ: ἀφ᾿ οὗ καὶ τοὺς μἡ ὄννα- 
µένους δρᾷῷν οὕτω φασίν. 
37. δεινὰ κέντρα ἴχοντας) τοὺς ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὃν- 

νάστας. 
185 ασ 512, 35. γλίσχρως) πάνυ ῥυπαρῶς καὶ μετὰ φειδωλίας. 

39. τιάρα ἐστὶν ἡ λεγοµένη κυρβασία. ἴστι δὲ κόσμος 

ἐπικεφάλαιος, ᾗ οἱ ΓΠερσῶν βασιλες μόνοι ὀρθῇ 
ἐχρῶντο, οἱ δὲ σερατηγοὶ κεκλιµένῃ. Ἡρόδοτος δὲ ἂρ- 
σενικῶς τὺν τιάραν φησί. τινὲς δὲ καὶ κίεαριν λέγονσι 

10 el 19. γενητὸν b. — 45. Ἡρόδοτος) Ἱ. 133. 
αχ. ἔλαττον Ἀτύπάείοάϊι: ἑλάττων b. 

τὸ αὐτό" Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ περὶ βασιλείας Κυπρίων 
εἶναι λέγει τὴν κίταριν. 
90, στρεπτοὺς) ὅρμους περὶ τὸν τράχηλον ἢ τὰς χεῖ- 

ας, οὓς καὶ στεφάνους χειρῶν λέγει "Ίων ἐν Φρουροῖς. 
ἀκινάκης δὲ Περσικόν τι ξίφος, ἢ δόρυ μικρὸν Περσικόν. ὅ 

b, 3. αὐχμηρός) στυγνός, σκοτεινός. 
9. τυφ]ὀν] τὸν Πιοῦτον, οἶμαι, φησίν. 
51. οὐ πείθων] ἑαυτὸν δηλονόει, οὐδὲ ῥυθμίζων τὰ 416 

τῆς φυχῆς αὐτοῦ μόρια, καὶ διὰ τὸ ἄμεινον ἔπιτη- 
δεύων τὴν ἀρετή». 1ο 

543, 35. οὔτε διδάσκοντες λόγω, φησί, τοὺς νέους εἴργον- 
σιν ἀκολασταίνειν, οὔτε βίᾳ κολάζοντες. 

Ρ, 4. Θεωρίας) ἑορεάς, ἀπὸ τῆς εἰς Δέαν συνδρομῆς 
τῶν ἐν αὐταῖς τελουµένων παρηλἰιαγμένως τοῖς κατὰ 
τὸν ἄλλον εοῦ βίον χρόνον Ἰιγνομένοις λεγομένας Ι5 
οὕτως. 

514, 36. χρηµατισεικα)] χρημάτων πορισεεκαί, 

510, 14. Ιωτοφάγους] τοὺς ψευδεῖς καὶ ἁλαζόνας λόγους 

καὶ δόξας, δηλονόει ἀλληγορικῶς. ᾿4λίως. ὁ λῶτος 
δένδρον ἐστὶν ἐν 4ιβύῃ κατὰ τὴν Μέμφιν φυόµενον, 39 
εὐμέγεθες, ἠλίκον ἄπιος ἢ μικρῷ ἕλαττον" φύλλον δὲ 
ἐντομὰς ἴχον καὶ πριρῶδες" τὸ δὲ ξύλον μέλαν. γένη 
δ᾽ αὐτοῦ πλείω, διαφορὼς ἔχοντα τοῖς καρποῖς. ὁ δὲ 
παρπὸς ὥσπερ κύαµος' πεπαίνεται δὲ ὥσπερ οἱ βότρυες 
μεταβάλλων τὰς χρόαφ. φύεται δὲ καθὰ τὰ μύρτα κα 
παράλληλα πυκνὸς ἐν τοῖς βλαστοῖς. ἐσθιόμενος δὲ ἐν 
τοῖς 4ωτοφάγοις καλουµένοις γλυκύς ἐσει καὶ ἡδὺς καὶ 
ἀσινής, καὶ ἕει πρὸς τὴν κοιλίαν ἀγαθός' ἡδίων δ᾽ ὁ 
ἀπύρηνος. ποιοῦσι δὲ καὶ οἶνον ἐξ αὐτοῦ. τὸ δένδρον 
δὲ καὶ πολὺ καὶ πολύκαρπον καὶ παρὰ τὴν 4ωτοφα- 10 
γίδα νῆσον, ἀπέχουσαν εῆς χώρας μικρὸν ὠσαύτως. 
3ν. ἐκβακχενθῇ) ἐκμανῇ. 

516, 95. εὐτραπελία ἐσεὶν ἕξις τις ἔν µεσότητι Θεωρου- 
µένη βωμολοχίας καὶ ἀγροικίας" ἴστι δὲ περὶ σκώμµα- 
τα, ἢ τὸν ἔχοντα παρέχεται δύνασθαί τε σκώψαι ἐμ- ας 

μελῶς καὶ ὑπομένειν σκωπτόµενον. βωμολοχία δὲ ἡ 
πάντα καὶ πάντας οἰουμένη δεῖν σκώπτειν. ἀγφοικία δὲ 
ἡ µήτε σκώπτειν μήτε σκωφθῆναι βουλομένη, ὄργιζο- 
µένη δ) ἐπ᾽ ἀμφοῖν. 
3δ. χαριεντιόµός ἐστι σκῶμμα μετὰ τέρψεως καὶ χά- κο 

ριτός τινος. 

36. ἐνεαῦθα) ἐν τῇ ἀκράτῳ ἐλευθερίᾳ. 
37. σηµείωσαι τὴν παροιµίαν λεγοµένην ἐπὶ τῶν όμοι- 

ουµένων πάντως ἀρχομένων τοῖς αὐτῶν ἄρχονσιν. ἴστε 
δὲ ἡ ὅχη: 1ὔ 

οἵα περ ἡ δίσποινα, τοία χὰ κύων. 

b, 90. δύο κηφήνων εἴδη φησὶν ἐν ταῖς πολιτείας, 
ἀργῶν καὶ δαπανηρῶν ἀνδρῶν, τὸ μὲν ἀνδρεῖον καὶ 
κεχεντρωµένο», οἷον χολὴ ἐν σώματι, τὸ ὅ) ἄκεντρον, 
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οἷον φ]έγµα. οὗτοι δριμύτεροί εἶσιν ἐν δημοκρατία, 
ας ἂν καὶ ἄρχειν εἰθιαμένοι. 

517, 3. βλίετει ἀφαιρεῖ τὸ μέλι ἀπὸ τῶν κηρίων. 

417 

23. εἰσαγγελία ἐστὶ κυρίως ἡ περὶ καινῶν καὶ δημο- 
σίων ἀδικημάτων εἰσαγομένη δίκη ὑπὸ τῶν πρυτάνεων, 
περὶ ὧν διαῤῥήδην μὲν οὐδὲν λέγουσιν οἳ νόμοι, ὄνγ- 

χωροῦσι δὲ κρίσεις γίγνεσθαι. καὶ τοῦτ' ἐσεῖν οἷον τὸ 
ἐν ταῖς τῶν σοφιστῶν διατριβαῖς μελετώμενον τὸ τῶν 
ἀγράφων ἀδοημάτων. 

io b, 5. τυραννικὸν αἴτημα] τοῦτο Πεισιστράτου. ᾿θη- 
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γαῖος γὰρ οὗτος ὤν, ἐπιβονλείων τῇ τυραννίδι κατὰ 
τῶν πολιτῶν, πολλαῖς καὶ χαλεπαῖς πληγαῖς ἑαυτὸν 

κατατρώσας, ἐνεδείξατο τοῖς "ΈἛλλησιν ὡς ὑπὸ τῶν 

ἐχθρῶν ταύτας πάθοε, καὶ ἤτησε φύλακας τοῦ ἑαυτοῦ 
σώματος, καὶ ἴλαβε τριακοσίους δορυφόρους ἐκ τῆς 
πύλεως, οὓς εἰσοικισάμενος καὶ Φεραπεύσας ἐευράννη- 

σεν ᾿{θηναίων, 
45, Κροῖσος υἱὸς ᾽ἰνάττου, Ανδὺς γένος, βασιλεὺς 

τῶν ἐντὸς "4λνος ποταμοῦ, ὃς περὶ τῆς ἀρχῆς, εἰ 
πολυχρόνιος ἔσται, χρηστηριαζύμενος, ἀνεῖλεν ὁ ᾽Απόλ- 

Ίων χρησμὸν τοιοῦτον αὐτῷ" 
ἆλλ᾽ ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Λήδοισι γένηται, 
καὶ τότε, 4υδὶ πύδαβρε, πολυφηφῖδα παρ Ἔρμον 
φεύγειν, αηδὲ µένειν, μηδ᾽ αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι. 

καὶ οὗτος μὲν ὁ Όλος χρησμός" ἡμίονον δὲ τὸν Κὺ- 
ρύν φησιν, ἐπείπερ ᾿Αρυήνης τῆς ᾽Αλνάττου θυγατρός, 

Αυδῆς οὔσης αὐτῆς, καὶ ᾿στυάγους τοῦ Μήδων βα- 

σιλέως Μανδάνη γίγνεται παῖς, ταύτης δὲ καὶ Καμ- 
βύσου, Πέρσου τινός, ὁ Κῦρος υἷός, ὁ καθελὼν Κροῖ- 
σὖν τε καὶ δὴ καὶ αὐτὴν τὴν βασιλείαν τῶν 4νδῶν. 

54. μέλλει) ἔοικεν, φαίνεται, δοκεῖ, ὡς γῦν. παρὰ 

δὲ Σοφοκλεῖ ἐν Τρωΐλω, μένει. 

5418, 50, οὐκ ἐτὺς) ὁτὶ μὲν οὐ µάτην, ὁτὶ δ' οὐκ ἀλό- 
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γωφ” παρὰ τὸ ἐτώσιον, Ὁ ἐσει τὸ µάταιον, οἱ δὲ 
οὐκ εἰκήτως. 

33, τοῦτο Σοφοκλέους ἐσεὶν ἐξ Αἴαντος τοῦ 4{οκροῦ. 
ἐνταῦθα δὲ Εὐριπίδου λέγεται τὸ ἠεμβεῖον εἶναι. καὶ 
Θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ συμπίπτοιεν ἀλλήλοις οἵ ποιηταί. 
43. φωνᾶρὶ τὰς τῶν ὑποκφιτῶγ. 

18. 

590, 7. μηχανωμένους) ἀπὸ κοιοῦ τὸ τίθει: τίθει µηχα- 

* 

11 

φωµένους αὐτῷ ἔρωτα, Όταν ἐλπίσωσι μὴ ἄλλως τὸν 
γέον, ὑπόπτερον ὄντα κηφῆνα καὶ µέγαν, καθέξειν. 

85. σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς] παφοιµία, ἡνίνα τις ἐρωτηθιές 

τι ὑπὸ γινώσκοντος τὸ ἐρωτηθέν, αὐτὸς ἀγνοῶν, οὔ- 
τως ἀποχφίνηται ναὺ καὶ ἐαοὶ ἐφεῖς.ά 

μελαμ 

ΒΟΗΟΠΑ ΤΝ REM ΡΕΒΙΙΟΛΛ. 

34. κώμοι) ὡδαί, ἢ ὀρχήσεις μετὰ µέθης. 
b, 33. σηµείωσαι τὴν ούνταξιν, πρεοβύτην πατέρα πλη- 

γαῖς τε δοῦναι. 

84. νεωκορήσει] ἀνεὶ τοῦ Ἱεροσυλήσει, ὡς νῦν. παρὰ 
δὲ τοῖς πολλοῖς τὸ κοσµήσει τὸν ναόν' κορεῖν γὰρ ση- 3 
μαίΐνει τὺ κοσμεῖν. 

84. δυρυφοροῦσαι] ὁ νοῦς οὗτος" αἳ κακαὶ ἐπιθυ- 
µίαι τὸν ἕι ἔρωτα δοφυροραῦσαι κατισχύσονσι τῶν δοξών 

τῶν ἁγαθῶν, ἃς πάλαι εἶχεν. 

37. ὑπὸ ἔρωτος] κακοῦ ἔρωτος, ὅτε εἴδωλα κακἀ ἐν 1ο 
τῇ φαντασία ανέπλαττεν. 

521, 15. οὐδ' ἵκταρ βάλλε] ἴκεαρ σηµαίνει ταῦτα, τὸ 

ἐγγύς, ἀπὸ τοῦ ἰκνεῖσθαι, εὺ πφύσφωτον, τὸ ἄρτι, 
τὸ ταχέως, τὸ πυκνῶς, τὸ ἐξαπίνης. καὶ παροιμία, 

οὐδ ἴκταρ ἥκε, ὥσπερ καὶ τὸ οὐδ' ἵκταρ βάλλει, χ. 
τουτέσειν οὐδ᾽ ἐν ὖς ἐστιν. εἴρηται δὲ κατὼ γλώτταν, 

ὥσπερ τὸ διωλήγιον κακὀν σηµαίνει τὸ μέγα, οὗ µνη- 

µονεύει Πλάτων ἐν Θεπιεήεω. 

b, 4. πολλά δοκεῖ] ἀνεὶ τοῦ Φφευδῆ" τὸ γὰρ φεῦδος 

πολνχοῦν, αἲ 

ἁπλοῦς ὅ᾽ ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ. 

ὤρο, 14. περὶ ὅλης εἰπεῖν φυχῆς) τὸ γάρ λογιστικὸν τῆς 

τοῦ τυράννου φυχῆς ὑπὸ Θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας κρα- 
τούµενον, οὐ πυιεῖ ὢ βούχεται καθ αὐτό, ὥστε κῶν 
κατὰ τὰ χείρονα µέρη ποιῇ ἃ βούλεται ἡ ψυχή, ἀλλὰ Ἡϊ 
κατὰ τὸ κφρεῖεον μὴ ποιοῦσα αὐτῆς διὰ τοῦτο λέγε- 
ται, ἥκιστα ποιήσει ἅ ἂν βουληθῇ ὡς περὶ ὅλης εἰπεῖν 
τῆς φυχῆς' καὶ γὰρ οὐχ Όλη τότε ποιεῖ, 

556, 57. εἰλήφθω κατὰ τὴν µονάδα αὐτὴν ὁ βασιλικός, 

κατὰ δὲ τὸν γ΄ ὁ ὀλιγαρχικός, τῆς µονάδος πολλαπλα- 3η 
σιασθείσης ἐπ᾽ αὐτόν, κατὰ τὺν 9 δὲ ὁ τυραννικός, 

τοῦ γ΄ γεγονότος ἐφ᾽ ἑαντόν. τοῦ τριπλασίου ἄρα τῆς 
µονάδος τοῦ γ΄, τουτέστι τοῦ ὀλιγαρχικοῦ τοῦ πρὸς 

τὸν βασιλικὸν ἀφεσεῶτος τριπλάσιον, ὠὡσαύτως τρι- 

πλάσιον τῷ Ὁ ἀριθμῷ ἀπέότηκεν ὁ τοραννικός. ἔστι 6 

δὲ οὗτος ἐπίπεδος ἀριθαὺς κατὰ τὸ µῆκος εὐν γ΄ τὸ 
πἱώτος τὸν γ΄ καὶ αὐτὸν ὄντα ποἱλαπλασιασθείς. 

εἴδωλον δὲ τὸν τυραννικόν φησι τοῦ βασιλικοῦ τὸ ἴσχα- 
τον. δύναμιν δὲ τὸν γ΄ καλεῖ, ὅτι δὴ καὶ ἡ μονὰς 

καὶ αὐτὸς ὁ γ ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ὁ θ΄ κατ᾽ αὐτὸν ἐπολ- ιο 
λἸαπλασιάσθησαν, οὗ μὲν γ, οὗ δὲ 8’, οὗ δὲ κζ΄ ποιή- 

σαντα. τρίτην δὲ αὔξην λέγει τὴν τοῦ 8’ ἐπὶ τὴν 
δύναμον τὸν γ' πολλαπλασίασιν, καὶ ποιήσασαν τὸν 

κζ, τὸ βάθος ἴγουν στεριὺν ἀριθμόν. δευτέρα γὰρ 
ἡν ἡ ἀπὸ τοῦ Υ ἐφ᾽ ἑαυτὸν γειοµένου, καὶ ποιήῄσων- 

τος εὺν 8’, τὸ πλάτος ἦγουν εὖν ἐπίπεδον, ὥσπερ ἡ 
τῆς µονάδος ἐπὶ τὸν γ΄ πολλαπίασίασις πρώτη αὔξη 
τε ἐν καὶ τὸ µῆκος ἐποίει αὐεό. τεἰιωθεῖσαν δὲ πολ. 
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SCHOLIA ΤΙΝ ΒΕΜ ΡΕΒΙΗΙΟΑΜ. 

λαπλασίασιν τὴν τοῦ κξ’ ἐφ᾽ ἑαυτὸν γινοµένην. αὕτη 
γὰρ ποιεῖ τὸν φκθ'. 

ων, 19. ἡ Χίμαιρα τὸ εἶδός ἐστι 
πρόσθε λέων, ὄπιδεν δὲ δράκων, µέσση δὲ χίµαιφα 

δ (τοντέστιν αἴξιι 

δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὺς μένος αἰθομέναιο" 

ἣν Ἡσίοδος μὲν Τυφῶνος καὶ ᾿Εχίόνης, Ὅμηρος δὲ 
τραφῆναι ὑπὺ ᾽Αμισωδάρου φασίν. Σκύλλα δὲ Κφα- 
ταίας καὶ Τνῤῥήνου ἢ Φάρκου, πράσωπον ἔχουσα καὶ 

ο. στέρνα γυναικός, ἐκ λαγύνων δὲ κυνῶν κεφαλὸς Ἐξ 

καὶ πόδας δώδεκα. ὁ δὲ Κέρβερος "4ϊδου μὲν κύων 

λέγεται εἶναι, εἶχε δὲ οὗτος τρεῖς μὲν κυνῶν κεφαλάς, 
οὐρὰν δὲ δράκοντος, κατὰ νώτου δὲ παντοίων ὄφιων 

εἶχε κεφαλώς. 
60.7, 35. Εριφύλη) Κάδμος ὁ ᾿Αγήνορος καὶ Τηλεφάσσης 

λαμβάνει μὲν γυναῖκα παρὰ «Ιός ᾿Αρμονίαν τὴν άρεως 
καὶ ᾽Αφροδίτης, ὧν κατὰ τοὺς γάμους εὐωγοῦνται 

πάντες οἱ Φεοί. Κάδμος δὲ παρὰ Ἡφαίσεου πέπλον 
καὶ ὅρμον λαβὼν ἡφαιστότευκτον, Αρμονία δῶρον γα- 
μήλιον δίδωσιν. ὃς Όρμος εἰς Πολυνείκην τὸν Κάδμου 
κατήχθη ἀπόγονον. οὗτος δὲ πρὸς Ἐτεοκλέα τὸν ἀδελ- 
φὸν περὶ τῆς Θηβῶν βασιλείης πόλεμον ἀράμενος 
ἄλλονς τε πολλοὺς λαμβάνει συνεργούς, καὶ δη καὶ 

µάντιν ἄριστον, ᾽Αμϕιάριον τὸν Οικλέους, πεισθέντα 
ὑπὸ τῆς γυναικὸς τῆς ἰδίας, Ἐριφύλης τῆς Ταλαοῦ 

καὶ νσίππης, λαβούσης ἐπὶ τούτῳ δῶρον παρὰ Πο- 

λυνείκους τὸν Όρμον" στρατευσάµενοι οὖν ἅλλοι μὲν 

ἄλλως ἀπώλοντο, ᾽Αμϕιάραυς δὲ φεύγω» ἐποχούμενος 
ἅρμαει περὶ τὸν Ισμηνὸν περπυνοῦται ποταµόν. καὶ 

διὰ τοῦτο λέγεται τὴν ᾿Εριφύλην ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὺς 
τὸν ὅρμον δέξασθαι ψυχῇ. 

X. 

599, 15. τών τραγικῶν] τῶν συμφορᾶς µεστών' ἐπὶ τῶν 

τοιούτων γὰρ ταῖς τραγωδίαις ἐχρῶντο. 

581 19. 4υκοῦργος Σπαρτιάτης ἢ Δακεδαιμύνιος γέγονε 

τῶν Τρωϊκῶν μετὰ ἔτη νθ’, ἦν δὲ κατὰ Σιμωνίδην 

Πρυτάνιδος μὲν υἱός, Εὐνόμου δὲ ἀδελφός, καὶ Θεῖος 

τοῦ Εὐνόμον υἱοῦ, Χαριλάου τοῦ βασιλεύσαντος τῆς 

Σπάρτης, ἡς ἠρὲε καὶ 4υκοῦργος αὐτὸς ἔτη η, ὅτε 
καὶ τοὺς νόμους ἔγραφεν, ἐπιτροπεύων τὸν ἀδελφι- 
δοῦν. κατὰ δὲ τοὺς πλείστυς Προκλέους μὲν τοῦ 

᾿Αριστοδήμου Σόος, οὗ Εὐρυπῶν, οὗ Πρύτανις, οὗ 
Εὔνομος, οὗ Πολυδέκτης ἐκ προτέρας γυναικός, ἐκ δὲ 
«Αιωνάσσης ὑστέρας Πυκοῦργος, ὃν καὶ τοὺς νόμους 
ἐκ Κρήτης φασὶ μετενεγκεῖν εἰς Αακεδαίμονα. 

2», Χαρώνδας ἐκ Κατάνης, πόλεως Σικείας, διά- 
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σηµος νομοθέτης τῶν ᾿αθήνηθεν ἐλθόντων εἰς Θου- 
ρίους ἐποίκων, φευγόντων δὲ τῷ πατρὶ συνακολουθή- 
σας κατῴκησεν ἐν Χαλκίδι" τὴν δὲ ἄψιν ἐλευθέριος 
ἦν. γενόμενος δὲ τῶν Πνθαγορείων εἰς διήνεγκε τῷ 
προτρεπτικῷ. 5 

93, Σύλων ᾽Αθηναῖος, Ἐξηκεστίδου υἷός, σοφὺς καὶ 

φαµοθέτης καὶ δημαγωγὸς γεγονώς, οὗτος ΓΠεισιστρά- 
του κατειπὼν μέλλοντος τυρανκεῖν, διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ 
ἐπιβουλὴν ἀπεδήμησεν εἰς 4ἴγυπτον καὶ Κύπρον, ἆλλὰ 
καὶ πρὺς Κφροῖσον τὸν βασιλέα υδῶν, εἶτα εἰ Κιλι-ιο 
κίαν, αὗ κείζει πύλιν Σόλους λεγομένην, ἐν ᾗ τοὺς 
πατοικισθέντας ὑπ αὐτοῦ Αθηναίους, πο]ὶλὰ τῆς Ἑλ- 

λάδος φωνῆς διὰ τὸ χρόνω βαρβαρωθῆναι παραφΏεγ- 

γοµένους, σολοικίδειν καὶ σολοίκους ἴχεγον, ἰξ οὗ καὶ 
σολοικιαµύς. τούτου τὸ μηδὶν ἄγαν. ἔγραψε δὲ νόμους 15 

οὓς ἄξονας ἐκάλεσαν, καὶ ὑποθήκας δι ἐλεγείας. ἴτη 
δὲ γεγονὼς ὀγδοήκοντα ἐν Κύπρῳ τελευτᾷ. 
30. Θάλης ᾿Εξαμύου, Μιλήσιος, Φοῖνιξ δὲ καθ’ Ἡρό- 

ὅδυτον. οὗτος πρῶτος ὠνομάσθη σοφός: εὗρε γὰρ τὸν 
ἦλιον ἐκλείειν ἐξ ὑποδρομῆς σελήνης, καὶ μεκρὰν ο 
ἄρχτον αὐτὸς ἔγνω καὶ τὰς τροπὰς πφῶτος Ἑλλήνων, 

καὶ περὶ μεγέθους ἡλίου καὶ φύσεως, ἁλλὰ καὶ ἄψνχα 
ψνχὴν ἔχειν ὁπωσοῦν ἐν τῆς µαγνήειδος καὶ τοῦ ἠλέκ- 
τρον. ἀρχὴν δὲ τῶν στοιχείων τὸ ὕδωρ" τὸν δὲ κόσμον 
ἔμφνχον ἔφη καὶ δαιμόνων πλήρη. ἐπαιδεύθη ἐν αγ 3: 

γύπτῳ ὑπὸ τῶν Ἱερέων. τούτου τὸ γνῶθι σαυτόν. 

ἐτελεύτησε δὲ µονήρης, γηραιός, γνυνικὸν ἀγώνα θεώ- 
µενος, ὑπὸ καύµατος ἐκλυθείς. 

30. ᾽νάχαραις Γνούρον υἱὸς τοῦ βασιλέως Σκυθών, 

μητρὺς ὅ᾽ Ἑλληνίδος: διὸ καὶ δίγλωσσος ἦν. οὗτος 30 
ἐξενώθη ἐν αθήναις Σόλωνι, καὶ ἐπανειθών εὖς τὴν 

Σκυθίαν ἴθη Ἑλληνικὰ παραδιδάξαι, ἐτοξεύθη ὑπὸ 
τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ ἀποπνέων ἔφη μδιὰ μὶν τὸν λόγον 

ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐσώθην, διὰ δὲ τὸν φθόνον ἐν τῇ 
πατρίδι ἀνηρέθην.α 

34, Πυθαγόρας Μνησάρχου δακτυλιογλύφου, Τνυῤῥη- 
γνός. γέος δὲ ὢν ᾖλθεν ἐκ Τυῤῥηνῶν εἰς Σάμον, καὶ 

διήκουσε Φερεκύδους τοῦ Συρίου, εἶεα Ἑρμοδάμωντος, 
ἐν Σάμω ἀμφοῖν, εἶτα ᾿Αβάριδος τοῦ Υπερβορέου καὶ 
Ζάφατος τοῦ μάγου. μεθ’ οὓς ὑπὸ ἠδυπτίων καὶ Χαλ- 40 
δαίων ἐπαιδεύθη. εἶτα εἰς Σήμον ἐλθὼν διὰ Πολν- 
κράτη τὸν τόραννον ἀπῆρεν εἰς Κρόεωνα τῆς Ἱεαλίας, 
καὶ τ΄ ἔσχε µαθητάς, προτέρους τε ἀδελφοὺς Εὔνομον 

καὶ Τυῤῥηνόν, καὶ δοῦλον Ζάμολξιν, ᾧ Γέται Θύου- 
σιν ὡς Κρόνω, γαμετήν τε Θεανώ, ἐξ ἧς παῖδες Τη- 45 
λαύγης ὁ σχολαρχήσας μετ αὐτὸν καὶ «άμων ἢ ὥς 
τινες ἠΙνήσαρχος, Βυγάτηρ δὲ Μνῖα, ἢ ὥς τινες Αρι- 
Σώτη. συνεγράφατο δὲ βιβλία τρία, παιδευτικόν, πο- 
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ἀιτικόν, φυσικόν. τὸ δὲ φεφόµενον ὡς Πυθαγόρον 

αὐσιδός ἐστι τοῦ Τωρανείνου, μαθητοῦ αὐτοῦ, φυ- 
όντος εἰς Θήβας ἐκ τοῦ ἐμπρησμοῦ καὶ καθηγησαµέ- 
νου Ἐπαμεινώνδα, τινὶς δὲ καὶ τὰ χφυσᾶ ἴπη Πυθα- 
όρου φασὶν εἶναι. ἀπείχεο δὲ τῶν ἐμφύχων καὶ 
κυάµων, καὶ τὴν ψυχὴν ἔφη ἀθάνατον. ἐνενηκοντού- 
της δὲ τελευτᾷ μετὰ μαθητῶν μ, ἐμπρησθένεων ἐν 

οὐκίᾳ τῇ αὐκῇ. ἄλλοι δὲ φασιν ὅει πολεμῶν μετὰ τῶν 
μαθητῶν ὑπὸ ᾽Ακραγαντίνων ἁπῶώλετο. 

μ 38, Αρεώφυλας Χίος, ἐποποιός. τινὶς δὲ αὐτὸν ἱστό- 

ρησαν γαμβφὺν ᾿Ομήρου ἐπὶ θυγατρί, καὶ ὅτι ὑποδεξά- 

αενος Ὅμηρον ἔλαβε παρ᾽ αὐτοῦ τὺ ποίηµα τῆς Ιλιάδος. 

5Η, 4. Πρωταγόρας ᾽Αρτέμωνος, ᾽Αῤδηρίτης, οὗτος φοφ- 
τοβαστώκτης ἦν, ἐντυχὼν δὲ «ημοκρίτῳ ἐφιλοσόφησε, 

καὶ ἐπὶ ῥητοφείαν ἔσχε, καὶ πρῶτος λόγους ἐριστικοὺς 

εὗρε, καὶ μισθὸν ἔπραξε τοὺς μαθητὰς μπες ϱ)' διὸ 
καὶ ἐπεκλήθη λόγος. τούτου µαθητὴς Ἰσοκράτης ἆ 
ῥήτωρ καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος. ἐκαύθη ὅξ τὰ τούτου 
βιβλία ὑπ᾿ Αθηναίων" εἶπε γάρ υπερὶ θεῶν οὐκ ἔχω 

ο εἰδέναι οὔτε ὡς εἰσὶν οὔτε ὡς οὐκ εἰσίν ἔγραφε δὲ 

εὖς αὐτὸν ὁ Πλάτων διάλογον. πλέοντος δὲ αὐτοῦ εἰς 

Σικελίαν ἐτελεύτησε ναναγήσας ἐτῶν ἐνενήκοντα, σο- 
ερισεεύσας ἔτη τεόσαράκοντα. 
ὦ. Πρόδικος Κεῖος φυσικὺς φιλόσοφος, . Πημοκρίτου 

1 σύγχρονος τοῦ ᾽Μῤδηρίου, Γοργίου δὲ καὶ Πρωταγύ- 
ρου μαθητής. τελευεᾷ κώνειον πιὼν ὑπὺ ᾿Αθηναίων 
ὡς τοὺς νέους διαφθείρων. 

24588, 8. ἀνείσεροφον; ἀνεὶ τοῦ ἰσόσεροφον. 

313. κῆδος) λύπη, ὡς νῦν, ἢ μέριμνα, ἢ ἐπὶ γάµῳ 
Μ.  ονναλλαγή. . 

αὐ ἓν 19. ῥωμολυχία ἐστὶ προσεδρεία τις περὶ τοὺς βωμοὺς 

ἡπὶρ τοῦ τι παρὰ τῶν θυύντων λαβεῖν. μεταφορικῶς 

δὲ καὶ ἡ παραπλησίως ταύτη ὠφελείας ἔνεκά τινος 
κολακεία, καὶ βωμολόχος ὁ κατ αὐτὴν διακείµενος, 

μ. ἢ ὁ εὐεράπελος καὶ γελωτοποιός" τινὶς ὁξ τὸν µετά 

τινος εὐτραπελίας κόλακα, ἤ εὖν πανοῦργον καὶ συκο- 

φάντην. καὶ βωμακεύματα καὶ βωμολομύματα, ὡς 

᾽Απολλόδωφος ὁ Κυρηναῖος. 
b, 6. λακέρυζα) μέγα κράζουσα. 

αοὔθο, 4. ἐρυσίβη»] Θηρίδιόν τι ἐν τῷ σίτῳ γιγγόµενον, 
ὃ λυµαίνεται εὖν καρπόν. τινὶς ὁὲ νόσον ἐκ τοῦ πε- 
ϱιέχοντος ἐπιγιγνομένην τοῖς σπέρµασιν. 

ὤ96, Β. σχολῇ] νῦν ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. σηµαίνει δὲ καὶ 
τὴν περί τι πφοσεδρείαν καὶ σπουδή», καὶ τούναντίον 

16. τὴν ἀπό τινος ἁργίαν, ἔτι δὲ καὶ τὴν κατὰ τὴν παι- 
δευτικὴν ἐν λόγοις διατριβήν. 
83. τὸν Γιαῦκόν φασι Σισύφου καὶ Μερόπης εἶναι 

υἱόν, γενίσθαι δὲ θαλάττιον δαίμονα. οὗτος γὰρ πε- 

ριτυχὼν τῇ ἀθανάτῳρ πηγῇ καὶ κατεἰθὼν εἰς αὐτὴν 
πο. ὠθανασίας ἴευχε, μὴ δυνηθεὶς δὲ ταύτην τισὶν ἔπι- 

35. τοῦ απίο Ὀδυσσέως οπι. h. 

ΒΟΗΟΠΗΑ ΤΝ 8REM ΡΟΡΗΙΟΑΛΜ. 

δεῖξαι εἰς άλασσαν ἐφῥίφη, καὶ περίεισι τοὺς αὐγια- 
λοὺς πάντας καὶ τὰς νήσους ἅπαξ τοῦ ἐνιαγτοῦ ἅμα 
τοῖς κήτεσε. μανεεύεαι δὲ πάνεα φαθία: καὶ γὰρ 422 

ἐπιτηροῦσιν οἱ ἁλιεῖς νύκτα, καθ’ ἣν αὐτοῖς χρᾷ σὺν 
πατάγῳ πολλῷ, καὶ καταδύντες εἰς τὸ κοῖλον τῆς 5 

νεὼς ἐσεραμμέίνης αὐτῆς (ώόρατος γὰρ ὁ δαίµων αὖὐ- 
τοῖς) Φυμιώσιν, ἐπευχύμενοι ἁπαλλαγὴν ὧν προαγο- 

ρεύε. ὁ δὲ προσνηξάµενος τῇ πέτρα ὀλοφύρεται τὴν 

ἀθανασίαν Ἑλλάδι φωνῇ αἰολιζούσῃ, καὶ προλέγει 
ζώων καὶ καρπών φΏορφάν. οἱ δὲ ἀπεύχονται ἀπό- |» 
σιτοι καὶ ἅποτοι διατελοῦντες. 

536 b, 15. νέφος εὖν "4ϊδος κυνῆν φασὶν ἀθάνατον καὶ 

ἀφανές, ἤγουν ἀορασίαν, ὃ περιβάλλονται οἱ θεοί, 
ὅταν ἐθέλωσιν ἀλλήλοις μὴ γιγνώσκεσθαι. εἴληπται δὲ 
εἷς παροιµίαν ἐπὶ τών ἀφανῶς τι ποιούντων, "5 

527, 43. Ἡφ μέν ἐστιν ὁ τοῦ μύθου πατήρ, ᾽Αρμενίου 
τοὔνομα υἱός, Πάμφυλοφ γένος. τοῖς δὲ μυθικοῖς 

πλάσμασι ποιητικῆς χάριτος δεῖ καὶ τῶν τοῦ κάλλους 

οχημάτων, ὧν ἡ ποίησις διακορής. καὶ τούτῳ τὸν 

᾽Αλκίνον ἀπύλογον ἐνταῦθα παρειλῆφθαί φαµεν, πο 

ἐστι τοῦ Ὀδυσσέως νέκνια, καὶ τὰ ἐν ᾿Αιδου Θεώματα, 
τῷ φυχούλκῷ εῶν σφαγίων χρησαµένου αἴμαει. ὅθεν 

καὶ εὖ παροιμία» παφελήφθη τὸ εὐν περὶ τῶν ἐν 

΄αιδου τι λέγοντα λέγεσθαι Αλκίνου ᾖέγειν ἀπόλογον. 
ἀνειπαρατείνεται οὖν τῷ τοῦ ᾿Αλκίνου λόγῳ ὑπὺ τοῦ x 
Ὀδυσσέως ῥηθένει ὁ ὑπὸ τοῦ Ἡρός, πλὴν ἐκεῖ μὲν ὁ 
᾽Αλκίνους πρὺς εἰφήνην ὑπύκειται βλέπων καὶ τρυφήν: 
ἐνταῦθα δὲ γεννάδας τις ὁ ᾿Ἡρ ἱστόρηται καὶ πολε- 
µικόρν καὶ μετὰ τὺ κατὰ τὸν πόλεμον ἀποθανεῖν, ἃ 
χωφισθείσης αὐτῷ τῆς φυχῆς ἴδοι ἐν 4ιδονυ, ἀπαγγέλ- πο 
λων δείματα. 

008, 30. ἀσπάλαθός ἐστι φυτὸν ἀκανθῶδες. 

540h, 14. μῦθος ἐσώθη] τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς προστιθέ- 

γαι τοῖς μύθοις ἴθος ἦν, ὅτι μῦθος ἀπώλετο, δει- 

κφύναι βουλομένοις ὡς ἄρα οἱ μῖθοι λέγουσι μὴ ὄντα, 35 
καὶ ἅμα ἐῤῥήθησων καὶ οὐκ εἰαίν. Πλάτων δὲ τούν- 
αντίον πανταχοῦ οζεσθαί τε καὶ σώζεν φησὶ τοὺς 

μύθους τοὺς παρ αὐεῷ, μώλα γε εἰκύτως. τῶν γὰρ 

ὕντων εἰσίν ἐξηγηταί, καὶ ὠφέλιμοι διὰ τοῦτο. τοὺς 
γάρ πειθομένους αὐτοῖς ἐπανάγουσιν αὐτοφυῶς ἐπὶ 40 
τὴν τῶν ὄντων ἀἰκθειαν, καίπερ ὤνευ εἰκότων καὶ 
ἀποδείξεων διδάσκοντες, ὡς ἄν ταῖς ἀδιαστρόφοις 

ἡμῶν προλήψεσι περὶ τῶν πραγμάτων συνάδοντεῳ. 

INXLEGES. 

1. 
ὁ ᾽Αθηναῖος οὗτος ξένος πεποίηται ἐνταῦθα εἰς τὴν Κρή- 

την ἀπιών. ἴστι δὲ Πλάτων, ὡς ἐκ τοῦδε φανερόν. {5 
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αὐτὸς γὰρ ὁ ᾿θηναῖος ξένος ἐν τῷ Νόμων λέγει ὅτι 
ἤδη αὐτῷ δύο πολιτεῖαι προηνύόθησαν" ἢ οὖν οὐδ' 
ἐπκεῖναι Πιάτωνος, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὁ αὐτὸς ἂν εἴη τῷ 
᾽Αθηναίῳ ξένω. οὗτορ οὖν εἰς Κρήτη» ἀφικόμενος, καὶ 

περιτυγγάνων ἔξω πρὸ τῆς Ανωσσοῦ Κλεινίᾳ τε τῷ 

Κρητὶ καὶ Λεγίλλω τῷ {ακεδαιμονίῳ, ἐπιτεεραμμένοὶς 

μὲν ὑπὸ τῶν τὴν Κνωσσὸν οἰκούντων ἀποικίαν ποινή: 
σασθαι ἐκεῖθεν καὶ καταστήσασθαι πόλιν νόµους τε 
προσήκοντας τοῖς πολίταις διαθεῖναι, προσεχῶς ὃ᾽ ὡρ- 

µημένοις ἐπὶ τὸ τοῦ «ιὸς ἄντερον, ἱερὸν τοῦτο γενό- 
µενον ἁγιώτατον, ἐν ὦ τὰ σεπτύτητα καὶ ἀῤῥητύτατα 
τῶν µνστηρίων ἐπετελεῖτο, — περιτυχὼν ὃ’ οὖν αὐτοῖς 
ὁ ξένος, καὶ ταῦτα παρ αὐτῶν πυθόµενος, ἤφετο ἐπὶ 
τούτοις τίνες ὧν εἶεν οἳ νόμοι; τῶν δὲ μὴ ὄννηθέν- 

των τελείαν ἀποδοῦναι τὴν τῶν νόμων διάθεσιν, ὁρών- 
των δὲ τὸν ξένον εὖ παρεσκευασμένον περὶ νόμων 9έ- 
σιν, καὶ παρακαϊούντων συλλήπτορα αὐτὺν γενέσθαι 

τῆς πολπείας, ἄρχεται ὁ ᾽Αθηναῖος ἑένος τῆς τῶν νό- 
µων διαθέσεως᾽ ἐν οἷς δὴ οὐκέε, ὥσπερ ἐν τοῖς τῆς 
μεγάλης Πολκείας, κοινὰ πάντα πφοστάττει, ἀλλ’ ἕκά- 
στῳ ἀγρὸν ἀπονίμει καὶ πρὺς τούτω οὐκίαν, ἔτι µέν- 
τοι καὶ γυναῖκα ἰδίαν καὶ παῖδας οὐχέτι κοινούς, πλὴν 

ὄει οὐδὲ ταῦτα ἀόφισεα ἀφῆκεν, ἀλλὰ τοὺς κλήρους 
εἰς ὡρισμένον ἀριθμὸν παρέλαβε. τεὔόαρώκοντα γὰρ 

καὶ πέντε τοὺς πάντας κλήφους διανέµειν παρακελεύε- 

ται" τὴν ὃ) αἰτίαν τοῦ τοσούτου ἀριθμοῦ γνωσόμεθα, 
ὅταν αὐτὸς ἐπιμνησθῇ. ὁρίζει δὲ καὶ τὰ τιµήµατα, 
ὥσπερ ὁ Σόλων ᾿θηναίοις, εὖ καὶ τρόπον ἄλλον. πεν- 
τακοσιοµέδιμνοι γὰρ παρ ἐκείνῳ καὶ ἱππεῖς καὶ ζευ- 
γῖται καὶ οἱ Θῆτες" καὶ παρὰ τούτῳ δὲ τέτταρα ταῦτα 

ὁρισθήσεται, οὐκέει δὲ τοῖς αὐτοῖς προσαγορενόµενα 
ὀνόμασιν οὐδὲ τῆς αὐτῆς ὄντα ποσύτητος, πλὴν ὥρι- 
οµένα, ὥστε μὴ ἐξεῖναι, εἰ τύχοι, τῷ πρώτω απλεῖον 
τετρακοσίων ἔχειν περιουσίαν, μήτε μὴν τῷ ἐσχάτῳ 

τῶν ἑκατὸν ἐλάετονα. τοιαύτη τίς ἐστιν ἡ ὑπόθεσις. 

541, 9. διαφέρει λόγος φήμης. ὁ μὲν γὰρ ὅμλος γίνεται 
καὶ ὑφ᾽ οὗ φέρεται, ἡ δὲ ἄγνωστον ἔχει τὴν ἀρχήν. 
414, τὸν ἀδελφὺν] ἐγένετο καὶ εούτων τρίτος ἀδελφός, 
Τάλως, ὃς δὴ ἕνοπλος τὴν Κφήτην περιέναι φρουρῶν 

ἐλέγετο. 
16. κλέος] καὶ οἱ Σεωϊκοὶ πλατωνίζοντες κλέος φασὶ 

τὺ ἐπὶ τῶν σπουδαίων γενόμενον δίκαιον, δόξαν δὲ 
τὴν ἐπὶ εῶν ἀσπούδων δόκησιν. 
48. πολιτείας τῆς μιᾶς ζωῆς τῆς Όλης πύλεως, νόμων 

δὲ τῶν διανεµόντων τὰ µέρη ἐξ ὧν ἡ πύλιᾳ. 
b, 3. τοῦ Φιὸφ ἄντρον] οὗ τὰ μέγιστα τῶν τοῦ «ιὸς 
μνοτηρίων καὶ τῶν Κουρήτων ἐνιερᾶσθαι ἐλέγετο. 

48. Όπλων ἕξιν] σχέσιν ἢ περιβολήν, ἢ ἁπιῶς ὅπλι- 
οιν, παρὰ τὸ ἔχειν. 

47. ἐνιερᾶσθαι) ἐκεῖ ὁρᾶσθαι Βτῦνάνιοάι. 
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543, 6. ἀπολογεῖται διὰ τὴν τῶν τόξων χοῇσιν' καὶ γὰρ 

ὄνειδος ἦν, ὧς τὸ κτοξύτα λωβητήρα: οὐ γὰρ ἀγχέ- 
µαχοι, ἀλλὰ πόῤῥωθεν βάλλουσιν οἱ τοξύται. αἰτιᾶται 

οὖν τὸν τόπον. 
Β. τόξα ὁ βιός, τοξεύµατα τὰ βέλη. δ 
9, πρὸς πόλεμον ἡμῖν ἅπαντα ἐξήρευται] ὥστε πρὸς 

γύκην ἑώρα ὁ τοῦτο Θέμενος. τιμοκρατικὸν δὲ καὶ Θν- 
μικὸν τὸ πόλεμον τέλος εἶναι τῶν νόμων. 
15. ἄνοιαν] ὅτι δὴ λανθάνει αὐτοὺς ὡς ἀνάγκη καὶ 

τὰς πόλεις καὶ πάντας ὠνθρώπους πολεμεῖν διὰ βίου, 1 
ὁ Λ]ένως ἀνοήτους ἐκείνους ἐρόμεζεν, ὅσοι μὴ τὸν πό- 
λεμον τέλος ποιοῦνται. τοῦτο ὅ οὐκ ὀρθῶς ὁ Κφὴς 
ἔφη: καὶ γὰρ ἡ ἀφισεοκρατία τὴν εἰρήνην τέλος ποι- 
ουµένη, τὸν πόλεμον ὡς ἀναγκαῖον ὃν αὐτὴν ὧναι- 
ρείῖται. 14 

48. ἄρχοντας] ἐφίσεαντο γὰρ ἄρχοντες τοῖς συσσιτίοις, 
ἵνα μὴ ἀμέτρως διαιεώµενοι περὶ τὸν πόλεμο» ἀργό- 
τεροε γίγνωνται. 
35. ἀκήρυκτον] μὴ ἁπλῶς ἔκ τινος περιστάσεως γι- 

γγόμενονν καὶ δεόµενον κήρυκος τοῦ διεγείροντος τοὺς 30 
ἀπείρους φύσει πάντας ἐπὶ τοῦτον παρεσκευύσθαι. 
357. τὸ μὲν τῶν κτημάτων τέλος πφοσήκοι ἂν ταῖς 

κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν πολπείαις, τὸ δὲ τῶν ἐπιτηδευ- 
µώτων τῇ κατὰ τὖν λόγον. τὰς ἄλλας οὖν διὰ τούτων 
ἀποδοκιμάσας πολιτείας, µόνην ἐγκρίνει τὴν τιµοχρα- 35 

τικὴν διὰ τῆς περὶ τὸν πύλεμον σπουδῆς. - 

33. ὅρον] ἀνεὶ τοῦ τέλος τῆς νομιζοµένης παρὼ σοἱ 
πολιτείας. 

38, ή ὠπόκρισις ἴνδειξιν ἴχει τοῦ {ακωνικοῦ τρόπον, 
σύντομος οὖσα καὶ συνεσεραµµένη, ἅμα δὲ καὶ κατὰ 38 
τὴν ἀέξιν εραχύτητα ὑποφαίνονσα. καὶ τὺ ὦ Φεῖε ΐα- 
κωνικόν, πλὴν ὅτι τὸ 9 ἐνήλλακται: οεῖε γὰρ τὸ θεῖε 
παρ αὐτοῖς. 

40. ἐλέγξαι βούλεται ἐντεῦθεν τὴν ἐκείνων ὁμολογίαν 

περὶ τοῦ κατὰ τὸν πόλεμον νόμον. κέχρηται δὲ δύο 15 
ἐπιχειρήμασε, προτέρῳ μὲν τῷ διὰ τῆς διαλύσεως 

τρόπω, μετὰ ταῦτα δέ, ἐνισταμένου τοῦ Κλεινίου ἓν- 
τρεχῶς πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν, χρῆται καὶ Ἱτέρῳ τῷ 

κατὰ σύνθεσιν. ἴστι δὲ ὁ ἐλεγχόμενος λόγος αὐτῶν ὁ 
Σιθέμενος ὅρον εἶναι τῆς εὐ πολιτενοµένης πόλεως τὸ 40 
πολεμεῖν καὶ γικᾷν τοὺς ἄλλους. 

b, 1. οὐ γάρ σε Αττικὸν) οὔ σέ φηµι ἀπὺ ἀνθρώπον 348 
ἔχειν τὴν ἐπωνυμίαν, ᾿Αεθίδος ἤ τινος τοιούτου, «λλ᾽ 
ἀπὸ τῆς Θεοῦ τῆς ᾽αθηνᾶς, ἐπιστημόνως γε καὶ φρο- 

γίµως οὕτως διατιθέντα τοὺς λόγους. .. 

4- ὀναγαγών] τῇ ἀναλύσει χρησάµενος καὶ ἐφ᾽ ἕνα 
Έκαστον ἀναγαγὼν ἐκ τῆς ὅλης πόλεως. 

Β. ἐθαύμασεν ὁ ξένος τὸν Ίόγον, ὅτι δὴ ἐπὶ μὲν τῶν 

πόλεων καὶ κωμῶν ὁμοίων τὴν φύσιν (ἀνθρώπων γὰρ 

217 

47 

e. τοξύτα λωβητήρ) Ἠοπα. lliad. 4, 386. -- 14. αἱρεῖται antiquus liber MAſs. teste Bröndstedtio p. 135. 



310 

445 

940 

πρὺς ὁμοίους ὀνθρώπους) ἡ μάχη, ἐπὶ δὶ εῆς ψυχῆς 
ἀνομοίων" λόγου γὰρ πρὺς ἀλογίαν. - 
40. πρώτη τε καὶ ἀρίστη) ἀληθὶς μὲν τοῦτο, μὴ 

μέντοι λέγε ἄριστον τὸ τῆς ἐγκρατείας εἶδος" τούτου 
5 γὰρ ἄμεινον τὸ σωφρονικόγ. 

16. εὑρίσκει καὶ πρὺς τοῦτο ὠπαντῆσαι. ὡς γὰρ φυχῆ 

ἐλέγετο κρείττων ἑαυεῆς ἐκείνη ἐν ᾗ ὁ λόγος ὧᾳ ἀμεί- 
γων ἐχράτει, ἥττων ὅ᾽ ἑαυτῆς ἐν ᾗ τὸ ἄλογον, οὕτω 
καὶ πόλις καὶ κώμη ἐπὶ ἀμεινόνων καὶ χειρόνων ὧν- 
ὅμῶν ἔγουσιν. 

18. εὐ κρείτεωῖ ὁμωνυμία τίς ἐστι πεφὶ τὰς εἰρημέ- 

ας παρὰ τοῦ Κλεινίου φωνάς, καὶ δυνατὺν ἡν τῷ 

ἀντιλαμβανομένῳ τῶν λέξεων ἐναντιώσει αὐτὸν περιβα- 

λεῖν. τὸ γὰρ κρεῖετον καὶ ἦττον καὶ ἄμεινον καὶ χεῖ- 
ῥον ὀύναται καὶ ἐπὶ τῆς ἴνδον ζωῆς τῆς Ψυχικῆς 

Φεωφείσθαι καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τὰ σώματα διαφορᾶς, καὶ 

οὐδὲν κωλύεταε ὁ κρείττων κατὰ τὴν ζωήν χείρων εἶναι 
κατὰ τὸ σώμα. οὕτω δὴ καὶ ἐν πόλει εἰ κρατοίεν οἱ ἀμεί- 
νους τῶν χειρόνων τὸν εἰρημένον τρόπον, λέγοιτ᾽ ἂν ἑαυ- 

τῆς κρείττω», ἀλλὰ καὶ ἥττων, καὶ ἔσται ἐναντιύτης τῶν 

ὀνομάτων περὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα. διορισμοῦ δὴ χρεία 

περὶ τὴν ὁμωνυμίαν. ἁλλ' ἵνα μὴ τὸ πώρέργον ἔργον 
ποιήσωµεν, ἄλλως διὰ παραδείγματος µεθοδευτέον τὸ 

σκέμμα. 
91. εἴ ποτ ἐστί που; οὐ γάρ ἐν νοητοὶς οὐδ᾽ ἐν οὗ- 

ρανίοις, ἆλλ᾽ ἐν τῇ γενέσει. 
31. τὸ χεῖρον κρεῖετον τοῦ ἀμείονος) ἐπειδὴ κρεῖτ- 

τον οὐ µύνον λέγεται τὸ βέλτιον ἀλλὰ καὶ τὸ ἔπικρα- 
τέστερον, ἐπειδὰν τὸ χεῖρον νικᾷ, καὶ κρεϊττόν ἔσειν: 

ὃ καὶ αἰνίγματι ἔοικεν, εἶναι τὸ χεῖρον κρείττον. «ὦλλ᾽ 
ἐστὶ τὸ χεῖρον κφεῖττον οὐχ ὡς βέλτιον, ἀλλ ὡς ἐπι- 

κρατέστερον ὢν τηνικαῦτα. 
5481, 13. ὁ Τυρταῖος οὗτος ᾿θηναῖος ἐγένετο, εὐτελῆς 

τὴν εὖχην: γρομματιστὴς γὰρ ἦν καὶ χωλὸς τὸ σώμα, 

καταφφονούμενος ἐν Αθήναις. τοῦτον ακεδαιμονίοις 

ἴχρησεν ὁ ᾽Απόλλων µεταπέµφασθαι, ὅτε πρὸς ΛΙεσση- 
νίους εἶχον τὴν µώχην καὶ ἐν ἀπορίᾳ κατἐότησαν πολ- 
1ῇ, ὡς δὴ ἱκανοῦ αὐτοῖς ἐσομένου πρὸς τὸ ουνιδεῖν 

τὸ λυσιτελές' αὐτῷ γὰρ ἐπέτρεψε χρήσασθαι συμβούλῳ. 
ἀφικόμενος δὲ οὗτος εἰς Αακεδαίμονα καὶ ἐπίπνους 

γενόμενος συνεβούλευσεν αὐτοῖς ἀνελίσθαι τὸν πρὸς 
Μεσσηνίους πόλεμον, προτρέπων παντοίως' ἐν οἷς καὶ 

τὸ φερόµενον εἰπεῖν ἔπος 
ΠΠεσσήνην ἀγαθὸν μὲν ἀροῦν, ἀγαθὸν δὲ φυτεύειν. 

τοῦτον οὖν ἐν τῷ λόγῳ παρίλαβεν ὁ ᾿Αθηναῖος ξένος, 
ὡς καὶ αὐτὸν πολέμου σύμβουλον γεγονότα. 

544, 8. περὶ Θεύγνιδος καὶ τῆς κατ αὐτὸν ταύτης ἵστο- 
ρίας ἀμφιβολία πολλὴ ἐγένετο τοῖς παλαιοῖς. καὶ οἱ 
μέν φασιν αὐεὺν ἐκ Μεγάρων γεγενήσθαι τῆς Αττικῆς" 
οὕτως ὁ «ίδυμος, ἐπιφυόμενος τῷ Πλάτωνι ὡς πα- 

15 

. 

0 
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ριστοφοῦντι΄ οἱ δὲ ὅτι ἐκ Σικελίας. εἰ δὲ καὶ μἡ εἴη 
ἐκ Σικελίας, οὐδὲν λυμαίνεται τὸ προκείµενον, ἀλλὰ 

καὶ τοὐναντίον" οὐ γὰρ ὑπὶφ ᾽Αττικοῦ ὡς ᾽αθηναῖος 
λέγειν ἀλλὰ καίτοι πρὺς Αθηναῖον αὐτὸν παραβάλλων 
εὐν Τυρεαῖον, τὸ ἀληθὶς περὶ τὴν κρίσιν ἐφύλαξε καὶ 5 
τὸν Θέογνεν καὶ ξένον ὄντα προέκρινε. τί δὲ ἐκώλνεν 
αὐτὸν ἐκ ταύτης μὲν εἶναι τῆς ἸΠεγαρίδος, ἀπελθόντα 

δὲ εἰς Σικελία», ὡς ἡ ἱσεορία ἔχει, γενέσθαι νόµῳ 
Μεγαρέα ἐκεῖ, ὡς καὶ τὸν Τυρταῖον Αακεδαιμύνιον; 
99. τετάρτη! πρώτη γάρ ἡ φρύνησις, ἡ δικαιοσύνη. 10 
ἡ δὲ ὠνδφεία, ὡς περὶ τὸν θυμὸν µόνον ἴχουσα, τε- 

τάρτη. τῶν γάρ ἅλλων ἑκατέρα περὶ τὴν εριµέρειαν 
ἔχει" καὶ γὰρ ἡ σωφφροσύνη ἐπὶ τὸν λόγον διὰ τοῦ 

Φυμοῦ τὴν ἐπαφράτειαν τοῦ ἐπιθυμητικοῦ ὠναπέμπει. 
37. χρῆν] ἀντὶ τοῦ ἶδει, χωρὶς τοῦ εν 

39, θείας; δηλονότι πολιτείας. παρὰ Φεῶν γάρ φατε 

ἐκείνους εἰληφέναι τοὺς φόµονς, καὶ διὰ εοὔτο θείους 

καὶ τὴν πολιτείαν Θείαν. ἀξίους οὖν ἀποδότω καὶ τοὺς 

ρόμους τῆς Θείας πολιτείας. ι 

43, ζητοῦσιν) τὰ μερικὰ καὶ περὶ τὰ συναλλάγµατα 39 

κλήρων καὶ ἐπικλήρων, οὐ περὶ τούτων, ἀλλὰ τὰ περὶ 
τὴς ἀφετῆς, ὡς αὐτός. ἐν γὰρ τοῖς ἕ βιῤξίέοις τὰ κατὰ 

τὴν ἀρετὴν πραγματευσάµένος, ἐπὶ τέλει ἐν τοῖς β΄ 

βιβλίοις καὶ ἐκεῖνα ἠξίωσε µνήµης. 
43, κλῆρός ἐστι κτημάτων οὐσία τις Ἡ λαχμὸς ἢ μέ- 15 

τρον τι γῆς, ὅθεν καὶ κληροῦχοι οἱ ταῦτα κατέχοντες" 
ἢ τὸ τῶν Ἱερῶν ἀνδφῶν σύστηµα. ἐπίκληρος δέ ἐστιν 
ἡ ἐπὶ κλήρω παντὶ καταλελειμμένη παῖς, ὀρφανὴ πα- 
τρὺᾳ καὶ μητρός, ἀδελφῶν τε οὖσα ἔρημος. τινὶᾳ δὲ 
ταύτην ἐπιπαματίδα καὶ πατροῦχον καλοῦσιν. 

h, 5. τὸ σµικρύότατον; ὅπερ ἀνωτέρω φανλότατον αὐ- 
ριον τὴν ἀνδρείαν φησέ, τοῦτο σµικρότατον λέγει νῦν. 
15. εὐδύκιμοι) ὥς κατὰ τὸ φιλότιμον καὶ Φυμικὸν 

χαφακεηριζόμενοι τῆς ψυχῆς εἶδος, τῶν ἄλλων περὶ 
{ρήματα καὶ ἠδονὰς ἐνεόμους ἢ παρανόµους ὀρών- 36 
των" ἃ δὴ τῆς ἐπιθυμίας πάντα ἐσείν. 

50, ὁ Θεόψφαστός φησιν" εἰ ζωὴν εἶχεν ὁ πλοῦτος, 
πρὺς µύνους ἂν ἀπῆλθε τοὺς ἀγαθούς. ἕκαστον γὰρ 

τοῦ οἰκείου ἐφίεεαι ὠγαθοῦ" τοῦτο δὲ τῷ, πἱούτῳ 

ἐσεὶν ἆγαθόν, τὸ τοῖς ὠγαθοῖς ὄργανον γίγνεσθαι. ο 
τὸ γὰρ ἑκάστω ἀγαθύν, τοῦτο καὶ ἐφετὸν ὑπάρχει. 
τοῦτο ὃ αὐτῷ καὶ κατὰ φύσιν. πάντα δὲ τῆς κατὰ 
φύσιν ὀφέγεται διαθέσεως. νῦν δὲ ἐπειδὴ οὐκ ἔχει ὁ 
πλοῦτος ζωήν, ἐμπίπτει καὶ εἰς τοὺς κακούς. 

33. ὡς μεταβατικὸν καὶ µερικὸν νοῦν τὴν φρόνησς ο 
οὕτω καλεῖ οὐχ ἁπλῶς. 

20. ταῦτα δὲ πάντα, τὰ Δεῖα ὠγαθά τῶν ἀνθρωπί- 
1», 
τ. τὰς ἄλλας προοτάξεις; νομοθεσίας τὰς περὶ τῶν 

Χλήρων καὶ ἐπικλήρων καὶ τῶν λοιπών. 
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34. τιμῶνεα] οἱ μὲν ἄλλοι νοµοθέται δι κολάσεως 
καὶ ζημίας, οὗτος δὲ διὰ τιµῆς τινὸς πειθὼ τοῖς πο- 

λίταις ἑωποιεῖ πρὸς αὐτόν. 

540, 33. τὰ ξυσαίτια] οἱ συσσιτοῦντες δέκα ἦσαν, ἡ δὲ 
κρίσις τῶν ονντατεοµένων αὐτοῖς τοιαύτη τις ἦν. µαγ- 

δαλίαν γάρ, ἤ ἔσει μάζα στέατος, ἵκαστος ἔφερε, καί 

τις παρειστήκει αὐτοῖς φέρων ἐπὶ κεφαλῆς ἄγγος, εἰς 

ὃ οἱ κρίνοντες τὰς μάζας ἐνέβωλλονν οἵ μὲν ἄξιον κρί- 

ρόνεες τὸν πφοσιόντα ἀτύπωτον παντελώς, ὅσοι δὲ μήν 
τῷ δακτύϊλῳ κοιλάραντες οὕτως ἐνέβαλλον τὴν μᾶζαν. 
μεθ’ ὃ εἰ καὶ µίαν κοιλότητα εὗρον ἔχονσαν, ἐξέβαλ- 
1ον τὸν κρινύµενον τοῦ ονασιτίου: οὐ γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν 

παρ Αθηναίοι φήφων, ἡ τῶν πλειόνων ἐκράτε. 
τὸν ὅ᾽ ἐγκριθέντα ὁ πρισβύτατος τῶν συσσίεων ἦγεν 

εἰς τὸν οἶκον, οὗ τὰ συσσίτια, καὶ παρὰ τὴν θύραν 
ἔνδον ἰστὰς ἔλεγεν νάπὸ τῆς θύρας εαύεης λόγος οὐκ 

ἐξέργεται," παραγγέλλων ἵν' ἐν ἀποῤῥήτῳ ἔχοι πάντα 

τὰ αὐτῶν. ἑκόμιζε δὲ ἕκαστος οἴκοθεν τὰ πρὺς εὐν 
μῆνα ἁρκέσοντα ἄλφιτα καὶ τυροὺς καὶ φοίνικας καὶ 

οἶνον. ὅσοι δὲ τούτων ἐν θήρα ἢ Δύονεες ἐτύγχανον, 
µέρη ἐκ τούτων ἔπεμπον τοῖς ἐν τῷ συσσιτίῳ. ἠσαν 

δὲ χοροὶ τρεῖς παρὰ ἠάκωσι, νέων, ἀνδρῶν, πφρεσβυ- 

τῶν, καὶ ᾖδον οἱ μὶν γέροντες 

ἡμεῖς ποτ ἡμεν ἄλκιμοι νεανίαι, 
οἳ ὁξ νεανίσκοι 

ἡμεῖς ὅ” ἔνεσμεν' ην δὲ λῇς, πεῖραν 1άῤε, 
ὁ εῶν παίδων δὲ 

ἡμεῖς δὲ γ΄ ἐσσόμεσθα πολλῷ κρείσσονες. 

30. ἡ τέταρτο») τὰς διαµαστιγώσεις, τὰς γυµνοπαι- 

δίας, τὰ κρύπτεια" ταῦτα γὰρ πρὸς ὠνδρείαν τείνει, 

36. χρείη! δέοι, ἢ ἀνεὶ τοῦ χρεὼν εἴη. 

0. εἴτε μερῶν] ἡ ἀφετὴ δύναται καὶ ὡς ὅλον εἰς 
µέρη τὰς ὑπ᾿ αὐτὴν ἀρεεὰς διαιρεῖσθαί τε καὶ ἐν αὐ- 
ταῖς ὑπάρχειν, καὶ ὡς πρός τι πῶς ἐχούσας τὰς κατὰ 
µέρος, ὡς γένος ἢ καθόλου ὑπάρχειν αὐτῶν. ὡς ὅλον 

μὲν εὖς µέρη, οὐ τὸ απρὺ τῶν μερών (τοῦτο γάρ ἆδι- 

αἱρετον] ἀλλ ὡς τὰ ἐν τοῖς µέρεσεν' ἐκ γὰρ τῶν 
κατὰ µέρος ἡ ὁλικὴ ἀρετή. ἁλιὰ καὶ ἑκάστη τῶν ἀρε- 
τῶν ὕλον τί ἐστιν, ἀλλ ὡς τὸ ἐν τῷ μέρει ὕλον. οὐ 
κωλύεται μὴν καὶ ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρεῖσθαι ὄντι- 

διαιρούµενα μέν, οὐκ ἐναντία δέ, ὅτε καὶ ὡς πρός 
τι συνεισάχειν ἄλληλα ἐνδέχεται. καὶ γὰρ τὰ ὑπὸ τὴν 
ἀφετὴν εἴδη, τὸ μὲν ἄρχον, ὧρ αἱ τοῦ λογικοῦ µέ- 
ρους ἀρεταὶ τῆς Ψυχῆς, τὰ ὅ' ἀρχόμενα, ὡς αἱ τοῦ 
ἀλόγον. ταῦτα δὲ τῶν πρός τι. 
38. δηλοῦνεα μύνον] οἱ γὰρ {άκωνες πολυνοίᾳ μέν, 

οὐ πολυλογίᾳ δὲ, ὡς θηναῖοι, ἐχρῶντο. 
49. τὸ περὶ τὰς καρτερήσεις) τὰς διαµαστιγώσεις φη- 

σίν. ἐγένοντο ὅ αὗται πρὸς τῷ βωμῷ τῆς ᾿Ορθωσίας 

46, Fort. ἐξῴττειν ἀπὸ τοῦ ἐξαίσσειν. Βλιτ. -- 
p. 090 244. 

10. δ᾽ ἔνεσμεν] δὲ γ ἐσμέν” Βκκκ. Οἱ. Plut. vii. Lyc. ο, 34. 
14, Ὀρφικόν | Orphiea Herta. ϱ. 407. ΟΕ, Lobeckii Aglaoph. I. 
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᾿Αρτέμιδος, τῆς τὴν πολιτείαν ἀνορθούσης, παρειστή: 
κει γὰρ ἡ ταύτης ἱέρεα φἐρονσά τι ἐπὶ τῆς χειρὸς 
κεκρυμµένον, ὃ µέχρι τοῦ νῦν «γνωστόν ἐστι, καὶ εἰ 
μὲν ἧττον τοῦ δέοντος ἐμαστιγοῦτο [κιεῖν γὰρ τας 

χεῖρας οὐκ ἐτόλμα, ἴχων ταύτας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὁ ϱ 

μαστιύμενος), ἐβαρεῖεο ἐκείνη ὑπὸ τοῦ φερομµίνου, 

δεόντως δὲ τὴν δΐκην εἰ ὑπεῖχε, κούφως ἡ Ἱέρεια διε- 
τίθετο. 

40. ταῖς χεραὶ µάχαις] τὼς γυµγοπαιδίας λέγε. γυ- 

μνάζοντες γὰρ τοὺς παϊῖδας ἐν ἡλίω εὐπεειν «λλήλους ο 

ἐποίουν µέχρι νίκης. ἐνίοτε δὲ καὶ σφαῖραν ἢ ἄλλο τι 
ἐῤῥίπτουν, ὥστε τὸν πρῶτον ὠἠρπάσαντα νικῶν. καὶ 
πολὺφ αὐτοῖς οὗτος ὁ ἀγών. 

b, 4. κρυπτεία τις) ἠφίετό τις ἀπὸ τῆς πόλεως νέος 

ἐφ᾽ ὧτε μὴ ὀφθῆναι ἐπὶ τοσόνδε χρόνον. ἠναγκάζετο 18 
οὖν τὰ ὄφη περαρχύµενος καὶ μήτε καθεύδων. ἀδεῶς, 
Ένα μὴ ληφΏῇ, μήτε ὑπηρέταις γρώµενας μήτε σιτία 

ἐπιφερόμενος διαζῆν. ἆλλο δὲ καὶ τοῦτο γυµνασίας 
εἶδος πρὸς πύλεμον" ἀπολύοντεῃ γὰρ ἕκαστον γυμνὸν 

προσίταττον ἐνιαυτὺν Όλον ἔξω ἐν τοῖς ὄρεσι πλανᾶ- 10 
σθαι, καὶ τρέφει» ἑαυτὸν διά κλοπῆς καὶ τῶν τοιού- 

των», οὕτω δὲ ὥστε μηδενὶ κατάδηλον γενίσθαι. διο 
καὶ Ἱκρυπτεία ὠνόμωσται: ἐκολάζοντο γὰρ οἱ ὁπουδή- 
ποτε ὀφθέντες. 

320 

56051, 14. ἀνταίνειν, γαυριᾷν, ἀτάκτως πηδᾷν, ἢ µετεω- ο 408 
— αν, ην ἡ Β 

οίδειν, ἡ ὁρμῶν, ἡ ἐξάττειν, ἀπὸ τοῦ ἐξαῖεν καὶ 

ἰσχύειν. ἀπὸ τούτου οὖν τὸ ἀκταινώση. 

508, 00. κολοφῶν σηµαίνει τὸ κὔρος τῆς ἐπικρίσεως. 

III. 

566, 45. πορεῖά ἐσει τὰ εἰς πυρείαν χρήσιμα. 
ϱ0τ8, Β. αἱμασιώδεις! αἱμασιαὶ τροχοὶ κυρίως ἠκανθω- 30 

μένοι, 

572h, 41. φάλιον) χαλινόν, 2260 

IV. 

583h, 33. Athr μὲν τὸν δημιονργὸν σαφῶς, παλαιὸν δὲ 
λόγον λέγει τὸν Ὀρφικόν, ὃς ἐστιν οὗτος 

Ζεὺς ἀρχή, Ζεὺς µέοσα, «ιὸς ὃ᾽ ἐκ πάνεα τέσυκται. 35 
2εὺς πυθµήν γαΐης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

καὶ ἀρχὴ μὲν οὗτος ὡς ποιητικὀν αἴειον, τελευτὴ δὲ 
ὡς τελικόν, µέσσα δὲ ὡς ἐξ ἴσου πᾶσι παρών, κἂν 

πώλτα διαφύρως αὐτοῦ µετέχη. εὐθείᾳ δὲ τὸ κατὰ 
δίκην σηµαίνει καὶ ἀξίαν, καὶ ἀπαρεγκλίτως, καὶφο 
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olovel κανόνι ἐγί, τὸ δὲ περιπορενόµενος τὸ αὐωρίως. 

τὺ ἀεὶ ὡσαύτως καὶ κατὰ τὰ αὐτά: ἡ γὰρ περιφορὰ 
τοῦτο ἔχει ὡς ἐν αἰσθητοῖς. 

688), 41. τὰ τοίνυν δὴ λεχθέντα; τὰ περὶ θυσιῶν καὶ 

π. πονέῶν. | 
580, 4. ἀνιδιτὶ] ἀνιδρωτί, ὡς ἐν τῷ «4ιογενιανῶ. 
S87h. 1. δευτέρων ἁμεινόνων ; παροιμία λεγοµένη μὶν 

ἐπὶ τῶν θνομένων ἐκ δευτέρου, τῶν προτέρων ἅπαι- 

σίων ὀφθέντων δηλαδή” µετῆκται δὲ ἐκ τούτων καὶ 
ἐπὶ τῶν λεομµέγων δεύτερον τῶν αὐτῶν, ὁπύταν μὴ 
κατὰ γνώµην ἡμιτέραν προβῇ τὰ πρύτερα. 

γ. 

207 ιὺ 

5390, 43. τυφλοῦται γὰρ περὶ τὸ φιλούµενον ὁ φιλῶν] 
παροιμία ἐπὶ τῶν διά φι]ίαν µηδένα λόγον ποιουµέ- 

ων τάληθοῦς. 
is 593, 41. καθώπερ πεττῶν ἀφ' Ἱεροῦ) παρὰ παροιµίας 

φησὶ τῆς κιρήσω τὸν ὦφ᾽ Ἱερᾶς, ἢ τέτακται ἐπὶ τῶν 
τὴν ἐσγάτην βοήθειαν κινούντων. µετείληπται δὲ ἀπὸ 
τῶν πεττευόγεων’ παρὰ τούτοις γὰρ κεἰταί τις φῆφος 

οἷον Ἱερὰ καὶ ἀκίνητος, Θεῶν νοµιζοµένη, ὥς φησι 

Κλέαρχος ἐν ἀρκεσίλα. 

γι. 

6088, 49. ἐξομοργνύμενον) ἀποματτόμενον. 

452 009), 31. περιδίνων) πειρατῶν. 
6141, 6. εἰς πῦρ ξαΐνειν. παροιμία ἐπὶ τῶν καθ ἑαυτῶν 

τι πραττύντων µάτην ἢ Λεγόντων ἢ κακυπαθούντων 

3 λεγομένη. 

VII. 

205 61i5 b, 47. ἀκρύχολα) προχείρως ὀργιζόμενα. καὶ ἄκροχο- 
λία ἡ τοιαύτη διάθεσις, 

6161, 10, µάργοις) ὑβρισεικοῖς, ἀκρατέσι, µαινομένοις. 
610, 35. Γηρυόνης Ἀφρυσάορος καὶ Καλλιῤῥόης τῆς 

μα. Ὠκεανοῦ, βασιλεὺς Ἐρνυθείας τῆς νήσου τῆς νῦν Γά- 
δειρα καλουµένης, ὃς εἶχε τριῶν ὠνδρῶν συμφνὶς σῶ- 

μα, ἠνωμένον εἰς ἓν κατὰ τὴν γαστίρα, ἐσχισμένον τε 
εἰς τρεῖς ἀπὸ λαγόνων τε καὶ μηρῶν. 
23. Βριάρεω] Οὐρανὺς ἐκ Γῆς πρώτους γεννᾷ Κότ- 

46 τον, Βριάρεω, Γύγην, ἑκατόγχειράς τε καὶ πεντήκοντα 

κεφαλὰς ἔχοντας. 
40. ᾽Ανταῖος ὁ Ποσειδώνος, ιβύης βασιλεύς, ὃς τοὺς 

ξένους ἀναγκάζων παλαίειν αὐτῷ ἀνῄρει. τούτῳ πα: 
λαΐειν ἀναγκαξόμενος Ηρακλῆς, ὅτε δή πεµφθείη παρ 

.υ Εὐρυσθέως τοῦ βασιλέως Τίρυνθος ἐπὶ τῷ παρὰ τῶν 

35. αὐτῷ ὃν, 

SCHOLIA ΤΝ LEGES. 

Ἑσπεφίδων μὲν τὰ χρυσᾶ μπλα λαβεῖν, κοµίσαι δὲ 

πρὸς αὐτόν, — τοῦτον οὖν ἀράμενος τὸν ᾽Ανταϊον 

µετέωφον ἄμμασιν Ἡρακ]ῆς κλάσας ἀπέκτεινε. φαύ- 

οντα γὰφ τῆς γῆς ἰσχνυρὸν συνέβαινε γέγνεσθαι. διὸ 
καὶ τῆς Γῆς αὐτὸν εἶναί τινες παϊδά φασιν. 5 
44. Κερκύων] τὴν μὲν ἀπὸ χειρῶν πάλην ἐξεῦρε (Θη- 

σεύς, τὴν δὲ ἀπὺ σκελῶν Κερκύων, Ἡράγχου καὶ Αρ 39 
γιόπης νύμφης. πρὸς τοῦτον τὸ πέµπτον ἆθλον ἐν 

Ἐλευσῖνι παλαίων διηγωνίσατο Θησεύς, Ὀὗτος γὰρ τοὺς 

παριόντας ἠνάγκαζε παλαίειν, καὶ παλαίων ἀνήρει. 19 
Θησεὺς δὲ µετέωρον αὐτὸν ἀράμενος ἔῤῥεθεν εἰς γῆν 

καὶ ἀπέκτεινεν. 

45. ᾿Επεὸς ΓΠανοπέως τοῦ Φώκον, ὃς ἐπὶ τῷ Πα- 

τρόκλον ἀγῶνι ἐνίκησε πυγµήν. "Απυκος δὲ Ποσειδῶ- 

νος καὶ νύμφης Βιθυνίδος ἡ Πελίας, ὃν καὶ ἐξεῦρεν 15 

Ἰμάντας πυκτικοὺς, 

6/8, Τ. κόφη καὶ δέσποινα; ἡ ᾿θηνᾶ. 

61930, 51. ὠνόμασαν, νόμους κιθαρῳδικοὺς ἀέγοντες δη- 
λονότι. 

41, ὄτταν) φήμην, µαντείαν διὰ κληδόνος, καὶ ὁτ- 3 
τεύεσθαιε τὸ µαντεύεσθαι. 

650, 6. ἀποφράδες ἡμέραι, ἐν αἷς τοῖς κατοιχοµένοις 

χοὰς ἐπιφέρουσιν, ἢ αἲ πρὺς πράξεις ἀνεπιτήδειοι. 

9. Καρικῇ Μούσῃ) τῇ θρηνώδει" δυκοῦσι γὰρ οἱ 

Κάρες Όφηνωδοί τινες εἶναι καὶ ἀλλοτρίους νεκροὺς 5 

ἐπὶ μισθῷ θφηνεῖν. εινὶο δὲ ἐξήκουσαν τῇ βαρβάρῳ 
καὶ ἀσαφεῖ, ἐπειδὴ οἳ Κάρες βαρβαρόφωνοι. 

602, 09. ταλασίας] ἐργασίας, ἢ ἐριουργίας. 

6548, 3. τηεώµενα] στερισκόµενα. 

45. ἐχθοδοποῦ) κακοποιοῦ, ἀπεχθοῦς, ἢ ἐχθροποιοῦ. 1ο 200) 
b, 44. καταλογάδην] τὰ πεζῷ γραφόμενα λόγῳ. 

60951, 98. πεἰταστικῆς) πέλτη ἐσεὶν εἶδος ἀσπίδος, ὥς 

φησιν Αριστοτέλης, ἥτις ἴτυν οὐκ ἔχει, οὐδ᾽ ἴστιν ἐπί- 
Ίαλκας, οὐδὲ βοὸς ἆλλ' αἰγὸς δέρµατι περιτεταµένη. 
καὶ ἡ ταύτη χρωμένη τέχνη πεἰταστική, καὶ πελτασταὶ 3 
οἱ µετιόντες αὐτήν. 

(96, 4 ἀπώμοτον] ἀπηγοθευμένον, φευκτό». 

627b, 31. παροιμία, οὐδὲ θεὺς ἀνάγκῃ μάχεται, τῇ ἔαυ- 

τοῦ καὶ Βείᾳ δηλαδή. 

6981, 3. ὑηνῶν] χοιρείων, ἢ σκαιῶν καὶ ἁμαθῶν. 1.0 
43. πεττεία ἐσεὶ παιδιά τις διὰ πεσσῶν γινοµένη. 

πεσσοὶ δὲ εἶσι κύβοι, παρά τὸ πίπτειν αὐτοὺς οὕτω 
λεγόμενοι. πεσσὰς δὲ ἤ τε γραμμὴ καὶ ἡ Ψῆφος, όμα- 
νύµως' ᾿Αρίσεαρχος δὲ πεσσοὺς καλεῖ τὰς Φήφους, ἐν 

αἷς ἔπαιζον. ἦσαν δὲ αὗται πέντε. φαίνονται δὲ καὶ 5 

αὐτὸ τὸ σκεῦος οὕτω λέγοντες, ἐφ᾽ οὗ ἔπαιζον. ἔχει 
δὲ πέντε γραµµάς, ὧν ἡ µέση γραμμὴ ἱερὰ ἐκαλεῖτο. 
καὶ τὴν ἐπ αὐτῆς ψῆφον ἐσχάτην ἐκίνουν, καὶ αὐτὴν 
Ἱερὰν καλοῦντες. ὅθεν ἐκ τοῦδε καὶ παροιμία, πινήσω 

400 
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τὸν cip ἱερᾶς, ἐπὶ τῶν ἐσχάτην βοήθειαν κινούντων 
λεγοµένη. 

6508, 41. οὐ μὴν) ἀλλὰ µήν, ὡς ἐπὶ τοῦδε, ἢ οὐδαμῶς, 

ἢ οὐ µόνον, ἢ ἴτι µήν, ἢ ὅμως δὲ. 

281 VIII. 

56941, 24. μηνὶ τῷ δωδεκάτω] ὁ Σπιροφοριὼν οὗτος, ὤὧνο- 
µάσθη δὲ οὕτως ἀπὸ τῆς Σκιφάδος αθηνᾶς. καὶ Σκί- 

ρος ἱορτὴ θήνησιν, 

604, 19. ἀρύλοις) ἄβολος νέος, οὐδέπω γνώμονα ἴχων. 

γνώμονα ὅ᾽ ἔλεγον εὖν ῥαλλύμενον ὀδύντα, δν οὗ τὰς 
ιο ἡλικίας ἑξήταζον. τὸν δὲ αὐτὸν καὶ κατηρευκότα ἔλε- 

γον. ἐκ μεταφορᾶς δὲ ες ἀπὸ εῶν εεεραπύόων καὶ 

λειπογνώµονας τοὺς ἀπογεγηρακότας, ἐν οἷς ἐἑλελοίπει 

τὸ γνώρισμα. 

6096, 2. Θνέστης Πελοπίᾳ τῇ θυγατρί, ἐξ ὧν ὔιοθος, 

ἵν Οἰδίποις Ἰοκάστῃ τῇ µητρί, ἐξ ὧν ᾿Εεεοκλῆς καὶ Γ]ο- 

λυνείκης, Μακαρεὺς Νανάχη τῇ ἀδελφῆ, καὶ οἱ λοι- 

ποὶ δὶ Αἰόλου παίδες ταῖς αδελφαῖρ. 

b, 14. σταδιοδρύµοι γάμων ἁπάντων ἀπείρατοι, αἱ 
ἽἼκκος Ταραντίνος, β Κρίσων ᾿Ιμεραῖος, } ᾿"στυλλος 

πυ Ἀφροτωνιώτης, ὅ ὠιόπομπος Βισσαλός. 

6038, 8. ἀνάδαστον] ἀναμεμερισμένην. 
454 608, 15. τῇ νέα] ἵνη καὶ νέα" ἡ τριακοστὴ τοῦ μηνὸς 

ἡμέρα παρ ᾿θηναίοις οὕτως ἐκαλείτο. ἐκλήθη δὲ ἔνη 

καὶ νέα, ὅτι τὸ μὲν τι µέρος ἴχει τοῦ παρωγηµένου 
µηνός, ὅπερ ἔνη ἐσεί: καὶ γὰφ ἴνον τὸ παλαιόν φασε, 
φέον δὲ τὸ νῦν ἐπιλαβὸν τοῦ εἰσεληλυθότος, ὃ διὰ 
τοῦ νέα δηλοῦσι. κατὰ }ὰρ σελήνην ἦγον τοὺς µῆνας, 

ὁ δὲ τῆς σελήνης μήν ἔσειν εἰκωσιεννέα. τέταρτον ἡμε- 
ρών. 

30 35. πιλήσεως] τῆς διὰ τῆς τῶν ἐρίων πυκνώδεως γι- 

νοµένης ἐσθῆτος. 
32. µεταβαλλόμενος, µεταπιπράσκων. 

43, τεκµηράμενοι) σημειωσάμενοι. 
644, 6. µέτοικοί εἶσιν οἱ ἐνοικοῦντες ξένοι ἐν τῇ πόλει, 

πι καὶ τελοῦντες ἀνὰ δραχμὰς τῷ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὸ 

δηµόσιον, καὶ τριώβολον τῷ γραμματεῖ. 

10, µετοίκιόν ἐστι τέλος οὕτω καἰούμενον, ὃ ἐτίθε- 
σαν τῇ μὶν πόλει ὄραχμάς ἕ, τῷ ὁἳξ τεἰώνη τριώβολον. 

ο, 14. ἀπογραφή ἐστιν ἡ ἀπαρίθμησις ἢ ὠποσημείωσις 

ωϱ τῶν ὀφειλομένων εἰσφορῶν ἑκάσεῳ τῶν πολιτῶν, καὶ 
ἀπογραφεῖς οἱ ταύτην ποιοῦντες καὶ τοὺς μὴ βου]ο- 
µένους εἰσφέρειν εἰσάγοντες εἰ εὐ δικαστήριον. 

30 απ 

18. 

649, 24. κερασβόλους ἀπὸ μεταφυρᾶς τῶν ἐν τοῖς πυροῖς 
καὶ ὁοπρίοις συμφυομένων σκληρῶν κόκκων τοὺς ἁπαι- 

6  δεύτους καὶ ἀπειθεῖς τοῖς γόμοις καὶ σκληφοὺς ταῖς 

293 γνώμαις φησίν. οὗτοι οὖν οἳ κόκκοι σκληροί τ΄ εἰσὶ 

καὶ µέλανες, σερογγύλοι, ἰσομεγέθεις κέγχροις, οἳ συν- 
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εφόµενοι τοῖς ὀσπρίοις οὐ τήκονταε, εἴρηνται δὲ οὗ- 
τως ἀπὸ τοῦ τῆν κπατασπορὰν καὶ το ἄρσερον τοῖς 
χέρασι τῶν βοῶν βιῤλῆσθαι καὶ ἀνειύπεειν, καὶ διὰ 
τοῦτο κερασβόλα κηθῆναι. 
35. ἀτεράμων]) ἀκαταπόνητος. Ἶ 

b, 13. ἀλιτηριώδεις ἀπὸ τῶν ἁλιτηρίων, οὗτοι δὲ λέ- 
Ίονται ἐκ τοῦδε. λιμός ποτε κατέλαβε τοὺς ᾽αθηναίους" 

τῶν δὲ ἁλούντων ἐπιτηροῦντες οἱ πένητες ἀλούμενα 
τὰ ἄλενρα διήρπαζον, κἀντεῦθεν οἱ τοῦτο δρῶντες 

αὐτῶν ἐκλήθησαν ἀλιτήριος. παρίέτεινε τὸ ὄνομα καὶ ια 

ἐπὶ τῶν μετὰ βίας τι ποιούντων λέγεσθαι. παράγεται 
δὲ καὶ ὁπὸ τοῦ ἀλαρεύειν, ὃ ἐσειν ἁμαρτάνειν. 
10. ἀποδιοπομπήσεις] τὰς ἀποστροφὰς τὰς γιγνοµέ- 

γας ὑπὸ τοῦ ὠἀποτροπαίου «ιός, διὰ τὸ καθαίρισθαι 

τά δεινά: ἢ τὰς ἀποπομπὰς τὰς πρὸς τὸν πφοσερύ- ι4 

παιον Οία, καὶ οἶονεὶ καθάρσεις καὶ ἐλασμούς. 

40. ὠποτροπαίων! τῶν ἀποτρεπύντων τὰ κακά. ἆαμ- 

βάνεται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐπὶ τῶν φευκτών καὶ μισεῖ- 

σῦαι ὠξίων ἀνθρώπων. 
6109, 20. ὄτιμος οὗ µόνον ὁ ἀπεστερημένος τῆς ἐπιειμίας, 3 

ὥστε μὴ βουλεύειν μήτε δικάζει μήτε ἄρχειν μήτε 
πολιτεύεσθαι μήτ ἄλλο τι τῶν κοινῶν ποιῖν, ἁλλὰ 455 
τὸν ἀτικώρητον. 
33. ἀρισείνδην) κατ ἐκλογὴν καὶ αἴρεσιν τῶν ἀρίστων. 3934 
34, εἰὔαγωγαί εἶσιν αἱ εἷς τὰ δικαστήρια εἰσενέγξεις 38 

ἑκάστου τῶν δικῶν, καὶ εἰσαγωγεῖς οἱ τοῦτο ποιοῦν- 
τες. προσκλήσεις δέ εἶσιν αἱ ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων 
κλήρον ἢ ἐπικλήρον. ὁ γὰρ ἀμφισβητῶν προσκαλεῖται 
τὸν ἐπιδεδικααμένον πρὸς τὸν ἄρχοντα: εἰ δὲ μὴ προσ- 
καλέσαιτο, ἀτελὴς ἡ δίκη. διαφήφιοις δὲ τὸ τοὺς δη- 80 
μύτας τὴν ψῆφον ὑπὲρ εῶν παρεγγεπράφθαι δοκούν- 
των ἐνεγκεῖν. 
37. κατὰ τὸ στόµι] κατὰ τὴν ἀρχήν, μεταφορικῶς. 

ο, 35. ἀνέλη; ἀντὶ τοῦ μαντεύσηται, ἢ ἀπὸ τοῦ ἄνω- 
8εν λαμβάνειν τὸ πνεῦμα καὶ πληροῦσθαι εοῦ Θεοῦ, 18 

ἢ ἀπὸ τοῦ ἀνελεῖν τὴν ἄγνοιαν. καὶ ἐπὶ τοῦ φονεύειν 
ἡ λέξις λαμβάνεται ἢ ἀπὸ τοῦ ἄνω λαμβάνειν τὸ ἐν 

βώθει πνεῦμα τοῦ ἀνδρός, ἢ ἐκ τοῦ ἐνωντίον ἀπὸ 
τοῦ ἀνελεῖν τὴν γνῶσιν τὸ ἀνελεῖν φασίν. 

6Η, 41. λιδολόγοις; οἰκοδόμοις. Γ 

6408, 90, Μαγνησία πόλις ἐν Κφήτῃ, Θεσσαλῶν ἅἄποι- 
κορ, ἐξ ἧς οὗτοι. 

617h, 303. ψιλοῖς; γυμνοῖς ὕπλων. 
30. ὁ ἐκ «Ιελφῶν κομισθεὶς νόμος ἤγουν χρησμὸς ἐπὶ 935 

τοῦ ἄκονεος ἀνελόντος τὸν φίλον ο 
ἔκτεινας σὺν ἑταῖρον ἀμύνων" οὔ σε µιαίνει 

αἷμα, φόνου δὲ πέλεις καθαρώτερος ἢ πάρος ἦσθα. 
ὁ δ’ ἀνείσεροφος τούτῳ ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπεραποθανόντος 
τοῦ φίλου 

ἀνδρὶ φίλῳ Ὀνησκόνει παρὼν πέλας οὐκ ἐπαμύνας 8 

ἦλυθες οὐ καθαρός" πεφικαλλέος ἴξιθι ποῦ. 

648, 30. προστρεπομένου] ἀποπεμπομένου, τρεποµένου 
ἐφ᾽ ἑαυτόν. 
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24. ἀπενιαυτησάτω] ἐνιαυτὸν φευγέτω διὰ τὸν φόνον. 
45, τέγγων] βρέχων, ὡς νῦν, ἢ µαλάττων. 

650, 32. ἡμνεῖνὶ µέμφεσθαι, ἢἡ λοιδορεῖν, ὡς ἐπὶ τοῦδε, 
κατ εὐφημισμόν. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ὀδύρεσθαι. 

3 41. ἀνεφιότης ἡ µέχρι ἀνενιαδῶν συγγένεια, οἳ εἶσε 

παϊδες ἀνεφιῶν. οὗτοι δὲ πάλιν ἀλλήλων λέγονται 

ἀνεφιοί, οἵεινες γονεῖς ἔχουσιν ἀδελφούς. 

6008, 18. ἀνατὶ] ἁρβλαβώς καὶ ἄνευ είσεως καὶ τιμωρίας. 
90. ἐπισκήπτεσθαί φασι μαρτυρίας ἢ γραμμάτων τὸ 

1ο ποιόασθαι διάλυσιν τοῦ ἐγκλήματος τὴν µαρτυρίαν 

οὗ ἐπισκήπτονται. παραδιδύασε δὲ ταῦτα σημηνάμε- 
ναι μέχρι τοῦ χούνου τῆς δύκης" κατὰ γάρ τοῦτο χω- 

οεἳ ἡ δίκη. καὶ τὸν τοῦτο ποιοῦντα ἐπισκηπτόμενον 

330 

λέρονσιν. 

15604 36. ἀφοσιούτω) καθαιρίω, ας νῦν, ἢ ἀπαρχός 

προσαγέτα, ἢ τιµάτω, ἢ τὴν ἐπὶ θανώτῳ ἀποδιδότω 
τιμήν, ἢἡ πληροφορείτω. 
45. βίου) ἀβλαβοῦς, ἢ ἄνευ βίας. 

b, 38. νηποινὶ) ἄνευ τιμωρίας καὶ ποινής. 

: Χ. 

αφ 60680, 14. ἐξακεῖσθαι) ἐξιάσθαι, θεραπεύειν. 

607), 15. συντείγεις] σπουδέζεις, Αττικοί. 

93. ἀκούοντές τε καὶ ὀρῶντες) δὶς νοητέον τοῦτο, ἓν 

τε δηὶαδὴ τῇ ἀρχγῇ τῆς ἐννοίας καὶ ἐν τῷ συµπερά- 
σµατι" καὶ ὑγιῶς ἕξει τὸ νόημα. τὸ δὲ σχῆμα τοῦτο 

35. παρά τε ῥήτορσι καὶ φιλοσόφοις πολὺ καὶ πολλαχοῦ. 
6058), 47. συνέριβοι; συνεργοί, ὡς νῦν, ἢ συνυφαίφρουσαι. 

60918, 97. ἐντεῦθεν Ὡριγένει τὰ περὶ προὐπάρξεως. 
600, 35. τῆς κινήσεως ἡ μὶν σωματικὴ κατὰ τόπον, κα- 

τὰ ποιότητα, κατὰ ποσότητα, κατ οὐσίαν" ἡ δὲ ψυ- 

νι χικὴ ἢ ἄλλο κινοῦσα ὑπ ἄλλου δὲ κινουµένη, ἢ ἕαυ- 
τήν τε κινοῦσα καὶ ἕτερα δυναμένη. 

064, 13, ὑπ' ἄλλον] τοῦ γοῦ δηλαδή: οὗτος γὰρ πάντη 
ὠκίνητος. 

6031, 11. Πκισεά γε] οὐδαμῶς, ἢ οὐγ ἧττον. απβάνιος 
απ δὲ φησιν κε τινα ἆλλον τρόπον, ὃν ἥκιστκ ὤφθη 

μετιλθὼν ἐν τῷ βίω ὁ ἐπὶ τῇ φιάλῃ ἔμποροςα ἀντὶ 
τοῦ πάνυ. 

664, 24. αετὸν] ἐξόν, ἢ ἐπ ἐξουσίας ὄν, 

84. ὁ ποιητὴς] Ησίοδος ἐν Ἔφγοις καὶ Ημέραις" 

η λιμὸς γάρ τοι πάµπαν ἀεργῷ σύµφορος ἀνδρί. 

τῷ δἳ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ὠνέρες, ὃς κεν ἀεργός 

ζώμ κηφήνεσσι ποθούροις εἴκελος ὀργήν, 
οἳ τε µελισσάων κάµατον τρέχουσιν ἀεργοί 

ἔσθοντες. σοὶ δ’ ἴργα φί]᾽ ἔστω μέτρια κοσμεῖν. 

κηφῆνες αἱ ἀργαὶ τῶν μελισσῶν, κόθουροι δὲ αἱ ἄκεν- 

τροι καὶ κοἱόβουροι, ἢ αἱ φυλάτεουσαι τὴν τῶν µε- 

λισσῶν ἔξοδον' οὖροι γὰρ οἱ φύλακες. 
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6648, 14. παραιτητοὺς) παρακαλουµένους, συγγνώµονας, 
ἢ καὶ παρακαλοῦντας. 

66608, 40. λήμμα] φρόνηµα, ὡς νῦν, ἢ κέρδοφ. 
667b, 33. τιμωφεῖν τὸ ἐνεργητοιὸν βοηθεῖν, τιμωρεῖσθαι 

δὲ τὸ παθητικὸν πολάζειν. 5 1 * 

ΧΙ. 

060, 17. μὴ κινεῖν τῷ ἀκίνητα] παροιμία ἐπὶ τῶν καλώς 
δοξάνεων ἢἡ γεγονύτων λεγομένη. 

b, 44. ἐνοδίαν ὑπίμονα τὴν "άρτεμιν ἥτοι τὴν Σελήνην 
φπσαίν, ἐπεὶ καὶ ὁ Απόλλων ᾽γνιεύς, καὶ γὰρ ἄμφω 

τὰς ὁδοὺς πληφοῦσε φωτός, ὁ μὲν ἡμέρας, ὁ ἥλιος, 10 
ᾖ δὲ νυκεύς. διὸ καὶ Ἰδρύονσι τούτους ἐν αὐταῖς. 457 

ἀλλὰ καὶ τὸν "Ερμῆν ἐνόδιον καὶ ἡγεμόνα λέγουσιν, 
ὦρ δέον αὐτῷ πρὸς τὰς πράξεις ἡγεμόνι χρῆσθαι. καὶ 

τοῦτον δὲ ἐπὶ τῶν ὁδῶν διὰ τοῦτο ἀνεσεήλουν. 
670, 11. μεθιέτω] παριέτω ἢ ὠφιέτω. 16 

24, τοῦ τρίτου µεγέθει τιμήματος] τρίτον τίµηµα, 

καθὼς ἐν τῷ πρὸ τούτου παρεθέµεθα, τὸ ζευγήσιον 

ἦν, εἰς ὃ οἳ τελοῦντις ἀπὸ διακοσίων µέτρων διελέ- 
Ύσντο, ἀνήλισκον δὲ εἷς τὸ δημόσιον ε’ μνᾶς. 

b, 7. ἴρανός ἐστιν εἰσφορά τις ἑκάσεου µηνός, ἢ ἐκτο 219 
συωβο]ῆς δεῖπνον, ἢ εὐωχία, ἢ ἀνὰ µέρος δεῖπνον . 
καὶ ἐρανισταὶ οἳ τε τὴν εἰσφορὰν αὐτὴν εἰσφέροντες 

καὶ οἱ κοινωνοὶ ταύτης. 

13. πφιάμενος) ἀγαράσας. 
15. ἀναγωγή ἐἔσεν ἡ τῶν πραθένεων ἀνδραπόδων 4; 

ἀνάδοσις, ἐχόντων αἰτίαν τινά, 
18. Ἱερὰν νόσον τὴν ἐπιληψίαν φασίν. . 

37. ἑξηγηταὶ τρεῖς γίνονται Πυθόχρηστοι, οἷς µέλει 
καθαίρειν τοὺς ἄγει τινὶ ἐνισχηθέντας, καὶ οἳ ἐξηγού- 
µενοι τὰ πάτρια. 30 

670, 33. γεωμόροι] γεωργοί. 
b, 34, διαιτηταέ εἶσιν ἐν οἷς ᾿Αθήνησιν εἰσήγοντο αἱ 

ἠδιωτικαὶ δίκαι" εἰ δὲ τινες μὴ ἐπείθονεο τοῖς δναι- 

τηθεῖσιν, αὐτοὶ εἰσῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ δικαστήριον καὶ 
παρὰ τοὺς δικαστάς. ἐγίνοντο δὲ διαιτηταὶ πάντες as 

᾽αθηναῖοι, οἷς ἑξηκοστὸν ἦν ἴτος. τὸν δὲ ἀδικοῦντα 
διαιτητὴν ἑξῆν εἰσαγγελλειν" καὶ εἴ τις ἑάλω, ἀτιμία . 
ἦν τὸ ἐπιτίμιον. 

673, 4. προῖκα) ἄνεν μισθοῦ, ὡς νῦν, ἢ φερνήν. 

22. ἐπωβελία ἐοτὶν ἐπιτίμιόν τε, τουτέσει τοῖς διώ- h 

κουσι χθηµατικήν τινα δίκην, ἐὰν μὴ ἕλωσιν. ἦν δὲ 
τοῦτο ἔκτον µέρος τοῦ τιµήµατος, οὗ ἐπεδικάζοντα, 
καὶ ἐνεγράφοντο. καὶ ἐκαλετο οὕτως, ὅτι ἐπὶ τῇ 

δραχμῇ ὀβολὸς ἦν, τῆς ὅραχμῆς λογιζυµένης πρὸς ἕξ- 
ἐιάμβανε δὲ ὁ φεύγων παρὰ τοῦ διώκοντος, εἰ τὴν 45 
δίκην ἀπέφευγε. µέμνηται δὲ ταύτης καὶ «ημοσθένης 

ἐν τῷ κατὰ φόβου. 
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13, Ἔφγοις καὶ Ἡμέραις) ν. 305 -- 300. — 43. ζώει h. 
17. ἐν τῷ πρὸ τούτου] ad 541, 8. -- 47. κατὰ ᾽Αφόβον] αἱ (ου. 31.) β. 67. 
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675, 32. κηδεύµατα) γαμικὰ συναἱλάγματα. 
676, 99, δίκην λαχεῖν] ἐνστήσασθαι, ὃ ἐἔσει καὶ λῆξις 

δίκης. 

Ῥ, ὅ. ἀποῤῥηθῆναι) ἀπαγορενθῆναι- 
5070, 3. Οἰδίπους ὁ Ααἴον καὶ Ιοκάστης, µητρογαρήσας 

δὲ ἄγνοιάν τινα, ἐτύφλίωσε µέν, ὅτι τοῦτο πράξειεν, 
ἑαυτόν, ἐλαύνεται δὲ διὰ τὴν ἀθεμιτουργίαν ἐκ Θη- 
βῶ». ᾿Ἐτεοκλῆς δὲ καὶ Πολννείκης οἱ τούτου νἷοί, 
δυνατοὶ ὄντες, οὐκ ἐπαμύνουσιν ἐλαυνομένῳ αὐτῷ. ὁ 

1 ὁὲ ἀρᾶται αὐτούφ. οἱ δὲ περὶ τῆς βασιλείας Θηβών 

ἀλλήλους κτείνουσιν. 
4. Φοῖνιξ ᾽Αμύντορος" οὗτος τυφλοῦται ὑπὸ τοῦ πα- 

τρός' κατεφεύσθη γὰρ πρὸς τὸν πατέρα ὑπὸ Φθίας 

τῆς αὐτοῦ παλλακῆς, ὅτι δὴ πειραθείη πρὸς εὐνὴν 
1 αὐτῇ συνεθεῖν. ἐται δὲ ὑπὸ Χείρωνος Πηλέως σπουδῆ. 

ἆ δὲ ᾽Αμύντωρ κατεύχεται αὐτοῦ 
µήποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱόν. 

ὃ δὴ γέγονε" καὶ γὰρ Θεοὶ ἐτέλειον ἐπαράς. 
2 5. Ἱππολύτῳ] Θησεὺς ὁ Alyicos καὶ 4ἴθρας ἐξ Ἱππο- 

3 Ἅλύτης τῆς Αμαζόνος γεννᾷ Ἱππόλντον, μεθ ἣν 
Φαϊΐδραν γυναῖκα ἄγεται, ἣ διὰ τὸ κάλλος Ἱππολύτου 
ἐρᾷ. ὁ δὲ οὐ πείθεται αὐτῇ σωφρονῶν. ἡ δὲ πρὸς 
εὖν πατέρα κατεῖπεν αὐτοῦ ὡς μᾶλλον ἐρῶντος αὐ- 
τῆς' ὁ δὲ ἀρᾶται τὸν υἱὸν διαφθαρῆναι Ἱππόλυτον, 

1 καὶ ἐπιευγχάνε. οὗτος γὰρ ὀχούμενος ἅρματι, ὑπὸ 
ταύρου τῶν ἵππων συνεαραχθέντων αὐτοῦ, πίπτει τε 
εἰς γῆν, καὶ ταῖς ἡνίαις ἐμπλακεὶς ἑλκόμενος θνήσκει. 

7. ἀραῖος) βλαβερός. 
37. κωφὴ] ἀσθενής, ἀμβλεῖα, ὡς νῦν, ἢ ἄηχος. 

5078, 33. δυσωπουμένους] ὑφορωμένους, ὑπόπτως ἔχοντας. 
680, 4. ἑὼν δ᾽ ἐπαιτιώμενος ὁ δεσπότης; οἶμαι, εἰ δύο 

συζυγίαι δεσποτῶν καὶ δούλων εἶεν, ἐναλλὰξ δὲ ὁ τῆς 
ἑτέρας ουζυγίας δεσπότης μετὰ τοῦ τῆς ἑτέρας συζυ- 

γίας δούλου σύνθοιτο ποιῆσαι τὴν βλάβην εἰ τὸν 

3. δοῦλον αὐτοῦ, ἵνα τῆς ἐπὶ ταύτῃ ἀποτίσεως γινοµένης 
ἀποδοθείη οὗτος ὁ δοῦλος τῷ συνθεµένῳ δεσπότῃ μετ 
αὐτοῦ ποιῆσαι τὴν βλάβην, καὶ δούλους οὕτωφ ἴἔχοι 
δύο, ἕνα μὲν τὺν βιαβέντα καὶ ἐξ ἀρχῆς, ἕτερον δὲ 

τὸν βλάφαντά τε τοῦτον καὶ ὕστερον. 
ὠ 7T. κακοτεχνιῶν δίκηο ὄνομά ἐστιν, ἣν εἰσήεσαν οἱ 

λέγοντες μάρτυρας ψευδομαρτυρεῖν, κατὰ τῶν παρα: 
σχοµένων τοὺς ψευδοµάρτυρας. 
30. ἐπίσκηψφίς ἔσει δίκη κατὰ τῶν Ψευδομαρενρη- 

σάντων. 

ο. ὃν 3. ἀνάδικος κρίσις' εἰ ἑάΐωσαν ἤτοι πάντες οἱ µάρ- 

τυρες ψευδομαρευριῶν ἢ ὑπερημίσεις, ἐκρίνεο ἄνω- 
δεν ἡ δίκη. οὐκ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ἀγώνων ἐγίγνοντο 
ἀνάδικοι αἲ κρίσεις, ἅλλ᾽ ὤφ φησι Θεόφραστος ἐν ἕ νό- 

µων, ἐπὶ µόνης ξενίας καὶ ψευδομαρτνριῶν καὶ κλήρων. 
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6860, 3. ἐπ αὐεοφώρῳ]) ἐπ ὀφθαλμοῖς, ἐπ αὐτῷ τῷ 
κλέµματι ἁλούς. 

689, 4. πίλων] τῶν ἐκ συμπεπιληµένων ἐρίων γινοµένων 
ἐνδυμάτων. 
43, ἀσερατείας δίκη ἐσεὶ γραφὴ κατὰ τοῦ κατειλεγµέ- 5 

νου μὲν ἐν στρατιωτικῇ τάξει, μὴ σερατευσαµένου δὲ. 
34, λειποταξίου δίκη ἐσεὶ γραφὴ κατὰ τοῦ στρατεν- 

σαµένου μέν, λιπόντος δὲ τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν 
τάξιν αὐτοῦ. 

ν, 34. διαφέρει δὲ ὅλον που καὶ τὸ πᾶν] παροιμία 10 
ἐπὶ τῶν πάντη διαφερόντων λεγοµένη, παρ ὕσον τὸ {09 
μὶν ὅλον τοῦ συνεχοῦς ἐστεὶ ποσοῦ, εὐ δὲ πᾶν τοῦ 
διωφισµένου, ταῦτα δὲ εἴδη τοῦ ποσοῦ ἀλλήλοις ἀντι- 
διαιρρύµενα. 

30. Καινεὺς ὁ Θετταλὸς "άτρακος μὶν ἦν θυγάτηρ ι5 
τὸ πρίν, Καινὶς ὀνομαζομένη, εἰς ἄνδρα δὲ μετέβαλε 
Πασειδῶνος βουλήσει, ἔει δὲ καὶ τὸ ἀδάμαστος εἶναι 
καὶ ἄτρωτος. διὸ ἐν τῇ τῶν Κενταύρων καὶ 4απιθῶν 
µάχῃ αὐεοθῥίζοις δένδρεσι συνεχώσθη ὑπὸ τῶν Κεν- 
ταύρων. ὑπὸ δὲ τινων ἀπωρνεῶσθαι λέγεται. τὴν µε- ο 

ταβολὴν δέ φασι τοῦτον λαβεῖν χάριν τοῦ Ποσειδώνος 
ἐρώμενον γενέσθαι. 

680, 16. εὔθυνοί εἶσιν ἄρχοντές τινες οἱ τὰς εὐθύνας 
λαμβάνοντες παρὰ τῶν ἀρχόντων, ὥσπερ καὶ οἱ 107.- 
σταὶ καὶ πάρεδροι ἐφ᾽ ἑκάσεῃ ἀρχῇ: καὶ γὰρ τῷ ἄρ- 15 
Ίοντι εὔθννος ἦν καὶ πάρεδρος, καὶ τῷ βασιλεῖ ὁμοίως 
καὶ ** —R καὶ τοῖς Φεσμοθέταις. ἐκπράσσει 

δὲ ὁ εὔθυνος ὅσα ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ᾗ προστέτακται, 

ὠφίόν τινες εἰς τὸ δηµόσιον. 
38. εὐθύνη ἐστεὶ κρίσις κατὰ τῶν ἀρξάντων ἢ πρὲ- 30 

σβευσάντων ἢ τι τῶν τῆς πύλεως χειρισάντων ὅλως. 

684, 15. ἠϊθέους) παῖδας πάντη γάμων ἀπειράτους. 

30. φαλῖδα ἤτοι καμάρα», ὡς νῦν, ἢ ταχεῖαν κίνη- 
σιν, ἢ ὑδρορόην, ἢ ἄρμενον. 

680, 34. ἐνεχυρασίαν] ἀσφάλειαν. 30 

30. χρηµατίζηται] τοῦτο μὲν τὸ παθητικὀν τὸ χρή- 244 

µατα πράττεσθαι, τὸ δὲ χρηµατίζειν εὺ ἐνεργητικὸν 

τὸ πράγµασι χρῆσθαι, οἷον χρηµατίζει ἡ βουλή. ἀφ' 
οὗ καὶ χρήματα τὰ πράγματα. 

bh,. 24. Θεωροῖς; τοῖς εἰς ἑορτάς που πεµποµένοις κοὶ- µι 

ρωνῆσαι αὐτῶν. 
40. ἀνομίλητος) ἀκοινώνητος, ἀσυνδύαστος. 

6860, 50. τημελεῖν] ἐπιμελεῖσθαι. 

36, πρυτάνεις εἰσὶ µέρος τι τῶν πεντακοσίων τὸ δέ- 

κατον, πεντήκοντα ἄνδρες, οἱ διοικοῦντες ἅπαντα τὰ 
ὑπὸ τῆς βουλῆς πραττόµενα, καὶ ἐπρυτάνευον κατά 

πρυτανείαν ἐκ διαδοχῆς. πρυτανεία δέ ἐστιν ἀριθιός 
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τις ἡμερῶν, ἤτοι ς' ἢ Μη ἢ λε, ἃς ἑκάστη φυλὴ 
πρυτανεύειν Λέγεται. «β μὶν γὰρ οἱ µῆνες, ἑ δέ εἶσι 
πρντανεῖαι, καὶ φυλαὶ ἕ. καὶ διήρηνται εἰς ταύτας 
αἱ ἡμέραι τοῦ ἐνιαυτοῦ" κατὰ γὰρ σελήνην ἄγουσι 

3 τοῦτον, ὡς ἑκάστῃ τῶν ἑ φυλῇ ἐπιβάλλειν Λε ἡμέρας, 

πλεονάξειν δὲ ὀλίγας. διὸ καὶ τὰς λοιπὰς ἀπέδωκαν 

οἱ ᾽Αθηναῖοι ταῖς πρώταις Ἰωχούσαις τέτταρσι φνλαῖς, 

ἵνα ἐκείνων μὲν ἱκάστη τὰς ἃς' ἡμέρας πρυτανεύη, 
αἳ δὲ λοιπαὶ Ἐξ ἀνὰ λε, πρυτανεῖα δὲ οὐδετέρως οὐχ 

1ο εὕρηται: τινὶς δὲ ἀργύριόν τι, ὃ κατατίθεται ὑπὸ 
τῶν δικαζοµένων, καὶ δίδοται δικασεικὀν τοῖς ἑξακισ- 

χιλίαις. 

400 687. 16. φωρᾷν) ἐρευνῶν, ἐκζητεῖν. 
689, 14. χοῦν) χωννύναι, 

240 το 090, 41. τοπύζειν] σεοχάξεσθαι, ἐνθυμεῖσθαι, ὑπονοεῖν, 

καὶ ὑποτοπεῖν δέ. 

6933, 15. σηµείωσαι ὅτι νυκτερινὸν σύλλογον τὴν ᾿Ἔπι- 

νοµίδα φησίν. 

094, 7. ἡ τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβους) ἡ παροιµία παρὰ Φε- 
3. ρεκρήτε ἐν τοῖ Ἰυρμηκανθρώποις. κεῖται δὲ ἐπὶ τῶν 

ἀποκινδυνευόνεων. τὺ μὶν γὰρ τρὶς Ἐξ τὴν παντελῆ 
νίκην δηλοῖ, τὸ δὲ ερεῖς κύβοι τὴν ἧπταν. πάλαι γὰρ 
τρισὶν ἐχρῶντο πρὺς τὰς παιδιὰς κύβοις καὶ οὐχ ὡς 

»ῦν δύο. ἴστι δὲ ὁμωνυμία" κύβον γὰρ ἔλεγον ἰδίως 
35 αὐτὸν τὸν ῥιπτούμενον, ὅτε πλήρης ἐσεὶ καὶ µή. τοὺς 

δὲ κύβους τοὺς τοιούτους οἱ Ίωνες καλοῦσιν οἵνας, καὶ 

τὴν παροιµίαν οὕτως ἐκφέρουσιν' ἢ τρὶς Ἐξ ἢ τρεῖς 
οἴνας. 

0941, 8. ὕπαρ ἐστὶ τὸ µέσον ἐγρηγόρσεως καὶ ὕπνου ὁρώ- 
0 µενον. 

ΗΝ ΕΡΙΝΟΜΙΡΑ. 

6950, 13. παιδικῆς] οἶμαι, ἱλαρᾶς: ἐξ οὗ καὶ παιδικώ- 
τερον τὸ Ἱαρώτερον. 

6070, 9. διαριθµήσεται) διαλογίσεται. 
6098, 44. προσπαίσανει] προοπαίξαντι" ἀντὶ τοῦ ἔ τὸ σ 

1. οἱ Αετικοί. - 

699, 38. ῥύμας) ὁρμὰς βιαίας. 

23 ΙΝ ΤΙΜΛΕΜ. 
198 μμ 

Ὑπόθεσις, Σωκράτης εἰς Πειραιᾶ ἀφικόμενος τῆς τῶν 

Βενδιδείων ἑορτῆς ἕνεκα καὶ πομπῆς, διείλεκεαι περὶ 

190 Ἀολιτείας ἐκεῖ πρός τε Πολέμαρχον τὺν Κεφάλου καὶ 

ΒΟΗΟΠΜΑ ΤΝ ΕΡΙΝΟΜΙΡΑ, ΤΙΗΛΕΜ. 

Γλαύκωρα καὶ ᾽Αδείμαντον καὶ δὴ καὶ Θρασύμαχον 
τὸν σοφιστήν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν 
ἄστει πρὸς Ἰέμαιον καὶ Ἑρμοκράτη καὶ Κφιαίαν καὶ 
τέταρτον ἐπὶ τούτοις ἄλλον ἀνώνυμον διηγεῖται τὴν ἐν 
Πειραιεῖ ξυνουσίαν, ὡς ἐν τῇ Πολιτεία ὑπόκειαι. ὅ 
διηγησάµενος δὲ παρεκάλεσε καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους 
αὐτὸν ἀνταφεστιᾶσαι λόγοις τῇ ταύτης ὑστεραίᾳ. ουν- 
εληλύθασιν οὖν ἀκροασόμενοί τε καὶ ἐροῦντε εἰς 
τήνδε τὴν ἡμέραν, τρίτην οὖσαν ἀπὸ τῆς ἐν Πειραιεῖ 
συµονσίας. ἕν τε γὰρ τῇ Πολιτείᾳ τὸ κατέβην χθές ιο 
εἴρηται, κἀνταῦθα τὸ τῶν χθὶς μὲν δαιτυµόνων, τὰ 
μῦν δὲ Ἐσειατόρων. πάρεισι δὲ εἰς τήνδε τὲν ἀκρόα- 

σιν οὗ πάντες, ἆλλ ὁ τέταρτος δι ἀσθένειαν ἀπολεί- 
πεται. 

1048, 1. ὁ Αττικός, φησὶν ὁ Πρόκλος, ὀρθῶς περὶ τοῦ ιο 
τετάρτου τοῦδε ἐπισημαίνεται. ἔοικε γὰρ ὁ ἀπολειπό- 
µενος οὗτος εἶναι τῶν μετὰ Τιμαίου ξένων. διὸ καὶ 
ὁ Σωκράτης αὐτὸν ἐρωτᾷ τὸν Τΐμαιον ὅπου ποτὶ εἴη 
ὁ τέκαρτος, καὶ ἐκεῖνος ὡς περὶ ἐπιτηδείου τινὸς ὧπο- 

λογεῖται, τὴν ἀπουσίαν ἀναγκαίαν αὐτῷ καὶ ἀβούλη- 39 
τον δεικνύς. 

11. ὠνταφεστιᾶν φησίν, ἆλλ' οὐκ ἀρθεσειᾷν' ἡ γὰρ 
ἀφεστίασις τὴν ὁλοτελῆ τῆς ἑστιάσεως ἀποπλήρωσιν 
συνείληφεν. 

Τ05, 14. εὐμνημόνευτον] ὅτι τὸ ἄηθες εὐμνημόνευτον" 15 
κινεῖ γὰρ μᾶλλον τὴν φαντασίαν ὡς παράδοξο», καὶ 
εὺν εύπον ἑαυτοῦ τρανέσεερον ἡμῖν ἐντίθησιν. 
98. ὑπὸ γὰρ τῶν ἀρχόντων κατὰ τὸ καθῆκον ἑκά- 

στῳ λάθρᾳ τῶν κἰήρων γιγνοµένων τῆς συνἑρξεώς καὶ 

οὐ φανερῶς, ὑπολαμβάνειν ἀνάγκη τυχηρῶς τοὺς φαύ- 3ο 
ους συναρµόζεσθαι αὐτοὺς ταῖς φαύλαις καὶ οὐ κατά 
τινα πρόνοιαν. 

b, ὔ. ὅτι Σωκράτης ποθεῖ μετὰ τὴν πολιτείαν ταύτην 
ἠδεῖν κενουµένην τὴν πόλιν τὴν κατὰ αὐτὴν εἰς ἀγῶ- 

νας καὶ ἄθλους, ἵνα μετὰ τὴν εἰφηνικὴν ζωήν, ἣν 15 
παραδέδωκε, τὰς περιστατικὰᾳ ἐνεργείας ἱστορήση. 
28. Τίμαιος ἐκ 4οκρῶν τῶν Ἐπιζεφυρίων, τῆς ἐν 

Ἰεαλίᾳ πόλεως, φιλόσοφος Πνθαγόφειος, ἴγραψε µα- 
Φηματικά τὲ καὶ περὶ φύσεως σύγγραμμα, τὸν Πνθα- 

γορικὸν τρόπον. ἔνθεν ὁ Πιάτων καὶ τὸν διάλογον 0 
εὖς αὐτὸν ἔγραφε, καθὰ καὶ ὁ σιλλογράφος φηαὶ περὶ 
αὐτοῦ 

πολλῶν ὃ) ἀργυρίων ὀλίγην ἠλλάξατο βίβλον, 
ἔνθεν ἀφορμηθεὶς τιμαιογραφεῖν ἐπεχείρει. 

ἐκ ταύτης τῆς πόλεως καὶ Ζάλενκος ὁ νομοθέτης ἦν. {5 
ὁ δὲ Κριτίας ἦν μὲν γενναίας καὶ ἀδρᾶς φύσεως, 
ἥπτετο δὲ καὶ φιλοσόφων συνουσιῶν, καὶ ἐκαλεῖτο ἰδι- 
ώτης μὲν ἐν φιλοσόφοις, φιλόσοφος δὲ ἐν ἰδιώταις. 
ἐτυράννευσε δὲ καὶ αὐτὸς εἷς τῶν λ΄ γεγονώς. ὁ δὲ 

10, Conſt. Zenob. IV. 93. --- χο, Μυρμηκανθρώποις) ſt. ΧΠΙ. Mein. 
δ4. ὁ οιἱλογράφος) Τίμων, ci. Α. ο]. 11. 47. 
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ΒΟΗΟΠΜΑ IN ΤΙΛΕΟΜ. 

Ἑρμοκφάτης Συρακούσιός ἐσει σερατηγός, κατὰ νόµον 
ζῆν ἐφιέμενος' διὸ καὶ πολιτικῆς πως μετείχε καὶ φι- 

λοσοφίας, 

706, 134. "άκουε δὴ] τοῦτο παροιμιώδές ἐστιν ἐφ᾽ ὧν ἐκ- 
καλέσασθαι βουλόμεθα τὸν ἀκυύοντα, ἴσον ὂν τῷ δέ- 
χου δὴ τὰ ἄξια ὠκοῆς. 
15. αἰκεῖος] λέγονται γὰρ οἰκεῖοι καὶ οἱ συγγενεῖς. 

1π. ἐν τῇ ποιήσει; 
εἰπέμεναι Κριτίῃ ξανθότριχι πατρὸς ἀκούειν' 

. οὐ γὰρ ἁμαφεινόῳ πείσεται ἡγεμόνι. 
7. Κριτίαν ἡμέτερον πάππον) Εξηκεσείδης, Σόΐων, 

«ἀρωπίδης, οὗ Κριτίας ὁ πρῶτος, οὗ Κάλλαισχρος, 
οὗ Γιαύκων, Κφριτίας ὁ δεύτερος, Περικειόνη, Χαρ- 
µίδης, Πλάτων, ΓἸαύκων, ᾽Αδείμαντος. 

Π] 39. Κριτίας] ὁ παλαιὺρ δηλαδή. 
34. ᾽Απατούρια ἑορτὴ ᾿Αθήνησιν εἰ «ιώνυσον, ἐκ 

τοῦδε. ΛΙελάνθιος ἀνεὶ Θυμοίτου τοῦ βασιλέως Αθη- 
ναίων Ἐάνθῳ μονομαχών τῷ Βοιωτῷ, ἠπάτησεν αὐ- 
τὸν εἰπών υπαρὰ τὴν ὁμολογίαν, ὦ «άνθε, δεύτερος 

ο. ἴκειςα τοῦ δὲ Ἀάνθου ἐπιστραφέντος, ἵνα ἴδοι τὸν 

δεύτερον, αὐτὸν μὲν µηδένα ἐδεῖν, ᾖΜελάνθιον δὲ 
ποῦτον ἐξ ἐπιδρομῆς ἀνελεῖν, καὶ οὕτως ἐξ ἀπάτης 
Σικῆσαι Αθηναίους, ὑπὶρ Οὐνόης πολεμοῦνεας Βοιω- 
τοῖς. ἑώρταζον δὲ ἡμέρας ἀφεῖς, ὧν ἡ πρώτη ἐκαλεῖτο 

5. ἀνάῤῥυσις (τὰ γὰρ θύματα λέγεται ἀναῤῥύματα, παρὰ 
900 τὸ ἄνω ἐρυόμενα Φύεσθαι' καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ πολιὰ 

ἐθύετο), ἡ δὲ δευτέρα ὅορπία, καθ ἣν εὐωχίαι καὶ 
δείπνα πολλά, ἡ δὲ τρίτη κονρεῶτιᾳ' ἐν ταύτῃ γὰρ 

τοὺς κόρους ἐνέγραφον εἰς τοὺς φράτεφας, τριετεῖς ἢ 
0 τετραετεῖς ὄνεας. ἐν ᾗ καὶ τῶν παίδων οἱ ἐντρεχέστε- 

ῥοι ποιήµατα ἄττα ᾖδον, τὰ τῶν παλαιῶν ῥαψῷ- 
δοῦντες. 

36. φρατέρων] Αθήνησιν αἳ φνλαὶ μετὰ μὲν ᾿ἴωνα 
τέσσαρες, ἀπὸ δὲ Κλεισθένους δέκα, μετὰ δὲ ταῦτα 

1 δώδεκα. διηρέθη δὲ ἑκάστη εἰς τρία, καὶ εὖ τρίτον 

ἐκλήθη εριτύς, εἶτα πατριὰ καὶ φφατρία, καὶ φρά- 

τερες οἱ εἰ εἦν αὐτὴν φυλήν ταετόµενοι καὶ φρατρίων 
ὦς ολλήλων ουγγενεῖς, καὶ εἰς τούτους τοὺς φράτερας 

ἡ ἐγγραφὴ τῶν κόφων ἐγήγνετο. 
ϱ Ὁν 7. τί, τὸ ἔφγον' πῶς, τίνα τρόπον παρὰ τίνων, 

τῶν διασωσαμένων αὐτὸ µέχρι τῆς Σόλωνος ἀποῆς. 
40. Σαιτικὺς; ἐκ τῶν Μανεθώ Αἰγυπτιακῶν. ἕπτα- 

καιδεκάτη ὄνναστεία ποιµένες ἦσαν ἀδελφοὶ Φοίνικες 
ξένοι βασιλεῖς, οἳ καὶ Μέμφιν εἶλον, ὧν πρῶτος Σαΐτης 

“5 ἐἑβασίλευσεν ἵτη ο”, ἀφ᾿ οὗ καὶ ὁ Σαΐτης νομὸς ἐκλή- 
8η” οἳ καὶ ἐν τῷ Σεθρωΐτῃ νομῷ πόλιν ἔκεισαν, ἀφ' 
ἦς ὀρμώμενοι Αἰγυπτίους ἐχειρώσαντο. δεύτεφος τού- 
των Βνῶν ἔτη μ, τρίτος ᾽Αρχάης ἔτη V, τέταρτος 
"φωφις ἔτη «δ΄ // ϱΥ- ὁ δὲ Σαΐης προσέθηκε τῷ μηνὶ 
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dous τῇ’, ας εἶναι ἡμερῶν V, καὶ τῷ ἐνιαυτῷ ἡμέρας 
ς᾿, καὶ γέγονεν ἡμερῶν τξε. 
41. νομὺς; ἀπὸ τοῦ νενεµῆσθαι τὴν γῆν οὕτω λέγεται. 
44. σηµείωσαι ὅτι τὴν Σώήν ἀκίνητόν φησιν ὑπὸ 

σεισμῶν.. διὸ καὶ αἡίπειοι εἰς τὴν ἄρκτον αὐτὴν ἱερα- 5 
τεικῶς ἀναπέμπουσιν, ὤὦᾳ μετἐχουαών τινος ἐκεῖθεν 

ἀποῤῥοίας, διὰ εὖν περὶ τὸν πόλον εὖπον δεξαµένην 
ἑδραίαν στάσιν. 
32, Φορωνεὺς Ἰνάχου καὶ ἡ]ελίας, ᾽Αργείων βασιλεύς. 

Νιόβη δὲ τούτου παῖς καὶ Τηλοδίκης τῆς Ἐούθου. 10 
«ευκαλίων δὲ καὶ ᾿Επιμηθεὺς Προμηθέως καὶ Αλυ- 

µένης, Πύῤῥα ὃλ Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας τῆς 
ὑπὸ θεῶν πεπλασμένης. 

33. ὅει τρεὶς ἱσταροῦσι γενέσθαι κατακλυσμούς, πρῶ- 

τον τὸν ἐπὶ Ὠγύγου, ὃς ἦν τῆς ετικῆς βασιλεύς, δεύ- | 
τερον τὸν ἐπὶ «Πευκαλίωνος, ὕτε καὶ τὰ κατὰ Θεετα- 

λίαν ὄφη διέστη καὶ τὰ ἐκεὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννή- 
σου συνεχύθη πάντα, τρίτον τὸν ἐπὶ «Παρδάνου τοῦ 

Αιὸς καὶ ᾿Ἠλέκτρως τῆς Ατλαντος, ὃς «Ιάρδανος ἐβα- 
σίλευσε μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τῆς ἀνείπερα Φαμο- 20 

Θράκης ἠπείρου, διὰ σχεδιῶς αὐεύσε κομισθείς. 

31, τινα; Πατένείς τοὔνομα, 
30, ὅτι κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρύνους γενέσθαι φασὶ 

τόν τε πρὸς Θισσαλίαν καὶ τοὺς ἐκείνῃ τόπους κατα- 

Ἀλνσμόν, καὶ τήν ἐν Αἰθιοπίᾳ ὑπὸ τοῦ Φαέθοντος αὖ 
ἐκπύρωσιν. 

40. παράλλαξιν τὴν ἀσυμμετρίαν τῶν ἐν γῇ πρὸς 
τὰρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκούσαρ εἷς αὐτὴν ἀποῤῥοίας 
φησί" συµµέτρως γὰρ ἔχοντα διαμένει, ἀσυμμέτρως 

δὲ φθείρεται. ἢ τὸν τῶν οὐραρίων ποικίλον σχηµατι- 90 
σµόν΄ οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ κατὰ οὐρανὸν περὶ γῆν ἰόν- 
τες, καὶ ἅλίοτε ἄλλα σχήµατα δεικνύντες διὰ τὰς ποι- 

κίλας νοήσεις τῶν Ψυχῶν' γράμματα γὰρ ἐκεῖνα τὰ 
σχήµατά ἐσει καὶ εὖποι τινὶς ὅρασείριοι δι ἐπείνους. 

Τ0τ, 1. λυόµενος) Αετικῶς ἀντὶ τοῦ Λύων τῆς ἀπορίας 15 

ὁ Νεος ἡμᾶς. 

4. κατὰ δὲ τήνδε; κατὰ τὴν ἄνω Αἴγυπτον δηλονότι" 
πατὰ γὰρ τὴν κάεω, ἣν ἔργον εοῦ ποταμοῦ φησὶν 
Αριστοτέλης, ὄμβφοι εἰώθασι γίνεσθαι. ἐπανιέναι δὲ 
λέγει οὐ τὸ κάτωθεν ἀναβλυσθαίνεν, ἀλλὰ τὸ τὸ ιο 
ἴδωφ ἀλλαχόθεν αὐξόμενον ἀνωτέρω εἲς γῆς χωφεῖν, 
ἐδάτων καταῤῥηγρυμένων εἰς τὺν Νεῖλον ἐξ ἄλλων 
τόπων τῶν κατὰ τὰ Σεληναῖα ὄρη, ἀφ' ὧν αἲ τούτου 
πηγαί, ἐκ τῆς γιγροµένης ἐν αὐτοῖς πιλήσεως τῶν νε 498 

φῶν ὑπὸ τῶν Ἐτησίων ἀνέμων, ὡς Θεόφραστός φησι. 5 
ταῦτα δὲ τὰ ὄρη ὑψηλότατά ἔσευν. 
15, διαφορὰν ἔχον) ἀνεὶ τοῦ παραδόξως ἐκβεβηκός. 
46. πάλιν δι εἰωθύτων| ὅτι κατά τινας ἐπιτελοῦνται 

περιφοφὰς καὶ αἱ εοιαῦται φθοραί, ἐχούσας τινά καὶ 
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αὐτὰς ἀκολουθίαν πρὸς τὴν ὅΌλην τοῦ ΦΘείου γεννητοῦ 
περίοδον. 

41. Γῇς τε καὶ Ἡφαίστου) Ζεὺς Μήτιδι συνε}θὼν 

καὶ γενοµένην ἔγκυον καταπίνει, ἐπείπερ ἔλεγε παΐδα 
γεννήσειν μετὰ τὴν µέλλουσαν ἐξ αὐτῆς γεννᾶσθαι 

κόρη», ὃς δυναστεύσει οὐρανοῦ. ὡς δ᾽ ὁ καιρὸς τῆς 
ταύτης ἐνέστη γεννήσεως, δεῖται Ἡφαίστου πρὸς τοῦτο 
συνεργοῦ, ὡς κατὰ τῆς κεφαλῆς πλήξειεν αὐτόν: ἐπὶ 

ταύτης γὰρ ἐκυοφόρει τὸ ἔμβρνον. ὁ δὲ οὐκ ἄλλως 
ὑπακούσας κατένευσεν, εἶ μὴ τῇ γεννωμένῃ ουγχαρη- 
Φείη συνελθεῖν εἰς εὐνήν. ὑποστάντος δὲ τοῦ 4ιός, 
πελέκει τούτου τὴν πεφαλὴν ΄Ἡφαιστος πλήττει. καὶ 
γεννᾶται μὲν οὕτως ἐξ αὐτῆς ᾿ἀθηνᾶ, ἐπιδιώκων δὲ 
αὐτὴν Ἡφαιστος ἀποσπερμαίνει μὲν εἰς τὸν ταύτης 
µηρόν, ἡ δὲ λαβοῦσα ἔριον τὸ σπέρµα ἐξέμαξεν, ἴόι- 
φέ τε εἰς γῆν. καὶ οὕτως ὠπὸ τοῦ ἐρίου καὶ τῆς χ8ο- 
φὺς δρακοντόπους ἄνθρωπος ἐγένετο, ᾿Εφιχθόνιος 
τοὔνομα. τοῦτ οὖν ἐνταῦθά φησιν, ὅτι ᾿Αθηναῖοι 
τοῦτον Λέγουσι γενέσθαι παρ αὐτοῖς αὐτόχθονα. 
b, 5. παραδείγµατα νῦν, ὥς φησι Πρόκλος, τὰς εἰκό- 
νας καλεῖ, ἐπείπερ αὗται γίγνονται παραδείγματα τοῖς 

ἀπ᾽ αὐτῶν ἀὠναπεμπομένοις, καὶ δι) αὐτῶν τὰ πρώτα 
γεγνώσκουσιν. 
94. µαθήµατα] γεωμετρία, ἀστρονομία, λογιστική, 

ἀριθμητική, καὶ αἲ ταύταις συγγενεῖς. 
30. Κὐρώπη κέκληται ἀπὸ Εὐρώπης τῆς ᾿γήνορος 

ἡ Φοίνικος ἢ Τιευοῦ, Ασία δὲ ἀπὸ Ασίας τῆς Οὐρα- 
»οῦ καὶ Γῆς, Αιβύη δὲ ἀπὸ 4ιβύης τῆς ᾿Επάφου, 
βασιλέως Αὐγύπτον, καὶ Μέμφεως τῆς Νείλου: οἱ δὲ 

᾽Αμϕιῤῥόης. 

30. ᾽Ατλαντικοῦ πελάγους] τὸν Ἡρακλέα λόγος πολλὰς 
ἀβάτους διαπορευθέντα εἰς τὸν "άτλαντα, τὸ ὄρος, ἐξ 
οὗ καὶ τὺ πέλαγος ὠνομάσθαι, ἐλθεῖν' ὃ ἐξ "ατλαν- 
τος τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Κλετοῦς καλεῖται, ὃ διὰ 

τὸ ὕψος ἐπ᾽ αὐτοῦ φέρεσθαί φασι τὸν οὐρανύν. καὶ 
7ὰρ τοῦ αἰθέρος αὐτοῦ λέγει ΠΜάρκελος τὴν τοῦδε 
ψαύειν κορυφήν, καὶ σκιὰν ἐκπέμπειν ἄχρι πεντακισ- 
χιλίων σταδίων: ἀπὸ γὰρ 9’ ὥρας ἡμερινῆς κρύπτε- 
σθαι τὸν ἤλιον ὑπ αὐτοῦ µέχρι τελέας καταδύσεως. 
καὶ ὁ "θως ἐπὶ ἑπτακοσίους σεαδίους ἕως 4ήμνου 
σχιάξει. Πτκολεμαῖος δὲ τὰ Σεληναῖα ὄρη τὸ ὄψος 
ἄπλετον ἔχειν φησί. καὶ Αριστοτέλης τοῦ Καυκάσου 
τὴν κορυφὴν τὸ τρίτον μετὰ δυσμὰς καὶ τὸ τρίτον 

πρὸ ἀνατολῶν µέρος τῆς νυκεὸς ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν 
ἀπτίνων κατανγάζεσθαι. 

39. Ἡρακλέους σεήλας) Ἡρακλῆς ἦκε μὲν εἰς Ἐφύ- 
Φειαν, Ἡ νῆσόρ ἐστιν Ὠκεανοῦ κειµένη πλησίον, ἢ 
νῦν Γάδειρα καλεῖται, ἐπὶ δὲ τῷ τὰς βοῦς ἀγαγεῖν 
Γηφρυόνου τοῦ λφυσάορος καὶ Καλλιῤῥόης τῆς Ὥκεα- 
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νοῦ, ὃς ἦν τρία σώματα ἔχων συμφνέντα εἰς Ἐν ἀπὸ 
λαγόνος τε καὶ μηρῶν, εἶχε δὲ βοῦς φοινικᾶς, βούκο- 
1ον Εὐρυτίωνα, κύνα φύλακα Ὄρθρον δικέφαλον. 
τὸν Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος. δν Εὐρώπης οὖν πορευ- 
θεὶς 4ιβύης ἐπέβη, καὶ παρεὶθὼν Ταρτησσὺν ἵστησι 5 
μὲν σημεῖα τῆς πορείας ἐπὶ τῶν ὄφρων Εὐρώπης καὶ 
Αιβύης ἀντιστοίχους δύο οτήλας, ἐλαύνει δὲ πρὸς 
Ἐύρυσθέα τὸν Τέρυρθος βασιλέα τὰς βοῦς, ᾗ προσε- 
τάγη ὑπ᾿ αὐτοῦ. 
30, Ἡ δὲ νῆσος) ὅτι μὲν ἐγένεο τοιαύτη τις νῆσος ιο 207 

καὶ τηλικαύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούνταν τὰ 
περὶ τῆς ἔξω Δαλάσσης. εἶναι γὰρ καὶ ἐν τοῖς αὐτῶν 
χθόνοις ἐπτὰ μὲν νήσους ἐν ἐκείνω τῷ πελάγει Περσε- 

φόνης ἱεράς, τρεῖς δὲ ἄλλας ἁπλίτους, τὴν μὲν ΓΠΠού- 
τωνος, τὴν δὲ "μμωνος, µέσην δὲ τούτων ἄλλην Πο- 16 
σειδῶνος χιλίων σταδίων τὸ μέγεθος, καὶ τοὺς οἰκοῦντας 
ἐν αὐτῇ μνήμην ἀπὸ τῶν προγόνων διασώζειν περὶ 
τῆς ᾽Ατλαντίδος, ὄντως γενομένης νήσον ἐκεῖ παµµεγε- 
Φεοτάτης, ἣν ἐπὶ πολλάᾳ περιόδους δυναστεῦσαι πα- 
σῶν τῶν ἐν τῷ ᾽Ατλαντικῷ πελάγει νήσων, Ποσειδῶ- 3ο 
γος καὶ αὐτὴν οὖσαν ἱεράν. ταῦτα μὲν οὖν Μάρκελ]ος 

ἐν τοῖς Αθιοπικοῖς γέγραφεν, ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τῶν Πρό- 
χλου ἐξελόντες παρεθέµεθα. 

708. 3. βασιλέων] δέκα γὰρ βασιλεῖς ἦσαν ἐν αὐτῇ τεχ- 
Φέντες δίδυμοι πεντάκις' καὶ τἆλλα δὴ τὰ ἐνταῦθα 1 
λεγόμενα ἐν τῷ Κριτία διαῤῥήδην ἱστόρηται. Ι1οσει- 
δῶνος δὲ καὶ Κλειτοῦς οὗτοι, ὧν ὁ πρῶτος, ὡς ὁ 
Πρόκλος φησί, Ατλας ἐκαλεῖτο, ἐξ οὗ καὶ ἡ νῆσος 
ὠνόμασεαι. 

δ. Αἴγυπτος κέκληται ἀπὸ Αἰγύπτου τοῦ Βήλου καὶ ο 
᾽Αγχιῤῥόης τῆς Νείλου, τοῦ βασιλέως Αἡγυπτίων. τοῦ- 

τον ὁ πατὴρ ἐν Αραβία κατοικίξει' ὁ δὲ κακασερεφά- 
µένος τὴν ΠΜελαμπόδων χώραν ἀφ' ἑαυτοῦ ὠνόμασεν 
Αἴγυπτον. εν 

6. Τυῤῥηνία δὲ ἀπὸ Τοῤῥηνοῦ τοῦ "Αγρωνος τοῦ 16 
Arvog τοῦ 4υδοῦ, καὶ δὴ καὶ τὸ Τυῤῥηνικὸν πέλα- 208 

γος. οὗτος κατὰ χρησμὸν ἐκ νδίας ἁπάρας εἰς τούσ- 
ὅε ἀφίκετο τοὺς τόπους, ἐκ Σαρδοῦς τε τῆς αὐτοῦ 
γυναικός, ἀφ᾽ ἧς καὶ κατὰ {υδίαν Σάρδεις ἡ πόλις, καὶ 

ἡ ἀργυρόφ]εφ νῆσος τὸ πρὶν Σαρδὼ νῦν ὀνομάζεται. 40 
18. Πρόκλον. ὅτι ὅπου ἅμα σεισμῷ γίνεται κατα- 

Ἀλνσμός, κῦμα τούτου τοῦ πάθους αἴειον. ὅταν γὰρ 

τὸ τὸν σεισμὸν ποιοῦν πνεῦμα µηδέπω ῥέον ὑπὸ γῆν, 
τὴν θάλατταν ὑπό τινος ἐναντίου πνεύματος αὐτῷ 
κιρουµένην, ἐξ ἐναντίας φερόµενον ἁπῶσαι μὲν εἰς 46 

εοὐπίσω μὴ ὀυνηθῇ διὰ τὸν προωθοῦντα ἄνεμον αὐ- 438 ΄ 
τήν, ἱἹστᾷ δὲ καὶ ἐμποδίζον αὐτῆς τὴν πρόοδον αἴτι- 
ον γίγνηται τοῦ πο]λὴν ὠθουμένην ὑπὸ τοῦ ἐναντίου 
τούτῳ πνεύματος αθροισθῆναι, τότε δή, πολλῆς τῆς 

3. φοινικὰς ὃ. -- 5. Ὄρθρον Baiterus: Ὄρθον b. Ο{. Heslodi Τλεοκ. 393. 309. -- 13. αὐτῶν h. — 21. Άγχι- 
ρύης b. 
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Θαλάττης γενομένης διά τὸ ἀπ ἑναντίας ὠθοῦν, 
αὐτὸ μὲν ὑπὸ γῆν ἴδυ, τὴς ῥοῆς ἀθρύας ἐπιχυθείσης, 
καὶ ἐποίησε τὸν σεισµόν, ἡ δὲ θάλασσα ἐπέκλυσε τὸν 
τόπον. τοῦτον γὰρ τὸν τρύπον καὶ περὶ Αχαίαν γενέ- 

3. σθαι τὸν σεισμὸν ἅμα καὶ τὴν τοῦ κύματος ἴφοδον 
τοῦ ἐπικλύσαντος τὰς παραθαλασσίους πόλεις, Βοῦραν 

καὶ Ελίκην. 
33, κάρτα, λίαν, µεγάλως. 

33. τοῦτο καὶ οἱ τοὺς ἐκείνῃ τόπους ἱσεοροῦντες λέ- 

1ο. Ἅγουσν, ὧς πάντα τεναγώδη τὸν ἐκεῖ εἶναι χῶρον. τέ- 
γαγος δέ ἔστιν Ὀύᾳφ τις ἐπιπολάζονεος ὕδατος οὐ 
πολλοῦ καὶ βοτάνης ἐπιφαινομένης τούτῳ, ἢ πηλώδη 
πελάγη, ἢ διάβροχοι ἢ κάθνγροι τόποι. 

713, 398. Ἀλομένην φησὶν ὁ Σιμπλίκιος καὶ Όσοι ὄυνηγο- 
16. ροῦσι τῷ Πλάτωνε, τοῦ ᾽Αρωτοτέλους εἰλουμένην ἀνα- 

γιρώσκοντος κὠκ τούτου τὸν Πἱάτωνα ταῖς εὐθύναις 

ὑπάγοντος τὴν γῆν εἰλείσθαι καὶ σερέφεσθαι φά: 
σκοντα. Ί. 

Τ18), 97. πλόχανόν ἐστι πλέγμα, ᾧ ὁ οἵτος καθαίρεται. 
0729, 2. λέμμα φλοιός, λέπισμα. 

731, 37. τὰ στηρίγματα τῆς πηγνυµένης νεὼς δρυύχους 
φασίν. 

Τ949)8, 94. εὐρῶτος) σεσηπυίας ὑγρότητος, 

33, σφακελισµός ἔσει σῆψις μνελοῦ, καὶ σφάκελος ἡ 
3 μετὰ οπασμοῦ τῆς χοἱῆς πρύεαιᾳ. ὁ δὲ απασμὸς οὗτος 

μετὰ φλεγμονῆς. ἰαεροὶ δὲ τὴν µελανίαν ἢ τὴν σφυ- 
ὁρὰν ὀδύνην, ἔνιοι δὲ τὴν τῶν ὁὀστέων σῆψιν. λέγεται 

δὲ καὶ ὁ σφυγμὸς καὶ ὁ παλμός. ἁλὰ καὶ ὁ µέσος 

τῆς χειρὸς δάκευλος. 
30[Νοα aliena fortasso ab hoe loeo, quao οοάος Paris. 

Ἐομ. 1835 (5. 37. τ. -- 46. v.) habet pro ΠΠ] Procli 

Jed. Basil. prim. p. 374, 33 — 388, 18) ὅλοις τὴν αὖὐ- 
τὴν — εἰσὶν αἲ ἰδιότητες. 

κκ ωνν ολλ οὐδὲ τὸ νῦν ἀθρόον καθ δία αὐτὰ 
3. τὰ σεοιχεῖα μὴ φθείρεσθαι, ἀλλά κατ’ εἶδος τὰ αὐτὰ 

µένειν, ἀπόδειξίς ἐσει τοῦ καὶ παντεὶῶς µηδέποτε 
τὰ ὅλα σεοιχεῖα φθαρήσεσθαι. ἀνάγκη γάρ, ἕως ἂν 
ᾖ ὁ κόσμος, ἕκαστον τῶν τοῦ κόσμου στοιχείων, ἐξ 
ὧν τὸ εἶναι ὁ κόσμος ἔχει, ὅλον καθ᾽ ὅλον αὐεὸ κατ᾿ 

1. εἶδος σώζεσθαι. καὶ γὰρ ἕως ἂν ἡ οὐχία μένῃ οἰκία, 
δεῖ καὶ τὰ ἐξ ὧν σύγκειεαι καθ’ ὕλα αὐτὰ µένειν κατ’ 
εἶδος τὰ αὐτά, λέγω δὴ ἀέδους, ἑύλα καὶ τὰ λοιπά, 
κῶν κατὰ µέρη φθείρωνται οἵ τε λίθοι καὶ τὰ ξύλα, 
ὡς καὶ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ ἐδείξαμεν. καὶ ἐν 
ὅσῳ τῶν ὄντων ἦν ὁ Σωκράτης, ἀνάγκη ἦν καὶ τὰ 
τούτου µέρη κατ’ εἶδος σώζεσθαι, σάρκας φημὶ καὶ 
αἷμα καὶ ὁστᾶ καὶ τὰ λοιπά μόρια, κἂν κατὰ µέρη 
ἄλλα μὲν ἐφθείρετο ἄλλα δὲ ἐγίγνετο, εἶπερ ἐν γενέ- 
σει καὶ φθορᾷ τὸ εἶναι οἱ ὄνθρωποι ἔόχομεν. οὐ τὸ 

κο μὴ φθείρεσθαι οὖν νῦν κατ εἶδος τὰς τῶν στοιχείων 
ὁλότητας, τοῦτο ἀπόδειξίς ἐσει τοῦ ἄφθαρτον εἶναι 
τὸν κόσμον, ἆλλ᾽ εἰ διὰ λόγου δειχθείη µηδένα λόγον 
᾽γενέσεως καὶ φθορᾶς ἔχοντα. νῦν δὲ τούὐναντίον ἅπαν 
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ᾗ τε τῶν μερῶν ἁπάντων φθορὰ καὶ γένεσις καὶ τῶν 

ὁλοτήτων κατ ἀριθμὸν ἐξαλλαγὴ καὶ τὸ ἐναντίαις 
καὶ φθαρτικαῖς αἀλλήλων ποιύτησι χαραωκτηρίζεσθαι τὸ 

γενητὰ εἶναι καὶ φθαρτὰ καὶ τῶν στοιχείων ἕκασευν 
καὶ τὸν ἐκ τούτων συνεστῶτα κόσμον λέγειν ἡμᾶς ἀναγ- 5 
κάξει. εἰ γάρ αἲ γενέσεις καὶ αἱ φθοραὶ τῶν ἐνανείων, 
ἐναντία δὲ τὰ ἐναντίας ἔχοντα ποιότητας, ἐναντίαις δὲ 

ποιότησιν αἱ τῶν στοιχείων ὁλύτητες χαρακτηρίζονται, 

καὶ αἱ ὁλύτητες ἄρα τῶν στοιχείων γενέαε τε καὶ 
φθορᾷ ὑποπεπτώκασιν. ἁμοειδεῖς γάρ εἶσι καὶ αἱ τῶν ιο 
στοιχείων ὀλύτητες τοῖς ἐδίοις µέρεσιν. ἧς γὰρ οὐσίας 

ἐοτὶ τὸ ὅλον ὕδωρ ὡς ὕδωρ, τῆς αὐτῆς ἐστὶ καὶ τὸ 
μερικὸν ὕδωρ' ἡὑγρὸν γὰρ καὶ Φυχρὸν καὶ τὸ ὅλον 
ὕδωρ ἐστὶ καὶ τὸ µέρος ὁμοίως Θερμὸν καὶ ὑγρὸν 
κατὰ φύσιν. ἀλλὰ δὴ καὶ ὅλος ὁ ἀήρ, ὧς καὶ τὸ 15 
µέρος. Βερμόν τε καὶ ξηρὸν τὸ πῦρ, ἔηρόν τε καὶ 

φυχρὺν ἡ γῆ κατὰ τὺν αὐτὸν τρόπον. εἰ οὖν αὗται 
αἱ ποιότητες ἐναντίαι οὖσαι γενέσεώς εὖσι καὶ φθορᾶς 
τοῖς µέρεσι τῶν στοιχείων αὐείαι, αἳ αὐταὶ δὲ αὗται 
ποιύτητες ἀπαραλλάκτως καὶ τὰς λοιπὰς ὁλότητας τῶν 30 

στοιχείων εἰδοποιοῦσιν ὥσπερ καὶ τὰ µέρη, καὶ αἱ ὁλό- 
τητες ἄρα τῶν στοιχείων γενηταὶ εἶεν ἂν καὶ φθαρταί, 

ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὰ µέρη. τοῦ γὰρ τῆς φθορᾶς αἰ- 
τίου, λέγω δὴ τῶν ἐναντίων δυνάµεων, ὁμοίως ἔν τε 
τοῖς µέρεσι καὶ ἐν τοῖς ὅλοις θεωρουμένου, εἰς ἡ ἆπο- 15 
πλήρωσις τὰ μὲν µέρη γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι λέγειν, 

τὰ δὲ ὅλα µηκέει; πῶς δὲ οὐχὶ τοῖς µέρεσι τὰ αὐτὰ 

πάσχειν καὶ τὰ ὅλα ἀνάγκη, τοῦ τῆς γενέσεως καὶ 
φθορᾶς αἰτίον ἐν ἑκατέρῳ Φεωρονμένου; τῶν δὲ ὅλων 
στοιχείων γενητῶν εἶναι καὶ φθαρτῶν ἀποδεδειγμένων, 0 
καὶ τὸν ἐξ αὐτῶν συγκείµενον κόσμον γενητὸν εἶναι 
καὶ φθαρτὸν ἀνάγκη. τούτων γὰρ φθειροµένων σώ- 
ζεσθαι τὸν ἐκ τούτων ουγκείµενον κόσμον ἀδύνατον. 
τῶν γὰρ στοιχείων, ἐξ ὧν ἐσεν ἕκαστον, φθειροµέ- 
νῶν καὶ αὐτὸ φθείρεσθαι ἀναγκαῖον. δει μὲν οὖν οὗ αν 
τὰ µέρη γενητὰ εἴη καὶ φθαρτά, καὶ αὐτὸ γενητὸν 
εἶναι καὶ φθαρτὸν ἀνάγκη, καὶ ὅτι καὶ αἳ τῶν στοι- 
χείων ὁλότητες καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἐκ εούτων συγκεί- 
µενος κόσμος γενητός ἐσει καὶ φθαρτύς, δέδεικεαι διά 

τῶν εἰρημένων" Ότι δὲ γελοίως ὁ Πρόκλος τὰ ὁπωσοῦν «0 439 
γινόμενα καὶ φθειρόµενα οὐκ εἶναί φησι τοῦ παντὸς 
µέρη, ἤδη μὶν πρὸ βραχέος ἐδείξαμεν, καὶ νῦν δὲ 

τὸν λόγον ἐπαναλαβόντες δείκνυµεν τὸν τρόπον τοῦ- 

τον. πρῶτον οὖν ἔστω κατ αὐτὸν τὰ ἐκ τῶν στοιχεί- 
ὧν συγκείµενα τῶν ζώων σώματα Ὠποεελέσματα εἶναι ο 
τοῦ παντὺς καὶ οὐ µέρη. ταῦτα γὰρ ὑπὸ τῶν κατ 
οὐρανὸν Φεῶν γίνεσθαί φησιν ὁ Πλάτων δανειζοµένων 
ἐκ τοῦ κόσμου μόρια ὡς ἀποδοθησόμενα πάλιν. ὅτε 
δὲ τὰ στοιχεῖα µέρη ἐσεὶ τοῦ κόσμου, καὶ αὐτὸς ἆμο- 
λογεῖ. καὶ ἐπιστῆσαι χρή, Όπερ καὶ πρότερον εἶπον, 50 
ὅτι καὶ τὰ τῶν στοιχείων µέρη τὰ ἐκ τοῦ παντὸς δε- 
δανεισµένα εἰς γένεσιν τῶν ζώων καὶ αὐτὰ μόρια 
εἶναι τοῦ κύσμου φησὶ παρὰ Πλάτωνος λαβὼν ὁ Πρό- 
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κλος. εἰ μὲν οὖν µόνα τὰ σύνθετα ἦν τὰ γινόμενὰ 
καὶ φθειρόµενα, ἴσως ἂν παφακρούσασθαι τοὺς ἁπλου- 

στέρους ὁ λόγος ἠδύνατο, ὡς ἀποτιλίσματα τοῦ κό- 

σµου εἰσὶ καὶ οὐ µέρη τὰ γενητὰ καὶ φθαρτὰ πάντα" 

εἰ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ µέρη τῶν στοιχείων γίνεταί τε καὶ 
φθείρεεαι, εἶπερ εἰς ἄλληλα μεταβάλλει καὶ ἐξ ὕδατος 
φθειροµένου αὴρ γίνεται καὶ ἐξ «έρος πάλιν ὕδωρ 

καὶ ἐκ πάντων πάντα, ὅῆλον ὅτι καὶ τὰ τῶν στοι- 

χείων µέρη γίνεταί τε καὶ φθείρεται. εἰ οὖν τὰ τῶν 

στοιχείων µέρη γενητὰ ὄντα καὶ φθαρτά καὶ τοῦ ὅλου 

κόσμου ἐστεὶ μόρια, ὡς Πλάτων τε καὶ Πρόκλος φη- 
σίν, οὐκ ἄρα τὰ ὁπωσοῦν γινόμενα καὶ φθειρόμενα 

ἀποτελέσματά ἐστι τοῦ κόσμου καὶ οὐ µέρη. τὸ γὰρ 
µόφιον τοῦ μέρους ἐπὶ τῶν ὁμοιομερῶν μάλιστα τῷ 
ποσῷ μύνῳ καὶ οὐ τῷ εἶδει διενήνοχεν. οὐδεὶς ὅ' ἂν 

οἶμαι νοῦν ἴχων τῷ ποσῷ τὸ εἶναι τάδε τοῦδε µέρος 
ἢ μὴ εἶναι κρίνειεν. εἰ γὰρ τῆς θύρας µερίς ἐστιν 

ἦδε ἡ σανίς, καὶ τὸ τῆς σανίδος ἄρα µέρος ες θύ- 
ῥας ἐστὶ µέρος. τὸ γὰρ μικρὸν ξύλον τῷ μεγίότῳ ἐατὶν 

ὁμοειδές, ᾗ ξύλον ἐοτίν. ὁμοιομερῇ δὲ καὶ τὰ στοι- 
χεῖα εἶναι ὠμολόγηται, ὁ γὰρ μερικὸς «ὴρ τοῦ ὕλου 
ἄέρος καε᾽ αὐτὴν τὴν τοῦ ἀέρος φύσιν τῷ ποσῷ µό- 
»ον καὶ οὐ τῇ οὐσίᾳ ἄμενήνοχεν. ὁμοίως καὶ εὐ στοι- 
χειώδες πῦρ τῷ μέρει τὸ ὅλον εἲς αὐτῆς κεκοινώνηκε 
φύσεως, τῆς ἐπισυμβαιρούσης ἔξωθεν τοῖρ στοιχείοις 
ποιότητος ἐκ τῆς ἀλήλων ἐπιμιξίας οὐκ εἰς τὸν τῆς 
οὐσίας αὐτῶν ἀναφερομένης λόγον. κἂν γὰρ ἄλλη 
ἅλλῳ ὕδατι ποιότης ἐπιμίγνυται (τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν 
ἐστὶ γλυκέα, τὰ δὲ πικρά, τὰ δὲ ἀλμνρώ), ἀλλ ἔξω- 
Φεν ταῦτα ἐκ τῆς ἐὑποκειμένης γης τῷ Όδατι συµβέ- 
βηκε, καὶ οὐσίας ὕδατος διαφορὰν οὐκ ἐργάζεται. καὶ 
ἡ φλὸξ δὲ ὑπερβολή τις εἶναι πυρὸς καὶ οὐ τὸ στοι- 
χειώδες πῖρ ὠμολύγηται. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπών ὡσαύ- 
τως. εἰ οὖν τὰ ὅλα στοιχεία ὁμοειδῇ τοῖς ἐδίοις ὑπάρ- 

χουσι µέρεσε, τοῦ δὲ ὅλου κόσμου συμπληρωτικά ἐσειν 
ὡς µέρη αὐτοῦ τὰ σεοιχεῖα, καὶ τὰ τῶν στοιχείων 
ἄφα µέρη, συμπληρωτικὰ ὄντα τῶν ἰδίων ὀλοτήτων, 

καὶ τοῦ ὅλον κόσμου ἐσεὶ συμπληρωτικά, ὡς µέρη αὐ- 

τοῦ ἢ μόρια ὑπάρτοντα. εἰ δὲ τὰ µέρη τῶν στοιχείων 
γενητὰ ὄντα καὶ φθαρτὰ τοῦ ὅλου κόσμου ἐστὶ µέφη, 
οὐκ ἄρα ἅπαντα τὰ γιρόµενα καὶ φθειρόµενα ὥποτε- 

λέσματά ἐσει τοῦ χόσµου καὶ οὐ µέρη. τάχα δὲ ἀἄκρι- 
βέστερὀν τις γυμνάζων τὰ τοιαῦτα καθ Όλου ψευδῆ 
ὄντα τὸν Πρύκλου λόγον εὑρήσει. εἰ γὰρ τὰ τῶν στοι- 
Ἰείων µέρη καὶ τοῦ Όλον κόσμου µέρη ἐσεὶν ἢ μόρια, 

ἐκ τούτων δὲ πώντα τὰ σύνθετα συνίσεηκε σώματα, 
πῶς οὐκ ἀνάγκη καὶ τὰ σύνθιτα πάντα σώματα µέρη 
εἶναι τοῦ κόσμου ἢ μόρια: Θαυμασεὺν γὰρ οἶμαι, εἰ 
τῶν συνθέντων στοιχείων ἕκαστον τὰ τῶν ζώων καὶ 

φυτῶν σώματα, λέγω δὴ τὸ μερικὸν πὺρ καὶ μερικὸν 

ὕδωρ ἤ τε γῇ καὶ ὁ ἀήρ, τοῦ κόσμου ἐστὶ µόφια, τὰ 
δὲ ἐκ τῶν τοῦ κόσµου συγκείµενα μὴ ᾖ τοῦ κόσμου 

μόρια. ὥσπερ γὰρ τὺ τῆς θὗραρ µέρος, φημὶ δὴ τόδε 
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τὸ ξύλον, µέρος ἐσει τοῦ ὅλου ξύλου, φέρε εἰπεῖν τῆς 
δρνὸς ἐξ ᾗς ὠποτέτμηται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ὅλη 

θύρα ἐξ ἀνάγκης ὧς ξὐλον τῆς αὐτῆς ὄρνός ἐσει µέ- 
ρος, οὕτω δή που κατὰ τὸ ἀκόλονθον, εἰ τὰ στοιχεῖα, 
ἐξ ὧν σύγκειται τὰ σύνθετα σώματα, µέρη ἐστὶ τοῦ 6 

παντὺς κύόμου, καὶ τὰ ἐκ τούτων συγκείµενα σύνθετα 

σώματα τοῦ αὐτοῦ κόσμου µέρη εἶναι ἀνάγκη. ἄλλως 
τε καὶ εἰ τὰ σύνθετα σώματα καὶ Όλως τὰ γενητὰ 
καὶ φθαρτά μὴ µέρη εἶναι τοῦ κόσμον ολλὰ ἀποτελέ- 
σµατα ὁ Πλάτων ἠβούλετο, πῶς ἐν Τιμαίῳ φησὶν ὡς ιο 

εἶ μὴ εἴη τὰ θνητὰ τῶν ζώων γένη, ἀτελής ὁ κόσμος 
ἔσεαιι τὸ γάρ ἀεελὶς ἐλλείποντός τινος τῶν εἰς τὴν 

οὐσίαν αὐτοῦ συντελούντων ἀτελές ἐστιν. οὐ γὰρ τὰ 
ἀποτελέσματα τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τέλειον ἢ ἀτελῆ 
πωοιεῖ τὸν ἀποτελοῦντφ, οὔτε κατ οὐσίων οὔτε κατ 0 
αὐτὴν τὴν τοῦ ποιεῖν ἔξιν, ὡς πολλάκις ἐδείξαμεν. 
οὔτε γάρ ὁ μαθητής εὖν διδάσκαλον οὔτε ἡ ναῦς τὸν 

γαυπηγὸν τελειοί τὸν τελείαν τοῦ ναυπηγεῖν τὴν ἕξιν 

ἔχοντα. ὅτι δὲ καὶ εἰ ἐτελειοῦεο τὺ ἀπατε]οῦν ὑπὸ 
τοῦ ἀποτελουμένου, οὐχ ὧς ποιητικὀν αἴτιον ἀτελῆ Ἂν 
φησὶν εἶναι τὸν κόσμον ὁ Πλάτων ἐλλειπύντων τῶν 

Θνητῶν ζώων, ἆλλ ὡς μὴ πάντων τῶν συµπληρωει- 
κῶν αὐτοῦ μερῶν ὑφεσεηκύεων, ἐξ ὧν ἔχει τὸ εἶναι, 
ἐξ αὐτῆς ἴσει συνιδεῖν τῆς λέξεως Πλάτωνος. ἔτι δὲ 

ὁ δημιουφγὺς ἐν Τιμαίῳ {ρ. 43, 10.) πρὸς τοὺς κατ 
οὐρανὸν ἤδη γενοµένους Φεοὺῷ ἀφανεῖς τε καὶ φαινο- 

µένους διαλεγόµενος φησὶ ταῦτα υνῦν οὖν, ὃ λέγω 
πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάθετε. Ὀνητὰ ἴτι τρία 

ἀγένητα. τούτων δὲ καὶ μὴ γενοµένων οὐρανὸς ἀτελής 
ἐσει. τὰ γὰρ πάντα ἐν ἑαυτῷ γίνη ζώων οὐχ ἕξει. 30 
δεῖ δέ, εἰ μέλλει τέλειος ἱκανῶρ εἶνωι. δι ἐμοῦ δὲ 

ταῦτα γενόµενα καὶ βίου µετασχόντα θεος ἑσάζοιτο 
ἂν. ἵνα οὖν θνητά τε ᾗ, τὸ εε πᾶν τόδε ὄντως πᾶν 
ᾗ, τρέπεσθε κατὰ φύσιν ἡμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν Ὀνητῶν 
ζώων δηµιουργίαν, μιμούμενοι τὴν ἐμῆν δύναμιν περὶ 15 

τὴν ὑμετέραν γένεσιν.Ἡ οκοπεῖν ἄξιον ὡς τῶν θνητῶν 
ζωων µή γενοµένων, ἐνύδρων τε καὶ χερσαίων καὶ 

ἀερίων (ταῦτα γὰρ λέγει τρία γένη), τὺν οὐρανὸν 
εἶναί φησιν ὁ Πλάτων ἀτελῆ, οὐρανὸν συνήθως τὸν 
κόσμον καλῶν, οὕτω γὰρ ἐν ἀρτῇ (ρ. 38, 7.) εἶπεν 40 

»ὁ δὲ πᾶς οὐρανὸφ ἢ κύσµος ἢ καὶ ἄλλο ὅτι ποτὲ 
ὀνομαξόμενος μάλιστα ἂν δέχοιο, τοῦτο ἡμῖν ὤνο- 
µάσθω,α καὶ ἐν [Πολιτικῷ πάλιν υὸν δὴ οὐρανὸν ἢ 
κόσμον ἐπαωφομάκαμεν.« εἰ οὖν τέλειον μέν ἐστιν ᾧ 
μηδὶν τῶν μερῶν ἐλλείπει, ἐλλειπύνεων δὲ τῶν Όνη- 5 

τῶν ζώων ατελὴς ὁ πόσµος, µέρη ἄρα τοῦ κόσμου 

ἐστὶ τὰ θνητὰ ζώα. εἰ γὰρ μὴ ἦν τοῦ κόσμου τὰ 
θνητὰ ζώα, μὴ Τενομένων δηλονόει τῶν θνητών 
ζώων, οὐδὲν ἂν τῷ κόσμῳ µέρος ἐγέλιπεν. πῶς οὖν 

οὐδενὸς μέρους ἐλλείποντος ἀτελὴς εἶναι ὁ κόσμος (ο 

ἔμελλε, τῶν θνητῶν ζώων μὴ γενομένων; κατανοεῖν 
δὲ πάλιν ἄξιον πῶς οὐκ εἶπεν ὁ Πλώεων νεούτων δὶ 
μὴ γενοµένων ὑμεῖρ ἀτελεῖᾳ ἐοτὶ οἱ δημιουργοῦνεες 
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αὐτά, διὰ τὸ ἀτελὶς εἶναι τὸ ἀποτελοῦν μὴ ὄντας τοῦ 
ἀποτελέσματος,« ἀλλ ποὐρανὺς ἀτελὴς ἴσταια τουτέστεν 
ὁ κόσμος. τὰ γὰρ πάντα ἐν αὐεῷ ἐσεὶ γένη τῶν ζώων. 
τὰ γὰρ µέρη ὑπὸ τοῦ ὅλου καὶ παντὸς περιέχεται. 

ὅλον δέ ἐστι καὶ πᾶν τὸ ἐκ πάντων τῶν μερών αἡ- 
τοῦ ουγκείµενον. εἰ δέ τι τῶν μερῶν ἐλλείφοι, οὐκέτι 

τὸ ὅλον ἐστὶν ὅλον οὐδὲ τὸ πᾶν ἔτι ἐστὶ πᾶν. εἰ γὰρ 
τῷ ἀνδριάνει ποὺς ἐλλείφοι, οὐκέτι ἔσται Όλος ἂν- 
δριάς, οὐδ᾽ εἰ τοῦ δήµου φέρε τοῦ τῶν ᾿Αθηναίων 
τινὲς ἀπολείπονται, ὅλος ἴτι ἐστῖν ὁ τῶν ᾿θηναίων 

δῆμος. εὖ οὖν προσεάσσει ὁ δημιουργὸς τὰ θνητὰ 
ζώα γενέσθαι, ἵνα τὸ πᾶν τόδε ὄντως πᾶν ᾖ, δήλον 
ἄρα ὅτι, εἰ μὴ γεγόνει τὰ θνητὰ ζῶα, οὐκέτι τὸ 
πᾶν τόδε ὄντως πᾶν ἦν. οὐκοῦν εὖ τὸ πᾶν ἑλλείπον- 
τός τινος τῶν μερῶν οὐκέτι ἐσεὶ πάν, ος ἐδείξαμεν, 
μὴ γενοµένων δὲ τῶν Θνητῶν ζώων τὸ πᾶν τόδε οὖκ 
ἦν ὄντως πᾶν, ὡς Πλάτων φησί, δῆλον ἄρα ὅτι µέ- 
ρος εἶναι τοῦ παντὸς τὰ θνητὰ ζώα ὁ Πλάτων βού- 

εται. καὶ τί µοι δεῖ συλλογισμῶν, ἐξὺν διαῤῥήδην 
παραθέσθαι βοῶντα Πλάτωνα ὡς µέρη τοῦ κόσμον 
εἰσὶ πάντα τὰ ἐν τῷ κύσμῳ ζώα, καθ’ ἓν τε ἕκαστον 
αὐτῶν καὶ κατὰ γένη, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ὁρατὰ 

σώματα: ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ Τιμαίῳ πρὸ τῶν προκειµέ- 
2ωμ ῥημάτων περί τε τοῦ κύόμου καὶ τοῦ πρὸς ὃ γέ- 

Ύονε παραδείγματος εαῦτά φησι» ὁ ΠΠάτων ἐπὶ λέ- 

ἔεως τούτου δὲ ὑπάρχοντος αὖ τὰ τούτοις ἐφεξῆς 
ἡμῖν λεκτέον τῇ τῶν ζώων αὐτῶν εἰς ὁμοιότητα ὁ 

ξυνιστὰς ξυνέστησε τῶν μὲν µέρους ἤδη πεφυκύτων 
μηδενὶ καταξιώσωµεν’' ἀτελεῖ γὰρ ἐοικὺς οὐδέν ποτε 
ἂν γένοιτο καλόν’ οὗ δέ ἐστι τὰ ἄλλα ζῶα καθ ἓν 
καὶ κατὰ γένη µόρια εἶναι, τούτω πάντων ὁμοιότατον 
αὐτὸν τιθῶμεν. τὰ μὲν γὰρ δὴ νοητὰ ζῶα ἐκεῖνο ἐν 
ἑαυτῷ περιλαβὺν ἔχει, καθάπερ ὅδε ὁ κόσμος ὅσα τε 
ἄλλα θρέμματα ἐυνέστηκεν ὁρατώ. τῷ γὰρ τῶν νοου- 
µένων καλλίσεῳ καὶ κατὰ πάντα τελείῳ μάλιστα αὐ- 
τὸν ὁ Δεὸς ὁμοιῶσαι βονληθεὶς ζῶον ἓν ὁρατόν, ὅσα 
αὐτοῦ πάντα κατὰ φύσιν ξυγγενῆ ζῶα ἐνεὸς αὐτοῦ 
ἔχον, ξυνέστηκεν. εἰ καθάπερ τὸ τοῦ κόσμου παρά- 

δειγµα πάντα τὰ νοητὰ ζῶα ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει, 
οὕτω καὶ ὁ κόσμος ἡμᾶς περιέχει καὶ ὅσα ἄλλα θρέµ- 
µατα ξυνέστηκεν ὁρατά, τὰ δὲ νοητὰ ζώα καθ ἓν 
καὶ κατὰ γένη µόριά ἐστιν ἐκείνου τοῦ ζώου, πρὺς ὃ 
παράδειγµα ὁ κόσμος γέγονε, καὶ ἡμεῖς ἄρα καὶ τὰ 
λοιπὰ ορατά καθ ἓν καὶ κατὰ γένη µέρη ἐσεὶ κατὰ 

Πλάτωνα τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς κόσμον. εἰ γάρ, ὡς 
ἔχει τὸ ὅλον παφάδειγµα πρὸς τὴν Όλην εἰκόνα, του- 
τέστι τὸν κόσμον, οὕτως ἔχει καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ παρα- 
δείγματος περιεχόμενα νοητὰ ζῶα πρὸς τὰ ὑπὸ τῆς 
εἰκόνος περιεχόμενα αἰσθητὸ ζώα, καὶ ἐναλλὰξ ἄρα, 
ὡς ἴχει τὰ ὑπὸ τοῦ παραδείγματος περιεχόμενα νοητὰ 
ζώα πρὸς αὐτό, οὕτως ἔχει καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ κόσμου 
περιεχόμενα αἰσθητὰ ζῶα πρὸς αὐτόν. εἰ οὖν τὰ ὑπὸ 
τοῦ παραδείγματος περιεχόμενα νοητὰ ζῶα µέρη αὐ- 
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τοῦ ἐσεὶ καθ’ Ἑν καὶ κατὰ γένη, καὶ τὰ ὑπὺ τῆς εἰ- 
κόνος ὥρα [λέγω δὴ τοῦ κύσμου) περιεχόμενα ζῶα 
µέρη αὐτοῦ ἐσεὶ καθ Ἐν καὶ κατὰ γένη. καὶ σκόπει 
ας οὐ µόνον τὰ γένη τῶν ζώων µέρη εἶναί φησι τοῦ 

παντὺς κύσµου, ἀλλὰ καὶ καθ’ ἓν ἕκαστον αὐεὺ μύ- ὅ 
νον, οἷον Σωκράτην καὶ Πλάτωνα καὶ τόνδε τὸν ἵπ- 
πον καὶ τύνδε τὸν λίθον, καὶ µέρη συγγενῆ αὐτοῦ 
κατὰ φύσιν ὑπάρχοντα, ὡς ἠκούσαμεν Πλάτωνος λέ- 
γοντος, καὶ οὐκ ἔπφνία καὶ ξένα τῆς τοῦ οὐρανοῦ 

φύσεως, ἄλλο τι ὄντος παρὰ τὴν τῶν στοιχείων φύ- 10 

σιν, ἐξ ὧν τὰ ὁρατὰ πάντα συνέστηκεν, ὡς νῦν ἡμᾶς 
παρακρούεται ὧς (ὁτ} ἐν προσχήµατι τοῦ ὑφηγεῖσθαι 
τὰ Πλάτωνος ἔκφυλα μὲν τῷ ὄντι καὶ ξένα τῆς ἐκείνου 
διδασκαλίας ἡμῖν ἐπεισάγων, αὐτῇ δὲ τῇ 'ἀθετήσει 
τῶν αὐτοῦ δογμάτων αὐτὸν ἐφυβρίζων. οὔτε γὰρ σν- 16 
σχιάσαι δεδύνηται τὴν ἀλήθειαν, καὶ αὐτῷ τῷ φαί- 
νεσθαι μὴ ἀρεσκόμενος τοῖς ἐπὸ τοῦ Πλάτωνος ἔναρ- 
}ῶς εἰρημένοις φανερῶς αὐτὸν ἐφυβρίζων φαίνεται. 

Ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον. καιρὸς ὅ ἂν εἴη λοιπὸν - 
ἀναγνῶναι ῥήματα Πλάτωνος, δι ὧν ἄνευ πάσης ὁμ- 30 
φιβολίας καὶ ἐπικρύφεως ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
τὸ οὐράνιον σώμα ουγίστησιν, εἶτα ἐφεξῆς καὶ τὰς 

τῶν ἄλλων φιλοσόφων περὶ αὐτοῦ μαρτυρίας παρα- 
Φέσθαι. υάιὰ ταῖτα οὔτε δύο οὔτε ἀπείρους — 

οὐδὲ δύναμιν ἔξωθεν ὑπολιπών.« (ρ. 51, 11. -- 39, 7.) 15 

ει μὲν οὖν ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ µόνων στοιχείων 

ὃ τε οὐρανὸς καὶ ὁ κύσµος ἅπας συνίστηκε, σαφῶς 
ἠκούσαμεν ΓΠλάκωνος λέγοντος καὶ τὴν αἰτίαν ἄκρι- 
βῶς διεξιόντος. ἐπεὶ γὰρ ἐκ τῶν ἐνανειωτάτων ὁ κό- 
σµος συνέστηκε, πυρός τε καὶ γῆς καὶ φύσει καὶ τό- 30 
ποις διεστηκότων, τὰ δὲ ἐναντία (φησίν) ἐνοῦσθαι 
ἀλλήλοις οὐ πέφυκεν, δει τινὸς µεσότητος τῆς συνδε- 
ούσης καὶ εἰς µίαν ἔνωσιν καὶ ὁμολογίαν τὸ πᾶν συν- 
αγούσης. ἀλλ ἐπειδὴ στερεὰ ταῦτά ἐστι καὶ οὐκ ἐπί- 
πεδα, ἀδύνατορ (φησί) μιᾷ ταῦτα συνδεῖσθαι µεσό- 15 
τητι. διὰ τοῦτο οὖν δύο µεσοτήτων (φησίν) ἐδέησεν, 
ἀέρος τε καὶ ὕδατος. τὴν μὲν οὖν μαθηματικωτέραν 
τούτων ἐξήγησιν λεγέτωσαν ἕτεροι' ἡμεῖς δὲ τὴν φυσι- 
κωτέραν ἐκτιθέμενοι φαμὲν ὥς ὅτι µεσότητες ὄντα πυ- 
φός τε καὶ γῆς ἀήρ τε καὶ ὕδωρ, εἰ καὶ ἐναντιοῦται μι 
τῷ αέρι τὸ πῦρ, καθὺ τὸ μὲν ξηρόν ἐστιν ὁ δὲ ὑγρός, 
ἁλλ’ οὖν συνδεῖται πρὸς ἄλληλα ταῦτα τῇ τοῦ θΘερμοῦ 
κοινωνία: ἄμφω γὰρ κατὰ φύσιν ἐσεὶ θερμώ. πάλιν 

αὖ πρὺς ὕδωρ φυχρὸν ὃν Θερμὸς ὧν ὁ ἀὴρ µαχόμε- 
ος, τῇ ὑγρᾷ πρὸς αὐτὸ κοινωνῶν ποιότητι καὶ δὲ {5 
ἑανυτοῦ μέσου καὶ τῷ ὕδατι τὴν πρὸς τὸ πῦρ χαρίζεται 
Ένωσιν. ὑμοίως τὸ ὕδωρ ὑγρὸν ὃν καὶ τῇ γῇ ξηρᾷ 
οὔσῃ πολεμοῦν, τῇ ταυτότητι τῆς ψυχρᾶς ποιότητος 
τὴν πρὸς αὐτὴν φιλίαν ἀσπάξεται, καὶ δι ἑαντοῦ 
πρὸς τὸν ἄέρα καὶ δι᾽ ἐκείνου πρὸς τὸ πρ αὐτὴν συν- ꝙ 
άπτει, καὶ αὐτὴ δὲ ἡ γῆ, ψνχρὰ οὖσα καὶ ταύτῃ 
τῷ πυρὶ Θερμῷ ὄντι ἀνεικειμένη τε καὶ πολεμοῦσα, 
τῇ κοινωνίᾳ τῆς ξηρᾶς ἑνοῦται δυνάμεως, καὶ τὸ 
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ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα, καθὸ ὑγρά ἐατι, ξηρῶ ὄντι τῷ 
πυρὶ µαχόμενα δι ἑαυτῆς μέσης συνάπτει. καὶ ὕπερ 
ἐστὶ τοῖς ἄκροις τὰ µέσα, τοῦτ' αὖ πάλιν τοῖς µέσοις 
τὰ ἄκρα γίνεται. αννδέων γὰρ ὁ ἀὴρ θερμὺς ὢν ψν- 
χρὰν οὖσαν τὴν γῆν δι ἑαυτοῦ μέσου πρὸς τὴν τοῦ 

πυρὸς θερμότητα, καὶ συναπτύµενος αὐτὸς πρὸς τὴν 
γῆν διὰ μέσον τοῦ ὕδατος [ὑγρὰ γὰρ ἄμφω, ἀὴρ καὶ 
ὕδωρ), πάλιν αὐτὸς ὁ ἀὴρ ὑγρὸς ὢν διὰ µέσης τῆς 

γῆς πρὸς τὴν τοῦ πυρὸς συμφωνεῖ ξηρότητα᾽ ξηφὰ 
γὰρ πῦρ τε καὶ γή. πρὸς δὲ τούτοις τὸ ἴδωφ φυχρὸν 

ὂν καὶ ὑγρὸν κατὰ μὶν τὸ Φερμὸν δι ἄέρος μέσου, 
κατὰ δὲ τὸ ξηρὸν διὰ τῆς γῆς µέσης τῷ πυρὶ συµ- 

πλέκεται. καὶ οὕτως ὧς ἐν χορῷ διὰ τῶν µέσων καὶ 
τὰ ἄκρα ἀλλήλοις καὶ τὰ µέσα τοῖς ἄκροις ἐπισυνάπτε- 
ται, καὶ τὰ µέσα ἄκρα καὶ τὰ ἄκρα µέσα γινόμενα, 

καὶ µία ἐκ πάντων ἀποτελεῖεαι συμφωνία καὶ σύμ- 
πνοια. εἰ δέ τι τῶν µέσων ἐλλείποι, ἀδύνατον. ἔτι τὸν 

εἰρημένον ουστῆναι σύνδεσμον. ἐλλειπίτω γάρ, εἰ τύ- 
χοι, ὁ ἀήφ, καὶ μέσον ἔστω πυρός τε καὶ γῆς τὸ 
ὕδωρ µόνον. πῶς ἂν οὖν θερµόν τε ἅμα καὶ ξηρὸν 
ἠπάφχον τῷ ἴὕδαει ὑγρῷ καὶ Ψυχρῷ συμπλακὲν συµ- 
φωνῆσαι δυνήσεται; συνδεθῆναι γάρ ὠλλήλοις τὰ 
πάντη μαχόμενα καὶ κατὰ μηδὲν κοινωνοῦντα ἀμήχα- 

νο». κἂν γὰρ διὰ µέσης τῆς γῆς κατὰ τὴν ξηρότητα 
πρὸς αὐτὸ ἑνωθείη πρὸς ἄμφω γῆ τε καὶ ὕδωρ, κα- 
τὰ τὸ θερμὸν πολέμιον ἴσεαι καὶ ἀσύμφωνον. ἀλλὰ 

δἠ πάλη’ τοῦ ὕδατος ἐλλειπέτω οὐσία, ὑπαρχέτω δὲ 
μεταξὺ πυρός τε καὶ γῆς μόνος ὁ ἀήρ. πῶς ἂν οὖν ὁ 

ἀὴρ Θερμὸς ὧν ἅμα καὶ ὑγρὸς πρὸς τὴν γῆν φυχράν 
τε καὶ ξηρὰν οὖσαν ὁμολογήσειεν; πρὸς γὰρ πῦρ τε 
καὶ γῆν ξηρὰ ὄντα πολεμία ἔξει κατὰ τὴν ὑγρότητα. 
ἀνάγκη ἄρα ἐσεὶ πᾶσα, ᾗ φησὶ Πιάτων, δύο τῶν 
ἄκρων ὄντων, πυρός τε καὶ γῆς, δύο καὶ τὰς τούτων 
συνδετικὰς µεσότητας εἶναι, ἀέρα καὶ ὕδωρ. οὕτως 
οὖν κοινῶς περὶ τῆς τοῦ παντὸς κόσμου συνθέσεως 
φυσιολογήσας ὁ Πλάτων, ὡς ἐκ µόνων εἴη τῶν τεσσά- 
ρῶν σωµώτων, ἐφεξῆς λοιπὺν ἰδικώτερον τὰ οὐράνια 
τῆς πυρώδους οὐσίας πλεϊσεύν φησι µετειληφέναε. εἰ- 

πὼν γὰρ τέσσαρας εἶναι τὰς τοῦ ζώου ἰδέας, µία μὲν 
οὖν φησὶν (p. 40, 14.) οὐρανίων Φεῶν γένος, ἄλλη 
δὲ πτηνῶν καὶ ἀεροπόρων, τρίτη δὲ ἔνυδρον εἶδος, 
πεζῶν δὲ καὶ χερσαίων τέταρτον. τοῦ μὲν οὖν θείου 
(φησῆ τὴν πλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπειργάζετο, ὅπως 
ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη. τῷ δὲ παντὶ 
προσεικάζων εὔκυκλον ἐποίε, τέθησί τε εἰς τὴν τοῦ 
κρατίστου φρόνησιν ἐκείνου ξυνεπόµενον, νείµας περὶ 
πάντα κύκλω τὸν οὐράνιον κόσμον ἀληθινὸν αὐτῷ 
πεποικιὰµένον εἶναι. 
ει μὶν οὖν ἐκ πλείστον πυρὺς τὰ οὐράνια συνέότηκε 
σώματα, σαφῶς ὁ Πιάτων εἴφηκεν' ἃ δὲ φησιν Αρι- 
στοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν μετεωρολογικῶν ἀναιρεῖν 
ἐπιχειρῶν τὸ ἐκ πνρὺς συνεσεάναι τὰ οὐράνια σώματα, 
οὐδὲν ἀναγκαῖον ἔχειν µοι φαίνεται. φησὶ γὰρ ὡς εἰ 
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πυρία ἦν τὰ οὐράνια, πάντα πάλαι ὢν τὰ ἔνδον κα- 
τέφλεξε διὰ τὸ πολλῷ ὑπερέχειν τῷ µεγέθει τῶν ἓν- 

τὸς ἁπάντων: ἡ γὰρ τοῦ πορὸς φύσις καὶ ἐν ἐλάττονι 
οὖσα ὄγκῳ διὰ τὸ ὁραστήριον τῆς δυνάµεωρ καὶ τὰ 
πολλῷ µεγίθει ὑπερέχοντα κατακαίε, µή τοί γε καὶ 5 

ἐν πολὶῷ µείζονι ὄγκω τυγχάνουσα. καὶ τὸν ἥλιον δὲ 
µόνον καθ’ αὐτὸν καὶ πολλοὺς τῶν ἁπλανῶν ἁἀστέρων 
πολλῷ μµείζονας εἶναι τῆς γῆς ἀστρονόμων βούλονται 
παϊΐδες, μή τοί γε τοὺς ἀστέρας ἅμα πάντας καὶ τὰς 
σφαίρας αὐτὰς ἐν αἷς καθίδρυνται. ἀσύγκριτος οὖν 19 

ἡ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ ἐντὸς ὑπεροχή. πῶς οὖν ἂν- 
τέοχε τὰ ἐντός, φησὶν ᾿Αριοτοτέλης, εἰ πυρία ἦν τὰ 
οὐράνια; ἆλλ᾽ ἴστι πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν πρῶτον μὲν ὅτι 
οὐδὲ αὐτὸς σὐ ταύτης τῆς ἀπορίας ἐκπέπτωκας. τὴν 

γὰρ τοῦ πυρὸς ὁλότητα περιέχει τὰ λοιπὰ στοιχεῖα 15 438 
βουλόμενος, ὅπερ καλεῖς ὑπέκκαυμα, ἀνάγκη σε πάν- 

τως μείζονα τῶν ἐνεὺς αὐτὴν ὑποτίθεσθαι: τὸ περιέ- 
χΊον γὰρ τοῦ περιεχοµένου μεῖζον. πῶς οὖν ϱι) πέφλε- 
ται τὰ ἐνεύς, ἐν πολλῷ µείζονι ὑπεροχῇ τῶν λοιπῶν 
ἅμα πάντων τοῦ πυρὸὺς τυγχάνοντος; δεύτερον αὐτὸς 39 

σὺ λέγεις ὡς ὅτι ἡ φἰὸξ οὐκ ἴἔσει τὸ φυσωεὸν πῦρ, 
ἆλλ’ ὑπερβολὴ πυρός, ὡς καὶ ἡ χιὼν ὑπερβολὴ Ψν- 
χροῦ" τὺ γὰρ φυσικὸν πῦρ ζωτικὸν μᾶλλον εἶναι, οὐ 
κατστικόν, οἷόν ἐστι τὸ ἐν ἡμῖν ἵμφυτον Θεφμὸν κα- 
λούμενον, καὶ ὅλως ἐξ οὗ τὸ σύγκριμα τοῦ συνθέτουν 3: 
συγέστηνε σώματος. τοιοῦτο δὲ εἶναι φὴς καὶ τὸ ὑπέκ- 
καυμα. οὐχοῦν καὶ τὸ οὐράνιον πῦρ τοιοῦτόν ἐστι, 
ζωτικὸν μᾶλλον, οὐ κανστικόν, ὥστε κίνδυνος οὐδεὶς 
μὴ καταφλέξῃ τὰ ἐντὸς πάντα. ἄλλως τε οὐδὲ µόνως 
ἐκ πυρὸς εἶπε τὸν οὐρανόὸν συνεστάναι Πλάτων, ἁλλὰ 10 

πλείστου πυρὺς µετέχειν ὡς πρὸς τὴν ἀναλογίαν τῶν 
λοιπῶν στοιχείων καὶ τῶν λοιπῶν συνθέτων σωμάτων, 

ὥστε τῇ µίξει κολάξεσθαι τοῦ πυρὸς τὴν ἀκρότητα. 
προσθείην ὅ᾽ ἂν ἔτι καὶ τέταρτον ὅτι καὶ καθαρωτάτη 
καὶ λεπτομερεστάτη ἡ τοῦ πυρὸς ἐκείνου φύσις ἐστίν. 1 
ὁρῶμεν δὲ ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ φἰόξ, ὑπερβοϊὴ οὖσα πυ- 
ρὺς καὶ οὐ τὸ ζωτικόν τε καὶ φυσικὸν πῦρ, ὁπηνίκα 
ἀεπτομερεστέρα ὑπάρχει, οὐδ) ὅλως ἢ παντελῶς βραχν- 
τάτου τοῦ καυσεικοῦ μετέχει, οἵα ἐσεν ἡ ἀστραπή. 
καὶ τὸ παφ ἡμῖν δὲ πρ, ὡς στερεωτέρας Όλης ἔπι- 
λαμβάνεται, καὶ παχυμερέστερον ὃν κανστικὸν μᾶλλόν 
ἐστιν. οὐ γὰρ οὕτω καὶ ἡ φλὸξ ἡ ἐκ στυππείου φέρε 
ἐξαφθέντος ἢ ἡ ἐκ παπύρου, ὡς ἡ ἐκ ἑύλων: καὶ 
τούτων ἡ ἐκ δρυῖνων μᾶλλον. ἀλλὰ δὴ καὶ δι αὐτῆς 

μὲν τῆς φλογὸς πολλάκις διαγαγεῖν τὴν χεῖρα δυνάµε- 46 
Φαν ἄνθρακος δὲ οὐδὶ ἐφάφασθαι. καὶ ἄνθρακος δὲ 

ἧετον Θιγεῖν δυνατὸν ταῦ ἐκ στερεωτέρας ὑπάρχοντος 
ὕλης” μᾶλλον γὰρ τοῦ ἐκ θρυαλλίδος καὶ τοῦ ἐκ πα- 
πύρου ἄνθρακος θιεῖν δυνάµεθα ἤπερ τοῦ ἐκ ξύλων, 
καὶ τούτου πώλεν μᾶλλον ἤπερ σιδήρου πεπυρακεωµέ- 00 
νου’ σχεδὸν δὲ οὐδὲ πλησιάσαι τούτῳ δυνάµεθα. εἰ 
οὖν τὸ παχυµερέστερον πῦρ καίει τὰ μᾶλλον, λεπτο- 
µερέσεατον καὶ καθαρώτατον δὲ ὡς ἔνι μάλιστα τὸ 
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οὐράνιον πὺρ, καὶ οὐδὶ ὑπερβολὴ πυρὸς οὐδὶ φλὸξ 
ἀλλ) αὐτὸ τὸ στοιχειῶδές τε καὶ ζωτικὸν πῦρ, πῶς 

οὐκ ἂν πολλῶ τοῦ καίειν τε καὶ φΏείρε» ἀποδέοιτο, 
ζωοποιὸν δὲ μάλλον ἂν εἴη, ὡς καὶ τὸ ἐν τοῖς ζώσις 

ἔμφυτον δερμὸν παλούμενον, οἷόν ἔσει καὶ εὐ πὸρ το 

αὐθέριον; 
Ἐκ μὲν οὖν τοῦ γνῶναι εὖν Πλάτωνος διάνοιαν, ας 

ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων οἴεται τὸ πᾶν συνεστάναι 
καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανόν, ἱκανὰ καὶ ταῦτα, ἐφεξῆς δὲ 

καὶ τῶν αὐτὸν ὑπομνημαεισαμένων φιλοσόφων ὀλίγας 
παραθέσθαι ῥήσεις ἄξιον. ᾿ττικὺς μὲν οὖν καὶ Πλού- 

ταρχος ἰάσθων, καὶ εἴ τις ἄλλος γενητὸν εἶναι κατὰ 
χρόνον τὸν κόσμον ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσθαι ἀπεφήνα- 
το' µάφενρες δὲ ἡμῖν ἔσεωσαν μόνοι τοῦ ὅτι Πλάτων 
ἐκ τῶν τεσσάρων οτοιχείων τὸν πάντα κύσμον συνε- 

στάναι βούλεται, Όσοι τῆς τοῦ ἀῑδιον εἶναι αὐτὸν 
κατὰ Πλάτωνα δόξης ἐγένοντο. 

Ταύρου τοῦ Πἱατωνικοῦ ἐκ τοῦ πρώτου τῶν εἰς 
τὸν Τέμαιον ὑπομνημάτων, προεκτεθείσης τοῦ Πλά- 

τῶνοφ πεφρικοπῆς νσωματοειδὶς δἠ καὶ ὁρατὸν ἁπτύν 

τε γενόμενον" καὶ τῶν ἑξῆς. Ὁ δημιουργὺς ἤρχετο 
τῆς συστάσεως τοῦ κόόµου ἐκ πυρὺς καὶ γῆς. δεῖ δὲ 
τὸ γενησύµενον σωματοειδὶς ἀντειτυπτικὸν εἶναι καὶ 

ὁρατόν. τὸ μὲν εἶναι ὁρατὸν ἐκ τοῦ πυφὸς αὖεῷ 
γίνεται, τὸ δὲ ὠπτὸν ἐκ τῆς γῆς. καθ’ ἕκαστον γὰρ 
στοιχεῖον αἴσθησιρ. κατὰ τὸ πῦρ ἡ ὅρασις" ὁρατοῦ 

ὅρφασις, ὁρατὺν δὲ χρώμα. κατὰ τὴν γῆν ἀφή 
ἁπτοῦ ἁφή. κατά τὸ ὕδωρ ἡ γεῦσις. γενοτοῦ γεῦσις. 
κατὰ τὸν ἀέρα ἡ ἀκοή. ἀκουστοῦ ἀκοή. τῇ οὖν 

ὀσφφήσει ποῖον ἀπονεμοῦμεν οτοιχεῖον; ἀναμέσον 
τοῦ Όδατος καὶ τοῦ αέρος, ὡς κατὰ τὸν τόπον γε- 

όμενοι ἐροῦμεν. Θεύφρασεός φησιν, εἰ εὺ ὁρατὸν 
καὶ τὸ ἀπεὸν ἐκ γῆς καὶ πυρός ἐἔσει, τὰ ἄστφα καὶ 

ὁ οὐρανὸς ἴσται ἐκ τούτων" οὐκ ἔσει δὲ. ταῦτα 
λέγει εἰσάγων τὺ πίµπτον σώμα τὸ κυκλοφοφητικόν. 
ταν οὖν ἐκεῖνο παραστήσῃη ὄει ἔσειν, τότε πρὸς 
ταῦτα ἐνιοτάσθω. 

σκοπεῖν ἄξιον πῶς οὐ µόνον ἁἀληθὲς οἴεαι ΓΠιάτωνα 
ἐκ τῶν τεσσάρων µόνον στοιχείων συγκείσθαι τὸν κό- 
σµον λέγειν ὁ τούτου ἐξηγητὴς Ταῦρος, ἀλλὰ καὶ Θεο- 
φφάστῳ μάχεται λέγονει μὴ εἶναι ἐκ τούτων τὸν οὐ- 
ρανό»' τῆς γὰρ Αριστοτέλους διατριβῆς ὁ Θεόφραστος. 
καὶ ὅτι οὐδὲ οἴνται ὁ τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητὴς τὸ πέµ- 
πτον ἀποδεδείχθαι στοιχεῖον ὅτι ἴστιν ὑπὸ ᾿Αριστοτέ- 
ους" ὅταν γὰρ ἐκεῖνο παραστήσῃ, φησίνι ὅτι ἔσειν, 

τότε πρὸς αὐτὰ ἐνιστάσθω. ἀναμέσον δὶ ὑδατός φησι 
καὶ αέρος τὴν ἀτμίδα" ὁδὺς γάρ ἐσειν αὕτη ἐξ ὕδα- 
τος εἰς ἄέρα καὶ ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ' πυκνουµένη μὶν 

γὰρ ὕδωρ γίνεται, μανουμένη δὲ ἀήρ. ἴσειν οὖν ἡ 
ἀτμὶς ὀσφρήσεως ὀσφραντοὶ γάρ οἱ ἀτμοί, πεποιω- 

μένοι πως ὄντες ταῖς ὀσφρανταίς πυιότησι. Καὶ μετ 

ολίγα πάλιν ὁ αὐτὸς Ταῦρος ἐπιφέρει καὶ ταῦτα. 

ἔλωβε δύο ἴκρα ἀνεικείμενα ἀλλήλοις, πῦρ καὶ γῆν, 
PLATO. 
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καὶ ταῦτα βούλεται συναρµόσαι µεσύτησί τισιν ἀνά- 
λογον ἐχούσαις πφὀς ἀλλήλας καὶ πρὸς ἑκάτερον τῶν 
ἄκρων. καὶ τίθησιν ἴδωφ καὶ ἀέφα κατὰ τὰς προει- 
ρημένας δυνάμεις τὰ αὐτά τε ἀλλήλοις συνάπτοντα 

καὶ τὰ ἄκρα αὐτοῖς καὶ ἀλλήλοις. φησί τε ὅει ὁ 5 
Φεὸς ἐν µέσῳ τῶν ἄκρων, τοῦ πυρὺς καὶ τῆς γῆς, 
ἔθηκεν ἀέρα καὶ ὕδωρ, καὶ συνῆψεν ἀλλήλοις ἐφ᾽ 
ὅσον ἦν δυνατὺν ἀνάλογον συνδήσας ταῖς µεσύτησιν. 
ἐγένετο οὖν ἐκ τούτων συνεεθεὶᾳ ὁ οὐρανὸς ἁπτὸς 

καὶ ορατός. ἐκ τῶν ἄκρων ἔλαβε τὰ αἰσθητά, ἐξ 1ο 
ὁρατοῦ καὶ ἁπτοῦ καὶ ὀράσεως καὶ ἀφῆς, ὧν ὅρασις 
μὲν κατὰ τὸ πῦρ, ἀφὴ δὶ κατὰ τὴν γῆν. 

ὁ μὲν οὖν Ταῦρος ταῦτα. καὶ ὁ Πορφύριος δὲ ἐν τοῖς 
πρὸς τὸν Τίμαιον ὑπομνήμασιν, ἐξηγούμενος τὰ προ: 
επκείµενα χωρία τοῦ Πλάτωνος καὶ ποὶλὰ εἰπὼν περὶ 15 

τοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων µόνων συνεεώναι τὸν 
κόσμον, προσε(θησιν ἐπὶ λέξεως καὶ ταῦτα" 

τὰ δὲ οὐράνια φάναι μὴ ἐκ τῶν τεσσάρων σννεστη- 
κέναι οὐκ ἄρα κατὰ τὸ ἑπόμενον δόγμα Πλάκωνι 
λέγοντός ἔσειν, ἆλλ ἠδίρῳ ἐπομένου δόγμαει, ἐπείοθ 
7ε ὁ Πλάτων καὶ τὰ οὐράνια ἓκ πλείονος μὲν πυ- 
ρὺς εγονέναι φησίν, «λατεύνων δὲ τῶν ἄλλων καὶ 
— καὶ καθαρωτέφων. κατὰ δὴ Πλάτω- 
-α δύο μὲν τὰ πρῶτα σεοιχεῖα, γῇ καὶ πῦρ, τὰ δὲ 
λοιπὰ δεσμοῦ καὶ συνοχὴς χάριν προὐνοήδη. 

καὶ μεθ) ἵτερα δὲ, ἐξηγούμενος τὸ χωρίον Πλάτωνος 
ἐν ᾧ φησὶ νκαὶ διὰ ταῦτα ἓκ τε δὴ τούτων τὺν ἀριβ- 
μὸν τεττάρων τὸ τοῦ κόσμου σώμα ἐγενήθη" [ρ. 38, 
31), πάλιν ὁ αὐτὸς Πορφύριος εαῦτά φησιν ἐπὶ λέ- 
ἔεως” υτέτταρα µύνα τά σώματα λέγει, ἐπεὶ μηδὲν 50 

παρὰ ταῦτα ἐν τοῖς οὖσιν εὑρίσκεται, πλὴν τὰ ἐκ τού- 
των συνδέσµατα.«. εἶτα διά ποϊλῶν κατασκενάσας ὁ 

Πορφύριος ὅτι οὐκ ἔσειν ἄλλο σῶμα παρὰ τὰ τέσσαρα, 
πάλιν προθεὶς τὴν πφροκειµένην ῥῆσιν τοῦ Πλάτωνος 

ἐπιφέρει ταῦτα νσαφῶς τὺν κόσμον ἐκ τῶν τεσσάρων 15 
φησί ουνεστάναι στοιχείων, ὡς εὐ πέµπτον σώμα δῆ- 
1ον ὄει οὐχ ἡγούμενος τὸ ὑπ Αριστοτέλους καὶ ᾽Αρχύ- 
του εἰσαγόμενον. ἑξῆς δ ἀκριβέστερον ὀψόμεθα.« 
ταῦτα μῖν οὖν καὶ ὁ Πορφύριος" οὐδὶ ὁ Πρόκλος δὲ 
αὐτὸς ἐν οἷς μὴ πφὸς ἔριν τοὺς λόγους ἐποιεῖτο μηδὲ ἐν 
σκοπὸν ἴδιον ἐν προσχήµατι εῶν Πλάτωνι δοκούνεων 
ἀνύσαι προὔπέθετο, ἔξω ταύτης περὶ Πλάτωνος τῆς 

ὑόξης γέγονεν. ἐν γὰρ τῷ πολλάκις μνημονευθέντι 
λόγῳ, ὃς ἐπιγέγραπται ἐπίόχεφις τῶν πρὸς Πλάτωνος 

Τίμαιον ὑπ' Αριστοτέλους ἀντειρημένων, πολύς ἐσει ἰ5 
τῇ Πλάτωνος παφιστάµενος δόξῃ καὶ κατασκενάζων 
ὡς οὐ ξένη τις τῶν τῆδε σεοιχείων ἡ τοῦ οὐρανοῦ 
φύσις ἐστίν, ὡς Αριστοτέλης φησίν, ἆλλ ἐκ τούτων 

κάκεῖνος συνέστηκε. παραθήσοµαι δὲ καὶ ἐντεῦθεν ἐκ 

πολλῶν ὀλίγας μαρτυρίας, ἐξ ὧν ἴστιν ἰδεῖν ὡς οὐδ' 30 
ἑαυτῷ συμφώνως τὰ περί τῆς Πλάτωνος ὄόξης ἐν τοῖς 

πφοκειµένοιᾳ ὁ Πρόκλος διωρίσατο. φησὶ γὰρ ἐν τῷ 
μνημονενθέντι λόγῳ ἐπὶ λέξεως ταῦτα: 
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οὐ γὰρ κανστικὸν τὸ οὐράνιον πῦρ, ἆλλ ὡς ἂν 
ἔγωγε φαίην ζωοποιόν, ὡς καὶ τὸ ἐν ἡμῖν ἔμφυτον 
Φερμόν. καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ γενέσως ζώων 
εἶναί φησί τινα ἕλλαμφιν, ἦς παρούσης ζῆν τῶν 
Φνητῶν ἵκαστον. ὁ μὶν οὖν Όλος οὐρανὸς ἐκ τοῦ 
τοιούτου πυρός ἐστι, τὰ δὲ ἄστρα πλεῖστον μὲν ἔχει 
τοῦτο τὸ στοιχεῖον, ἔχει δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰς ἀκρό- 
τητας. 

καὶ μετ ὀλίγα 
καὶ μὴν καὶ εἰ τοῦτο ἐννοήσαιμεν, ὅτι γῆ μὲν ἐπι- 
σκοτεῖ πᾶσι τοῖς φωτίζονσι καὶ σκιὰν ἀποτελεῖ, τὰ 
δὲ µέσα γῆς καὶ πυρὸς διαφανῆ κατὰ τὴν αὐτῶν 

φύσιν δεκτικά ἐστιν ἀμφοτέρων, σκότους καὶ φω- 

τός, καὶ οὐδετέρου τούτων αἴτια τοῖς σώμασι, μύ- 

νον δὲ τὺ πῦρ παρεκτικὸν φωτός ας ἡ γῆ σκύτους, 
πλεῖστον ἀλλήλων ἀπέχοντα, µάθοιμεν ἂν ὅπως καὶ 
τὰ ἐν οὐρανῷ πυρία τὴν φύσιν ἐστίν. ὅτι μὲν γὰρ 
φωτίξει καθάπερ τὸ τῇδε πῦρ, δήλον" εἰ δὲ ἆμφο- 
τέρων τοῦτο κοινόν, συγγενὶς δήπου τὺ τῇδε πῦρ 
πρὸς τὸ εἶδος τῶν οὐρανίων. 

ταῦτα εἰπὼν ὁ Πρόκλος, καὶ τὴν συγγένειαν ἐφεξῆς 
τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ στοιχεῖα δι ἑτέρων πλειόνων 
κατασκευάσας, ἐπήγαγεν 

οὐκ ἄρα δεῖ καθάπερ ξένην φύσιν ἐπεισάγειν τῷ 
παντὶ τὴν οὐρανίαν, ἆλλ᾽ ἐκεῖ Θεµένους τὴν ὠκρό- 

τητα τῆς φύσεως τῶν τῇδε ἀπ᾿ ἐκείνης διδόναι καὶ 
διὰ τῆς ἐκείνῃ συγγενοῦς καὶ τοῖς ἐνταῦθα στοιχείοις 

τὴν γένεσιν. 

εἰ οὖν οὐ ξένη τῶν παρ ἡμῖν στοιχείων ἡ τοῦ οὐρα- 
ποῦ φίσις ἐσείν, ὡς καὶ Πρόκλῳ δοκεῖ, ἆλλ᾽ ἡ ἀκρό- 
της τῶν τῇδε ἐν ἐκείνοις ἐσεί, πυρίων μὲν ὄντων τὴν 
φύσιν τῶν οὐρανίων, ἐχόντων δὶ καὶ τῶν ἄλλων τὰς 

ἀκρύτητας, εἰ ταῦτα συνηγορῶν τῇ δόξη τοῦ Πιλάτω- 
νος ὁ τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητής πῶς ἐν τοῖς νῦν προ- 
κειµένοις, ὥσπερ καὶ τῶν ἰδίων ἐπιλαθόμενος, αὐτὸς 
ἑαντῷ τὰς ἐναντίους ἀφῆκε φωνάς, εὺν οὐρανὸν λέ- 
γων ἐξηρίσθαι τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων καὶ 
μηδὲν εἶναι τῶν τῇδε στοιχείων, μήτε πῦρ µήτε γῆν 
μήτε τι εῶν µέσων; ποῦ δὲ χαὶ τὸν πολὺν Πλωτῖνον 

Φήσομεν, ὃς εἴπερ τις ἄλλος εἶναι τῆς αἱρέσεως Πλά- 
τωνος ἀξιῶν οὐ πφοσήκατο μὲν οὐδ' αὐτὸς τὸ ὑπ' 
᾿Αριοτοτέλους ἐπεισκριθὲν τῷ παντὶ σῶμα πέμπτον, 
ἐξ οὗ τὰ οὐράνια αυμίστησιν ἐκεῖνος, τῇ Πλάτωνος 
δὲ σύμφωνα δόξῃ φθεγγόµενος ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ 
αὐτὸς στοιχείων τὸ οὐράνιον σῶμα συνίστησι καὶ ΓΠλά- 
τῶνος εἶναι τὴν δόξαν ἀποφαίνεται. λέγει γοῦν ἐν τῷ 

περὶ τοῦ κόσμου λόγω ταῦτα" 
καίτοι ὠσαύτως τῆς φύσεως τοῦ σώματος ῥεούσης 
ἀεί. τοῦτο γὰρ δοκεῖ τοῖς τε ἄλλοις τοῖς περὶ φύ- 
σεως εἰρηκόσι καὶ αὐεῷ τῷ Πλάτωνι οὐ µόνον περὶ 
τῶν ἄλλων σωμάτων ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν οὐρανίων 
αὐτῶν. πῶς γὰρ ἄν, φησί, σώματα ὄντα καὶ ὁρώ- 

µενα τὸ ὠπαραλλάκτως ἕξει καὶ τὸ ὡσαύτως, συγγω- 
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ρῶν καὶ ἐπὶ τούτων δήλον ὅτι τῷ Ἡρακλείῳ, ὃς 
ἔφη καὶ τὸν ἤλιον ἀεὶ γίγνεσθαι. ᾿Αρισεοτέλει μὲν 
γὰρ οὐδὲν πρᾶγμα εἴη, εἴ τις αὐτῷ τὰς ὑποθέσεις 
τοῦ πέμπτου παραδέξαιτο σώματος. τοῖς δὲ μὴ 

τοῦτο ειθεµένοις, τοῦ σώματος δὲ ἐκ τούτων ὄντος 
τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ώνπερ καὶ τὰ τῇδε ζῶα, πῶς τόδε 

ἂν ἔχοι: 
καὶ μεθ’ ἔτερα 
τῷ μὶν οὖν Τιμαίω τὸ τοῦ παντὸς σῶμα πεποιη- 
κότι πρῶτον ἐκ γῆς καὶ πυρός, ἵνα ὁρατόν τε ᾖ 
διὰ τὸ πῦρ, στερεὸν δὲ διὰ τὴν γῆν, ἀπολουθεῖν 
ἔδοξε καὶ τὰ ἄσερα ποιεῖν οὐ πᾶν ἁλλὰ τὸ πὶεῖ- 
στον πυρὸς ἔχειν, ἐπεὶ τὰ ἄσερα τὸ στερεὺν φαίνε- 

ται ἴχοντα. καὶ ἴσως ὀρθῶς ἂν ἔχοι, συνεπικρίναν- 
τος καὶ Πλάτωνος τῷ εἰκόει τὴν γρώµην ταύτην. 5 

παρὰ μὲν γὰρ τῆς αἰσθήσεως κατά τε τὴν ὄψιν 

κατά τε τὴν τῆς ἀφῆς ἀνείληψιν πυρὸς ἔχειν τὸ 
πλεῖον ἢ τὸ πᾶν φαίνεται. διὰ δὲ τοῦ λόγου ἐπισκο- 
ποῦσιν, εἰ τὸ σεερεὸν ἄνεν γῆς οὐκ ἂν γέροιτο, καὶ 
γῆς ἂν ἔχοι, ὕδατος δὲ καὶ ἀέρος τί ὢν δέοιτο; 
ἄτοπόν τε γὰρ δόξειεν ὕδατος εἶναι ἐκεὸς οὐ τῷ 
πυφί, ὅτε ἀὴρ εἷιν ἢ μεταβάλλοι ἂν εἰ πυρὸς φύ- 
σιν. ἀλλ) εἰ δύο στερεὰ ἄκρων λόγον ἔχοντα δύο 
μέσον ὄντα, ἀπορήσειεν ἄν εις εἰ καὶ ἐν φυσικοῖς 
οὕτω. * 

καὶ ὁ Πλωτῖνος ἄρα σαφῶς τῇ μὲν Αριστοτέλους περὶ 
τοῦ πέμπτου σώματος ἀντείρηκεν ὑπο]ήψει, τὴν δὲ 
Πλάτωνος καλῶς ἔχειν ἐπέκρινεν, ἐκ τῶν αὐτῶν ὅτοι- 

χείων ἐξ ὧν καὶ τὰ τῇδε ζῶα συνέστηκε καὶ τὸν οὐ- 
ρανὺν συγκεῖσθαι λέγουσαν. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ πάλιν 0 

ὁ Πλωεῖνος ἐδίδαξεν ὡς οὔτε ἄλλο τι ροµιστέον ἢ 
πυρὸς εἶναι καὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων τὰ οὐράνια σώ- 

µατα, οὔτε γῆν ἀκούονεας ἐν ἐκείνοις εἶναι πρὸς τὸ 
χεῖρον τῆς γῆς ἀποφέρεσθαι, ἢ φἰόγα νοµίξειν ἐκεῖνο 
τὸ πὺρ' ζέσιν γὰρ εἶναι τοῦτο κατὰ ᾿Αρισεοτελους φη- 35 
οἷν ὁ Πλωεῖνος, καὶ οἶονε πῦρ διὰ κύρον ὑβρίζον, 
καὶ οὐχὶ τὺ στοιχειώδές τε καὶ ζωτικὸὺν πῦρ. τὸ δὲ 
ἐκεῖ φησὶ πῦρ ὁμαλὸν εἶναι καὶ ἠρεμαῖον, τῇ τῶν 

ἄστρων πρέπυν φύσει καὶ προσηνῶς θερμόν. τὴν γὰρ 
τῶν στοιχείων μάλιστα καθαρωτάτην καὶ εἰλικρινε- ιο 
σεάτην μοῖραν εἰς τὴν τοῦ οὐρανίου συστήµατος ὧπο- 
κριθῆναι σὐστασιν, ὥς µήτε ἔκφυλον καὶ ξένην τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν στοιχείων τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος εἶναι 
φύσιν µήτε ἀπαραλλάκτως τοιοῦτον εἶναι τὸ ἐκεῖ πῦρ 
ἢ τὴν γῆν ἢ τῶν ἄλλων τι, ἀλλὰ παρ ἡμῖν μὲν τὸ α5 
τρυγῶδες καὶ olorel τὴν ὑποσεάθμην τῶν στοιχείων 
ἀποῤῥεῦσαι, ἐκεῖσε δὲ τὴν λεπτομερεστάτην αὐτῶν καὶ 

αμείνονα διακριθῆναι µοῖραν, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ζώοις, φησὶν ὁ Πλωεΐνος, ἐν τοῖς κυριωτάτοις αὐτῶν ul 
μάλιστα τὰ ἀμείνονα ἐκλέγεται ἡ φύσις. ΓΠολλὰς μὲν 50 
οὖν καὶ ἄλλας ἑνῆν μαρτυρίας παραθέσθαι, τὴν προ- 
κειµένην δόξαν πιστούμενον Πλώκωνορ. εὐν γὰρ αὐ- 
τοῦ Πλάτωνος µαθητὴν ᾿Αριστοτέλην, ὡς ὠμολογημένον 
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παρ ἡμῖν, ταῦτά τε προθμαρενροῦντα καὶ ἐγκαλοῦντα 
δι αὐτό γε τοῦτο Πλάτωνι' δοκεῖ γὰρ πρῶτος πών- 
των Αριστοτέλης τὴν περὶ τοῦ πέµπτον σώματος δόξαν 
εἰσηγήσασθαι. ἁλλ οἶμαι τοῖς εὐγνώμοσιν εἰς πειθὼ 
τελείαν αὐτάρκη καὶ τὰ εἰρημένα, καὶ ἵνα μὴ τῆς 
χρείας πλέον τὺν περὶ τούτου λόγον ἐκεείνωμεν. 

Ότι δὲ οὐ µόνον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ οὐ- 
ράνιον οἴεται σώμα συνεστάναι ὁ Πλάτων, ἁλλὰ καὶ 
ταῖς ουνεγρωσµέναις ἡμῖν ποιότησι τὰ ἐκεῖ στοιχεῖα 

χαρακτηρίζει, Θερμότητί φηµι καὶ ψύξει, ὑγρότητι 
καὶ ξηρύτητι, κουφότητί τε καὶ βαρύτητι, ὥς μηδὶν 
κατ᾽ οὐσίαν τῶν παρ ἡμῖν διαφέἑρειν, πλὴν ὅσον Λε- 
πτότητί τε καὶ καθαρότηει, αὐτὸς πάλιν σαφῶς ὁ Πιά- 
των ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραφεν οὕτως οκ τε γὰρ δὴ 

τούτων — καὶ ἀγήρω καὶ ὤνοσον αὐτὸν ἐτεχτήνατος ' 
(p. 38, 21- 20, 11). εἰ οὖν ὅλον ἐξ ὅλων θερμῶν τε 
καὶ ψυχρῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα δυνάµεις ἐσγυρὰς ἔχει 
ξυνέστησεν αὐτὸν ὁ ξυνιστάς, µέρος οὐδὲν οὐδὲ δύνα- 
µιν τούτων ἔξωθεν καταλιπών, ἵνα μὴ ὑπ αὐτῶν 
πάθη πφοσπιπτόντων ἀκαίρως ἔξωθεν, πανεὶ δῆλον 

ὡς ταῖς αὐταῖς ποιότησιν, αἷς τὰ παρ ἡμῖν εἰδοπε- 
ποίηται σταιχεῖα, καὶ τὰ τὸν οὐρανὸν συνθέντα στοι- 

χεῖα χαρακτηρίζεσθαι ὁ Πλάτων βούλεται. εἰ γὰρ μὴ 
ὁμοειδῆ καὶ ὁμόῦλα ἦν τοῖς ἐνταῦθα στοιχείοις τὰ 
οὐράνια, οὐδ' ἂν ἐπεφύκει ὑπ αὐτῶν πάσχειν ἔξω- 
Ver προσπιπεόντων. νῦν δέ, ἐπειδὴ πάσχειν ὑπὸ τῶν 
ὅραστηρίω» τούτων δυνάμεων πέφυκεν, ἵνα μὴ πάθη, 
οὐδὶν ἔξωθεν, φησί, τοῦ οὐρανοῦ καταλέλοιπεν ὁ 
Φεὺς οὔτε µέρος στοιχείου οὔτε δύναμιν. πάσχειν δὲ 
ὑπ ἀλλήλων τὰ μὴ ὁμόῦλα μηδ’ ὁμοφνυῇ ἀδύνατον, 
ὡς τοῖς φυσικοῖς ἀποδέδεικεαι. ἁλλὰ ταῦτα μὲν ἡμῖν 
ἐν τοῖς εἰς τὸν ἔκτον ἀκριβέστερον εἴρηται, καὶ δεῖ γε 
ἐκεῖθεν πάντα ἐκλέγεσθαι. 

Ort δὲ οὐδ' εἶναί τι παρὰ τὰ τέτταρα ταῦτα ἁπλοῦν 
σῶμα ἐνδέχεται, φηοὶν ὁ Πλάτων, αὐτοῦ λέγοντος 

ἔξεστιν ἀκούειν. φησὶ γὰρ πάλιν ἐν Τιμαίῳ ταῦτα: 
δεῖ δὴ λέγειν -- φύσιν ἱκανῶς εἰληφέναια [Ρ. 67, 5 

--18.]. εἰ οὖν µηδενί φησι συγχωφεῖν ὁ Πλάτων κάλ- 
λ1ιον λέγειν εἶναί που τῶν τεττάρων τούτων σώμα 
ἁπλοῦν (τοῦτο γὰρ αὐτῶ δηλοῖ τὸ καθ) ἓν γένος, ἵνα 

μὴ τὸ οὐράνιόν τις σῶμα ὥς κάλλει διαφέρον τῶν 
στοιχείων προφέρῃ" τοῦτο γὰρ οὐχ ἁπλοῦν ἀλλὰ σύν- 
Φετον ἐκ τῶν τεττάρῶν στοιχείων κατ’ αὐτὸν συνἑστηκε], 
δῆλον ἐκ τούτων (οἶμαι) παντὶ ὡς οὐ τέσόαρα καὶ µό- 

νον εἶναι σώματα τὰ ἐξ ὧν πᾶς ὁἆ κόσμος συνέστηκε 
βούλεται, ἅλὶ οἶονε καὶ μαντικῶς προαρῄρηκε τὴν 
ὑπ Αριστοτέλους τῷ παντὶ µέλλουσαν τοῦ πέμπτου 

σώματος εἰσάγεσθαι φύσιν. τάχα ὅ᾽ ἄν τις ἀληθέστε- 

ϱον εὐπεῖν ἔχοι ὡς ἤδη τοῦ ἰδίου μαθητοῦ προαισθό- 
µενος ἐν ταῖς κοιναῖς (οἷα φιλεῖ) συνουσίαις ἀντειπόν- 
τος αὐτῷ καὶ μὴ συγχωροῦντος ἐκ τῶν τεοσάρων 

στοιχείων τὸν οὐρανὸν συνεστάναι, ἅλὶ ἤδη προειση- 
γησαμένον περὶ τοῦ πέµπτου σώματος ὑπόληψιν, ἐξ 
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οὗ τὸ οὐράνιον εἶναί φησιν ἐκεῖνος διά τε τὸ διάφο- 
ῥον τῆς κινήσεως καὶ τὸ μηδὶν ὑπὸ τούτων φαίνεσθαι 

πάσχονεα, τὴν ἐκείνου δύξαν ὁ Πλάτων ἀποκρονόμε- 
νος οὐδενὶ συ)γωφεῖν ἴφη καλλίω τούτων τῶν τεσσάρων 
ὀρώμενα σώματα εἶναί που καθ ἓν γένος ἕκαστον, ὃ 
µόνον οὐχὶ λέγων Ότι εἰ καὶ ἔστι κάλλιον τὸ οὐράνιον 

σώμα τῶν στοιχείων διὰ εὰρ ἐξαιρέτους ἐν αὐτῷ ὅν- 
γάµεις, αἁλλὰ οὐχὶ τῷ ἑεέρας εἶναι σωμάτων φύσεως 
τοιοῦτόν ἐσειν ἀλλὰ τῷ τε ἐκ τῆς τούτων καθαρωτά- 
της τε καὶ λεπτομερεοτάτης συνεσεάναι μοίρας καὶ τῇ ο 
τῆς ἀρίσεης κράσεως ἀῤῥήτω ἀῑδιότηεε, καὶ γὰρ ἐν 
τοῖς παρ ἡμῖν συρθέτοις σώμασι, τοῖς ἁμολογουμένως 

ἐκ τῶν στοιχείων τούτων συνεστῶσι, πολλὰ. καὶ θαύ- 
µατος ἄξια ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγγίνεται, ὧν οὐδὲν ἐν 
τοῖς ἁπλοῖς ἐνυπάρχον φαίνεται. δυνάµεις τε γὰρ µν- 19 
ρίαι καὶ λόγον κρείετονες ὑπὸ τῆς διαφόρου κράσεως 
τοῖς συνθέτοις ἐγγεννῶνται σώμασι, ουμπάθειαί τε 
ἄλλων πρὸς ἄλλα καὶ ἀντιπάθειαι, χρωμάτων τε καὶ 
ποιοτήτων ἄπειροι διαφοραὶ κινήσεών τε καὶ ἀλλοιώ- 
σεων ἐξηλλαγμένα τε εἴδη, ὡς ἡ πεῖρα αὐτὴ καὶ οἱ 20 
τὰ φυσικά ἡμῖν ἱστορήσαντες γράφουσιν, ὧν οὐ και- 
ρὖς μνήμην ἐν τῷ νῦν πομϊῖσθαι. τί οὖν θαυμασεὸν 
εἰ καὶ ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι διά τε τὴν τῶν συνθέν- 
των στοιχείων καθαρότητά τε καὶ Λεπτομέρειαν καὶ 

διὰ τὴν τῆς κράσεως ἀρίστην συμμετρίαν ἰδιότητέρ 5 
τινες ἄῤῥητοι ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἐγγεγόνασιν, ἃς ἐν 
τοῖς ὠπλοῖς ἐδεῖν οὐκ ἔσειν; διὰ ταῦτα εοίνυν ὁ Πλά- 

των οὐκ εἶπεν οὕτως ἁπλῶςρ ὅτι καλλίω τούτων οὐδενὶ 

συγχωρήσοµεν ὀρώμενα σώματα εἶναί που, ἀλλ ἀκρι- 
βῶρ προσέθηκε κατὰ Ἐν γένος ἕκαστον, τουτέστιν 30 

ἁπλοῦν καὶ ἄμικτον πρὺς ἕτερον, ἵνα µή τις τὰ ἐκ 
τούτων συγκείµενα εἰς ἔλεγχον προφέρῃ τοῦ λόγου, 

ὧν εἶναι καὶ τὸν οὐρανὸν ὁ Πιάτων βούλεαι. Τού- 
των οὖν οἴτως ἀποδεδειγμένων καὶ ὑπὸ τοσούτων 
Πιατωνικῶν ἀνδρῶν μµεμαρτυρηµένων, τίς οὐκ ἂν 15 
ὑπερεκπλαγείη τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀναιδείαᾳ, ὅπερ τοῦ 
λόγου καταρχόµενος ἔλεγον, εῶν τοὶμησάντων εἰπεῖν 

ἢ ὅτι οὖκ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων σύνθετον εἶναί 
φησι τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων, ἀλλ’ οἶδε καὶ αὐτὸς τὴν 
ὑπ᾿ Αριστοτέλους ἐπινοηθείσαν τοῦ πέµπτου σώματος 40 443 
φύσιν, ἢ πάλιν τῶν συγχωφούντων μὲν ἐκ τῶν τεσσά- 
ρων στοιχείων λέγειν αὐτὸν συνεστάναι τὰ οὐράνια, 
μὴ τῷ θερμῷ δὲ τὸ οὐράνιον πῦρ χαρακεηρίζειν ΓΠλά- 
τωνα ἢ τῷ ψυχρῷ τὸ ὕδωρ, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν ἐν 
τῷ οὐρανῷ στοιχείων ἕκαστον αἷς καὶ τὰ παρ ἡμῖν {5 
στοιχεῖα ποιότησι χαρακτηρίζεσθαι; ἀλλὰ γὰρ ἵνα µη- 
δὲν τῶν ὑπ αὐτῶν κομφῶς εἰς παρεξήγησιν τῆς Πλά- 
τωνος διανοίας ἀναπεπλασμένων ἀνέλεγκτον καταλίπω- 
μεν, μικρὸν ἔτι συγγνῶναι ἡμῖν τῇ περὶ ταῦτα ἐνδια- 

τρίβουσιν ἀδολεσχίᾳ τοὺς ἐνευγχάνόντας ἀξιῶ. πέντεσο 
γὰρ ὄντων τῶν ὑπ' εὐθυγράμμων καὶ ὁμοειδῶν ἐπι- 
πέδων σννισταµένων στερεῶν σχημάτων, κύβου, πυρα- 
µίδος, ὀκεαέδρου τε καὶ εἰκοσαέδρου καὶ δωδεκαέδρου 
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(ταῦτα γὰρ μόνα ἁπλᾶ σεερεὰ εἶναι σχήµατα τοῖς 
περὶ ταῦτα δεινοῖς ἀποδέδεικται), γεωμετρικώκατος 
ὧν ὁ Πιάτων καὶ μηδὶ ἐν τῇ τῶν φυσικῶν διδασκα- 
1ΐίᾳ τῆς κατὰ γεωμετρίαν μεθόδου ἐκτὸς εἶναι βουλό- 

µενος, καὶ συμβολικώτερον ἐξ ἐπιπέδων τὰ τῶν στοι- 

χείων γεννῶν σώματα, τὸ μὶν κυβικὸν σχήμα τῇ 7ῇ 

ἀφορίζει, τὴν δὲ πυραμίδα τῷ πυρί, τὸ εὐιοσάεδρον 

τῷ ὕδατι, τὸ ὀκτάεδρον τῷ ἀέφι. λεπομένον δ' ἔτι 
τοῦ δωδεκαέδρου σχήματος, τούτω [φησὶν ὁ Πλάτων) 
εἰς τὸ πῶν αὐτῷ ὁ Θεὸς κατεχρήσατο. οἱ δὲ τὸ ἕαυ- 

τοῖς δοκοῦν πανταχόθεν καὶ αὐ τὸ ἀληθὶς συνάγειν 
μηχανώμενοι διὰ τοῦ δωδεκαέδρου φασὶ σχήματος τὴν 
πέµπτην αὐτὸν τοῦ στοιχείου φύσιν αἰνίτεσθοι, ἐξ 
ἧς τὰ οὐράνια γεγονέναι σώματα, ὥστε πρὸ ᾿Ἄριστο- 
τέλους, φασίν, ὁ Πλάτων τὸ πέµπτον στοιχεῖον ἐγένω- 
σκεν. καί τοί γε Πλάτων οὐκ εἰς τὴν τῶν οὐρανίῶν 
δηµιουργίαν τῷ δωδεκαέδρῳ φησὶ τὸν Θεὺν καταχρή- 
σασθαι, ἆλλ' εἰς τὸ πᾶν, τουτέστιν εἰς τὸν Όλον κό- 
σµον. φησὶ γὰρ ἐν Τιμαίῳ ἐπὶ λέξεως ταῦτα κἴτι δὲ 
οὔσης ἔνστάσεως -- βλέφας ἕτερα δοξάσει {ρ. 70, 109 
-19.). ὅτι μὲν οὐκ εἰς τὰ οὐράνια τῷ δωδεκαέδρῳ 
σχήµατι τὸν Θεὸν ὁ Πλάτων φησὶ καταχρήσασθαι, 
ἀλ1) εἰς τὸ πᾶν, δἥλον ἐκ τῶν αὐτοῦ λέξεων γέγονεν. 
ὁ δὲ οὐρανὸς οὐκ ἴσει τὸ πᾶν, ἁλλὰ τοῦ παντὸς µέ- 
ρος”΄ καὶ ἐκ τῶν φθασάντων ἐναφγῶς δέδεικται ὡς 

σύνθετον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν 
εἶναι ὁ Πλάτων βούλεται, καὶ οὐχὶ τῶν τεσσάρων ἔτε- 
ρον. τὴν δὲ τῶν πφοκειµένων ῥητῶν τοῦ Πλάτωνος 
ἀκριβεστέρα» ἐξήγησιν, ὅτῳ φίλον, καὶ παρὰ τῶν 

προὔπομνηματισαμένων λαβεῖν ἔξεστι. καὶ ἡμεῖς δὲ 

αυντόµως τὴν ἐκείνων εἰς τὰ προκείµενα διάνοιαν ἕκ- 

Θησόµεθα. καὶ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς Πλάτωνος λέξεως 
παντὶ δῇλόν ἐστι τί ποτε αὐτῷ βούλεται ἡ τῶν πέντε 
σχημάτων συμβολικὴ διδασκαλία, ὅτι οὐ πρὸς ἔνδειξιν 
τοῦ ἐκ πέντε σωμάτων ἁπλ]ῶν τόδε τὸ πᾶν συνεστά- 
ναι, ὡς οἱ περὶ ᾿Αριστοτέλην ὑπέθεντο. ἴφθη γὰρ 

εἰπὼν ἤδη Πιάτων, περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων δια- 

λεγόμενος {ρ. 67, 9.], ὅτι κούδενὶ συγχωρησόµεθα 
καλλίω τούτων ὀρώμενα σώματα εἶναί που κατα Ἑν 
γένος ἕκαστον ὄν.α ἆλλ ἐπεὶ πολλὴ Ἰγέγονε τοῖς ἂρ- 
χαιοτέροις ἡ ζήτησις πότερον εἷς ἐσεὶν ὁ κόσμος ἢ 
πλείονες ἢ ἄπειροι, καὶ οἴγε περὶ 4ημόκριτον ἀπείρους 
εἶναι κόόµους ὑπέθεντο, φησὶν ὁ Πιάτων {ρ. 70, 13.) 
ὅτι, εἴπερ ὅλως ἀπορεῖν περὶ τούτων δέοι, οὐκ ἄπο- 
ρητέον εἰ ἄπειροί εἰἶσιν οἱ κόσμοι (ἀπείρου γὰρ ὄντως, 
φησί, τοῦτο καὶ οὐκ ἐπιστήμονος ἀνδρὸς ἂν εἴη τὸ 
πρόβλημα), ἀλλὰ µή ποτε πέντε εἰσὶν οἱ κόσμοι διὰ 
τὸ πέντε εἶναι τὰ ἁπλᾶ στερεὰ σχήματα, ἑκάστου κό- 
σµου καθ ἓν τι τῶν σχημάτων χαρακτηριζοµένου, 
ὥσπερ ἀμέλει τὸν κατὰ τὸ δωδεκάεδρον ἐχαρακτήρι- 

σεν. ὅπερ οὐδὲ αὐτῷ δοκεῖ τῷ Πλάτωνι' ἕνα γὰρ µο- 
Ψογενῆ τὸν κόσμον εἶναι βούλεται. πρὺς δὲ τούτοις 
καὶ τοῦτο καλῶς τοῖς προὔπομνηματισαμένοις ἴδοξεν, 

ΒΟΗΟΙΑ ΤΝ TMAEIM LOCRUM. 

ἐξ αὐτῶν κινουµένοις τῶν Γιάτωνος, ὡς καὶ τούτω 
ἂν τῷ κόσµῳ ἁρμόσειεν ἡ τῶν πέντε σχημάτων εἰκών 
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738b. 3. ζήτει τὰς διαιρίσεις ἓν τῷ τέλει τοῦ τοιούτου 

λόγου. Φ, qui ϱο loeo haee — 
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ὦ ο) ὦὢ c 
νά τοῦ πρώτου ὁ φιβ ὑπερέχει γὰρ αὐτοῦ τοῖς 
οχηή, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὀγδόου τοῖς σνς. ἔσει δὲ |. 
καὶ ἡμιόλιος τοῦ πρώτον ὁ φις' ὑπερέχει γὰρ αὐτοῦ 
τοῖς ϱῷῇβ, καὶ αὐτὸς τοσούτοις ὑπεφέχεται ὑπὸ τοῦ φξη. 
ἐπίεριτος τῷ ὀγδόω, ὃς ἦν τῷ πρώτω διαστήµατι 
καὶ τῷ τρίτῳ μέσον κατ ἀριθμητικήν. ὑπερέχει δὲ 
αὐτῷ σµς.. ὁ δὲ αὐτὸς ἔσται μέσος τῷ τε ψξη καὶ τῷ 
αφὶς. ἡμιόλιος τοῦ ὀγδύου ὁ αριβ, ὑπερίχει δὲ τπδ. 
ὁ δὲ αὐτὸς µέσος κατ᾿ ἀριθμητικήν΄ τοῦ μὶν γὰρ ὑπερ- 
έχει, ὑπὸ τοῦ δὶ ὑπερέχεται. τοῦ αφίς ἡμιόλιον τοῦ 
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τα, ὃς ἐστιν ἁρμονικὸς τοῦ δευτέρου καὶ εεεάρτου ὅια- 
στήµατος. ἐπίεριτος τοῦ αρνβ, ὃς ἦν µέσος κατ ἀριθ- 
μητικἡν δευτέρου καὶ τετάρεου διασεήµατος. ὑπερέχει 
δὲ αὐτοῦ φος. ὁ ὃ’ αὐτὸς µέσος καθ' ἁρμονικὴν τοῦ 

τρίτου καὶ ἑνάτου διαστήµατορ. τῷ γὰρ ἡμίσει ὑπερέ- 
χει τε τοῦ τρίτου καὶ ἠὑπερέχεται ὑπὸ τοῦ ἐνάτον" 

ὑπερέχει μὲν φος, ὃ ἦν τρή τρίτου, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ 
τοῦ τρέτον. ἐπόγδοος ὁ βοπξ τοῦ τε μείζον ἡμιτόνου 

διέχων ἀπὸ τοῦ τη, ἔλαετον δὲ ἀπὸ τοῦ κ. ἐπεὶ γὰρ 

τόνον μὲν αὐτὸς ἀπέχει ἀπὸ τοῦ τζ, ὁ δὲ 1ξ ἀπὸ τοῦ 

{η τὸ ἀεγόμενο» ἔλαττον ἡμίτονον, πάντως τὸ ἀοιπὸν 

τοῦ τόνου οὗτος ἀπέχει ἀπὸ τοῦ τη. τοῦτο ὅ ἦν μεῖ- 
ζον ἡ ἡμιεόνιον ἀφαιρεθέντος ἐλάτεονος. πάλιν δ' ἐπεὶ 
ὁ τη τόνον ἀπέτει τοῦ τξ, τὸ δὲ μεῖζν ἡμιτόνιον ὁ 

«β πρ ἀπέχει τοῦ τη, τὸ κακαλειπόµερο» αἴεημα ἐφέξει 
τοῦ µ. τοῦτο δ᾽ ἦν ἔλαττον ἡ ἡμιεόνιον . ἡμιόλιον ἆ 

ᾖτὸ τοῦ — exröydoos δὲ τοῦ η. ὁ γὰρ τϐ συµπλη- 
ροῦται ὡς δέδεικται ἐλάττονι καὶ µείζονι ἡμιτονίῳ 

ἐπίτριτος δὲ τοῦ τς, ὃς ἦν μὲν ἡμιόλιος τοῦ . 
µέσος δὲ τοῦ γοβ καὶ τοῦ 9: ὑπερέχει γὰρ καὶ ὑπερέ- 

Σο πεται. 

ανά, Ὦ: Νικοἱάου: Ἐὰν ὀρθογωνίου τριγώνου µία 
τῶν περιεχουσῶν πλευρῶν τὴν ὀρθὴν δυνάµει τριπλα- 
αἷων ᾗ τῆς λοιπῆς, τουτέσει μεθ’ ἧς περιέχει τὴν ἆρ- 

Φήν, ἴσται ἡ μὶν ὀρὴ γωνία ἡμιόλιος μὶν τῆς γω- 
νίας, ἣν ὑποτείνει ἡ μείζων τῶν περιεχουσῶν τὴν 
ὀρθήν, τριπλασίων δὲ τῆς γωνίας, ἣν ὑποτείνει ἡ 
ἑλάττων τῶν περιεχουσῶν τὴν ὀρθήν, αὐτὴ δὲ ἡ γα- 
ία, ἣν ὑποτείνει ἡ μείζων, διπλασίων τῆς γωνίας, 
ἣν ὑποτείνει ἡ ἑλάττων. ἔσεω ὀρθογώνιον 

α 

τρίγῶνον τὸ αβγ, — ὀρθὴν ἔχον τὴν πρὸς 
β 7 

τῷ α γωρίαν, καὶ ἴστω ἡ αγ δυνάµει τριπὶασίων τῆς 
αβ. λέγω ὅτι ἡ μὲν πρὺς τῷ α γωνία ἡμιόλιός ἐστι 
τῆς πρὸς τῷ β, τριπλασίων δὲ τῆς πρὸς τῷ γ, ἡ δὲ 

πρὸς τῷ β τριπλασίων τῆς πρὸς τῷ γ. περιγεγράφθω 
γὰρ περὶ τὸ αβγ τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ βαγ ἡμι- 
κύκλιον. καὶ ἐπὶ ἡ αγ δυνάµει τριπλασίων ἐσεὶ τῆς 

αβ, αἱ ἄρα αγ αβ δυνάμει τεεραπλασίους εἰσὶ τῆς αβ, 
καὶ ἔστιν ἡ βΥ δυνάµει ἴση ταῖς βα αγ, καὶ ἡ βΥ ἄρα 
δυνάµει τετραπλασίων ἐσεὶ τῆς αβ. µήκει ἄρα τῆς 
αὐτῆς διπλασία. Ἰξαγώνου ἄρα ἰσοπλεύρον ἐσεῖν ἡ αβ, 
καὶ ἔστιν ἡ βΥ διάµετρος, δυναµένη τὰς βα αγ ἕξα- 
γώνου οὔσης τῆς αβ. τριγώνου ἄρα ἐσοπλεέρου ἡ αγ. 
διπλασίων ἄρα ἡ αγ περιφέρεια τῆς αβ περιφεφείας͵ 
καὶ ἐπεὶ ἡ βαγ περιφέρεια ὑποδιπλασίων ἐστὶν ὕλης 
τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἡ δὲ τοῦ κύχλον περι- 
φέρεια τριπλασίων ἐσεὶ εῆς αγ περιφερείας καὶ ἐξ 
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ὑποδιπλασίου δὲ καὶ τριπ]ασίου σύγκειται ὁ ἡμιόλιος, 
ἡ βαγ ἄρα περιφέρεια ἡμιόλιός ἐστι τῆς αγ περιφε- 
ρείας, καὶ βέβηκεν ἡ μὲν πρὺς τῷ α γωνία ἐπὶ τῆς 
βαγ περιφερείας, ἡ δὲ πρὸς τῷ β ἐπὶ τῆς αγ. ἐν δὲ 
τοῖς ἴσοις κύκλοις αἳ γωνίαι τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον ο 
ταῖς περιφερείαις͵, ἐφ᾽ ὧν βεβήκασιν., ἡμιόλιος ἄρα ἡ 
πρὸς τῷ α γωνία τῆς πρὸς τῷ β. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ 
καὶ ἐπεὶ διπλασία δέδεικται ἡ αγ περιφέρεια τῆς αβ 
περιφερείας, διπλασίων ἄρα καὶ ἡ πρὸς τῷ β γωνία 
τῆς πρὺς τῷ γ. καὶ ἐπεὶ ἡ πρὸς τῷ α γωνία ἡμιόλιος νο 
τῆς πρὺς τῷ β, ἡ δὲ πρὺς τῷ β διπλασίων τῆς πρὸς 

τῷ γ, καὶ ἐξ ἡμιο]ίου δὲ καὶ διπλασίου σύγκειται ὁ 
τριπλάσιος, καὶ ἡ πρὸς τῷ α ἄρα γωνία τριπλασία 
τῆς πρὺς τῷ Υ. ἐὰν ἄρα ὀρθογωνίου τριγώνου µία 
τῶν περιεχονσῶν πλευρῶν τὴν ὀρθὴν δυνάµει τριπλα- 5 
αίων ᾖ τῆς λοιπῆς, τουτέσει μεθ’ ἧς περιέχει τὴν ὁρ- 

δήν, ἴσται ἡ μὲν ὀφθὴ γωνία ἡμιόλιος μὲν τῆς γω- 
γίας ἣν ὑποτείνει κ. τ. ἕ. ὅπερ ἴδει δεῖξαι. 

IN CRITIAM. 

ΤΗ, 57. μελλητέον) ὑπερθετέον ἐστίν. 

b, 18. σηµείωσαι τὸ ἐκ πφύμνης, οἶμαι, τὸ ἔνδοθεν. 
745, 33. Ισθμὸς γῇ στενὴ καὶ ἀμφιθάλασσος, καθ᾽ ἣν ἡ 

᾿Αχαία τῇ Πελοποννήσω συνάπτεται. 
94. Κιθαιρὼν ὅρος Βοιωτίας, Γάρνης δὲ ὄρος μεταξὺ 

᾽Ατεικῆς καὶ Βοιωκίας, πλησίον Πανάκτου. 

35. Ὡρωπὺφ πόλις Βοιωτίας. 3Δ 
96. ᾿Ασωπὸς ποταμὸς Βοιωτίας. 

b, 6. φελλεὺς τόπος σκληρὸς ποσῶς καὶ πετρώδης, συν 

εργὴς δέ. οἱ δξ τὸν ἐξ ἐπιπολῆς πετρώδη. 
44. σᾷ τὰ σῶα μονοσυλλάβως φασὶν ᾿Αττικοί, καὶ τὸν 

σῶον σῶν. καὶ ἡ σώα σᾷ παρ αὐτοῖς. 38 
35. Ἠριδανὺς καὶ Ἰλισσοὸς καὶ ἀλλαχοῦ μέν, ἀλλ 

οὗτοι ἐν τῇ ᾿Ατεικῇ. 
33. Πνὺξ τόπος ᾽αθήνησιν, ἐν ᾧ ἐκκλησίαι ἐγίγνοντο 

πάλαι μὲν πᾶσαι, ὕστερον δὲ ἄπαξ, ὅταν τὸν στρα- 
τηγὸν χειροτορῶσιν, ἐκλήθη δὲ οὕτως ἤτοι ἀπὸ τοῦ 1; 
πυκνοῦσθαι τὸν ὄχίον ἐκεῖ, ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνὰ εἶναι 
τὰ περὶ αὐτὴν οἰκχήματα. 
84. υκαβηετὺς ὄρος τῆς ᾽Αττικῆς. εἴρηται δὲ οὕτως 

διὰ τὸ λύκοις π]ηθύειν. 

µόνιοι. καλεῖται δὲ καὶ φιλίια, ἐπεὶ φιλίας συναγωγά 
ἐστιν. 
18. εὐκρὰς εὔκρατος, ἢ εὐκέφαλος, ὡς Εἰριπίδης 

Αντιόπη. 
747, 34. ἀκρόδρνα κοινῶς οἱ τῶν δένδρων καρποί. [ῃ 
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145, 1. ξυσσίτια τὰ δεῖπνα ἃ κοινῇ ποιοῦνται 4ακεδαι- ο 40 
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3δ. µεταδόρπια] ἐπίδειπνα. 

hb, 6. τὸ π]έθρον ἐσεὶ ποδῶν ἔς' δίµοιρον. 

T. οτάδιόν ἐστι µέρος ει μιλίου ἕβδομον εεόσαρεσκαι- 

δύιατον’ τὸ γὰρ μίλιόν ἐσει {5 στάδια, 

5 41. φιτῦσαι ἐπὶ τοῦ πατρός, ἐπὶ δὲ μητρὸς γεννῆσαι. 

καὶ φιτύων ὁ γεννῶν, καὶ τὸ γέννημα φῖτυ, ας Εὔ- 

πολις Αὐτολύκῳ 
ἀτὰρ ἤγαγες καινὸν .. φῖτυ τῶν βοῶν. 

IN FARMEFNIDEM. 

751, 1. Xlatousvcel πόλις Ιωνίας. 
ιο ὃν 3. Μελίτη δῆμος Κεκροπίδος. 

11. ἡ τῶν Παναθηναίων ἑορτὴ καὶ ὁ ἀγὼν ἐεέθη 
μὲν πρῶτον ὑπὸ Ἐριχθονίαυ τοῦ Ἡφαίστου καὶ τῆς 
᾽Αθήνης, Όστερον δὲ ὑπὸ Θησίως συναγαγόντος τοὺς 
δήµους εἰς ἄσευ. ἄγεται δὲ ὁ ἀγὼν διὰ πέντε ἐτῶν. 

5 καὶ ἀγωνίζεται παῖς Ἴσθμια, οὐ πρεσβύτερος, καὶ ἀγέ- 
γειος ὠνήρ. τῷ δὲ νικῶντι διδόασιν ἴλαιον ἐν ἆμφο: 

ρεῦσι, καὶ στεφανοῦσιν αὐτὸν ἐλαίαᾳ πλεκτῇ. 

16. παιδικὰ) καὶ ἐπὶ θηλειῶν καὶ ἐπὶ ἀῤῥένων ἔρω- 
µένων ἡ λέξις εὕφηται, κατὰ μεεαφορὰν δὲ τὴν ἀπὸ 

Ίο τούτων καὶ ἐπὶ πάντων τῶν σπουδαζοµένων πάνν᾿ 

ὡς καὶ ἐν Φαίδρῳω λέγεται νἐσπούδακας, ὦ Φαϊδρε, 

ὅτι σου τῶν παιδικῶν ἐπελαβόμην, ἐρεσχηλῶν σε." ἡ 
δὲ λέξις ας ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῶν ἀσελγῶς ἐρωμένων. 

(8. Κεραμεικῷ] τόπος θήνησιν, ἔνθα καὶ οἱ πὀρ- 
νοι προειοτήκεισαν. εἰ δὲ δύο Κεραμεικοί, ὁ μὲν 

ἔξω τείχους. ὁ ὁὲ ἐντός. 

750, 389. {ώκαιναι σκύλακες! ἃς ἡ συνήθεια ακωνικάς 

φησιν. A. 
753, 160. ἄγασθαι) θαυμάζεοθαι. 

1. 30. ἔθραξε ἑεάραξεν, ἠκώχλησεν, ἕννξεν. (εἰ ὂν- 

μὺν ἐκίνησεν, τὰς φφρένας διίσεισεν. A.) 
b, 11. ἠδέως) ἀντὶ τοῦ κατὰ φύσιν νῦν. σηµαίνει δὲ 
ἔστιν ὅτε καὶ τὸ εὐήθως καὶ τὸ γελοίως. 

754h, T. ἀπίδανος) ἀνεὶ τοῦ δύσκο]ος καὶ μὴ ῥᾳδίως 

ϱ  πειθόµενος. 

735, 1. τὸ δεινότερον οὐχ ὡς ἰσχυρόεερον ἄπορον, ὡς 
εἰώθασι δεινοῦς λέγειν τοὺς κφατοῦντας τῇ δυνάµει 

τῶν λόγων, ἆλλ᾽ ὡς μείζονος δείµατος καὶ εὐλαβείας 
τοῖς νοῦν ἴχονσιν ἄξιον. 

ΒΟΗΟΜΑ ΙΝ ΡΑΒΝΕΝΙΡΕΜ., CONVIVIIM. 

756, 3. ἄλλως τε καὶ] μάλιστα. 

43, τὸ τοῦ μελοποιοῦ βύκου ῥητό». "Εφως αὐτέ µε 
χυανέοισιν ὑπὸ βλεφάροις τακερὰ ὄμμασι δερκόµενος, 

κηλήµασι παντοδαποῖς εἰς ἄπειρα δίκενα Κύπφιδος 
βάλλει. ἡ μᾶν τροµέω νιν ἐπερχόμενον, ὥστε φερέ- 5 
ζυγος ἵππος ἀεθλοφόρος ποτὶ γήραι ἀέκων σὺν ὄχεσφι 
Φοοίς εἰς ἅμιλλαν ἔβα. 

18, διανεῦσαι) περαιωθήναι. 

707, 5. ἀνήσει] ἀφήσει, ἢ ἀναπείσει. 

IN οΟΝΥΙΥΠΙΗ. 

769, 3. Φάληρον δῆμος Αἰαντίδος, ἐξ οὗ ᾽Απολιόδωρος. 19 
Β. Αγάθων τραγωδίας ποιητής εἰς µαλακίαν σκωπτό- 

µενος ᾿Αριστοφάνει τῷ Γηρυτάδῃ. ἦν δὲ Τισαμενοῦ 
τοῦ Αθηναίου υἱός, παιδικὰ γεγονὼς Παυσανίου τοῦ 
τραγικοῦ, μεθ’ οὗ πρὸς ᾽Αρχίλαον τὸν βασιλέα ὧὤχετο, 
ὡς Μαρσύας ὁ νεώτερος. ἐμιμεῖτο δὲ τὴν κοµαφότητα 1ὸ 
τῆς λέξεως Γοργίου τοῦ ῥήτοφος, A. , 

b, 6. ἠ] Αττικόν τοῦτο, ἀπὸ τοῦ ἕα συνηρηµένον. ση- 
µαίνει δὲ τὸ ἔα τὸ ὑπῆρχον. ἴσει 7ὰρ ἀπὸ τοῦ ἠν 
κατὰ διάλνσιν Ιωνικήν. "Όμηρος" 

εἰ τότε κοῦρος ἴα, νῦν αὖὐτέ µε γῆρας ἱκάνει. 30 

15. Κυδαθήναιον δῆμος ἐν ἄστε τῆς Πανδιονίδος 
φυλῆς. καλεῖται δὲ καὶ Κύδαθον. ἐξ οὗ ᾿Αριστόδηωος- 

πτο, 38. βλαύτας) ὑποδήματα. οἱ δὲ βλαυτία, σανδάλια 
ἰσγνά. 

47. αὐτόματοι δ' ἀγαθοὶ δειλῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι. 230 
ταύτην δὲ λέγονσιν εἰφῆσθαι ἐπὶ Ἡρακλεῖ, ὃς ὅτε 
εἶσειῶντο τῷ Κἠῦκι ξένοι ἐπέστη. Κφατεῖνος δὲ ἐν Πυ 

λαΐα μεταλλάξας αὐτὴν γράφει οὕτως" 

οἵδ) αὖθ' ἡμεῖς, ὡς ὁ παλαιὸς 

λόγος, αὐτομάτους ἀγαθοὺς ναι μι 
πομφῶν ἐπὶ δαῖτα θκατῶν. 

καὶ Εὔὐπολες ἐν Χρυσῷ γένει. 
στι, 38. ῥᾷστα) τὸ ἔδιστα ἐνταῦθα σηµαίνει. 

b, 14. Μυῤῥινοῦς δῆμος Αἡγηΐδος, ἀφ' ἧς ὁ Φαῖδρος. 
84. παιᾶνας) ἢ τοὺς λεγομένους παιᾶνας ὕμνουρ εἰς 1; 

Απόλλωνα ἐπὶ καταπαύσει λοιμοῦ. ἢ Παιήονα τὸν 
τῶν θεῶν ἰατρόν. ἢ παιώνας, ὡς νῦν, ὠδὰς ἐπὶ εὐ- 

τυχίᾳ καὶ νίκη, διὰ τοῦ ω, ἐξ οὗ καὶ παιωνίδειν. 
72h, 30. ἡ περὶ τῆς ᾽Αλκήσειδος ὑπόθεσις τοιαύτη τίς 

Couſ. Βαν, Corinth. p. 863. Βεκκ. -- 5. ἐπὶ} ἐσει 4. -- 7. Αὐτολύκῳ } fr. ΥΠ. Mein. — ας. Ἴσθμια, οὐ ! 
᾿Ισθμικοῦ Ρλοιίας, -- καὶ ἀγένεος καὶ 

τραγῳδι ... ἐπὶ μαλακία... 
— ἀνήρ Suidas. - 11. Φαίδρω] 59360 Β. 

4, Ἰβύκον, ſe. Η. Sehneidew. — 11. Αγάθωνος)... 
᾿θηναῖος... παιδοιὰ Πανσανίου τοῦ εραγικοῦ καὶ πρὸς ᾿Αρχίλαον b. Cuae deeraut, au vimus Crameri 
Anecd. Gr. Όχοι. Vol. IV. p. 208, — 14. Γηρυτάδη) ſr. XX. Μοίπ. 220. ο κ 

τάδη. ἦν δ' οὗτος... παῖς, 
χ.ο. 

Dind. -- 13. Leg. eredo παιδικὰ γε- 
γονῶς Παυσανίου καὶ Εὐριπίδου τοῦ τραγικοῦ. παν. -- 15. Μαρσύας! ſr. ΧΙ, Hitæchl. - 19. Ὅ |. Ἠἰαὰ. ὃ 
ἅρῃ. -- το. εἰ) ἢ Ὁ. -- 4. Οοηῇ. Ζοποῦ. Π. 40. -- 37. Πραία) Ἱε, Ἰ. Μοία. -- 29. Χρυαῷ γένει] Ἡ, ΧΙΥ. είν, 
— 3, ἀἰγηΐδος) ἵππο Πανδιονίδος. Αἰγηίδος vero est ζυῤῥινοῦετα, Βλιτ. 
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ἐστιν. ᾽Απόλλων ᾖτήσατο παρὰ τῶν Μοιρῶν, ὅπως 
ὁ "4δμητος τε]ευτᾷν µέλλων παράσχῃ τὺν ὑπὲρ ἑαν- 
τοῦ ἑκόντα τεθνηξύμενον, ἵνα ἴσον τῷ προτέρῳ χρό- 
νον ζήσῃ. καὶ δὴ "άλκησεις ἡ γυνὴ τοῦ ᾿᾽ἠδμήτου ἐπέ- 

δ.. ὅωκεν ἑαυτήν, οὐδετέρον τῶν γονέων θΘελήσαντος 
ὑπὶρ τοῦ παιδὺς ἀποθαγεῖν. μετ οὐ ποὶὺ δὲ ταύτης 

τῆς συμφορᾶς γενομένης ᾿Ηρακλῆς παραγενόµενος καὶ 
μαθών παρά τινος Θερώποντος τὰ περὶ τὴν ᾿Αϊκησειν, 
ἐπορεύθη ἐπὶ τὸν τάφον, καὶ τὸν Θάνατον ἀποστῆναι 

1 ποιήσας ἐσθῆτι καλύπτει τὴν γυναῖκα, τὸν δὲ "4δμη- 

τον ἠξίου λαβόντα αὐτὴν τηρεῖν: εἰληφέναι γὰρ αὖ- 
τὴν πάλης ἆθλον ἔλεγε. μὴ βουλομένου δὲ ἐκείνου 
ἔδειξεν ἣν ἐπένθει "Αλλως, Αλκηστις ἡ Πελίου Όν- 
}άτηφ, ὑπομείνασα ὑπὶρ τοῦ ἐἰδίου ἀνδρὸς τελευτῆσαι, 

15. Ἡρακλέους ἐπιδημήσαντος ἐν τῇ Θετταλίᾳ διασώζεται, 
βιασαμένου τοὺς χθονίους Θεοὺς καὶ ἀφελομένου τὴν 
γυναῖκα. παρ οὐδετέρῳ κεῖται ἡ µυθοποιία. 

ΤΤ48, 1. ᾽Αφροδίσιος ὄρκος οὐκ ἐμποίνιμος, ἐπὶ τῶν δι - 
ἔρωτα ὀμννόνεων πολλάκις καὶ ἐπιορκούντων. µέμνη- 

ο ται δὲ ταύτης καὶ Ἡσίοδος, λέγων 
ἐκ τοῦ) ὄρκον ἔθηκεν ἀμείνυνα ἀνθρώποισε 
φοσφιδίων ἔργων περὶ Κύπριδος, 

καὶ Πλάεων ἐν Συμποσίῳ. 
35. βασανίζειν] δοκιµάξειν, διακρίνειν. µετενήνεκται 

3 δὲ ἀπὸ τῆς 4υδῆς λίθου δι ἦς ὁ χφυσὸς βασανίζεται, 
τουτέστι δοκιμάζεται. 

Ττο, 35. ἐκ τοῦ παραχρῆμα) ἐκ τοῦ αὐτομάτου, ἐκ τοῦ 

προχείρον. 
40. τὸ τοῦ λυγμοῦ σύμπτωμα ἐπιγίνεται τῷ σεοµάχῳ 

1. διὰ πλἱήρωσιν ἢ κένωσιν ἡ Ψύξιν, ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ 
δήξιν δριµέων ὑγρῶν καὶ φαρμαχωδῶν ταῖς ποιότη- 
ιν’ οὓς ἐὰν ἐμῶσιν, αὐτίκα παύονται λύζοντεφ. πολ- 

λοὶ καὶ τὸ διὰ τριῶν πεπερῶν πιόντες ἢ αὐτὺ τὸ πέ- 
περι, ἐὰν εὐθέως ἐπιπίωσιν οἶνον, αὐτίκα λύζονσι. 

4ὖ καὶ τροφῆς δὲ διαφθαρείσης εὖς δακνώδη ποιότητα 
λύξουσιν ἔνιοι. καὶ ῥιγώσαντες δὲ τὸ σεόµα τῆς κοι- 

ἀίας ἔνιοι λύζουσι, καὶ µάλιστά γε τοῖς παισὶ συμβαίνει 
λύξειν συνεχῶς ἐπὶ τῇ τοῦ στομάχου ψύξει καὶ τῇ τῆς 

τροφῆς διαφθορᾷ. γίνεται δὲ λυγμὸς καὶ ἐν πυρετοῖς 
ω καὶ μάλιστα φλεγµαίνοντος στομάχου ἢ ἑεέρου σπλάγ- 

τνου. φύξεως μὲν οὖν προηγησαµένης τοῦ λυγμοῦ ἐπι- 
τίθει τῷ σεοµάχῳ ἐν ἐρίῳ ἴλαιον, ἐν ᾧ ἑψῶμεν κύ- 
µινον, πήγανον, ἀφίνθιον' δίδου δὲ ποτὺν πήγανον 
μετ οἴνου ἢ σεύτλον ἡφημένου µελικράτῳ. καλὸν δὲ καὶ 

τὸ σκλλητικὸν ὄξος καταφῥοφούμενον. τὺ δὲ κασεόρειον 
καὶ τοῖς διὰ ΨΦύξιν λύζουσι τελείοις δίδου, καὶ τοῖς 
ἐπὶ πλήθει χυμῶν τοῦτο πάσχουσι, δι ὀξυκράτου κε- 

ράτια ε’. ὅταν δὲ ὑπὸ πληρώσεως λυγμὸς γένηται, 

40. Ἡσίοδος) ſr. V. Lehro. 

050 

ἔμετορ τούτοις ἴαμα καὶ τῶν ἄκρων τρῖψις καὶ πνεύ- 
µατος κατοχή. 

b, 3. ἀνακογχυλιάσαι τὸ κλύσαι τὴν φάρυγγα, ὃ λέγο- 
μεν ἀναγαργαρίσαι. ι 
δ. οὐκ ἂν φθάνοις] ἐπὶ τῶν εἰς πίρας ἀγάντων ἀξί- ν 

ωσίν τινος, µήπω πέρας ἐπιθέντος αὐτῇ. 
15. ὡς ἔπος εἰπεῖν) ὧς φαίνεται, ὡς ἐν λόγω εὐπεῖν. 

τοῦτο σχηματίζεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ὥς εἰπεῖν 

ἔπος, καὶ ας ἔπορ εἰπεῖν, καὶ ὧς ἔπος φάναι, καὶ αἷς 
φάναι ἔπορ. ἔει δὶ καὶ διὰ μιᾶς λέξεως ἐκφωνεῖται, 19 
οἷον ὡς φάναι καὶ ὡς εἰπεῖν' σηµαίνει δὲ τὸ αὐτό. 
οἱ δέ φασιν ἀνεὶ τοῦ ὡς φαίνεται κεῖοθαι, ἢ ἀντὶ 
τοῦ ὡς ἐν λόγῳ εὐπεῖν. 
30. πρεσβεύωµεν) προτιμῶμε», μεγαλύνωμεν. 

TI, 3. κυβιστὴρ ὁ ὀρχηστής, καὶ κυβισεᾷν τὸ ὀρχεῖσθαι. ιο 4τ 
b, 19. ἀσκωλιάδειν κυρίως μὲν τὸ ἐπὶ τοὺᾳ ἀσκοὺς ἅλ. 
Ίεσθαι ἀληλιμμένους, ἐφ᾽ οὓς ἐπήδων γελοίου ἕνεκα" 
τινὲς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν συμπεφυκύαι τοῖς σκέλεσιν ἆλλο- 
µένων. ἤδη δὲ τιθέασι καὶ ἐπὶ τοῦ ἄλλεσθαι τὸ νεῦ- 
ϱον τῶν ποδῶν ἀνέχοντα, ἢ ὡς νῦν, ἐπὶ σκέλους ἑνὸς 30 
βαίνοντα. ἴσει δὲ καὶ τὸ χωλαίνειν. 

778, 5. χ0ὐδιόν τι τῶν πλατέων ἡ ψῆττα, ἐκ δύο δερ- 
µάτων συγκεῖσθαι τὴν ἰδέαν δοκοῦν, ὃ τινες σανδάλιον 
καλοῦσι», οἱ δὲ βούγλωσσον, κακῶς δὲ: ἄλλα γάρ ἐστι 
ταῦτα. ο 
b, 11. λίσπαι) αἱ λεῖαι καὶ ἐκτετριμμέναι καὶ ἄπυγοι 
λίαν, καὶ οἱ διαπεπρισµένοι ἀσεράγαλοι. οἳ τε 4θη- 
γαΐοι λίσποι καλοῦνται τῷ ἐκ τῆς ἐν τῷ κωπηλατεῖν 
συνεχοῦς ἐφέδρας αὐτοὺς ἀπογλούτους εἶναι. 

Ττ9, 13. ὀκρίβαντα) τὸ λογεῖον ἐφ᾽ οὗ οἱ εραγῳδοὶ ἠγω- 3ο 
νίζοντο. τινὲς δὲ κιλλίβαντα τρισκελῆ φασίν, ἐφ᾽ οὗ 
ἴσεανται οἱ ὑποκριταὶ καὶ τὰ ἐκ µετεώρου λέγουσιν. 

Ρ, 9. ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον 
ἐπὶ τῶν τοὺς τρόπους παραπλησίων καὶ ἀλλήλοις ἀεὶ 

συνδιαγόντω», ἐξ Ὁμήρου λαβοῦσα τὴν ἀφχήν. µέμνη- 35 
ται δὲ αὐτῆς Πλάτων καὶ ἐν Αὐσιδι καὶ ἐν Συµπο- 
σίφ, καὶ Ἰένανδρος Σικυωνίῳ. 
34. πίλναται] προοπελάζει, προσεγγίδει 

1801, 39. ἀδεὶς δέος, ἐπὶ τῶν τὰ µῆ ἄξια φόβου δεδιό- 48 
των. Όμοιον τούτῳ καὶ τὸ Ψοφοδεὶς ἄνθρωπος. 0 

783, 33. ἔτης) ἵσεωρ, ἐπιστήμων, ὡς ἐνταῦθα. λαμβάνε- 
ται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἰταμοῦ καὶ θρασίος. 

b, 36. τὸ τέλος οἱ ᾽Μετικοὶ τάττουσι καὶ ἀντὶ τάξεως 
καὶ τάγματος καὶ δαπάνης, ἔνθεν ὁ πολνεελὴς καὶ 
εὐτελὴς καὶ ὁ συντμής, καὶ τὸ εἰς γάμους ἀνάλωμα, μι 176 
ὅθεν τὰ προτέλεια. λέγεται καὶ ἀντὶ ἀρχῆς. θουκυ- 
δίδης προσελθὼν δὲ τοῖς τέχεσιν,« ας εἰ ἔφη τοῖς 
ἐν ἀρχῇ οὖσι. σηµαίνει καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πραγ- 

19. τὸ νεῦρον | τὸν ἕτερον! Βκκκ. — 35. Ὁμήρον) Odyas. 6, 318. — 36. αὖσιδι) 314 Α. - 17. Σικνωνία b. 
Ετ. 9. Duebn. {ρ. 100. Mein. 
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µάτων. καὶ τὸ εἰσπραττύμενον ὑπὸ τῶν τε]ωνῶν χρέος 
τέλος καλεῖται. 

888, 19. ονοπειρᾶται], συσερέφεται. 
15. σπαργῶντι) ὁρμῶνει, ὀργῶντε, εαραττοµένῳ, ἢ 

ἀνθοῦνει. λαμάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μασθῶν πεπλη- 
ρωμένων γάλακτος. 

785, 44. Κόδρος ἦν ἀπὸ «Πευκαλίωνος, ὥς φησιν Ἑλλά- 
ικος. γίνεται γὰρ ευκαλίωνος μὲν καὶ Πύφῥας, ὡς 
δὲ τινές, «ιὸς καὶ Πύῤῥας, Ἑλλην": Ελληνος δὲ καὶ 
Ὀδθρηΐδος Ἐοῦθος, Αἴσλος, «ὥρος, Ἐενοπάεφα" Αὐύ- 
λου δὲ καὶ Ἴφιδος τῆς Πηνειοῦ Σαλμωνεύς, Σαἱμω- 
έως δὲ καὶ ᾽λκιδίκης Τνρώ, ἦς καὶ Ποσειδῶνος 

Νηλεύς, Νηλέως δὲ καὶ Χλωρίδος Περικλύμενος, Πε- 
ρικλυµένονυ δὲ καὶ Πεισιδίκης Βώφος, Βώρου δὲ καὶ 

Ανοιδίκης Πενθιλος, Πενθίλου δὲ καὶ ᾽γχιῤῥόης ν- 

ὁρόπομπος, ᾿νροπόμπου δὲ καὶ ᾿Ηνιόχης τῆς ᾿άρμε- 
γίου τοῦ Ζευξίππου τοῦ Εὐμήλου τοῦ ᾽Μδμήτου ΛΙέ- 

ἆανθος. οὗτος ᾿Ηφρακλειδῶν ἐπιόντων ἐκ Μεσσήνης εἰς 

Αθήνας ὑπεχώρησε, καὶ αὐτῷ γίνεται παὶς Κύδρος. 
τρόνῳ δὲ ὕσεερον γενομένης τοῖς Βοιωτοῖς ἄμφιοβη- 

τήσεως πρὸς Αθηναίους, ὡς μὲν τινές, περὶ Οὐνόης 

καὶ Πανάκτου, ὡς δὲ τινές, περὶ Ἠελαινῶν, καὶ τῶν 

Βοιωτῶν ἀξιούντων τοὺς βασιλέας προκινδυνεῦσαι περὶ 

τῆς χώρας εἰς µονομαχίαν κατασεάντας, Ἀάνθιος μὲν 

ὁ τῶν Βοιωτῶν βασιλεὺς ὑποδέχεται, Θνμοίτης δὲ ἆ 
τῶν Αθηναίων ἀρνείται, λέγων τῷ βουλομένῳ µονο- 

µαχείν τῆς ἀρχῆς παραχωφείν. Μέλανθος δἳ ὑποσεὰς 

τὸν κίνόννον ἐπι τῷ ῥασιλεῦσαι τῶν Αθηναίων αὐτὸν 
καὶ τοὺς ἐξ αὐτοῦ, ὁπλισάμενος προῄει, καὶ πλησίον 

τοῦ Ξανθίου γενόμενος εἶπεν νάδικείς, ὦ Ἐήνθιε, σὺν 
ἑεέρῳ ἐπ᾽ ἐμὶ ἧκων καὶ οὐ μόνος, ὡς ὠμολόγητο ." 
Ἑώνθιος δὲ ταῦτα ακούσας µετεοτράφη, θεάόασθαι 

βουλόμενος εἴ τις αὐτῷ ἑπόμενος εἴη" καὶ µετασερα- 
φέντα βαλών αὐτὸν ἀπέκτεινε, καὶ βασιλεὺς τῆς Ar- 
τικῆς ἐγένετο. ὅθεν τοῖς Αθηναίοι κφατήσασι τῆς 

χώρας ἴδοξεν ἑαψεὴν ἄγειν, ἠν πάλαι μὲν ᾽Απατηνύ- 
ρια ὕστερον δὲ ᾽Απατούρια ἑκάκουν ὡς ἀπὸ τῆς γενο- 
µένης ἁπάτης. Αελάνθου δὲ Κόδρος γενόμενος ἐκδέ- 

τεται τὴν ῥασιλείαν: ὃς καὶ ὑπὶρ τῆς πατρίδος ἀπέ- 

Θανε ερόπῳ τοιῷδε. πολέμου τοῖς «ωριεῦσιν ὄντος πρὺς 
Αθηναίους, ἴχφησεν ὁ δΒεὺς τοῖς ωριεῦσιν αἱρήσειν 
τὰς Αθήνας, εἰ Κάδρον τὸν βασιλέα µἠ φονεύσωσιε. 

γνοὺς δὲ τοῦτο ὁ Κόδρος, στείλας ἑαυτὸν εὐτελεῖ 

σκευῆ ὡς ξυλιστὴν καὶ δρέπανον λαβών, ἐπὶ τὸν χά- 
ρακα τῶν πολεμίων προγει. δύο δὶ αὐτῷ ἀπαντησάν- 

των πολεµίων τὸν μὲν ἕνα πατάξαςρ κατέβαλεν, ὑπὸ 
δὲ τοῦ ἑτέρου ἀγνοηθεὶς ὅστις ἦν, πληγεὶς ἀπέθανε, 
παταλιπὼν τὴν ἀρχὴν Μέδονει τῷ πφεσβυτέρῳ τῶν 

13. Αλκιδόκης ΕΞ. -- 15. Αγχιρύης h. 

ΒΟΗΟΜΑ IN ΟΟΝΥΙΝΠΟΗ. 

παίδων. ὁ δὲ νεώτερος αὐτοῦ παὶς Νηλεὺς τῆς δωδε- 

καπύόλεως Ιωνίας κτιστὴς ἐγένετο. ἀφ' οὗ φασὶν ᾿4θη- 
γαίΐοις εὖν τῶν Κοδριδών εὐγένειαν εἰς παροιµίαν πε- 
ριστήναι υεὐγενέστερος Κόδρον" ἐπὶ τῶν πάνυ εὐγενῶν. 

7868, Β. τὸ παιδεραστείν ἐπὶ τοῦ παιδείας ἐρᾷν ἀεὶ 

κείται παρὰ Πλάτωνι. A. 

Τ8τ h. 38. φυκτὴφ σκεῦος ἔνθα διανίζουαι τὰ ποτήρια, 
ἢ ποεηρίου εἶδος, ὡς Εὐριπίδης Τηλέφῳ. 
39. τρίτον µέρος ἡ κοτύλη τῆς χοίνικος. 

ὃ ἐσει σκώπτειν, λεγόμενοι, παρὰ τοὺς πότους. 
8δ. Σάτυροι Διονύσου ὁπαδοὶ καὶ οὗτοι, οἳ διὰ τὸ 

ἐν ὄρεσιν οἰκεῖν ἁλουτοῦντες, τράγων σκέλη καὶ τρίχας 
φομιζόμενοι ἔχειν παραδέδονταε, καὶ εαύτη καλεῖσθαι 

788, 581. Σιληνοὶ «ιονύσου χορευταί, παρὰ εὐ σιλλαίνειν, ιν 

ἀπὸ τοῦ σεσηρέναι τῷ οἴνων τουτέστι κεχηνέναι: φί- ιδ 

λοινοι γάρ εἶσ. ἸἨαρσύας δὲ αὐλητής, Ολύμπου υἱός, 51 
ὃς τοὺς αὐλοὺς ᾽αθηνᾶς ῥιφάσης διὰ τὸ ἐνασχημονεῖν 
αὐτοῖς ἀνελύμενος ἤρισεν ᾿Απόλλωνι περὶ µονσικῆς, καὶ 
ἠετήθη, καὶ ποινὴν δίδωκε τὸ δέρµα δαρείς: ἀφ 
οὗπεφ αἵματος ἔφῥευσε ποταμὸς ὁ ἐξ αὐτοῦ ὕσεερον 
“Μαρσύας κληθείς. : 

B, 8. κομιδῇ] κυρίως μὲν τὸ ἐπιμείῶς, ὅθεν κα. ὀρεο- 
κόμος καὶ γεροντοκόµος. ἠσοδυναμεῖ δὲ καὶ τῷ σφύδρα 
καὶ τελέως, κομεύῇ σµικρά-όφόδρα σμικρά. 

44. κορυβανειώντων) ἐνθουσιώντων, ἢ εινα ὄρχησιν 
ἐμμανῇ ορχουµένων. ἀπὺ τῶν Κορνβάντων, οἳ καὶ 
τροφεῖς καὶ φύλακες καὶ διδώσκαλοι τοῦ «Ιεὸς εἶναι 
μυθολογοῦνται. τινὶς δὲ τοὺς αὐτοὺς τοῖς Αούφησιν 
εἶναι φασίν. εἶναι δὲ καὶ τῆς Ῥέας ὁπαδούς, ἀπὸ 
τῶν τοῦ «ιὸφ δακρύων γεγενηµένους: ὧν ἀριθμὸν οἱ 
μὲν 8’, οἱ δὲ ὁ λέγουσιν. 

7889, 6. εἰρωνενύμενος! ὑποκρινόμενος, χλευάζων. 
30, ἠνυτον) ἤννον, ἐτέλουν. 

ο, 4. οἶνος καὶ ἀλήθεια, ἐπὶ τῶφ ἐν μέθῃ τὴν ἁλή- 
Φειαν λεγόντων. ἴστι δὲ ἄοματος Αλκαίου ἀρχὴ 

οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλήθεια. 
καὶ Θεόκριτος. τιν.ς δέ φασιν Ότι πρὶν οἶνον εὑρεθῆ- 
ναι ὕδωρ κατὰ τῶν ἱερῶν ἔσπενδον, καθάπερ νῦν τὰ 
νηφάλια, οἴνου δὲ φανέντος οὕτω Θανμάσαι τοὺς ὧν- 

6 

Φρώπους καὶ Θείαν ἠγήσασθαι τῆν φύσιν, ὡς καὶ τὰς |ω 378 

συνθήκας παρὰ τὸν οἶνον γινοµένας νοµίσαι δεῖν εἶναι 
κυρίας, καὶ μὴ τοὶμᾷν παφαβαίνειν, ἀλλὰ κατὰ πάν- 
τας τρόπους ἀφαιρεῖν τὸ ψεῦδος ἀπὸ τῶν. παρὰ τὸν 

οἶνον συνθηκών. ὁμοία δὲ ταύτης καὶ αὕτη μτὸ γὰρ 
ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ νήφοντος ἐπὶ τῇ γἱώσσῃ τοῦ μεθύ- 
οντος« . 
b, 109. ἐντεῦθεν παρῴδησε Καλλίμαχος ἐν ὕμνω «{ήμη- 
τρος καλάθου τὸ θύφας ὅ᾽ ἐπίθισθε ῥέβηλοι. Χ. 

5. Τηλέφῳ: [ε, ΧΧΧ. Επά. -- 30. ἰκαίου ſr. XXXVII. Matih. 47. Schneidew. — 17. Θεόκριτος XXIX. 1. 
- «7. Καλλίμαχος Ην. εἰς «Ίημ. καὶ. ν. 3. 

μὴ 
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790, 14. ερίβων ἐσεὶ στολή τις ἔχουσα σημεῖα ὡς γραµ- 
μάτια. τριβώνιον δὲ Ἱμάτιον πα]αιὸν καὶ τετριµµένον. 

25, καταδεδαρθηκὠς) καθυπνωκώς. 

b, 6. πῖλος ἱμάτιον ἐξ ἐρίου πιλήσεως γινόµενον, εἰς 
ἠετῶν καὶ χειµώνων ἄμυναν. ἀρνακίδες δὲ ἀρνῶν κώδια. 
19. χαμεύνια; ταπεινὰ κλινίδια. 

35. «ήλιον χωρίον τῆς Βοιωτίαρ. 

794, 6, προεροπάδη»] προθύμως, ἀμετασερεπτί, μετὰ 
προτροπῆς, ἢ εἰς τοὔμπροσθεν. 
96. κανθηλίους] τοὺς βραδεῖς νοῆσαι ἢ ἀφνεῖς, ἀπὸ 

κάνθωνος, ὃς ἐστιν ὄνοι, εἰρημένοι, ὃς πάλιν ἀπὸ 
τῶν κανθηλίων, τῶν ἐπιτιθεμένων αὐτῷ ἐπικάμπτων 
ἐύλων, τουτέσει σαγµάτων, ὀνομάξεται οὕτωφ. 

91. βυρσοδέφας; τοὺς τὰς βύρσαρ ἐργαζομένους καὶ 

μαλάστοντας. 

40. ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγναω 

ἐπὶ τῶν μετὰ τὸ παθεῖν συνιέντων τὸ ἁμάρτημα. 

Ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἑτέρα παροιμία κὸ ἁλιεὺς πληγεϊς νοῦν 
φύσειΩ, φασὶ γὰρ ἁλιέα ἀγκιστρεύοντα, ἐπειδὰν σπάσῃ 
τῷ λίνῳ τὸν ἠχθύν, τῇ χειρὶ προσαγαγύντα κατέχει», 

ἕνα μὴ φύγῃ΄ τοῦτο δὲ συνήθως ποιοῦντα ὑπὸ σκορ- 
πίου πληγῆήναι" καὶ εἶπε υπληγεὶς νοῦν φύσεια, καὶ 
µηκέτει προσάγειν ἐξ ἐκείνου τὴν χεῖρα. κέχρηται τῇ 

παροιµίᾳ Σοφοκλῆς ἐν ᾽Αμϕιαράῳ Σατυρικῷ, λέγων 
ἔτ' αὖ. .. . ὥσπερ ἁλιεὺς πληγεὶς. . .« ενων διδάσκα- 

λος. Ἔστι καὶ τρίτη ὁμοία' νὰν μὴ πάθης, οὐ μὴ 
µάθῃς." ἐλέχθη δὲ ἐπὶ Τέμωνορ τοῦ μισανθρώπου, 
µηκέει προσιεµένου τοὺς κόλακας. 

IN ΡΗΛΕΡΗΟΗ. 

98, 4. Φησὶν ᾿Ολυμπιόδωρος ἐν τῷ εἰς τὸν πρῶτον ᾿4λ- 
κιβιάδην ὑπομνήματι, ὡς πρῶτος ὁ Φαῖδρος διάλογος 
τῷ Πιάτωνι γέγραπται. 

9, ὁ νσίας οὗτος ῥήτωρ ἦν. 
δ. ᾽Ακουμενῷ] ἑατρὸς οὗτος ἦν. 
T. ὅτι δρόµοι τόποι τινὶς ἦσαν, ὅπου ἕτρεχον οἱ 

νέοι. ἐκείνων οὖν τῶν ἐν τοῖς δρόµοις γυμνασίων ὧκο- 

πώτεροι οἱ περίπατοι, ὡς κατὰ σχολὴν καὶ κατὰ βραχὺ 
γυμνάξοντες καὶ τὰς ἀναπαύλας αὐτοῦ πλησίον ἔχον- 
τες" ὅτε γάρ εις βούλεται, δύναται καθέζεσθαι. 
14. Μορυχία] τῇ ἀπὺ Μοφύχον. Ἰόρυχος δὲ γάσερις 

τις ἄνθρωπος, ὃν καὶ ἡ κωμωδία αἷς γαστρίµαργον 
διαβάλλει. ἐν τῇ τοῦ τοιούτου οὖν οἰκίᾳ τὸν ἀκόλα- 
στον Αυσίαν προσµένειν εἰκός. 
48. τῶν λόγων εἰσεία] ᾽Αττικὴ ἡ ούνταξις.... µέρους 

16, Hom. Παπά, ϱ, 33. -- 

Ῥιατο. 

19. φύσει] οἴσει Β ουπι 5ἱ6ῦ. -- 
Dind. — λέγων - - - διδάσκαλος add. Β. 
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λέγειν. ᾿Αττικοὶ γοῦν καὶ ἔφαγον τοῦ ἄρτου φασίν, 
οὐ τὸν ἄρτον, καὶ ἔπιον τοῦ οἴνου, ἆλλ’ οὐ τὸν οἶνον. 
οὕτως οὖν καὶ ἐνταῦθα εἰστία ὑμᾶς τῶν λόγων. τὸ 
κοινὸν εἶσεία ὑμᾶς τοῖς λόγοις. ὅσοι δὲ λείπει» φασὶ 
τν διά πρόθεσιν, ἵν ᾗ εἶσεία ὑμᾶς διὰ τῶν λόγων, ὅ 
οὐ κατὰ σχοποῦ βάλλονσιν. Χ. 
46. ἀσγολία ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα ὅδια- 

τριθὴ καὶ τὸν θνητὸν βίον περιοἱκή. σχολὴ γὰρ ἡ 
ἀπόθεσις τούτων καὶ ἀνθολκὴ ἐπὶ τὸ νοερώτερον καὶ 
καθαρώτερο». διὸ καὶ σχολαστωιὸς λέγεται κατὰ τὴν 
εἰς ἑαυτὸν στροφὴν ἢ ἀπόθεσιν τῶν ἀνθρωπίνων, ὧς 
καὶ ᾿Αρισεοτέληᾳ φησίν. 

b, 1. τὸ πειρώμενον παθηεικώς ἀκονστέον, ἀντὶ τοῦ 
πειραζόµενον παρά τινος, τουτέσει προοπαιζόµενον καὶ 

προσβαλλόμενον. τὸ δὲ κεκόµψενται, ὅτι πάντα τὰ 15 
ἔνυλα κομφὰ καὶ ἁπατηλά. 

8. τὸ χαριστέον ἐστὶν ἢ τὸ διδόναι τί τινι χωρὶς εἷν- 
τιδόσεως, ἢ τὺ ἐν λόγοις τινὶ ὑποκλίνεσθαι, ἢ ἃς νῦν, 
τὸ πρὸς ἀφροδίσιον ἑαυτὸν συνονσίαν ἐπιδιδόναι τινί. 
10. ὅτι Ἡρόδικον Σηλυμβριανὸς ἰαερὸς ἦν καὶ τὰ το 

γυμνάσια ἔξω τείχους ἐποιεῖτο, ἀρχόμενος ἀπό τινος 
διαστήματος οὐ μακροῦ ἀλλὰ συµµέτρου, ἄχρι τοῦ 
τείχους, καὶ ἀνασερέφων. 

48. κατὰ σχολὴ»] ἐπ αὐτὸ τοῦτο, ἡ ἐν εὐκαιρίᾳ. 
18. οὐδέτερα] τὸ Σωκράτη καὶ Φαῖδρον ἀγνοεῖν καὶ 15 

ἑαυτοῦ ἐπιλελῆσθαι. 

49. ἐκεῖνος) κατ ἀποσεροφὴν πρὸς Φαῖδρον ὁ λόγο,  5Ό 
ὡς δῇῆθεν μὴ ἐκεῖσε παρόντος αὐτοῦ. 

784, 7. συγκορυβανειώντα] συνενθονσιῶντα. 
44. τάχα πάντως] .. ταχέως οὗ . . καὶ εἰκαστικῶς 30 

διὰ τοῦ τάχα, καὶ βεβαιωτικῶς διὰ τοῦ πάντως, 
44, ἁμωσγέπως] ὁπωσδήποτα, ἐν γέ εινι, καθ’ ὄντι- 

»αοῦν ερόπον. 
21. ὦ φιλότης] ἀντὶ τοῦ ὦ φίλε, ἀπὸ τῆς διαθέσεως 

τὸ διακείµενον καλῶν. 15 

b, 6. ᾽Αγραίας Αρτέμιδος Ἱερὸν ἵδρυσαν ᾿Αθηναῖοι διά 
τὺ ἔφορον εἶναι παντὸς τοῦ ἀγρίου τὴν Θεὺν καὶ πᾶν 
τὸ ἄγριον καὶ ἀνήμερον παταστίέλλειν. 
46. Αρείου πάγου] δικαστήριον ᾿4θήνησιν ἐν ἀκροπόλει 

οὕτω καλούμενον, πάγο μὲν ὅτι ἐν τόπῳ ὑφηὶλῷιο 
τοῦτο, άρειος δὲ παρ ὅσον οἳ φόνοι ἐκεῖσε ἐκρίνοντο, 
ὁ δὲ Αρης τούτων ἔφοφος ἦν. ἢ ὅτι τὸ δόρυ ἔπηξεν 
ἐκεῖσε, ὁπότε δίκην ἔλαχε πρὸς Ποσειδῶνα, τὸν τού- 

του υἱὸν Αλιῤῥόθιον ἀνελών, ὃρ ᾽Αἰκίππην ἐβιάσατο 
τὴν άρεος αὐτοῦ καὶ ᾽Αγραύλου τῆς Κέκροπος θυγατέρα. {6 
98, γράμμα] ἐπίγραμμα τὸ γνῶθι σαυτόν, ἐπὶ τοῦ 

προπυλαίου τοῦ ἐν δελφοῖς ἱεροῦ γεγφαµµένον. 4ελφοὶ 

δὲ πόλις ἐπὶ τῷ Παρνασσῷ πρὸς τῇ Φωκίδι. 
34. Τνφὼν Γῆς καὶ Ταρτάρου υἱός, γεννηθεὶς ἐν 

31. φύσεις] οἴσεις Β. -- 39. ᾽Αμϕιαράῳ } ſr. 118. 

1.1 
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Σικελία, εἶδος ἔχων συμμωὶς ἀνδρὸς καὶ Θηρίων. 
τεθυμµένον δὲ οἱονεὶ ὑπὸ πυρὲς ἐκκεκαυμένον ἢ βε- 

βλαμμένο». 
40. ἄγνος φυτόν τι Θαμνῶδες, ἤ ἐἔσειν ἡ Λύγοφ. 

5 44. Αχελώος ποταρὸς Αἰτωλίας. 
7968, 34. δαιµονίως] πανούργως, δολίως, κεκρυµµένως. 

93. γάννυσθαι) φαιδρύνεσθαι, χαίρει», διαχεῖσθαι. 
90. ουνεβώκχευσα] σὺν σοὶ ἐπὶ τὸ κρεῖετον παρήλλαξα. 
84, φιλίου]) τοῦ τὰ περὶ φιλίας ἐπισκοποῦντος. 

io 797, 14. Σαπφώ Λυρικὴ ποιήτρα, Σκαμανδρωνύμου, 
Μιευληναία. ᾽Ανακρέων δέ, καὶ οὗτος λυρικὸς ποιη- 
τής, Σκυθίνου ἢ Παρθενίου, Τήΐος. 
7. οἱ ἐννέα ἄρχοντες, κατ ἐνιαυτὸν καθισεάµενοι, 

ὤμννον μὴ παρανοµήσει», εἰ δὲ φωραθεῖεν, ἐκ κατα- 
1. δίκης τῷ ᾽Απόλλωνι πέμπειν εἰκόνα χρυσῆν, ἐπὶ κατα- 

δίκῃ μὲν τοῦ ἄρχοντος, χαριστήριο» δὲ τῷ 8εῷ παρὰ 
Αθηναίων. Σωκράτει γοῦν ὑπισχνεῖται Φαϊΐδρος, εἰἷ 

καλλίω λόγον εἴποι Ανσίου, καθάπερ οἱ ἄρχοντες, 
* καὶ αὐτοῦ καὶ Σωκράτους χφυσῆν εἰς 4ελφοὺς 

* ᾧῷ ᾽Απόλλωνι ἀναθήσει». ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΟ. ὁ πολέ- 
.. ἐστιν ἄρχων ᾧ κατηγγύων τοὺς ξένους: ἔσει 
δὲ ὥσπερ λοχαγὸς τοῦ βασιλέως, ὃς καὶ ἀπόντος αὐ- 
τοῦ ἐπιμελεῖται τῶν κατὰ τὴν πόλιν. ὁ δὲ βασιλεὺς 
μυστηρίων προνοεῖται καὶ τὰς θυσίας τὰς πατρίους 

35. διοικεῖ. ἄρχων δὲ ἐστιν ὁ ἐπώνυμος τοῦ ἐνιανεοῦ. οἷς 
πᾶσι καὶ ἑορταὶ καὶ Θεοὶ οἷς θύουσι καὶ δίκαι τινὶς 

ἀπονέμονεαι. οἱ δὲ θεσμοθέται ἓξ εἶσι τὸν ἀριθμόν, 
ἀφ᾿ ὧν καὶ ὁ τόπος, ὅπου συνῄεσαν καὶ ἐσιτοῦντο, 
Φεμίστιον ἐκαλεῖτο. εἶχον δὲ ἐξουσίαν τοῦ ὑπογράψαι 

“0 τὰ δικαστήρια, καὶ τὰς εἰσαγγελίας εἰσῆγον καὶ τὰς 
χειροτονίας καὶ προβοὶὰς καὶ γραφὰς παρανόμων καὶ 

ἄλλων τινῶν. 

88. τοιαῦτα καὶ τοιούτων περὶ τῶν ἀναγκαίων φησίν, 
ὧν τὴν εὕρεσιν ἡ φύσις πορίζει, τὴν δὲ διάθεσιν ἡμεῖς. 

35 παρ ἣν καὶ ἔπαινος ἢ ψόγος ἐσεὶν ἡμῖν. τῶν δὲ μὴ 
. ἀναγκαίων λέγει τῶν χφησίµων, ὧν καὶ ἡ εὗρεσις καὶ 

ἡ διάθεσις ἐξ ἡμῶν" παρ ἃς δὴ καὶ ἐπαινούμεθα ἢ 
ψεγόµεθα. οἷον ἀναγκαῖόν ἐσει καὶ Ανσίᾳ καὶ Σωκρά- 
τει καὶ πᾶσι τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσι τὸ λέγειν ὡς ὁ 

κ ἐρῶν ἀκόλαστον ἔρωτα μαίνεται, ὁ δὲ μὴ τοῦτον ἐρῶν 
σωφρονεῖ. ἡ δὲ περὶ τούτου διάθεσις ἐπαινετὴ Σα.- 
κράτους, ὅτι ἀληθής, νσίου δὲ οὔ. κατὰ προσποίη- 

σιν γάρ. 
b, 3. Κύφελος Περιάνδρου πατὴρ ἦν, οὗπερ οἱ υἱεῖς 

«5 Κορίνθου τύραννοι γεγορότες ὑπὸ Κορινθίων κατελύ- 

5. Apud Ἠογπιίαη ρ. 760, 16 Λει. Ίομρο -- κας 

8ησαν. ηὔξαντο οὖν οὗτοι, εἰ πάλιν τὴν ἀρχὴν ἆνα- 
πτήσαιντο, χρυσοῦν ἀνδριάντα τῷ Θεῷ ἀναθήσειν ἐν 
Ὀλυμπίᾳ ὁλόσφυρον. οἳ δὴ κρατήσαντες Κορίνθου 
ἀνέθεσαν ἐκεῖσε µέγισεον ἄγαλμα χρυσοῦν τοῦ «{ἱόρ. 
Ὀλυμπία δέ ἐσει τόπος εις κατὰ τὴν Πελοπόννησον, 5 
ἐν Πίσῃ πόλει τῆς Ηλιδος χώρας, ἴνθα τὰ Ὀλύμπια, 

ἀγὼν πενταετηρικός, ἸΜουνυχιῶνος μηνὸς ἤγετο τῷ 
4, ἐν οἷς κοτίνου στέφανος ἆθλον ἐδίδοεο τῷ νική- 
σαντι. τινὶς ὅ’ οὐ κότενον, ἆλλ᾽ ἐκ τῆς λεγοµένης καλ- 
ιστεφάνου ἐλαίας. διαφέρει δὲ κότινον ἐλαϊκὸν ἀγριε- 10 
λαΐίας. ἤγετο δὲ καὶ κατ᾽ ἐνιαυτόν, ἅπερ ἑλάττω ἐκάλουν. 
3, σφυρήλατος] δι ὅλου βάθους ναστόρ. 
Β. εἰς τὰς ὁμοίας λαβὰς] ἀπὸ μεταφορᾶς εἴρηται 

τῶν παλαιόντων, οἳ τοῦ ἀφωφρισμένου αὐτοῖς πρὸς τὸ 

παλαίει» τόπου ὑπότε ἐκπέσοιεν, εἶτα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 15 
καὶ τόπου καὶ σχήματος εἰ πάλιν ἴλβοιεν, εἰς ἁμοίας 
ἑληλυθέναι λέγονται λαβάς, ὡς καὶ νῦν ὁ Σωκράτης 
εἰς τὴν αὐτὴν τῷ Φαίδρῳ περιῆλθε πφοσποίησιν τοῦ 

μὴ δύνασθαι λέγειν. 
40. τῶν κωμωδῶν] ἴθος ἦν αὐτοῖς τὸ τοῖς ἐρωτῶσιν, 30 

οἷον δέδωκας µοι τόδε, πάλιν τὸ αὐτὸ λέγειν τοὺς 
ἀποκρινομένους, δέδωκας µοι τοῦτο. οὕτως οὖν καὶ 
πρὸς Σωκράτη Φαΐδρον εἰπεῖν, ὡς εἶ ἐγὼ «Σωκράτη» 
ἀγνοῦ, καὶ τὰ ἑξῆν. 
43. ἔθνος τι ἠπειρωτικὺν τῶν ἑοπερίων τὸ Αιγύων 1 

οὕτω μονφικώτατον εἶναι φασίν, ὡς καὶ µη δ᾽ ἐν τοῖς 
πολέμοις πανσερατιᾷ μάώχεσθαι, ἀλλὰ τὸ μέν τει τοῦ 
στρατεύματος ἀγωνίζεσθαι, τὸ δὲ ᾷδειν πολεμοῦντος 
τοῦ λοιποῦ. 

καὶ αἱμυλία ἀσινόητος ἐπίχαρις. 
799, 35. ἠλικα] εἴρηται μὲν ἐνταῦθα τῷ Πλάτωνι οὕτως" 

ἥλικα γὰρ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος τέρπειν τὸν ἤλικα. τὸ 
δὲ τέλειον ἔχει 

ἡλιξ ἥλικα τέρπε, γέρων δέ τε τέρπε γέροντα, ” 
ὥς φησι καὶ ὁ ἈΞενοφῶν γεροντοκόµικα. 

b. N. ὀστράκου µεταπεσόντος] ὀστράκον περιστροφή 
ἐπὶ τῶν διὰ εάχους εἰς φυγὴν ὁρμώντων. εἴρηται δὲ 
ἀπὸ παιδιᾶς τοιαύτης. διελόνεις ἑαυτοὺς οἱ παῖδες ὡς 

σαρίθμους γενέσθαι, οἱ μὲν πρὸς ἀνατολὴν ἴσταντο, 10 
οἱ δὲ πρὸς δνσμάς' ἄλλος δέ εις μεταξὺ ἑκατέρων 

καθήµενος ὄόερακον εἶχεν, ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους 
κεχρισµένον Λενκῷ, ἐκ δὲ θατέρου µέλανι' καὶ ἔῤῥιπτε 
τοῦτο ὀρθόν. καὶ εἰ μὶν κατεφέρετο τὸ Λευκὸν µέρος 
ἄνω, οἱ πρὸς ἀνατολὰς ἑστῶτες ἐδίωκον τοὺς πρὺς (5 

ώποτ᾽ ἠράσθης, Γέτα: 

: οἱ δὲ ἁπλῶς ἀστεῖον, ὡς Εὐκλείδης, φιλίας λέγων --. Ὀκκκ. — 33. Immo θεσμοθετεῖον aut quod est ad Pro- 
οὐ γὰρ ἐνεπλήσθην 

—— 468 47.) Θκαμοθέσιον. Βεκκ. 
ια, ἀγὼν Balterus: Ολύμπια καὶ ἀγὼν h. — 331. ἀσινότης ΕΞ, ἀστειότης Βθκκετας, δεινότης Ἐν πο κο]- 

— — 25. Libri bis τέρπει. Ὀκκκ. — 26. γεροντοκόµικα 0η. Ἐογοτίπας. 

84 

798, δ. αἰμύλος] ποικίλος, πυκνός, πανοῦργος, δολερός 30 πι 
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ταῖς δυσμαῖς' εἰ δὲ τὸ µέλαν ἄνω, οἱ πρὸς ταῖς du 
αμαῖς ἐδίωκον, ἕως καταλάβοιεν. καταληφθέντες δὲ 

ἑβασεάζοντο ὑπ' αὐτῶν ἀφ οὗ κατελήφθησαν τόπου, 
ἕως ἐπανέλθωσιν ἐπὶ τὸν τόπον ἀφ᾿ οὗ τὴν ἀρχὴν 

ἔφυγον. 
40. ὡς λύκοι] παρῳδεῖ τὸ Ὁμηφρικὸν εἰρημένον ἐν τῇ 

{ ῥαψωδίᾳ 
αἷς οὐκ ἴστι ἱέουσι καὶ ἄρνασιν ὄρκια πιστά, 
οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὀμόφρονα θΘυμὸν ἔχονσιν. 

ἡ παροιμία οὖν ἐπὶ τῶν ἐρωτικῶς ἐχόντων. 
Β00, 40. σταθερὸν τὸ σφόδρα Θερμόν, ἀπὸ τῆς ἐν τῷ 

Φέρει µεσηµβρίας. καὶ ᾽Ανείμαχος" Θέριος σταθεροῖο. 
καὶ τὸ ἑστὸς δὲ καὶ ἠρεμοῦν οταθερὸν 

36. οὐ πόλεμον ἀγγέλλεις, ἐπὶ τῶν ἀγαθὰ ώγγελλόν- 
των. ἐμνήσθη ταύτης καὶ ἐν τῷ τρίτρ τῶν Νόμων. 
83, ἀφοσιώσωμαι] ἀποπληρώσωμαι τὴν παραλελειµ- 

µένην ὁσιότητα. ἴστι γὰρ ἀφοσίωσις ὁσιότητος παρα- 
λελειμμένης ἀποπλήρωσιρ. 
37. ἔθραξε] ἐεάραξεν, ἠνώχλησεν, ἔνυξεν, ἐκίνησιν, 

ἐδυσώπησεν. 
88. ἐδυσωπούμην] ἀντὶ τοῦ πὐλαβούμην (ὑπώπτευ- 

ον Χ]. 

88. ἁμπλακὼν] ἁμαρτών. 
b, 90. Πέργαμα] τὰ ὑψηλά. 

84. παλινῳδίαν] ἐναντία ὡδὴ ἢ ῥῆσις τῆς προτέρας. 

804, 17. ζωδώνη πόλιρ τῆς Μολοσαίδος, ἐν ᾗ τὸ µαν- 
τεῖον τοῦ Οιός, 

20. Σίῤυλλαι μὲν γεγόνασι δέκα, ὧν πρώτῃ ὄνομα 
Ζαμβήθη. λΧαλδαίαν δέ φασιν αὐτὴν οἱ παλαιοὶ 1ό- 
γοε, οἱ δὲ μᾶλλον Ἑβραίαν: καὶ δὴ καὶ ἑνὶ τῶν παί- 
ὅων τοῦ Νώε εἰς γυναῖκα ἀἁρμοσθῆναι, καὶ σονεισελ- 
θεῖν αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἐν τῇ κιβωτῷ. ταύτην 

καὶ τὰ περὶ τῆς πυργοποιίας χρησμῳδῆσαί φασι, καὶ 
ὅσα τοῖς τούτων συνέβη τολμήµασι’ χρησµῳδῆσαι δὲ 
πρὸ τῆς διαιρέσεως τῶν γλωσσῶν γενοµένην γλώσσῃ 
φασὶ τὰ χρησµωδηθέντα τῇ Εβραϊΐδι: οὗ µόνον δέ, 
ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὸν ᾽Αλέξανδρον τὸν Μακεδόνα 
προειπεῖν: ἦς καὶ μνήμην Νικάνωρ ὁ τὸν Αλεξάνδρου 
βίον ἀναγράφας πεποίηκε. «ΦΖευτέρα δὲ Αΐβυσσα, ᾗς 

5. Apud Hermiam ρ. 00 lege cum codd. mels 
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μρήρην ἐποκίοιωο ἐν οῷ κν Ααμίος προϊόν Εὰρ. 
πίδης' ὄνομα δὲ αὐτῆς οὐ πάνυ σαφηνίζουσι. Τρίτη 
Δ4εἱφίς, ἡ ἐν «ΓΠελφοῖς τεχθεῖσα, περὶ ἧς ἱστόρησε 
Ἀρύσιππυς ἐν τῷ περὶ Θεότητος βιβλίῳ. Τετάρτη Ίτα- 

λικήν ἡ ἐν ἐρημίᾳ τῆς Ἰταλίας τὴν διατριθὴν λαχοῦσα 5 
ἦς υἱὸς ἐγένετο Εὔανδρορ ὁ τὸ ἐν Ῥώμῃ τοῦ Πανὸς 
Ἱερὸν τὸ καλούμενον Αούπερκον κείσας" περὶ ἧς ἔγρα- 
Φεν Ερατοσθένης, Πέμπτη ἡ Ἐφυθραία, ἥτις καὶ 
τὰ κατὰ τὸν Τρωϊκὸν πόλεμο» συνενεχθέντα προηγό- 

ρευσε” περὶ ἧς Απολλόδωρος ὁ Ἐρυθφαῖος διεξέρχεται. 1ο 
΄Ἕκεη ἡ Σαμία, ἡς τὸ κύριον ὄνομα Φυτώ φασιν. 
Ἑβδόμη ἡ Κυμαία μὲν γένος, ὄνομα δὲ ᾽Αμάλθεια" 
οἱ δὲ Ἐρωφίλην φασί" παρά τισι δὲ κλῆσιν ἠνέγκατο 
Ταράξανδρα" Βιργίλιος ὃξ ὁ Ῥωμαῖος ποιητης «ΐηϊ- 

Φύβην αὐτὴν ὀνομάζει. ᾿Ογδόη ἡ Ἑλλησποντία, ἥτις is 
ἐν κώμῃ Μαρμυσσῷ τὴν γένεσιν ἴσχε περί τινα πολέχνην 
Γεργετίωνα”. ὑπὸ τὴν ἐνορίαν δὲ αὕτη τῆς Τροίας 
ἐεύγχανεν. ἦν ἐν καιρῷ Σόλωνος καὶ Κύρου, ὡς ἔγρα- 
εν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός. ᾿Ἐννάτη ἡ Φρυγία. Ἐπὶ 346 
πᾶσι δεκάτη ἡ Τιβουρεία μὲν γένος, ὄνομα δὲ ᾿4λβου- ο 03 
γαΐία. Ταύτας δὲ φασι τῶν φφενῶν ἐξισεαμένας τὰ 
μέλλοντα χρησμῳδεῖν: τῶν ὑπολαμβανόνεων δὲ γραφῇ 
τοὺς χρησμοὺς οὐκ ἐχόνεων σοφίαν τὰ χρησμῳδούμενα 
γράφειν ἀπταίστως, ἄλλως τε καὶ τῷ εάχει τῆς φορᾶς 
τῶν λόγων οὐκ ἐχόντων καθυπηφρετουµένας τὰς χεῖρας, 15 

συμβῆναι πολλοὺρ τῶν χρησμῶν εἱς χωλιάµβους διαπε- 
σεῖν καὶ µηκέτι ευχεῖν διορθώσεως, ἄτε δὴ τῶν χρη- 

σμῳδῶν γυναίων ἐν ἐκσεάσει μὲν καθεστώτων, ἐπειδὴ 
τὴν ὕπαρξιν προηγόρενον τῶν μελλ]όντων, πεπαυµένων 

δὲ τοῦ χρησμολογεῖν μηδαμῶς αἴσθησιν ἐγόνεων μήτε ο 
ὧν ἴλεγον μήτε τί ἂν βούλοιντο τὰ κεχρησμῳδημένα. 
πᾶσαι μὲν οὖν µαντικαί, ἡ δὲ Ἐρνθραία, ἡ καὶ Ἔφι- 
φύλη καλονµένη, τῶν ἄλλων ἐξαίρετος' καὶ γαρ γεννη- 
Φεῖσα εὐθὺς προσεῖπεν ἐξ ὀνόματος ἕκαστον καὶ ἔμμο- 

τρα ἐφθέγξατο, καὶ εἰ βραχὺν χρόνον τέλειον εἶδος 35 
ἀνθρώπου ἔλαβεν, 

958. κυρίως τῷ ἀπειροκάλως ἐχρήσατο" αὐτοῦ γὰρ κα- 
λῶρ ἔχοντος τοῦ ὀνόματος τῆς μανίας, ἀπειρίᾳ τοῦ 
καλοῦ ἠγνόησαν τὺ καλὸν τοῦ ὀνόματορ. 

Ό 

εἴξασιν γὰρ τοῖς παιδαρίοις τούτοις, οἳ ἑκάσεοτε γραμµήν 
ἐν ταῖσιν ὁδοῖς διαγράψφαντες, διανειµάμενοι δίγ λαυτούς, 
— αὐτῶν οἱ μὲν ἐκεῖθεν τῆς γραμμῆς, οἱ ὃ' * — 

δ’ ἀμφοτέρων ὄστρακον... « ἄνίησ εἰς µέσον ἑσεώ 
καν μὲν πίπτη.. τὰ λεύὐκ) ἐπάνω, φεύγειν ταχὺ τοὺς — δεῖ, 
τοὺς δὲ διώκειν. 

ὁ δ’ ἀναῤῥιπεῶν τὸ ὄσερακον ἐπιλέγει νὺξ 7 ἡμέρα διὰ τὸ τὸ μὲν ἐντὸς αὐτοῦ µέρος πεπισσῶσθαι, τὸ δὲ ἐκτὸς ἀπίσ- 
σωτον εἶναι. Ἑκκκ. Praecedunt verba: τοῦτο δέ ἐστιν ἐκεῖνο, ὃ κατὼ τὴν ὀστρακίνδα καλουμένην. παιδιὰν γινόμενόν 
ἐστιν, ἣν Πλάτων ὁ κωμικὸς ἐν τῇ Συμμαχία (1τ. Π. Μαϊη.) σαφῶς συνίστησι διὰ τούτων Ἐϊξασιν γὰρ κεὶ. -- 
5. Ἠσαι. Iliad. x, 303 νᾳ. — 18. Ανείμαχος) ἴτ. — Schellenb. LXXXVII. Duebn. — 16. Νόμων] 702 D. 

4 1 σι Β οἱ Siebenk. -- ἐ Β, ἐριώφνα 8ἱ6ὺ. -- Βιργίλιος] γι. 86. -- —E—⏑—— —— — —Sä —— 



964 

803, 4. ὑποβρύχιαι] ὑπὸ τὸ ὕδωρ, ὃ ἐσει τὴν γένεσιν, 
ποντισθεῖσαι. 

Β051., 36. ὕοπληξ ἀφετήριον, πληγή, ὥσπερ νῦν, πάσσα- 
λος, κεράτινος κρίκος, πάντα θηλυκώς. 

40, ἐρείσας] ἑλκύσας. 
806), 38. ἐννέα χιλιάδας] ἐννέα χιλιάδας εἶπεν, ἐπειδὴ 

ἐν τῇ πρώτη γενέσει ἡ περίοδος ἡ ἀπὸ τοῦ νοητοῦ ἐπὶ 
τὰ τῇδε οὐδεμίαν κάκωσιν ἔχει. 

807, 5. ἐπαμφοτερίζῃ] Ανσίᾳ καὶ ἐμοὶ Σωκράτει ἕπηται. 
1 43. λογογράφον ] λογογράφους γὰρ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ 

τοὺς ἐπὶ μισθῷ λόγους γράφοντας καὶ πιπράσχοντας 
αὐτοὺς εἷς δικαστήρια, ῥήτορας δὲ τοὺς δι ἑαυτῶν 

λέγοντας. 
343. γλυκὺς ἀγκὼν] ἐπὶ τῶν κατειρωγευοµένων. τόπος 

15 δὲ ἐσεν ἐν τῇ Μεμφίδι ᾽αγκὼν προσαγορευόµενος ὑπὸ 
τῶν πλεόνεων κατ ἀντίφρασιν ἴσως, διὰ εὸ δυσχερές. 
ἔνιοι δὲ τάττονσιν αὐτὴν ἐπὶ τῶν εὐθυμούντων, παρ 
ὅσον τὸν ἀγκῶνα οἱ εὐφραινόμενοι τιθέασιν. 
44. ἐμμένῃ] τουτέστι δεχθῇ καὶ μὴ ἐκβληθῇ ὁ λόγος. 

κ. Ὁ, 5. 4υκοῦργος {ακεδαιμονίων, Σόλων δὲ Αθηναίων 
φοµοθέται, «αφεῖος δὲ τρίτος ἀπὸ Κύρου Περσοῶν 

βασιλεύς. 
81. ἀνδραποδώδεις εἰσὶν ἡδοναὶ αἳ ἄλλων παθών 

ἀπεχόμεναι, ὑπ ἄλλων δὲ κρατούµεναι. 
38. πνίγει) θάΐπει, καύµατι. 
89. μεσημβριάζοντα] ἐν µεσηµβρίᾳ νυσεάζοντα καὶ 

καθεύδοντα, κηλούμενα. 

46. φιλόμονσον ἀντὶ τοῦ φιλόσοφο». 

817 808, 8. ἄσιτον) σηµείωσαι ὅτι τοὺς τέττιγας λέγει τὺ πα- 
10 φράπαν μὴ δεῖσθαι τροφῆς, τῇ δὲ ὁρόσῳ ἀρκεῖσθαι 

μόνῃ. 
48. ]ᾶσι] πέµπουσιν. 

b, 14, ὄνου σχιὰ ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων. φασὶ δὲ εἶλ- 
κύσθαι τὴν παροιµίαν ἀπὸ τοῦ «{ημοσθένει τῷ ῥήτορι 

3 συμβάντος. δίκην γάρ ποτε, ὥς φησιν Αριστείδης, 
ἀπολογούμενος, ἡς τὸ είµηµα ἦν τί χρὴ παθεῖν ἢ 
ἀποτῖσαι, τοῦ κατηγόρου δεινῶς εἰρηκότος καὶ προ- 
εξειργασµένου διότι ὁ εὐθνυνόμενος οὐδενὶ δικαίῳ µόνῃ 

δὲ τῇ «ηµοσθένους δεινότητι πέποιθεν, ὡς οἱ δικα- 
0 σταὶ µετεωρισθέντες οὐ προσεῖχον τὸν νοῦν τῷ «Ίημο- 

σθένει, ἀλλ’ ἐθορύβουν κωλύοντες ἀπολογεῖσθαι, καὶ 
τοῦτο συνέβαινεν ἐπὶ πλείονα χρόνον, διαλειπόντων 

ποτὲ μικρὸν καὶ γενομένης βραχείας ἠσυχίας άνδρες 
ἔφη »δικασεαί, μικρόν µου χρόνον ἀνάσχεσθε, καὶ 

15 συγχωρήσατέ µοι Ἰόγον οὐ πάλαι γεγονότα διηγήσα- 
σθαι,α τῶν δὲ συγχωρησάντων διὰ τὸ μέγα τι ὑπο- 
λαβεῖν τὸ ὑπ αὐτοῦ µέλλον λέγεσθαε, κνεανίσκος τις" 
ἔφη ντῶν ἐπὶ φιλολογίαν εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν παρα- 
γεγονότων, ὅτε ἀποτρέχειν ἔμελλεν, ἐμισθώσατο ὄνον 

6550 Ἆπρὺς τὸ τὰ σκεύη αὐτοῦ διακοµίσασθαι µέχρι Άεγα- 
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ρίων. ὑπὸ κύνα δὲ τῆς ὥρας ὑπαρχούσης, κατὰ τὸ 

µέσον τῆς ἡμέρας ἐκκαίοντος τοῦ ἡλίου σφοδρότερον, 
οὔτε τὸ ὑποξύγιον συνέβαινεν ἐθέλειν ὁδοιπορεῖν οὔτε 
αὐτὺν ἀκολουθεῖν δύνασθαι. καταλύσαντος οὖν τὸ 
φορτίον τοῦ ὀνηλάτου, καὶ εὺν ὄνον οτήόαντος ἐκτὺς δ 
τῆς ὁδοῦ, μὴ δυνάµενος ὑπομένειν τὸ καῦμα, ἀλλὰ 
κακῶς διακείµενος ὑπὸ τὴν τοῦ ὅνον σκιὰν ὑποδὺς 
µένειν οἷός τε ἦν. τοῦ δὲ ὀνηλάτου ἐκεῖνον μὲν κὠ- 
λύοντος, ἑαυτῷ δὲ ἐπιβά]λειν Ἱέγοντος διὰ τὸ καὶ τὸν 
ὄνον ἴδιον εἶναι καὶ τὴν ἀπ αὐτοῦ σκιὰν ὑπάρχειν 10 
ἠδίαν" µεμισθωκέναι γὰρ µόνον τὸν ὄνον διχκομιοῦντα 
αὐτοῦ τὰ σκεύη, οὐ μὴν τὴν σκιὰν αὐτοῦ, αἲς δὲ καὶ 
ὁ νεανίσκος ἀντέλεγε πάλιν, φάσκων τὴν ἡμέραν ὅλην 
αὐτοῦ τὸν ὄνον εἶναι, καὶ πολλὴν ἀντιλογίαν συνέβαι- 
νεν ἐκ τούτου γίνεσθαι, ἕως εἰς µάχην ὤὥρμησαν." 15 
ἐπεὶ δ' ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν κατέβαινεν ἀπὸ τοῦ βή- 
µατος, οἱ δὲ δικασταὶ κατεῖχον ἀξιοῦντες τὸ γενόμε- 
νον πέρας ἐξηγήσασθαι, ἐπισεραφεὶς νᾶνδρεςα εἶπεν, 
»ὐπὲρ μὲν ὄνου σκιᾶς βούλεσθε ἀκοῦσαι, ὑπὶρ ὧνθρώ- 
που δὲ κινδυνεύοντος τῷ βίῳ πωλύετε λέγειν:ὰ καὶ v 
οὕτω τοὺς δικαστάς, συγχωρήόαντας ὀρθῶς ὑπὸ τοῦ 
ῥήτορος ἐπιπεπλῆχθαι, λέγειν ἐφεῖναι. ὅθεν τό τε 
τοῦ διηγήματος εὔστοχον καὶ τὸ τοῦ φρονήµατος παζ- 
ῥὁποιαστικὸν διαμνημονευθὲν παροιµίας ἔἶαβε τάξιν. 
41. καρπὸν ὧν ἔσπειφας θέριζε, ἐπὶ τῶν τοιαῦτα 5 

παοχόντων οἷα ἕδρασαν. παρῆκεαι δὲ ἀπὸ τοῦ στίχου 
εἰ δὲ κακὰ σπείραις, κακά κεν ἀμήσαιο, 0 

καὶ πάλιν 8 
ὃς δὲ κακὰ σπείρει, Θεριεῖ κακὰ κήδεαω παιαίν. 

38. ἐκεῖνο] τὸ ἆληθὶς δηλαδή. 40 
33. ἐμὶ] τὴν τοῦ πείθειν δύναμιν. 

86, Ἱκανῶς φιλοσοφήσῃ] οἱ γὰρ ἄριστοι ῥήτορες καὶ 
φιλόσοφοι, ὧς Περικλῆς ᾽Αναξαγόρου, ὡς «ημοσθένης 
Πλάτωνος γεγονόεες µαθηταί. 

808, 4. περὶ τὰς δίκας] ἔθος ἦν παλαιὸν ἐν τοῖς δεκα- 35 
στηρίοις δηµοσίοις τε Ἰόγοις τοὺς ῥήτορας διατρέβειν, 
οὐ μὴν ἐν ταῖς γινομέναις συνουσίαις ἐδία. 
41. Γοργίας παράλληλος Νέστορι ὡς αἰδήμων καὶ 

πολνεεής" ὀκτὼ γὰρ καὶ ἑκαεὸν ἔξησεν ἔτη" ὡς δεινοὶ 
οἳ ἄλλοι Ὁδυσσεῖ. 10 
30. ᾿Ἐλεατικὸν Παλαμήδη»] Ζήνωνά φησι τὸν Γαρ- 

µενίδου ἱταῖρον, ὅτι δὴ πανεπιοτήµων οχεδὸν ἦν ὁ 

ἀνήρ, ὡς καὶ Παλαμήδης. 
b, 2. H] σύνδεσμος ἀπορηματικὸς ἀντὶ τοῦ ἄρα τὸ ἡ, 
ὡς τὸ “ 

ᾗ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους µερόπων ἀνθρώπων 
"Ητρεΐδαι; 

2ο, φιλῶςρ τὸ μὴ ἐπὶ ὑποδείγματος φησίν. 0 
35. ὁ εἰδὼς) σηµείωσαι ὕει ὁ φιλόσοφος αἷς παιδιᾷ 

χρῆται τοῖς τῶν ῥητόφων λόγοις, καὶ ὅπερ ἐκεῖνοιδυ 

46. Hom. Πἰκά, ε, 340. 



ΒΟΗΟΙΙΑ ΗΝ ΗΙΡΡΙΑΗ MAIOREM. 

μετὰ σπουδῆς ποιοῦσι, τὸ διὰ τῶν ὁμοιοτήτων παρά- 
γειν τοὺς ἀκούοντας, οὗτος ἐν παιδιᾶς µοίρᾳ ἔχει. 
30. τοῦτο τὸ γέρας εὺ δύνασθαι διακρίνεν τοὺς 

κατὰ τέχνην λέγοντας καὶ µή. 
5810, 31. ἀμηχάνως] ἀντὶ τοῦ θαυμασίως πάνυ ἀρίσω. 

47. Ἡ πο]λοῦ δεῖν] ὄντως λίαν ἐλλείπειν (οὐδαμῶς Β). 
D, 1. διανεῖν]) διακολυμβᾶν, διαπερᾷν. 

37. ἑτέρους λόγους) τοὺς μετ ἀληθείας. 

84418, 84. ἐν μέτρῳ] ἐπειδὴ τὰ ἔπη τῶν καταλογάδην 
1ο εὐμνημονευτύτερα. 

Β49, 1. μουσεῖα λόγων] τὰ πάφισα, ας τὸ καὶ φιλοκίν- 
ὄυνον τὸν βίον κατέστησεν, τῆς δὲ περίβχεπτον καὶ 

περιµάχητον τὴν φύσιν ἐποίησεν.α 
3. διπλασιολογίαν] τὸ τὸ αὐτὰ δὶς λέγειν, ὡς τὸ φεῦ 

15 φεῦ. 

8, εἰκονολογίαν] τὸ δι εἰκόνος καὶ δί ὑποδείγματός 
68 τι δηλοῦν. γνωμολογία δέ, ὡς τὸ δεινὸν ἡ πονηρία.« 

ὁ Αικύμνιος δὲ Πώλου διδάσκαλος, ὃς διῄρει τὰ ὀνό- 
µατα εἰς κύρια, σύνθετα, ἀδελφά, ἐπίθετα, καὶ εἰς 

ο. ἄλλα τινά. 
3]. Πτριον τὸ εὐυφὶς ἱμάτιον καὶ ἁραιόν. 

814, 38. λύκου ῥήματα, ἐπὶ τοῦ καὶ λόγοις καὶ ἔργοις 

ἀδικοῦντος. ἰδὼν γὰρ λύκος ποιμένα ἐσθίοντα προβά- 
τεια εἶπεν νήλίκος ἂν ἤρθη θόρυβος, εἰ ἐγὼ ταῦτ) 

“5 ἐποίουν:« ἐμνήσθη ταύτης ἐνταῦθα Πλάτων. 
319 816, 8. ᾽Αδώνιδος κῆποι, ἐπὶ τῶν ἀἁώρων καὶ ὀλίγοχρο- 

φίων καὶ μὴ ἐῥῥιζωμένων, ἐμνήσθη δὲ αὐτῆς καὶ Εὖ- 
ριπίδης Μελανίππῃ καὶ ἐνταῦθα Πιλότων. 

817b, 39. Κοινὰ τὰ τῶν φίλων, ἐπὶ τῶν εὐμεταδότων. 
30 «φασὶ δὲ λεχθῆναι πρῶτον τὴν παροιµίαν περὶ τὴν µε- 

γάλην Ἑλλάδα, καθ’ οὓς χρύνους ὁ Πυθαγόρας ἔπειθε 
τοὺς αὐτὴν κατοικοῦντας ἀδιανέμητα πάντα κεκτῆσθαι. 
φησὶ γοῦν ὁ Τίμαιος ἐν τῇ ε«΄ οὕτω" μπροσιόνεων 
ὅ οὖν αὐτῷ τῶν νεωτέρων καὶ βουλομένων σννδιατρί- 

”. βεν οὐκ εὐθὺς συνεχώρησεν, ἀλλ ἔφη δεῖν καὶ τὰς 
οὐσίας ποινὰς εἶναι τῶν ἐνευγχανόντων.α εἶτα μετὰ 

πολλά φησι υκαὶ δν ἐκείους πρῶτον ῥηθῆναι κατὰ 
τὴν Ἰπαλίαν ὅτι κοινὰ τὰ τῶν φίλων. ἐμνήσθη δὲ 
ταύτης καὶ Αριστοτέλης ἐν τῷ Θ΄ τῶν Ἠθικῶν. ΚΙέ- 

«0  αρχος δέ φησιν ὑπὸ λαλκιδέων τῶν ἐν Εὐβοίᾳ πεµ- 
φθῆναι δῶρα εἰς «Οεἰφοὺς ᾽Απόλλωνι καὶ ᾽Αρτέμιδι. 

09 τῶν δὲ «Φελφών µαντευοµένων εἰ ἐξ ἴσης τὴν ἀνάώθεσιν 
ποιήσωνται, ἔφησεν ὁ Θεὸς νηκοινὰ τὰ τῶν φίλων.« 

καὶ Μένανδρος ἐν ᾿Αδελφοῖς β'. 

965 

IN ΗΙΡΡΙΑΗ ΜΑΙΟΒΕΜ. 895 
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818, 3. Ἠλις πόλις Πελοποννήσου πρὸς τῇ ᾿Οἰυμπία, 
ἀπέχουσα Πίσης τριακοσίους σταδίους. 
Φ. Λακεδαίμονα] πόλις καὶ αὕτη Πελοποννήσου, πρό- 

τερον Σπάρτη προσαγορενοµένη. 

819, 5. 4εονεῖνοι πόλις Σικελίας. 5 
7T. Κέως νῆσος, ἣ καὶ Μεροπὶς ἐκαλεῖεο. 

821 b, 44. παροιµία, αὐτὸ δείξει, ἐπὶ τῶν ἀπισεούντων 
τι µη γΐνεόθαι. µέµνηται ὅ αὐτῆς καὶ Κρατῖνος ἐν 
Πυλαία, καὶ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ καὶ ἐνταῦθα. καὶ 
ἔσειν, ὁ τὸν ποταμὸν καθηγούµενος καὶ τὸν πόρον 10 
ζητῶν, αὐτὸ δείξει. τῶν γὰρ παροιμιῶν αἱ μὲν καθ’ 
αὐὑτὰς λέγονται, αἱ δὲ ἐπὶ λόγων σαφηνίζονται. μέ- 
µνηται δὲ αὐτῆς καὶ Σοφοκλῆς ἐν ημνίαις οὕτω: 

ταχὺ ὃ’ αὐτὸ δείξει τοὔργον, ὡς ἐγώ, σαφῶς. 

ΒΟ21, 30. τωθάσεται] σκώψει, λοιδορήσεει, χλευάσει. 15 
800, 10. ἔτνος εἶδος ὀσπρίου, ὃ τινες καλοῦσι πισσάριον. 

τορύνη δὲ τὸ ταρακεήφριον. 

30. µέρμερος] φροντίδος ἄξιος, ἢ χαλεπός. 
b, 30. ἐφικέσθαι] καταλαβεῖν. 

Β08, 12. γεγωνεῖν] µέγα φθέγγεσθαι. 
30. βάλ1’ ἐς Μακαρίαν) Ἡρακλέους θυγάτηρ, ΠΜακα- 

ρία τοὔνομα, ἣν λόγος κατὰ τὴν Εὐρυσθέως ἐνὶ τὰς 
᾿θήνας στρατείαν αὐτοκέλευσεον ἑανυτὴν ὑπὲρ τῆς 
πόλεως εἰς σφαγὴν ἐπιδοῦναι. τοὺς οὖν ᾿Αθηναίους 
κατὰ τιμὴν τῆς παιδύς,, βάλλοντας αὐτὴν ἄνθεσι καὶ 18 
στεφάνοις, παρακεεύεσθαι τοῖς ἄλλοις »βάλλ’ εἰς Μα- 
καρίαν," ὡς τὴν παροιµίαν παρελθεῖν καὶ ἐπὶ τῶν 
προθυμουµένων τι, αὖθις δὲ καταχρηστικῶς καὶ ἐπὶ 
πάσης ἀφοσιώσεως. «Φοῦρις δέ φησιν ὅτι αὕτη τὴν 
πυρὰν τοῦ πατρὸς κατέσβεσε, καὶ ἐξ ἐκείνου παρὰ πο 

Μακεδύσι νενόµισται τὰς θυγατέρας τῶν κηδευοµένω», 
οἷς ἂν ὧσι παῖδες, τὸ αὐεὺ πράττειν ἐπὶ τοῖς πα- 
τράσιν. 

895, 44. ἆ περισπασθὶν δηλοῖ εἴθε' Καλλίμαχος 

ἆ πάντως ἵνα γῆφας. 20 
καὶ τὸ ὦ τὸ κλητικόν' Ὅμηρος 

ἆ δειλοέ, τί κακῶν. 
σηµαίνει δὲ καὶ τὸ πολὺ καὶ µέγα, παρ Αρχιλόχω 

ἆ ἔαδ᾽ εἴς τε ταύρους. 
τὸ τε ἐν ἴσω τῷ ναί, καὶ εἶθε. καὶ ἔτι οχετλιαστικὸν ο 
ἀντὶ τοῦ φεῦ ἐπιῤῥήματος, ὡς ἐνταῦθα. βραχέως δὲ 
καὶ δασέως τὸ ἄτινα, ας παρ Ἱπποκράτει. παρὰ δὲ 
«{ημοκρίω ἴδια. παρ ᾿Ομήρῳ τὰ ἑαντοῦ: 

* {94 
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11. κουτ. ος. 10, β. 11. -- 138. Μειανίππῃ] ſr. ΧΧΧΙ. Ὠἰπά. -- 13. ſSteb. — 38. 9) η Β. — 44. µ. ἐν- 
δελφοῖς Ἐ, µ. ἀδελφοῖς ἐν Β. Fr. 15. Duebn. {ρ. 8. Mein. 

ϱ. Πυλαία] {τ. ΣΧ. Mein. — Θεαιτήτῳ, 300 Ε. — 11. ημνίαις) ſr. 305. Diud. — 19. τούργον" οἵδ ἐγὼ σαφῶς 
Winekelmannus -- 31. Conſ. Zenob. Ἡ. 61. — 34. Καλλίμαχος! ſt. ΟΟΟΧΧΗΙ. - 26. "Ὅμηρος | Odyss. v, 3864. -- 
38. Αρχιλόχῳ) {. CXXI. Lieb. - 19. ἀεαδεῖε τεεαύρους Β: οοπῇ. ἘἨπει. ad Corintb. ρ. 340. Ἠκκκ. (ὦ δέκα ταύρους 
Suidas.) 42. Ὁμήρφ) Odyss. β, 308. 
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τὰ ἃ πρὸς δώμαθ’ ἕκαστοφ. 
καὶ ἀντὶ τοῦ ὧν τέεακται, ὧς παρ Εὐριπίδῃ ἐν Μη- 

πράξασ’ ἃ µέλλω, καὶ τυγοῦς ἃ βούλομαι. 
5 καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ 

αὐτεῖς ἃ τεύξη. 
εἰ δὲ φιλωθείη περισπασθέἑν, εὺ νῦν σηµαίνει, ὡς ἐν 

Εὔκλου τοῦ χφησµολόγου ποιήµασι. βραχέως δὲ καὶ 
ψιλῶς σηµαίνει ἀπόφασιν ἀρνητικήν. 

.ο 48. ἀμέλει] ἀντὶ τοῦ τοιγαροῦν συλλογιστικοῦ συν- 
δέσµον. 

Β9ΑΗ, 10. διανεκῆ] διὰ παντός. οὕτω καὶ «Πιογενιανός. 
47. παροιμία ἐπὶ τῶν λεγομένων ἢ πραττοµένων κατὰ 

δύναμιν ὑφ᾽ ἑκάσεου Λεγομένη" τὰ ἡμέτερα οὐχ οἷα 

1 βούλεταί τις, ἀλλ’ οἷα δύναται. 
80908, 23. χαλεπὰ τὰ καλὰ] Περίανδρος ὁ Κορινθίων 

δυνάστης κατ ἀρχὰς δημοτικὸς ὢν ὕστερον εἰς τὸ τύ- 
ῥαμνος εἶναι µετῆλθε. τοῦτο Πιττακὸν ἀκούσαντα, 
τότε Μικυληναίων δυναστεύοντα, καὶ δείόανεα περὶ 

πι τῆς ἑαυτοῦ γνώμης καθίσαι τε ἐπὶ τὸν βωμὺν ἱκέτην 
καὶ ἀπολυθῆναι τῆς ἀρχῆς ἀξιοῦν. τῶν δὲ Μιτυλη- 
ναίων πυνθανοµένων τὴν αἰτίαν, εἰπεῖν τὸν Ππτα- 

κὸν ας χαλεπὺν ἐσθλὸν ἔμωεναι. τοῦτο δὲ μαθόντα 
Σόλωνα εἰπεῖν φχαλεπὰ τὰ καλά,α καὶ ἐντεῦθεν εἰς 

3 παροιµίαν ἐλθεῖν' οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου τὸ χαλεπόν 
ἀκούουσιν' ἐπὶ πάντων γὰρ γενέσθαι ἀγαθὸν ὡδύ- 
ρατον. 

IN ΕΡΙΡΤΟΙΙΑΡ. 

II. 

83598, 44. ἐντεῦθεν δηλοῦται διὰ εἰ ὁ Πιλάεων ἐν ταῖς 
βίβλοις αὐτοῦ μηδὲν διαλέγεται. ο. 

IV. 

0817. Οίων ὁ Συρακούσιος Ἱππαρίνου μὲν υἱὸς ἦν, ἀνε- 
ψιαδοῦς δὲ «Πιονυσίου τοῦ προτέρου, κατὰ δὲ οὐκειό- 
τητα τῆς γυναικὺς αὐτοῦ ᾿Αρισεομάχης ἀδελφός, εὐ- 
φυΐᾳ δὲ καὶ µεγαλοφυχίᾳ καὶ φιλοτιµίᾳ διαφέρων τοῦ 

γενέσθαι τινὸς ἄξιος. Ἱππαρῖνος γὰρ παίδων ὄντων 
4ὁ αὐτῷ τῶν περὶ «ἱωνα, τριῶν μὲν υἱῶν, τριῶν δὲ Θν- 

ατέρων, τελευτῶν τὸν βίον ἐπίεροπον «Φιονύσιον κα: 
τέατησεν οἰκεῖον ὄντα, καὶ τὰς γυναῖκας ἅμα καὶ τὰς 

κόρας διέθηκε γῆμαι, ᾿Αριστομάχην μὲν τὴν πρεσβν- 
τάτην αὐτόν, τὰς δὲ λοιπὰς τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ 

ΒΟΗΟΙΙΑ ΙΝ ΕΡΙΡΤΟΙΩΡ. 

δοῦναι, Αππτείνη τε καὶ Θεαρίδη. καὶ οὕτω γέγονε 
τελευεησάσης τῆς 4οκφίδος αὐτοῦ γυναικός, ἐξ ἧς 
ἐγεγόνει αὐτῷ «Διονύσιος ὁ νεώτερος, ὁμώνυμος αὐτῷ 
μίός. 

VII. 

8Η 27. εἰ μὶν τὸ δύναιτο συνυπακουόµενον Λήψῃ, ὡς 5 
ἀπαρέμφατα προπερισπασθήσονται το τε µελλῆσαι καὶ 
τὸ ἠρεμῆσαι. εἰ δὲ καθ) αὐτὰ ταῦτα ἐκδέξῃ, ὡς εὐ- 
κτικὰ παροξυνθήσεται. 

Βΐδυ, 4. ἐπισεολὴ) ἐντολή, ἐπίσκηψιρ, 
818, 15. ἀνγκέα φασὶ τὸν ᾽Αφαρέως καὶ ᾿Αρήνης οὕτω ιο 217 

γενέσθαι ὀξυδερκὴ, ὡς καὶ τὰ ὑπὸ γῆν βλέπειν. ἀφ' 
οὗ καὶ ἡ παροιμία. 

b, Ἱ. ἄτω] ἡ λέξις ἐπιχωριώζοντός ἐσειν ἀντὶ τοῦ 
ἴστα, τῇ Βοιωτίᾳ διαλέκεῳ, ἐπὶ θαύματος εἰλημμένη, 

ᾗν καὶ ἐν εῷ Φαίδων µέμνηται ὑπὸ Κέβητος εἰρημένης. ι5 
37. Σκύλλα λέγεται ἡ δι ἑναντίων ἀνέμων ουχνὴ 

καὶ πολυκύµων τῶν τῆς ΦΘαλάττης ῥευμάτων σύμπτω- 
σις, κατ ἀκρωτήριά τινα ἐπὶ πολὺ διήκοντα τῶν µε- 

Σέστων πελαγῶν γιγνοµένη φοβερά τε καὶ πολύμορφος, 
φωνήν τε ἀφιεῖσα οἷα σκυλάκων νεογνῶν (ἐξ οὗ καὶ 3 
τοὔνομα εἴληφεν], οἵα γίνεται ἡ περὶ τὺν κατὰ Σικε- 
λίαν πορθμόν. ἉΧάφυῤβδις δὶ ἡ ἀναπινομένη θάλασσα 
περί τε τὺν εἰρημένον πορθμὺν καὶ περὶ τὰ Γάδειρα, 
καὶ πάλιν ῥαγδαίως ἐπανασερέφουσα" ἣ τῆς ἡμέρας 
ερὶς συσπώσα τὸ ὕδωρ πάλιν ἀνῄει. εἴρηται δὲ παρὰ γι 
τὸ εἰς χάος ῥοιῤδείν, ὃ ἐστιν ἀναῤῥοφεϊν. 
38. ἀναμεερήσαιμι] διαπεράσαιµε. 

819), 17. χρείη] δέοι. 

γΗΙ. 

852b, 30, Φοίνικες ἀπὸ Φοινίκης τῆς χώρας" αὕτη δὲ 
ἀπὺ Φοίνικος τοῦ ᾽Αγήνορος καὶ Μερόπης τῆς Νείλου. 30 
Ὀπικοὶ δὲ ἔθνος Ἰεαλίας. 

803, 1. τέμνειν φάρμακον] πείθειν, τιμᾷν, ἠγεῖσθαι, ὡς 
οἶμαι, νῦν. 

464 
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XIII. 

857h, 8. µύρτα] ὁ καρπὺς τῆς µυραίνης. 
ΒΟΒΗ, Β. ἀμοργὶς κυρίως ἡ λινοκα]άµη, ἐξ ᾗς γίνεται ἐν- 15 

δύματα ἀμόργινα ἢ ἀμοργίδια λεγόμενα" οἱ δὲ τὰ πα- 
ραπλήσια βύσσφ. ἔσει δὲ ὠμοργὶς καὶ ἡ τοῦ ἐλαίου 
ὑποστάθμη καὶ ἡ τρὺξ τοῦ οἴνου. 
38, βασιλέως) τῶν Περσῶν δηλαδή. 

3. Μηδείᾳ] — 5 - 5. Σοφοκλεῖ] Οἶδία. ἐπὶ Κολ. ν. 1100. — 16. ΕΟΓ κά 1858, 4. οἱ Zenohb. VI. 38. 
ας, Φαίδωνι] 
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ΒΟΗΟΠΜΑ ΤΝ ΑΧΙΟΟΗΟΠΗ, DIALOGVM DE IVUSTO, ΒΙΒΥΡΗΟΠΜ. 

IN ΑΣΙΟΟΠΙΠ. 

Β59, 4. τόπος ἐσεὶν ἐν τῇ Αττικῇ Κυνόσαργες καλούμενος, 
ἐν ᾧὦ τοὺς νόθους τῶν παίδων ἵταττον. ὠνομάσθη δὲ 
οὕεως ἀπὸ κυνὸς ἀργοῦ, τουτέστι Ἰευκοῦ ἢ ταχέος" 
καὶ γὰρ ᾿Ηρακλεῖ θύοντας κύνα τοιοῦτον ἁφπάσαντα 

5 τοῦ Θυομένον τὰ µηφία αὐτοῦ καταθεῖναι, καὶ ἔπε- 

ρωτήσαντας τοὺς Θκοὺς ποῦ Ἡρακλέους ἱδρῦσαι ἱερὺν 
λαβεῖν χρησμὸν ἐν ἐκείνω τῷ τόπῳ. ἐξ οὗ καὶ τοὺς 
νόθονς ἐκεῖ συντεεῖν, ὅτι καὶ Ἡρακλῆς νόθος ὢν 

809, 13. καθικέσθαι) καθάψασθαι. 

b, 15. οἱ δύο θεοὶ) Απόλλων καὶ "Αρτεμις. 

907 

Ίοντερ ἐξέτεινον τὰς χείρας, καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο πρῶ- 
τον καταχειροτονία. εἶτα πάλιν δεύτερον ἔλεγεν ὁ αὖ- 
τὸς κῆρυξ νὔτω μὴ δυχεῖ ἀδικεῖν Μειδίας, ἀράτω τὴν 
τεῖρα,« καὶ ἐξέτεινόν τινες, καὶ ἐκαλεῖτο ἀποχειροτονία. 
καὶ λοιπὸν ἠρίθμει πάσας τὰς χεῖρας ὁ κῆρνξ, τῶν 5 
τε προτέρων καὶ καταχειροτονούντων, τῶν τε ὑστέρων 

καὶ ἀποχειροτονούντων. καὶ ὅσων ἂν ἦσαν πλείους, 
ἐκείνων καὶ ἡ γνώµη ἐκράτει. 
55, συγκλύδωνος] ἐπιμίκτου, ἐπηλύτου. 

1ο 203 

4ιὸς νἱός (Αμφιτρύωνος γὰρ γνήσιος ἦν) ἴσα Φεοῖς 803, 1. ἁγιοτείας) ἁγιωσύνας, καθαρότητας, λατρείας. 
1. ἐειμήθη. λαμβάνεται δὲ καὶ εὖ παροιµίαν ἐπὶ Ὄβρει 

καὶ ἀρᾷ, οἷον ἴδ᾽ εἰς Κυνόσαργες. 
4. Καλλιῤῥόη κρήνη ἐν εῇ ἀεεικῇ. Ε 

44. μορμολυττομένους] μορμολυκεῖά φασι τὰ τῶν 

ὑποκριτῶν πρόσωπα, ὁ Φωριεῖς γόργεια καλοῦσιν. ἐν- 
id τεῦθεν καὶ τὸ ἐκφοβῆσαι μορμολύξασθαι καὶ µορµο- 

λυετοµένους τοὺς ἐκφοβοῦνεας λέγουσιν. 

45. ἐπαωθάζων] ἐπιλοιδοφούμενος, ἢ ἐπεμβαίνων», ἢ 

χλευάζων ὡς νῦν, ἢ κανχώμενος. 
D, Β. συνειλεγµένον τὰς ἀφάὰς] συνηγµένον τὰς πληγάς. 

860, 3. μονονονχὶ] σχεδόν, ἐγγύς. . 
43. εὐλαί εἶσων οἱ ἐν τοῖς τραύµασιν ἐγγινόμενοι σκώ- 

1ηκες, κνώδαλα δὲ κυρίως τὰ Φαλάττια θηρία" κινώ- 
Φαλα γάρ ἐστι τὰ ἐν εῇ ἁλὶ κινούμενα. "Όμηρος δὲ 
καὶ ἐπὶ χερσαίου φησὶ 

Ἓ κνώδαλον ὅττι φύγῃσι, καὶ ἴχνεσσιν γὰρ ὁὀπηδεῖ. 
π]ήν πνώδαλον μικρὸν ζῶον τὸ Φαλάτειον καὶ τὸ χερ- 

σαῖον. 

37. ὁριγνωμένη] ὀριγομένη. 
Β, 14. παρὰ ἁκαρῆ] ἀνεὶ τοῦ παρὰ βραχύ, παρὰ ὀξύ, 

0. ὃ οὐχ οἷόν τε κεῖραι. 
861, 5. δὶς παῖδες οἱ γέροντες] ἐπὶ τῶν πρὸς τῷ γήρα 

εὐηθεστέρων εἶναι δοκούντων. µέμνηται δὲ αὐτῆς 
Κραεῖνος ἐν «ηλιάσι λέγων" 

ἦν ἀρ ἀληθὴς ὁ λόγος, ὦρ δὶς παῖς [ἐσεὶν ὁ] 
15 Ἱέρων. 

καὶ Πιώτων ἐν Νόμων α΄ πού µόνον ἄρα, ὡς ἔοικεν, 
ὁ γέρων δὶς παῖς γίγνεται ἀλλὰ καὶ ὁ µεθνσθείς: καὶ 
Μίνανδρος Χήρα καὶ Αριστοφάνης Νεφέλαις ἆ. 

Β618, ϐ. ποππυσθείη] κολακενθείη, ἐκ μεταφορᾶς τῶν 

κ ἐπὶ τοῖς ἵπποις ποππυσµάτων ἐν τῷ δαμάξεσθαι, 
460. ἐγκαθέτους] ἐνεδρευεάς, δολίους, κατασκόπους. 
16. κατεχειροτόνησα»]) κατεψηφίσαντο. ἡ καταχειρο- 

τονία ἐγίγνετο οὕτως. ἔλεγεν ὁ κῆρυξ, οἷον νὔεῳ Μει- 
δίας δοκεῖ ἀδικεῖν, ἀράτω τὴν χεῖρα." εἶτα οἱ θέ- 

3. γεννήτῃ) Αρισεοτέλης φησί, τοῦ ὅλου πλήθους ὅτη- 
ρηµένου ᾽θήνησιν εἲς τε τοὺς γκωργοὺς καὶ τοὺς δη- 

μιουργούς, φυλὰς αὐτῶν εἶναι είσσαρας, τῶν δὲ φυλῶν 5 
ἑκάστης μοίρας εἶναι τρεῖς, ἃς τριτύας τε καλοῦσι 

καὶ φφατρίας, ἑκώστης δὲ τούτων τριάκοντα εἶναι 
γένη, τὸ δὲ γένος ἐκ εριάκοντα ἕκαστον ἀνδρῶν συνε- 

στάναι. τούτους δὴ τοὺς εἰς τὰ γένη τεταγµένους 
γεννήτας κωληῦσιν. 30 

5. Ἐλευσινίας] «ήμητρος, διὰ τῶν αὐτῆς τελετών. 
δ. ἐναύσασθαι] µεταλαβεϊν. 

IN DIALOGVM DE ΤΠΡΤΟ. 

860, 18. παροιµία, ὅτι ποὶλἀ ψεύδονται ἀῑοιδοί, ἐπὶ τῶν 

κέρδους Ένεκα καὶ φυχαγωγίας φευδῆ λεγόντων. φασὶ 
γὰρ τοὺς ποιηεὰς πάλαι λέγοντας τἀληθῆ, ἆθλων 
ὥσεερον αὐτοῖς ἐν τοῖς ἀγῶσι ειθεµένων ψευδῆῇ καὶ 
πεπλασμένα λέγειν αἱρείσθαι, ἵνα διὰ τούτων Ψνχαγα- 
γοῦντερ εοὺς ἀκροωμένους τῶν ὤθλων τογχάνωσιν. 
ἐμνήσθη ταύτης καὶ Φιλόχορος ἐν ᾿τθίδος α καὶ 
Σόλων Ἐλεγείαις καὶ Πλάτων ἐνταῦθα. ο 

ΙΝ ΙΡΥΡΗΟΜ. 
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873, 9. Φάρσαλος πόλις Θεσσαλίας, ἧς οἱ πολῖται Φαρ- 
σάλιοι. ἐκ ταύτης φασὶν ᾽Αχιλλέα τὸν Θέτιδος γενέσθαι. 
5. ἡ] ὀνεὶ τοῦ ἆρα ἀπορηματικοῦ. 

873, 94. µεταρσιολέσχας) διαφέρει μετέωρα µεταρσίων, 
ᾗ τὰ μὲν μετέωρα ἐν οὐρανῷ καὶ αἰθέρι ἐστίν, ὡς η 
ἥλιος καὶ τὰ λοιπὰ καὶ οὐρανὸς καὶ αὐθήρ, µετάρσια 

δὲ τὰ μεταξὺ τοῦ αἰθέρος καὶ γῆς ἐν ἀέρι συνιστά- 

32. Ὅμηφος | Odyss. ϱ, 311. — 53. µέμνητ νηται δὲ --- Νεφέλαις α΄ . 3 Ruhnkenio οἱ Bekkero οπηΐκκα, add. ϱ 
te⸗alo bastlo in Löttiger Ἰοίπο Schriſten Vol. III. p 197. — 13. ὀηλιάσε fraxztuentum a Meinekio praeterrnizsum. 
— 236. Νόμων α) 646 Α. — 38. λήρα) ο.» οἱ Μεϊποκίο οἱ Ώσεμποτο ignotum. — Νεφέλαις α ! ν. 19411. 

20. Ἐλεγείαις) Schneidew. DBel. ρ. 
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µενα, ὧς ἄναμοι, »εφέλαι, ὄμβροι, ἀσεραπαί, βρον- 
ταί, κομῆται, δοκίδες, πώγωνες, ἱαμπάδες, ἴριδες, 

ἅλωες, διῴττοντες, ῥυμοί, ῥύακες καὶ τὰ τοιαῦτα. 
Ὁ, 9. πάντα κάλων ἐφέντες] ἐπιτείναντες ἢ κινήσαντες 

5 Ἠ σείσαντε. παροιµία ἐπὶ τῶν πάσῃ προθυμία χρω: 
µένων. παρῆκται δὲ ἀπὸ τῶν τὰ σχοινία ἢ τὰ ἄρμενα 
{αλώντων ναυτῶν. 

874, 10. αὐτοσχεδιάζοντες] αὐτομάτως ἢ συντόμως τι 

ποιοῦντες. 

IN ERVXIAM. 

875, 1. As ἐλευθερίου) τὸν Μῆδον ἐκφυγόντες ἀθηναῖοι 

Ἱδρύσαντο τὸν ἐλευθέριον ἁία. τοῦτον δὲ ἔνιοι καὶ 
σωτῆρά φασιν. τειμᾶται δὲ ἐλευθέριος Ζεὺςρ καὶ ἐν 
Σνυρακούσαις καὶ Ταραντίνος καὶ Πλαταιαῖς καὶ 
Καρία. 

15 Φ. Μέγαρα πόλις περὶ τὸν Ἰσθμὸν, ἀνὰ μέσον Πε- 
Ἰοποννήσου καὶ τῆς ᾽Αετικῆς καὶ Βοιωτίας. καὶ πόλις 

ὁμώννμος ταύτῃ ἐν Σικελία, περὶ ἡς νῦν φησίν. 
Β7ΤΟ, 18. Κεῖος) ὁ ἀπὸ τῆς Κέω. [ἔσει δὲ Κίος πόλις 

Μνσίας, ἐξ ἧς οὗτος.) 
40879, 34. Ἐφατοσθένης σἰσυράν φησι στέγαστρον ἐξ αἰγεί- 

ὧν δερμάτων τετριχωµένων, σίσυρναν δὲὶ τὸ ἐκ τῶν 

χωδίων ῥαπτόμενον ἀμπεχόνιον, ὃ γούνναν φασίν. 

1. ἴσει δὲ - 

884, 47. 1ΐθον ἑφῆσαι) παροιµία ἐπὶ τῶν ἐπιχειρούντων 
ἀδυνάτοις. 

IN 6ΗΤΟΡΗΟΝΤΕΜ. μ1 

889, 3. διατριβὰς] τὰς φιλοσόφους διαλέξεις σηµαίνει, 

παὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ εἰσέ, καὶ τὴν περί τι χρόνιον διά- 
θεσιν. 5 

35. ἐπὶ μηχανῆς) ἐν ταῖς τραγῳδίαις, μετὰ ἄλλας 43 
ἐπιδείξεις πολλάς, ἐπιφάνειαί τινες ἐπὶ τέλει ἐκ µηχα- 
νῆς τινὸρ Θιῶν ἀνεδείκννυντο. τοῦτο γοῦν ἐνταῦθα 
φησίν. "άλλως. ἀπὸ μηχανῆς θΘεὸς ἐπεφάνης, ἐπὶ τῶν 
ἀπροσδοκήεως ἐπ᾽ ὠφελείᾳ καὶ σωτηρίᾳ φαινομένων. 
ἐν γὰρ ταῖς τραγῳδίαις ἐξ ἀφανοῦς Θεοὶ ἐπὶ τῆς σκη- 
νῆς ἐφαίνοντο. ΠΜένανδρος Θεοφορουμένῃ καὶ Κεκρν- 
φάλῳ. 

883, 11. ὀφθαλμοῖς χρῆσθαι) κρεϊετόν ἐστι τῷ μὴ ἐπι- 
σταµένῳ ὡς δεῖ ὁρῷν μηδ’ αὖ χρείαν µηδεµίαν χρῆσθαι 15 
τῷ σώματι, μηδ’ ὅλως ὁρᾷν μηδέ τι πράττειν, ἡ ὡς 39όῦ 
ἔενχε πράττειν ἁμαθώς καὶ ἀφνῶς. 
30. μὴ ζῆν κρεϊττον] οἴομαι παρόµοιον καὶ τὸ παρὰ 

Σοφοκλεῖ 
ἀλλ’ ἢ καλῶς ζῆν ἡ καλῶς τεθνηκέναι * 
τὸν εὐγενῆ χρή. 

b, 36. κομφύτατα] πιθανώτατα ἢ τεχνικώτατα ἢ ὅπου- 
δαιότατα. 

Β84, 16. λιπαρῶν] παρακαλῶν, προσεδρεύων. 

- οὗτος »εεἰαεῖι Raiterus. - 30. Conſ. Uernhatd. Rraio⸗ihenio. p. 222. Βεκκ, 
13, Θεοφορουμένῃ] ſfr. 6. Duebn. {ρ. 80. Μοία.) — Κεκρυφάλφ) ſr. Β. Duebn. (P. 95. Mein.) — 19. Ῥοφοκλεῖ) 

Αἴαντι Υ. 470 κη. 
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In hoc Glossario Ῥ]αϊοπίεο princeps, αἱ par οταί, locus assignalus est Timaei Sophistae 

Lexico vocum Platonicarum, quod αἱ ad Codicem in quo uno asservalum est denuo recogno- 

scere posſsemus, eſſecit Frid. Dübneri, viri doctissimi, eximia humanitas, qui quamvis suorum 

negotiorum mole paene obrutus amicis tamen ab eo auxiſium petentihus nunquam defuit. Ils igitur 

Codicem illum Sangermanensem cum Timaeo Lapsiae edito accuratissime in nostrum usum contulit, 
atque ea re sicut multis aliis de nobis optime meritus esl. Quaecunque autem ab eo enotata sunt, 

ea Timaeo ποβίτο diligenter subiecimus. Praeter Timacum hoc Glossario continentur Glossae 

Platonicae ο Lexicographis atque Grammaticis Graecis excerptae, quae Timaei Lexico insertae 

sunt ordine alphabetico: quod ut aequabiliter fieri posset, mutandus ογαί haud raro Timaei Glos- 

⸗arum ordo, quem πε quis desideret ad caleem Glossarii indicare constituimus. Timaeum τί vel 

tacito nomine facile agnosceres maioribus litteris exhibendum curarvimus; ceterarum Glossarum 

αποίοτος in adnotatione nominavimus. Platonis locos, ubi certi quidam significari videbantur, 

sedulo monstravimus. Sed a Platonis verbis οκ ipso Platone emendandis plerumque abstinuimus, 

ue ſorto varietatem lectionis sub corruptelis lalentem corrigendo exstingueremus. Ότο uno com- 

pendio usi sumus, littera R. ea editionem Timaei Ruhnkenianam alteram denotari, vel sponte 

apparet. Ceterum utramque operam οἱ in Glossario et in Onomastico, quod deinceps sequetur, 

positam haud inutilem ſore eo magis conſidimus, quod in Astii Lexico Platonieo Lexicographorum 

οἱ EGrammaticorum Graecorum valde οχίραα, Nominum vero propriorum ne ulla quidem sit habita 

ratio, ut haec nostra etiam pro illius utilissimi utique operis necessario haberi possint supplemento. 



ΤΙΜΛΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ 

ΕΚ ΤΟΝ 

ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΛΕΞΕΩΝ. 

ΤΙΜΑΗΙΟΣ ΓΗΙΑΤΙΗΝΟΙ 

εὖ πράττειν. 

Ἐπιστάμενος ἀκριβῶς τὴν γνώµην καὶ τὴν 
περὶ Πλάτωνα σπουδὴν καὶ φιλοκαλίαν, εἰωθώς 

δτε τῇ τῶν Κρονίων ἑορτῇ τῶν ἐμανυτοῦ τοῖς φί- 
λοις ἀπάρχεσθαι" παιδιᾷ τε ἅμα καὶ τῇ τῆς 
παιδιᾶς ἀδελφῇ σπουδῇ χρησάµενος ἐξέλεξα τὰ 
παρὰ τῷ φιλοσύφῳ γλωσσηματικῶς ἢ κατὰ συνή- 
Βειαν ᾽ττικὴν εἰρημίνα, οὐχ ἡὑμῖν µόνοις τοῖς 

ϱ Ῥωμαίοις ὄντ᾽ ἀσαφῆ, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων 
τοῖς αλείστοις, τάξας τε ταῦτα κατὰ στοιχεῖον 

«καὶ µεταφράσας ἀπέστειλά σοι, νοµίσας καὶ αὐ- 

τὸν ἕἔξειν σε παιδιὼν οὐκ ἄμουσον. "Εῤῥωσο. 

4. 

᾽αβουλεῖν, μὴ βονλεύεσθαι ἢ μὴ βούλεσθαι Πλάτων. 

ιάγαθοεργοί. αἱρετοὶ κατ ἀνδραγαθίαν. 
"ἄγαλμα. πᾶν ἀνάθημα. 
᾽Αγαλματοποιὸὀν δέ φασι καλεῖσθαι τὸν εἰκόνας Φεῶν 

μᾶλλον ἐργαξύμενον, ἀνδριαντοποιὸν δὲ τὸ» ὠνθρώ- 
πων. Πλάτων δὲ ὁ φιἱόσοφος ἐν τῷ Πρωταγύρᾳ 

πο. ἁἀγαλματοποιοὺς καλεῖ Φειδίαν τε καὶ Πολύκλητον. σὺ 
δὲ πάντας δημιουργοὺς ἁμοίως καλῶν οὐκ ἂν σφαλείης. 

"αγαμαι. ἀποδέχομαι, Φαυμάζω ἄγαν. 
᾽Αγανακτεῖν, στένειν. παρὰ Πλάτωνι. 

᾽Αγανακτικόν καὶ ἀγανακτητέον. τὸ μὲν ἓν Πρλι- 
τείᾳ, τὸ δὲ ἐν ᾿Επιστολαῖς Πλάτων ἔφη. 

᾽Αγανακτῶν τίθεται παρὰ Πλάτωνι καὶ ἀντὶ τῶν 1ν- 6 
πουµένων. 

᾽Αγείρουσαν. ὡς ἱέρειαν περιερχομένην. 
᾽αγελαιοκομική. Πιάτων ἐχφήσατο. 
᾽Αγελαῖορ. ἀνεὶ τοῦ ἰδιώτης, ῥεμβώδης καὶ εὐτελής. ἢ 

ὁ ἐν ἀγέλῃ διάγων. τὸ μὲν ὄνομα ἴσως ἀπὸ τῶν ζώων 1ο 
συναγελαζοµένων, ἐφ᾽ οὗ σηµαινοµένου καὶ Πιάτων 
κέχρηται ἐν τῷ Πολιτικῷ. 

᾽Αγέλας πόνων Εὐριπίδης εἶπεν, ἀνδρῶν δὲ ἀγέλας 
Πιάτων, 

γεται δὲ καὶ ἄγει ἀνεὶ τοῦ φέρε. Πλάτων ἐν τῇ ιο 
ἀπολογίᾳ Σωκράτους" νῶχοντο εἷς Σαλαμῖνα καὶ 
ἤγοντο «{έοντα.α 

"γίαν. τὸν ἡγούμενόν τινος. 
᾿αγιστεύειν. ἱεροθυτεῖν. 
”αγκιστρον, τὸ ἐπὶ τοῖς ἀτράκτοις. οὕτω Πλάτων. 2 

Ayvos. φυτὺν, ὃν καὶ λύγον. 
"αγνος, φυτὸν ὃν καὶ λύγον καλοῦσιν. ἴστι δὲ καὶ εἶδος 

ὀρνέου. ἄγνον, οὐχὶ λύγον κ’λοῦσιν. καὶ ἀρσενικῶς. 
— — — Πιτων" νῆ τε γὰρ πλάτανος αὕτη μάλα 
ἀμφιλαφὴς καὶ ὑψηλή, καὶ τοῦ ἄγνου δὲ τὸ ὄψορ καὶ 15 
τὸ σύσκιον πάγκαλον.α 

᾽Αγνώμονες, οἱ ἀχάριστοι, παρὰ δὲ Πλάτωνι οἱ ἀμαθεῖς. 
᾽Αγνώµμονες, οἱ κακογνωμονοῦντες. Πλάτων δὲ ἐν Πο- 

ἀπείᾳ ἀγνώμονας ἴφη τοὺς γρῶσιν μὴ ἔχοντας ἀλλ’ 
ἀνεπιστήμονας. 

᾽Αγνωμόνως, ἀνοήτως ἢ ἀχαρίσεως. λέγονται δὲ παρὰ 
Πιάτωνι ἀγνώμονες οἱ ἁμαθεῖς. 

"Ἠγος. µίασµα, µύσος. 
"αγραι, χωρίον ἔξω τῆς πόλεως ᾽Αθηνῶν, οὗ τὰ μικρὰ 

1. Γαιατιανῷ Οοάες: Γενειανῷ Auhnkenins, Γεντιλιάνῳ Toupius. — 2. Ἐπισταμένως οἱ. -- 5. Κρονίων cum | 
Μοπιε[αἸεοπίο Ἀ: χρινίῶν Cod. -- 6. παιδιᾷ - - παιδιᾶς cum Ἱ. F. Ηουκίημετο Ἡ: παιδείᾳ - - παιδείας Cod. -- 7. ἐξέ- 
Ίεξα τὰ) ἐξελέξατο οά. — το. ὄντ HRastius (Append. πά Epist. Crit. ρ. 12.)3 ὄντα επι Montefaleonio-H, ὄντες Cod. 
— 13. παιδιὰν οὔ1η Ηεικίπποτο Ἡ: παιδείαν 6 οὐ. -- 19. Suidas. Lexte. Βδριστ, (Μοκκετί Απεζά. Gr. ρ. 3531. 6. 
κ. Πλάτων) Polit. IV. 417 6, Epist. VI. 3447 Α. — 19. Glossa Herodotea, non Platoniea. - 17. Lex. Setuer. ρ. 
335. 4. — 19. Πρωταγόρα) 311 6. 

2. Ἠεεγομίαν, Etymolog. Maguum. — 23. Lex. Seguer. p. 334, 20. — Πολιτεία] Χ. 604 Ε. — 5. Lex Setzuer. 
p. 934, 22. — 1. Polit. Η. 381 D. - Ἱέριαν nos: Ἱερεία» cum Cod. — 5. Lex. Seguet. p. 336, 28. — Πλάτων 
pᷣouuie. 275 Ε. 376 Α. Ε. 200 Ὀ. -- 9, Ἰιον. βόµυοτ. ϱ. 195, 84. -- 14. Πολιτικς| 343 Ε. 364 Α. 305 Β. 308 Α. 
-- 14. Ἰετ. Setuer. ρ. 330, 38. — 14. Πλάτων Legt. ΠΙ- 684 B. — 15. Thomas Μαρ. --, 14. ἀπολογίᾳ Σωκρά- 
τους) 35 D. — 18. Ἁγίαν Platonis που est. — ἠγούμενον τινός Cod. — 19. Τομ. ΥΠ. 700 D. -- 30. Lei. Seguer. 
p. 3035, 21. — 31. λυγόν Cod. — 22. Suidas. — 548. Πιάτων] Phaedr. 330 8. — 17. Louatas, Fragmmentum Όκη- 
iabrigieuse. — 28. Lex, Seguer. p. 304, 8. - Πολιτεία] V. 450 D. - 51. Βάλε, Zouaras, Lex. Setguer. p. 339, 90. 
— 13. Glossa Herodotea, ut videtur. — μῖσος Cod. -- 34. Lex. Setuer. p. 330, 24. 
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τῆς Ζήμητρος ἄγεται μυστήρια, ἃ λέγεται τὰ ἐν Άγρας, 
ὡς ἐν ᾽Αοκληπιοῦ. -- -- καὶ Αρτέμιδος καὶ ᾽Αγραίας 
αὐτόθι τὸ ἱερόν. Πιάτων Φαίδρῳω" νᾗ πρὸς τὸ τῆς 
”αγρης διαβαίνοµεν." 

54γροικος. σκληρὺς καὶ ἀπαίδευτος, ἢ ὁ ἐν ἀγρῶ 

κατοικών. 
"4γροικος, ὁ ἀμαθής: ἀγροῖκος, ὁ ἓν τῷ ἀγρῷ αὖ- 

λιζόμενος. Πλάτω» δὲ τὸ ἐναντίον τούτου. καὶ ἀγροι- 
ώτης, ὁ γεωργικὸς λαός. 

Ιϱ)Αγροῖκος ὁπώρα, ἀπ ἐναντίου τῇ γενναία, ὡς ἐν 

διαφορᾷ τῆς μὲν πρὸς τὸ ὁπωρίσαι, τῆς δὲ πρὸς ἀπό- 
8εσιν καὶ οἰνοποιίαν καὶ τὰ τοιαῦτα. λέγει δὲ ὁ Πλά- 
των σαφῶς ἐν Νόμοι ναὠνούμενος τὴν γενναίαν 
ὁπώραν ὀπωριζέτω, ἐὰν βούληται" καὶ πάλιν" υτῆς 

15 μὲν γενναίας ἁπτέσθω, ἐὰν βούληται" τῆς δὲ ἀγροίκου 
λεγομένης καὶ τὸν τοιοῦτον ὁ νόμος εἰργέτω." 

᾿αγρονύμοι. οἱ τοῖς ἀγροῖς ἐπιφοιτῶντες ἄρ- 
χοντες. 

᾽Αγχώμαλος. ὁ ἐγγύς πως τῷ ἐπίσης ἔχων ἐπί 
* τι ἀγώνισμα ἢ ἄθλημα. 
Αγωνία. Καὶ ἁγών καὶ ἀγωνία. Πιάτων ἐν Γοργία: 

δεῖ μέντοι, ὦ Σώχρατες, τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι καθά- 

περ τῇ ἄλλη πάση ἀγωνίᾳ. καὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ 
οὐ τούτου ἔνεκα δεῖ πρὸς ἅπαντας χρῆσθαι ἀνθρώπους.α 

30᾿Αδεές, ἀσφαλές, οὐ φοβερόν. ὡς ἡ παροιμία. ν᾿ Αδεῖς 
δέδιας δέος.“ λεγόμενόν τί ἐστιν ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φο- 

βιρὰ φοβουμένων. 
᾽Αδείμαντος. Τούτου καὶ Πλάτων µέμνηται ἐν τῷ Πρω- 

ταγόφα. ἦν γὰρ τῶν περὶ τοὺς καιροὺς τούτους στρα- 
3. τηγούντων. ἐκωμῳδοῦντο δὶ ἐπὶ πονηρίᾳ Κλέων, 

Μύρμηξ καὶ Νικόμαχος καὶ ᾿Αρχέμοφος μετ ᾿Αδειμάν- 
Σο του τοῦ ευκολόφου, 

᾿Αδελφὸς παρείη. ὅτι προτιµητέον τοὺς οὐχείους εἰς 
βοήθειαν ἐν καιρῷ περισεάσεως. 

40 δη»: τὸ ἅλις" Πλάτον πολλαχοῦ κέχρηται" ἢ εἰς κό- 
ρον΄ ἱκανῶς' ἀρκούντως. ἐν Χαρμίδῃ’ μἐπεὶ δὲ τῶν 

τοιούτων ἄδην εἴχομεν" 
Αδιάλυτον, τὸ μὴ διαφθειρόµενον, ὡς Πλάτων ἐν 

τῷ περὶ ψυχῆς. 

᾽Αθόρειν τὸ παίρειν. 

᾿Αδιάφθορον, ἅμωμον. λέγεται δὲ ἀδιάφθορον καὶ τὸ 

µήπω μετ ἀρδρὸς παιδισκάριον γεγονός, ὡς Μέναν- 
ὅρος. καὶ μὴν ἀδιάφθορον τὸ μηδεμιῷ ὑποχείμενον 
φθορᾷ, ὥς Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς' υὁπότε δὴ τὸ 
ἀδιάφθοφον καὶ ἀθάνατον οἴχεται." λέγεται δὲ αδιά- 5 

φθορον καὶ τὸ μὴ παρακεκινηµένον τῆς ὀρθῆς γνώ- 
µης, ὡς ὁ αὐτὸς ἐν ἹΝόμων ς᾽' νάδιαφθόρους ταῖς 
δεῄσεσι δικάζειν." προάγεται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐπιῤῥη- 
ματικῶς, ὡς Αἰσχίνης φησὶν ἀδιαφθόρως. 

Αδώνιδος κῆποι, ἐπὶ τῶν ἀώρων καὶ ὀλεγοχρονίων 0 

καὶ μὴ ἐῤῥιζωμένων., 
Αδώφητος ἐρεῖς. - - Πλάτων μέν τοί γε ἐν Συµποσίῳ 

ἄδωρος εἶπε. καὶ γάρ φησιν ἄδωφρος δυσµενείας 
ἀντὶ τοῦ μὴ διδοὺς δυσµένειαν. ἐρεῖς δὲ καὶ ὦδωρο- 
δόκητος. ἀλλὰ καὶ ἀδωροδοκήτους, ὡς ὁ αὐτός. |”, 

4 ε{ κοινότερον μὲν ἐπὶ τοῦ κατὰ πάντα χρόνον καὶ ἐν 
παντὶ καιρῷ, ἔστι δὲ ὅπου καὶ ἀνεὶ τοῦ ἕως καὶ µέ- 
χθι. Πλάτων ἐν Ῥυμποσίῳ' μἐπειδὴ δεδειπνήκαµεν, 
διελεγόµην ἂεὶ πόῤῥω τῶν νυκτῶν.” 

᾽αεροβατεῖν, εἰς τὸν ἀ«έρα περιπατεῖν, τῷ ἄέρι ἐπι- κι 
βαίνειν. ὁ Σωκρώτης ἔφη" 

ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἤλιον, 
ἵνα μὴ ἕλκῃ τὴν ἑκμάδ᾽ ἐς τὰ κάρδαµα. 

Αξύμου κράσεως, ἀντὶ τοῦ τῆς Ἰλίσχρας. καὶ τὸ 

ἄζυμον. ἐν Τιμαίῳ' υτὴν δὲ δὴ τῶν νεύρων φύσιν; 
ἐξ ὀστοῦ καὶ σαρκὸς ἀζύμου κράσεως µίαν ἐξ ἀμφοῖν.”' 
λέγεται γὰρ κρία γλίσχρα τὰ ἄσαρκα καὶ δερµατώδη. 
τινὲς δὲ γλίσχρον τὸ ἐπίπονον καὶ ταλαίπωφρον. 

θεραπευσία Πλάτων Πολιτείας τρίτῳ. 
δθήναζε. Πλάτων ἐν Ὀδυσσεία. Παρμενίδῃ. τὸ µέν- 3ο 

τοι ἐν τῷ περὶ ψυχῆς ἐπίστασιν ἔχει ὡς ἡμαρτημένον. 
φησὶ δὲ τούτῳ" υκαὶ γὰρ οὔτε τῶν πολτῶν Φλιασίων 
οὐδ᾽ εἷς πάνυ τι ἐπιχωριάζει τὰ νῦν ᾿αθήναξει” 

"αθυμος ἀνεὶ τοῦ ἀθυμήτης' Πιάτων Πολιτείας εἰ. 

"άθυμος ὅ τε ἀόργητος παρὰ Πιάτωνι, καὶ ὁ περίνυ ας 
ποφ παρ Αἰσχίνῃ. 

Πλάτων Νόμοις" κνἠ ὅ' αὖ παρ 
ἡμῖν κόρη καὶ δέσποινα, εὐφρανθεῖσα τῇ τῆς χορείας 
παιδιᾷ, κεναῖς χεροὶν οὐκ ᾠήθη δεῖν ἀθῦραι. ᾽Αθύρω 
ὁ ἐνεστώς. ο. 

3. Φαίδρῳ] 3989 6. — 5. S8uidas: ἄγροικος, ἄφρων, — σκληρὸς κτλ. -- 7. Ἑταρπα. Caultabrig. — 
19, Lex. Seguer. p. 5840, 8. — 14. Νόμοις) ΥΠ. 845 A. B. — 19. ἁγχώμαλος a Platone alienum est. — ἔχον Cod. 
— »ꝛi. Thomas Mag. — Γοργία) 306 D. — 35. Photius, Suldas. — Αδεὶς δέδιας δέος; Ἀγπηρον, 198 Α. (ΤΝ, 38.) 
Conf. Schol. οἱ Diogenianus ἵ. 18. — 35. 5uidas. — 

Photius, Lex. —2* p. 948, 3. 

Πρωταγόρα) 315 Ε. -- 12. Suidas. — ᾽Αδεϊφὸς παρείη] Polit. 
Ἡ. 365 D. (493080, 11.) ζουμί. Schol. οἱ Dlogen. ΠΠ. 38. — 35, Photius, Suidas, Lexie. Ῥομυοτ. p· 341, 10. -- 
35. λαρμίδη) 153 D. (3391, 1.) Conſ. Schol. — 15. Lex. Setuer. p. 44, 19. — 18. περὶ φυχῆς; Phaed. 80 Β. 

— 4. περὶ φυχῆς) 108 Ὁ. Ε. -- 7. Νόμων τ΄) 

. 

που Β. — το. Suidas«. -- 
δώριδος κῆποι] Phaedr. 276 Β. Gis. 8.) Eſ. Schol. οἱ Diogeu. I. 14. -- 12. Lex. Seguer. p. 3448, 15. - Συµποσίω, 
i0 D. -- is. Lex. Seguer. p. 340, 21. — 15. Συμποσίῳ 217D. — 20. Suidas. — Μεροῤατεῖν) Apol. Socr. 19 5. 
-- αι. ὁ Σωκράτης) ΑΓἱεΙΟΡΝ. Nubh. 925. 336. -- 34. νετ, Soguer. p. 348, 29. - 25. 

— τρίτω) Immo τιτάρτῳ, 449 Α. -- 10. Lex. Ἀερμες. p. 305, 33. -- ἐν Ὠδυσσείᾳ] Ἠπος cor- 
u⸗us eat hae voee in Ραρνομίάε. -- Παρμενίδη! 126 Α, — 31. περὶ — 

Ἀθευετ. p. Τ8, 17. 
rupta aunt. Senteutia est: Ρίαίο 

Taucti 74 D. — 28. Lex. 

57 A. — 34. Suidas. - Πολιτείας ε] 456 Α. — 25. Lex. Βοκυςτ. p. 4350, 12. - 37. Suidas, Lex. Seguer. p. 350 
— Νάμοις]) VII. Ἴ96 B. 



Αἰκίας. ὕβρεως δίκη. 
Αἱμασιώδειςρ. Πλάτων εἶπε περεβόλους αἱμασιώ- 

δεις τινάς ἢ τοὺς ἐκ λίθων ἄνευ πηλῶν κατεσκενα- 

σµένους ἢ τοὺς ὠπὸ ἀκανθῶν πεφραγµένους. 
σμμύλος, ὁ ἔμπειρο ἢ ἠδὺς ἐν τῷ ἀπατῷν καὶ κόλαξ. 

Πιάτων αἱμύλος ἔρως φησίν. 

αΑἰξωνεύεσθαι. ἀπὸ δήµου τινὸς ἡ κατηγορία 
τοῦ Αἰξωνέως, ώς ἀπὸ ᾿αβδήρων ᾽4βδηρί- 
της, ὡς ἐπὶ βλασφημία διαβέβληται, 

κ αἰξωνῆς δῆμος φυλῆς τῆς Κεκροπίδος" ἐκωμῳδοῦντο δὲ 

ὡς βιάσφημοι, ἀφ᾿ οὗ καὶ τὸ κακῶς λέγειν αἰξωνεύ- 
εσθαι ἔλεγον" ΛΠένανδρος ἐν Κανηφόρῳ. Πιάτων ὅ᾽ 

ἐν τῷ περὶ ἀνδρείας φησίν μοὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτά y 

ἔχων εἰπεῖν, µή µε εἴπῃς 4ἰξωνέα εἶναι" 

1 4ἰσθητής. Πλάτων τὸν αἰσθανόμενον αὐσθητὴν ὠνό- 

μασεν. 

᾽᾿αἵστωρ. ἄπειρος, ἀμαθής. 
αἰαχυντηλὸς εἶ Πλώτων Γοργία. 

αἰσχυντηρός, οὐκ αἰσχυντηλός. Πλάτων ἐν Γοργίᾳ" 

αν ο ναἰχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος.” 

"άκακοι. οἳ ἔξω κακίας. 

Ἠκεῖσθαι καὶ ἐξακεῖσθαι καὶ ἐπὶ εοῦ Βεραπεύειν καὶ 

ἐπὶ τοῦ ἐπάγειν ἐπαγωγὰς ἐκ γοητείας καὶ µαγγανείας 

ἐπηγμένας. οὕτω Πλάτων ἐν Πολιεείας νε. 

ὦ ἀκέραιοι. οἳ ἔξω κήφας. 
Ακέφαλον ἀντὶ τοῦ ἀτελείωτον. Πλάτων Νοµων ἔκτῳ' 

υμῦθον ἀκέφαλον ἑκὼν καταλείποµαι.” 
Ἀκέφαλος μῦθος, ἐπὶ τῶν ἀτελ]ῆ λεγόντων. Πλά- 

των” γὲὰν μῦθον ἀκέφαλον ἑκὼν καταλίποιμι.”. 

ο ἀκήρατοι. καθαροί. 
᾽Ακινάκης. περιζώνιον στενὸν ἑτερόστομον, ὥς- 

περ ἡμίσότομον µαχαίρας. 

970 

᾽Ακκίζει. ἀπαξιοῖς. 
᾽Ακολασταίνειν Πἐάτων Πολιτείας τρίτῳ. 

᾽Ακολαστανεῖτε ᾿ Αριστοφάνης εἶπιν ὁμοίως τῷ σημα: 
μεῖτε. Πλάτων ὃὲ ἐν ἕκτω Πολιτείας ἀκολασταίνειν 
ἴφη. 3 

᾽Ακολουθεῖν μετ) αὐτοῦ. οὕτω ουντάσσουσιν οἱ ᾿Αττι- 
κοὶ ἀντὶ τοῦ ἀκολουθεῖν αὐτῷ. καὶ γὰρ 4νσίας οὕτω 
κέχρηται καὶ Πιάτων. 

᾽Ακόλουθον, οὐδετέρως μὲν ᾿Αριστοφάνης, θηλυκῶς δὲ 

Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς. "ο 

᾽Ακοσμήτως ἀντὶ τοῦ ἀτάκτως. ΠΠάτων ἐν Νόμων 
ἔκτῳ" υτὺ περὶ τὰς γυναΐῖκας ἀκυσμήτως περιορώμενον." 

Ακράχολος Πλάτων δευτέρα Πολιτείαφ. 

᾽Απφοᾶσθαι, ἀντὶ τοῦ ὑπακούειν καὶ ἠὑποτετάχθαι. 
Πιάτων καὶ ᾽Αντιφῶν. 15 

ΑἈκροσφαλεῖς, ἄχρως ἐσφα]μένουρ. 

᾽Ακροχειρίζεσθαι. απυκτεύειν ᾗ παγκρατιάζειν 
πρὸς ἕτερον ἄνευ συµπλοκῆς, ἢ ὅλως ταῖς 
ἄκραις μετ ἄλλου γυμνάζεσθαι. 

᾽Ακταίνειν, γαυριᾷν καὶ ἀτάκτως πηδᾷν. * 
Ἀκταίνειν, ἀκολασταίνειν, γαυριῷν καὶ ἀτάκτως πη- 

δᾷν ἢ πφὺς συνουσίαν ὀρμῶν. 

Ακταινῶσαι σηµαίνει μὲν τὸ ὑψῶσαι καὶ ἐπᾶραι καὶ 

µετεωφρίσαε, εἴρηται δὲ απὺ τῆς ἀκτῆς, τοῦ φυτοῦ, 
ἀφ᾿ οὗ τὰ ὠκόνεια τέµνεται. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀκόνεια εἰ 15 
ὕψος αἴρεται ἀφιέμενα, διὰ τοῦτο καὶ ἐπὶ παντὸς 

ὑφουμένου καὶ πηδῶντος μεθ’ ἁρμῆς ἐτέδη τὸ ὠκται- 
;ῶσαι. Αἰσχύλος οὐκέτ ἀκταίνω φησί, βαρυτόνως, 
οἷον οὐκέει ὀρθοῦν δύναμαι ἐμαυτήν. Πλάτων ἐν τῷ 
Φαίδωνι ὡς ἀπὸ περισπωμένου. ” 

᾽Αλαξών. ψευδής. 
Αλαζών, ὁ ἀλώμενος. οὕτως ᾽λκαίος Πἰάτων δὲ ἁλα- 

ζόσιν ἀντὶ τοῦ ψεύσταις. 

1. δίκης Cod. — 3. Lex. Seguer. ϱ. 303, 38. -- Πλάτων] Ἰνομα. ΠΠ. 681 A. — 5. Lex. Seguer. ρ. 
Θεοί. ad Phaedr. 217 Β. (708, 6. -- 6, Πλάτων] Less. vII. 838 Ε. --τ, ος Lex. Secuer. p. 303, 

p. 358, 1. Cont. 
34, Sed verhum 

αἰξωνεύεσθαι apud Platonem Πο legitur. Vid. 4 ξωνῆς. — 8. ὡς ἐπὶ] Alalim ὃς ἐπὶ. Βυμνκ. — το. Harpocratio. - 
12. περὶ ἀνδρείας] Lach. 197 ο. (3488, — ΟΕ. Schol. ꝰus. Pollux. Η. 236. -- Mator] Theaet. 160 D. - 17. Radem 
Suidas. Signiſlcatur Lege. VIII. 845 Β. 
at legitur Ίου adiectivum Charmm. 158 C. 100 E. — 

.— 1. Lex. Seguer. p. Τη, 43. - 
19. Thomas Maßz. — Γοργία] 450 Β. — 24. 

Γοργία! In Gorxla frustra quaesleris: 
Aleib. U. 

140 ὁ, Tim. 9Η D. — 22. Les. Seguer. p. N, 26. Suidas: ἀκεῖσθαι, Θεραπεύειν. -- 24. Πολιτείας δευτέφῳ; 364 C. 
(437, 2.) Οἱ. Schol. — 25. Similia Suidas οἱ Lex. Seguer. p. 364, 6. — κηρας (είπα αοερρία) Cod. — 

20. — Νόμων fard] 752 A. — 18. Zenobius Il. 630. — σα, Ρο, VIII. 353 6ο, —8 20. γιά. ſSehol. Seguer. p. 274 
26. Lex. 

1, Gorg. — Α. (238. 32.) Vid. Sehol. — ᾽Ακκίζει nos: Ακκίζοι Cod., Axxit R. — ἀπαξιοῖς Rubhnkentus: ἅπα- 
ξιοῖ Cod. 
Lach. 187 D. Menex. 240 D. — 9. Lex. Seguer. p. 467. 

- 2. Lex. Seguer. p. 80, 81. — 2. Lex. Seguer. p. 368, 56. -- 6. Lex. Seguer. p. 368, 3. -- . Πιάτων; 
38, -- 10. περὶ ἠς) Phaed. 111 C. — 11. Lex. Seguer. 

p. 369, 5. — Νόμων ἕκτῳ] 7S14. — 12. Lex. να Ρ. στ, 9. — δευτέρῳ) πιο τρίτω, 411 C. — 14. Lesx. 
Seguer. p. 306, 38. -- 15. Πλάτων; Gort. 488 6, ⸗ 16. Suidas. — ᾿Ακροσφαλεῖς) Polit. ΕΠ. 404 B. — 17. Επάσπι 
suidas ei Lex. Seguer. p. I70, 5. qui pro ταῖς ἄκραις habent ἀκραῖς ταῖς χεροὶ. Glossa pertinet ad Aleib 1. 107 Ε. 
(3188, 33.) ubi vid. Schol. — 20. 

— Πιάτων) Lys. 318 D. 

γαυριᾶν - - πηδᾶν Cod. — 21. Suldas, Lex. Seguer. p. 370, 12. ΟΓ. Schol. ad 
LUeck. U. 672 C. 564 b, 14.) — 213. Lex. Seguer. p. 33, 7. ΟΙ, ρ. 315, 18. -- 
nisi cum AMeinekio Φάωνι legendum εἰ Plato Comieus intelligéendus est. — 

20. Φαίδωνι; iumo Lecx«. Π. 672 B. 
22. Suidas, Lex. Seguer. p. 4374, 20. 
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᾽αΑλευάδαι. οἳ ἐν Α4αρίσσμ τῆς Θεσσαλίας εὐγε- 
νέστατοι, ἀπὺ ᾽λεύου τὸ γένος ἔχουτες. 

᾽Αληθεστέρως. Πλάτων τρίτῳ Πολιτείας. 

᾿αλίπεδον. ὁμαλὸν καὶ ἄσπορον πεδίον. 
ρ ἁλιτηριῶδες. ἁμαρτωλὸν ἢ πλάνον. "4λη γὰρ 

ἡ πλάνη καὶ ἡ ἁμαρτία. 
᾽αλλὰ γὰρ ἀθυμοῦντες ἄνδρες οὕποτε τρόπαιον 

ἐστήσαντο. ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν δ ἀθυμίαν μηδὲν 
γενναῖον πφάττειν δυναµένων. 

1411) ἤ ἀνεὶ τοῦ εἰ µή, καὶ ἀντὶ τοῦ ἁπλοῦ τοῦ ἤ. τί- 
θεται δὲ ἐψίοτε καὶ ἀντὶ τοῦ ἆλλ᾽ ἄρα, καὶ ἀντὶ τοῦ 
ἁπλοῦ τοῦ ἄρα. Πιάτων" υάλλ᾽ ἢ κατόπιν ἑορεῆς 
ἤκομεν.« ἀνεὶ τοῦ ἄρα. 

᾽λλόκοτον. ἐξηλλαγμένον. 
0 αλλόκοτον σηµαίνει μὲν κυρίως τὸ παρηλλαγμένον τῆς 

καθεστώσης διαίτης καὶ τρόπον, πεποίηται δὲ παρὰ 
τὸν κότον, ὃ σημαίνει τὴν ὀργὴν καὶ µανίαν καὶ 
παραπληγίαν. ὁ οὖν ἄλλοτε ἄλλως ἄλλα τε ἄλλοις κο- 
τῶν ἀλλόκοτος ἂν καλοῖτο. Πιάτων ἐν Νόμοις" „ol 

“μέν γε διὰ πνεύµατά γε καὶ διειλήσεις ἀλλόκοτοί εἶσι 

καὶ ἐναίσιοι αὐτῶν." τὸ γὰρ ἐναίσιοι αὐτῶν δη- 
λοῖ οἷον οἱ γενόµενοι ἐν αἴση καὶ μοίρα τινί. κυρίως 

μὲν οὖν οἱ τὸν νοῦν βεβιαμμένοι καὶ ἔμπληκεοι ἆλ- 
λόκοτοι καϊοῦνται: ἤδη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τὰ σώματα 

3. παρὰ φύσιν διακειµένων. 

᾽αλλοτριονομοῦντες. ἐναλλαγὴν ὀνομάτων 
ποιοῦντες, ἢ ὅλως τισί τινα μὴ προόηκόν- 
τως διανέµοντες. 

᾽Αλ]οτριοπράγμων, ἀλλοεριοπραγμοσύνη. ΓΠλά- 

των Πολιτείας τρίτω. 

Αλ1’ οὐ διὰ τὴν ἐν τῷ ποδὶ πρὸς τὴν λύραν ἅμε- 
τρίαν. παροιμία ἐπὶ τῶν ὑπὶρ ἄλλης αδίας ὄφει. 
λόντων τιμωρίας ἢ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὶ προβάλλονται οἱ κα: 
τηγορούµενοι. 

άλογα, ἄῤῥητα Σοφοκλῆς. ἄλογα καὶ ἀδιανόητα 
Πιάτων. 

᾽Αλογίαν, τὸ µηδένα λόγον ἔχειν, ἀλλ ἀλογισεὶ πράτ- 
τειν. οὕτως «Πημοσθένης καὶ Πλάτων. 

Αλουργά, Θθαλἰασσοπόρφυρα. 5 
"4λοχος. Πλάτων δὲ τὴν παρθένον ὡς οὕπω λοχευθεῖ. | 

σαν ἄλογον καλεῖ. 
Αλφούς, ἱευκοὺς ἢ Λευκάς. 

μα θέστεερος καὶ ἁμαθής, ἀντὶ τοῦ ἀπαίδευτος καὶ 
ἀκόσμητος. Πλάτων. τάσσεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ὄνσμα- 1ο 

θοῦς, καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ µαθόντος, φύσει δὲ ἔπιστα- 

μένου. 

᾽Αμαθία ἀντὶ τοῦ ἀναισθησία. Πλάτων. 
Ἁμαρτία Πιάτων Πολιτείας πρώτῳ καὶ δευτέρῳ. ᾿ 
᾽Αμβλίσκουσι δὲ τὸ ἀμβλίσκειν ποιοῦσι φησὶν ὁ Πλάτων. 15 
᾽Αμβλίσκουσιν, ἀποβάλλουσι», ὃ συμβαίνει ταῖς ὅια- 

φθειρούσαις καὶ προβαλλούσαις τὰ κυήµατα. Πλάτων 

Θεαιτήτω. καὶ ἀμβλίακειν καὶ ἐξαμβλοῦν τὸ διαφθεί- 
ειν καὶ ἀφανίζειν. 

᾽αμβλυώστει, τοφἰώετει. 30 
᾽Αμελετησίᾳ Πλάτων Θεαιτήτῳ. 

᾽αμεταστρεπτί. οὐχ ὑποστρέφειν εἰς τοὐπίσω. 
"βμετρος. τὺ δὲ ἄνευ μέτρου ἄμετρον Πλάτων. καὶ 

ετὴν ἐν τῷ ποδὶ πρὸς τὴν λύραν ἁμετρίαν." 

᾽αμηγέπη. ἑνί γε τρόπῳ, ἢ  ὁπωσοῦν. αὖ 
᾽Αμόθδεν γεποβθέἑν. ἀπό τινος µέρους ἰσημέρου. 
"άμυνα. καὶ ἐπὶ ἁμοιβῆς, καὶ ἐπὶ εἰσπράξεως 

δίκης. 
᾽Αμύνει τοὺς πολεμίουφ, ἀνεὶ τοῦ ἀμύνεται. 

των Φαίδρῳ, 40 

Αμφιγνοῶ κάλλιον ἢ ἀμφιβάλλο. Πλάτων ἐν Γοργία: 
»ἀμφιγνοῶ μέντοι, ὦ Πῶλε, ἐφ ἑκάστου ὧν λέγεις." 

Αμφιδρόμια ἑορεή ἐσειν ἐν ᾿4θήνῃσι τελουµένη, καθ) 

ἦν ἐγκφυφίου ἄρτου ὁπτωμένου ἐπὶ τῆς ἑστίας ἐπιτρέ- 
Ίουσι. τὸ ὅ' αὐτὸ ποιοῦσι καὶ μετὰ σκευῆφ- εἰς τὰ 4) 

Πιά- 

1. Radem Suidas οἱ Schol. ad Menon. Τ0 Β. (84, 10.), qui post Αλεύου addunt βασιλέως. -- Θεσσαλίας 6οὖος: 
Θετταλίας Β. -- 3. Lex. Setuer. Ρ. 8, 35. — τρίτῳ) Fort. πρώτῳ, 331 Ε, — 4. Αλίπεδον apud Platonem non le- 
ανα, — 5. Οἱ, Schol. ad Polit. V. 470 D. (4808, 46.) et ad Lege. ΤΝ. 854 Β. a42b, 19.) — 7, Suidas. Platonis 
verhba leguntur in Critia 108 C. — 1ο, Suidas, Lex. Seguer. p. 370, 7. - 12. Πλάτων) Gorg. 447 Α. — 15. Lex. 
Βερπεγ. p. 14, 38. — 19. Νόμοις) V. 747 D. — 26. Radem Suidas οἱ Lex. Βεμποτ. p. 319, 7. Glossa pertinet ad 
Theaet. 195 Α. — ὀνοματοποιοῦντες CGod. — 27. εἰσεινὰ Cod. — 38. Lex. Seguer. p. 81, 2. — 30. Πολιτείας) ΤΝ. 
444 ΕΜ. — 21. Suidas. ΟΙ. Άμετρος. Signiſlcatur Clitoph. 407 6, 

1. Lex. Seguer. p. 385, 16. ---ᾱ. Γπάτων] Soph. 341 Α. — 23. Harpoeratio, Suidas, Lex. Seguer. p. 180, 4. -- 
δ, Suidas, Lex. Seguer. p. 370, 23. Ἠοερίεετο videntur Polit. IV. 429 D. — 6. Pollux III. 10. 489. -- Πιάτων] 
Theaet. 149 B. — s. Suldas, Lex. Seguer, p. 131, 4. Glosxa videtur pertinere ad Tim. 85 A. — 9, Suidas, LZonaras. 
— 153. Suldas, Zonaras. — 14, Lex. Seguer. p. Το, Τ. -- πρώτω) 341 Ἡ — δευτέρῳ! 379 D. — 15. Pollux 1Υ, 908. 
— τό, Suidas. — 18. Θναιτήτωὶ 149 D. — 20. 8uidas. Glossa pertinet fortassis ad Polit. ΥΠ. 508 D. — 21. Lex. 
ſSoxuer. p. Τ8, 12. — Θεαιτήτῳ, 153 B. — 22. Uesyehius: ᾽Αμεταστρεπτί, δίχα τοῦ µεταστραφῆναι. Legitur hoe 
vocahulum Polit. Χ. 620 E. οἱ Lege. ΙΧ. 804 C. — ὑποστρέφειν Ruhnkenius: ὑποστρέφει Cod. -- 23. Pollux IV. 167. 
- Πιάτων) Lege. ΥΠ. s20 C. — 19, τὴν - - ἀμετρίαν) Clitoph. 407 C. — 25. Οἱ, Schol. ad Soph. 9589 D. (120b, 4.) 
— 26. Eadem Suidas; respiciunt vel Gorg. 499 D. vel Lexe. ΥΠ. Τ98 Β. -- ᾽Αμοθένὶ Απύόθεν Codern, neque alter 
Suidae libhri. — ἰσημέρου delendum censei Kusterus, neque id temere. — 27. Radem Suidas οἱ Zouatas; zed ἄμυνα 
a Platone alienum est. — ἆμοιωης Cod. -- 39. Lex. Setzuer. p. 70, 28. — 30, Φαίδρω] 200 B. - 31. Thomas Μαμ. 
— Tvoori] 466 6, — 152. Klymologieum Magnum. 



βρέφη παρὰ τὴν ἑστίαν περιφέροντες, ἐπειδὴ κουρο- 
τρόφος ἡ τροφὸς ἐπί τινων πεφήµισται. µέμνηται Πλά- 

των ἐν Θεαιτήτῳ'. τοῦτο μὲν δή, ας ἔοικε, µόγις 
ἐγεννήθη, ὀειδήποτε τυγχάνει ὄν. μετὰ δὲ τὸν τόκον 

5. τὰ ἀωφιδρόμια ὡς ἀληθῶς ἐν κύκλῳ περιθρεκτέον τῷ 

λόγῳ.” 
᾽Αμϕίεσμα τὸ ἔνδυμα, καὶ ἀμφίεσις. Πλάτων ἐν Γορ- 

γία". μκαὶ τὰ αὐτῶν ἀμφιέσματα καὶ τὰ τῶν κρινο- 
μένων."" 

ο άμφϕιθαλεῖς. ἀντὶ τοῦ ἀμφύτεροι οἰκοθαλεῖς. 
᾽Αμϕικτύονες. οἳ ἐκ πολλῶν πόλεων αἱρετοὶ 

δικασταὶ, οἷον ἀμφικτίονες καὶ περίοικοι. 
᾽αμϕιλαφές. πολὺ καὶ ἄφθονον. ἔστιν ὃ) ὅτε 

καὶ ἀμφίσκιον. 
is ᾽Αμϕιλαφής, µεγάλη, οἷον ἀμφιλαβής, ὅτι ἀμφοτέραις 

χερσὶ λαμβάνεσθαι αὐτῆς ἔστιν. 
Ἁμωςγέπως, ὅπως δήποτε, καθ’ ὀντιναοῦν τρόπον. ἔνιοι 

τὸ µετρίως, Πλάτων τὸ ἐκ παντὸς τρόπου, ἑνί γέ τινι. 
αν. - --Μετοχῇ. - - παρακειµένου καὶ ὑπερουντελικοῦ 

π.  παράδεγµα οὐχ εὗρον, ἀορίστον δέ μἐγὼ δὲ τίνων 
εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν ἂν ἐλεγγθέντων, ἡἠδέως ὅ' ἂν 
ἐξελεγξάντων."' Πλάτων Γοργίᾳ. - 

αναβάτης. ἐπιβεβήκασι δὲ τοῦ ἁρματίου δίφρου ἠνίο- 
τος καὶ παραβάτης, ὃν ὁ Πλάτων ἀναβάτην µι- 

15 κράσπιδα ἐκάλεσεν. 
Ανάγκης ἄτρακτον. τὸν ἄξονα λέγει, 

᾿νάδαστος. ἡ κληρουχηθεῖσα γῆ, ἡ πάλιν εἰς 
διαίρεσιν διαδιδοµένη. 

᾿Αναδῆσαι. ταινίας ἐπιβαλεῖν. 
30Αναδιδοῦσαν, ἀντεὶ τοῦ ἀναδιδομένην. 

Αναθέσθαι, τὸ µεταθέσθαι, ἀπὸ τῶν πεττενόντων καὶ 
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Ἀναθέσθαι. - - εἴρηταῖ δὲ ἐκ μεταφορᾶς τῶν πεττευο- 
µένων; Πιάτων ἐν Ἱππάρχω ἢ φιλοκερδεῖ. 

᾽Αναθολώσει, ἀναταράξε.. Πλάτων Νόμων ἑβδόμῳ: 

»ὅπως ἀναθολώσει.'' κυρίως δὲ ἐπὶ τῆς σηπίαρ' ἐπεὶ 
τὸ μέλαν αὐτῆς θΘολὸς καλεῖκαι. 5 

Αναιρῶ οὐ µύνον τὸ φονεύω ἁλλὰ καὶ τὸ μαντεύομαι. 

Πλάτων ἓν τινι τῶν Πολιτεμῶν" εότε δεῖ πομεῖν, ἐὰν 
καὶ ἡ Πυθία συναναιφῇ." 

᾽Ανακηκίει. ἀναπηδῇ. 

᾽Ανακογχυλιάσαι. ἀναγαργαρίσαι. "ο 
᾽Ανακρονυύμεθα οἷον ἀναπροοιμιαζόμεθα. 
ναλαμβάνειν αἰτιατικῇ, ἐπὶ τοῦ ἀνέχειν. "Οτι ἔμελε 

τοῖς φιλοσόφοις καὶ τοῦ κοσµίως ἀναλαμβάνειν τὴν 

ἐσθῆτα, καὶ τοὺς μὴ τοῦτο ποιοῦντας ἔσκωπτον. 
Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ' μπάνεα δυναμένους ὀξέως τει 

καὶ τορῶς διακονεῖν, ἀναλαβέσθαι δ᾽ οὐκ ἐπισεαμένους 
ἐπιδεξιελευθέρως, οὐδὲ ἁρμονίαν λόγων λαβόντας ὑπαν- 
τῆσαι Θεόν.” 

Αναλέγομαι καὶ ἐκλέγομαι. Πλάτων ἐν Γοργία: 
οὐκ εἰκῇ ἐκλεγόμενος προσφέρει."" 0 

᾽Αναπεμπάζεσθαι, ἐπαναλαμβάνειν κεφαλαιω- 

δέστερον τὰ εἰρημένα. 
Ἀνάπηρον ψφυχήν, τὴν ἐπιβλαβὴ, μὴ ὑγιαίνυσαν, 

ἀλλά σεσινωµένην καὶ ἀχρείαν. 

'Ανάπλεως. ἀναπεπλησμένος. χρῆται δὲ ἐπὶ τοῦ α5 
μεμολυσμένου. 

Αναπλήσας, ἀναπληρώσαρ. ὁ δὲ Πλάτων ἀντὶ τοῦ µο- 
λύνας. 

᾿Ανάρσια. ἃ οὐκ ἄν τις ἄραιτο. 
᾿νασκινδυλευδῆναι. ἀνασκολοπισθῆναι, ἆνα- 90 

τὰς κεκιπηµέναρ ἤδη ψήφους διορθούντων. οὔτε δὲ σταυρωθήναι. 

τὸ ὑπερθίσθαι σηµαίνει ή λέξις, οὔτε τὸ ἀνακοινώ-  Ανασφῆλαι, ἀναῤῥωθῆναι, -- 
σασθαι, ἀλλὼ τὸ μεταβουλεύσασθαι καὶ μεταγνῶναι. ᾽Ανασχι»δαλευθῆναι, διὰ τοῦ γ Πλάτων. ἄλλοι δὲ 

15 πολύ ἐσει παρὰ Πλάτωνι τῷ φι]οσόφῳ. διὰ τοῦ κ. 

5, Θεαιτήτῳ) 160 E. (79, 30.) 6Η. Schol -- 7. Thomas Μαρ. — Γοργία] 528 D. — το, Ἰνθμα. ΧΙ, 027 D. -- 
11. Similia Suidas. Apud Platonem autem nulla Amphietxonum mentio est. — 16. Suidas, Lex. Βομιοτ. ρ. 3889, 6. 
Respicitur Phaedr. 900 B. -- 17. Εἰγπιοορίεσα M. ΟΙ. Schol. ad Phaedr. 228 C. (704, 14. — 19. Lex. Seguer. p. 
128, 20. -- 22. ΓοφγΙ 408 Α. -- 23. Pollux I. 141. -- 34. Πλάτων] Critia 119 A. — 26. Suidas. Signiſicatur Polit. ία) 
Χ. 616 C. -- 37. Ἰωερε. VIII. 843 B. (6058, 8.) ΟΙ. Schol. — 19. Sympos. 3413 Ε. --343 Ε. — 20, Suidas. Glossa per- 
Ώπεγε videtur ad Lege. V. 747 D. — 31. Suidas, Zonaras, Ἐαγογίαί Ἐοι. ρ. 107. Dind. 

4. Harpoeratio. — 3. Ἱππάρχῳ] 329 ΚΕ. 474 b, 38.) Cont. Schol. — 5. 8uidas. — Νόμων ἑβδόμῳ) 8.8 C. -- 
5, Thomas Μαρ. -- 7. Πολιτειῶν] γη. 640 6, — 9, RKadem suidas. Respicitur Phaedr. 3δί 6, -- (ίσο 

aeccentu) Cod. Timaci, ᾿Ανακηκεῖ ſuidas. -- 10. Similia habent Hesychius, Suidas, Zonaras. Glossa pertinet ad Sym - 
pos. 186 D. In Codice seripium θε ἀνααγαργαρίσαι. -- 
12. Suidas. — 15. θεαιτήτφ) 175 Ε. — 19, Thomas Mag. — Γοργία) 503 Ε. — 

11, Suidas. Glossa pertinere videtur ad Phileb. {3 D. — 
21. Lys. 3393 Ε. — 23. Suidas. 

Ἀεερίοίίας Polit. VII. 530 D. -- 17. Suidas. — 19. Gloasa Herodotea, non Platoniea. — 20. Eadem Suidas. — ἄνα- 

σκινδνλευθῆναι Ώος: Εοάες, Suidas, ᾽άνασχινδυλευθῆναι R. Cſ. Ktymolog. Μ. ἀνασκινδυλευθῆναι ἀνασκινδαλευθῆναι 
ρ. 100, 52. οἱ infra v. 22. — 33. Etymolog. Gud. Glossa portinet, πἱ fallor, ad Arioch. 964 C. -- 15. Lex. Secguer. 

μδανλευθῆναι. p. 31, 14. in Codiece soriptum est ὤνασχι: κ Πλάτων] Polit. II. 3602 4. 
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᾿Ανατείνας τὴν ψυχήν. ἐπὶ τὰ ἄνω τρέψας 
καὶ ἐπὶ τὴν τῶν θεῶν θέαν. 

Ανατί. δίχα βλάβης καὶ οἷον δίχα τῆς ζη- 
μίας. 

2αναφύχον, ἀντὶ τοῦ ἀναπνοὴν διδοῦν. καὶ ᾽άναφυ- 
χοµένη, ἀντεὶ τοῦ ἀναπαυομένη. 

᾽Ανδραποδώδεες, δουλοπρεπεῖς, δουλογνώµονας, καὶ 

ἀνδραποδώδης θρίξ, ἐπὶ τῶν ἠλιθίων. Πλάτων 
φησίν’ μἔχων τὰς ἀνδραποδώδεις ἐπὶ τῆς ψυχῆς τρί- 
Ίας ὑπὸ ἀμουσίας." 

᾿νδραποδώδη τρίχα. τὴν τῶν ἀνδραπόδων 
ἴδιον κουράν, ἣν ἀπελευθερωθέντες ἤλλασ- 
σον ᾿4θήνησιν αἲ δοῦλαί τε καὶ οἳ δοῦλοι. 

᾽νδρείκελον. χρόα ἐπιτηδεία, ὡς πρὸς ἀνδρὸς 

μίμησιν. 
Ανδρηλατεῖν. ἄνδρας ἐξελαύνειν καὶ φυγα- 

δεύειν. 
᾽ανδριάς, καὶ ἐπὶ γραφῆ. Πλάτων Πολιτείᾳ. ' 
᾽Ανεβίωσα ἐγώ ἁμεταβάτωφ. μεταβατικῶς δὲ Πιάτων 

ἅπαξ εἶπε ἐν τῷ Φαίδωνι" μἐάν πέφ γε ἡμῖν ὁ λόγος 
τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώσασθαι." 

Ἰανέδην, ἀνειμένως. δύναται δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων µετά- 
γεσθαι, οἷς ἂν αἱ ἠνίαι ἀνεθῶσι. Πλάτων δὲ Νόμων 
ἐνδεκάτω" μεύρε µηχανήν, ὅπως ἤθη μὴ ἀνέδην ἄναι- ᾿ 
σχυντίας τε καὶ ἀνελευθέρου ψυχῆς µέτοχα συµβήσεται 

γίνεσθαι ῥᾳδίως." 

᾽ανείλεται. ἀνειλεῖται. 
᾽ανείλεξινν τὴν ἀνάλυσιν, Πλάτων Πολιτικῷ. 
᾽Ανειμένον ἄλσοφ. τὸ τῷ θεῷ ἀφιερωμένον. 

᾽Ανελευθερία Πλάτων Πολιτείας δευτέρω. 

᾽Ανεμιαῖον ὠύν Πλάτων Θεαιτήτῳ. 
᾽Ανεμέδιον. Πλάεων ἐν Θεαιτήτω' νγόνιµον ὧνεμί- 

διον τευγχάνεια 

10 

15 

10 

αἩ 

᾿νεργήσει. ἀναδήσει, ἀναρτήσει καὶ οἷον κω- 
λύσει. 

᾽Ανευφήμησεν, ἀντὶ τοῦ ἐθρήνησε. Πλάτων. 
᾽Ανεψιότης. «ημοσθένης καὶ Σόλωνος νόµους παφα- 

τίθκται ἐν τῷ περὶ τοῦ ᾽Αγνίου κλήρου, ἐν οἷς ἐσεῖν 5 
ἡ ἀνεψιότης, κέχρηται τῇ λέξει καὶ Πιάτων καὶ 3ενο- 
φῶών καὶ 4νσίας. 

᾽Ανέωγα. - - καὶ 

πρωί 
᾽Ανέφγε βούλονται μὴ λαμβάνεσθαι ἐπὶ παθητικῆς δια- ιο 

Φέσεως. ἀλλ οὐκ ἀκριβῶς τοῦτο" χρῆται γὰρ μετὰ 

καὶ ἄλλων πολλῶν ὁ Πιάτων παθητικῶς ἐν Φαίδωνι, 
ἀνεώγετο, λέγων, ἡ θύρα οὐ πάννυ πρωῖ. 

᾽Ανικμώμενα ταύτὸ τῷ λικμώμενα, ὡς ἐν Τιμαίῳ 
Πλώτω». 

᾽Ανιμ ᾷ. ἀνέλκει. 
᾿Ανόρατον. Πλάτων δὲ καὶ ὠἀνόρατον εἶπεν ἐν Τι- 

μαίῳ. 
᾿Ανοργίαστοε. οἳ ἀμύητοι, οἷς τελεταὶ καὶ ὄρ- 

για οὐκ ἐγένοντο. 
᾽Αντιῤόλησις, δέησις καὶ Ἰκεσία. ἀντὶ τοῦ παρώκλησις. 

Πλάτων ἐν Συμποσίῳ καὶ ἐν τῇ Απολογία. ὠνόμα- 
σται δὲ ἀπὸ τοῦ τὰς χεῖρας προβάλλειν τοῖς ἐναντίοις 
τοὺς ἱκετεύοντας, 

Αντιγραφή, ἰδίως μὶν ἐπὶ ταῖς τῶν κλήρων διαδικα- 1; 

σίαις ἀντιγραφὴ καλεῖται, ὅταν τις ὡς ἄπαιδος ὄντος 
τοῦ τετελευτηκότος ἑαυτῷ φάσκῃ προσήκειν τὸν κλῆ- 
ϱον κατὰ γένος ἢ δύσι». κοινῶς δὲ ἐν ταῖς δηµοσί- 

αις δίκαις τὰ τῶν δικαζομµένων γράμματα, καὶ λέγε- 
ται ὁμοίως τά τε τοῦ διώκοντος καὶ τὰ τοῦ φεύγον- μι 
τος ἀνειραφή. λέγεται δὲ οὕτω καὶ εὰ μαρτύρια. 
Πλάτων μέντοι ἐν τῇ Σωκράτους ἀπολογία ἄντωμο- 
σίαν καὶ ἀντιγραφήν τὸ αὐτὸ λέγει. 

᾽Αντικρύ. κατευθύ, ἐπ᾽ εὐθείας. 

« 
ὁ Πιάτων άμεῴγετο γὰρ οὐ 

15 

1. ἱοδκαπι hane Ruhnkenius καο iure ad Polit. ΥΠ. 533 6, reſerendam duxit. Tandem habet etiam Suidas. -- 
3, ους. ΙΧ. 871 Ε. ΧΙ. 17 C. v35 B. -5. Suidas. Hlud (άναφῦχον) legitur Crat. 309 K, ου (ἀναψυχομένη) 
Tim. Το D. — 7. S8uidas, Diogenianus I. Τὰ. -- 8. Πλάτων) ΛΙΝ. I. 120 B. 421, 11.) Vid. Sehol. — 11. Similis 
Ssuidas. — i2. ἤλασον Cod. — 19. ᾿θήνησιν θοᾶυος: ᾽αθήνῃη σνν Μ. — 14. ΟΙ. Suidas οἱ Zonara⸗- p. 100. 
lexitur. Crat. 434 Ε. Polit. VI. 501 B. — 16. Radem suidas. Res-piciunt Polit. VIII. 565 E. — 16. Lex. Βεμαςγ. p. 
85, 11. οἱ. p. 210, 15. — Πολιτείᾳ) IV. 420 C. — 19. Thomas αμ. — 30. Φαίδωνι 889 Β. — 34. Lex. Seguer. p. 
400, 15. -24. ἐνδεκάτω 919 Ὁ. -- 27. ᾿Ανελεται 0ος: ᾽Ανείλλεται eum Suida R. Signitftcatur Sympos. 306 D. -- 
π.. Lex. Secuor. p. 400, 3. Πολιτικῷ; 386 B. 19, Suidas. Glossa reſerenda videtur ad Ἰ.ομα. ΥΙ. 701 6, εἰ 
egregie conirmars Astil emendationemm — 30. Lex. Seguer. p. 78, 10. — 21. Lex. Seguer. p. 81, 32. — Θεαιτήτω] 

151 Ε. 157 D. 101 4. — 22. 8uidas, Schol. Arisloph. Αγ. 690, -- Θεαιτήτῳ! 1541. Ε. Ο6 9. V. Ὑπηνέμια, 
1. Βία Suidas; sed glosasa haee ad Plalonem που pertinet. — 2. 8Suidas, Lex. Seguer. ρ. 309, 14. -- Πλάτων] 

phaed. 60 A. — 4. Lex. Ἀοχπετ. p. 401, 33. — 6. Πλάτων] Lege. IX. ΤΙ B. — 5. Zonaras. — 10. Schol. Ἰσίκη. 
p. 206. lacobh. — 14. Φαίδωνὴ 08 D. — 14. Lex. Seguor. p. 405, 26. - Τιμαίῳ! 62 Ε. -- 16. ᾽Ανιμᾷ . Platone 
Menum est. — 17. Follux H. 55. — Τιμαίω 04 Α. — 1. Ανοργίαστοι επι Kusiero Ἡ: ᾽Ανάρπαστοι od. οἱ sui- 
das, qui eandem glossam habet. Pertinet ad Ερίποπι, 986 D. — 41, Ἰμε. Seguer. p. 401, 28. --- 13. 
148 Α. --᾽Απολογία! 37 Α. — 15. Harpoeratio, tzuidas. — 33. Σωκράτους) 27 C. -- 54. Apud Platonem ὧντι 
non lexitur, sed oue el καταντεικρύ. -- Cod. ἐπενθείαι 9. 



᾽Αντιλαμβάνομαι. ᾿Αττεικοὶ ἐπὶ τοῦ κωλύειν ἢ ἀντέ- 
χεσθαι, καὶ μάλιστα ὁ Πλάτων. 

Αντιλέγειν, ἀντὶ τοῦ τὰ ἴσα λέγειν. Πλάτων. 
᾽Αντίληψες, ἀντὶ τοῦ ἐπίληφις. Πλάεων. 

”’"Ηντιστρόφους, ἀντὶ τοῦ ἰσοστρόφους. 
᾽Αντιτύπους ἀνθρώπους, σχἱηροὺς καὶ ἀνενδότους. 

μεταφορικῶς ἀπὸ τοῦ ἄκμονος καὶ τῆς σφύρας. 
᾽Ανειφής, ἀντὶ τοῦ ἀντιλέγεις. 

"άντυγες. αἲ τῶν ἁρμάτων περιφέρειαι οὕτως 
19 λέγονται. 
᾽Αντωμοσία. γραφὴ κατά τινος ἔνορκος, περὶ 

ὧν ἠδικῆσθαί φησι. «Διωμοσία δὲ ὁ ἕκα- 
τέρωῦεν γινόµενος ὄρκος καὶ ἐπὶ τῶν δικα- 
ζομένων' τοῦ μὲν ὡς πράξαντα διώκειν, 

15 τοῦ δὲ ὡς οὐκ ἔπραξεν. ἸἘξωμοσία δὲ ἄρ- 
νησις σὺν ὕρκω, ὡς ἀδυνατοῦντος ἢ παρὰ 
καιρὸν ὄντος αὐτῷ τοῦ λειτουργεῖν. 

᾽Ανυσίμως, ἐνεργῶς, πρακτικῶς, τελείως. καὶ ἄνυσι- 

μµώτατος. ἄνυσις γὰρ ἡ τελείωσις. 

αν Αξιῶν ἀντὶ τοῦ νοµίζων, ὑπολαμβάνων. νσίας καὶ 
Πλάτων. 

”4ξων. τὸ τοῦ ἅρματος ξύλον, περὶ ὃ δινοῦνται 

οἳ τροχοί, 
᾽πατούρια.------ ἐν Τιμαίῳ: μήν μὶν γὰρ δὴ Κρι- 

5. τίας, ὧς ἔφη, σχεδὸν ἐγγὺς τῶν ἐνενήκοντα ἑεῶν, 
ἐγὼ δὲ ἦν μάλιστα δεκέτης' ἡ δὲ Κουρεῶτις ἡμῖν 
ἐεύγχανεν ᾽Απατουρίων. “ 

απ ἐδραν καὶ ἀπέδρα χρὴ λέγειν, οὐχὶ ἀπέδρασα καὶ 
ἀπέδρασεν. - - καὶ Πλάτων μὁ γάρ τοι παῖς µε ὁ 

0 Σάτυρος ἀπέδρα." 
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Απεκρίδη , ἀφωρίσθη. Πλάτων. 

Απενιαυτίσαι. ἐνιαυτῷ φυγεῖν την πατρίδα 

ἐπί τισιν ἀδικήμασιν. 
᾿Απέσβη. τέθνηκεν. 
Απέσβηκε λέγουσι τὸ ἀπεσβέσθαι οἳ τε ἄλλοι καὶ Πλά- 5 

των Πολιτικῷ. 

᾽Απήμονα, ἁβλαβη, 
"πια, εἶδος ὀπώφας. ᾽Απίους εἴρηκε Πιάτων ἐν ἸΜόμοις. 
᾽Απιστεῖν, δοτικῇ τὸ ἀπειθεῖν. οὕτως Πιάτων. 
᾽Απισεία, ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ ἀπείθεια. οὕτως Πλάτων. ο 
"Απιστος, ὁ μὴ πειθόµενος' οὕτως Πιάτων. 
᾽Αποδέχομαι καὶ αἰτατικῇ καὶ γενικῇ. --- Πλάτων ἐν 

Φαίδωνι' οὐκ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς. "" 
. 

᾽Αποδιοπομπεῖσθαι. ἀποπίμπεσθαι καὶ διω- 
Φεῖσθαι τὰ ἁμαρτήματα, συμπράκτορι χρώ- ι5 
µενος τῷ Ail. 

᾽Αποκναίειν. κατ ὀλίγον ἀποξύειν καὶ ὡσπερεὶ 
διαφθείρειν. 

"απολις. Πλάτων δὲ πόλιν ἄπολιν τὴν µηκέτ οὖσαν 
πόλιν. * 

᾽Απόλογος ᾽αλκίνου, ἐπὶ τῶν φλυαρούντων καὶ μακρὸν 

ἀποτεινόντων λόγον. 
Απ΄ ὄνου καταπεσών. παροιµία ἀπὸ τῶν ἱππικῇ ἐπι- 

χειρούντων, μὴ δυναμένων δὲ μηδὲ ὄνοις χρῆσθαι. - - 
Ὁ δὲ φιλόσοφος Πλάτων, αἷς οὐκ ἀπὸ τοῦ ζώου τὴν 
παροιµίαν λέγεσθαι, ἀλλ ἀπὸ τοῦ νοῦ, οὕτως" κ καὶ 
μὴ καθάπερ ὠχάλινον κεκτηµένον τὸ στόµα, βίᾳ ὑπὸ 
τοῦ λόγου φερόµενον, κατὰ τἡν παροιµίαν ὧπό τινος 
»οῦ καταπεσεῖν. '“ 

᾽Αποῤῥηὃ ἢ ἀντὶ τοῦ ἀποκηρυχθῇ. Πλάτων. η 

1, Bachmauni Αποζ, ἨἩ. p. 338. — 5. Suidas, 
suidas, Zonaras. Lex. Seguer. p. 408, 141. — 

Zonaras, Lex. Seguer. p. 408, 10, -- Πλάτων] Criton. 50 Ε. -- 
Πλώτων] Phaed. 7 Α. -- 5. Suidas, Lex. Seguer. p. 408 25. 

Glossa perliuere videtur ad Polit. X. 616 Β. — 6, Βαν, Lex. Setuer. p. 408, 13. Respicitur Theaet. 106 4. — 
5, Suidas, Lex. Sccuer. p. 3089, 3. Pertiuere videtur ad Gorg. 501 6. — 9. Siunllia Suida-et Lex. Seguer. p. 409, 
3. Glo⸗sa pertinet ad Theaet. 207 A. —, ᾶ. Badem Suidas οἱ Lex. Setuer. p. 408, 13. eum Schol. Aristoph. Vesp. 
10860. Vocabulum ἀντωμοσία legitur Apol. 19 B. 34 Β. Οἱ, Theaet. 172 Ε. — 15. ὄρκος ὑπὸ τῶν Suidas, Lex. Seguer. 
οἱ Schol. Ariatoph. C. «ιωμοσία. -- διαδικαζοµένων Lex. Seguer. — 14. διώκει Suidas et Lex. Seguer. — 16. ἔπρα- 
ἔεν] ἔπραξεν ἀποφάσκειν Βολμοὶ. Αεὶκίορα. — 18. Suidas. ΟΙ, Lex. Seguer. p. 3141, 308. ἀνυσίμως Ἱερίυγ Theéaet. 144 
Ἡ. ὠνυσιμώτατον (βίον) Lege. IV. 716 D. ἀνυσιμώτατα (αάν.) Polit. ΥΠ. 518 D. — 20. Suidas, Lex, ſseguer. p. 443, 
26. — 22. Respicit vel Theaet. 207 ΑΔ, vel Polit. III. 907 A. — 24. Lex. Seguer. p. 417, 17. — Τιμαίῳ! 31 Β. 
του, 20.) Vid. Schol. — 38. Zonaras. - 19. ΓΠάτων) Ῥτοιαα. 310 6 

1, Ἰ.θχ. Βοκυοτ. ρ. 130, 30. -- Πλάτων] Fori. omicus. --- 3, Eadem Suidas οἱ Lex. Sexuer. p. 4.1. 18. οηί, 
Schol. αἆ Lege. ΙΧ. 806 C. (648, 34) — 4. Suidas οἱ Lex. Seguer. p. 433, 153 ᾽Απέσβη. ἐοβίσθη, ῆ ἐπαύσατο, 
ἀπέθνηκεν. Apud Plalouen ἀπέσβη 10. legilut. — δ. Suidas, Lex. seeuer. p. 433, 17. — ἀποσβέσαι uuν, ὧπε- 
** Kusterus. — 6. Πολτικῷ] 3600 R. - 2, Suidas, Lex, Seguer. p. 424, 13. Glo⸗-a pertinere videtur ad Phacdr. 
48 C. — 5. Suidas, Lex. Setguer. p. 425, 1. cuta Schol. Arisloph. Eecles. 455. — Νόμοις! VIII. 8405 B. est ἀπίων. 
Ilaque glossam hanc moliia ad Ῥ]αίοπεια Comieum reſerre. — ὃ. Suldas, Zonara-, Lex. Setguer. p. 444, 42. -- 
χο. Suidas, Zonaras, Lex. Seguer. p. 424, 32. — 11. Suidas, Zonaras, Lex. Seguer. p. 424, 4. -- Πλάτων! Αροι. 
Soer. 36 Ε. - 12. ντ Μαρ. — 19. Φαίδωνι; 96 K. — 1. Οἱ, Schol. ad Crat. 396 Ε. (199, 19.) — 1. οἱ, 
schol. ad Polit. Η1. 400. (4548, 12.) — 19. Pollux III. 58. -- Πλάεων! Lege. ΥΙ. 700 Ὁ. — αι. Suidas, Diogen. 
II. 86. Siguiſicatur ſortassis Polit. X. 614 B. (5601, 42.) Οἱ, Schol. - 12. Suidas. Eſ. Zenoh. U. 57. Schol. Aristoph. 
Nub. 1216. -- 146. Mätor] Τιμ. ΠΠ. 101 C. — 1ο. Suidas, Zouaras, Lex. Seguer. p. 444, 19. Pollux Π. 198: 
ὑπὸ δὲ γένους — — παντός Πιάτων τὸ οἷον ἀποκηρυχθῆναι εἶπεν.) Glosaa να lerminationibus eorrupta 
pertinet ad Ἱ.ορμ. ΧΙ. 999 Α. 

Ῥελτο. 1.8 
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᾿Απόῤῥησις, ἀπαγύρευσις. 
᾿Απόῤῥησις, Πλάτων δὲ ἀπόῤῥησιν τὴν ἀπαγόρευσιν. 
᾽Απόῤῥησις, ἡ μὶν συνήθεια τὴν ἀπαγόρευσιν οὕτω 

λέγει" Πλάτων δὲ ἀντὶ τοῦ ῥῆσις αὐτὸ ἓν τῇ Πολιτείᾳ 
4 τέθεικεν, επών" μι καὶ τότε τὴν ἀπόῤῥησιν τοῦ Θρα- 

συµάχου οὐκ ἀπεδέξατο." 

᾿Απόστολα τὰ εἰς τὴν Δάλασσαν ἐκπεμπύμενα 
ἢ ἐκπλέοντα. 

᾽Αποστοματίζειν. ἀπὸ µνήµης λέγειν. 
1 Αποστοματίζεσθαε δὲ τοὺς παῖδας Πλάτων που λέγει 

ἤγουν ὑπὸ τῶν διδασκάλων ἐρωτᾶσθαι, ὡς ἀπὸ στό- 
µατος λέγειν. 

᾽Απὸ στόματος, ὥς ἡμεῖς, τὸ μὴ διὰ γφαμμάτων ἁλλ' 
ἀπὸ µνήµης. ---- Πλάτων Θεαιτήτῳ' ϱ, Ατὰρ τίνες 

5 ἦσαν οἱ λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασθαι; Οὐ μὰ τὸν ο” 
οὕκουν οὔγε ἀπὸ στόματος. ἆλλ' ἐγραφάμην μὲν τοῦτ' 
εὐθὺς οἴκαδ' ἐλδὼν ὑπομνήματα.” 

᾽Αποτεθρυωμένοι, ἀπηγριωμένοι. εἴρηται δὲ 
κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν τεβρύων, ἅπερ 

π εἰσὶν ἄγονα καὶ ἄγρια φυτά. 

Αποφράδες ἡμέραι. ἐν αἷς τοῖς κατοιχοµέ- 
νοις χοὰς ἐπιφέρουσιν' ἢ al πρὸς πράξεις 
ἀνεπιτήδειοι. 

᾽αποψύχει, ὃ οἱ π-λλοὶ καταφύχειν λέγουσιν, ὅταν εὺ 

1 καῦμα λήγη καὶ εἰ ψύχος ερέπηται Πλάτων ἓν 
Φαίδρῳ" μ ἐπειδὰν ἀποφύχῃ, ἄπιμεν." 

᾽Απριξ. ἐμπεφυκύτως. 
᾽απροβουλία. ἡ δὲ ἐν τοῖς Πἱάτωνος Λόμοις ἄπρο- 

βουλία οὔ µοι ἀρέσχει. 

κ απτῆσι, τοῖς μὴ πετοµένοις. 

3. Pollux II. 121. -- Πιάτων) δορὶ, 358 6. -- 3. Lex. 

"αρα, συλλογισεικὸς σύνδεσμος καὶ ἀνεὶ τοῦ δή καὶ ὡς 

ἔοικε καὶ ὡς φαίνίται. οὕτω Πλάτων. . 

᾿Αραρός. βέβαίον, ἀμετακίνητον. 
᾽αργιλώδης γῆ. λευκὴ καὶ καθαρά. 
᾽Αργυραμοιβός. ὁ κέρμα ἀντὶ ἀργυρίου ἀλλαό 9 

σύμενος. 
᾽Αργυρίς. φιάλη. 
᾿Αρεστός, ἀντὶ τοῦ ἀρέσκων. Πλάεων Φαίδρῳ. 

᾿ριστίνδην. κατ ἀνδραγαθίαν αἱρετόν. 
᾿Αριστίνδην, κατ ἐκλογὴν καὶ αἴρεσιν τῶν ἀρίστων, | 

Νόμων 8. 3 

"αρνυσθαι. ἀντὶ τοῦ καταλλάσσεσθαι"' ὅθεν καὶ 
τὸ μισθαρνεῖν, τὸ μισθδὸν ἀντί τινος λαμ- 
βάνειν λέγεται. 

”αῤῥατον. ἰόχυρόν, στερεύν. υπ 

"4ρτι. πρὸ ὀλίγου χρόνου πεποιηµένος, 
᾽Αρτιάζειν, τὸ παίξεν ἄρτια ἢ περιτὰ καρύοις ἢ 

ἀστραγάλοις τοιούτοιᾳ. Πλάτων Αὖσιδι' ,,η ἀρτιάζων 
ἀστραγάλοις παμπόλλοις ἐκ φορµίσκων τινῶν πρου- 
ρώμενοι.«“ * 

᾽Αρύτεσθαι σὺν τῷ τ λέγουσιν, οὐκ ἀρύεσθαι. --- Καὶ 
Τλάτων ἨΝόμοις ὧν ὁ μὲν ἀρυτόμενος ὅθεν τε δεῖ 
καὶ ὁπόσα καὶ ὁπύτε. 

᾽αρχαῖος ἀνεὶ τοῦ εὐήθης. Πλάτων. 
"αρχιερέων, οὖκ ἀρχιερία, Πλάτων ἑνδεκάτῳ Νόμων, 

ὀξεῖαν µέσην συλλαβήν. 
"Ασκησεν, ἀγωνίαν.- - οἳ παλαιοὶ καὶ Πλάεων καὶ 

ἀσκητὰς καὶ ἀθλητὰς λέγουσιν. 

᾿ασκωλίζοντες. ἐφ᾽ ἑνὸς ποδὸς ἐφαλλόμενοι ἢ 
στερούµενοι τῶν κατὰ φύσιν. * 

Βερυον. p. 27, 1. — 4. Πολιτεία] Π. 357 Α. -- 7. ἀπό- 
οτολα πλοῖα leguntur Epist. ΥΗ. 340 Α. — 8. Radem Suidas. Disertius Lex. Seguer. ρ. 30, 1: Αποστοματέζειν 
τὸ ἀπὸ στόματος ἐρωτωμένους ἐν διδασκάλου ἤ γλώσσας ἢ ἄλλο τι τῶν μαθημάτων λέγειν. vVid. Buihyd. 7 Α. -- 
1ο, Pollux Η. 403. Suidas: ᾽Αποστοματίζειν φασὶ τὸν διδάσκαλον, ὅταν κελεύῃ τὸν παῖδα λέγειν ἅττα ἀπὸ στόματος.) 
- Πιάτων) Euthyd. 316 6. — 15. Suidas. Eſ. Lex. Seguer. p. Τα, 1. — 14. Θεαιτή 
et Lex. Seguer. p. 4371, ἃ. Ct. Βε]ιοὶ. ad Polit. VI. 00 D. (48891, 38.) — 

τῳὶ 142 D. -- 19. Kadem ſSuidas 
19. ἀπὸ] τὴν ἀπὸ Suid. οἱ Lex. Seguer. 

eum Schol. — θρύων Schol. — 30. ἐσεῖν Suid. οἱ Lex. Seguer. cum Schol. — 1, Ἑπάσια Schol. ad Legg. ΥΠ. 800 
D. (620, 6.), Suidas et Lex. Seguer. p. 498, 31. -- ᾽Αποφράδε: ἡμέραι Cod. — 24. Lex. Setguer. p. 20, 13. -- 
36. Φαίδρῳ! 242 Α. — 17. Conſ. Suidas et Schol. ad Theaet. {25 Ε, (108, 3.) — 25. Pollux ΥΠ. 144. — Νόμοις] 
IX. 467 u. — 20. Suidas. Βἰππίθοκτί videtur Politie. Mo Α. 

1. Suidas, Zouaras, Lex. Sexuer. p. 441, 20. — 3. ᾿Αραρότως legitur apud Plalonem Phaedr. 940 D. ἀραρός 
non item. Zonaras: Αραρότως. ἁρμοζόντως ἢ παγίως καὶ ἑδραίως. — . Kadéem Suidas οἱ Lex. Seguer. p. 442, 38. 
— ᾿αργιώδης: vn λευκὴ καθαρά 004. 
7. Haec ad Platonom non pertinent. — δ. Lex. 8: 

— 5. Εαάσπι Suidas οἱ Lex. Seguer. p. 442, 29. Reszpicitur Politie. 289 K. — 
τ. p. 80, 20. Astius v. ἀρεσεός nonnist εκ Dettultt. 415 Α. eno- οπως 

iavit. — 1ο, Suidas. — 11, Νόμων 6] 855 6. (643, 33.) ΟΓ. Schol. Libri νομοθετῶν. Emeudavit Bernhardy. — 12. Sui- 
das οἱ Lex. Seguer. p. 448, 3. αἀάππί: λαμβάνεται δὲ ἀνεὶ τοῦ περιποιούµενος καὶ ἀντὶ τοῦ φυλάττων. οὕτω Πιάτων. 

ſAhus signineatur potissmmum Ίοσας Legęz. XII. 44 C. — καταλάσσεσθαι Cod. — 15. Radem Suidas, Zouaras, Lex. 
ομαοτ. p. 448, 15. Conf. Schol. ad Poui. VII. 545 Β. (5051, 119 ἅφῥατον ορίων etiam Grat. 407 D. — 17. Lex. 

Seguer. p. 447, 15. — 15. Αὐσιδι 306 Ε. -- 31. Suidas, Lex. Seguer. 448, 24. — 22. Nöaois] I. 636 Ὁ. -- 
aa. Suidas, Lex. Seguer. 449, 1. Schol. ad Lucian. p. 136. lacob. — Πλάτων] Euihyd. 396 6, — 15. νετ. Seguer. 
p. 449, 34. -- ἑνδεκάτῳ) lno δωδεκάτῳ, XII. 47 Α. υί vid. adnot. erit. — 317. Suidas. - Πλάτων) Ρο, ΠΠ. 
408 Ε. 404 Α. 0. - 19. Radem Suidas. ΟΕ. Schol. ad 8γπιρος, 490 D. 777b, 13.) -- ᾿Ασκωλιάζοντες Suid. — ἢ 
στερούµενοι) ὑσεερούμενοι Suid. 



979 

᾿Ασπαλιεύς. ἁλιεύς, ἀπὸ τοῦ ἀποσπᾶν τὴν ᾿Ατιμώρητος. ἀβοήθητος ἢ Φαυμαστός" ἐστὶ δ᾽ 
ἄγραν. ὅτε καὶ ὁ κακύς. 

᾿Αστόξενος. ὁ μὴ ἔχων ἐν τοῖς πολίταις οἰκίαν "4τοπον Πλάτων τὸ µέγα καὶ Θαυμαστόν. 
ἰδίαν. "άτοπον οὐ µόνον το ἄλογον, ἀλλὰ καὶ τὸ Θαυμαστὸν 

καὶ παράδοξον. Πλάτων ἐν Φαίδωνι" ,ὧς ἄτοπον, 5 δα γαλοι ἀρσενικῶι ἠχὶ θηλυκῶς. Πλιά θεαι- Ν 
ο κο. —— ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο." κφὶ πάλιν ἐν Θεαι- τήτῳ. 

᾽Αστράγαλος.- - - Πλάτων Αὖσιδι' μήρτίαζον — βνκώκά γάρ κκ; ἀλλὰ πολὺ Θανμαστότερον 
ἀστραγάλοις παμπόλλοις.," ῶ * μα Ἰ γὰρ — rie 

᾽Ασφαλεστέρους Πλάτων Πολιτεία. ατρω σου, ο Ρη0, ἀπαθής. ολλ ἔμενεν ἄτρωτος ὑπό 
τῶν τοιούτων παθῶν ἢ ὁ Αἴας ὑπὸ σιδήρου." ιο — 2 

κ Arae. oðrdtouos ἀντὶ τοῦ δή. . — "ττα ἀντὶ τοῦ τινά, καὶ προηγεῖται τοῦ ὀνόματος ἅπαξ 
4τεγκτος παρηγορφρήμµασιν' Αἰσχύλος δοεικῇ ἀντὶ ἐν τῷ αὐτῷ κώλῳ, καὶ ἔπεται ἁμ[. ἔπεται μέν, ὧς 

γενικῇ ᾽Αττικῷ ἐχρήσατο ἔθει. Πλάτων γενικῇ κέχρη- τὸ ἔτερ τες καὶ πὀσ ἅττα: προηγεῖται δέ, ες 
. ὰ κὁ ία. ο 

— ——— ὑπὸ Ἀακοδοξίας, κ ο να ἔχει τὸ τοῦ Πλάτωνος ἐν τῷ Φαίΐδωνι' ήν γὰρ δὴ 
Ατενής. ἢ ὁ τῷ ἤδει εὐθὺς καὶ ἀκλινής, ἢ ὁ Π (δε ᾧ ῦ στά 15 — ἄττα τοιάδε,'' crl τοῦ τοιαῦτά τινα. 

19 σκληρὸς καὶ ἀνύπεικτος πρὸς ὃ χρὴ ὑπεῖξα. "άτυφον ἐν Φαίδρῳ τὸ ἁβλαβίς- ἐπεὶ τὸ εὔφον βλάπτει. 
᾽ατέραμνος, δυσέψανος. οὕτως φησὶ Πλάτων, Καὶ ἐπιτεθυμμένον ὁμοίως' τὸ γὰρ θύψαι ἐπι- 
᾽Ατεράμων, οἶονεὶ μὴ τεράµων, ἁλλὰ σκληρός. ἴνθεν καῦσαι. 

δὲ καὶ — — φαμὲν τὰ μὴ — διὰ ᾽ατύφου μοίρας. τῆς ἀβλαβοῦς ὑπὸ τύφου καὶ 
σκληρότητα. - - καὶ Πιάτων κέχρηται τῇ λέξει, κερασ- μὴ τεθυμμένης. - 

ο  βύλους καὶ ἁτεράμνους λέγων τοὺς σκληρούς διὰ τού- . ο α . 

των” ο, µή τις γένηται τῶν πολιτῶν κερασβύλος ἢ ἀτέ- ἄτυχῆσαι. μὴ τυχεῖν. 
φάμνος.'' φασὶ γὰρ τἶ κατὰ τῶν κεράτων ῥληθέντα Ατυχῆσαι ἀντὶ τοῦ ἀποτυχεῖν. οὕτως Πλάτων. 
σπέρματα ἀτέραμνα γίνεσθαι. αὔην καὶ ξηράν. παραλλήλως εἶπεν. ἔστι δὲ 

᾽Ατεχνῶς, ἀντὶ τοῦ ἀληθῶς καὶ χωρὶς πανουρ- ταύτόν, 
15 γίας καὶ οἷον ἁπλάστως. αὐτὸ δείξει, παροιμία ἔξω τοῦ ἐπιλόγου λεγοµένη, ἧς αὔ 

᾽ατεχνῶς, περισπωµένως, ὠντὶ τόὀῦ ἀηθώς, ὠπλῶς, μνημονεύει καὶ Πιάτων. 
χωρὶς πανουργίαο, σαφῶφ. ἢ βεβαίως, ἢ ἀσφαλῶς, αὐτὸ δείξει. παροιμία. ἐλλείπει τὸ ἔργον, 
ἢ φανερῶς" οἰονεὶ ἀεενῶς, περισσοῦ ὄντος τοῦ χ. ἢ αὐτόπωλοι τῇ τῶν καπήλων ἀντικείμενοι τέχνη. καὶ Πλά- 

ἀντὶ τοῦ τελείως, καὶ ἀγτὶ τοῦ ἠσχυρῶς, καὶ ὠνεὶ τοῦ των Πολιτικῷ' ,καθώπερ ἡ τῶν καπήλων τέχνη τῆς 
κ καθώπαξ, καὶ ἀνεὶ τοῦ παντε]ῶς. οὕτω Πλάτων. τῶν αὐτοπώλων διώφισται τέχνηφ.“ η 

1, Similia Suidas οἱ Lex. Seguer. ρ. 408, 2. Sed apud Platonem ἀσπαλιεντής legitur Soph. 218 E. 59 6. D. 
95 Al, ἀσπαλιεύς non legitur. — 3. EKadem Hesychius κ. Υ. στυξένοι Sed glossa haec ad Platonem non pertinet. 
5. Lex. Seguer. p. 70, 20. — Θεαιτήτῳὶ 154 C. — 1. Lex. Seguer. p. 404, 41. — Πὐσιδε) 5068 Ε. — 8. Lex. Seguer. 
p. 300, 20. — 11. Lex. Seguer. p. 6, 13. -- 12. Πλάτων) Polit. 1. 361 ὃς — 14. Polit. VII. 347 R. — 15. Post 

ὀπεῖξαι ἵπ Cod. addlium est a manu paulo recentiore: Frot ὑποταγῆναι ἢ ύπησαι (5ἱε). et in ina pagina per com- 

pendia ceteris, φας in Cod reperiuntur, κα o reo — ς σχοπ. ϐ ug — 16. Zonaras. ΟΓ Ἔψα- 

νον οἱ Τέραμνον. — 17. Schol. Aristoph. Vesp. 720. 6 Pollux VI. 125. Lex. Seguer. p. 40, 225. -- 19. Πιλότων] 
Uegt. ΙΧ. 80 D. — 26. Suidas. Ο{. Lex. Seguer. p. 4089, 10. et Schol. ad Euthypur. 34. (1b, 18.) 

1. Kadem Suidaa, Zonaras p. 381. Lex. Seguer. p. 408, 10. ᾽Αειμώρητος apud Platonem legitur Lege. V. 870 Α. 
ο XII. 9ου Ν, Adverhium ὀτιμωρήτως, ἵπ Ακ lexieo ρεδείθεπ Μα, ον Ἰνομς. VI. 762 C. — ο. Ἑταμα, Cantabrig 
-- 7Thomas λΜαμ. — 5. Φαίδωνι 6υ B. Ο{ Sechol. ad 59 Α. 31, 36.) -- 6. Θεαιτήτο) 145 60. — 8. Suidas. — 
ἁλλ᾽ ἔμενεν] Ἐοτί. μᾶλλον ἦν. Βἰρπίβεαίατ enim Sympos. 319 Ἐ. -- 11. Thomas Μας. — 14. Φαίδων.) 60 Ε. -- 
16. Suidas, Lex. Ῥομυετ. p. 403, v. — Φαίδρῳ: 3390 Α. — 19. Kadem S8uidas, οπκείν καὶ μὴ τεθυμµμένης. -- 
αι. Kadem Suidas οἱ Lex. Seguer. p. 403, 1. — μητυχεῖν Cod. — 13. Zonaras. (Εἰγπιο]οα. Magnum: Ατοχεἲν ἀντὶ 
τοῦ ἀποτυχεῖν Πλάτων Ἰαμβάνει) -- Πιάτων] Phaedr. 330 E. ἴ.ουμ. ΥΠ. 807 A. Iu Astit Lexieo verhum ἀτυχείν γατα 
quaere⸗.· -- 22. Lexs. VI. 701 6. — ξηράν Coden: ξηρὰν R. — παραλλήλοις ὁσά. — 34. εαυτόν Cod. — 15. Ἠθεγεμίας. 
— 27. 81idas. Οἱ. Schol. ad Theaei. 200 Ε. (989, 36.) Ηἱρρ. mai. 3868 Β, [884 44.) — 38, Lex. Βερυοτ. p. 461, 30. 
— το. Πολισικῷ] 260 6 
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Αὐτίκα' ἅμα καὶ τότε εὐθέως. 
"4φθονον τὸν μὴ φθονοῦντα, Πλάτων Πολιτείας τε- 

τάρτῳ. 

᾽αχαριστεῖν. μὴ χαρίζεσόθαι, 
ρ᾿αχρηστίαν Πλάτων πρώτῳ Πολιτείας. 
"άχρηστος, ὁ ἀνωφελής, καὶ ἰδίως ὦ οὐδεὶς χρῆται 

οὕτω Πλάτων. 
᾽Αϕυχίαν ἀντὶ τοῦ δειλίαν, Πλάτων Γοργία. 

B. 

Βάδην. ἐπειγομένη πορεία. 
Βαθεῖαν αὔλακα. ὕπερ ἐστὶ σχιστῆς γῆς ὑπὸ 

ἀρύτρου. μεταφορικῶς ἀπὸ τούτου βαθείας 
φρένας καὶ κεκρυμμένας σημαίνει. 

Βαλανεύς παρὰ Πλάτωνι καὶ ᾿Αριστοφάνει Πελαργοῖς. 

Βάλλ' ἐς µακαρίαν. ἀντὶ τοῦ βάλλ’ εἰς ἄιδου. 
J ὅθεν τοὺς ἀποθανόντας µακαρίας ἔθος 

καλεῖν" ἢ ὅτι ἡ Μακαρία θυγάτηρ οὖσα τοῦ 
Ἡρακλίους ἐκοῦσα ὑπὲρ τοῦ τῶν ᾿ΗἩρακλειδῶν 
γένους ἀπέθανεν. 

Βάραθρον. ὄρυγμα φρέατι ὅμοιον, ἴνθα οἱ 
ορ καταδικασθέντες ἐβάλλοντο. 

Βαρβαρίζει, ἀντὶ τοῦ, τὰ τῶν βαρβάρων φρονεῖ. οὕτω 
Πιάτων. 

Βδέλλεται, ἀμέλγει. 
λεται λέγει. 

33Βδελυρός. αἰόχροποιός. 
Βδελύετεσθαε, µυσάτεεσθαι, ναυτιᾶν, ἀποστρέφεσθαι. 

Απολλόδωρος Κυφρηναῖος, μεσεῖν. 

Βέβηλοι. ἀμύητοι. 

Πιλώτων εἰς τὸν Θεαίτητον βδ ἁλ- 

Βένδις. ἡ "ρτεμις, Θρᾳκίᾳ φωνῇ΄ καὶ Βεν- 
δίδεια, Αρτέμιδος ἑορτὴ παρὰ Θρᾳξίν. 

Βιβλία διὰ τοῦ τ, ὡς Πιάτων, ᾿Αττικοί: βυβλία, ὡς 

«ημοσθένης, ποινόν. 

Βλάξ. ὁ διὰ νωθρίαν ἁμαρτηκώς. 5 
Βιάξ, µαλακός, χαῦνος, ἐκλελυμένος ἢ µωρός. -- Βλᾶκα 

αὐτιαεική, τὸν εὐήθη καὶ ἀνόητον. εἴρηται δὲ ἀπὸ 
ἠχθύος τινὸς ὁμοίου σιλούρῳ, ἀχρήστου δὲ οὕτως ὡς 

μηδὲ κύνα αὐτῷ χρῆσθαι. Πολιτείας δ” ,βλακικόν 
τε ἡμῶν τὸ πάθος"'. ὡς εὖ λέγοι τις πνευµονίαν͵, ἀπὸ 10 
τοῦ Φαλαττίου ζώου ὄντος ἀναισθήτον. Οἱ δ᾽ ἀπὸ 
τοῦ πρὸς τῇ Κύμη χωρίου τῆς Βλακείας, οὗ µνηµο- 
γεύει καὶ ᾿ Αριστοτέλης. 

Βλάξ, βλακεύειν, βλακεύεσθαι καὶ βιάκες καὶ 

βλακικῶς' Πλώτων Γοργίᾳ, ὁ αὐτὸς Εὐθυδήμῳ, 

Βλιμάζειν. πειράξειν. 
Βλίττειν. ἀφαιρεῖν τὸ μέλι ἀπὸ τῶν κηρίων. 
Βομβοῦσιν αἲ µέλισσαι, ὅταν τις προσίῃ µύρου ὄζων. 

Πολιτείας 8’. 

Βοτά, βοσκήµατα. καὶβοτάνη, ὁ χόρτος. * 

Βραβευτής, διοικητής, κριτής, παροχεύᾳ. βραβευτής 
δὲ οὐ πάνυ τι λέγεται, ἀλλὰ μᾶλλον βραβεύς. Πλά- 
των” μα πιστάτας τε καὶ βραβέας .'' ἐν δὲ τῷ Πρωτα- 

γόρα” ,,βραβευτὴν αἰσχρὸν εἴη αἱρεῖσθαι. “* 

Βράττειν. ἀνακινεῖν, ὥσπερ οἱ τὸν στον κα- 
Δαΐροντες. 

Βρενθνόμενος. γαυρούμενος καὶ ὀγκυλύμενος 

μετὰ βάρους. 
Βρενθυόμενος, ἐπαιρόμενος, μέγα φφονῶν. 

Βωμολοχία. κακολογία, ἀπὸ τοῦ λοχαγεῖν. ο 
εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν τοὺς βωμοὺς λοχώντων 

1. Lex. Seguer. ρ. 81, 29. — Πολαείας) ΥΠ. 500 Α. -- 4. Radem Suidas. Βἰρπίβοαίατ Sympos. 186 0. — µη- 
καρίζεσθαι οά. -- 5. Lex. Seguer. p. 18, 183. -- πρώτῳ Πολιτείας] 338 Ὦ. -- 6. Ἰοκ. Ῥθμυστ. p. 476, 17. -- 
5. Lex. Seguer. p. 8, 33. — 8. Addenda negatio οὐὖκ ἐπειγομένη πορεία. Glossa hue, ni ſallor, οκ Herodoteis irre- 
pꝛit. Ἀναακ. — 19. Kadem Suidas οἱ Rtymol. Μ. p. 185, 81. Glosas pertinet ad Polit. II. 462 4. -- ἐσεὶ στίχος γῆς 
Suidas, ἐσεὶ σειχὶς γῆς Εἰγπιοῖ. M. — 11. 
13. φρενὺς κεκρυµµένης (οπιήκδο καὶ) Cod. — 
Ηήρρ. τιαὶ 599 Α. (854, 80.) -- ἐς Οοάσκ: 

ὑπὲρ) ὑπὸ Cod. — 19. ἄοτε. 510 D. -- 

ἀπὸ τοῦ βαθείας Cod. οἱ Εἰγιποῖοᾳ. Μ. (Suldae quoque libri ορ.) -- 
15. Moeris Ας, -- Πλάτων; Ρο. I. 9448 D. — τν, UſJ. Sehol. ad 

εἰς R. — τοῦ βάλε εἰς Cod. -- 17. Ἡρακλέους Codex: Ἡρακλέος R. -- 
ὅ 

30. καταδικασθέντες) De Codicis compendio κατα, quod etiam κατάδικοι 
ἰρπίῃοκτο potest, vid. Hastius ad Gregor. Corinih. 711. — 21. Suidas. — αἱ. Πλάτων] Aleib. 1. 1920 Β. ( · 

u ρίζοντες.) Theaet. 115 D. οβαρίξων.) θά vide πο iĩdae glossa ad Platonem Comieum sit τοίοτοπάα. -- 3. uidas. 
- Θεαίτητον] 174 D. (851, 81.) Οἱ, Sehol. - 134. Kadem Suidas. Glossa pertinet ad Polit. I. 338 D. — 26. Suidas 
Βἰρπίῆεατί videlur Polit. Χ. 605 Ἐ. — 15. Sympos. 348 B. 

φωνῇ ποµ: "άρτεμις Θρακειαφω ſine ποοπία) Cod.,“ 4ρτεμις" 1. "Αρτεμις, ἴα φωνή Β. -- Βενδίδεια 
nos: Βενδιδία εοά., Βενδίδια Ἡ. Bendidea memorantur Ρο], L 9546 Α. — ο. Moeris. -- 6. Suidas. ΟΙ. Schol. ad 
Politie. 3807 6. Bachm. Aneed. I. Ρ. 180, -- 8. Πολιτείας ὅ] 432 D. -- 19. Lex. Seguer. p. 84, 4. — 16. Γοργία] 
488 ΔΑ. 2980, 96.) 06, Schol. — Εὐθυδήμῳ) 381 Ε. (βλακεία.) -- 16. Glossa insitiein. — 17. Kadem Hesyehius οἱ μῳ. 
Suidas. Sigunitleatur Ρο. VIII. 504 K. (511, 2) 6 Βολοί. — 18. Suidas. — 19. Πολιτείας 9] 618 Α. -- 20. Suidas. 
5 Schol. ad Menex. 237 D. (018, 2) — 21. Zonaras. Οἱ Pollux III. 145. -- οἱ. Πλάτων] 1ερρ. ΧΠ. 949 Α. — 
33. Πρωταγόρα] 338 B. — 15. Soph. 336 Β. -- 47. Βγπιρος. 331 Β. — 19. Suidas. - 10. Οἱ Βομοί. ad Polil. Χ. 
606 ε.. (584, 19.) -- ἀπὸ τοῦ λοχαγεῖν ἴθπιογο intrusa videntur Τουρίο. 



καὶ ἐπιτηρούντων τοὺς Βύοντας, 
ταιτῶσιν. 

ἵνα µε- 

Γ. 

Γάνννσθαι, φαιδρύνεσθαε, χαίρειν καὶ διαχεῖσθαι. 

Γαφγαλέζεε, κινεῖ, ὑποσημαίνει, προτρέπει, ἐρεθίζει. 

Γεγανωμένος, ἠελαμπφυσμένος, ἐσκεπασμένος. 
Γέγονα ἔτη τοδαῦτα κάλλιον ἢ γέγονα ἐτῶν. Πλάτων 

ἐν τῇ τοῦ Σωκράτους ἀπολογία" ,,ἔεη γεγονὼς πλείω 
ἑβδομήκοντα, ' 

Γεγωνέναι καὶ Γεγωνεῖν, ἐξάκουστον βοῆσαι. 

ο Γεῖσα. λίθοι εἰς Βριγκία καὶ τοίχων πρόποδας 

παρεσκευασμένοι. 
Γελασείοντα, γελαστικῶς ἔχοντα, γελάσαι Θέλοντα. 

Γελοῖον. ἐφ ᾧ τις ἂν γελάσειεν, ἤγουν κατα- 
γέλαστον. 

15 Γένεθλα, γεννήµατα. 

Γενέθλια, οὐ γενέσια λέγονται τὴν ἡμέραν τῆς γενέ- 
σεως. Πιάτων" ,, βασιλέως ἦν γενέθλια." οἱ δὲ ᾿4θη- 
γαῖοι γενέσια. 

Γεννάδας. γενναῖος, εὐγερέσεατος. 

οΓενναῖος. ὁ εὖ γεγονώς. 
Γέννησιν, τὴν τῶν ἀφροδισίων µίξιν. 

Γεννηταί. οἳ τὰς φατρίας γεννῶντε.. Φατρία 

δὲ ἐστι φυλῆς µέρος τρίτον, ὕπερ καὶ τρι- 
τὺς λέγεται. 

3ῦ Γεννήτης. καὶ ὥς Πιάτων ὁ γεννήταωρ. ὁ δ αὐτὸς 
ἐπὶ ταὐτοῦ καὶ γεννήτης ἔφη: μιτὴν τοῦ γεννήτου 
φυχἠν συλήσας. '" 

Γεννούστης" οἷον γεννήτης, ἢ συγγενής, ἢ ἔγγονορ. 
τὸ τελευταῖον ἐκδέχεσθαι ἄμεινον. 

. 
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Γενούστης παρὰ Πλάτωνι ἐν Φιλήβῳ ἐπὶ τῆς τοῦ Θεοῦ 
ἐννοίας, οἷον ὁ γεννητικός. 

Γέρα Πλάτων ἕκτῳ Πολιτείας. 
Γερανοβοσίαι καὶ χη»οβοσίαι κατὰ Πλάτωνα. 

Γεωμόροι. οἱ κληροῦχοι. 8 
Γεωπεῖναι. οἳ μικρὰν καὶ λυπρὰν γῆν ἔχοντες. 
Γῆν ἰλλομένην. συγκεκλεισµένην καὶ περιειληµ- 

µένην. Ἰλλάδες γὰρ οἱ δεσμοί. 
Γηπέδων" «Φείναρχος ἐν τῷ κατὰ Στεφάνου. γήπεδον 

τὺ χωρίον, ὥσπερ καὶ οἰκόπεδον τὸ γῇ καὶ οὐκήμασιν νο 
ἀπαρτιζόμενον. Πλάτων γοῦν ἐν ε Νόμων φησίν 

» ὧν ἔλαγεν οὐκοπέδων ἢ γηπέδων." 
Γιυκὺς ἀγκών. οὗ κατ ἐναντίωσιν ἡ παροιμία, ἁλλά 

βον]όμενος εἰπεῖν, ὦ γλυκέα ἤθη. ἴστι δὲ παροιμία, 

ὡς ἐπιφανούμενον. π 

Γνωματεύοντα, διακρίνοντα καὶ διαγινώσκοντα. 

Γύητες. οἳ ἀπατεῶνες. 
Γόνιμα ἀγαθά, τὰ τῷ ὄντι ἀγαθά. Πολιτείας δευτέρῳ. 
Γραῶν ὕθλοι. ἡ παροιµία ἐπὶ τῶν µάτην ληρούντων. 

Γυμνοπαιδία. χοροὶ ἐν Σπάρτῃ τῆς 4ακωνι- κι 
κῆς εἰς Φεοὺς ὕμνους ἄδοντες, εἰς τιμὴν 

τῶν ἐν Θυρέαις ἀποθανόντων Σπαρτιατῶν. 

4. 

4εδιττόμενος, ἐκφοβῶν. 

4εἴγμα. τύπος ἐν Πειραιε ἐν τῷ καλουµένω 

ἐμπορείῳ. 1 
Αείλης πρωῖας. τῇ πρὸ ἀρίστου ὥρᾳ. «{είλης 

ὀψίας. τῇ πρὸ δείπνου. 
4ειμάμενοι, οἰκοδομήσαντες. καὶ δείµασθαι, οἶκο- 

δομεῖν. 

3. Suida-. ΟΕ. Schol. ad Phaedr. 334 D. (706), 53.) — 4. Suidas. Βἰρπίβοατί videtur Phileb. 47 Α. -- 5. Suidas, 
Ἐιγπιοῖομ. Gud. Cſ. Schol. ad Polit. III. 444 Α. (456 b, 18.) -- 6. Thomas Mas. -- 7. Σωκράτους ἀπολογία] 7D. 
— s. Sauidas. ΟΠ, Schol. ad Hipp. πια. 202 D. (824, 12.) — 10. Γεῖσα νοκ minime Platoniea. — πρόποδας Ruhn- 
kenius: προποδας (είηο accentu) Cod.,, πρόσποδας R. — 13. Suidas. ΟΠ. Schol. ad Phaed. 64 B. (388, 28. — 
15. Suidas. Ἠθερίεί videtur locu- Simonidi- in Ῥτοίας. 346 CG. — 16. Zonaras. — 17. Πλάτων] Aleib. I. 151 6. -- 
19. Suidas. Gaĩ⸗ſordio κἰπηίῃεατί videtur Phaedr. 343 6, — 20. Eadem Suidas. — 21. Suidas. Glossa pertinet ad 
Polit. IV. 436 Α. Cſ. 3. v. Τροφή. — 22. Cſf. Suidas οἱ Schol. ad Criton. 51 Ε. (27b, 43) Axioch. 371 D. 863, 
2.) Vid. etiam κ. J. Γενούστης — 39. Pollux ΠΠ. 8. -- Πιάτων] Legt. ΙΧ. 868 Ε. 800 Α. -- ὁ δ αὐτὸς) Ihid. 
869 Β. — 5. Suidas. 

1. Hesyehius, Ktymolog. Μ., Lex. Seguer. p. 334, 38, -- Φιήβῳ] 30 D. (271b, 44.) Οµ. Βδομοῖ. -- 3. μετ. 
sexuer. p. 87, 33. — ἕκτῳ Πολιτείας] 808 Α. — 4. Ῥοΐ]ακ ΤΚ. 16. -- Πιάτανα] Ῥο]ίο, 364 6. — 5. Ο. Sehol. ad 
1 οσα. ΧΙ. 619 D. (019, 33.) -- Γεώμοροι Cod. -- 6. Glosso Herodotea, quam habet etiam Suidas. — λυγρὰν Cod 
— 7. Kadem Suidas. Cf. Schol. ad Tim. 40 Β. (ΤΙ, 39.) — 9. Harpoeratiòo. — 11. & Νόμων] 741 6, — 12. 8uidas. 
Sixniucari videiur Phaedr. S7 D. (807. 38.) ΟΕ. Sehol. εἰ Zenob. Π. 93. -- 16. Similia Suidas οἱ Etymol. M. p. 
3960, 38, E. Sehol. ad Polit. ΥΠ. 516 Ε. 489, 20. — γνωµονεύοντα God. — 18. Lex. Seguer. p. 21, 10. — Πολι- 
τείας δευτέρῳ 367 D. — 19. Βάλε, Zenob. III. 8. Ἠοερίοί videtur Theaet. 176 B. — 30. Kadem Suidas, additis 
verhis ἐκ παίδων post χοροὶ. Respicitur Lege. I. 633 C. — γυµνοπαιδιά Cod. — 22. Θυρέαις Ruhnkenius: Θυραιαῖς 
uim 094, οἱ Suida R. — 12. Suidas. Signiſteari videtur Phaedr. 345 Β. — 24. Ἠπες ad Platonem non pertiuent. 
— 26. Glosaa Herodotea, ut videtur. — 28. Suidas. δειµάµενοι Ἰομίίαν in Arioehi 307 C. δείµασθαι ἵπ elusdem ἀῑδ- 
logi 310 Β. 
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«Ιεκάζει. ὁ κρίσιν ὠνούμενος παρὰ δικαστοῦ. 
«εκάζεται ὁ κρίσιν πιπράσκων. ἴνθεν ἀδέ- 
καστος ὁ μὴ πιπράσκων καλεῖται, 

«Γεξαμενή φασι Πλάκωνα ἐπὶ τῆς κολυμβήθρας εἰρη- 

ᾱο κέναι" ἐγὼ δὲ οὔ φηµι ἀλλὰ δεξαµένη τῷ τόνῳ 
εἶπεν ὡς ποιουµένη. 

2εσμεύειν δεδεσµένον Πλάτων Φαίδρω, Εὐριπίδης 
Βάκχαις. 

«Οεσποτῶ. Πλάτων δὲ τὸ δεσποτοῦν ἀντὶ τοῦ δε- 
10. σπόζον εἴρηκε. 

ΦεΌρ᾽ ἀεί, ἀνεὶ τοῦ ἕως τούτον. Πλάτων Νόμων ἕ 

πρὸς τοὺς λόγους, οὓς ἐξ ἕω µέχρι δεῦρο ὠεὶ διε- 
αηλύθαμεν.' 

4εὗρο, ἀντὶ τοῦ ἴρχου. Πλάτων Πολικείας τρίτω. 

ευσοποιόν. ἔμμονον καὶ δυδαπύπλυτον. 
Φευσοποιός. κυρίως μὶν ἐπὶ τῆς πορφύρας Ἰέγεται 

τοὔνομα τῆς ἔμμονον καὶ ἀνέκπλυτον ἠχούσης τὸ ἂν 
Φορ τῆς βαφῆς' ἐκ μεταφορᾶς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἅλλων 
πάντων τῶν ἐχόντων τὸ χρῶμα ἔμμονον καὶ πολυ- 

3 χρόνιον τὸ ὅ ευσοποιὸν λέγεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς, 
ὧς καὶ Πλάτων διασαφεῖ ἐν ε΄ Πολιτείας. 

Φευτέρων ἁἀμεινόνων. παροιµία ἐπὶ τῶν θυοµένων 

ἐκ δευτέρου, ὅταν αὐτοῖς τὰ πρότερα ἱερὰ μὴ καλά 
ὀφθῇ καὶ ἐπὶ δεύτερα τραπῶσι Ἰέγοντες' δευεέφων 

αν. ἀμεινόνων. μνημονεύει Πλάτων. 

ημοποίητος. ὁ παρέγγραφος. 
ημότης. εἷς ἐκ τοῦ δήμου καὶ ἰδιώτης. καὶ ἡ 

πύλις σὺν τῇ βουλῇ. 
ημοσιεύειν, τὸ δηµεύει. Πλάτων Φαίδρῳ. 

4ημοῦσθαι. δημοκοπεῖν, παίζειν, εὐφραίνεσθαι. 

4ήπουθεν. ἔκ τινος τύπου ἡ) ἀντὶ τοῦ ὄηλον- 
ότι, ἴσον τῷ φανερόν. 

9 

4ιαγράφειν. διαξύειν, ἀπαλείφειν, παράπτεσθαι. 
4ιαγράφειν τὸ ἐξαλείφειν Πλάτων Πολιτείας Υ.. 
4ιακομισθείς, διελθών. 

ἹΜιακορής. μεμεστωμένος. 

4ιαλαγχάνειν. διαµερίξεσθαι, άν 6 
4ιὰ μέσου τείχους. τριῶν ὄντων εριχῶν ἐν τῇ ̓Αετικῇ, 

τοῦ τε βορείου καὶ τοῦ νοτίου καὶ τοῦ Φαληρικοῦ, διὰ 
µέσου τούτων ἐλέγετο τὸ νύτιον, οὗ ῥνηµονεύει καὶ 
Πιάτων ἐν Γαργία. 

4ιαμπερές. δι ὕλου διῆκον. 1ο 
4ιανεκεῖ λόγῳ, ας Πλάτων Ἱππία, ᾿Αττικοί: ὅτηνε- 

κεῖ Ἓλληνες 

4ιανενεύκαμεν. ἐπεραιώθημεν. 
Φιὰ πάντων κριτής. Βοηθός φησιν ἐν τοῖς περὶ 

Πλάτωνος, ὅτι ὁ νομοθέτης ἐκέλενσε τοῖς κρίνουσιν 15 
Ἰράφειν εὰ κεφάλαια ἕκάστον. 

Διαπορηθέντες, διαποφοῦντες. 

Μιαπρέπω τὸν δεῖνα, ἤτοι καλλωπίζω. Πλάτων ἐν 
Γοργία". φύσιν φυχῆς ὧδε γενναίαν µειρακιώδει εινὶ 
διαπρέπεις. μορφώματι. " * 

ιασφάξ. διατομὴ ὄρους. 
Ωιατεῦρυλημένος τὰ ὧτα, οἷον κατηδολεσχηµένος 

ἢ οἷον πλειστάκις καὶ περὶ εῶν αὐτῶν πλεῖστα ἀκηκοώς 

ὠιατεθρυμμένος. διακεκλασµένος. 

ἀιαττᾷν. σήθειν. 0 
Φιαφορά πάντες λέγουσε, διαφοφότης δὲ Πλώτων μό- 

νορ ἐν Θεαιτήτω, 

ὠιαφορότητος Πλάτων Θεαιτήτῳ' παρ ἅλλῳ οὐχ 
εὖρον. 

«ταχείταε, χαΐφει, διαχέεται. μι 

«ιδαξάμενος. τελέσαξ τι ὑπὲρ ἑτέρου ὀϊδα- 
σκάλω. 

1. Glossn insitieia. — 2. ἔνθεν Hastius: ἵν Cod. ἔνθα R. — ο. Phryniehus ρ. 331. Lobh. — ΓΠάκωνα] Tim. 58 
A. Critia 117 A. — 7. Lex. Seguer. p. 88, 23. 
3, Pollux ΠΠ. τά. -- Πλάτων] Τα, 44 D. — 

— Φαίδρῳ) Ἐοτί. Φάωνι, ut Plato Comicus intelligendus sit. — 
11, Suidas. — Νόμων )] 8 C. — 14. ος. Seguer. p. 88, 19. -- 

Πολιτείας) Ἐν. ης C. V. 47 D. — 15. δυσαπόλυτον Cod. — 16. arpoeralio. Suidas. Eſ. Εἰνπιοὶ. M. 348, 40. 
11. «) Ἠππιο , 439 Ε. 430 Α- 
Βοἱνοὶ, — 26. Haec ad Flatonem non pertinent. — 
ἐκ τοῦ δήµον. δηλοῖ δὲ καὶ ἐδιώτην. -- καὶ {ἥμος kochiu«. — 

— 44. He-ychius, οπου. ΠΠ. 15. — 45. Πλάτων) Ἰνομμ. ΤΝ. τος D. (0818, 1) για, 

1:. αημότης Toupius: ῆμος Μ. Uesyehius: οημότης. ὁ 
33. Lex. Seguer. p. 90, 11. -- Φαίδρο; Etiam 

hie sicut aupra (ν, 7.) latet error. — 30. Βία Hesychius, Etymol. M., Suida-, Zonaras. Couf. Schol. ad Theaet. 
101 E. T7Ob, 14. — 21. Phileb. 65 E. lon. 544 A. — 22. τῷ, τὺ Cod. 

1. Eadem Suidas. — «ιαγράφειν Μανηκεπίας: «ιαγείρειν Β ου Cod., «κισήθειν Zuid. — παρώπτεσθαι (οάςν: 
παραπτᾶσθαι R. - 2. Μορίς. — Πολιτείας Υ) 387 Β. — 2. Suidas. Glossa μεγίίπογο videtur ad Τουμ. Χ. 90ῦ α. 
— 4, Buidas: Οτακορεῖς, μεμεστωμένοι. Βπραλατίς legitut νοχε. Ἱ. 629 Β. Plurali- αερα. ΥΠ. 810 Ε. -- 5, Εαάσπι 
Suidas οἱ Zonaras. Verhum Ίου legitur Gritia 109 Β. Politieo 407 6 

1ο, Kadem Suidas. διαμπερές Ἰοπίίατ Phaed. 111 Ε. Polit. X. 440 D. Ε. — 
Respicitur Polit. IV. 441 6. 304 K. — 15. Eadem Suida-et Zonnras. 

— 6. Uarpocratio, Suidas. — v. Γοργία 6 
αχ. Moeris. — Ἱππία] Μείζον. 

— ἐπαιραιώθημεν ο. -- 14, Hesychius. 
Sixniticeatur Polit. ΙΧ. 580 B. — 7. Suidas. Ἠθερίοί videtur Τη. 48. -- 18. Thomas Μαρ. — 19. Γοργία; 38 Κ. 
— 33. Glossa Herodotea- -- 434. Suidas. Glos-a pertinet ad Polit. Η. 

— 45, Kadem Suida-. Verhum hoe leglitur soph. 3224 B. Tim. non διατεθρυµµένος, est Legu. ΧΙ. 054 6. 
405 ὁ, — διαετῶν σα. — 36. Thomas πα. 

«58 ος — 24. Radem Suidas. διατεθρυμμένως, 
τὸ Ε. Crat. 

- 37. Θεαιτήτῳ, 3098 Α. D. E. 510 Α. — 1ν. Moeris. — 50. Suida- 
Βἰρπίθοαεῖ videtur Symp. 3906 D. — 31. Kadem Suida- οἱ Zonaras. (1. Ἐδίδαξα, — ὅναδαξώμενος Οσο. 

J 



ιδασκαλικός, Πιάτων Γοργία. 

ἄιηθεῖν. διυλίξειν. 
Διηρθρωμένον, δεδηλωµένον, ἠκριβωμένον. 

4ιδύραμβος. ὕμνος εἰς 4ιόννσον. 
54ικαιούμενος. κολαζόµενος, 
ὠικαιωτήριία τὰ βασανιστήρια, ὡς Πλάτων' ὁ αὐτὸς 

καὶ δικαιούµενον τὸν πολαζόµενον. 

4ἱκη. ὅτε μὲν τὸ ἔγκλημα, ὅτε δὲ ἡ κόλασις, 
ὅτε δὲ ὁ τρόπος καὶ ἡ ὁμοιότης. 

10 Φίκη ἡ Δία, γραφὴ ἡ δηµοσία. Πλάτων ἐν τῷ Εύ- 
θύόφρων ἢ περὶ ὁσίου: ,,οὔτοι δὴ ᾿Αθηναῖοί γε, ὦ 
Εὐθύφρον, δίκην αὐτὴν καλοῦσιν ἁλἰλὰ γραφήν."' 

ἀἴκηλα, µιµήµατα, εἰκάσματα. 
4ινισμόν Πλάεων Πολνεκίας Έκεῳ. 

15 4ιὸς Κόρινθος" ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ λεγόντων παροιμία. 

ἐφῥέθη δὲ δι αἰτίαν τοιαύτην. Μεγαρεῖς ὑπακούοντες 

Κορινθίοις ἐβαροῦντο τοῖς ἐπιτάγμασι, καὶ φανεροὶ 

δυσανασχετοῦντες ἦόαν ἐπὶ τούτω. Κορινθίων δὲ πρέ- 

σβεις ἦλθον εἰς τὰ Μέγαρα, καὶ τοῦ δήµου μὴ προσέ- 

3. χοντος αὐτοῖς ἀγανακτοῦντες ἐβόων' Οὐκ ἀνέξεται 

ταῦτα ὁ Οιὸς Κόρινθος. φασὶν οὖν τοὺς Μεγαρεῖς 

ἐκβάλλονεας αὐτοὺς παίειν καὶ λέγειν: Παῖε τὸν Φιὸς 

Κόρινθον. 

Διπλόον. ἐπὶ σιδήρου εἴρηται, ὕτ ἂν ἀπό τι- 
5 νος ἑνώσεως ἀπύλυσίς τις ᾗ εἰς παράθεσιν 

μᾶλλον ἢ ἕνωσιν ' ἐπὶ δὲ ἤθδους τροπικῶς 
τὸ μὴ ὑγιὲς δηλοῦν. 

αἷς καὶ ερὶς τὸ καλόν. οὕτω χρὴ τὺ καλὸν πολλάκις 

λέγειν. : 

40 4ἱς παῖδες οἱ γέροντεφ. ἐπὶ τῶν πρὸς τὸ γῆρας εὐ- 

ηθισεέρων εἶναι δοκούνεων. 

Διωκάδθειν. διώκειν ἐγκαλοῦντα ἢ τρέχοντα. 
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ἀιωλύγιον. ἐπὶ πολὺ διῆκον’ ἐπὶ φαύλου δὲ 
αὐτῷ κἐχρηται' πολὺ καὶ ἄμετρον. 

άιωλύγιον, μέγα. καὶ παροιμία" διωλύγιον κακόν, ἐπὶ 
τῶν µέγα τι καὶ δεινὸν ὑφισταμένων. διωλύγιον γάρ 

ἐσει τὺ μέγα καὶ ἐπὶ πολὺ διῆκον. Οὕτως ,οὐ μακρά 
καὶ διωλύγιος φλυαρία”" Πιάτων. 

4ιωλύγιον. Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς Σερατοκλέα ,, πράγματα 

διωλύγχια ' ἀντὶ τοῦ μεγάλα. καὶ Πιότων. 

Διωµοσία. ὕρκοι οἳ ὑπὸ τῶν δικαζοµένων γι- 
νόµενοι, τοῦ μὲν ὀμνύντος, ὕτι παθὼν 
ἐγκαλεῖ, τοῦ δέ, ὅτι οὐκ ἐποίησεν. 

Διωσόμεθα, ἀπωσόμεθα καὶ ἀποπεμφόμεθα. 

ο οκῶ. Ὥσπερ λέγομεν δοκῶ µοι, οὕτω καὶ µοι δο- 
κοῦμεν ἐπὶ πληθυνεικοῦ. Πλάτων ἐν Θκαιεήτω" 
» καὶ µοι δοκοῦμεν τῇδε ἄν πῃ τάχιστα εὐὑρεῖν."' 

4όξαις, ἀντὶ τοῦ δόξειας, Πιάτων Φαίδρω. 

όξασμα Πλάτων Φαίδρῳ. 

ἀρόµμοι. οἳ περίπατοι. 
ἀρόμοις, τοῖς γυµνασίοις. 

ἀρύοχοι. δρυόχους ἐν Τιμαίῳ καλεῖ τὰ στη- 
ρίγµατα τῆς πηγνυµένης νηός. 

ἀύναμαε, δύνασαι"' δύνῃ δὶ οὐδεὶς τῶν δοκίµων εἶ 

πεν'- -- ἐὰν δύνῃ δὲ. Πλάτων ἐν Φαίδωνι;' ,,ἀλλὰ 
πειρῶ ὡς ἂν δύνῃ ἀκριβέσεατα διελθεῖν πάντα." 

ἀυσαλθές, δυσίατον, 

ὠυσήφριδος καὶ ὄύσηρες ᾿Ατεικοί, καὶ Πλάτων Νόμων 

8’, δύσεφις Ἕλληνες. 
ανσμαῖς βίου, τῷ τέλει τῆς ζωῆς. 

ἀνσχέρασμα. πονηρὰ δὲ τὰ Πλάτωνος ἐν Φιλήβῳ ὄνσ- 

χεράσµατα. 

4υσωπεῖσθαι. ὑφορᾶσθαι καὶ ὑπόπτως ἔχειν. 
υσωπεῖσθαι ἀνεὶ τοῦ φοβεῖσθαι ᾿Αεεικοί, ὡς καὶ 

1. Lex. Βοραοτ. ρ. 90, 14. -- Γοργία) 456 Α. — 3. Kadem Suidas, qui addit: καὶ 4νηθεῖται, ἀφνλίζεαι. 
«διηθεῖν legitur Soph. 336 Β. Τίπι. 45 6. δνηθεῖται Ἱεροναίας τα, Loer. 104 Α. — 3. Suidas. Res-pici videtur Legü. 
I. 645 6, — 4. ERadem Suidas. 6. Sehol. ad Polit. 1. 394 C. (440b, 90.) — 5. Radem Suidas, qui addit δίκης 
τυγχάνων. — 6. Ῥοΐακ VIII. 28. -— Πλάτων) Phaedr. 349 Α. — ὁ αὐτὸς) ἴνομμ. ΧΙ. 994 A. -- 1ο. Thomas Μαρ. -- 
Εὐθύφρων) 2 Α. (4, 3.) Ct. Sehol. — 15. Kadem Suidas. Glosza Herodotea videtur. Codex ο τοκίοπο voeis «ίκηλα 
in margins seriptas manu recentlore hahet voces ὁμοιώματα, δοκήσµατά (εἷε)]. — 14. Lex. Seguer. p. 90, 27. -- 
Αινισμόν, νοκ corrupla, in qua quid lateat, ΠΟΠ assequor. — 15. Suidas. ΟΕ. Zeuob. UI. 21. 8chol, ad Euthyd. 202 
Ε. (4350, 13.) οἱ Ὁ ᾷιὸς Κόρινθος. — 24. Glosaa pertinere videtur ad Βορ]ι. 267 Ε. — 15. j Ruhnkenius: ἢ 
Cod. — 37. δηλοῦν Οοάεκ: δηλοῖ Ruhnkenius. — 378. 8uidas. ΟΓ. Schol. ad Gorg. 498 E. (99398, 1.) et Zenob. ΠΙ. 
38, — 20. Suidas, Diogen. IV. 18. 60, Schol. ad Axioch. 367 B. (861, 3.) — 22. Kuthyphir. 10 Β. Gorg. 483 Α. Polit. 
U. 375 4. 

1. µήκη διωλύγια Ἰ.ομε. X. Β90 E. — 3. αὐτὸ Cod. — 3. Suidas, Zenob. ΠΠ. 34. V. 56. Ο{. Schol. ad Theaet. 
162 4. (798, 19.) — 7. Uarpotratio. — 8. Kadem Suidas. Οἱ Αντωμοσία. Verhum διοµόσασθαι apud Plalonem 
legitur (Apol. 27 C., ubstantivum διωµοσία που itenm. — 109. ὀμνῦντος R. — παθῶν Cod. — 12. Suidas. Respici 
ridetur Soph. 354 Α. — 13. Thomas Μαρ. — 14. Θεαιτήτῳ, lintuo Σοφιστῇ, 3539 B. — 16. Lex. Secuer. p. vo, 22. 
Φαίδρῳ] 215 D. -- 17. Lex. Βεμπετ. p. 90, 10. - Φαίδρῳ) 1τ4 6. — 18. Ef. Βεμοὶ. κά Theaet. 144 6. (108, 4) 
οἱ Ῥμαράτ, 357 B. (798, Τ.) -- οἱ περίπατοι öBastius: ἡ περίπατοι Coden, ἡ περίπατος R. — 19. Suidas. Respici 
ridetur Phacdr. 331 Β. — 30. Kadem Suidas. — ἀρύοχοι θοάες: ἀρνόχοι Ν. -- Τιμαίῳ] 84 B. (1918, 57.) Ct. Schol. 
— 3. Thromas Μαμ. — 3132. Φαίδωνι 58 D. — 35. Suidas. ΒἰπηΗιοσεί videtur Atioch. 367 Β. - 46, Moeris. -- 
Νόμων 8] 868 Ἡ. 864 Α. — 18. Suidas. Respicitur ſortassis Lege. VI. 770 4. -- 19. Pollux 11. 135. -- Φιλήβα] 
404 D. — 31. 04, Schol. ad Legg. ΧΙ. 988 Α. (618, 39.) — 24. Μοετίς. 
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Πλάτων ἐν Φαίδρῳ. χρῶνται ὁ) αὐτῷ οἱ Ἕλληνες ἀνεὶ 
τοῦ αἰδείσθαι. 

Ιυοωποῦμαι παρὰ μὲν τοῖς ἁρχαίοις ἀντὶ τοῦ ύφο- 

ρώμαι καὶ ὑποπτεύω τίθεται, καθὰ καὶ Πλάτων ἐν 
δ Φαίδρῳ χρῆται. 

οωδεκατηµόριον, ἡ δωδεκάτη μοῖρα. 
«ὥρα θεοὺς πείθει καὶ αἰδοίους βασιλῆας. οἱ 

μὲν "Ἡσιόδειον οἴονεαι τὸν στίχον. εἴρηται δὲ καὶ 
[ὐπὸ; Πιάτωνος ἐν τρίτῃ Πολιτεία. 

πι ωροδόκοι. καὶ οἳ διδύντες δῶρα, καὶ οἳ λαμ- 
«βάνοντες. 

Ε. 

Εαυτῷ. ἐπὶ τρίτου προόώπον. οἵ ᾽Αττικοὶ δὲ 
ἐπὶ δευτέρου κέχρήνται. 

Ἐγκάθετος, δόλιος, κατάσκοπος. 

Ἔγκοτον. ἔχθραν ἐνδιάθετον. 
Ἐγκύρτια. τὰ ἐν τοῖς κύρτοις ἐνυφάσματα. χρῆ- 

ται δὲ ἓν Τιμαίῳ ἐπὶ τῆς φάρυγγος τῇ λέξει. 
Ἐγχρίμπτει. ἐγκυρεῖ, ἐνερείδει, πλήττει. 
Εγχυτρίστριαι, αἳ τὰς χοᾶς τοῖς τετελευτηκόσιν ἐπι- 

φέρουσα. Μίνως ἢ περὶ νόµου. ἔλεγον δὲ καὶ τὸ 

βιάψαι καταχυτρίσαι, ὡς ᾿Αρισεοφάνης. Ἐγχυτρισερίας 
δὲ λέγεσθαι καὶ ὅσαι τοὺς ἐναγεῖς καθαίρουσιν αἷμα 

ἐπιχέουσαι Ἱερείου: καὶ τὰς θρηνητρίας, ἔτι γε μὴν καὶ 
τὰς µαίας τὰς ἐκειθείσας ἐν χύτραις τὰ βρέφη. 

αν Ἠδήωσαν τὴν γῆν. ἀντὶ τοῦ ἐδενδροτόμησαν. 
Ἠδίδαξα. ἐπαίδενσα αὐτὸς δι ἑαυτοῦ. Ἐδι- 

δαξάµην, ἐπαιδευσάμην δὲ ἑτέρου, ἁὐτὸς 
ἐπιμεληθεὶς τούτου. 

Ἔδος. τὸ ἄγαλμα. καὶ ὁ τύπος, ἐν ᾧ ἵδρυται. 

Εἴ, --- μετὰ δὲ ὑποεακτικῶν' --- Πλάτων Νόμων ὅω- 
δεκάτῳ" ο, εἴ τέ τις θήλος ᾖ.“ 

Εἰεν. συγκατάθεσις μὲν τῶν εἰρημένων, συναφὴ 
δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα. 

ΕΙἴΦδε ἀντὶ τοῦ ἄμποτε. τὸ εἴθε ὁρισεικῷ μᾶλλον ἢ ὧπα- 3 
ρεμφάτῳ συντάσσεται. --- καὶ Πλάτων" εἴθ) ἔγρα- 

Ψεν ὡς χρὴ πένηει μᾶλλον ἢ πλουσίῳ." 
Εἰκάζων. οἰόμενος ἢ ὁμοιῶν. 
Εἰλόμενον., συνελαυνόµενον, συγκλειόµενον. 

Εἰἱλομένων. συνεσταλµένων, συγκεκλεισµένων. Ιο 
Εἴλησις. ἔκκαυσις. 

Εἰλυφόωσιν. εἱλοῦσι, συνάγουσιν. 
Εἰὐ µή τε, ἀνεὶ τοῦ πλήν. οὕτως Πλάτων ἐν τῷ Αλκι- 

βιάδῃ ἐχρήσατο” μ εἰ µή τίς σου ἑραστήςᾳ ἐνευγτάνει. " 
Εἴξασι καὶ εἴκασι λέγεται ἀντὶ τοῦ ἐοίκασιν. 15 
Εἰσαγγελίαι. καθ’ ὧν µή εἰσι κολάσεις ὥρισ- 

µέναι κατὰ τοὺς κειµένους ἤδη νόμους. 
Ἐἰσῄει µε τόδε καὶ εἰσῇει µοι. Πλάτων ἓν τῷ Φαίδων 

ἢ περὶ φυχῆς" », διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ µοι ἐλεεινὸν 
εἰσήειι . καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ: οὔτε ὡς θανώτῳ αν 
παρόντα µε ἀνδρὺς ἐπικηδείον ἔλεος εἰσῃει. "" 

Εἰς καιρόν, εὐκαίρως. 

Εἰὐςπῦρ ἑαΐνειν. παροιμιακὺν ἐπὶ τῶν καθ’ αὐτῶν τι 
πραττόντων µάτην ἢ λεγόντων. 

Ἐκδειματούντων. Πλάτων ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν πολι- Ἡ 
τειῶν' ν,μηδ αὖ ὑπὸ τούτων ἀναπειθόμενοι αἱ µητέ- 
ρὲς τὰ παιδία ἐκδειματούντων. " 

ἛἜκλεξις Πλάτων πέµπτῳ Πολιτείας. 

Ἐκμήνου, τῶν ἓξ μηνῶν. 
Ἔκπλυτον, ἐξίτηλον, ἀφανές. ἄν 

Ἐκτεθνεῶτα, οἷον τὸν ἐν ἐσχώτοις ὄνεα. 

Ἐκ τῆς πληρεστάτης εἰς εὖν κενοτέραν. χρὴ 

4. Φαίδρω] 343 6, (800, 38.) 06, Schol. — 3. Thomas Mag. — 6. Suldas. -- 7. Suidas. — δ, ὑπὸ nos addidimus. — τρίτη 
Πολιτεία; 990 Ε. -- 10. ΟΓ. Schol. ad Aleib. II. 150 4. 9310, 37.) Praeterea legitur δωροδόναι Polit. Η1. 390 D. - 12. Ἐὰ- 
dem Βυϊάαν, -- 14. Suidas. Ο{, Schol. πά Ακ. 308 Ε. (86418, 16.) — 18. Glossa Herodotea, που Ρἰδίοπίοας eandem 
hoahet Suldas. — ἔχθραν ἐνδιάθετον Lobeckius: ἐχθρόν, ἐνδιάθετον Ἀ. — 16. EKadem suidas. — 17. Ἱμμαίῳ 78 B. 
C. D. κ is. Glossa Ruhnkenio pertinere videtur àd ν. ἐγχρίε Ῥαθάς, 251 D. — 19. Suidas. (Schol. Aristoph. Vesp. 
288. — 20. Μίνας 315 C. (4160, 28.) ΟΙ. Schol. ubi deienda praya conieetura ἐγχυτρίσαι οἱ pro », Σφηξίν, ν. 389." 
⸗erihendum Frgin. 8320. Εάν" — 35. Glosasa ad historleum aliquem non ad Platonem pertinens. — 26. Kadem 
sdidas. Οἱ ιδ αξάμενος. -- 39. Kadem Suidas. Glossa pertinet ad Phaed. 111 B. - ἔδος Cod. — τρόπος Cod. 

4. Lex. Seguer p. 144, 30. -- Νόμων δωδεκάτῳ; 908 D. — 4. Radem Suidas et Schol. ad Politie. 267 4. 
a85, 6., qui post εἶεν ἱηρογουί ἄγε δή, — 5. Zonaras. — 6. Πλάτων Phaedr. 227 C. — 9, Suidas. Re-piettur Tim. 
768 n. — 10. Kadem Suidas. Huhnkenio videtur zeribendum: Εἰλόμενον, συνεσταλµένον, κλεισμένον. ut respi- συγκε 
ciatur Tim. 70 Β. Λι vide glossam Ῥτοχίπο antecedentenn. — 1. Eadem suidas. E. Schol. ad Poht. Π. 380 Ε. 
444, 10. — 12. Eadem Suidas, sed ad Ῥἰαίοποπι πρίπιο pertinent. — 13 Zonaras. — 135. Kadem Suidas. εἴξασι 
lexitur Soph. 330 A. Pollue. 201 Α. 305 E. — εἴξασ Cod. -- λέγεται ſper coupendium), Codex: λέγει R. — 16. Εὰ- 
dem Suidas οἱ Zouaras. Glossa pertiuet ad Polit. VIII. 560 C. -- Εἰσαγγελίαι Hahubenius: Ἐπαγγελίαι cum libris R. 
— μὴ εἰσὶ Cod. — ὠρισμέναι Kusterus; ὁρμώμεναι επι libris B. — 18. Thomas alatz. — Φαίδων) 59 Α. — 30. τῷ 
αὐτῷ, E. — 22. Suidas οσα Βο]νοὶ. ad Ῥτοιαμ. 340 Ε. (1068, 31.) — 39. Suidas. Cſ. Schol. ad Lege. VI. 700 
U. (611, 6.) et Zenob. V. 27. — 25. Thomas Mag. p. 390. Ritæchi. — δευτέρα τῶν πολιτειών 384 Ε. -- 18. Lex. Seguer. p. 94, 
17. Astius haue vocem dumtaxat ο Phatdro enotavit, 291 D. — 25. Suidas. Re⸗-piei videtur Lege. ΧΙ. 016 Ε. — 
20. Suidas. Βἰραβεαίας, αἱ ſallor, μερα. IX. 872 Ε. - 
Proverb. II. 18. 

41. Suidas. Sixniſicatur Letge . ΧΙ. 909 A. — 32. Append. 



μεταλαγχάνειν τοὺς οὖκ ἔχονταρ παρὰ τῶν ἐχόντων. 
Πιάτων. 

Ἐλεεινόρ.-- Πλάτων ἔκτῳ Πολιτείας κατὰ τοῦ ἔλεη- 
τικοῦ τὸν ἐλεεινὸν τέθεικεν. 

ολη. ἡλίου ἁλία ἢ αὐγή. 
Ἓλθη, ἀντὶ τοῦ ἐλθίτω: Νόμων ᾽. 
"Ελδις Πιάεων Ποἰμεείᾳ. 
Ἐμαλακίσθη. ἐνέδωκε καὶ ἀσθενῶς διετέθη 

ὑπὸ δειλίας. 

Έμβραχυ. συντόμως καὶ οἷον ἐν βραχεῖ. 
Ἐμὴν χάριν συνεάσσεεαι ἀντὶ τοῦ ἐμοῦ χάριν παρὰ 

Πιάτωνι. 

Ἐμμέλεια, εἶδος ὀρχήσεως. καὶ Πλάτων ἐπαινεῖ τὴν 
ὄρχησιν καὶ φησὶ ἢ ἀπὸ τοῦ μέλους ὠνομάσθη ἢ 
τοῦ πρὸς τὰ µέλη γίνεσθαι. 

Ἐμπειρία. τριβὴ ἐκ πείρας. 
Ἐμποδών. Πλάτων δὲ ἀνεὶ τοῦ ἐν µέσῳ. 

Ἐμπολέμια. τὰ εἰς πύλεμον ἐπιτήδεια καὶ εὔ- 
χρηστα. 

πἘναγίζειν. θύειν. 
Ἔναγχος. ἐν τῷ ἔγγιότα παρελθύντι χρόνῳ. 
Ἐνάριθμος Οὐ µόνον ἐναρίθμιος, ἀλλὰ καὶ ἐνάριθ- 

µος, συντασσόµενα ἀμφότερα καὶ πρὸς δοεικἠν καὶ 

πρὸς γενικήν. Πλάτων γὰρ μἐνάριθµον τῶν πολλῶν'' 

λέγει. 

Ἔναυλος λόγος. ἔνηχος. 

Ἐνδίκως. δικαίως καὶ κατὰ δίκην. 

Ἐνδοῦναι. προδοῦναι, παραδοῦναι ἢ καὶ 
εἶξαι. 

3 Ἔνεκα καὶ εἵνεκα Πιάτων, «ημοσθένης καὶ οἱ ἄλλοι: 
Βουκυδίδης δὲ ἀεὶ ἕνεκα. 

Ἐνεόύς. ὁ ἐστερημένος φωνῆς. 

14 

10 

3. Πλάτων] 8ympos 416 D. — 3. Lex. Seguer. p 
Platonem por tinet. 
ο Ρ. 94, 19. — Πολμτεία) ΗΠ. 9941 Εμ. 
ο, (638, 45.) οἱ Gorg. 407 Α. (2180, 1) — 1. Βαϊδαν, 
Ε., χάριν σήν Phacdr. 334 Ε. — 15. Hesyehius. — Πλάτων) Ἰνομε. ΥΠ. 

— 18. Εαάρπι νάνο, Βάση. Αποοη. 1. ρ. 348. -- Πλάτων! Tim. 36 D. 
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Ἔνη καὶ νέα. ᾗ τριακὰς καλουµένη' Ἔνον τὸ 
παλαιὸν καὶ Νέον τὸ νέον. 

Ἐνθράττειν, ὑποκινεῖν, ταράττειν. 
Ἐν πίθῳ τὴν κεραµείαν µανθ άνειν. παροιμία ἐπὶ 

τῶν τὰς πρώτας μὶν µαθήσεις ὑπερβαινόνεων, ἁπτο- 5 

µένων δὲ τῶν µειζόνων" εουτέσει τῶν παριέντων τὰς 

πρώτας µαθήσεις καὶ ἐφωμένωρ τῶν τελευταίων. 

Ἐντελεῖς. οἳ ἄρχοντες καὶ οἳ ἄρξαντες. 
Ἐντρεχῇ ἄνδρα. Πλάτων Πολιτεία: ἐνερεχέστατον. 

Ἐνωμοτία. τάγμα ποσύν. εἴφηται δὲ ἀπὸ τοῦιω 
ὀμνύναι αὐτοὺς μὴ λείψειν τὴν τάξιν. 

Ἐξαμβλοῦν. διαφθείρειν τὸ κατὰ γαστρὸς διε- 
φθορὸς καὶ ἀποκτείνειν αὐτό, 

Ἐξαμφοτερίσαι. εἷς ἀμφιβολίαν ἀγαγεῖν τὸν 
λόγον. 

Ἐξάντη. τὸ ν ἔγκειται δί εὐστομίαν, ἀντὶ τοῦ 
ὑγιῆ καὶ ἔξω ἄτης. 

Ἐξειλῆσαι. τὀῦτο λέγουσιν οἱ ᾽Αλεξανδρεῖς ἐπὶ τοῦ 
ἐκφυγεῖν. ἐοίκασι δὲ μεταφορικῶς λέγειν ἀπὸ εῶν ἐν 
τῷ παλαίειν ἑαυτοὺς ἀναλυόντων. λέγει γὰρ Πλάτων 19 
ἐν ἱβδόμῳ Νόμων περὶ πάλης οὕτως" μτὰ δὲ ἀπ 
ὀρθῆς πάλης ἀπ αὐχένων καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν 
ἐξειλήσεως μετὰ φιλονεικίας τε καὶ καταστάσεως ὅδια- 
πονούµενα”.. 

Ἐξενώθησαν Αττικοί, ὡς Πιάτων Νόμων αἱ, ἐξενί- 1. 
σθησαν καὶ ἐπεξενώθησαν Ἔλληνες. 

Ἐξετασμός. ἀρίθμησις. 
Ἐξηγηταί. τρεῖ γίνουται Πυθόχρηστοι, οἷς 

μέλει καθαίρειν τοὺς ἄγει τινὶ ἐνισχηθέντας. 
καὶ οἳ ἐξηγούμενοι τὰ πάτρια. 

Ἐξομοφγνύμενος. ἐκματτόμενος καὶ ἀποτυ- 
πούμενος. 

15 

. 93, 8. — 5. Kadem Suidas ad v. Εἴλη. Sede glossa non ad 
— ἁλέα ſsuidas: αὐλέα Τπιποί ας, αὐλαία R. — 6. Suidas. — Νόμων 8’ 881 Ε. 

— 9. ὑποδειλίας 004. 
— 7. Lei. 

10. Eadem —R 4. Schol. ad Theag. 137 
Σὴν (πο —V πόριν Ἱερίίητ Soph 345 B. Polit. Υ. 472 

— 17. Etymol. Μ., suidas, Zonaras, 
— hoe Ἰορίίας. Leck. VI. 756 Ε. 

756 Α. ΧΙ. 943 ΑΛ. culus postremi ioci οπιοπάπίίο Ruhmenio debetur, non Astio. — 50. Gloaa Herodotea, nou 
Platoniea. — 21. Similia Suidas οἱ Lex. Bachm. p. 210. 
30, Resplieitur Menex. 335 Ἡ, — ἔνανλος: λόγος Cod. — 

— 3 Πλάτων) soph. 308 C. — 22. Thomas Mag. 
0. Thomas Μαρ. 

1. Kadem Suidas. Sed glossa non ad Ῥ]αίοποα pertinere videtur. — τριακὰς εστι Suida Ἡ: τριὰς Cod. -- 2. Ἐν- 
Φράττειν apud Platonem non lexitur. 
πίθω τὴν κεραµείαν µανθάνειν) Gorg. 614 E. 
— Πολαεία] γη. 437 ΑΛ. — 

Suidas. ΟΠ, Schol. ad Lach. 187 Β. 
— s. Uaec ad Platonem nihil faciunt. 

10. Glossa Herodotea, πο Platouica. -- 

1.) Zenob. Ull. 69. Ἐν 
8. Lex. Seuer. p. 94, ἃ0, 

tur Ἓλοσσι, 150 Κ. — 

(8548, 

13. Ἐξαμβλοῦν legl 
19. Kadem Suidas οἱ Ίοποτας, qui addunt: ὡς καθ’ Ἰκάτερον ἐλέγχεσθαι. Βοερίείίας Luthyd. 300 Ὦ. -- Ἐξαμφοτερί. 
σαι Fischerus: ᾿Επαμφοτερίσαι επι libris R. Hesyehius: 
milla Suidas οἱ Zenobius ΕΗ. 95. He⸗-picitur Phaedr. 244 
— 21. ἑβδόμῳ Νόμων) 7060 Α. — 36. Moeris. — No 
που legitur. — 18. Kademn Suidas οἱ Sehol. ad Legt. 
aosb, 45.) 

PLAToO. 

αφορα, τὸ ἀμφίβολον ποιῆσαι κελ.) -- 16. Βἰ- 
Ε. — αἱ. Etymol. Μ., Zonaras, Favorini Rel. p. 1980. Dind. 
αἱ) 643 Ε. ο[. ΧΙ. 964 ο. — 27. ᾿Ἐξετασμός apud Platonemn 
Φ1Α ο, (6700, απο — σα. Οἱ. Schol. ad Lest. VI. 775 D. 

124 
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Ἐξοστρακισμός. φυγὴ δεκαετή. Πῆγμα δὲ ᾿Ἐπηλυγάζονται. ἐπικρύπτονται, ἐπισκιαζον- 
γίνεται ἐν τῇ ἀγορᾶ εἰσόδους ἔχον, δ ὧν ται. Αύγη γὰρ λέγεται ἡ σκιά. 
εἰσιὼν πολίτης ἕκαστος ὄότρακον τίθησιν Ἐπηλυγασάμενορ, σκεπάσας, καλύφας. ἠλύγη γὰρ ἡ 

ἐπιγεγραμμένον’ τούτων δὲ ὑπὲρ ἐξακισχίλια ο οκ 

γενοµένων φυγὴ δεκαετὴς καταψηφίξεται τοῦ —— — πλω ἐπεληλυθώς, τουτέστιν ὁ 5 
πρινοµένου. Β άλλο ἁάιώ 

᾿ , Ἐπῆφας, ἀνίπεισας. 
— ἔνορκος παραίτησις δι εὔλογον αἰ- Ἐπίβδαι, αἲ μετὰ εὰρ [ορτὰρ ἡμίραι, ἓν αἷρ 

τίαν. —* 5 — 
τοῖς ὑπολειφθεῖσι σιτίοις καὶ ποτοῖς χρῶνται 

Ἐπαγωγαί. ἀγωγαὶ δαίµονος φαύλου ἐπί τινα ο F 

γενόμεναι. -- — Ἐπιβολή. ἡ εἰσφορά. 
Ἐπάν καὶ ἐπειδάν. εὕρηται δὲ ἐπὶ πλέον τὸ ἐπειδάν. Ἐπίβολος, ἐπιτεσκεικός, ἐπιτοχής, ἑ {ο ἀπὸ τῆς 

Πλάτων ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν πολιτειῶν ον ἐπὰν ἆνα- βολῆς καὶ τοῦ βάλλειν, ὃ σηµαίνει τὸν τυγχάνοντα 
εώσωµμαι τὸν Θρασυμάχου λόγον." 

Ἐπανορθοῦμαι κάλλιον ἢ ἐπανορθώῶ. Πιάτων ἐν τῇ 
πρώτῃ τῶν πολιτειῶν ον, καὶ δεῦρο ἑὼν ἐπηνορθούμην."' 

τοῦ σκοπαῦ. µετῆκται γὰρ ἀπὸ τῶν πόφῥωθεν ἐἔπιβο- 
λὴν ποιουµένων, ὥστε τυχεῖν. οὕτω τῇ λέξει καὶ οἱ 15 

μεθ) ΄Ὅμηρον κέχρηντα. Πλάτων Νόμων πρώτῳ' 
Ἐπάρας. ἀναπείσας. »ἐπήβολοι γεγόνασι τῆς καλλίστης ᾠδῆς.'' τετάρεῳ: 
Ἐπέκεινα, ἐπιτάδε, Πιάτων περὶ ψυγῆς. παιδείας γίνονται κατὰ δύναμιν ἐπήβολοι. 
Ἐπελάβετό µου, οὕτως εἰπόντος Πλάτωνος Πολιτείας Ἐπιγνώμονας, ἀντὶ τοῦ ἐπισκόπους. 

ο οφ —— -- Ἐπιὸ εᾶ, ἐνδεᾶ, ἑλλιπῆ. . 
Ἐπεπόνθη, ἀντὶ τοῦ ἐπεπόνθειν. καὶ ἑαρώκη ἀντὶ  ᾿Ἐπιδέξια δηλοῖ παρὰ μὲν Πλάτωνι τὸ δεξιῶς: ϱ ἄνα- 

τοῦ ἑωράκειν. καὶ ᾖδη ἀντὶ τοῦ ᾖδειν. βάλεσθαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου ἐπιδέξια. « 

Ἐπεσφόλακεν. οἳ μὲν ἐσπάσθη, οἱ δὲ ἐσά- ᾿Επὶ κόφῥης, ἐπὶ κεφαλῆς ἢ γνάθου ἢ κροεάφον. 

πη ἢ παρὰ καιρὸν ἀτροφῆσαν ἐμαράνθη. Ἐπιστήματα, στῆλαι ἐπιτάφιοι. 
Ἐπιστολή, ἐπίσκηψις, ἐντολή.- -- καὶ ὁ Πλάτων" 15 

Ἐπετίμα. ηῦξει τὴν τιμήν, βημοηλίοοι εὖς εοῦ παυρέᾳ Δωσιλῆς οἱ Δνονή 
ο Επήβολοι. ol ἐπιτυχῶς βάλλοντε βάλλειν ἡμᾶρ 

γὰρ τὸ τυχεῖν' ἢ οἱ ἐντυγχάνοντες. Ἐπιστρέφομαι ἐγώ, ὡς Πλάτων ἐν τῷ ᾿Αξίοχος ἢ 

1. Kadem Εἰγπιολομίευπα Μ. Ο{. Schol. ad Aristoph. Εφ. v. 851. Verbum ἑξοσερακίζειν apud Platonem Ἱερίέας, 
ως . D, suvstantivum ἐξοσερακισμός πο δη. — 3. ἴχων Cod. In margine recenti manu κοτίρίυπι est: οὔν- 

* ἡμῆγμ. --7, Επάσπι Suidas οἱ Schol. ad Aristoph. Recles. v. 1018. Cſ. Αντωμοσία, 86ὰ apud Platonem legitur 
quidema verbuu ἐξόμνυσθαε, Legt. XII. 949 A, substantivum vero ἐξωμοσία non Ἱορίίατ, -- ἐνόρκου Cod. -- 9. Ρο. 
η. 364 C. Ἰνομς. ΧΙ. 993 D. -- 11. Thomas Μαρ. — 13. δευτέρῳ τῶν πολιτειῶν; 358 Β. -- 14. Thomas Mag. -- 
15. πρώτῃ τῶν πολιτειῶν] Ἱπππηο Θκαιτήτῳ, 458 Α. — 16, Eadem suidas. ſSed Εἴουσα haece Ηοτοάοσίδα (1. 87.) πο! 
νἰδείσς; Plalonieam habes ἱηίγα 8. γ. Ἐπῆρας, — ἀνασείσας Cod. (πείσας Βυά.) -- 17. Lex. Secuer. p. 94, 6. -- 
περὶ ψυχῆς) Phaed. 4413 Β. — 18, Lex. Seguer. p. 93, 33. -- Πολιτείας τρίτῳ) Ἐοεί. πέµπτῳ, 450 A. — 30, Suidas. 
Conf. Ἑωράκη. -- Ἐπεπόνθη | Ἁνρ. 198 6, — 13. Eadem Suidas οἱ Zonaras. Ῥτο Ἐπεσφάλακεν Ἱοροράατη esse 
vel ᾿Ἐπεσφακέλισεν νοὶ ᾽Απεσφακέλισεν docuit Huhnkenius. sed eidem glossam, quas Ῥ]αϊοπίος non videtur, ad Tim. 
74 B. οἱ 84 B. referenti πο ohsequor. — ἐσπάσθη Οοάος cum sulda: ἐπισπάσθη cum Zonara Β. — 134. RKadem 
Suldas εἰ Zonaras. Sed alossa Άδεο non ad Platonem pertinet. — 25. Couſ. Ἐπίβολος, — 36. In Codieis margine 

post ἐντυγχάνοντες rocenti manu per compendia additum est: οἱ λαχώντερ" ἐπέτυχων γάρ. 
1. EKadem Suidas. A Timnaco autem duae glossae in unam ία contractase zunt, ut alterius, quae Thucydidea vi- 

detur, caput, Platonicae vero Unem ἰαμιυπππποάο exhiberet. Vid. Ἐπηλνγασάμενος, — 2. Suidas. Couſ. Schol. ad 
Lys. 207 B. (364, 12. οἱ Ἠλύγη, — 5. Glossa peruunet κά Ἀΐοποκ, 337 B. -- 6. ἀλλοέθνης Cod. — 7. Suidas. Glossa 
reſerenda videtur ad Uipp. Min. 374 A. — s. Glossa Έπος ad Platonem non pertinet. — Ἐπίβδαι Ruhnkentus; Ἔπι- 
βάδαι cum Codiee R. -- 14. Eadem suidas. 8εὰ vox ἐπιβολή a Plalono allena. In Codiee Timaei manu recentiore 
additum est: παρακαταβολή. τέλος. φόρος. καταβολή. -- 15. Ktymoloz. M. — 16. Νόμων πρώτῳ] Ἱπππιο δευτέρῳ, 
ϱ66 D. — 17, τεεάρτῳ] 139 Β. -- αἱ. Suidas. Glossa pertiuere videtur ad Legæ. VIII. 838 Β. -- 1ο, Suidas. Hespici videtur 
Τί. 47 D. — 21. Follux Η. 109. -- Märcora) Theaet. 115 Ε. — 12. Suidas. Οἱ, Schol. ad Gorg. 568 D. (244, 20. 
— 24. Suidas. Re⸗-piei videtur Lege. XII. 958 Ε. — 15. Zonaras. Kandem glossam Platone haud nominato habei 
sSuidas. Ο6, Schol. ad Epist. VII. 207 E. (845 b, 34. -- Πλάτων) Tim. 71 D. - 28. Momas Mag. — Αξίοχος) 364 Α. 



περὶ θανάτου" 

᾿Αξιόχον."' 

Ἐπιτηδείους οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς Ἱπομνήμασιν μόνους 
τοὺς ἐκ γένους προσήκοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑταίρους, 

5 «ὡς Πιάτων Φαίδωνι. 

Ἐπιψηφίζω ἕτερον ἀντὶ τοῦ μάρτυρα ἐφ᾽ οἷς Ἰέγω καλῶ. 
Πλάτων ἐν Γοργία" μὴ οὖν μηδὲ νῦν µε κέλενε 
ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας."' καὶ αὖθις ἐν τῷ αὐτῷ 
λόγῳ" ν,καὶ ἕνα ἐπιφηφίζειν ἐπίσεαμαι." 

10 Επιώψατο, κατέλεξεν, ἐξελέξατο. ἔσει ὃ᾽ ᾿Αετικόν. - -- 
Πλάτων ἐν Ἰ[όμοις. 

Ἐπωβελία, ὁ τόκος. ὑπὸ Πἰάκωνος Νόμων τα’. 
Ἐρεσγηλεῖν πολὺ παρὰ Πλιάτωνι τῷ φιλοσόφῳ καὶ 

παρὰ ᾿Ιωσιν" γέγονε δὲ ἀπὸ τοῦ ἐρᾷν καὶ ἀπὸ τῆς 
1 λέσχης. 
Ἐρίῳ στέψαντες, ἀντὶ τοῦ οτέµµα περιθέντες' Πιά- 

των Πολιτείας {.. 

Ἕρμαιον. εὕρεμα" ἀπὸ τοῦ ἐν ἔθει Λλεγοµένου 
Κοινὸς "Ερμῆς. 

αἜθῤῥε. φθείρου, ἀπαλλάττου. 
Ἐρυμνά. τὰ ἐχυρὰ καὶ τὰ δυσπρόσβατα χωρία. 

Ἐρυσίβη. µιλτώδης δρόσος. Πάχνη δὲ δρύσος 
χιονώδης, 

Ἐσειάτωρ, ὁ ες εὐωχίαν καὶ εὐφροσύνην καλών: δαι- 
36 τυµόνες δὲ οἱ ἀριστηταί. 

"Βταιρίότριαι. αἲ καλούµεναι τριβάδες. 
Ἑταιρότερος οὐχ εὕρηται, ἐμοὶ δοκεῖν διὰ τὸ οὐκ 

εὔφωνον. ἑταιρότατος δὲ Πλάτων ἐν Γοργία" 
υταῦτα ἐμοὶ συμβουλεύοντος, ἅπερ τοῖς σαυτοῦ ἔται- 

». ροτάτοιρ. καὶ ἐν Φαίδωνι' μ,οὺς ἂν ἡγήσαιτο οὐκειο- 
τάτους τε καὶ ἑταιροτάτους."" 

Ἔτνος, ὄψον ἐξ ὀσπρίου. 
Εὔβοτον, καλὰ βοσκήµατα ἔχον. 

μἐπισεραφεὶς δὲ Κλεινίαν ὁρῶ τὸν 

2. Μοοτία. -- 5. Φαίδωνι] 58 0. -- 6. Thomas Μαρ. 
1ο. Εἰγπιο]ορίοσα Magnum, ſuidas Zonaras. ος. Παρέμενος. — 
Μαρουσι, ſSuidas. — Νόμων ια) 951 D. (675, 35.) Οἱ. Schol. — 132. Photius, Εἰγπιοὶ. M. — 
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Εὐερκής. εὖ τετειχισµίνη. 
Εὐήθης, ὁ ὠγαθός. ---- Πλάτων Πολιτείας τετάρεω. 
Εὐήνιος, ὁ πρᾶος καὶ μέτριος καὶ μὴ ταραχώδης. ἡ 

μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἵππων. ἔσει τοὔνομα καὶ παρὰ 
Ἠλάτωνι ἐν θ΄ τῶν Νόμων. ῃ 

Εὐηνίως. ἀφιλονείκως, 
Εὐήτριον, ἱμάτιον εὐυφές: ἢ τὸ ὁμαλὸν ὕφασμα. 

Εὐδὺ ἀυκείον. ἐπ εὐθείας εἷς 4ύκειον. τύ- 
πος δὲ ἔστιν ᾿αθήνησιν. 

Εὐθὺ Αυκείου" τὸ εἰ Αύκειον' ὅθεν Ἐρατοσθένης (ο 

καὶ διὰ τοῦτο ὑποπτεύει τοὺς Μιεταλλεῖς' καὶ Εύρι- 
πίδης οὐκ ὀρθῶς' », τὴν εὐθὺς ᾿άργους καὶ ᾿Επιδαυ- 
ρίας ὁδόν."' 

Εὐθύναι. δίκαι κατὰ τῶν ἀρξάντων κακῶς. 
Εὐθύναι, οἱ ἀπολογισμοὶ τῶν ἀρξάντων" καὶ εὔθυνοιι 

οἱ τούτους ἀνακρίνοντες' Νόμων εῇ' εἰ δὲ μὴ τού- 
τους κατευθύνειν αὐτοὺς κατευθύνοντα."' καὶ μετ 

ὀλίγα” διὸ δὴ δεῖ πάντως τοὺς εὐθύνους θαυμαστοὺς 
πᾶσαν ἀρετὴν εἶναι."' ἡμεῖς τούτους λογισεὰς λέγομεν. 

Εὔθυνοι, δικασταί, εὐθννταί: οὓς ἡμεῖς ἀογισεὰς 1έγο- 19 
μεν. παρὰ τὸ εὐθῦναι. Νόμων δωδεκάεῳ' ,διὸ δεῖ 

—— τοὺς εὐθύνους Θαυμαστῶς πᾶσαν ἀρετὴν μὲ- 
τεῖναι.' 

Έδκρας" εὔκρατος. 
Εὐκταῖον ἐνικῶς παρ οὐδενὶ τῶν παλαιῶν εἰ μὴ παρὰ 3 

Πιάτωνι ἐν Νόμοις. 
Εὐκτὸν λέγεται, οὐχὶ εὐκεαῖον. -- τὸ δὲ εὐκταῖον ἐν 

Νόμοις Πλάτωνος ἐπὶ τοῦ κατευγµένου καὶ οἷον κατ 
εὐχὴν ἀποδιδομένου καὶ ἀξίου εὐχῆς. 

Ἐὔμορφον παρ οὐδενὶ εὗρον, αλλὰ εὐπρεπῆ. εὐὖμορ- 10 
φίαν παρὰ Πλάτωνι ἐν Ἀόμοις καὶ παρὰ Ἀενοφῶνει, 
σπάνιον δέ. 

Εὐπαθεῖν τὸ ἠσθῆναι καὶ εὐπάθειαν τὴν ἡδονήν. 
Πιάτων Πολιτείας ἕκεῳ καὶ τεεάρτῳ. 

- 7. Γοργία] 414 Λ. -- 8. ἐν τῷ αὐτῷ λόγω) 414 Α. -- 
14. Νόμοι) ΧΠ. 947 ο. --ἵμσ. ΕὐγπιοἸομίουα 

16, Photius, Suidas. 
— 17. Πολιτείας ] Inmo γ΄, 4φβ Α. -- 15. Cont. Sehol. ad Phaed. 407 6, (688, 45.) -- 19. κοινῶς ἑρμὴς Cod. 
— 20. Uaec glossa non οί Platoniea, quamvis ἔφῥειν εί verbum Platonieum. Suidas omisit ἁἀπαλλάττου. -- 
11. Glossa ſortassis Thueydidea, nou Plalonlea. — δυσπρύβατα Cod. — 13. Glossa pertinel marime ad S5mpos. 158 
Β. Et. Schol. ad Polit. Χ. 609 A. (535, 34) — 24. Photius, Suidas. Respieitur Τΐπι, 17 4. — 36. Ladem Photius 
οἱ Suidas. He⸗ehius: «ιεταρίστριαι [Ιππιο αἱ ἑταιρίσδεφιαι), γυναῖκες αἱ τετραµµέναι πρὸς τὰς ἱταίρας ἐπὶ 
συνουσία, ὡς οἱ ἄνδρερ. οἷον εριβάδες. Respicitur Sympos. 194 Ε. — ἑταιρίσερια Οοὰ. -- 37. Thomas Mag. — 
18. Γοργία] 487 D. — 30. Φαίδων] 89 D. -- 55. Cont. schol. ad Hlipp. Mai. 390 D. (823, 19.) — 33 Fhotius, 
Suidas, Lex. Bachm. p. 3038, 20. ſSiguitleari videtur Critiae 111 Α. — ἔχονσαν ſuidas. 

1. Eadem Photlus. Adiectivum εὐερκής lexitur Critia 13 Ὦ. Legg. VI. 700 Ε. VIII. 848 Ε. -- 1. μεν. Setuer. 
p. 84, 33. — 3. Harpocratio. - δ. θ΄ τῶν Νόμων] 880 Α. Οἱ. Υ. 730 8. — 6. Soph. 211 6. -- 7. Fhotius, Suidas. Couſ. 
Zehol. ad Ρο][ίο. 540 Ε. (41414, 4.) -- δ. Glossa pertinet ad Lysid. 305 Α. B. - ἀνκείον) λύκειον Cod. -- 9. ᾽ἀθήνηισιν α. 1. 
Cod. — 1ο. Photius. — 11. Εὐριπίδης) Ηἱρροι. 1197. -- 15. Phottus. — 16. Νόμων ιβ] 946 Α. -- 17. μετ ὀλίγαι 
945 D. — 19. Ktymologieum Magnum. — 1. Νόμων δωδεκάεῳ) 945 D. — 34. Photius, Suldas. Cſ. Schol. ad Critiae 
112 D. (740, 19.) -- 25. Moeris, Thomas Mag. — 136. Νόμοις) μι. 687 Ε. — 17. Lonaras. — 30. Moeris. Ο{. Tho - 
mas Mag. p. 133. Ritschl. — 31. Νόμοις] IV. 716 Α. V. 744 Β. οἱ Symp. 318 Ε. — 32. Ἰνοχ. Seguer. ρ. 94, 38. 
- Πιάτων] εὐπάθειαι Polit. Π1. 404 D. Χ. 615 Α. εὐπαθεῖν Ροι:. Ἱ, 341 56, 
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Εὖ πράόττειν. οὕτως ἡ ἐπιγραφὴ τῶν ἐπιστολῶν Π]ά- 
τωνος. ἔγραψε δὲ ἐπιστολὰς «γ΄. 

Εὐρώς. ὑγρότης σεσηπυῖα. 
Ἐὔχομαι καὶ προσεύχομαι παρὰ τοῖς ῥήτορσιν ἀεί. εὐχὴ 

8 δὲ καὶ ἅπαξ προσευχή, ὡς ὁ Πλάτωνος λόγος 4 λκι- 
βιάδης ἐπιγραφόμενος ἢ περὶ προσευχῆς. 

Εὔχομαι, εἰ µέν ἐστιν ἀντὶ τοῦ ὑπισχνοῦμαι, ἀεὶ πρὸς 
μέλλοντα, Πιάεων ἐν Φαΐδωνι' αιτῷ οὖν ᾽Απόλλωνι 
εὔξαντο, ας λέγεται, τότε εἰ σωθεῖεν ἑκάστου ἔτους 

1ο. Θεωρίαν ἀπάξειν εἰς «Πλον." εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ παρα- 
καλῶ, πρὸς παρωχηµένον. Πλάτων ἐν τῷ ᾽Αξίοχος ἢ 
περὶ Θανάτου" , εὐξάμενοι τὸ αφάτισεον αὐτοῖς γε- 

νέσθαι."' 

Ἐφέται. πεντήκοντά εἰσιν οὗτοι ol ἀπὸ 4ρά- 

Ἡ κοντος περὶ φύνου δικάζοντες κριταί. 
Ἐφίππιον, ἀγώνιόμα ἐφ᾽ ἵππων τφεχόντων. 

Ἔφοροι. πέντε µείξους καὶ πέντε ἐλάττους. 
Ἐχέγγυον. τὸν διὰ πίστεως ἄξιον οὕτως καλεῖ. 

Ἐχίέγγνος, ὁ ἀσφαλὴς ἐγγνητής, ὁ διὰ πίσεεως ἄξιος. 
πι Ἐχθοδοπόν. ἐχθροποιόν, 
Ἔφανον, ἁπαλόν' καὶ ἀτέραμνον τὸ δυσέφανον: 

οὕτω Πλάτων. 
Ἑωράκη: τὸ πρῶτον πρόσωπον, ὡς ἐπεπόνθη καὶ 

ἐπεποιήκη καὶ ᾖδη. Πιάτων τοῖς τοιούτοις χρῆ- 

3 ται σχηματισμοῖς 

2. 

Ζάλη, µεγάλη ἄελλα, ἀπὸ τοῦ σφόδρα ἀλίξεσθαι. Πλά- 
των Πολιτείς" μοἷον ἐν χειμῶνι κονιορτοῦ καὶ ζάλης 
ὑπὸ πνεύματος φεροµένου ὑπὸ τειχίον ὑποσεάς.'' καὶ 
ἐν Τιμαίῳ" αι εἴτε ζάλη πνεύματος ὑπὸ αέρος φερο- 

αν µένη καταληφθείη.'' συσεροφὴν γὰρ καὶ συρμὸν βού- 

ἀεται δηλοῦν" τινὶς ἄνεμος λάβρος" πνεῦμα θορυβῶ- 

δες; Κλήμης δύναται ζάλη τις εἶναι μεγάλη συστεροφἠ 
ἀνέμου τινὲς ζάλην τὴν χάλαζαν. 

Ζειφαί. χιτῶνες ἀνακεκολλαμμένοι. 

Ζευγνύασι κάλλιον ἢ ζευγνῦσι' τὸ δὲ ζευγνύουσι κοι- 
νόν. ὡσαύτως καὶ κτιννύασιν ἢ κτιννῦσι. Πλάτων 
ἐν Γοργία" τί δ; οὐχ ὥσπερ οἱ τύραννοι ἀποκτιν- 
νύασί τε, ὃν ἂν βούλωνται :’' 

2ήσει Πιάτων Πολιτείας ἕκτῳ, οὐ ζήσεται. 3 

Ζυγομαχεῖν. εἴργεσθαι ὑπό τινος. 
Ζῶμεν γὰρ οὐχ ὡς θέλοµεν ἀλὶ ὡς δυνάµεθα. 

ἐπὶ τῶν μὴ κατὰ προαίρεσιν ζώντων. κέχρηται Πιά- 
των ἐν Ἱππία. ἵ 

Ζώπυρα. τοῦ ζῇν ποιητικά. 1ο 
Ζωπυρῶ, οὐ πυρός τι ὑποκρύπτω" ἀφ οὗ καὶ ζώπυρον. 

Αουκιανὸς ἐν Τέμωνι' ,ζώπυρον τοῦ ἀνθρωπείου γέ- 

νους," ἤγουν ὑπόλειμμα. εἴληφε δὲ καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ 
Πλάτωνος λέγοντος' μικρά ζώπυρα τοῦ τῶν ἀνθρώ- 
πων γένους." * 

Ζώσαντες ἀντὶ τοῦ ζήσαντες Πλάτων νόμων β. 

Η. 

ὮἩ ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχον ὡς παρ ᾿Αριστοφάνει ἐν "Όρνισιν: 
»ἡ γὰρ ἐγὼ ξένος ἄνθρωπος." καὶ παρὰ Πλάτωνι ἡ 
χρῆσις εὔρηται. 

Ἡ χωρὶς τοῦ ν περισπωµένως ἀντὶ τοῦ ἔα, ἥμην. Περὶ κο 
φυχῆς' καὶ αὐτὸς οὐκ ᾖ µυθολόγος." ἢ οὖν τῷ ν. 

Ἡ γάρ; οὐχ οὕτως; 
Ἡγεμονεύειν Πιάτων Πολιτείας τεεάρτῳ. 
Ἠγεν" ἐν Τιμαίῳ: ἡγεῖτο. 
Ἠγμένος, πεπαιδευµένος. αν 

Ἡγουμένου: Πολιτείας 8’: ὑπ αὐτοῦ τοῦ Ἔρωτος πά- 
σαις ταῖς δορυφύροις ἡγουμένου"' ἀντὶ τοῦ πασῶν 
προηγουμένου τοῦ ᾿ Έρωτος. 

Ἡ ὅ’ ὃς: οἱ μὶν περὶ Ἐρατοσθένην ἀντὶ τοῦ ἔφη δὲ ὃς. 
διὸ καὶ δασύνουσι τὴν ἐσχάτην: ἐντετάγθαι γὰρ ἄρ- 30 
Θρον τὸ ὃᾳ' καὶ ή ἀντὶ τοῦ ἔφη” », ἁλλὰ περιμενοῦμεν, 

ἡ δ’ ὃς ὁ Γλαύχων."' καὶ ἦν δ' ἐγώ ἀντὶ τοῦ ἔφην 
ὅ' ὅώ. 

Ἡδύς. εὐήθης καὶ ἄφρων. 

1. Suldas. — 3. Kadem Suidas. Cſ. Schol. ad Tim. Β4 Β. (19358, 31.) - 4. Thomas Μαρ. -- 7. Thotnas Μαμ. 
— s. Φαίδωνι) 58 Ἡ. — 
πεντήκοντα εἰσὶν Cod. — 16. Photius, Suidas. 

11. ᾿Αξίοχος] 367 6. — 14. Glossa insitiela. — ἴφεεαι Cod. accentu postea deleto.) — 
Glossa pertinere videtur ad Lega. VIII. 803 B. — 17. Τα margine 

recenti manu additum est: ταμῖαι. Θθεωροῖ. φύλακες, -- 15. τὸν Sehleusnerus: τὸ cum Codiee R. — 19. Photius, 
Suidas, Zonaras. Hesyehius: Ἐχέγγυος, ἀδφαλὴς ἐγγυητής, ἀξιόπιστος, βέβαιος.) Glossa reſertur ad Aleib. I. 134 Ε. 
ubi Porsonus Alscell. 365.) pro Ασφαλὴς γὰρ εἶ ἐγγνητής seribendum censet ᾿Εχέγγνος γὰρ εἷ — 19. Radem Photius 
οἱ Suidas. Cſ. Schol. ad Lega. VII. 810 h. (634, 43.) — 21. Suidus, Zonaras. C. Ατέραμνος. — 32. Photius. ἑωράκη 
legitur Polit. I. 338 C. — 26. Photlus, Ktymologieum Μ., Suidas. — 17. Πολιτεία] ΥΠ. 490 D. — 14. Τιμαίφ) Ad C. 
— 24. Glossa Herodotea, quam Timaco pleniorem exhibent Photius, Etymologieum M., Suidas, Zouaras. 

1. Thomas Mag. — 3. Γοργία] 406 C. — 6. Lex. Seguer. p. 97, 38. 
6. Gloasa inaitieia. — ζυγεµαχε 

- Πολιεείας]) V. 484 D. (ζήσονσι.) -- 
ἵν ὧσά, -- 7. suidas, Ἰοποῦ. ΤΥ. 16. -- 9. Ἱππία] Μείξονι, 304 6. (8388, 16.) Ct. 

Sehol. — 1ο. Kadem Photius οἱ Suidas. Respicitur Lege. ΠΠ. 677 Β. — 11. Thotnas Mag. — 14. Πιάκωνος) Legg. 
πι. 077 u. — 16, Moeris. Quo haee pertiueant, nescitnus. — 17. Choeroboseus ad Theodos. f. 202. (Αποσά. Belit. 
p. 1379.) -- το, Photius. — Περὶ ψυχῆς) Phaed. 64 B. -- 22. Kadem sSuidas. - H Cod. -- 
Tod. additum erat γαρ [δίμο accentu), τὰ postea deletum est. — 22. Let. Seguer. 

post οὕτως iu 
p. 98, 33. -- Πολιτείας) V. 474 C. 

— 24. Fhotius. — 15. Suldas. Res-pici videtur Alecib. I. 124 Α. — 26. Photius. — Πολιτείας 8] 5713 Ε. -- 29. Photius, 
Suidas. — 21. ἀλλὰ περιμενοῦμεν) Polit. I. 357 B. 



Ἠδές. εὐήθης. ἐκάλουν δὲ οὕτω καὶ τοὺς ὑπομώρους. 
Ἡδύς παρὰ Πλάτωνι ὁ εὐήθης καὶ ἄφρων. 
Ἠτα δισυλλάβως τὸ ἐπορευόμην σὺν τῷ «γράφεται. οἱ 

γοῦν Ἴωνες ἠτα λέγουσε, καὶ ἤισαν τὸ ᾖεσαν. 
5Ἠιδη, ἀντὶ τοῦ ᾖδειν Εὐθύδημος' καὶ τῶν δὴ περὶ 

φυχῆς' ,, ἀλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη ὁ Κρίτων." 

Ἠϊθεος, ἄφθαρτος πρὸς γυναῖκας. 
Ἠκιστα. οὐ πάνυ. 
Ἠλύγη, σκιά, σκέπη’ καὶ ἐπηλυγησάμενος παρά 

1. Πιάτωνι τὸ προβαλόμενος καὶ ἐπισκιασάμενος. 

Ἡμεδαπός. ἡμέτερος πολίτης. 
Ἡμερινὸν φώς Πιάτων Πολιτείας τετάρτῳ. 
Ἡμίσεως, ἐπίῤῥημα, Πιάτων Πολπτείας ἕκτῳ. 
Ἡν δ’ ἐγώ, ἔφην δ' ἐγώ. παρὰ ΓΠιλάτωνι καὶ ᾿Αρι- 

15. στοφάνει. 

Ἐν ὅ ἐγώ, ἔφην ὃ᾽ ἐγώ. ᾽ττικὴ δὲ ἡ λέξις καὶ ἡ σύν- 
ταξις. μάλιστα δὲ αὐτῇ συνεχῶς κέχρηται καὶ κατακό- 
ρας ὁ Πλάτων. καὶ ἡ δ' ὃς ἀντὶ τοῦ ἔφη ἐκεῖνος. 

Ἠπίαλος. ὁ ῥιγοπύρετος. 

Φ Ἠπου. ἄραγε, µονονουχί, αὐτίκα µάλα. 
Ἡρακλέες. Πλάτων Θεαιτήτῳ" μµυρίοι ἤδη µοι Ἡρα- 

κλέες καὶ Θησέες ἐντυχεῖν." 
Ἡρακλεία 1ίθος, ἣν ἴνιοι Λαγνῆτιν λέγουσιν. οὐκ ὁρ- 

Φώς. διαλλάττουσι γάρ. καὶ ἡ μὶν ἐπισπωμένη τὸν 
0 σίδηρον ᾿Ηρακλεία ἐστίν, ἡ δὲ ἑτέρα παραπ]ήσιος ἆρ- 

γύρω. ὥστε Πλάτων ἁμαρτάνει τὴν αὐτὴν ὑπολαμβά- 
νων Μαγνῆτιν καὶ Ἡρακλείαν ἐν Ἴωνε. καὶ γὰρ αὐτὸς 
ἀλλαχοῦ ἑτέρως καὶ ἑτέραν φησί. χέκληται δὲ οὕτως 

ἀπὸ Ἡρακλείας τῆς ἐν Ανδίᾳ πόλεως. διὸ καὶ Σο- 

Μ΄. φοκλῆς Ανδίαν λίθον αὐτὴν καλεῖ, οἱ δὲ Σιδηρῖτιν, 
οἱ δὲ Ἡρακλεῶτιν. 

Ἡρακλείαν λίθον τινὶς τἠν Μαγνῆτιν όλων διὰ 
τὸ τὴν Ἡρακλείαν τῆς Μαγνησίας εἶναι. οἱ δέ, ὅτι 
ἡ μὲν ἐπισπωμένη τὸν σίδηρο» Ἡφακλεῶτις, ἡ δὶ 

Μαγνῆειᾳ ὁμοία ἐστὶν ἀργύρῳ, ὡς Εὐριπίδης ἐν Οἱ- 
φεῖ -- τὰς βροτῶν 

γνώµας σκοπῶν" - ὥστε µαγνῆτις λίθος 
τὴν δόξαν ἕλκει καὶ µεθίστησιν πάλιν" 

οὐ λέγει νῦν ὑπὸ τῆς µαγνήτιδος λίθου τὸν σίδηρον, 5 
ἀλλὰ τὴν τῶν Θεωμένων δόκησιν ἔπεσθαι πλανωμέ- 
νων ας ἐπὶ ἀργύρῳ. 

Ἴρας δὲ δεσμοὺς ὑπὸ νυἱέος' Πολιτείας β’. οὕτω 
γθαπτέον’ παρὰ Πινδάρῳ γὰρ ὑπὸ Ἡφαίστου δεσ- 
µεύεται ἐν τῷ ὑπ αὐτοῦ κατασκενασθέντει θρόνῳ" ὅ 1ο 
τινες ἀγνοήσαντες γράφουσιν ὑπὸ 4ιός, καὶ φασὶ 
δεθῆναι αὐτὴν ἐπιβουλεύσασαν Ἡρακλεῖ: Κλήμεντος ἡ 
Ἱστορία" καὶ παρ ᾿Επιχάρμῳ ἐν Κωμασταῖᾳ ἢ Ἡφαίστῳ. 

Ἠσχαλλον. ἐδυσχέραινον. 
Ἠτριον. τὸ τοῦ ὑφάσματος πλέγμα. υ 
Ἠτρον. ὁ μεταξὺ ὀμφαλοῦ τε καὶ αἰδοίου — 

ἔνθα μάλιστα 
Γίνετ᾽ "άρης ἀλεγεινὸς ὀϊξυροῖσι βροτοῖσιν. 

Ἠπήν, ἦχον ἢ φήµην. 

: 6. 

Θαλλός. πᾶν τὸ θάλλον. κυρίως δὲ ὁ τῆς ἐλαίας κο 
κλάδος. 

Θαμίζεις, πυκνάφειᾳ, συχνάρεις. 
Θανατήριον ἀξιοῦσιν οὐ θανάσιμο ν λέγειν. 

Πολιτείας δεντέρῳ, 

Θαυμαστὴν Όσην, τουεέσειν λίαν πολλήν, ὥστε θανυ- 1» 

μάσαι. 

Θαυμαστότερον" οὕτως Πλάτων. 

Θαύματα. νευροσπάσµατα. 
Θεηπολεῖν. θεῶν εἰκόνας ἔχοντα περιπολεῖν, 

ἀργύριον εἰσπρασσόμενον. 2ο 
Θεμιτόν.- -- Πλάτων περὶ ψυχῆς. 

Πιάτων 

. Photlus οἱ Suidas cumn Βε]νοὶ, ad Polit. VI. 50 D. (5021, 6.) -- 3. Eiymoloxzieum Μ. -- 2. Ῥμοιίας, ſuidas. 
ο —8 ad Polit. V. 449 4. 1472. 7) — 5. Photius. - Εὐθύδ ημος) Ni C. — καὶ τῶν δὴ] Ἠπηπιο Φαίδων ἢ. -- 
περὶ φυχῆς) Phaed. 63 R. — 7. Radem Suidas. Οἱ, Schol. α Ίος. ΧΙ. 947 ο. (684, 15.) -- 8, οὐ om. Cod. Post 

πάνυ recent manu additum οἱ: μᾶλλισει αλλάγε. άλλα. — 3. Photius. — 1ο. Πιάεωνε) Lys. 307 Β. — 11. Theas. 
134 D. -- Ημεδαπός (1ἶπο ⸗piritu Cod. — 13. Lex. Setuer. p. 08, 39. -- Πολιτείας] Υ. 608 60. -- 15. Lex. Seguer. 
p. 98, 30. - Πολαείας) Χ. 601 C. — αν. S8uidas, Zonaras. Eſ. Ἡ δ’ ὃς. — τό, Schol. ad Aristoph. Kquit. 651. -- 
15. Εαάσιη FPhotius οἱ Suidas; sed ad Ῥ]πίοπεπι —8 modo perlinent. AHaiccdoc ſoine ερίτία) Cod. — 30. Ἠπου 
nos: Ἠπου R. — Tria posſtrema verba, µονονουχέ, αὐτίκα µάλα recentior, non recentissimna, manus adiecit, seculo 
XV. utique antiquior. — 31. Lex. Seguer. p. 98, 341. — Θεαιτήτῳ] 1609 Β. — 12. He-ychius. ΟΙ, Zenob. IV. 22. Plin. 
Η. N. XXXVI. 10, — 7, Ίων 83 D. 908, 44.) Υἱᾶ, 8ομοῖ. -- 28. Photlus, Suidas. 

. Ῥμοιίας, Βαΐόδε, --- Πολμτείας ΡΕ] 318 D. -- 14. Glossa Herodoteo. Suidas: Ἡσχαλλον, ἐλνποῦντο. -- 
15. Cf. Schol. ad Phaedr. 368 Α. (815, ντ) — 17. ἔνθα µάλισεα κτ].] Ἠοπι, Uiad. ν, 668 η. — γίνεται Cod. -- 
19. Photius, Suidas. Ἠοκρίεί videtur Polit. VI. 584 Α. — 10. Βἰπιήλία Ῥ]οίίας οἱ Θωΐάας. Υἱά, 1.9. ΧΠ. 948 —— 
946 Ρ. Phaedr. 530 D. — Φαλός Cod. — 1. Photius, Suidas. Eſ. Schol. ad Potit. I. a24 C. 43, 11) — 19. 
Sezuer. p. 99, ϐ. -- 14, Πολπείας) X. 610 Ἐ οἱ alibi. — *5. Fhotius. Glossa pertinere videtur ad Aleib. Ἡ. — Α. 
- 17. ρου, — Πλάτων) Theaei. 143 B. — 18. Eadem Photius οἱ Ἐἰγπιοίοᾳ. Μ. ρ. 454, 10. -- Θαύματα Ἠπίνη- 
Κεπίαε: θραύματα libri. — ψεβροσπάσµατα Cod. — 39. Kadem Photius, Suidas et Eiymolog. Μ. ρ. 444, 37. Glosasa 
reſeriur ad Legs. X. 909 D. ubi tamen legitur Θεοπολεῖν. — ἔχονεα οτι. Cod. — 31. Lex. Seguer. ρ. 09, 31. -- 
περὶ φψυχῆς) Phaed. 64 C. Ε. 67 B. 
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Θεοπολεῖν, τὸ περὶ Φεοὺς ἀνασερέφεσθαι. 

Θέρμη. ὁ πυρετός, 
Θεσμοθέται. νοµοθέται ἢ νομοφύλαχες. 
Θεωρία ἡ θυσία. Πλάτων ἐν Φαίδωνι" ,, ἑκάστου ἔτους 

ὃ Φθεωρίαν ἀπάξειν εἷς «4ἤλον. 

Θπ]άζειν Πιάτων Πολιτείας τρίτῳ. 

Θής Αετικοί, οὐ µισθαρνός" καὶ θητεύει, οὐ µισθαρ- 
νε. Πλάτων ἐν Εὐθύφρονι" ὡς ἐγεωργοῦμεν ἓν τῇ 
Νάξῳω, ἐθήτευεν ἐκεῖ παρ ἡμῖν." 

ἸοΘόλος. οἶκος περιφερής, ἐν ᾧ οἵ Πρυτάνεις 
συνειστιῶντο. Πρυτανεῖον δὲ ὠνόμασται, 
ἐπεὶ πυρῶν ἦν ταμιεῖον. 

Θολῶσαι. θολερὸν ποιῆσαι. 
Θράττει. ταράττει, κινεῖ. 

Ιοβράστει, οἷον ταράττει, κατὰ συγκοπὴν καὶ εροπὴν γε- 

γενηµένον. 

Θυήματα. θυμιάματα. ἄλφιτα δὲ ἔσει ταῦτα 
οἵνῳ καὶ µέλιτι δεδευµένα. 

Θυηπολοῦσι. περιπολοῦσι, διὰ Βυσιῶν ὑπι- 
σχνούµενοι θεοὺς ἐξιλάσκεσθαι, 

Θνηπολοῦσι, περὶ τὴν θυσίαν ἀναστρέφονται. 

Θυραυλεῖν. ἔξω τῶν δυρῶν αὐλίζεσθαι καὶ 
ἀναστρέφεσθαι, 

Θῶπες. οἳ μετὰ ψεύδους καὶ θαυμασμοῦ τινὶ 
* προσιόντες ἐπὶ κολακείᾳ. 

1. 

Ἰατρεύειν Πιάτων Πολιτείας δευτέρῳ. 

Ἰδέα ἡ µορφή. καὶ ἀπὸ τούτου ἰδέαι αἱ ὁδοὶ καὶ οἱ 

π 

1, Photius. Vid. Θεηπολεῖν. 

τρόποι. καὶ παρὰ Πιάτωνι ἰδέαι οἱ εύποι τῶν 
οὐσιῶν, ἀνθρωπότητος καὶ βούτητος καὶ τῶν ἄλλων. 

Ἰδέας, µορφάς, ἐν ᾽αλκιβιάδῃ" ἀπὸ τοῦ ἰδέσθαι. 
Ἰδίαις δαπάναες, ταῖς ἰδιωεικαῖς. 

Ἰδίειν. ἱδροῦν. 
Ἰδίειν, ἱδροῦν. καὶ ὠνεδιτί, τὸ ἀνιδρωτί. 

Ἴδιον. ἰδιωτικόν. 
Ἰδιώσασθας, ἰδιοποιήσασθαι. 
Ἰδίωσις Πιάτων τεκάρτῳ Πολιτικῶν. 

Ἰδιωτεύειν Πλάτων Γοργία. 

Ἱεράτω. κατὰ νόµον ὀργιαξέτω καὶ θυέτω. ὌΟρ- 
γεῶνες γὰρ οἵ Βύται, 

Ἱερομηνία. μήν, ἓν ᾧ ἡμέραι εἰσὶν ἑορταστικαί, 
Ἱερομνήμονες. οἱ εἰς Πυλαίαν ἐκπεμπόμενοι 

7οαμματεῖς. 
Ἱερὸν ἡ συμβουλή. ἐπὶ τῶν δεινῶν συμβουλεύειν. 
Ἱεφόὸν τι νεωκορήσας, ἀντὶ τοῦ εὐφημότερον ἱερα- 

τεύσας. 

ἽἼκταρ. ἐγγύς. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἐφικνεῖσθαι. 
Ἵκταρ, πλησίον, ἐγγύς. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἐφικνεῖσθαι. 

καὶ παροιμία οὐ δ' ἵκταρ βάλλει. Εϊρηται δὲ κατὰ 

γλῶεταν ὥσπερ τὸ διω] ύγιον. 
ἽΊκταρ. Πλάτων Πολιτεία οὐδὲ ἵκταρ,' ὕπερ ἐατῖν 

οὐδὲ ἐγγὺς ἢ βραχέα. 
Ἱλεώμενοι, ἀντὶ τοῦ ἱλασκόμενοι. 

ἑβδόμῳ, 

Ἱμᾶν. ἀνέλκειν, ἀνασπῷν. 
Ἰνδάλλεται. φαντάξεται. 
Ἰνδάλλεται, καταφαίνεται, ὁμοιοῦται. 

Ἰπνοπλάθαι. φουρνοπλάσται, 

— 3. Βἰππϊβοσίυτ Theaet. 178 C. ubi θέρμα Ἱερίατ, πον θέρμη. -- 3, Ἑαάεια 
Suidas. (Pholius: Θεσμοθέτης, νομοθέτης ἡ νομοφύλαξ.) Sed ποιηθη Θεσμοθέται apud Platonem non legitur. (δια- 
Θιεσµοθετήσας οεί in Tim. ρ. 33 D.) — 4. Thomas Μαρ. — Φαίΐδωνι) 58 Β. -- 6. Lex. Seguer. ρ. 99, 13. 

5». Εὐθύφρονι] 4 6. — 
— 14. Photius οἱ Suidas: 

τείας) V. 460 D. 
δα ο. D. — 13. Glossa insiticia. 

— 7. Thomas Μαρ. — 
-- Πολι- 

10, Kadem Ῥποιίας εἰ Suidas. Ῥετ]πεπί ad Αροϊ. 
Θράττειν, ἐνοχλεῖν, ταράσσειν, νύσσειν. ΟΕ. 5αρτα Ἐν- 

Φράττειν οἱ Βε]ο]. ad Phaedr. 245 6. (800, 37.) Το gloasa pertinet ad Theaet. 187 60. — 15. Lex. Seguer. ρ. 
49, 8. — 17. Malim Θύματα. nam vox θνήματα a Platone aliena est. Photius: Θύματα, θυμιάματα. Βαϊόαα: 
Θύματα, θυμιάματα, ἀπαρχαί, Θυσίαι- --19. Ἐπάσπι Photlus et Suidas. Respicttur Polii. II. 264 Ε. — 21. Photius. 
— 33. Ρος, 3152 A. Leg. ΠΠ. 695 A. — 24. Kadem Photius et Suidas, hie addito in ſine λόγος, quod vocabulum 
⸗ouppletum est ος Theaet. 415 E. Pro ἐπὶ κολακείᾳ Cod. habet compendium, quod Bastius οτρ]ἰοαί ἐπὶ κολάκενσιν. — 
26. Lex. Setuer. p. 100, 10. -- Πολεείας δευτέρῳ| 30τ 6ο. (ἰαερεύεσθαι.] — 347. Thomas Μαρ. 

2, Ῥποβίμκ, -- µορφάς ἸπΠΙπο μορφῆς. -- ᾽Αλκιβιάδη] πρώτῳ, 1419 C. — 4. Photius. Respici videtur Phaedr. 333 
D. — 5, Suldas adait κοπιᾶν. Ruhnkentus Ίππο glössatu τοίοτὶ ad Tim. 74 G. ubi codices aliguot pro ἀνιδροῦσαν, 
quod olim legebatur, οἱ ἀφιδίουσαν, quod nunc Ἰθείίυς, exhibent ἰδίουσαν. — 

2. Photius, Suidas. Βἰρηίθεατί videtur Polit. VIII. 547 u. - 
— Πολιεικῶν] V. 463 Β. — 

sed ad Plalonem nihil faciunt. — 13. θύσται Cod. — 13, Glossa in⸗aſtieta. 
— 14. Radem ſere Ues yehiu⸗ Photius. Suiu⸗. 8οὰ ἱερομνημόνων apud Platonem uulla mentio. 

16. Suidas. Οἱ, Schol. ad Theag. 122 B. (691, 20.) Zenob. 
Conſ. Sehol. ad Polit. IX. 574 D. 

20. Suidas. — 

18 Ε. (585, 6.) ΟΠ. Schol. -- 
9. Lex. Setuer. ρ. 100, Ἀ0. 
41. Εαάσαι Photius, Εἰγωοίομ. Μ., Suidas 

7. Eadem Suidas. — 

echius, FPhotſus, Suldas: Πύλον cum Codiese R. -- 
IV. 40. — 17. Photius, Suidas. 
Photius. — εκταρ [βίμο accentu et spiritu) Cod. -- 

6. Photius. ᾽Ανιδιτί legitur Legg. ΤΥ. 

10, Ίος, Βομαογ. p. 100, 9. -- Γοργία) 613 Ε. 645 Ἡ. -- 

- Πνλαίαν Uesy - 

(0908, 34.) εἰ Νεωκορήσει. -- .. Ἑκάεπα 
35. Moeris. - Πολιτεία] IX. 675 6. [σα 45.) 

γιά, Βε]ιο]. -- 35. Lex. Setuer. p. 44, 41. -- Νόμων ἑβδόμῳ] 804 Β. -- 17. Photius et Suidas απἱο ἀνέλχειν adduni 
ἀντλεῖν. Verhum Ἰμᾷν a Platone alienum ο. -- 35. Respiciiut Theaet. 1889 E. — 19. Photius, Suidas. - 30. Glossa 
haee reſereuda est ad Thesaet. {47 4. 

— — — 

Πλάτων Νόμων. 
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Ἱππαγρέται. τρεῖς οὗτοι ἐγένοντο ἄρχοντες ἐν 

Ἱππέας εἰς πεδίον προκαλεῖ, δηλονότι ἔνθα ἂν 
εὐημερῇ τις" τὰ γὰρ ἱππικὰ ἐν πεδίῳ κρατεῖ: Πιάτων 

5 εἰς τὸν Θεαίκηεον ἐχρήσατο. 

Ἰσοτελής. ὁ χωρὶς ζημίας ἐπιδημῶν ἴδα τοῖς 
πολίταις. 

Ἰσχυρικώτερον Πλάτων Θεαικήτῳ. 
Ἰταλικόν Πλάτων Γοργίᾳ. 

ιο Ἰών καὶ ἰέναι καὶ ἐπὶ τῶν εριῶν χρόνων εὕρηται, ας 
Πλάτων ἐν Φαίδωνι ἐπὶ μὲν ἐνεστώτος' », ἀεὶ ἀνάπλεα 
τοῦ σώματος ἐξιέναι.'' ἐπὶ δὲ παρωχηµένου καὶ µέλ- 
λοντος” », ὥσεε µοι παρίσεασθαι ἐκεῖνον, μηδ᾽ εἰς Λι- 
δου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας ᾖέναι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖσε 

15. ἀφικόμενον εὖ πράξειν.'' ἐνταῦθα γὰρ τὸ μὶν ἑόντα 
παρῳχημένος, τὸ δὲ ᾖέναι µέλλων, ἐπειδὴ καὶ τὸ 
ἐπαγόμενον τὸ εὖ πράξειν. -- - τὸ δὲ ἴθι ὡς ἔπι- 
τοπλεῖστον μὲν ἐπὶ παρφχηµένου ἀντὶ τοῦ ἐλθέ: εὑρί- 
σκεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος ἀντὶ τοῦ ἔρχον. Πλά- 

3. των ἐν πρώτῳ τῶν πολιτειῶν' », ἀλλὰ τοῖςδέ τε τοῖς 
νεανίαις ξύνιθι καὶ δεῦρο παρ ἡμᾶς φοίτα."' 

Κ. 

Καδμεία νίκη" παροιμία. λέγεται ἐπὶ τῶν ἐπὶ κακῷ 
νικώντων. οἱ μὲν λέγουσιν, ὅτι Θηβαῖοι νικήσαντες 
ὕστερον ὑπὸ τῶν Ἐπιγόνων ἠτεήθησαν, οἱ δὲ ὅτι 

1. Οἴδίονς τὸ αἴνιγμα λύσας ἔπαθλον τὴν μητέρα ἔγη- 
μεν. τίθεται καὶ ἐπὶ τῶν ἀλυσιελῶν. ὡς δὲ αὐτὸς 
ὁ τὰ περὶ Θηβῶν συντάξας, ὅτι Κάδμος ἀνελὼν τὸν 
τὴν ρείαν κφήνην τηροῦντα δράκοντα ἐθήτευσεν άρει 

π΄ ἕτη. 
αμ Καθαίρωμεν, ἀντὶ τοῦ διακαθαίρωµεν, Πολιτείας Υ. 
Καθεδοῦμαι. - -- καὶ Πλάτων" ,,πρόαγε δὴ καὶ σκό- 

πει ἅμα, ὅπου καθεδούµεθα. “" 
Καθῇῆστο ἀντεὶ τοῦ ἐκάθητο Πλάτων. 

994! 

Καθιζησόμεθα, ἀνεὶ τοῦ καθεδούµεθα. Πιάτων 
Φαίδρῳ. 

Καὶ τάχει ἴμεν. καὶ ταχέως πορευσόµεθα. 
Καὶ τὸ τοῦ λύκου. Φασὶ λύκον ἠδόντα τὸν ποιμένα 

ἡ καὶ κύνα τῶν ποιμενικῶν πρόβατον ἐσθίοντα εἰπεῖν. 5 
ἐγὼ τοῦτο εἰ ἐποίουν, πόση κρανγἡ ἐγίνετο ἄν. 

Κάκη. ἡ κακία, ὡς πλάνη καὶ ζάλη. 
Κάκη, ας Πλάτων, ᾿Αετικοί: κακία Ἓλληνες. 
Κάκη, κακία" οὕτως Πλάτων. 
Κάκη, δειλία καὶ κακία, ἐν ᾧ τὸ μετὰ κακίας περιποι- 19 

εἴσθαι τὸ ζῆν ῥιπτοῦντα τὰ Όπλα διαβέβληκε ΙΝό- 
µων η. 

Κάκη βαρέως ἡ κακία” ἐν Νόμοις Πλάτων" », μετὰ κάκης 
μᾶλλον ἢ μετὰ ἀνδρείας." 

Καλά δὴ παταγεῖςᾳ, ἀντὶ τοῦ λέγεις, "5 
Καλλωπίζκσθαι, οἷον καλοκάγαθίαν ἐνδείκννσθαι ἢ 

σεμνύνεσθαι" οὕτω Πιάτων. 

Καραδοκεῖν. τὸ τοῦ πράγματος κεφάλαιον ἐπι- 
ζητεῖν καὶ ἐπισκοπεῖν, ὅπῃ χωρήσμ. 

Καταβολή. περιοδικὴ λῆψις πυρετοῦ, Ὀ 
Κάταγµμα. ἐρίου σπάσµα καὶ µήρυμα. 
Κάταντες, καταφερές. 

Καταντεκρύ, κατ ἐναντίον. ,, Καταντικρὺ καὶ κατευθὺ 

τῇ τὰ οἰκεῖα συναγούση ἀποτυπώματα." 
Καταποντοῦν, καταποντίζειν. w 

Καταποντωθῆναι, κινδονεῦσαι. 

Κατασκεδάξειν. Ἔθος ἦν Θφάκιον ἐν τοῖς συµποσίοις, 
ἵνα, Όταν πίωσι τοῦ οἴνου οἱ συµπόται ὅσον δύναν- 

ται, τὸ λοιπὸν τοῦ οἴνου καταχέωσι κατὰ τῶν ἵμα- 
τίων τῶν ὀυμποτῶν, ὅπερ ἔλεγον κατασκεδάζειν. 19 

µέμνηται τούτου καὶ ὁ µέγας Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις, 
Κατατείνας ἐρῶ, ἀντὶ τοῦ μακρὸν λόγον διεξελεύσο- 

μαι. Πολιτείας β' ,ιδιὸ κατατείνας ἐρῶ." 
Καταφήχεταιε, ἀνεὶ τοῦ καταφύχεται τῆς γλισχρότητος 

χωριζομµένης, ἢ καταφᾶται. οὕτως Πλάτων ἐν Τιμαίῳ. 5 

4. Glossa insltieia, quam habet etiam Photius. — 3. Photius, Saidas. — 5. Θεαίτητον]) 185 D. (90, 18.) ΟΓ. 
Βε]ο]. οἱ Diogenianus I. 65. V. 38. -- 6. οκ ἰσοτελής a Platoue aliena est. — 8. Lex. — p. 100, 14. -- Θε- 
αισήτῳ] 169 B. — 9. Lex. Ἀεμυοτ. p. 100: T. — Γοργία) 493 ΑΛ. — 10. Thomas Mag. — Ὁ Φαίδωνι] 88 D. -- 
19. ὥστε μοι] Phaed. δ8 Κ. — 30, πρώτω τῶν πολιτειών] 358 D. — 11. Photlus, Suida-. Eſ. —* IV. 45. Proverhio 
usus est Plaio Lege. I. 644 C. — 230. Photius. — Πολιτείας Υ] 399 E. — 21. Zonaras. — Πλάτων) Phaedr. 220 Α. 
— * Pollux ΠΠ. 89. -- Πλώεων) Kuthyd. 271 Α. Polit. I. 323 C. V. 440 μυ. 

Lex. Seguer. p. 101, 2. -- 2. Φαίδρφ] 339 4, quein Ἰόουπο ita bibei Zonaras 6. v. λάθου: καὶ ΓΠΠάτων" 
ἀλλὰ ποῦ δὴ δοκεῖ καθιζόµενοι ἀναγνῶώμεν.'' καὶ προµθών: μὲς ὅπη ἂν δόξῃ, ἐν ἠουχίᾳ καθιζησόμεθα. καὶ πολὺ 
καθέβισθαι. “— 5, Eadem Photius οἱ Suidas. Re· piel videtur Phaedr. 34 Α. -- τάχα Βαϊδας, τώχε Οοάες Timaei 
rocenti manu correetus, a ῥτ. πι. enim réeete habet τώχει. — 4. Fhotius, Suidas. Couſ. Schol. ad Phaedr. 272 C. 
(6814. 237.) — 8. Noi⸗. — 3, Photius, Suidas. — 10. Photius. — 12. η] Fort. . Vid. glossam ργοτίτως sequen- 
tem. — 15. Photius. —- Νόμοις) XII. οὐ 6 — 5. Photius, Suidas. Respicitur Kuthyd. 293 D. — 16, Photius. — 
14. Gloasa Herodotea. — ὅπη Cod. — 20. Eadem Photius et Suidas. ΟΙ. Schol. ad Hipp. min. 32 Ε. (181b, 37.) 
Praeterea καταβολή legitur Gorg. 518 Α. — 21. Eadem ſere Photius οἱ Suidas. Re⸗-picitur Ρος, 383 Ἐ. — ἐρίου 
σπάσμα) ἱερὺν πλάσμα Cod. — 22. Photius. Siguiſicari videltur Τα, 77 D. — 23. Photius. Glossa haec vulgo 
in duas divisa pertinet ad Theaet. 105 uU. — 25. Photius. — 26. Suldas. Ἠοερίοί videtur «οτε. 6511 Ε. — 
37. Photius, Suidas. — 21. Λόμοις) I. 637 E. — 22. Photius, Suidas. — 32. Πολτεας β] 958 D. — 34. Photius. 
— 36. Τιμαίῳ) Β4 A. 



Κατεαγέναι καὶ καταγῆναι καὶ κατάξαι Πλάτων ἐν 
Γοργία” μ,κᾶν τινα δόξη µοι τῆς κεφα]ῆς αὐτῶν κα- 
τεαγέναι δεῖν, κατεαγὼς ἴσεαι αὐτίκα." 

Κατευθ ύνω. τὸ δὲ καταδικάζειν κατενθύνειν εἶπε 

5 Πλάτων. 

Κατεύχεσθαι, τὺ καταρᾶσθαι' οὕτω Πλάτων. 
Κατεύχεσθαι τῶν γαιών ἀνεὶ τοῦ, κατὰ τῶν ᾿4- 

χαιῶν εὔχεσθαι' οὕτως Σοφοχλῆς. 
Κατηγοφρῶ. - - εὕρηται δὲ ἀεὶ μὲν ἐνεργητικῶς, ἄπαξ δὲ 

μ καὶ παθητικῶς κατηγοροῦμαι ἀντὶ τοῦ κατηγορώ. 

Πλάτων ἐν Γοφγίᾳ" νι εὖ αὐτοῦ τις κατηγοφοῖτο."' 

Κατῆρεν. κατέπλευσεν. 
Κατοκωχή. ἔντοι ἀντὶ τοῦ κατοχή. 

Κατόπιν. μετὰ ταῦτα. 
ΙοΚατόπιν, οὐ κατόπισθεν. Πλάτων ἐν Γοργία" κα- 

τόπιν ἑορτῆς ἥκομεν."" 
Κατορώφρυκταε, κατακέχωσται. 

ος Καχυπότοπος, καχύποπτος τοπάσαι γὰρ τὸ ὑπονο- 

ῆσαι. 

κ Κεκύμψευται. πεπιθάνευται. 

Κεραμεικοὶ δύο" ὁ μὲν ἔνδον τείχους, ὁ δὲ 
ἐκτός, ἔνθα τοὺς ἐν πολέμῳ τελευτῶντας 

ἔθαπτον. 
Κερασβόλον. ἄτηκτον καὶ μὴ εἶκον παιδείᾳ, 

2, ἀλλ ἀπηνὲὶς ὄν. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν όπερ- 
µάτων, ἄτινα κατὰ τῶν κεράτων βαλλύμενα 

ἅτηκτα καὶ ἀνέψητα μένει. 
Χερασβόλον ἴσει μὶν τῶν ἅπαξ εἰρημένων τῷ Πλά- 

τωνι. φαίνεται δὲ ἐπὶ οπερµάτων ταττόµενον τῶν 
1 οὔτε ἐκφερόντων καρπὸν οὔτε πυρὶ οὔτε ἔδατι τηκο- 

µένων. ταῦτα Τὰρ εἶναι φασὶ τὰ ὑπὸ τῶν σπορέων 
κατὰ τῶν κεράτων βληθέντα τῶν βοῶν, ἀφ᾽ ὧν καὶ 
τὸ ὄνομα ἔσχε. παραδέδοται γάρ τι περὶ αὐτῶν λό- 

γος τοιοῦτος ὡς ἀτεράμνων ὄντων τῶν οὕτως εἰς τὴν 
γῆν καταπεσόντων σπερµάτων. τοὺς οὖν ὑπὸ ἁπαι- 
δευσίας ἁμαθεῖς τε καὶ ἀπειθεῖς τοῖς νόµοις κερασ- 
βόλους προσηγόρενσαν. 

Κεφαλαιότατον Πλάτων Γοργία. 3 
Κηλούμενος, φλεγόµενος, τερπόµενος, οἷον αὐλοῖς καὶ 

ἡδυφωνίαις. 
Κήρινον ἐκμαγεῖον. ἡ φαντασία τοῦ νούρ. 
Κηροῦ εὐπλαστότερος" ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως τι ποιούνεων. 

Κηφήνεσσι κοθούροισι. τοῖς καθεζομένοις ιο 
καὶ φυλάττουσι τὴν τῶν μελισσῶν ἔξοδον, 
Οὗροι γὰρ οἳ φυλάσσοντες"' καὶ οἳ θυρωροὶ 
οἳ τὰς θύρας φρουροῦντες. 

Κίβδηλον. οἴονεὶ κρύβδηλόν τι ὄν. 
Κίβδηλον" οὕτως ἐκάλουν εὺ νόθον καὶ ἀδόκιμον νό- 15 

µισµα καὶ παρακοπέν' Νόμων τα" ιό μὲν δοῦλος 
φερέσθω τὸ κιβδηιευθέν." 

Κινδυνεύει. ἐγγίξει. 
Κλείθροις, κἱειδώμασιν. 

Κλητῆρες. οἱ εἷς µαρτυρίαν κλητοί. . 
Κνάφος. ὄργανόν τι ἓν κύκλῳ κέντρα ἔχον, 

δὺ οὗ τοὺς βαδανιζοµένους κτείνουσιν . 
ὅμοιον δέ ἐστι κναφικῷ κτενί. 

Κνησιῶντα, ἐπιθυμηεικῶς ἴχονεα τοῦ κνᾶσθαι. 

Κοάλεμος. µαταιόφρων. Κοεῖν γὰρ τὸ αἰσθά- κ, 
νεσθαι. 

Κοινωνῶ. Οὐ µόνον κοινωνῶ σοι τοῦ δεῖνος ἀντὶ τοῦ 
συμμετέχω σοι, ἁλιὰ καὶ κοιωνῶ σοι ὧν ἔχω ἀντὶ 
τοῦ µεταδίδωμι. Πλάτων ἐν δευτέρῳ τῶν πολιτειῶν' 
»τετραπλάσιον χρόνον τε καὶ πόνον ἀναλίσκεν ἐπὶ ο 
σίτου παρασκευῇ καὶ ἄλλοις κοινωνεῖν,' ἤγουν µετα- 
διδόναι τούτου. καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ" ,,καὶ μὴ 
ἆλλοις κοινανοῦντα πράγματα ἔχειν. 

1. Thomas αρ, — 3. Γοργία] 4689 D. — 4. Pollux ΤΗ. 35. -- 5. Πλάτων] Lectz. XII. 945 Α. — 6. Ῥλοίίως, 
Suidas. -- 7. Fhotius. - 8. Σοφοκλῆς) Ἱπωπιο Πλάτων, Polit. ΠΠ. 393 Α. -- 9. Thomas Mag. — 11. Γοργίᾳ) 531 R. 
— 12. Eadem Photius εἰ Suidas. Θεά vereor ne glossa haee non ad Platonem pertingat., κατῆρας οπίπα, ΠΟΠ κατῆρεν, 
lexftur Uipp. mai. 984 Α. — Κατῆρεν Coden: Κατῆρεν R. — 15. Respiet videtur Phaedr. 45 Α. -- 14. Photius 
et suidas addunt: ἀπὸ τοῦ ὄπισθεν ἠέναι. — 15. Thomas Mag. ΟΠ. Etymol. M. p. 491, 91. -- Γοργία] 447 Α. οἵ, 
Ῥτοίπα. 316 Α. -- 17. Hesychius, Photius, Suidas. (]ρρρα pertiners videtur ad Euthyd. 388 Ε. -- 15. Ῥμοίίας, Sui- 
das. Ἠοερίοί videtur Phaedr. 240 Ἐ. -- 10. Ree⸗pieitur Phacdr. 207 6. Couſ. Schol. ad Polit. VI. 480 Ἡ. (481, 94.) 
— 31. Kadem fere Photius et Suidas. Conſ. Sehol. ad Parmen. 13 B. (7501b, 18. — 24. Conſf. Sehol. ad Lege. IX. 
808 D. (642, 34.) 4 quo non multum diſſerunt Photius εἰ Suidas. — 28. Etymol. Μ. Ο{ Ατέραμνος. 

5, Lex. Setguer. p. 104, 6. — Γοργία Ντη pag. πα. 103, 3411 At nullum in (γοῤσοίπι πηείς codieibus super- 
lattyi vestigtum.s Rexx. — ο. Photius. Respict videtur Menex. 235 Α. — 53. Suidas. Respicitur Theaet. 194 0— 
9. Suidas. Glossa pertinere videtur ad Polit. IX. 588 D. -- το. Kadem Photius et Suidas. Conſ. Schol. ad Lege. X. 
90: Α. (664, 34.) — 15. FPhotius, Suidas. — 16. Νόμων τα] 917 D. — 15. Εαάσαι Photius οἱ Suidas. Cont. Schol. 
ad Gorg. 480 Ἡ. (234, 97.) — 19. Photius, Suidas. He-pici videtur Αχ. 371 B. — 20. Legg. ΥΠΗΠ. 8468 H. -- 11. Ra- 
dem Photlus οἱ Suldas. Sed gloasa haee ad Herodotum pertinet, non Platonem. — τε ἐν Photlus οἱ Suidas: τι ὃν ἐν 
cum Codies R. — 22. ἐκτείνουσιν Baslius. — 23. ἐδτιν R. — κναφικῷ Codext γναφικῷ Ἀ. — 34. Photlus, Suidas. 
Conſ. Sehol. ad Gort. 404 C. (2368, 28.) — 16, 5 insitiela. ⸗xoeturcõu γὰρ 

ο 4. 33. δευτέρῳ τῶν πολιτειών] 369 E. -- 13. ἐν τῷ αὐτῷ] 
Cod. — 17. Thomas αμ. -- 



Κύόλλαβοι. τὰ τῶν χορδῶν ἐπιτόνια. 
Κομιδῇ. τελέως. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῆς τῶν καρ- 

πῶν κοµιδῆς, ἥτις γίνεται τελειωθέντων 
αὐτῶν. 

5 Κομφὸν ἐπὶ τοῦ κομφευοµένου φασὶ δεῖν λέγειν, καὶ 
τοὺς ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων λέγοντας, ὅτι κομφότερον 
διάκεινται, µέμφονται. ἁἱλὰ Πλύτων Πολιτείας τε- 

τάρτω κομψοὺς οὗ τοὺς κεκομψφευµένους λέγει, ἁλλὰ 

τοὺς ἀμείνονας, 

ωΚομψὸς λόγος. καὶ ὁ ἀγαθὸς δὲ, καὶ ὁ πι- 

Φανύτητι ὑποδυύμενος τὴν ἀλήδειαν. 
Κομφοὺς Πιάτων οὐ τοὺς πανούργους ἁλλὰ τοὺς βελ- 

τίστους΄ κομψοὺς γὰρ τοὺς ᾿Ασκληπιάδας ἐπαινῶν λέ- 

1ει Πολιτείας Υ. 

Ι5Κοροπλάδοε. οἵ τοὺς κύρους πλάττοντες κηρῷ 

ἢ γόφ. 
Κορυβαντιῶν. παρεμµαίνεσθαι καὶ ἐνθουσια- 

στικῶς κχιγεῖσθαι. 

Κόρυδοι. ὅμοιοι ὄρτυξιν ὄρνιψες. 
3 Κορυδός. θηλυκῶρ δὲ εἴφηκε τὸν κορυδόν. Πλάτων δὲ 

ἀρσενικῶς. 

Κορυζᾶν. μύξας ῥεούσας ἔχειν. Κόρυζα γὰρ 
ἡ μύξα. 

Κράδη. κλάδος. 
 Κραιπαλῶντα. ἔτι ἀπὸ τῆς µέθδης βαρυνύ- 

μενον. 

Κρανίον. ἐν Κορίνθῳ γυμνάσιον. 
Κραυρότερον. ψαθυρύτερον καὶ εὐθραυστό- 

τερον. 
1ο Κρεόφυλος' Πολιτείας ἑ',,ὁ γὰρ Κρεόφυλος, ὦ Σά- 

κρατες, ἴσως, ὁ τοῦ Ὁμήρου ἑταῖρος"'' τοῦτον τινὲᾳ 
καὶ διδώσκαλον "Ομήρου λέγουσι γεγονέναι" καὶ ἴσειν 

αὐτοῦ ποίηµα Οὐχαλίας ἅλωσις. ἀρχαῖος μὲν οὖν ἐσεί" 
εώτερος δὲ Ἱκανῶς Ομήρου. 

18 Κρονικώτερα, ἀρχαιόεερα, µωρύτεφα. 
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Κυαμεῦσαι. κυάµῳ ψηφοφορῆσαι, ὦ ἐχρῶντο 
οἱ βουλευταί. 

Κυΐσκεσθαι. ἐπὶ τῶν κυουσῶν γὰρ καὶ τοῦτο Πλάτων 
ἔταξεν εἰπὼν ἐν Θεαπήτῳ": κυϊσκομένη, τίκτονσα. 

Κυλοιδιᾷν. τὰ κύλα οἰδαίνεν. Κύλα δὲ τὰ : 
ὑπὸ τοὺς ταρσοὺς τῶν ὀφθαλμῶν μυώδη 
σαρχία. 

Κύρβις. στήλη τρίγωνορ πυραµοειδής, νόμους 
ἔχουσα περὶ θεῶν. 

Κύρτος. πᾶν πλέγμα τὸ εἷς ἰχθύων ἄγραν πε-ιο 
ποιημένον. 

Κυψελιδῶν ἀνάθημα ἐν Ὀλυμπίᾳα. Πλάτων ἐν 
Φαίδρῳ" ,,παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος 
ἐν Ὀχυμπίᾳ ἑστάθη κολοσσός." ἀλλ οὐ Κυψελιδῶν, 
Κυψέλου δὲ φασὶ τὸ ἀνάθημα, ὡς ᾽Αγάκλυτος ἐν τῷ 15 
περὶ Ὀλυμπίας φησὶν οὕτως: Λγαὺς τῆς Ἡρας παλαιός, 
ἀνάθημα Σκιλλουντίων” οὗτοι δέ εἶσιν Ηλείων": ἕνεστι 
δὲ ἐν αὐτῷ γρυσοῦς κολοσσύς, ἀνάθημα Κυφέλου τοῦ 

Κοριρβίου" φασὶ γὰρ τὸν Κύψελον εὐξάμενον, εἰ Χο- 

ρινθίων ευραννεύσειε, τὰς οὐσίας πάντων εἰς δέκατο» 2d 

ἔτος ἀνιερώσειν, τὰς δεκάτας τῶν τιµηµάτων εἰσπρα- 
ξώμενον, κατασκενάσαι τὸν σφυρήλατον κολοσσόν. «4ἱ- 

δυμος δὲ κατασκευάσαι τὸν κολοσσόν φησι Περίανδρον, 
ὑπὶρ τοῦ τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ Θράσους ἐπισχεῖν τοὺς 
Κοριθίους. καὶ γὰρ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ καιῤῶν 15 
β΄ λέγει οὕτως" ἕτεροι δὲ εἰς ἀνδρωδέστερα καταδαπα- 
φῶντες, οἷον σερατιὰς ἐξάγοντες καὶ ποἱέμους ἐπαναι- 
ρούμενοι, καθάπερ καὶ «Πιονύσιος ὁ τύραννος" ἐκεῖνος 

γὰρ οὐ µόνον ᾧετο δεῖν τὰ τῶν ἄλλων καταναλίοχειν, 
ἀλλὰ καὶ τὰ αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ὑπάρχειν ἐφόδια τοῖς 10 
ἐπιβουλεύονσιν: ἐοίκασι δὲ καὶ αἲ πυραμίδες ἐν αὐγύ- 
πτῳ, καὶ ὁ τῶν Κυψελιδῶν κολοσσός, καὶ πάντα τὰ 
τοιαῦτα τὴν αὐτὴν καὶ παραπλησίαν ἔχειν δύναμιν. 
Φέρεται δέ τι καὶ ἐπίγραμμα τοῦ κολοσσοῦ" 

Αὐτὸς ἐγὼ χρυσοῦς σφυρήλατός εἰμι κολοσσό, 4 
Ἐξώλης εἴη Κυψελιδῶν γενεά: 

ὕπερ ᾽Απελλᾶς ὁ Ποντικὸρ οὕτω προφέρεται" 

4, Εαθεπι Suſdas. ΟΠ. Schol. ad Ρο, ΥΠ. 531 Β. (508, 5.) -- 2. ΟΙ. Sehol. ad Sympos. 315 D. /ΤΒ8 8, Β.) -- Κομιδῇ 
nos: Κομιδή Ὀσάος, *2* R. — 5. Lex. Seguer. p. 103, 31. — 7. Πολιτείας] ΠΠ. 
4589 D. -- Κομφός: λόγος {οά. — 12. Noeërls 

408 Ε. -- 1ο. ſsienie ur ται, 
— 14. Πολιτείας η] 405 D. -- 19. Ἑαάσπι Suidas. Vid. Ἱπνοπ]ά- 

8οι.. — 17. Couſ. Schol. ad 8γπιρος. 315 E. (788), 11.) — 19. FKRadem Suidas. «οηί, Schol. ad Euthyd. 591 B. 
144), 35.) -- κόροδοι Cod. -- 59. Schol. Ariſsltoph. Αγ. 475. — εἴρηκε] Aristophanes. — 22. Conſ. Βε]μο]. ad Ρο. 
1. 948 Α. (438, 21.) — κόρυ 

Κρεώφυλος, ᾽Αστυκλέους, Χῖος ἢ Σάμιος, 
(268, 54.) 

γὰρ Cod. — 44. Glossa insiticia. — 35. Βσπιρος. 178 D. 
19. Tim. 60 6, 74 B. - ἐνθραυτότερον Cod. — 30. Photius. — Πολιτείας 

ἐποποιός. -- 

— 17. 6Glossa Ππα]οία. — 
600 Ε. (521, 38.) 66, Schot. Suidas: 

35. FPhotius, Suldas. Conſ. Sehol. ad Lys. 200 6. 

1, Radem Photius οἱ Suidas, sed ad Platonem πμ! faelunt. — 3, Pollux II. 10. — 3. Θθεαικήτω] 1349 B. — 
5. Similia Photius, μα ad Platonem non pertinent. — Κνλοιδιῶν 

— 5. ouf. Sehol. ad Poliiie. 398 D. (401, 13.) 
13. Photius, Suidas. Eſ. Pausan. V. 2, 3. Aristot. Polit. V. 14. gtreo VIII. ο58 D. 378 6. Anal. Brunck. 

cum Codiee R. 
Cod. -- 
III. ρ. 189. CXCIII. - 13. Φαίδρῳ) 236 B. 

PLAToO. 

-κύλα -κύλα Photius: Κοιλοιδιᾷν - κοῖλα - κοῖλα 
— 10. (ου. Πόρκος. -- κΏρτος {πίπο accentu) 
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Ναάξιός εἰμι ἐγώ, παγχρύσεός εἰμι κολοσσός, 
Ἐξώλης εἴη Κυψελιδῶν γενεά. 

Κωλαγρέται. οἳ ταµίαι τοῦ δικαστικοῦ μισθοῦ 

καὶ τῶν εἰς θεοὺς ἀναλωμάτων. 

5Κωμωδεῖν. όκώπτειν. 

4. 

ἁαμπάδιον, ἣν νῦν ἡμεῖς λαµπάδα καλοῦμεν, οὕτως 
ὠνόμαζον: «Φ{είναρχος ἐν τῷ κατὰ Πυθέου καὶ Πιάτων 
ἐν α τῆς Πολιτείας. 

αματήρ. φανύς. 
 {ασιόκωφος, ὁ λίαν κωφός' οἷον λάσια τὰ ὠτα ἔχων, 

ὡς συγκεκωφῶσθαι καὶ ἀναισθητεῖν. 

Δαχεῖν δίκην. γράφασθαι. 
4άχος. κλῆρος. 
ἄεία. ἁρπαγὴ ἀπὸ τῶν πολεμίων. 

is ήέμμα, κυρίως μὲν ὁ φλοιός, καταχρησεικῶς δὲ ἐπὶ τοῦ 
δέρµατος καὶ τοῦ ἀρθρωπείου" ἐν Τιμαίῳ. 

Δευκὴ στάθ µη’ ἐπὶ τῶν ἄδηλα ἀδήλοις σηµειουμένων, 
ἢ ἐπὶ τῶν μηδὲν συνιέντων. 

Αήξεις. [τῆς τριακάδος καλουμένης] λήξεών 

ον τε περὶ δικῶν καὶ προσκλήσεων καὶ 
κλητήρων. Κλητῆρες δὲ οἵ μάρτυρες. 

4ιβολόγοι. οἰκοδύμοι, 
αΐθων ποτίµων' µήποτε τῶν πώρων λέγει, οἳ πίνον” 

τες τὸ ὕδωρ ἰσχυρότεροι γίνονται: ἢ τῶν τὴν σάρκα 
αν τῶν ἐντβεμένων καταναλισκόντων σωμάτων. 
ιθῶντας, τρισυἱλάβως, οὐ λεθιῶντας" Πλάτων τα 

Νόμων" καὶ βραγχᾶν έγουσιν οὐ βραγχιᾶν, καὶ 

ἕτερα τοιαῦτα. 

αΐνον λίνω συνάπτεις, ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ διὰ τῶν 

μα. αὐτῶν δρώντων' Σεράτεις Ποταμοῖς, καὶ Αριστείδης 

ὁ ῥήτωρ, καὶ Πλάτων, 

Αἰσπαι. οἵ δίχα πεπρισµένοι. 
Αΐίσπαι, οἳ µέαοι διαπεπρισµένοι ἀσεράγαλοι καὶ ἐκτε- 

τριμµένοι. 
Αόγον λαμβάνειν Πιάτων Πολιεείας πρώτῳ. 

Αύγη. σκιά, ἀπόκρυψις. ῃ 
Αυγιζόμενος, σερεφόµενος, καμπτύµενος, ἀπὸ τῶν 

λύγων" λύγος δὲ φυτὺν {μαντῶδες" 
— δίδη µύσχοισι λύγοισιν' 

ἐν Γοργία" πάσα στροφὰς στρέφεσθαι, πάσας δὲ 
διεξόδους διελθὠν ἀποσεραφῆναι λυγεζόμενος, 4 

ὥστε μὴ παρέχειν δίκην." τινὶς δὲ καὶ τὸ μετὰ τιµω- 
οίας βασανίζει, λυγίκεν" καὶ αἱ µάσειες, αἷς οἳ 

ἀθληταὶ τύπτονται, λύγοι καλοῦνται. 

υκαβηττός. ὄρος τραχύ. 
Ανόμενος ἀντὶ τοῦ λνερούμενος καὶ ἀπολύων' οὕτως 5 

Πλάτων. 

4 ύσῃ ἀντὶ τοῦ λυσάτω: Νόμων 39’: ν,παραλαβὼν ὁ 
κεκεηµένος παρὰ τοῦ πληγένεος δεδεµένον αὐτὸν μὴ 
λύση, πρὶν ἂν ὁ δοῦλος πείση τὸν πληγέντα."' 

4ύσιοι δεοί, οἱ καθάρσιοε, λυτικοὶ κακῶν. * 
4ωβᾶται, βλάπτει, λυμαίνεται, ὑβρίζει. 

Μ. 

Μαθηματικόν, ἀντὶ τοῦ φιλομαθῆ. ἐν Τιμαίῳ" μιτὸν 
δὴ μαθηματικὸν ἤ τινα ἄλλην σφόδρα µελέτην δια- 
φοίᾳ κατεργαζόµενον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδοτέον 
κίνησιν γυμνασίᾳ προσομιλοῦντα."" η 

Μαιείαν Πλάτων Θεαικήτιο. 
Μακροχρόνιορ. Πλάτων γὰρ ἐν Τιμαίῳ λέγει µα- 

κροχροριώτερον. 
Μανά, ἀραιά" καὶ µανότης, ἀραιότης' οὕτω Πλάτων. 

Μανόν. τὸ ἁἀραιόν. καὶ ὁ µαινόµενος, ὁ μὴ ια 
ἰσχυρὺς ταῖς φρεσίν. 

4. Ἐσάεπι Photius οἱ Suidas; sed ποπ ad Platonem pertinent. — ταμιεῖαι Cod. — 5. Kadem Photius et Suidas. 
— 6. Uarpoeratio, Photius, Suidas. — 8, αἱ τῆς Πολιτείας] 338 A. — 9. Glossa insitieia. — 10. Fhotius, Suidas. 
Glossa haece pertinet ad Phacdr. 358 Ε. — 12. Hesychius: {αχεῖν δίκην, γράφασθαι, δικάσασθαι. Ῥμοιίας οἱ 
suidas: {ατεῖν δίκην, δικάσασθαι. Conf. ſSchol. ad Ἰ.ομμ. ΧΙ. 938 C. (676, 39.) — Acztir δίκην cum Tayloro Β: 
λαχεῖν, διήκει Cod. — 13. Glossa ἰωολίοία, Photius- 4άχος, µέρος, χλῆρορ. quae αἱ muiaveris in 4{αχὸν µέρος, 
κλήρος, τείοττο poteris αἆ Τ.ομε. V. 740 E. — 14. Glossa insiticia. — ἄεία Cod. — πολεµίων Ἠω]ηκοσίας: πολέμων 
Β. VPhotius εἰ ſsuidas: 4είας, πραίδας ἀπὺ πολµίων.) — 15. Photius. — 16. ἐν Τιμαίῳ] 70 4. 720, 3.) 66, Schol. 
--- 17. Photius, Suidas. Cout. Sehol. ad Charm. 154 B. (35398, 30.) εἰ Zenob. IV. 88. — 19. τῆς τριακάδος καλον- 
µένης υἱ insltlela seclusimus. Quac ⸗atim sequuntur verba sunt Platonis 1.9ρᾳ. ΥΗΙ. 8460 B. — λήξεών Flacherus: 
λήξεώς eum Codiee R. — 22. Fadem Photius οἱ Suidas. Conft. Schol. ad Lete, IX. 858 B. (644, 47. — 12. Ῥμοίίας, 
Suidas. Glossa haec pertinet ad Legt. ΧΠ. 047 D. — 26. Photius. - τα Νόμων) 916 Λ. — 39. Photius, Suidas. 
— 21. Πλάτων] Ruthyd. 208 C. 148, 17. 6. Schol. et Zeuob. IV. 96. 

3. Photius, Suidas. Conf. Schol. ad Symp. 193 4. (18Η, 17.) — 4. Lex. Seguer. p. 106, 11. — 6. Glossa in- 
aiticia. Conſ. HUAvᷣyn. — Aryn {πο αεεοπία) Cod. -- 6. Photius, suidas. - 3. Γοργία Immo Πολιτείας Υ, 405 6. 
454, 38.) CC. Schol. — 14. Vid. Onomastieum. — 15. FPhotius, Suidas. — 16. Πιάτων] Tim. 33 D. (ποτ, 1.) Cont. 
Schol. — 17. Fhotius, Suidas. — Νόμων 0] 882 B. — 20. Photlus. Ἠεερίοὶ videtur Ρο. Η. 306 A. — 21. Ῥμοίίας, 
suidas. Clossa haec pertinere videtur ad Criton. 47 E. — 13. Photius. - Τιμαίῳ) 88 C. — 26. Lex. Seguer. ρ. 
108, 30. - Θεαπήτω] 150 D. 310 C. — 27. Pollux II. 15. - 19. Photius. - 30. Eadem Photlus οἱ ſuidas, qui 
post doctou adduni: jI χαῦνον, qᷓ ἀνωφερές, ὡς φλόξ. 



Μαντικἡὴ Φυχή, ἐπὶ τῶν τὰ μέλλοντα προορωµένων. 
Πλάτων Φαίδρῳ. 

Μαρτεύρονται, ὅταν ἀντί του µαρευρίαν ἐπάγωνται ἢ 
παρέχωνται. Πλάεων Πολτείας Ὦ" ον εὺν Όμηρον 

δ- µαρτύρονται." 
Μὰ τόν. ἐλλειπεικῶς ὀμνύει. καὶ οὕτως ἔθος ἐστὶ τοῖς 

ἀρχαίοις ἐνίοτε μὴ προστιθέναι τὸν Φεόν. εἰώθεισαν 

γὰρ τοῖς τοιούτοις ὄρχοις χρῆσθαι ἐπευφημιζόμενοι, 
ὥστε εἰπεῖν μὲν μὰ τόν, ὄνομα δὲ µηκέτι προσθεἲ- 

1ο. ναι. καὶ Πἱάτωνα δὲ τῷ τοιούτῳ κεχρῆσθαι. 
Μαχαίφρας οὐ µόνον τὰς µαγερικάς ἐκάλουν, ἁλλὰ καὶ 

τὰ ξίφη. Πλάτων Φαίδρῳ. - 
Μεθύω ἐγὼ ἀμεταβάτως, καταμεθύω δὲ ἕτερον. 

Πλάτων ἐν Γοργίᾳ" νι ξενίσας αὐτὸν καὶ καταμεθύσας."' 

id Μειζόνως, ἀντὶ τοῦ μεῖζον. - - Πλάτων Πολιτείας 

τρίτω. 

ΛΠείς, μὴν ἰολικῶς, 

Μέλεος. ὁ τοῖς µέλεσι µάταιος. 
Μέλλω ποιεῖν καὶ µέλλω ποιήσειν' οὐ μέλλω ποιῆσαι, 

ο. ἀλλὰ μετὰ τοῦ ἄν, ἤγουν μέλλω ποιῆσαι ἄν. πφοστι- 
Φέαμεν δὲ τὸ ἄν, ἵνα εν παρωχηµένον διὰ τούτου 
ὦς μέλλοντα δεξώµεθα. - --εὔρηται δὲ καὶ παρὰ 
Πλάτωνι ἐν τῇ τοῦ Σωκράτους ἀπολογία" ,οὐδ εἰ 
πολλάκις µέλλω τεθνάναι,'' ὅπερ µοι δοκεῖ ἁμάρτημα 

3. τῶν γραφέων εἶναι διὰ τὸ μηδαμοῦ ἑτέρωθι τῶν αὖ- 

τοῦ λόγων τοῦτο εὐρίσκεσθαι. ὤφειλε γὰρ μετὰ τοῦ 
ἄν εἶναι, οἷον οὐδ᾽ εἰ πολλάκις ἂν μέλλω τεθνάναι, 

Μέρμερος. ὁ διὰ πανουργιῶν φροντίδας τισὶν 
ἐμποιῶν. 

αυ Μεσεγγυωθέν. ἐπὶ μεσιτῶν ἀποτεθὲν καὶ ᾱἆμ- 

φισβητούμενον. 
Μεταλαγχάνειν. ἀφυστερεῖν ἢ ἀπυτυγχάνειν 

κλήρου. 
Μεταποιεῖσθαι. ἀντιποιεῖσθαι. 

1 Ἠεταποιεῖσθαι, ἀντιποείσθαι" Πλάτων Πολτικῷ" 
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αΠκιστα βασιλικῆς µεταποιουµένους τέχνης, '' ἄντιποι- 
ουμένους. 

Μετεωρολέσχαι, περὶ οὐρανοῦ φλναροῦντες. 

Μετρίως ὠργασμένος. ἀντὶ τοῦ µεμαλαγ- 
μένος ἢ δεδευµένος. . 

Μέτρον" ἐν Τιμαίφ' μεὸ ὅσον µέτρον ὅσοις,'' τὴν συµ- 
µετρίαν τῆς µίξεως. 

Μή.- - Ἰστέον δὲ ὅτι καὶ τὺ µή καὶ τὸ οὐ µή οὗ µόνον 
ἐπὶ ὑποεακτικῶν τίθενται, ἆλλ ἴστιν ὅτε καὶ ἐπὶ 
μελλόντων ἁπιῶς. - -- Πλάτων ἓν πρώεῃ τῶν πολι- ιο 
τεῶν" αἔπειτα, εἴ τι καὶ οἴεται περὶ τούτων, ἄπειρη- 

µένον αὐτῷ εἴη, ὅπως μηδὲν τούτων ἐρεῖ". 

Μὴ ἀπαρνηθεὶς γένῃ. Ἴδιον δὲ τὸ Πλάτωνος, μὴ 
ἀπαρνηθεὶς γένη. 

ΛΤή κινεῖν ἀχίνητα, μηδ ἄκρῳ δακεύλῳ. 15 
Μἠ κενεῖν κακὸν εὖ κείµενον" ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς ἐξ 

ἀγνοίας πράγματα ἐγειρόντων. 

Μήτε νεῖν µήτε γράμματα ἐπίστασθαι' ἐπὶ τῶν 

παντάπασιν ἁμαθῶν. παρὰ γὰρ ᾿θηναίοις εὐθὺς ἐκ 

παιδὸς κολυμβᾷν καὶ γράµµατα ἐδιδάσκοντο. υ 
ΑΙητρίδα, τὴν πατρίδα καὶ Πλάτων καὶ Φερεκράτης. 

Μιμοῦμαι τὸν δεῖνα ἀντὶ τοῦ µιµητής εἰμι τούτου, 
καὶ μιμοῦμαι ὑπὸ τοῦ δεῖνος ἀντὶ τοῦ µιµητὴν ἐμοῦ 
τοῦτον ἔχω. Πλάτων ἐν Γοργία" νοὐκ οἶσθα ὅτι 
οὗτος ὁ μιαούμενος τὸν μιμούμενον ἐκεῖνον ἀποκτενεῖ, 1 
ἐὰν βούληταιν ' 

Μινυρίζω, Ὀφρηνῶ, ἢ τὸ ἠρέμα δω, παρὰ τὺ μεῖον. 
Πλάτων ἐν Υ Πολιτείας" µινυρίζων τε καὶ γεγανω- 

μένος ὑπὸ τῆς ᾠδῆς,'' ἀνεὶ τοῦ οἰκτρᾷ φωνῇ χρώµενος 

καὶ θρηνῶν, ἢ ὀλίγῃ φωνῇ χρώµενος. α 
Μονίπποις, τοῖς ἐπὶ ἑνὸς ἵππου ἀγωνιζομένοις ὄρόμον. 

Μορμολύκεια. τὰ φοβερὰ τοῖς παισὶ προσ- 
ὠπεῖα. 

Μορμορύττει καὶ μορμολύττει. ἀντὶ τοῦ 
ἐκφοβεῖν, ἀμφύτερον. 1 

1. Appeud. Proverb. III. 80. -- 2. Φαίδρω] 343 6, — 3. Photius, Suidas. — 4. Πολιτείας β] 364 D. -- 6, Βαΐ- 
as. (Schoi. Aristoph. Ran. 14541.) -- 1ο. Märcore] Gorg. 4086 Ε. — 11. Lex. Seguer. p. 101, 20. — 13. Thomas 
AMat. — 14. Γοργίᾳ! 471 B. — 18. Lex. ſeguer. p. 107, 20. — Πολικείας) IV. 422 Ε. — 17. Suidas. Hac ſorma 
iur Plato Crat. 409 C. Tim. 39 C. — 15. Vid. Ὦ µέλεε, — 19. Thomas Mag. — 12. Σωκράτους ἀπολογία] 30 Β. 
26. 00). Schol. ad Ηἱρρ. mai. 390 Ε. (8013, 90.) — φροντίδας (οάσν: φροντίδα R. — 50. Lecg. ΧΙ. 814 ΕὉ. -- Με- 

ἐν Codex: Μεσεγγνηθέν R. — αἱ. Eadem Photius, additis µετέχειν ἢ απίο ἀφυστερεῖν. σης, Schol. ad Gorg. 
441 Α. (313, 1.) — 24. ἀνεὶ τοῦ ποιεῖσθαι Cod. — 25. Phottus, Suidas. — Πολιεικῷ; 280 Ε. 200 4. 

5, Photius, Suidas. Reapiei videtur Polit. VI. 480 C. — 4. Radem Photius οἱ —28 Βποϊθεπίατ Theaet. 104 
C. — ὠργιασμίνος Cod. — 6. Photius. - Τιμαίω] 68 Β. -- s5. Tromas αμ. — 10. πρώτῃ τῶν πολιτειῶν] 331 R. — 
19. Pollux V. 104. — Πλάτωνος) Soph. 317 6. — 15. Suidas. Conf. Schol. ad Lecg. ΧΙ. 913 B. (608, 17.) — 
16. Suidas. Conf. Schol. κά Phileb. 10 6, 2064 b, 34.) οἱ Diogen. ΥΠ. 54. — 19. Βυἱάδε, Zenob. VI. 50. Locutione 
uaua est Plato Lecc. III. 680 D. — 21, Ehotius. - Πλάτων] Ρο. IX. 575 D. - 22. Thomas Μας. -- 34. Γοργίᾳ] 
511 4. — 27. Photius Suidas. — 28. Υ Πολιτείας) 444 Α. (4560, 18.) Ο8 Schol. — 21. Photius, Suidas. Ἠοερίοί 
videtur Lecxu. VIII. 8984 Ἡ. — 31. Conſ. Schol. ad Gorg. 478 D. (3361, 65.) οἱ ad Axioeh. 984 B. (809, 14.) Timaei 
cloasa pertinet ad Phaed. 77 FK. — ἨἩορμολυκεῖα cum Codiee R. — 234. Gorg. 418 D. Conſ. Μορμολύκεια. — 
36. Malim ἐκφοβεῖς. 



Μορυχαία. οἰκία τις, ἀπὸ Μορύχον, ἐν ᾗ καὶ 
"Αρτεμις Μορυχαία, ἀπὸ τοῦ καθιδρύσαντος. 

Μουνυχία καὶ Ζεία. λιμένες ἕτεροι τοῦ Πει- 
ραιέως. 

5Μυδᾷν. δίυγρον εἶναι καὶ σήπεσθαι. 
Μῦθος ἐσώθη. ἐπίῤῥημά ἔσει λεγόµενον ἐπ ἐσγάτῳ 

τοῖς λεγομένοις µύθοις τοῖς παιδίοις. 

Ν. 

Νεοθνής. ὁ νεωστὶ τεθνεώς. 
Νέος ἐστὶ καὶ ὀξύς, ἁμαθής ἐστι καὶ προπετής. 

io Νεοτελής. ὁ νεωστὶ τετελεσµένος. 

Νεουργόν. νεωστὶ εἰργασμένον. 
Νεωκοφήσει ἐνίοτε ἀντὶ τοῦ ἱεῥοσυλήσει. κορεῖν γὰρ 

λέγουσι τὸ καλλύνειν, τὸ σαροῦν καὶ ἐκκαλλύνειν. τό 
τε ἐκκορηθείης ἀνεὶ τοῦ ἐκκαλλυνθείης. 

ιο Νομίζουσεν, ἀντὶ τοῦ νοµίσµαει χρῶνται. 
Ν ὃν ἀνεὶ τοῦ ἀρτίως, ὃ καὶ νυνέ λέγεται, ἐπὶ ἐνεστῶ- 

τος ἀεὶ τίθεται, καὶ ἐν ἀρχῇ καὶ ἐν µέσῳ καὶ ἐν τῷ 
τέλει τοῦ κώλου, ὅπως ἂν ὁ ῥυθμὸς διδῷ. τότε δὲ 
μετὰ παρωχηµένου καὶ μέλλοντος, ὅταν συντοµίαν 

πα. ἔχωσιν ἄμφω οἱἳ χρόνοι καὶ ὥσπερ ἔμφασιν ἐνεστῶτος, 

ος τὸ νῦν ἔτνψα καὶ νῦν ἐλδὼν ὄψομαι. καὶ 
Πιάκων ἐν Φαίδωνι" νιώ Σώκρατες, ὕδτατον δή σε 
προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι. "" 

Νῦν δή. πρὸ ὀλίγου χρόνου. 
αΝῦν δή, ἀρτίως ἢ μικρὸν ἔμπροσῦεν" Νόμοις" ννῆ νῦν 

δὴ ὀλέγον ἔμπροσθεν τούτοις περιευχόντες τοῖς λόγοις 

οὕτω ταῦτ' ἐτίθεμεν, κῦν δ' ἐπιελήσμεθαι"- --- 
ἐν δὲ τοῖς Νόμοις διαλελυµένον εἴρηκεν, τὸ μὲν νῦν 

ἐπὶ τοῦ παρόντος χρόνου, τὸ δὲ δἡ ἐπὶ ουνδέσµου᾿ 
ο ὃς δὴ πάντων τῶν πολέμων Ἰαλεπώεατος, ὡς φα- 

μὲν ἡμεῖς νῦν δή. 
Νυνί. ἐν τῷ ἀνεστῶτι χρόνῳ. 
Νώ. ἡμεῖς. ὔ 
Νωθφρός- ἴσει γὰρ καὶ τοῦτο παρὰ Πλάτωνι ἐν τῷ 

Φαίδρῳ” μ,νωθφοίπως ἐκβαίνουσι πρὺς τὰς µαθήσειρ."" 

Νῶϊν. ἡμῖν. 

[ολ 

Ἐεναγοί. οἳ τοῖς ξένοις ἡγούμενοι ὁδοῦ. 
Ἐένον τὸ ἀλλότριον καὶ τὸ παρηλλαγμένον. ----ϱξένως 1 

ἔχει τῆς λέξεως." 
Ἐενάν. τὸ καταγώγιον ξενῶνα Πιάτων. 

Εύλων ἐρεφίμων. στεγάσµατά ἐστι τὰ ἐρέψι- 
μα, τὰ εἰς τὰς οἰκίας κατατεταγμένα. 

Ἐυστίδες. ποδήρη ἐνδύματα. οἱ δὲ χλαμύδας ι» 
κωμικάς φασιν, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐξέσθαι καὶ 
εἰργάσθαι ἐπιμελῶς. 

ο. 

Ὄα. ἀκροδρύων εἶδος µήλοις μικροῖς ἐμφερίς. 
"Ὅα. µέσπιλαω ἃ καὶ ὅα καλείται. καὶ τοῦτο τοὔνομά 

ἐστι παρὰ Πιλάτωνι, ὡς παρὰ ᾽Αρχιλόχῳ ἐκεῖνο. 

Ὁ «4ιὸς Κόρινθος. παροιμία ἐπὶ τῶν πάλαι μὲν εὖ- 
πραγησάντων, ὕδτερον ὅ᾽ οὐ καὶῶς ἁπαλλαξάντων. 

Ὀδθυεῖος, ἀλλογενής, ἑένος, ἀλλότριος" ἸΙσαῖος καὶ Πλά- 
των ἐν α Νόμων. 

Οἵ περισπωµένως ἀντὶ τοῦ ἑαυτῷ, ὀξυτόνως δὲ τὸ οὗτοι. 15 

Συμποσίῳ" μοἵ μὲν γὰρ εὐθὺς παϊδά τινα τῶν ἔνδον 

4. Kadem Photius omiss-is quattuor poſtremis verbis. Ἠοθηρίείίατ Ῥμασάτ, 337 Ἡ, -- ἸΤορυγαῖα ſbis) Cod. Mo- 
ρυχεῖα Photlus, utrumque depraxatum ex Moovxic. — „Suspicor verba ἐν ᾗ καὶ "άρτεμις - - καθιδρύσαντος πο 89448 
per errorem trauslala οκ οφαεπῖῖ artieulo εἰ postea emendatione prava fuisse seriptum Ἀορυχαία pro Ἠουνυχία. 
hotlasima certe που Diana.« ἨΚΝΑΤΕΝΗ. EKquidem θγνανοτί τοῦ καθιδρύσαντος, iungenda a ουπι Mooq 
2. Glossa insiticia, quam Photius quoque habet. — Ζειά Cod. — 5. Eadem Photius et Suidas; sed non ad Platonem 
pertinent. ⸗ μυδιᾶν Codex Timaei et Photius. — 6, Photius. Cſ. Schol. ad Polit. X. 651 Β. 640b, 14) — 4. Ea- 
dem Photius οἱ Suidas. Re⸗-picitur Legt. ΙΧ. 805 D. - νεοθνης (απο πεσοπία) Cod. — s. Photius, Suidas. Gloasa 
perunet ad Gorg. 403 K. — 10. Kadem Photlus οἱ Suidas, sed minus bene τετελειωµένος. Glossa pertinet ad Phaedr. 
250 Ε. — απ, Cadem Photius et Suidas. Ἠεερίοίίατ Polit. VI. 495 E. — 11. Photius, Suidas. Conf. Schol. ad Ρο, 
IX. 574 D. (320 b, 31.) — 15. Photius, Suidas. Respiei videtur Erxx. 400 A. B. — 16. Thomas Μας. — 34. Φαί- 
δωνι; 60 A. — 34. χρόνου ποε: χρόνου ἡμῖν εππι Codiee R. (Dele ἡμῖν, quippe ex vieina νόσο Νώίν hue ineuleatum. 
Ruuxx) — 4, Pholius, Suidas. — Νόμοις) UI. 683 Ε. — 38. Νόμοις] Ἱ. 639 D. 

5. Νώ nos: Νῶ Codex, Νῶ Ἡ. -- 6. Pollux ΙΧ. 188. -- 7. Φαίδρῳ) πιο Θεαιτήτῳ, 144 B. — 3. Radem He- 
aychius. Sed apud Platonem verhum quidem ξεναγεῖν Ἱεείίας, Phaedr. 230 C, substanivum vero ξεναγός non item. 
- ὁδοῦ Hesxehlius: ὁδοί ουσ Codiee Ἡ. — 10. Thomas Mag. — ξένως ἔχει τῆς λέξεως] Apol. 17 D. - 12. Pollux ΠΠ. 
69. -- Πιάτων) Tim. 20 C. — 19. Radem Phottus εί Suidas. Gaosse refertur ad Critias {141 C. — ἐρεφίματα εἰς 
rTimael Codex, ἐρέψιμα, εἰς Photius οἱ Suidas. — 15. Conf. Schol. ad Polit. IV. 420 E. 460 b, 10.) — 16. ἐξέσται 
eine accenlu Cod. — 17. εἰργᾶσθαι cum Codiee R. — 185. Kadem Photius οἱ Suidas. Oc (κίμο spiritu οἱ accentu) 
Cod. — 19. Pollux VI. 80. -- 10. Πλόεωνι) Sympos. 190 D. — 21. Photlus, Suidas. Conſ. Schol. ad Euthyd. 398 
Ε. (44518, 139) οἱ Zenob. II. 91. εἰ 4ιὸᾳ Κόρινθος. — 12. Llarpoeratio, Photius, Suidas. (Pollux III. 6353 τὸ δὲ 
ών ποιητικώτερον. Πλάτων δὲ αὐτῷ κέχρηται) -- 34. α ἹΝόμων] 039 Ε. — εὐ, Photlus, Suidas. — 36. Συµ- 
ποσίφ] 114 Ε. 



ἀπαντήσαντα.'' καὶ οὗ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ. Πολιτείᾳ" 
πλὴν οὗ." 

Οἴκημα. ᾿Ἰσείον δὲ ὅτι οὐ µόνον τὸ δεσμωτήριον οἵ- 
κηµα παρὰ τοῖς ᾽Αετικοῖς ἐσεὶν εἰρημένον μηδὶ τὸ 
πορνεῖον, ἁλλὰ καὶ τὸ οἰκήσιμον. ὃ τε γὰρ Πλάτων 
ἐν τῷ Πρωταγόρα ἴφη" ἦσαν ὅ᾽ ἐν οἰκήματί τινι, ᾧ 
πρὺ τοῦ μὲν ὡς ταµιείῳ ἐχρῆτο."' καὶ πάλιν ἐν τοῖς 
Νόμοις ,, δηµοσίοις οἰκήμασι ὑποδέχεσθαὶ"'' ἔφη. 

Ο/κοδομεῖν Πιάτων Πολιτείαις. 

μΟἴναρα. τὰ τῆς ἀμπέλου φύλλα. 
Οἶνος ἄνεν παίδων. δύο παροιµίαι" ἡ μέν, οἶνος 

καὶ ἀλήθεια" ἡ δὲ οἶνος καὶ παῖδες ἆληθεῖς' 
λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἁπλοιδομένων καὶ τὴν ἁλή- 
Φειαν λεγόντων, 

οΟἰστρᾷ: συντόνως καὶ μανικῶς κινεῖται. 

ο 

907 

Ὀνομαστόν οὔ φασι δεῖν λέγειν, ἀλλὰ διώνυµο». Πλά- 
των Θεαιτήτῳ. 

Ὀργᾶ. ἐπείγεται, ἐπιθυμεῖ. 
Ὄφγανα χρόνον. ἐν Τιμαίῳ: τοὺς πλανήτας, ο, τοὺς 

ὅ) εἰς σελήνην, τοὺς ὃ᾽ εἰς ἄλλα ὅσα ὄργανα χρόνου. 5 

Ὀργάς. ἡ εὔγειος, καὶ λιπαρά, καὶ ἀκμαία. 
Ὀργάς, τρόπους. Πολιτείας ἔκτῳ Πλάτων" καὶ τὰς 

ὀργὰς ἢ καὶ ἐπιθυμίας κατµάνθανον." 

Ὀργάσας. µαλάξας. 
᾿Οργιάζειν δὲ ἐστι τὰ τῶν θεῶν ὄργια τελεῖν, τουτέστι 10 

μυστήρια καὶ νόμιμα. Νόμων τετάρτῳ' μὴ κεκτῆ- 

σθαι ἴσω ἐν ἰδίαις οὐκίαις ἱερά. τὸν δὲ φανέντα κε- 

ατηµένον ἕτερα καὶ ὀργιάζοντα πλὴν τὰ δημόσια." 

Ὀργιάζων. δύων, ἐπιτελῶν, 

Ὀργιασταί. οἱ τὰ μυστήρια ἐπιτελοῦντες. 1 

:Ὀκνεῖ, εὐλαβῶς ἔχει. 
Ὀκρίβας. πῆγμα τὸ ἐν τῷ Δεάτρῳ τιθέμενον, 

ἐφ᾽ οὐ ἴστανται οἵ τὰ δημόσια λέγοντες" 
Φυµέλη γὰρ οὐδέπω ἦν. «έγει γοῦν τις" 

3ο Αὐγιόν ἐστι πῆξις ἐστορεσμένη ξύλων, εἶτα 
ἑξῆς Ὀκρίβας δὲ ὀνομάζεται. 

Ὀκρίβας, τὸ λογεῖον, ἐφ᾽ ᾧ οἱ τραγωδοὶ ἠγωνίζοντο΄ καὶ 
Πιάτων ὁ φιλόσοφος ἐν Συµποσίῳ κέχρηται τῷ ὀνόματι. 

Ὁλκὸς ἄνθρωπος. Πλάτων Πολιτείας πέµπτῳ. ση- 

ασ. µαίνε δὲ τὸν ἑλκυσεικόν, ἐπαγωγόν. 

Ὁμηρίδαι. οἵ τὰ Ομήρου ὑποκρινόμενοι. 
Ὁμιλία, --- Πλάτων Πολιτεία τετάρτῳ. 

Ὁμόγνιοι θεοί, οἷς οἳ συγγενεῖς κοινῶς ὁρ- 

Ὀρέξαι, δοῦναι, ὑποτεῖναι. 
Ὀρκωμόσια, πληθυνεικῶς, Πλάτων Φαίδρῳ. 
Ὀρτυγοκόπος" παιδιά τις, ἐν ᾖᾗ ὄρευγας ἰσεᾶσιν ἐν 

γύρω, οὓς εὐπτουσιν εἰς τὴν κεφαλήν: καὶ ὁ μὲν ἐν 
τῷ γύρῳ καταβαλὼν τὸν ὄρευγα λαμβάνει ἑξῆς οὓς ἂν 
δύνηται, ὁ δὲ ἀποτυχὼν παρέχει θατέρῳ τοὺς ὄρτυγας 
τύπτειν, καὶ τοῦτο ἀνὰ µέρος ποιοῦσιν' λέγει οὖν ἐν 

' Αλκιβιάδη"  Οὔκ, ἀλλὰ πρὺς Μειδίαν δεῖ σε ἀποβιέ- 
ποντα τὸν ὀρτυγοκόπον καὶ τοιούτους ἄλλους"'' ἐν 

Φαίδωνι, ὕει οὐ πρὺς τοὺς τυχόντας ὁ ἀγών ἐστι, 30 
πρὶς δὲ τοὺς ἀρίστους: διόπερ οὐ ῥᾳθυμητέον. 

Ὀρχήστρα. τὸ τοῦ Βεάτρου μέσον χωρίον, καὶ 
τόπος ἐπιφανὴς εἰς πανήγυριν, ἔνθα ' άρμο- 
δίου καὶ ᾿ 4ριστογείτονος εἰκόνες. γ}ιάζουσιν. : Ὅ . ο. 

εν. ε Αμα ο. ͵ σια. τὰ ἰδιωτικά κα ερά. Ὀ] α Ὁμόσε. εἰς ταὐτὸ τῷ ἐναντίῳ εἰς µάχην φερύ- μη Ἱερά 
. . 2 .. φ.ο Ὀσταφίδα οὐχ ὅπως Κφρατῖνος Νύόμοις κό δὲ Ζεὺς 
ρου ὀσταφίσιν ὕσει τάχα,''' ἀλλὰ καὶ Πλάτων η Νόμων: 

Ὁμοτέρμονες: οἵ ὁμοῦ τὰ τέλη ἔχοντες, οἷον υτῆς ὁ' εἰς ἀπόθεσιν ὀσεαφίδος."" 
οἳ γείτονες ὁμοῦ γὰρ ἔχουσι τὰ τέρματα. Ὀσεφάκου µεταπεσόντεος. Πλατωνικὴ παροιμία ἐπὶ 

1. Πολπεία] X. 617 Ε. -- 5. Pollux ΙΧ. 40. -- 6. Πρωταγόρα] 315 D. -- 5. Νόμοις) ΧΠ. 965 Ε. -- 9. Lex. 
Ῥομποτ. p. 110, 18, -- το, Ἐπάεσ Photius οἱ Suidas. Sed non ad Platonem pertinent. — 11. Photius, Suidas. ΟΓ. 
Senol. ad Symp. 217 Ε. ΤΑ), 1.) — 15. Eadem Photius. Respicitur vel Ρο. ΙΧ. 073 A. vel Phaedr. 351 D. -- 
16. Kadem Photius οἱ Suidas. Cont. Sehol. ad Polit. III. 3941 Α. (418, 9840) — 17. τὸ] τῷ εοά, — 20. ἆογιον aine 
aecentu) Cod. — 21. ὀκρίβας . l. Cod. — 22. Photius. — 132. Συμποσίῳ) 194 μ. 19, 12. 60. Sehol. — 24. μες. 

p. 114. 4. — 30. Eadem Photius οἱ Suidas. Vid. Onomasticum. —- 17. Lext. Seguer. p. 110, 1. -- Πολιτείας 
τετάρεῳ) 434 Α. — 35. Kadem Photius. Glossa pertinet ad Lext. V. 720 C. — οἷς οἱ Ruhnkenlus: ὅσοι eum lUbris 
Κ. -- 30. Post ὁμόσε videtur excidiase participium, v. ο. ἐόντες. -- ταὐτὸ τῷ ἐνανείῳ Toupius: ταὐτὺ ὑπὸ τῶν ἐναντίων 
cum Codiee Ἡ. — 13. Ἰνομμ. VIII. 842 Ε. 

1. Lex. εευετ, p. 110, 11. — 2. Θεαικήτῳ] 455 D. — 2. Glossa ſortassis Aeschylea. — 4. Photius - Τιμαίῳ) 
45 D. — 6. FPhotius- οἱ Suidas in ſine ϱἸοθκποδ, quae οἱ ipea insitlela est, addunt γη. --7. Bachm. Anecd. J. p. 318, 
26. -- Πολιτείας urco 403 4. — 9. Glossa Herodotea (1Υ. 644., quam habent etianu Photius οἱ Suidas. — 10. Photius, 
Suidas, 5. ν. Ὀργεώνες. -- 11. Νόμων τετάρτῳ) Ίππο δεκάτῳ, 910 C. — 14. Eadem Suidas. — 15. Glossa iusi- 
Ueia, quam Photius quoque habet. — 16. Phaed. 117 B. — ὑποτεῖναι πομ: ἀποτεῖναι eum Codiee Ἡ. — 17. Lex. 
Seguer. p. 110, 398. -- Φαίδρω] 344 Α. — 15. Ῥμοιίας, Suidas. — 132. Αλκιβιάδη) πρώτῳ, 120 Α. — 24. ἐν Φαίδωνι] 
ἐμφαίνων Leopardus. — 3”. Λροις soer. 36 Ε. — 19. εἰκόναι Cod. — 20. Εαάεπι FPhotius. Conſ. Schol. ad Polit. L 
344 4. (49388, 24.) — 21. Photius. — 8. Π Νόμων! 845 B. — 14. Schol. ad Luctan. p. 143. lacob. Diogeun. VI. 
95. Pollux ΙΧ. 111. Conſ. Βε]ιοὶ. ad Phaedr. 24 B. (7990, 31.) 



τῶν ἀπροφασίσεως μεταβαλλομένων ἀπὸ τῶν πρώτων 
αὐτοῖς πρεσβευοµένω». 

Όταν. -- Πιάτων ἐν Γοργίᾳ τὸ ὅταν μετὰ μέλλοντος 
λέγων" ,,ὅταν βουλήσεσθε παρ ἐμὲ ἥκειν οἴκαδε.'' 

4 Όττα. φήμη, μαντεία διὰ κληδύνος, 
Οὐδενὶ σὺν νῷ, τουτέστιν ἀφρόνως. 
Οὐδέν σου παρίεµαι' οὐδὶν παραιτοῦμαι, οὐδὶν ὧπο- 

τρέποµαι. ι 
005) ἵκεαρ βάλλει. εἴρηται δὲ κατὰ γλῶτταν, ὥσπερ 

τὸ διωλύγιον, ἀνεὶ τοῦ, οὐδὲ μικρὸν ἐξισάζει. 

Οὐκ ἄλλως πονεῖται. οὐ µάτην. 
Οὐκ ἐν ὑπονοίᾳα. οὐκ ἓν αἰνιγμῷ, οὐκ ἐν ἆλ- 

ληγορίᾳ. 
Οὐκ ἑτός. οὐκ ἐτωσίως [γεγραφώς], οὐ µαταίως. 

οὐχ ἥκιστα. πάνυ" ὡς Πορφύριος ἐν τῷ πρὸς 
τοὺς ἀπὸ {οῦ νοῦ χωρίζουτας τὸ νοητόν’ 
διενεχθέντες δὲ πρὸς ἀλλήλους τὸ παρηγμέ- 
νον αὐτῶν τῆς δόξης οὐχ ἥκιότα. 

Ὄφλειν., ἠπτᾶσθαι ἐπὶ δικαστηρίω. 
αὌχθας. γῆς ἀναστήματα. 
Ὀψοποιός καὶ ὀψοποιικός καὶ ὀφοποιικὸν πρῶγμα καὶ 

ὀφοποιία καὶ ὀψοποιική κάλλιον ἢ ὀψφοποιητικός καὶ 
ὀψοποιηεική. Πλάτων ἐν Γοργία" μ ἓν δὲ καὶ ἡ ὀψο- 
ποιική, ὃ δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη."' καὶ αὖθις ἓν τιῷ 
αὐτῷ" νι ἀχρίτων ὄντων τῶν τε ἰαερικῶν καὶ ὑγιενῶν 
καὶ ὀφοποιμκῶν. ὃ μὶν οὖν ἐγώ φηµι τὴν ῥητορικὴν 
εἶναι, ἀκήκοας, ἀντίσεροφον ὀφοποιίας ἐν φυχῇ, ὡς 
ἐκεῖνο ἐν σώματι."' 

* 

Π. 

κ Παιανίσαι. τὸν Παιᾶνα ἐπικαλεῖσθαι. ἦν δὲ 

ἔθος καὶ ἐπὶ ἔργου ἀρχομένους, καὶ ἐπὶ τῇ 
φψίκῃ τοῦτο λέγειν. 

Παιδεία μέν ἐἔσει δύναμις θεραπευτικὴ ψυχῆς, 

ὥς φησι Πλάτων" παίδευσιρ δὲ παιδείας καὶ 
ἀρετῆς παράδοσις. 

Παιδικά.- ----οὐχὶ δὲ µόνον οἱ ἐφώμενοι καλοῦνται 
τῷ ὀνόματι, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ σπουδαζόµενοι πάνυ, 
κατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπ ἐκείνων. Πλάτων Φαίδρω: 
α ἐσπούδακας, ὦ Φαϊδρε, ὅτι σου τῶν παιδικῶν ἑλα- 

βόµη», ἐρεσχειήσων σε" --- ἡ δὲ λέξις ὡς ἐπὶ εὖιο 
πολὺ ἐπὶ τῶν ἀσελγῶς ἐρωμένων. 

Παιδουργία. παιδοποιῖα. 

Παλίμβολος. ὕποπτος καὶ ὕπουλος, πολυµετά- 

βολός τε καὶ ἐπὶ µιᾷ γνώμμ μὴ µένων. 
Παλιναίρετα. φευκτά, ἴκβλητα, τὸ ἐναντίον ι5 

πρὸς αὐτῇ τῇ αρέσει πάθος ἐμποιοῦντα. 
σηµαίνει δὲ καὶ τὰ πάλιν αὐτὰ ἐν Τιμαίω' 
παλιναίρετα γάρ φησι γεγονύτα πάντα καὶ 
διεφθαρµένα. 

Παμπληθεῖς, πάνν πολλάς. 

Παρά ὅτε μὲν πλησιότητα δηλοῖ, ἐπὶ μὶν ἐμφύχον δυ- 
τικῇ ουμτάσσεται, οἷον παρὰ τῷ βασιλεῖ κάθηται, 

ἐπὶ δὲ ἀφύχου αἰτιατικῇ. --- ουκιανὸς δὲ Ὅμη- 
ρικῷ ζήλῷ ἐπὶ ἐμφύχου εἰς αἰειατικὴν εἶπεν 
ὠσαύτως καὶ Πλάτων ἐν Φαίδωνι" μ,καὶ στὰς παρ 1ὖ 
αὐτόν, Ὦ Σώκρατες, ἔφη." ὅτε δὲ ἐστιν ἀντὶ τῆς 
εἰς, οὐκ ἐπὶ κινήσεως ἀεὶ τίθεται, ὦλλ ἔσειν ὅτε καὶ 
χωρὶς κινήσεως. ὁ αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ" καὶ παρὰ 

πάντα µοι τὸν χρόνον προσῄει καὶ διεἰέγετο ἐνίοτε."' 

Παρακαταβολή” πρόθεσις τοῦ δεκάτου µέρους ω 
τοῦ τιμήματος. 

5 
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Παρακελεύομαι καὶ διακελεύοµαι καὶ ἐγκελεύομαι, 
κελεύω δὲ καὶ ἐπικελεύω. Πλάτων ἐν Φαίδωνι" », ὅ- 
περ ἔπραττον, τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό µοι παρακε- 
λεύεσθαί τε καὶ ἐπικελεύειν." 

ὅΠαραποδίζεσθαι, Πλάτωνος εἰπόντος ἐν τῷ δεντέρῳ 
τῶν Ἰόμων' ο, µήπη παραποδισθῶμεν'' οἷον παρα- 
Εραπῶμεν ἢ ἐξαπατηθώμεν. οὐ μὴν οὐδὶ ἀπὺ τούτου 
εὔφωνον τὸ πρᾶγμα. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ βιῤλίῳ ἐστὶ καί’ 
τί ποτ ἂν οὖν Ἰέγωμεν τὸ πεπλανηκὺς ἡμᾶς εἶναι; 

ο ὃν olov ἑξαπωτηκός. ὥστε ἐπὶ τούτου λέγοιτ ἂν 
καὶ ἡ πλάνη. καὶ γὰρ μικρὸν πρυεὶθὼν ὁ Πλάτων 
ἔφη" μτόδε δὲ μᾶλλον εἰκὸς πλανᾷν ἡμᾶς." 

Παράστασις. στάσις παρά τινα ἄτιμος. γίνε- 
ται δὲ ἐπὶ τῶν χρεωφειλετῶν. 

ιο Παραστησώμεθα αὐτὸν εἰς κρίσιν, Πολιτείας η, 

ἀνεὶ τοῦ καταστήσωµεν αὐτὸν εἰς κρίσιν. τὸ μὲν γὰρ 
ἔγκλημα ἀντωμοσία καλεῖται, ὁ δὲ ἐγκαλῶν γράφας 
εἷς πινακίδιον καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἐπίσημον μεθ’ 
ὑπηρέτου τῷ ἐγκαλουμένῳ ἐπιδίδωσιν. 

α Παραταχθείς. παρ αὐτὸν ταχθείς. 
Παρατενεῖς. ἀπολεῖς, ἐπὶ πλέον παρελκύσεις. 
Παρέμενος Πλάτων ἐν ταῖς ἀπολογίαις ἀνεὶ τοῦ πα- 

ραιτησάµενος. ἐν δὲ ταῖς πολιτείαις τὸ ἴἵκταρ ἀντὶ 
τοῦ ἐγγύς. τὸ ἐπιώφατο ἀντὶ τοῦ ἐξελέξατο. καὶ 

35. ἔκρουσετὴν χεῖρα ἀντὶ τοῦ ἔκοψεν. 

Πάρεστιν. ἐκ παντὸς δυνατόν ἐστιν. 

Παρίεμαι. παραιτοῦμαι, 
Παρίεσθαι. τοῦτο δοκεῖ τὴν τοῦ παραιτεῖσθαι δύνα- 

µιν ἴχειν' ,, τοῦτο ἡμῖν δέοµαι καὶ παφίεµαι.". 

, Πάρνης. ὄρος μεταξὺ Βοιωτίας καὶ τῆς Αττικῆς. 
Πάρνοψ. ἀκρίδος εἶδος. 

90ς 

Παρόν. ἐξόν, δυνατόν, δέον. 
Πατεριώτηο. ὅτι οἱ βάρβαροι πατριώτης λέγουσιν ἀντὶ 

τοῦ πολίτης, καὶ ἴσως, Ότι μὴ κατὰ πόλεις οἰκοῦσι. 

ΠΠάτων δὲ καὶ ἐπὶ Ελλήνων ἐν τοῖς Νόμοις τὸ πα- 
εριώτης ἐχρήσατο. δεῖ δὲ λέγεσθαι ὁμοεθνής, ὁμόγλωσ- 5 

σος, ὀμόνομος. 
Πατρονομούμενοι. οἳ τοῖς γονικοῖς νύµοις 

χρώμενοι ἢ ὑπὸ τῶν πατέρων ἀρχόμενοι. 
Πατρούχουπαρθένου. τῆς ὀρφανῆς καὶ ἔπι- 

Ἀλήρου, ᾗ προσήκει τὰ τοῦ πατρὸς ἔχειν. ιν 
Πάχνη. δρόσος πεπηγνῖα. Κρύσταλλος δὲ τὸ 

ὑπὸ κρύους συνεσταλµένον καὶ πεπηγύ. 
Πειρῶντα. πειράζοντα διὰ λόγων παῖδα ἢ γυ- 

ναῖκα. . 

Πέλανοι. πέµµατα ἐκ παιπάλης καὶ ἐλαίου καὶ 19 
μέλιτος πεποιηµένα πρὸς Δυσίαν. 

Πίλανοι, πέµµατα ἐκ παιπάλης, τουεέσιν ἀλεύρου 
λεπτοτέρου, εἷς Θυσίαν ἐπιτήδεια, ὡς αὐτός φησι, 
καρποὶ μµέλιτι δεδευµένοι «ιονύσιος Θράξ" 
Φεοῖς ἀπαρχαί τινες. λέγεται δὲ πέλανος καὶ ὁ περὶ ο 

τῷ στόµατι πεπηγὼς ἀφφός, καὶ τὸ περιπεπηγὸς καὶ 

ἐξηραμμένον ὀπῶδες δάκρνον, οἷον λιβανωτός, κόμµε, 
καὶ ὁ τῷ µάντει διδόµενος μισθὸς ὀβολός. 

Πελάτης. ὁ ἀντὶ τροφῶν ὑπηρετῶν καὶ προς- 
πελάζων. υ 

Πέλτη. ὅπλον κοὔφον, ἴτυν οὐκ ἔχον, ἀλλ’ ἐκ 

µόνης βύρσης γεγονός. 
Πενεστικόν. τὸ παρὰ Θετταλοῖς Θητικόν, ὡς 

τὸ Εἰλωτικὸν παρὰ τοῖς Σπαρτιάταις. 
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Περί. Ἡ περί ὅταν ἀνεὶ τοῦ ἕνεκα λαμβανομένη ἆνα- 
βιβάξῃ τὸν τόνον, οὗ µόνον ἐγγύς ἐστι τοῦ ὀνόματος 
ᾧ ἔπεται, ἀλλὰ καὶ μεθ’ ἕτερά τινα τίθεται. Πλά- 
των ἐν τῇ τοῦ Σωκράεους ἀπολογίᾳ" ϱὧν ἐγὼ οὐδὲν 

5 οὔτε σμικρὺν πέρι ἐπαῖω.'' 

Περιαγειρόμενοι νικηφύροι. οἳ νικήόαντες 
ἐν δηµοσίῳ ἀγῶνι καὶ δῶρα παρὰ τῶν φί- 
λων καὶ οἰκείων λαμβάνοντες καὶ περιϊόντες, 

Περιαγειρόµενοι’ ὥσπερ οἱ νικηφύροι περιαγειρό- 
ο µενοι ἀθληταί" Πολιτείας εἕ ἐπὶ τέλει. λέγεται γὰρ 

ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἆθλα προὐτίθεσαν τοῖς ὦγωνι- 
ζομένοις, ὃν τρόπον καὶ "Όμηρος καὶ ἅλίοι ποιηταὶ 
Ἱστοροῦσιν. ἐπεὶ δὲ ἤρέαντο χωρὶς ἄθλων ἀγωνίζεσθαι, 
τοὺς νικήσαντας οἱ μὲν κατὰ φιλίαν ἢ συγγένεαν 

is προσήκοντες στεφάνοις ἀνέδουν' τῶν ὃ᾽ ἄλλων οἱ μὲν 

σύνεγγυς καθήµενοι καὶ πεφιουσιάζοντες πλέονος ἄξια 

ἐπιείθεσαν, οἱ δὲ ποῤῥώτερον ἄνθεσι καὶ φύλλοις 
ἔβαλλον περιερχοµένους' ὡς καὶ νῦν τοῖς ἐπιφανῶς 

ἀγωνισαμένοις ἐπιβάλλουσι πετάσους καὶ ζώνας, οἱ 

3 δὲ χιεῶνας. ἐκ τούτου σύνηθες ἐγένετο κύκλῳ περιπο- 
ρευοµένους τοὺς ἀὦθλητάὰς ἐπαγείρεν καὶ Λλαμβάνειν 

τὰ διδόµενα. ὅθεν Σιμωνίδης περὶ ᾽Αστύ]ου φησὶν 
οὕτως Τίς δἠ τῶν νῦν τοσάσδε πετάλοισι µύρτων 

ἢ στεφάνοισι ῥόδων ἀνεδήσατο νίκας ἐν ἁγῶνι περι- 
2 κειόνων; Ἔντιοι δὲ τοῦτο τὸ ἔθος ἀπὸ Θησέως τὴν 

ἀρχὴν λαβεῖν. ἐκεῖνον γὰρ ἐκ Ἀρήτης κοµισθέντα 
μετὰ τὸ ἀνελεῖν τὸν Μινώταυρο» οἱ ἀπὸ τῆς χώρας 
ἄνθεσι καὶ φύλλοις ἔβαλλον καὶ τοῖς παροῦσι καρποῖς 

ἐτίμων. 
ου Περιεγένετο ἀντὶ τοῦ ἐνίκησε γενικῇ, ὅπερ καὶ περι- 

γέγονεν εὕρηται. Πλάτων ἐν τῇ τοῦ Σωκράτους 
ἀπολογίᾳ" τῷ αὐτῷ οἰόμενος περιγεγονέναι, ᾧπερ 
καὶ τῶν πολιτικών." 

Περιεῖπον. περί τινα ᾖσαν θεραπευτικῶς καὶ 

3ὔ φυλακτικῶς. 
Περιχάφειαν, περιετὴν χαράν. 
Περιωδυνίαν, ἀλγηδόνα καὶ περιττὴν ὀδύνην, 

Πεετεία. ᾗ διὰ ψήφων παιδιά. ἔστιν δ' ὅτε καὶ 
γεωμετρίαν λέγει. 

Πηγαῖον ὕδωρ, ἐκ πηγῆς. 
Πηνίκα μὴ εἴπῃς ἐπὶ χρόνου" ἴσει γὰρ ὥρας δηλωτι- 

κών, οἷον εἰπόντος τινὸς πηνίκα ἀποδημήσεις; ἐὰν 3 
εἴπης μετὰ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, οὐκ ὀρθῶς ἐρεῖς' ἐὰν 
δὲ εἴπῃς ἕωθεν ἡ περὶ µεσημβρίαν, ὀρθῶς ἐρεῖς. οὕτω 
γὰρ ὡς ἔφημεν εὕρηται παρὰ πᾶσι τοῖς δοχίµοις. ὧσ- 
αύεως καὶ τὸ τηνικαῦτα καὶ τηνικάδε καὶ ἡνίκα 

λέγε. Πλάτων ἐν Κρίτωνι: ,, Τί τηνικάδε ἀφίξαι, ὦ ιο 
Κρίτων: ἢ οὐ πρωὶ εξ ἐσεί; Πάνυ μὶν οὖν. Πηνίκα 
μάλιστα; Όρθρος βαθύς." καὶ αὖθις ἐν Φαίδων" 
».μὴ αὔριον τηνικάδε οὐκέτι ᾖ ἀνθρώπων οὐδείς" 

Πλέδρον. ἔκτον µέρος σταδίου. 
Πλημμέλεια. πολλὴ ἀμέλεια. * 
Πλημμελεῖν, τὸ ἀτακτεν καὶ ὑβρίδειν καὶ ῥᾳθυμεῖν' 

καὶ πλημμελὲς εὺ ἐκμελὶς καὶ ἀπαίδευτον. «Αύσις" 
τὸ δὶ ἄχρηστον φίλον ὁμολογεῖν πλημμιλές"' Νόμων 
Φ': μσχεδὸν οὐδεὶς ἂν λέγων οὕτω πλημμειῶς ἂν 
δόξειε λέγειν. ἳ αι * 

Πλοῖ" τὸ πληθυντικὸν οἱ π]όες καὶ τοὺς πλοῦς. ἐς 

τὴν τῶν πλῶν χρείαν,'' φησὶ Πλάτων. 

Πνύξ. χωρίον, ἐν ᾧ τὰ ἀπόῤῥητα ἐκκλησιά- 
ζουσιν. 

Ποικιλτική. ποικίλον ὕφασμα ἢ ὑφαντικὴ ποι- ο 
κίλων. 

Πολιτεύειν ἀντὶ τοῦ πολιτεύεσθαι.-- Πλάτων Πολι- 
τείας πρώτῳ. 

Πολυθρύλητον, πεφηµισµένον, διαβεβοημένον, ὄνο- 
µαστότατον. πα 

Πολύχορδος. Πλάτων δὲ καὶ πολύχορδον εἴρηκε 
τὸν αὐλόν. 

Πομπή. ἀπόπεμψις, 
Πύόπανα. πέµµατα πλατία καὶ λεπτὰ καὶ πε- 

ρίφερη. 35 
Πορεῖα, τὰ εἰς πορείαν χρήσιμα. 

1, Thomas Mag. -- ὁ. Σωκράτους ἀπολογία] 19 6. -- Β. οἰκειῶν Cod. — 9. Photius, Suidas. - 1ο. Πολσείας 
« ἐπὶ τέλει) Χ. 6541 D. {ε΄ απίο ἐπὶ vel delendum γεί mutandum {πι ) — 16. περιουσιάζοντες Schneiderus: περισιά- 
ζοντες Phoilus, πλησιάζοντες Suidas. — 50. Thomas Λίαμ. — 21. Σωκράτους ἀπολογία; 33 6, Quod Platonis verbis 
addit Rit⸗chelius πεφιεγένετο, est caput novae glos⸗vae: ΓΠερεεγένετο καὶ ἀνεὶ τοῦ κεὰ, — 94, Glossa Herodotea, 
quam exhihent etiam Photius εἰ Suidas — ἠσαν) ἴσαν Toupius. — 36. Photius, Suidas. Haee οἱ 56ης glossa per- 
ũnere videntur ad Leus -· V. 18ο C. — 27. Phouus, Suidaæ. Vid. ad Περιχάφρειαν. 

1, Eadem FPhotius. Couſ. Sehol. ad Leg. ΥΠ. 820 C. 0288, 43.) - πεττια (πο αοεοπία) Cod. — πεδιά Cod. 
— 2. λέγει Ruhnkenius: λέγειν Cod., λέγονσι Photius. — 3. Βάσας, Respict videtur Legs. VIII. 849 Ε. -- ᾱ, Thoma- 
Mag. -- το, Κρίτωνι] 48 Α. - 12. Φαίδωνι) Τὸ B. -- 14. Photius οἱ Suidas: Πέδρο», τὸ τοῦ σταδίου ἕκτον µέ- 
ρος, ὕπερ ἐσεὶ πηχῶν ἔη" Όλον γὰρ τὸ στάδιὀν ἔστι τεερακοσίων. Cſ. Schol. ad Critiae 115 D. 747bh, 6. — 16. Εα- 
dem Phoilus. — 16. Photius, Suidas. — 17. ἀὖσις) 33434 B. — 18. Νόμων 9”) 809 Ε. — 21. Photius. - 43. Πιάτων] 
Politic. 398 D, ubi lamen πλοίων legitur, non πλῶν. Αοουμιιίνας τοὺς πλοῦς οί in Tim. 89 Α. — 33. Ο6, Schol. 
ad Critias 119 Α. (458, 33.) — 446. Glossaa iusiticia. — 37. Lex. Seguer. ρ. 111, 20. — 19. FPhotius, Suldas. Re- 
spieitur ſortassis Ρο. VIII. 5600 B. — σα, Ῥομακ IV. 67. -- Πλάτων] Polit. III. 300 D. — 33. Radem Photius. — 
30, Kadem [ετο FPhotlus εἰ Suidas. Couſ. Schol. ad Polit. V. 456 C. 474b, 39.) — 16. Photius, Suidas. ΟΕ, Schol. 
ad Lege. Un. 678 C. (566, 40.) 

— — 
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Πόρκος. κύρτος θαλάσσιος, ὁ εἰς ἄγραν ἰχθύων. Πφρυτανεία. μηνιαία φυλῆς ἀρχή. 
Πόρκοφ. οἱ μὲν τὸ δίκενον ἀπέδοσαν, οἱ δὲ σχοινίου Πρ. ἔτι ὄρθρου βαθίος. 

π]ήµα, οἱ δὲ κύρτον, οὐδὲ οὗτοι ὑγιῶς. ὁ γὰρ Πἰά- Πρωί καὶ ὀψέ, οὐ πρωίας καὶ ὀφίας. Πλάτων ἐν Φαί- 
των ἕτερον φησὶ τὸν πόρκον τοῦ κύρτου. λέγει γὰρ δωνι" , ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρωί.“ 

ᾱ- οὕτως" μ,κύρτους καὶ ὀίκτνα καὶ βρόχους καὶ πόρκους Πρώτους, τοὺς ἀρίστους. Πλάτων Πολιτεία. 5 

καὶ τὰ τοιαῦτα οὐκ ἄλλο τι πὶὴν ἔρκη δεῖ προόαγο- Πτόρθους καὶ κλῶνας, τὰς ἐκφύσεις τῶν δένδρων, 
ρεύεινἩ οἱ ὃ᾽ ᾽Μττικοὶ πρέµνα καὶ κλάδους καλοῦσι. 

Ποτνιώμενος. ἐπικαλεῖτο σὺν λύπν. Πῦρ ἐπὶ πῦρ, παροιμία ἡς µέμνηται καὶ Πλάτων. 

Πρανές. κάταντες. κακὸν ἐπὶ κακῶ. 

1 Πράττομαι δὲ καὶ μετὰ τῆς προθέσεως καὶ χαρὶς τὴς  Πυρῶν. φλέγων καὶ καίων. Π 

προθέσεως καὶ τὺ ἀπαιτῶ καὶ τὸ ἀπαιτοῦμαι. Πλ  Πύθιοι, ὅ ἄνδρες αἱρετοὶ παρὰ 4άκωσιν, δύο 
των ἐν τῇ τοῦ Σχολράτους ἀποϊογίᾳ" ώς ἐγὼ παι- καθ ἕκαστον βασιλέα σὐσσιτοι. 

δε» ἐπιχειρὸ ἀνθρήπους καὶ χρήματα — Πῶλοι ἄβολοι. λέγονται δὲ οἳ πώλων καὶ τελείων 
Πρέμνον. τὸ τοῦ δένδρου στέλεχος καὶ ἕδρα- µέσοι. οὕτω γὰρ Πλάτων τοὺς δευτεροβόλους ἐκάλεσεν. 

"5 σµα, οἷον παραμένον τι ὄν. 
Πφεσβεύειν τὸ τιμᾷν παρὰ Πλάτωνι. καὶ τὸ οὐδέν Ρ. 

ἐστι πρεσβύτερον ἀντὶ εοῦ οὐδὲν τιµιώτερον. Ῥάδιον. ἀπόλυτον καθ’ αὑτό. F 

Π ρόβασι». ᾗ τών βοσκηµάτων κτῆσις. ν Ῥᾷον. συγκριτικὸν πρὸς ἕτερον. 
Προβολή. γραφὴ κατά τῶν συκοφαντούντων. Ῥᾷστον. ὑπερθετικόν. 

ο Προσέπαισε. αροσέπαιξεν. τῷ σ ἀντὶ τοῦ ξ Ῥαψῳδοί. ὑποκριταὶ ἐπῶν. 
κέχρηται. ι F Ῥῆσις µακρά. διεξοδικὸς λόγος μακρύς. 

Πρὸς τὸ την ἄγρας. τὸ τῆς "γρας Θεσμο- Ῥῆτραι. συνθῆκαι διὰ λόγων. * 
φύριον ᾿ Αρτέμιδος δηλοῖ. Ῥικνόν. ἐπικαμαὶς ἢ ῥυσόν. 

Πρηαστυχῆς ἐγενόμην ἀνεὶ τοῦ ἐνέτυχον Πιάτων. β τό Ῥ ῖν. ἴν. δὲ ἀπὸ τὴ 'σεως ο ο ΜΜ Μου υμβεῖν. ῥομβεῖν τοῦτο απὺ τῆς κινήσεως 
ν τοῦ ῥόμβου. 

ασ. Β Ῥύμμα. ἀποῤῥύπτον ἢ σµῆχον. 
Προτέλεια. αἲ πρὸ τῶν γάμων τελούμεναι Όυ- Ῥόμματα, τρίµµατα, σµήγµατα, καθάρµατα. 3 

σίαι καὶ δωρεαί. Β 
Προτέρα ἐπὶ τάξεως, προτεραία δὲ ἐπὶ µόνης ἡμέ- Σ. 

θα. Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι" α,ἔτυχε γὰρ τῇ προ «Σᾶ τὰ σα λέγονσιν µονοσνλλάβως, ἀπὸ τοῦ σῶα συν- 
τεραίᾳ τῆς δίκης." αιροῦντες, καὶ τὺν σῶον σῶν, καὶ σῶοι σοῖ. 

1. Kadem Photius οἱ Suidas. Cout. Κύρτος. — 2. Etymolog· Μ., Zonaras. — 3. Πλάτων] Βορῃ. 390 6. -- 
5. Glossa insitieia. — ἐπικαλούμενος Bastius, ὃς ἐπικαλεῖται Οτε]ίας. -- λύπῃ] ὀλολυγῇ Οπειίας. ---ο. Kadem Photius 
οἱ Βυϊάα; sed non ad Platonem pertinent. — 19. Thomas Μαρ, — 13. Σωκράτους ἀπολογία) 18 Ὦ. — 14. Glossa 
ineitiela. 15. παραµένον τι Π08: πράμνον t Coder, πραμνόν τι R. — 16. Pollux ΠΠ. 12. -- οὐδέν ἐστι πρεσβύτερο»! 
Sywpos. 348 D. — 18. Glossa Homerica (04, β, 75.), quam habent etiam Ηοργομίας, Photius, Suidas. - αείσις God. 
— 18. Kadem Photius οἱ Suidas. Προβολή hoc zensu apud Platonem non legitur. — 20. Kadem Photius εἰ Suidas. 
Conſ. Βεἶνοὶ. ad Fpinom. 980 Β. (6098, 41.) — προσέπαιξεν Coden: προσέπαιξε R. -- τῷ) τὸ Cod. — 13, Et. Schol. ad 
Phaedr. 220 6, οἱ γραι. — 24. Moeris. - 27. Lege. VI. 774 R. — 19. Thomas Μαρ, -- 10. Φαίδωνι] 58 Α. 

1, Glossa in⸗aiticia. — πρυτανεῖα Οοᾶ. -- μηνιαῖα eum Codiee R. — 3. Eadem Photius οἱ Suidas. — Πρώ Βαί- 
das: Noct Phouus, Πρῶ cum Timaei Codiee R. — ἴει Photius οἱ Suidas: ἔστι (sie) ουσ Codice Timaei Ἡ. 
3, Thomas Μαρ. — Φαίδωνι] 58 D. — 5. Lex. Seguer. p. 111, 16. — 6. Photius, Suidas. μα. videtur proue. 
334 Β. — 8. Hesychius, Fhotius, Suidas, Zenobius V. bo. — AAexvr Lecę. ΠΠ. 606 A. — Kadem Photius οί 
suidas; sed elossa non πά Platonem pertinere videtur. - Πορῶν) πυρώνων Τϊπιπεί Cod. οἱ —X — φλεβῶν Cod. 
— καὶ καίων Ῥ]οιίας: καίων (οπηίκκα partieulta) Timael Codex, ἢ ... ουσ Suida Ἐ. — 11. Glossa Herodotea, quam 
habent etiam Photius οἱ Suidas. — Πνθιοι ſsine accentu) Cod., Ποίθιοι Photius οἱ Suidas. -- 15, Pollux I. 181 4. 
14. Πλάτων) Lee, ΥΠ. 824 0. — 18. Conſ. Schol. ad Ίου, 530 4. (2048, 5.) - 19. Kadem Photius οἱ Zuidas. 
μακρὰν ῥῆσιν lezitur Polit. X. 605 D. -- 20. Kadem Hesychius. Photius et Suidas: Ῥήτραςε, συνθῆκαι, λόγοι, όμο- 
λογίαι. Sed haee vox apud Platonem non legitur. — διά εωπη imnaet Οοδΐεο om. R. 11. ἄἱοθκα ἱηοοία, -- 
13. Kadem Suidas. Βἰρπίθοπίατ Crat. 436 B. -- 14, ἀποῤῥύπτον πο: ἀπόρυπτον cum Codiee R. — 15. Hesyehius, 
suidas. ΟΡ. Sehol. ad Polit. IV. 420 Ε. (4604, 439.) — 26. Photius, Suidas. Οἱ, Schol. ad Critiao 1141 6 (745h, 11.) 

PLAo. 136 
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Σαρδώνιος γέλως. ὁ προσποίητος. ἀπὸ τῆς 
Σαρδοῦς τῆς νήσου. 

Σατυρικα δράματα. πλείονα ἦν ἔθος ὑποκρί- 
νεσθαι, ἐν οἷς μεταξὺ ταῦτα ἐμίγννον πρὸς 

9 διάχυσιν. 
Σεφθεῖσα. τὰ εἰς βω βαρύτονα ἄχρι παρατατικοῦ μό- 

νον κλίνεται. σημειούμεθα παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ παρὰ 

Ππάεωνι τὸ ἐσέφθην καὶ τὺ σεφ εἴἶσα" οὗτοι γὰρ 
τὸ σίβω καὶ ες τὺν ἀόριστον ἔκλιναν. 

ο Σεφθεῖσα, ἀντὶ τοῦ σεβασθεῖσα. Πιάτων Φαίδρῳ. 

Σηκύς. ἔπαυλις τριγχῷ περιεχοµένη. 
Σισύρα. αἴγειον στέγαστρον τετριχωµένον. ἔστι 

ὁ) ὅτε καὶ τὸ τραχὺ καὶ ἄγνααπτον ἵμάτιον, 
ὡς καὶ ᾽ Αριστοφάνης" 

. Ἐν πέντε σισύραις ἐγκεκορδυλημένος. 
Σκηπτόμενος. προφασιζύµενος, 
Σκίµπονφ. ἀσκάντης κλινίδιον εὐτελές, ὃ ὑπὸ τῶν ᾿Ατ- 

τικῶν σκέµπους ὀνομάζεται.- -- Πλάτων ὁ φιλόσο- 

φος Πρωταγόρᾳ' καὶ ἅμα ἐπιψηλαφήσας τοῦ σχίµ- 
“  ποδος παρ ἐμε.' 

Σκιρῖται. λύχος ἀνδρῶν ἐξακοσίων ᾿4ρκαδι- 
xos, ὁ ἀρχόμενός τε ἐν τοῖς πολέμοις καὶ 
τελευταῖος ἀναχωρῶν. . 

Σκληφρός. ὁ σκληρὸς καὶ παρηβηκώς, ὁ τὰ 
* σκληρὰ φέρειν δυνάµενος. 
Σκολύδρια. ταπεινὰ διφρία παρὰ τοῖς Θεσσα- 

λοῖς, ἅ τινες Βρανία καλοῦσιν. 
Σκολύθρια, ἅπεῳ ἐοεὶ μικροὶ τρίποδεο Θεεταλικοὶ 

δίφροι’ τὸ t ὄνομα καὶ ἐν Εὐθυδήμῳ Πλάτωνος. 
30 Σκολύθριον Πλάτων τίθησιν ἀντὶ τοῦ ὑφ ἡμῶν }ε- 

γομένου ὑποποδίου, ὑπὸ ποιητῶν δὲ ὑποθρονίου. 
Πιάτων: ο» ὥσπερ οἱ τὰ οκοἱύθρια τῶν μελλόντων 

1. Conſ. Schol. ad Polit. 1. 837 Α. (4208, 22.) — ὁ πρὸς ποιητὸς Cod. -- 3. Eadem Photius. 
Άσπρο». 335 D. -- 6, Choe 
⸗peeiat Photii αἶσνκα haud leviler corrupta: Σέφθησαν. 

Φαίδρῳ; 
13. Eadem Εἰγπιοίοᾳ. M., addito δέρµα posSt τετριχωµένον. Conſ. Schol. πά Eryx. 400 R. 879. 24. 
quae quomodo eorrigenda aiut. ⸗Ponte apparet. -- 

roloaeus ad Theodos. Hekk. Anced. p. 1418.) — το. Lex. Seguer. p. 113, 31. 
καὶ οἱ εραγικοί, καὶ Πλήεων Φαίδρω, ἀντεσεβάσθησαν: 

καθιζήσεσθαι ὑποσπῶντες χαίρουνσι καὶ γελώσιν, ἔπει- 
δὰν ἴδωσιν ὕπτιον ἀνατεθραμμένον."' τινὶς δὲ ἐπὶ 
τῶν μικρῶν διφριδίων ἐξεδέξαντο εἡν λέξιν- 

Σµήφινθοι, σπάρτα, σχοινία επτά, 

Σμινύην. οἳ μὲν δίκελλαν, οἳ δὲ ἀξίνην κα 5 
λοῦσιν. : 

Σμινύην, σκαφεῖον ἢ δίκελλαν ἡ ἀξίνην, 

Σπαργῶσα. σπαραττοµένη ὑπὸ θλίψεως καὶ 
δεοµένη ἐκκρίσεώς τινος. 

Σποδιοῦσεν, ἐν σποδῷ ὀπτήσουσιν' οὕτως Πιάτων. 18 
Σπουδάζω ---- ἐπὶ δὲ τοῦ μὴ παινιωδῶς ἀλλ 

ἐσπουδασμένως, Πλάτων Πολιτείας Υ.. 

Σταθερά. μέσον ἡμέρας, ὅτε κατὰ κορυφὴν ὁ 
ἥλιος γίνεται. 

Σταθερόν. ὀξύ, ἰοχυρόν, εὐὺ διὰ τὴν ὀξύεητα τῆς κι- 1 
νήσεως ἱστάναι δοκοῦν. καὶ σταθερὰν µεσημβρίαν 

ἐν Φαίδρυ Πλάτων, τὸ µεσαίτατον καὶ πνιγηρύτερον 
τῆς ἡμέρας δήλον ὅτι. 

Σταθερόν., ὀξύ, ἰσχυρὸν ἢ Θερµόν, τὸ διὰ τὴν ὀξύ- 
τητα τῆς κινήσεως ἑστάναι δοκοῦν. ἐν Φαίδρω”" », μή Ἂν 
πως, ὦ Σώκρφατες, πρὶν ὢν τὸ καῦµα παρέλβη: οὐχ 
ὁρᾷς ὡς οχεδὸν ἤδη µεσημβρία ἴσταται, ἡ δὴ καλου- ΄ 

µένη σεαθερά."'. δύναται μέντοι καὶ θερμοτώτη εἶναι 

ἡ σταθερά, ὀξεῖα οὖσα : καὶ γὰρ τὸν ἥλιον ὅταν μζ]- 
1ον ἐγκάη, οξὺν εἰώθασι λέγειν. σηµαίνοι δ' ἂν καὶ εν 
τὸ οτάσιµον, τῷ μέσον τι εἶναι τῆς ἡμέρας καὶ μηδὲ 
ἐφ᾽ ἕτερον κλίνειν. 

Σταθερός. στάσιµος, ἰσχυρός. 
Στέμφυλα, ἐλαιῶν καὶ σταφυλῶν ἀποπιέσματα, 

οἷς ἀντὶ ὄψων ἐχρῶντο. 30 
Στεργέτω, οἷον στεγέτω, ὑπομενίτω" οὕτως Πλάτων. 

Στερίφαι. στεῖραι, παρὰ τὺ στερεὰν ἔχειν τὴν 

ὑστέφαν. 

Ρογιίπεπι ad 
Εοάσπι 

1 35 η. -- Ἠνησκ. -- 11. Pro τριγχῷ malim θριγκῷ. 

Αριστο- -- 1. 

φάνης] Δεφέλαις, ν. 10. — 16. Theaet. 115 C. Sympos. 217 D. — 17. Etymol. M. κ, ν. Ασκάντης, -- 19. Πρω- 
ταγόρᾳ) 310 C. — 11, Ἐπάσπι Photius οἱ Suidas; sed ποπ ad Platonem periinent. Σκιρίται Ruhnkenius: Ζκιωριται 
aine πεσοπία; Codex, Σκιωρίται Ἀ. — 19. Kadem Photius et suidas. Conſf. Schol. ad Kuthyd. VNit R. (135, 19.) — 
1». Pollux X. 48. - 5 Εὐθυδήμφ] 518 ΕΒ. (1388 37.) Couf. Sehol. - 30. Etymol. ΔΙ 
λόθρια, ὑποπόδια.) 

Phouus, Suidas. Ἠοκρίοί videtur Legs, Ι. 644 Ε. — Enotius, Suidas. Conſ. Sehol. ad Ῥο]ς. 
(0590, 34. — 6. Eadem Fhotius οἱ Suidas, additis ἀνθοῦσα ἢ ante σπαραττι 
4760b, 33.) εἰ ad 8Sympos. 208 D. (849, i5) — 10. Photius. Conſ. Schol. ad Ρο. Π. 372 6, 
11. Photius, Suida-. — 12. Πολαείας Υ] 403 B. 406 A. — 15. Fhotius -- 17. Φαίδρω 343 ΛΑ. 

Vhouius οἱ Suidas: κο 

Η. 3710 D. 
Conſ. Schol. ad Polit. V. 400 ς. 

(440b. 23.) — 
κ.α. Photius, Sui- 

das. Uesychlus: σταθερή», τὴν μεσημβρινὴν ὥραν, τὴν θερμή», ὡς Πιάτων -- 10. Φαίδρῳ] 343 Α. k00, 10.) 
out. Schoi. — 19, Βἰπία Ρλοιίας οἱ Βαἰάκε; κοά von ad Piatöonem pertinent. ⸗ a1. Photius. - Πλάτων) Τ.ομα. 
VII. 349 Ε. — 18. Similis Photlus οἱ Suidas. Glossa portinet ad Theset. 140 B. 



Στερατεία. ἡ ἐνέργεια καὶ ὥόπερ πάλη. 
Στρατιά. τὸ τῶν ὄτρατιωτῶν ὑπὸ ἕνα ἔπαρ- 

Ίον τάγμα. 
Στρατύπεδον. λέγεται καὶ τὸ πλῆθος τῶν 

δ στρατιωτῶν, καὶ ὁ τόπος. ἐν ᾧ ἀθροίζεσθαι 

αὐτοὺς ἐπιτήδειον. 

Στρόφιγγες. οἳ τῶν θυρῶν στροφεῖς. 

Στρυφνόν. στερεύν. 
Στύραξ. ὁ όαυρωτὴρ καλούμενος. ἡ τοῦ δύ- 

Π ρατος ὀρχή, ἐφ᾽ ᾗ στηρίζεται. 
Συγγενήσεσιν ἀντὶ τοῦ συνονσίαις Πλάτων Ἀόμοις. 

παρ ἄλλῳ αὐχ εὗφον. 
Συγγραφικῶς, στρογγύλως, ὡς οἱ συγγραφεῖς περὶ 

ψυχής. 
ιο Συηγία καὶ ὑπνία, ἁμαθία, σκαιότης, παρὰ Φερι- 

κρώτει. καὶ σνηγεἴν Πλάτων ὁ φιλόσοφος, τὸ ἅμα- 

Φῶς ἀναστρέφεσθαι καὶ συῶδές τι ποιεῖν. 

Συµβιβάσαι. ες συμβίβασιν καὶ ὁμολογίαν 
ἐλθεῖν περί τινος. 

ο Σύνδεσις σκληρόὀν, κἂν Πλάτωνος ἡ. 

Συνέµπορος. συνοδοιπόρος, 

Συνέριβοι, συνεργοί. 
Σφαδάζειν. δυσανασχετεῖν µετά τινος ὥσπερ 

' σπισμοῦ. 
ο Σφαδάζειν.--- ἐν δὲ τῷ ῥητοφιῷ λεξικῷ εὗρον τὸ 

σφαδάζειν σηµαίνειν τὸ ὀνοθανατεῖν, µαταίως σπᾶ- 

σθαι, χαλεπαίνειν, μετ ὀργῆς στενάζειν, ὡς Βὐριπίδης 
καὶ Πιάτων” ,,διὰ παντὸς βίου σφαδῇ."' 

Σφακελίσάν. κακωθέν, διαφθαρίν. 

αυ Σφεδανόν. καταπληκτικὀν, πολεμικόν. 
Σφενδόνη. τοῦ δακτυλίου ἡ περιφέρεια, ἡ εἰς 

λίδου βολήν. 
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Σφριγῶντες. ἀκμάξοντες, ὥσπερ διεσφηνωµέ- 
νοι ὑπὸ πυκνύτητος καὶ ἀκμῆς. παρ Ίππο- 
κράτει δὲ σφριγανὸν τὸ ἀκμάζον λέγεται. 

Σχηματιζόμενος. προσποιούµενος ἢ συνταττύ- 
μενος. : 

T. 

Ταινίας ἀναδούμενοι. ἔθος τοῖς νικήσασιν 
ἀναδοῦναι ταινίας, 

Ταλαντουμένην. ἐν Τιμαίφ' μ,την δὲ γῆν ταλαντου- 
µένην ἀνωμάλως σείεσθαι μὲν ὑπ ἐκείνων, χινουµένην 
δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν"'" μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν 1ο 
ζυγῶν' ἐπεὶ εὐ ζυγὸν τώλαντον λέγεται, καὶ ύπερτα- 

λαντῷν τὸ ὑπερβαρεῖν. 

Ταλαντοῦσθαι. ἑτεροφορεῖόθαι. 
Ταλασιουργία. ἡᾗ περὶ τῶν ἐρίων ἐργασίμη 

τέχνη. 16 
Ταριχ εύειν, ταριχεύσειν. μιῶσπερ οἱ τὰ ὅα τέ- 

νο νοντες καὶ µέλλοντες ταριχεύσειν.'' σηµαίνει δὲ καὶ τὸ 

ξηραίνειν. 
Τάρχαρος, ὁ κατώτερος τοῦ 4ιδου τόπος. Τάρταρον 

τὸν περὶ τὰ νέφη τόπον οὕτως λέγουσι. Περὶ ψυχῆς. Ἡὺ 

Τὰς ψυχὰς ἀποτεθρυωμένοι. ἀντὶ τοῦ 
ἀπηγριωμένοι καὶ ἄγονοι. 

Τά ὧτα ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντες, ἐπισείοντες τὴν 
κεφαλήν, ὃ ποιοῦσιν ἐκλελυμένοι. 

Τέγγεσθαι. εἴκειν, ἐνδιδόναι, * 
Τέγγων. µαλάτων, βρέχων. 
ΤΕΥΧ0 ἑντων ἀντὶ τοῦ εἰξάνεων' ἔνθεν καὶ ὁ ἄτεγκτος. 

Πολιτείας β΄" μιτὸ μὴ τέγγεσθαι ὑπὸ κακοδοξίας."" 
Τεῦνήξεται ἐπὶ µετολίγον μέλλοντος λέγε. Πιάτων 

δὲ ἐν Γοργία ἐπὶ μέλλοντος ἐνεργητικοῦ λέγει" ντε) 
Ώνηξει οὗτος ὃν ἂν δόξµ. 

1, Radem Photius οἱ Suidas. Ἀερατεία Photius: Στρατιά οσα CGodice R. — 1. Στρατιά Photius et Suidas: Σερατεία ον 
Codiee R. -- 5. καὶ ὁ nos: λέγεται καὶ (6 Ηρεγίοτε versu) Codex, λέγεται δὲ καὶ R. — 7. Tim. 74 A. B. — 3, KRadem 
Photius οἱ Suidas. Cont. Schol. ad Lach. 133 Ε. (3058, 44.) — 11. Mooeris. — Νόμοις ΧΗ. 948 E. — 14, Phottus 
— περὶ φυχῆς) Phaed. 102 D. — 15. Photius, Etymol. Μ., Suidas. — 16. Πλάτων] Theaet. 166 C. 6 Τηνεῖς. -- 
18. Radem Photius οἱ Suidas; sed ποπ ad Platonem pertinent. — Συμβιβάσαι Kusterus: Συμβιβώσει eum lihris R. 
— 20. Pollux VIII. 152. - Πλάτωνος) Tim. 44 D. — 21. Eadem Photius οἱ Suidas. Glossa pertinet ad Phaedon. 
408 B. — 22. Conf. Schol. ad Legæ. X. x889 D. (6588, 17. — 23. Σφαδάζεν apud Platonem non legitur, sed σφα- 
δασμός. Vid. Sequentem μοβ, — 25. Etymolog. M. — 38, Polit. IX. 679 Ε: φόβου γέµων διά παντὺς τοῦ 
βίου, σφαδασμῶν τε καὶ ὀδυνῶν πλήρης. -- 19. Ἠθεγολμία», Respici videtur Tim, 84 B. — 30. Glossa Homerica, 
non Platonies. — 31. Eadem Photius. Suidas: Σφενδόνη, τοῦ δανευλίου ἡ περιφέρεια. καὶ ἡ εὖς λέδου βολὴν ἐπι- 
τηδεία χρῆσις. Glossa pertinet ad Ρο. II. 359 Ε. 160 A. — 22. λίθου βολήν Codex: λιθοβολήν Ἡ. 

i. Sicnilia Rtymologieum M. Gloasa pertinet ad Ἰνομμ. ΥΠ. 840 Β. -- 4 Ἐφάοπι Photius, Etymolos. Μ., sSuidas 
sSlxnlſteari videlur Phaedr. 350 A. — 6. Vid. Αναδῆσαι. — 5. Photius, Εἰγπιοῖος. Μ., Suidas. - Tucci] 62 Ε. 
— 14. Photius: Ταλασιουργία, ἡ εῶν ἐρίων ἐργασία. Conſ. Schol. ad Aleſth. I. 126 Ε. 3248, στ.) — 16. Photiu- 
sſuidas. — ὥσπερ οἱ xra. Sympos. 190 D. - 19. Photius, Suidas. — 1ο. Περὶ ψυχῆς) Phaed. 112 A. - 11. Vid. απο 
τεθρυωµένοι. — 23. Photius, Suidas. Ολα pertinet ad Polit. Χ. 613 C. — 25. Kadem He-rchius, Photius, Sui- 
das. Cont. Sehol. ad Polit. I. 201 C. (436, 189 οἱ ἁτεγκτος παρηγορήµασεν. — 30. Couſf, Schol. ad Lege. ΙΧ. 
866 D. (648, 43.) — 22. Photius. - Τεχθένεων]) Lett. ΙΧ. 380 Ἐ. — 25. Πολιτείας β] 3841 C. — 19. Thoma- 
Μαμ. — 20. Γοργία! 409 υ. 
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Τεθυμμένος. ὑπο πυρὸς ἐκκεκκυμένοο ἢ κε- 
Σο κακωµένος. 

Τελεσθέντα. ἀναλωθέντα. 
Τελεταί. αἲ μυστηριώδεις θυσίαι. 

δΤέλος. τάξις, βλάβη, ἀνάλωμα. 
Τέμπη. μεταξὺ ὁρῶν στενότητες. 
Τένδης. ὁ γαστρίµαργος. 
Τέραμνον, ἁπαλόν, ἑφανόν, καὶ ἀτέραμνον τὸ δυσέ- 

Φανον" οὕτως Πιάτων. 

ο Τερατολύγοι. οἳ Βαυμαστὰ καὶ παράδοξα µυ- 
Δεύοντες. 

ΤερΏρεία. γοητεία ἢ περιπάθεια. 
Τεταμένον φώς εὐθὺ οἷον κίονα. τὸ οὐράνιον λέ- 

γει. τὸ γὰρ συνέχον τὴν περιφορὰν τὸ ὑπύζωσμα τοῦ 

15. κόσµου. κατ ἄκρα δ αὖ διῆκον ἐπινοεῖται ὁ ἄξων. 
εὐθὺ δὲ ἀντὶ τοῦ ὀρθόν. τινὶς τὸν ἄξονα τοῦ κό- 

σµου, οἱ δὲ κύλμδρόν εινα πυρὸς αὐθερίου περὶ εὺν 

ἄξονα ὄντα. 
Τευτάξειν, πραγματεύεσθαι ἡ οπευωρεῖσθαι ἢ στραγ- 

Ἄ Ἅγεύεθαι καὶ πολὺ διαερίβειν ἐν τῷ αὐτῷ. νκόφρων 
οὕτως καὶ «ἴδυμος πφοσθεὶς ὅτι ἐνίοτε σηµαίνει καὶ 
τὸ φροντίζει. Ἡρακιέων δὲ καταμεμφάµενος 4ν- 

κόφρορα φησὶν εἶναι τὸ ἐπιστρεφῶς τι πράττεν ἢ 
ἐνεργεῖν. καὶ ᾽Αρτεμίδωρος τὸ φροντίζει». --- παὶ ἐν 

3. Τιμαίῳ" τῷ μὲν οὖν περὶ τὰς ἐπιθυμίας καὶ φιλο- 
γεικίας τετεντακότι,'' οἷον διατετριφόει. γράφεται καὶ 
τετουτακότι.--- σηµαίνει δὲ καὶ τὸ σπονδάζειν, 

Πολιτείας ἕ, καὶ τὸ ἠσυχάζειν. καὶ εευτάζων τὸ 

αὐτὸ αεὶ λέγων, φλναρῶν. 

μ Γευτάζων. πφαγματευόµενος, ἐνδιατρίβων. 
Τέως. πρὺ τοῦ, ἢ ἕως τινύς. 
Τέφραν καὶ σποδὸν λέγουσιν ᾽Ατεικοί" 

φηκε τέφραν ἐν 4ὐσιδι. 

καὶ Πλάτων εἷ- 

ΤηΦή. µάμμη. Τηδὶς δὲ ἡ τῷ θείῳ ἀνάλογος. 
Τὴν ἄλλως, µάτην. καὶ οὐ τὴν ἄλλως μετὰ τῆς 

ἀποφάσεως λέγεεαι. ὁ δὲ Φιλήμων Νυκεί 
τὸ κανοῦν ὅ’ ὁ παὶς περίεισι τηνάλλως ἴχων. 

ἔσει καὶ παρὰ τοῖς περὶ «ημοσθένην, καὶ ἐν Θνωι 7 
τήτῳ Πλάεωνος. 

Τὴν ἁλωπεκῆν. τὴν πανουργίαν. 
Τὴν λῆξιν. τὸν κλῆρον. 
Τί δῆτα ἔχων στρέφῃ; ἀντὶ τοῦ ἐνδιατρίβεις. 
Τί µήνι κατάφασιν δηλοῖ, ἀντὶ τοῦ πῶς γὰριν 

οὔ, ἢ διὰ τί γὰρ οὔι 
Τιμαλφέστατον. τιμήν πολλὴν εὑρίσκον. τὸ 

γὰρ ἄλφειν εὑρίσκειν ἐστίν, ἐξ οὗ καὶ Ὅμη- 
ϱος ἀλφεσιβοίας καλεῖ τὰς εὑρισκούσας κό- 
ρας εἰς τιμήν βόας, 

Τιμώμαι δὲ παθητικῶς καὶ ἐπὶ ἐνεργετικῆς σημασίας 
καὶ ἐπὶ παθητικῆς. Πλάτων ἐν τῇ τοῦ Σωκράτους 
ἀπολογία" μτιμᾶται δ' οὖν µοι ὁ ἀνὴρ θανάτου.“ 
καὶ πάλιν ἐν τῇ αὐτῇ' ν,ἠ μὴ πάθω τοῦτο, οὗ Μέ- 
λαός µοι τιμᾶται."' καὶ πάλην ἐν τῇ αὐτῇ" », ἐγὼ δὲ 3ο 
δὴ τίνος ἡμῖν ἀνειτιμήσομαι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι." 

Τολμῆσαι, ὑπομεῖνα. Νόμων 9’" εἰ πατέρα ἀπέ- 
χτεινέ τις, αὐτὸν τοῦτον ὑπὸ τέκνων τολμῆσαι βίᾳ πά- 
σχοντα."' καὶ ἐν β τολ μῷ ἀντὶ τοῦ τοὶμῶν ὑπομένοι. 

Τομόν, τὸ εµητικόν, ὀξυτόνως"' οὕτως Πλάτων. 15 

Τοπάξω. ὑπονοῶ, οἴομαι. 
Τὸ παρὸν εὖ ποιεῖ», παροιµία. Πλάτων Γοργία: 

» καὶ ὡς ἴοικεν ἀνάγκη μοιικατὰ τὸν παλαιὸν λόγον 
τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν«« 

Τορύνη ὑπὸ τῶν ᾽Αετικῶν τὴν εὐεργέτιν σηµαίνει. ὅμως ¶ 
καὶ Πλάτων κατὰ ἰδιωτικὴν οννήθειαν προσωνόµασεν 
ἐν Ἱππία" αεί φησι προτέραν πρέπω τορύνην τῷ 
ἔτνει καὶ τῇ χύτρᾳ."' 

4, Kadem Photius οἱ Suidas. EC. Schol. ad Phaedr. 930 Α. — 98.) — 4. Glossa insiticia. — 6, Οἱ, Schol. 
ad Άσπρος, 305 Α. (7851, 36.) — 6. Glossa Herodotea. — Τέμβη Cod. — 7. Ladem Photlus οἱ Suidas; sed non 
ad Platonem pertinent. — s. Pholius, Suidas. Conſ. τέραμνος οἱ Ἔφανον. — 10. Kadem Photius, Rtymolog. 
Μ., Suidas. KRespicuur Phaedr. 398 D. — 12. Glossa iusitieia. Toric Cod. - 19. Photlus. Sſuidas. — Terau. 
νον φῶς εὐθὺ οἷον κίονα; Polit. Χ. 616 
σαν Photius, Εἰνπιο]ομ. M., Suidas. 

R. — 14. συνέχον τὴν περιφορὰν Plato: ουνεχὲς τὴν ὑποφορὰν μή, 
Pollux IX. 13τ: καὶ τὸ τευτάζειν παρά τε Πἱάτωνι καὶ ἄλλοιᾳ εἰρημένον., 

ἀλλ] οὐ προσίεµαι τοὔναμα. Οἵ. Βελοῖ, αἁ Ρον. 56 Ε. 57, 34. — 19. Τιμαίῳ) 90 Β. -- 17. τετουεακότει, τεταν- 
κότι Etymol. M. — 38. Πολαείας ] 621 Ε. — 31. Couf. Schol. ad Hippareh. 220 D. (3141, 22.) — 33. Pholius 
— 344, ἀὖσιδι 310 Α. 

1. Ρο. V. 461 D. - Τηδή πο: Τηθη (είπε αεοοπία) Codex, Τήθη R. — 3. Photius, Suidas. — 5. Θεαιτήτῳι 
411 Ε. -- 7. Glossam hane ad Polit. Η. 365 ϱ, reſert Ruhnkenius;, nobis ins iticia videtur. — αἰωπεκην ἰδῖπο accéniu 
οἱ apiritu) Cod. ⸗ 3, Radem Photius οἱ Suidas. Glos⸗a reſertur αἱ Ῥ]ασάτ. 9368 Ἡ -- δὴ τὰ Cod. — ἔχων οι Κυ- 
ίοτο Re θεῶν libri. — 1ο, Eadem Photius οἱ Suidas. Couſf. Βε]νο]. ad Soph. 241 Α. 122, 41.) — 14. Siuilio 
Photius. Respicilur Tim. 68 Β, — Τιμαλφίστατον {ρε compendiuu Codex: Τιμαλφέσεατα Ἡ. -- τιμὴν (οὐχ: τὸ 
τιμήν R. - 3. Ὅμηρος) Πα. σ, δ03. -- 19. ἀλφεσίβοιας Cod. — κόφας 01. H. — 16. Thomas Mag. -- 17. 22 
ἁπολογία; 36 B. — 19. τῇ αὐτῇ; 37 Β. — 30. τῇ αὐτῇ) 30 B. — 22. Photius, Suidas. — Δόμων 9, 815 E. - 2. ἐν ῥ 
664 Α. — 16. Photius, θυ]άὰ. - Πλάτων, Tim. 61 Ἐ. — 36. (οί, Schol. ad Lettz. ΧΗ. ϱΗ2 6, (600, 41.) - 
17. Photius, Βαΐδας. Πονγο λίαν: Τὸ παρὸν εὐ τέφεσο. ορια, ᾗς καὶ Πλάτων νὰ Γοργίᾳ μνηµονείει. -- Γορ- 
γία] 499 C. — 5ο. Εἰγπιοίορ. Μ. - 24. Ἱππίᾳ] Μείρονι, 390 Ε. 



Τραγικὴ σκηνή. πῆγμα µετέωρον, ἐφ᾽ οὗ ἐν 
Φεῶν σκευῇ τινὲς παριόντες ἔλεγον. 

Τρέφεσθαι, πήγνυσθαι, συνίστασθαι. Περὶ ψυχῆς' 
»τότε δὴ τὰ ζῶα συντρέφεται"' ἀντὶ τοῦ συνίσεαται, 

6 πήγνυται- 
Τρίτου κρατῆρος, τοῦ σωτῆρος, ὃν καὶ τέλειον ἔχε- 

γον. τὸν μὲν γὰρ πρῶτον Ὀλυμπίων φασί, τὸν δὲ 
δεύτερον ἠρώων, τὸν δὲ τρίον [τοῦ σωτῆρος. Πλά- 
των Πολιτείᾳ" τὸ δὲ τρίτον) ὀλυμπικῶς τῷ σωτῆρί 

1ο. τε καὶ ᾿Ολυμπίῳ. 

Τριττύς. φυλῆς µέρος τρίτον. 
Τροπίδια, τὰ εἰς τρόπιν νεὼς εὐθετούμενα ξύλα, µε- 

ταφορικῶς δὲ καὶ ἐπὶ καταβολῆς εινὸρ καὶ ἀρχῆς πράγ- 
µατος, καὶ ὁ τόπος ἐφ᾽ οὗ τίθεται ἡ τρόπις' οὕτως 

15. Πιάτων. 
Τροφή, ὠντὶ τοῦ ἀγωγὴ καὶ παιδεία. καὶ τραφέν, 

ἀνεὶ τοῦ ἀχθδέν, παιδενθέν. ἐνίοτε δὲ καὶ ὁμοίως ἡμῖν" 
Πολιτείας" ϱ,ἐπιθυμοῦμεν δ' αὖ τρίτων τινὶ τῶν περὶ 
τὴν τροφὴν καὶ γέννησιν."' τροφὴν μὲν 7ὰρ βρῶμα καὶ 

20 πῶμα λέγει, γέννησιν δὲ τὰ ἀφροδίσια, ἐν δὲ ερίτῳ 
Πολιτείας" καὶ ὑπὸ τῷ σοφωτάτῳ Χείρωνι εεθραµ- 
µένοφ". ἀντὶ εοῦ πεπαιδευµένος, ἵνα μὴ ἐναντιῶται 
"Ομήρῳ πεπαιδεῦσθαι λέγονει τὸν Αχιλλέα παρὰ Χεί- 

ρωνι, οὐχὶ τιτράφθαι, 

B Τυραννεύσασαν, οὐ µύνον ευραννήσασαν, καὶ Πλάτων 
καὶ ἕτεροι τῶν παλαιῶν. 

Ῥυφώ», οὐ ἡ φλὺὸξ ἡ ἐκ τοῦ ἀέρος. ἆλλ’ ἡὶ ἐκ τῆς 
συστροφὴ πρὺ τοῦ ἐκπυρωθῆναι, ὡς 

Πιάτων ἐν Φαίδρῳ. 
νυ ΤῬυφῶνος πολυπλοκώτερον. Τυφὼν ὁ λεγό- 

µενος κεραυνωθῆναι ὑπὸ «Ιός. τούτου ποι- 
κιλώτερον. 

Τνφῶνος, πυφώδους δαίµονος. 

5, Ἐπάοπι ſere Photius, Εἰγπιοῖος. M., Suidas. Glossa refertur ad ΟΠορ, 
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Τωθάζων. χλευάζων, σκώπτων, διασύρων. 

1. 

Τδραν τέµνειν ἐπὶ τῶν ἁμηχάνων λέγεται. ἱστορεῖται 

γὰρ ὕδρᾳ τῇ ἐν 4έρνῃ ἱκατοντακεφάλῳ τυγχανούσῃ 
μαχύμενον Ἡρακιέα, ὡς τῶν τεμνοµένων αὐτῆς κε- 
φαλῶν ὠνεφύοντο πλείους, κελεῦσαι Ἰολάῳ ἐπικαίειν 5 
τὰς τεµνοµένας. 

Γπηνεἴς, ὑγκόν τι καὶ ζωῶδες ποιεῖς. 
᾽Τηνεῖς. νιὺς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφάλους λέγων οὐ µόνον 

αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούονεας τοῦτο δρᾷν 
πρὸς τὰ συγγράμματά µου ἀναπείθεις, οὐ καλῶς ιο 

ποιῶν.' Πλάτων Θεαιτήτῳ, 
Τηνῶν θρεμμάτων. καὶ ἔδοξέ µοι τοῦτο οὐκ ἂν- 

θρώπινον, ἀλλ) ῥηνῶν τινῶν μᾶλλον εἶναι θρεμµάτων."" 
Πλάτων Νόμων ἕ. 

Τμνεῖν, ὀδύρεσθαι, µέμφεσθαε, λοιδορεῖν, κατ᾽ εύφημι- ἰ5 
σμύν, ὡς ἐν α΄ Πολιτείας. 

ὙΤμνούντων" ὅτι ψιλῶς ἀντὶ τοῦ λεγόντων. Νόμων ς᾿ 
Πλάτων" »,φευδῆ φήµην ἡμῶν κατὰ θεῶν ὑμνούν- 
των. 

᾿Τμνοῦσι. λέγεται καὶ ἐξ ὀρθῆς λέξεως, καὶ 1ο 

κατ εὐφημισμὸν ἀντὶ τοῦ ἐπαιτιῶνται τὸ 
γῆρας, ὡς ἐν α Πολιτείας. 

΄᾿Υπάγειν. εἰς δίκην ἐνάγειν. 
᾿Υπ) αὐγάς. ὑπὸ τὸν ὄρθρον ἡ ὑπὸ τὸν πεφω- 

τισµένον ἀέρα. * 
Ὑπερήφανον ἀντὶ τοῦ καλὸν πάνυ. Πλάτων Γοργία. 

Ὑπερήφανος ἄνθρωπος ὁ ὑπέρφρων καὶ ἁλαζών" 
ὑπερήφανος δὲ παρασκευή ἡ µεγάλη καὶ θαυμαστή. 
Πλάτων ἐν Φαίδωνι: μὐπερήφανον γάρ µοι ἐδόκει 
εἶναι εἰδέναι τὰς ἱστορίας ἱκάστου."" ια 

τΑ. -- ἐν θεῶν σκενῇ Ἠπείαςς ἐν 
Θων σχηνή Cod. Ἐαναοί, ἐν θεῶν σκηνη Cod. Ρο, ἓν Φεάτρῳ ουπι Εἰγπιοοβίευ R. — 5. Phottus, Rtymol. Μ., 
Suidas. — Περὶ ψυχῆς! Fhocd. 96 Ἡ. — 6. Fhotius, Suidas. Conft. Schol. ad Phileb. 66 D. 09), 84.) οἱ ad Charm. 
167 A. 345 Ἐν 184 -- 8. Πολσεία) ΕΝ. 5883 H. — Verha seclusa ἀθναπί FPhotio, τοῦ σωτῆρος etiam Βαἱόπο, qui ἵπ 
verhis Platonis hahbet εὐν δὲ γ΄. -- Kadem Photius et Sutdas, additis καὶ τριετύαρχος ὁ ἄρχων. Conf. Schol. ad 
Polii. V. τς Α. (4881, 38.) -- Τριτύς Photus et Siida⸗ Τριτύς cum Codiee R. — 11. Photius, Rtymol. M. — 
15. Πιάτων] Lecgg. ΥΠ. sos Α. — 16, Photius, Etxmolog. ., Suidas, Zonaras. — 15. Πολιτείας) IV. 436 Α. -- 
30. τρίτω Πολικείας]) 984 0 — -α. ἠνανειῶται Ru⸗ terus: ἐναντιῶντιι Ubri. -- 19. Ἐοτί τεεράφθαι λέγυνει - - - οὐχὶ 
πεπαιδεῦσθαι, vel pro ἀέγοντε serihendum Λέων. -- 48. Ῥοιίμα, --- Πιάτων) Phacdr 338 Ἡ, — 37. Photius, Εἰγ- 
mol. Με, Suidas, Zonaras. — σο. Φαίδρω 330 Α. (841, 99.) Cont. Sehol. — 30. Eadem Photius εἰ Sulda- -- 
χ1. ποικιλότερον Cod. — 13. Photius, Etymol. M., Suidas. 

1. Conſ Schol. ad Uipp. wal. 200 A. 822 b, 300 ἐπιωθάξων legitur Αν. 304 B. — 2. Photſus, Suida-. Cont. 
8εμοὶ, ad Polii. IV. 430 Ε. (463, 5τ.) ⸗ τι Eadem Photius οἱ Suidas cumn Schol. ad Theaet. 160 C. 088, 30) -- 
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Ὑπέρου περιτροπή. ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ ποιούντων καὶ 

μηδὲν περαινόντων. 
Ἡπὶρ τὰ ἐσκαμμένα, ὑπὲρ τὰ µέτρα. ἀπὸ δὲ τῶν 

πεντάθλων ἡ µεταφορά. λέγεται δὲ ἀπὸ Φαῦλλου τοῦ 
πεντάθλου τοῦ Κροτωνιάτου εἰρῆσθαι, ὃς πεντήκοντα 

ποδῶν ὄὕντων πρότερον τῶν σκαμμώτων, πρῶτος αὐ- 
εὸς ὑπερέβαλε τοῖς πηδήµασι ταῦτα, ὡς τὸ ἐπίγραμμα 
λέγει τῆς εἰκόνος αὐτοῦ" 

Πέντ᾽ ἐπὶ πενεήκοντα πόδας πήῄδησε Φάῦλλος. 
"ο Αἰσκευσεν ὃ᾽ ἑκατὸν πἐντ᾽ ἀπολειπομένων. 

καὶ Πλάτων ἐν ᾧ ἡ ἐπιγραφὴ Ἀρατύλας, περὶ ὀνο- 

µάτων ὀρθότητος. 
΄περτερία. τὸ τῆς ἁμάξης πῆγμα. 
Ὑπηνέμια λέγοσιν ὡς ἡμεῖς.-- Πλάτων δὲ ὁ φιλόσο: 

1. φος ἐν Θεαιήτῳ ἀνεμιαῖα, καὶ ἸΜένανδρος «α- 

πτυλέῳ" ϱ, ἀνεμιαῖον ἐγένετο." 
Ὑπηνέμια καλεῖτι τὰ δίχα συνουσίας καὶ µίβεως. 

Σύνηθες δὲ λέγειν αὐτοῖς ἀνεμίδιον. Πλάτων ἐν 

Θεαιτήτῳ' ,]όνιμον ἀνεμίδιον τυγχάνει."' 

μι Ὑπό. Τὴν ὑπέρ πρόθεσιν τὴν ἐπάνω σχέσιν δηλοῦσαν 
πρὸς γενικὴν ἐκφέρονσαν ᾽Αττικοί, Έλληνες δὲ πρὸς 
αἰειατικήν. ὡσαύτως καὶ τὴν ὑπό. Πλάτων ἐν τῇ 
τοῦ Σωκράτους ἀπολογία' τά τε μετέωρα φρονει- 
σεὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα ἀνεξητηκώς."' καὶ αὖθις 

ἐν τῷ αὐτῷ λόγω" μζητῶν τὰ τε ὑπὸ γῆς καὶ τὰ 

ἐπουράνια."' 

"Τποκορίζεσθαι. πρὸς κύρην ἢ κόρον λέγειν 

ἀποσμικροῦντα. οἷον ἱππάριον, πατρίδιον. 

Φ. 

Φαινόμενα. Πλἰάτων Πολιτείας δεκάτῃ ἔφη" μφαινύ- 

μενα, οὐ μέντοι ὄντα γέ που τῇ ἀληθείᾳ.'' ἀνεὶ τοῦ, 
φαντασίων ἀποτελοῦνεα, οὐ μέντοι γε ὄντα. 

Φαληρικόν. ἰαπύδρομον ᾿4θήνησιν. 
Φάναι. ἐν αὐτῷ ὑπολαμβάνειν. τὸ δὲ λέγειν, 

ἑτέρῳ δηλοῦν. 
πΦαρμακχεία, κρήνη, ἐξ ἧς οἱ πίψοντες ἀπέθνη- 

σκον. ἔνιοι δὲ τόπον, εἰς ὃν ἀπάγονται ἐπὶ 

κόλασιν οἱ ἐπὶ φαρµακείᾳ ἁλόντες. 

κ. 

1. Photius, Suidas. Conſ. Ἀομοὶ, οὐ Theaet. 200 D. 04, 57.) οἱ οπου. ΥΠ. 30. — 

Φαῦλον. ἁπλοῦν, ῥᾷδιον, εὐτελές. 
Φαῦλον ἡμεῖς μὲν ἐπὶ τοῦ κακοῦ καὶ μοχθηροῦ τάσ- 

σοµεν, παρὰ δὶ Πιάτωνι καὶ τοῖς ἄλλοις ᾽Αττικοῖς 
σηµαίνει τὸ ἁπλοῦν καὶ ῥᾷδιον, καὶ τοῖς λοιποῖς. 

Φαῦλον, εὐ ἁπλοῦν. καὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ Αικυμνίῳ' 3 
μ Φαῦλον, ἄκομφον, τὰ μέγισς ἀγαθόν,'' ἁπλοῦν 
καὶ ἀπόνηρον λέγων. ἔσει δ᾽ ὅτε τίθεται καὶ ἐπὶ κα- 
ποῦ καὶ τοῦ τυχόντος. Πλάτων ἐν τῷ περὶ φυχῆς' 

»Φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, Κέβης, ζητεῖφ."' τεθεί δ' 
ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ τυχόντος, οἷον φαῦλον πρᾶγμα ἴσται ο 

τὸ τυχὸν πρᾶγμα. καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς τεθείη ὧν πρὸς 

τὸ οὕτω τυχόν. Πλάτων" »,πρᾶγμα ὃ᾽ ἴσται, ἂς 
ἔοικεν, οὐ φαῦλον οὐδὲ μικρᾶς δεόμενον ἀρεῆς." 
τάττοιεο δὃ) ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ μοχθηφοῦ, ὅταν ὧντι- 

διασεέλληται πρὸς τὸ σπουδαῖον, ὡς Πλάτων" ᾳ δοῦ- ι6 

1οε γάρ καὶ δεσπόται οὐδέποτ ἂν γένοιντο φίλοι, 
aud' ἐν ἴσαις τιμαῖς διαγενόµενοι φαῦλοι καὶ ὅπου- 
δαῖοι '' τεθείη δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ μεγάλου. Σοφοκλῆς 
αἰγμαλώεισιν' 

εἰ μικρὸς ὤν τὰ φαῦλα νικήσας ἴχω. Ἂν 
καὶ ἐπὶ τοῦ ῥᾳδίου. Πολιτείας δ" Καὶ φαῦλόν γε, 
ἔφη, ἴσως αὐτοῖς προσεάξοµεν. Καὶ τούτου ὅ- ἐγὼ 

ἔτι φαυλότερον."" 
Φειδωλίαν οὔ φασι δεῖν λέγει». ΓΠάτων. 

Φελλία. χωρία λεπτύγεια. ο 
Φέρε. Ἰσεέον ὕει πάντα τὰ παρακε]ενσματικὰ ἐπιῤῥή- 

µατα, τὸ φέρε, τὸ δεῦρο, τὸ ἔθιε καὶ τὸ ἄγε καὶ 
εἰς συμβουλευτικὰ ὑποτακτικὰ καὶ εἰς προστακεικἁ ουν- 

τάασονται. - -- Πλάτων ἐν Γοργία" , ἴθι δὴ καὶ τόδε 
ἐπισκεφώμεθα."' καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ" μἶθι δή µοιἍω 

ὠπόκριναι οὕτως." καὶ πάλιν ἐν Πολιτείας: νι αλλ) ἅγ 

ἐπειδὴ τεοῦτ ἀπετελέσαμεν, ἀναμνησθώμεν, πόθεν 

δεῦρο ἐξεεραπόμεθα." - - - τίθενται δὲ ἔστιν ὅτε τὸ 

ἄγε καὶ τὸ φέρε καὶ ἀσύντακτα ἐπιφερομένων ἐἔρω- 
τήσεων. Πλάτων ἐν Γοργία" φέρε δή: ἡ ῥητορικη χο 

περὶ τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα τ 

Φερεφώττα Πλότων μόνος" Φερσεφόνη καὶ ΓΠεροεφύνη 

οἱ λοικοί. Περόέφασσα δὲ ποιητικώτερον., 

Φηγοί. σπέρματος εἶδος. | 

ᾱ, Photius, Suidas Gonl. 
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Φθδύη. φθίσις ἐξ αἵματος ἀναγωγῆς. 
Φιεῦσαι, ἐπὶ τοῦ πατρὺς τίθησιν" ἐπὶ δὲ μπερὸς οὐκ 

ἔτι, ἀλλὰ γεννῆσαι. καὶ φιτύοντος ὑὁμοίως τοῦ γεν- 

νῶντος. 

σΦλαῦρον. πονηρόὀν. 
Φἱεγμαίνουσαν πόλιν. ἡ μεταφορά ἀπὸ τῶν ἑλκῶν 

τῶν διὰ φ]εγμονὴν κινδυνευύνεων ἐκρήσσειν. 

Φοιτῶν οὗ µόνον ἐπὶ τῶν εἰς διδασκάλους ἠόντων λέγε- 
ται, ἁλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπί τι ἕτερον συνεχῶφ. Πλά- 

κ των ἐν Φαίδων" πολλάκις µοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐν- 
ὑπνιον.' καὶ πάλιν ἐν Γοργία" εάν τις εἰς παλαί- 

στφαν φοιτήσας εὖ ἔχων τὸ σώμα." 

Φορμίσκοι. καλαθίσκοι. 
Φωρᾶν, ἐρευνῶν, ἐκζητεῖν 

Χ. 

"5Χαλαστραῖον. νίτρον, ἀπὸ Χαλάστρας, τῆς 
ἐν Μακεδονία λίμνης. 

Χαλεστραία λίμνη πρὸς τῇ Μακεδονία, ἐν ᾧ τὸ Χα- 
λεσεραῖον νίτρον, οὗ µέμνηται Πλάτων. 

Χαμαίζηλος. διφρίον μικρὸν ἢ ταπεινὸν σκιµ- 

αν πόδιον. 
Χαμεύνια. τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ότρωννύμενα. 
Χαραδριός. ὕςε, ἐπειδάν τι φάγῃ, ταχέως 

ἀναλίσκει ὑπὸ Βερμύτητος. ἔνιοι δὲ τοῦτον 
καλοῦσιν αἴθυιαν. : 

 Χάριν σοι ἔχω ἀντὶ τοῦ οἶδα Πλάτων Πρωταγόρα. 

Χαρίζεσθαι. κοινῶς μέν, ὥς οἱ πολλοί. ἰδίως 

δὲ ἐπὶ ἀφροδισίων ἡ ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ ὑπο- 
κατακλίνεσθαι" εἴτεσοι δεῖ χαρίζεσθαι. 

καὶ πάλιν" ἵνα σοι χαρίσωμµαι, 
αι Χειροσκόποι. οἱ τὰς χειροτονίας ἐπισκο- 

ποῦντες. 
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Χερφσιμαχίας Πλάτων Νόμων α. 

Χῆτις. σπάνις, ἔνδεια, στέρησις. 
Χθές, τὸ κατ ἀρχὴν ε ἀφελὼν λέγει ὁ Πλάτων. τὸ δ᾽ 

ἐχθὶς παρὰ τὸ ἐκθεῖν, ὃ ἐσει παρελθεῖν. ᾿ἸἹστέον δὲ 
ὅει ὁ μὲν Πλάτων προὔργον εἶχε τὸ κατέβην, τὸ δὲ : 
χθὲς πάρεφγον. 

Ἀθδονία, ἀνεὶ τοῦ σκοτεινή. Πολιτείας δεκάτῳω' ο, μὴ 

χδονίαν καὶ τραχεῖαν πορεύεσθαι ἆἁλλὼ λείαν καὶ οὐ- 

ρανίαν.'' ἀνθυποφέρει γὰρ τῇ μὲν εραχείᾳ λείαν, τῇ 

δὲ χθονίᾳ τὴν οὐρανίαν, ἀντὶ τοῦ λαμπράν. 1ο 

Χλιδή. ἔκλυσις καὶ μαλακία. εἴρηται δὲ ἀπὸ 
τοῦ ἐχλιάνθαι καὶ ἐκλελύσθαι ἀσθενείᾳ τοῦ 
Φερμοῦ. 

Χραίνειν, ἤγουν ἀποχραίνειν. παρὰ τοῖς ζω- 
γράφοις δὲ Ἀέγεται τὸ μὲν χραίνεν τὸ ι» 
χρώζειν διὰ τοῦ ῥαβδίου: τὸ δὲ ἀποχραίνειν 
τὸ τὰ χρωσθέντα ἐνοποιεῖν. 

Χρείη δὲ τὸ δίοι. Πλάτων Εὐθύφφονι: «πευσόµενοι 
τοῦ ἐξηγητοῦ τέ χρείη ποιεῖν."" 

ΧἈρυσῆ εἰκών. Ὥμνυον οἱ ᾽αθήνησιν ἄρχοντες, ἂν μὴ πο 
παρέλθωσιν ἐφ᾽ οἷς ἄρχουσιν χρυσῆν εἰκόνα αὐτῶν 
ἀναθήσειν ἐν ἄστει, ἐν Πυθοῖ, ἐν Ὀλυμπίᾳα. 

λρυσοχοεῖν. - - - κέχρηται τῇ παροιµίᾳ καὶ Πλάτων ἐν 

εἰ Πολιτείας λέγων μτί δὲ; ἡ δ' ὃς ὁ Θφασύμαχος, 
χρυσοχοεῖν οἴει τούσδε νῦν ἐνθάδε ἀφῖχθαι, ἀλλ οὐ αν 
λόγων ἀκονσομένους;'' ἄρξασθαι δέ φασι τὴν παροι- 
μίαν ἐντεῦθεν. ἔπεσέ εις φήμη ποτὲ εἰς τὸ πλῆθος 
τὸ ᾿Αθηναίων ὡς ἐν Ὑμηττῷ φανείη χρυσοῦ φῆγμα 
πολὺ καὶ φυλάττοιτο ὑπὸ τῶν ῥαχίµμων µυρµήκων. 
οἱ δὲ ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα ἐξέθεον ἐπ αὐτούς. ἄπρα- 0 
τοι ὅὃ᾽ ὑποστρέφαντες καὶ µάτην κεκακοπαθηκότες 
ἔσκωπτον ἀλλήλους λέγοντες ,, σὺ δὲ ᾧου χρυσοχοήσειν,"" 
ὅπερ δηλοῖ, σὺ δὲ ᾧου ψῆγμα πολὺ συ]λέξας καὶ 
χρυσοχοήσας πλουτήσειν. ἐχλευάζοντο δέ καὶ ὑπὸ τῶν 
κωμικῶν. Ἐὔβουϊος γοῦν ἐν Γιαύκῳ φησίν 15 
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ἡμεῖς ποτ ἄνδρας Κεκροπίδας ἐπείσαμεν 
λαβόντας εἰς Ὕμηττον ἐξελθεῖν ὅπία 

καὶ σιτί ἐπὶ µύρμηκως ἡμερῶν τριῶν, 
ὡς χρυσοτεύχτου φήγματος πεφηνότος. 

δλρωματίζειν Πλάτων Πολιτεία. 
Χντρέα, τὸν κεραµέα καὶ δημιουργὸν τῶν τοιούεων 

σκευῶν. καὶ Πιάτων ἐν Πολιτεία" χυτρεύς, κερα- 
μεύς' ἀφ᾽ ἑνὸς εἴδονς τῶν κεραµευομένων, τῆς χύτρας. 

Χωλή, ἀντὶ τοῦ ἀτελής. Περὶ ψυχής Πλάτων" νι ἀλλ) εἰ 

id ταύτη ἔσται χωλὴ ἡ φύσις." 

M. 

ψαιστά. οὕτως λέγονται τῶν σπλάγχνων κεκοµ- 
µένων εἰς λεπτὰ μετὰ ἄρτου ἀπαρχαί τινες. 

ψαλίδα, ἦν ἡμεῖς ἀφίδα φαµέν. Νόμων αῇ ' θήκην 
δὲ ὑπὸ γῆν αὐτοῖς εἰργασμένην εἶναι φαλίδα προµήκη 

15 λίδων πολυτίµων.' 

ψάμμος καὶ ἄμμος.- -- Πλάτων ἐν Φαίδωνι: νσή- 
θαγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὺς ἀμήχανος." 

έκτης, ὁ πόντα Φέγων. Πλάτων Πολιτεία. 

πρῆτται. ἰχθύων εἶδος, 
ο Ῥυκτήρ. ποτήριον μέγα καὶ πλατὺ εἰς Ψυχρο- 

ποσίαν παρεσκευασµένον. 
αρυκτῆρα Πλάτων Συµποσίῳ. ἴσει δὲ ὁ ψυκτὴρ σκεῦος, 

ἐν ᾧ διανίζονσι τὰ ποτήρια, μεστὸν ὕδατος φυχροῦ, 

ἢ ὃ λέγοµεν ἡμεῖς πρόχυμα. 

Ψυχαγωγ εῖν τὸ τέρπειν, οὐ µόναν ἐπὶ τοῦ ἑξαπα- 
τῶντα πιπρώσκειν. Πλάτων Φαίδρῳ. 

5. 

Ὥδε ἀντὶ τοῦ ἐνθάδε Πλάτων Γοργία. 
ὮὭδε. - -- καὶ Πλάτων που κέχρηται ἀντὶ τοῦ δεῦρο καὶ 

ἐνθάδε, 5 

9 µέλεε. ὦ µάταιε. ὦ δείλαιε. ἔνιοι δὲ, ὦ 
ἐπιμελείας ἄξιε, καὶ οἷον μεμελημένε. 

Ὄνθρωποι. - - -- καὶ ἔτι οἳ καταλογάδην χρῶνται τῷ 
τοιούτῳ, ὡς Πλάτων’ ,,ποῖ φέρεσθε, ὤνθρωποι;"' ἴστι 
γὰρ τὸ ἐντελές, ὦ ἄνθρωποι. 1ο 

Ὦ οὗτος. ὦ σύ. 

ἸΏργασμένος, μεμαλαγμένος. 
Ὡργασμένος ἀντὶ τοῦ µεμαλαγμένος, ἀναδεδευμένος. 

ὀργάζειν κυρίως τὸ τὸν πηλὸν ταῖς χεραὶ φύρειν. 

ἸὈΏὈρωπός. χώρα μεταξὺ Βοιωτίας καὶ τῆς ᾿ήτ-ι 
τικῆς. 

Ὡς, λίαν. Παρμενίδη" |, θαυμασίως ὡς δυσανάπειστον."' 
Ὡς αὔτως ἀντὶ τοῦ παραπλησίως καὶ κατὰ ταὐτὰ ΓΠλά- 

των Ἱππίᾳ g. 

Ὡς ἔοικεν. ὡς φαίνεται, ὡς δοκεῖ. * 
Ὡς οἷόν τε. ὡς δυνατόν. 
— * σ 
Ὦ τᾶν. ὦ οὗτος. 

5, Lex. Seguer. p. 118, 8. -- ο. Suldas. -- 7. Πολιτεία] Polit. ΕΥ. 421 D. 451, 19 ΟΕ Schol. — 8, Suidas. 
— Περὶ ψυχῆς Phaed. 71 E. — 11. Glossa iusiticia. — 14. Suidas. Pollux Χ. 40: ἴσει δὲ ή φαλὶς εἶδος οἰκοδομή- 
µατος κελ. -- Νόμων ῇ] 947 D. (084, 94.) Οἱ, Schol. — 16. Thomas Mag. — Φαίδωνι 140 Α. — 18. Lex. Seguer. 
ϱ. 146, 35, -- Πολιτεία ΙΧ. 5889 C. — 19. ζομί, Schol. πά Sympos. 191 D. (778, 6.) - Ψῆτται nos: ίστωι ευη 
Todies Β. — 12. Moeris. — Συμποσίῳ) 313 Ε. 787b, 38.) Ctf. Schol. 

1, Lex. Seguer. p. 116, 16. -- 2. Lex. Seguer. p. 110, 29. — ᾱ. Photius, Suidas. — Πιάτων] Prot. 338 D. - 
ὁ, Conf. Schol. ad Theaet. 178 E. (870, 30.), quocum consentit Suidas. — µάταιε. ὦ δείλαµε. ἔνιοι Οοάεκ: μάταιε. 
ἔνιοι R. — δ. Schol. Lucian. p. 188. lacoh. — 3. Πλάτων] Clitoph. 407 ΛΑ. — 15. Vide Μετρίως ὠργασμένος. 
— 1i2. Favorini Εε]. p. 498. Dind. — 16. Ὡρωπία legitur Gritia 140 Ἐ. - χώρα Cod. - 17. Suidas. — Παρμενίδη 
135 4. — 18. NMoeris. — 22. Conſ. Βεμο]. ad Apol. 305 C. (14, 549) 

, 

Reliquum est 4, quod ab initio Glossarii polliciti sumus, αἱ indicemus ordinem, (πο glossas 
in Codice Timaei sese excipiant. Est autem ο: 

4. Αἰξωνεύεσθαι. Ακταίνειν. ᾽Αμετασερεπεί. 

Αγαθοεργοί. "γος. "χαχοι. ᾽αλαξών. ᾽μόθεν γε ποθέν. 

"Αγαλμα. Ἄγροικος. ᾽Ακήρατοι. ᾽Αλευάδαι. Άμυνα. 
"Αγαμαι. ᾽Αγροκόμοι. Ακινάκης. "αἰίπεδον. ᾽αμϕιλαφές. 
᾽αγείρουσαν Αγχώμαλος. ᾽κέραιοι. ᾽Αλιτηριῶδες. ᾽Αμϕιθαλεῖς. 
γιστεύειν. αῑκίας. Ακκίζει λλόκοτον. ᾽Αμϕικτύονες. 
᾽αγίαν. ᾿Αἴσεωρ. ᾿Ακφοχειρίζεσθαι. ᾽Αλλοτριονομοῦντες. ᾽Αμηγέπη. 



᾿Ηναδῆσαι. 

᾽Ανάρσια. 

᾽Ανακηκίει. 
᾿Ανάπλεως, 
Αναεί. 

Ανατείνας. ’ 
᾽ανασχινδυλενθῆναι. 

᾿Ανάδαστος. 
᾽Αναπεμπάζεσθαι. 
᾽Ανακογχυλιάσαι. 

᾽ανδρηλατεῖν. 
Ἀνείλεται. 

᾽Ανιμᾶ. 
᾿Ανεργήσει. 

᾽Ανδραποδώδη τρίχα. 

᾽Ανδρείκελον. 
᾿Ανάρπαστοι. Avoo · 

γίαστοι.) 
᾽Αντικρύ. 
—— 

᾽ντωμοσία. 
αξων. 
᾿Απενιαυτίσαι. 
᾿Απέσβη. 
᾽Αποδιοπομπεῖσθαι- 
᾽Αποκναίειν. 
᾽Απόστολα, 
᾽Αποστοματίζειν. 
᾽Απόῤῥησις, 
᾽Αποτεθρνωμένοι. 

᾽Αποφράδες ἡμέραι. 
πρι. 

᾽Αργυρίς. 
᾿Αραρός. 

᾽Αργυφαμοιβόφ. 
᾽αργιλώδης γῆ. 

Αριστίνδην, 
αρνυσθαι, 

"αῤῥατον, 
αρτι. 

᾿Ασκωλίζοντες, 

Ασπαλιεύς. 
Arcio · 

᾽Ατεχνῶς. 

᾽ατενής. 

᾿τιμώφητος. 

᾿Ατίφου μοίρας. 

᾿Αευχῆσαι. 
Αὔην καὶ ξηράν. 

Αὐτίκα, 
᾽Αχαριστεῖν. 

᾿Αοτόξενος. 

Ῥιλτο. 

Β. 
Βάδην. 
Βαθεῖαν αὕλακα. 
Βάλλ’ εἰς µακαρίαν. 
Βάραθρον. 

Ἐδελυρός. 

Βέβηλοι. 

Βλάξ. 

Βλιμάζειν. 

Βένδις. 

Βλάτειν. 

Βράττειν. 

Βφερθυύμενος. 

Βωμολοχία. 

ΓΡ. 

Γεῖσα. 

Γελοῖον. 

Γεννηταί. 

Γενναῖος. 

Γκωμόροι. 
Γεωπεῖναι. 

Γην Ἀλομένην. 

Γρωματεύοντα. 

Γόητες. 
Γυμνοπαιδία. 

4. 

είγμα. 

Οείλης πφωῖας. 

ἀεκάζει. 

4ευσοποιόν. 
4ημοῦσθαι. 

Añuoe · 
4ημοποίητος. 
ήπονῦεν. 

Διανενεύκαμεν. 

ιαλαγχάνειν. 

4ιαττῶν. 

Διαμπερές. 

Οιατεῦρυμμένος. 

«ιαγείρειν. (4ιαγρά- 

φει.) 

Διακορής. 
4ιασφάξ. 

ιδαξάμενος. 

αμηθεῖν., 

«ιΦύραμβος. 

«ίκηλα. 

οίκη. 

Οικαιούμενοφ, 

ιπλόον, 

ιωκάθειν. 

ρύοχοι. 

Διωλύγιον. 

Φιωμοσία, 

ἀρόμοι. 

«4υσωπεῖσθαι. 

«4ωφροδόκοι. 
Ε. 

Ἑαντῷ. 
Ἐγκύρτια. 
Ἐδήωσαν τὴν γῆν. 

Ἐδίδαξα, 
Ἔδος. 

᾿Ενθράκτειν. 
Εἶεν. 
Εἰομένων. 
Εἰκάζων. 
Ἔλη. 

Εἴλησις. 
Εὐυφόωσιν. 

Εϊξασι καὶ Εἴκασι. 
᾿Ἐπαγγελίαι. ΙΕἰσαγ- 

γελίαι.) 

Ἐμαλακίσθη. 
Ἔμβραχυ, 

Ἐμπο]λέμια. 

Ἔναγχος. 
Ἔναυλος λόγος- 

᾿Εναγίζειν. 
᾿Ενδίκως- 

᾿Ενδοῦναι. 
᾿Ενεός. 
Ἔγκοτον. 
"Ἔνη καὶ νία. 
᾿Εντελεῖς. 
᾿Εγχρίματει- 
᾿Ενωμοτία. 

᾿Εἑαμβλοῦν. 

᾿Επαμφοτεφίσαι. ¶ Rẽ · 
αμϕφοεερίσαι.) 

᾿Εξάντη: 
᾿Εξετασμός. 

Ἐληγηταί 
᾿Εξομοφγγύμενος. 

Ἐξοσερακισμός. 

᾿Εξωμοσία, 

᾿Επαγωγαί. 

᾿Επετίμα. 

Ἐπιβολή. 
᾿Επήβοϊοι. 
"Επηλυς. 

᾿Επηλυγάζονεαι 

᾿Επάρας. 

᾿Επιβάδαι. 

᾿Ελδε- 
Ἐφυμνά. 
Ἔρμαιον. 
ρνοίτη. 
᾿Επεσφάλακεν. 
Ἐταιρίσεριαι- 
Ἔτνος. 

Εὐερκής. 
Εὐηνίως. 
Εὐθύναι. 

Εὐθὺ 4νκείου. 

Ἐὐρώς. 
Ἐφέται. 

"Ἔφοφοι. 
᾿Ετέγγυον. 

᾿Εχθοδοπόν. 
7. 

Ζειραί. 

Ζώπυρα. 

Ζυγομαχεῖν. 
Η. 

ν γάρ. 

"Ἠκιστα. 
"Ηδύς. 

Ηῖθεος. 
"Ἠμεδαπός. 

Ἠπίαλορ, 
Ἠπον. 
"Ἠσγαλλον. 
"Ἠτριον. 
Ἠτρον. 

Θ. 
Θαλλός. 

Θέρμη. 
Θαύματα. 
Θεηπολεῖν. 

Θεσμµοθέται. 

Θύλος, 

Θολώσαι. 

Θράετει. 

Θνηπολοῦσι. 

Θυήματα. 

Θυφανλεῖν. 

Θὔῶπερ. 

1. 

΄Ἴδιον. 

Ἰδίειν, 

Ἱεράτω. 

Ἱερομηνία, 
Ἱερομνήμονες. 

Ἵκεαρ., 

1009 

Ἱμᾶν. 
Ἰπνοπλάθαι. 
Ἰνδάλλεται. 

Ἱππαγρίέται. 
Ἰσοτελής. 

Κ. 

Καὶ τάχει ἴμεν. 
Κάκη. 
Καραδοκεῖν. 

Κατῆρεν. 

Κάταγμα. 
Καταβολή. 
Κατόπιν. 
Κεκόμψευται. 

Κεραμεικοὶ δύο. 
Κεφασβύλον. 
Κηφήνεσσι κοθουρ. 

Κίῤδηλον. 

Κινδυνεύει. 

Κλητῆρες. 
Ἀνύφος. 
Κοάλεμος. 

Κόλλαβοι. 

Κομφὸς λόγος. 
Κομιδῇ. 
Κοφυβαντιῶν. 

Κόρυδοι. 

Κορυζᾶν. 
Κοροπλάθοι. 

Κράδη. 
Κφραιπαλῶντα. 

Κρανίον. 

Κραυρύτερον. 
Κύαμεῦσαι. 
Κοιλοιδιᾷν. 

διῶν.] 

Χύρβις. 

Κύρτος. 
Κωμωδεῖν. 

Κωλαγρέται. 

4. 

Παμπτήρ. 

{αχεῖν δέκῃν. 

Αεία. 

αήξεις. 

αιδοἱόγοι 

ΐσπαι. 

αὖγη. 
υκαβηττός. 

Μ. 

Μανόν. 

Μέλος. 

1.7 

{Χνλοι- 
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Μέρµερος. 
Μεσεγγνωθέν. 

Μεταλαγχάνειν. 
Μεταποιεῖσθαι. 

Μετρίως ὠργασμένος 
ΜΜορμολυκεῖα. 

Μορμοφύτεει καὶ µ. 

Μοφρυχαία. 

Μουνυχία καὶ Ζεία. 

Μυδᾶν. 

Ν. 

Νεοθνής. 
Νεοτελής. 
Νεουργόν. 
Νῦν δή. 
Νυνί. 

Νῶ. 
Νῶϊν. 

5. 

Ἀεναγοί. 
Ἐύλων ἐρεφίμων. 
Ἐυστίδες. 

ο. 
Όα. 

Οἴναρα. 

"Όττα. 
Οὐκ ἄλλως π. 

Οὐκ ἔτως. 
Οὐκ ἐν ὑπονοίᾳ. 
Οὐχ ἥκιστα. 
"Οφλειν. 
Ὄχθας. 

Π. 

Παιανίσαι. 

Παιδουργία. 

Παλιναίρετα. 

Παλίμβολος. 
Παρακαταβολή. 
Παφαταχθείς, 

Παράστασις. 
Παρατενείᾳ. 

Πάρεσει». ' 
Παρίεμαι. 
Πάρνοψ. 

Παρνησός. 
Παρόν. 

Πατφούχου παρῦ. 
Παερονομούμενοι. 

Πάχνη. 
Πειρῶντα. 

Πέλανοε. 

Πέλτη. 

Πελάτης. 
Πενεστικόν. 

Πεφιαγειρόµενοι νε. 

Περιεῖπον. 

Πεττεία. 

Πιέθρο». 

Πλημμέλεια. 

Πνύξ. 
Ποικιλτική. 
Πομπή. 
Πόπανα. 

Πόρκος. 

Ποτνιώμενος. 

Πρανές. 
Πρόσχημα. 
Πρέμνον. 
Προσέπαισε, 

Πρὸς τὸ τής "γρ. 
Πρόβασις. 
Προβολή. 
Προτέλεια. 
Πρυτανεία. 
Πρῶ. 
Πυρῶν. 

Πύθιοι. 
8, 

"ρᾷ . 

"Ῥᾷδιον. 
'Ῥᾷστον. 
Ῥαψφδοί. 

'Ῥῆσις μακρά. 
Ῥπεραι. 
᾿Ῥικνόν. 
"Ῥύίμμα. 
"Ῥυμβεῖν. 

Σ. 
Σαρδώνιος γέλως. 

Σατυρικά ὁράµατα. 

Ζηκός. 
Σισύρα. 
Σκιωρῖται. 

Σκηπτόμενος. 
Σκολύθρια. 

Σμινύην. 
Σπαργῶσα. 

Σταθερά. 
Σταθερός. 

Σερυφνόν. 
Στερίφαι. 
Στέμφνλα. 

Στρατιά. 
Σερατεία. 

Σερατόπεδον. 

Συµβιβάσει. 
Συνέριθοι. 

Σνυνέµπορος. 
Σφαδάζειν. 
Σφενδόνη. 
Ζφεδανόν. 

Σφριγώντες. 
να 

Ζερόφιγγες. 
Σεύραξ. 

Ταινίας ἀναδούμενοι, 
Ταλασιουφγία. 

Ταλαντοῦσθαι. 
Τὰς ψυχὰς ἀποτεθρ. 
Τέγγων». 

Τίέγγεσθ. 
Τεθυμμένος. 

Τελεσθέντα. 
Τελεταί. 

Τέλος. 
Τέμπη. 

Τερθρεία.᾽ 

Τὴν λ1ῇξιν, 

Τί δῆτα ἔχων στρ. 
Τιμαλφέστατον. 

Τοπάζω. 

Τί μήν. 

Τραγικὴ σκηνή. 
Τρικύς. 

Τυφῶνος πολυπλον. 

Τωθάζων. 

R 

MDyvels. 

᾿Τμνοῦσι. 
᾿πάγειν. 

HDy αὐγάς. 
"Τπερτερία. 
"ποκορίκεσθαι. 

Φ. 

Φαληρικόν. 

Φάναι. 

λαλασεραῖον. 

λαμεύνια. 

Χαμαίζηλος. 
Χαραδριός, 

Χαρίζισθαι. 
Χειροσκόποι. 

Χῆτις. 

λλιδή. 
Χραίνειν. 

P. 

Veuoti 

Vit rexi. 

Vunrijo· 

3. 

Ὦ µέλεε. 
ὮὮ οὗτος. 

᾿Βγασμένος. 
Ἐορωπός. 
Ὡς ἴοικεν. 
Ὡς οἷόν τε. 
Ὦ τᾶν. 
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(Μαΐοτ aumerus paginam editionis ποβίτας, minor versum indicat. 
⸗ꝛignileat.) 

Littera ὃν addita alteram paginae partem 

βαρες. οἳ Αβάριδος τοῦ Ὑπερβορέου ἐπῳδοί. 348, 
96, ---᾽4βάρεδος τοῦ Ὑπερβορέου διήκονσε Πυθαγό- 

ρας. 97h, 39. (Suidas: βαρις, Σκύδης, Σεύθου 

φἱόρ. Συνεγράφατο δὲ χφησμοὺς τοὺς καλουμένους 
Σκχυθικοὺς καὶ γάµον Ἔβρου τοῦ ποταμοῦ καὶ καθαρ- 

: μοὺς καὶ Θεογονίαν καταλογάδην καὶ Απόλλωνος ἄφι- 
ἔιν εἷς Ὑπερβορέους, ἐμμέτρως. κε δὲ ἐκ Σκυῦῶν 
εἰς Ἑλλάδα. Τούτου ὁ μνθολογούμενος ὀϊστὸς τοῦ 

πετοµένου ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος µέχρι τῶν Ὑπερβορέων 
Σχυθῶν. -- - Φασὶ δὲ ὄτι λοιμοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν 
οἰκουμένην γεγονότος, ἀνεῖλεν ὁ ᾽Απόλλων µαντευο 
µένοις Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις τὸν ᾿Αθηναίων ὅῆμον 
ὑπὲρ πάντων εὐχάς ποιήσασθαι. Πρεσβευοµένων δὲ 
πολλῶν ἐθνῶν πρὸς αὐτοὺς καὶ "4βαριν ἐξ περβορέων 

πρεσβευτὴν ἀφικέσθαι λέγουσι κατὰ τὴν ερίτην Ὀλυμ- 
πιάδα.) 

Αβδηρίτης. «ημόκρπος ὁ ᾽βδηρίτης. 998, 35. — 
Πρωταγόρας Αβδηρίτης, {098, 0. 5391b, δ. 998, 

᾽Αγαθοκλῆς. μονυσικὴν δὲ ᾽γαθοκλῆς ὁ ὑμέτερος 
αν ο, ᾿Αθηναῖος) πρόσχηµα ἐποιέσόατο, μέγας ὢὤν σο- 
φιστής. 157, 11. -- ᾽γαθοκλέους µαθητὴς «ἱά- 

ων. 354, 3Ί. — Πυθοκλείδους µαθητὴς γαθο- 

µυρίοις. Ti, 30 --23. --- ἵν' αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέ- 
ραν τέχνην (aAcatho loquitur) τιµήσω, ---ποιητὴς ο 

Φεὸς (Ἔρως) οὕτως ὥστε καὶ ἄλλον ποιῆσαι. 788, 

90-23. --- Αγάθω», τραγωδίας ποιητής. 9088, 
11--1θ. -- ᾽αγάθωνες. 78988, 14. 

Αγαμέμνων, 180), 39. 38. 418, 32. 9Η, 14, 8398, 
4. — Κινδυνεύει τοιοῦτός τις εἶναι ὁ Αγαμέμνων, 
οἷος ἂν δόξειεν αὐτῷ διαπονεῖσθαι καὶ καρτερεῖν, 

τέλος ἐπιτιθεὶς εοῖρ δόξασι δι ἀρετήν. σημεῖον δ᾽ 
αὐτοῦ ἡ ἐν Τροίᾳ μονὴ τοῦ πλήθους τε καὶ καρτερίας. 
ὅτι οὖν ἀγαστὺς κατὰ τὴν ἐπιμονὴν οὗτος ὁ ἀνήρ, 
ἐνσημαίνει τὸ ὄνομα, ὁ ᾽Αγαμέμνων, 194, 30 -44. 
— ὁ ἐπὶ Τροΐαν ἀγαγὼν τὴν πο]λὴν σερατιάν. 33, 6. 
— Ὅμηρος ἐποίησε τὸν ᾽Αγαμέμνονα διαφερόντως 
ἀγαθὸν ἄνδρα τὰ πολεμικά. ΤΤΟἩ, 3, 4. -- Παγγέ- 
λοιον σερατηγὸν Αγαμέμνονα ἓν ταῖς εραγωδίαις 
Παλαμήδης ἑκάστοτε ἀποφαίνε. 50085, Ἡ-- 10. --- 
τὴν τοῦ ἐνυπνίου πομπὴν ὑπὸ «ιὸς τῷ ᾽Αγαμέμνονι 
(οὐκ ἐπαινεσόμεθα). 45, 18. --- ᾿Οδυσσεὺς λοιδοφεῖ 
τὸν ᾽Αγαμέμνονα. 518, 42. — Αἴγισόθος ὁ ᾽4γα- 
µέμνονα κατακτείνας. 64, 19. --- τὴν ᾽Αγαμέμνο- 
νος ψυχὴν ἴχθρᾳ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διὰ τὰ 

πάθη ἀετοῦ διαλλάξαι βίον. 5939 Εν, 45. 
κλῆς. 918, 18. 

Αγάθων, Ροτκοπα Symposti. — παρεκάθηντο δὲ αὐτῷ 
(Προδύιῳ) ἐπὶ ταῖς πλησίον λίναις Παυσανίας τε ὁ ποιµηθέντες οὐκέτ) ἀνέσεησαν. 86{, 6--θ. 
ἐκ Κεραµέων καὶ μετὰ Παυσανίου νέον τι ἔτι µειρά- Αγήνωρ ὁ Ποσειδώνος καὶ 4ιβύης, Κάδµου πατήρ. 999, 
κιον, ὦς μὲν ἐγώμαι, καλόν τε κἀγαθὸν τὴν φύσιν, 4. — ᾽Αγήνορος καὶ Τηλεφάσσης υἱὸς Κάδμος. 

τἡν ὅ) οὖν ἰδέαν πάνυ καλός. ἴδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα 957, 15, -- Εὐρώπη ἡ ᾿Αγήνοφος. 948, 96. -- 
αὐτῷ εἶναι ᾿γάθωνα, καὶ οὐκ ἂν θαυμάξοιμι, εἰ Φοῖνιξ ὁ ᾽γήνοφος καὶ Μερόπης. 9668, 80. 
παιδικὰ Πανσανίου τυγχάνει ὤν. 1568, Τ--13. cont. ᾽Αγις. ἄλλα ὀνόματα σερατηγὸν σηµαίνει, οἵον ᾽άγις 
T8b, 3δ. --- Παίδων ὄντων ἡμῶν (Apollodorus Ἰο- καὶ Πολέμαρχος καὶ Εὐπόλεμος. 194, 9. 

quitur) ἔτι, ὅτε τῇ πρώτη τραγωδίᾳ ἐνίκησεν Αγά- ᾽αγις, ᾿Αρχιδάμον καὶ 4αμπιδοῦς υἱός. 39998, 35. 849, 34. 
θων, τῇ ἑστραία ἢ ᾗ τὰ ἐπωίκια ἔθυεν αὐτός τε Αγκών, τόπος ἐν τῇ Μέμφιδι. 964, 15. 
καὶ οἱ χορευταί, (ἐγένετο ἡ συνουσία αὕτη]. 698, Αγλαΐῖων. 4εόντιος ὁ ᾽Αγλαίωνος. 4688, 55. 
10-43. --- ἡ δὲ σὴ (σοφία) — Agatho αρροβαίατ -  ᾿Αγλαοφῶν, ζωγράφος, ᾿Αριστοφῶντος καὶ Πολυγνώτον 
λαμπρά τε καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα, ἤ γε παρα πατήρ. 2414, 10. 206, 19. 905, 37. 
σοῦ νέου ὄντος οὕτω σφύδρα ἐξέίαμψε καὶ ἐκφανὴς Αγρα. τὸ τῆς "γρας (Αγραίας). 7948, 6. 973, 5. 

ἐγένετο πρώην ἐν µάρτυσι εῶν Ἑλλήνων πλέον ἢ τρισ- 1001, 38. 

᾽Αγαμήδης καὶ Τροφώνιος οἱ δειµάμενοι τὸ Πυβοῖ τοῦ 
Φεοῦ τέμενος, εὐξάμενοι τάς κράτιστον αὐτοῖς γενέσθαι, 
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᾽αγραία "4ρτεμις. 961 8, 36. 975, 3. 
"Αγραυλος. ᾽Αἰκίππη "άρεος καὶ ᾽4γραύλου τῆς Κέ- 

κροπος θυγάτηρ. 9618, 45, 
"άγρων ὁ "τυος, Τοῤῥηνοῦ πατήρ. 9381, 35. 
᾽αγυιεύς. Απόλλων ᾽αγνιεύς. 8Η), 9. 
᾽Αγχιῤῥόη, Αἴγυπτος ὁ Βήλου καὶ ᾽Αγχιῤῥόης τῆς 

Νείλου. 9481, 81. 

”αγχιῤῥόη. Πενθίιου καὶ ᾽Αγχιῤῥόης ᾽νδρόπομπος. 
900, 15. 

᾽Αδείμαντος, persona dialogi, qui inscrihitur Παρμε- 
vione, Γιαύκωνος ἀδε]φόᾳ, ᾽Ανειφῶντος τοῦ Πυρι- 
λάμπους αἀδελφὺς ὁμομήτριος. Το, Ἱ-- 14. 

᾽αδείμαντος, persona dialogi, qui inscribitur Πολι- 
τεία, 9468, 1. — ᾽Αδείμαντος, ὁ Αρίσωνος, οὗ 
ἀδελφὸς Πλάτων. 18, 1. -- ᾿Αδείμαντος, ὁ τοῦ 
Γλαύκωνος ἀδελφόςᾳ. 394, 15. 4368, 7. 442, 4. -- 
Πιάτων, Γιαύκων, ᾿Αδείμαντος. 941, 14. -- παῖ- 
δες ᾿Αρίστωνος appellantur Adimantus οἱ Glaueo 

4088, 34. 
᾽αδείμαντος. τὼ ᾽Αδειμάντω ἀμφοτέρω, ὃ τε Κή- 

πιδος καὶ ὁ 4ευκολοφίδονυ. 1068, 18. De Leucolophi- 

dao ſilio οἵ. 972, 38-33. Χεπορᾶ, Hellen. I. 4, 34. 
Βομο]. ad Aristoph. Ran. 1561. 

"4δμητος, Εὐμήλον πατήρ. 900, 17. -- Alxnoris ὑπὲρ 
᾽αδμήτου ἀπέθανεν. 189. 43. 909, 2217. -- σκόλιον 
εἰ 4ὅμητον ᾿Μθήνησιν ἐν τῷ πρυτανείῳ παρὰ πύ- 
τον ἤδετο. 9068, 3ν. 

Αδράστεια. 9980, 4-41. — προσκυνῶ ᾽αδράστει- 
αν. 473, 2. -- Θεσμὸς ᾿ἠδραστείας. 808, 14. 

"4 δραστος. ὁ µελίγηρυς. 8/3), 35. 

᾽αδώνιδος κήποι. 8{0, 8. 900, 360 --.38. 972b, 10-14. 

᾽αζάης. 4658, 48. 
᾽Αθαμαντία, ἡ. 990, 5. 

᾽αθάμας. 9948, 35. 990, 6. --᾽αθάμαντος γυναῖκες 
Νεφέλη καὶ Ἰνώ. 9348, 94. -- ᾽᾿4θάμας τὴν Τίω 
ὠνόμασεν. 9298, 15 --30. — οἱ τοῦ ᾽αθάμαντος 
ἔκγονοι. 316), 34. 

᾽αθηνᾶ. 1908, 24. 19680, 36. 43. 590, 94. 61), 30. 
895, 30. 998, 50. 938), 9. -- αθηνᾶς ὄνομα. 
«97, 1-18. --Ἰαθηνᾶ, Αἰγυπτισὶ ΝΟ. Τ06), 
14. — γεννᾶται ἐκ «ἱὸρ κεφαλῆς αθηνα, 948, 13. 
— 4ιομήδει φηαὶ τὴν ᾿4θηνᾶν "Όμηρος ἀπὸ τῶν 
ὀφθαὶμῶν ἀφελεῖν τὴν ἀχλύν. 398, 96. -- τὴν τῶν 
ὕρχων καὶ σπονδών σύγχνοιν, ἣν ὁ Πάνδαρος συνέ- 
τεεν, δὲ ᾿4θη»ᾶςᾳ τε καὶ «4ιὸς γεγονέναι. 44938, 31. 
- "Ἠφαιστος καὶ ᾿4θηνᾶ. 61320, 383. -- "Ἠφαι- 
στος καὶ ἡ σύντεχνος. 99880, 17. -- ᾽αθηνᾶς καὶ 

Ἡφαίστου οἴκημα κοινόν. 159, 10. — Προμηθεὺς 
κλέπτει Ἡφαίσεου καὶ ᾿4θηνᾶς τὴν ἔνειχνον σοφίαν 
σὺν πυφρί. 109, 5. 12. -- Ἡφαιστος κοινἠν καὶ ᾿4θη- 
»ᾶ φύσιν ἔχοντες µίαν ἄμφω λῆξιν τήνδε τὴν χώραν 

(Αι σαπα) εἰλήχατον. 7448, 32-31. — τὸ ᾽αθηνᾶς 
Ἡφαίστου τε Ἱερόν. Τ458, 39. -- Αρης καὶ ᾿4θηνᾶ. 

ΟΝΟΜΑΡΤΙΟΌΜ ΡΙΑΤΟΝΙΟ ΜΗ. 

6788, 534. -- ἡ Σκιρὰς ᾿4θηνᾶ. 949, 6. -- ᾿4θη- 
να φφρατρία. 150, 8. 9091ν, 7. — Φεὺς πολιοῦχος καὶ 
᾿αθηνᾶ. 673, 15. -- ᾿4θηνᾶ, ἡ παρ ἡμῖν κόρη 
καὶ δέσποινα. 618, 7. 949), 17. -- πέπλος τις ἀνή- 
Ίετο τῇ ᾽αθηνᾷ. 93958, Β. -- ᾿αθηνᾶς ἱσεουργία. 
780, 3δ. -- Μαρσύας ὁ πρῶτος μετὰ ᾿4θηνᾶν αὐ- 
λῶν εὑρετής. 925, 10. -- ᾽Αθηνᾶς ῥιφάσης τοὺς 

αὐλοὺς διὰ τὸ ἐνασγημονεῖν αὐτοῖς. 9608, 17. — 
πόρνυδοι Γῆς καὶ ᾿4θηνᾶς Ἱεροί. 903, 9. -- τῆς 
᾿Αθηνᾶς τοὺς ὀφθαλμοὺς οὐ χρυσοῦς ἐποίησεν ὁ 
Φειδίας οὐδὲ τὸ ἄλλο πρόσωπον οὐδὲ τοὺς πόδας 
οὐδὲ τὰς χεῖρας, ἀλλ ἐλεφάντινον. 8928, 37. — 

"Ἔφμιππος ἐν ᾿4θηνᾶς γοναῖς. 8/3, 33. 

αθήναζε, 30, Β. Τί, 1. 84), 1. 6. 846), 93, 806, 
Φ, 9τ2, 30--34. -- ᾿4θήναζε, οὗ τῆς Ελλάδος 
πλείστη ἐσεὶν ἐξουσία τοῦ λέγειν. 22010, 413. 

᾿αθῆναι, αἰ. 8ἱ8, 3. 849311, 43. 840, 27. 849, 19. 
998, 15 937), 81. 940, 35. 960, 19. 42. -- τρία µόνον 
ἔτη τυραννὶς ἐγένετο ἐν ᾿αθήναις. ΣΤ48, 1θ.-- µέγα 

φφονοῦσιν αἱ ᾿4θῆναι. 598, 30. -- Αἰγέως βασιλεύοντος 

᾿αθηνῶν. 930, 30, -- Μίνως Αθήνας πολεμεῖ. 925, 
ὤδ, --τὸ πρνεανεῖον τῆς σοφίαφ. 160, 47. - ἡ εραγῳδία 

πάνυ παλαιὸν τῆςδε τῆς πόλεως εὕρημα. 400, 3--θ. 

Αθηναία. νῦν µοι ἔδοξας ὥσπερ τοῦ τῆς 4θηναίας 
νόμου πφοαύλιον σεοµανλῆσαι. 203, 5. 

᾽αθηναίη φρατρία. 120, 6. 
Αθηναίοι. , 5. 2, 18. 14, δ. 18Η, 360. 36, 20, 40. 

27b, 39. 38, 8. 10. 14. 98Η, δ. 301, 3. 4. 39, 90. 
36, 4. 398, 14. 49 b, 98. 62h, 20. 63, 10. 149), 
43. 108, 8. 199, 44. 100, 8. 9. 1618, 18. 22418, 19. 

22008, 8. στ. 233, 40. 3Η 80, 54, 21Η, 11. 17. 36. 
250. 13. 960, 14. 48. 305, 14. 308, 80. 33. 9060. 

42. 307, 8. 7. 11. 20. 3108, 19. 319, 18. 319), 39. 
a1. 3413, 16. 42. 3190, 22. 314b, 11. 316, 30. 317, 
5. 14. 40. 3419, 21. 3908, 4. 322, 12. 3998, 40. 398, 
18. 333, 21. 901, 21. 35. 337h, 4. 398, 5. 350b. 
«3. 365, 11. 378, 8. 9. 20. 44. 380, 2. 15. 10. 3808, 
7. 988,1. 547 ος 13. 549 b. 6. 12. 30. 570, 20. 579 b, 
2u0. ὅτου, 44. 40. 576, 7. 707, 81. Ἴ08υ, 3δ. 37. 
Τη, 5. Τ8ὰ, 41. Ἴ88υ, 26. 8498, v. 844, 31. 
8601, 4. 867, 3. 9. 22. 30. 804, 94. 805, 22. 37. 
90, 4. 917b, 21. 918, 30. 924b, 2. 925, 87. 

925 b, 3. 12. 926b, 14. 92 b, 33. 9998, 8. 995, 
28. 936, 17. 937b, 12. 9939, 98. 941, 14. 943, 39. 
9431, Ἱ. 946, 7. 941, 17. 33. 948, 18. 960, 31. 
20. 98. 80. 44. 9008, 2. 9618, 88. 960, 17. 9658 
24. 908, 10. -- ὁ Αθηναίων δῆμος. 998, Ἱ. 11. 
9Η, 15. 946, 39. 44. 919, 16. 898, 14. - ὦ ἄνδρες 
᾽αθηναῖοι. 10, 4. 10.39. 108, 13. 24. 11, 20. 41. 
εν, 35. 13, 1. 9. 36. 190, 10. 40. 13, 4. 198, 6. 
24. 14b, 3. 35. 10, 37. 100, 21. 21. 16, 16. 168, 
4. 4. 17. 11, 15. 80, 1118, 17. 51. 18), 7. 14. 38. 

19, 1. 2. 14. 19), 4. 4. 6. 18. 90, 1. 4. 900, 17. 
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— Αθηναῖοι αὐτόχθονες, παῖδες Γῆς καὶ ᾿Ηλίου. 
903, 45. -- εὐπρόσωπος ὁ τοῦ µεγαλήτορος δῆμος 
Ἐρεχθέως, 398, 18. -- 4θηναῖοι τρία ἔτη ἐτυραννεύ- 
Φησαν ὑπὸ Ἱππίου. 3740, Β. -- Σόλων Αθηναίων 
νομοθέτης. 964, 30. -- θηναίοις οὐκ ἴστι Ζεὺς 

πατρῷος ἀλλὰ ᾽Απόλλων πατρῷῶος, Ζεὺς δὲ ἔρκειος καὶ 

φφάτριος καὶ ᾿Αθηναίη φρατρία. 109, 1--θ. -- «4ιὸς 

ἦν ἐπώνυμον παρ ἀθηναίοις ὁ φίλος. 8131, 16. 
— διετὰ τὰ µυσεήρια παρ Αθηναίους. 913, 33-- 
43. -- τὰ Πφωταγόρου βιβίία ἐκαύθη ὑπ' ᾿4θη- 
γραίων. 9038, 18. -- Πρόδικος τελευτᾷ κώνειον πιὼν 

ὑπ' Αθηναίων. 908, 90. -- ἡ δηναίων πόλις 
μεγίστη καὶ εὐδοκιμωεάτη εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν. 16, 
21, -- δηναῖοι φιλομαθεῖς. 401, 8. -- ἀθη- 
ραΐίων πόλις φιλόλογος καὶ πολύλογοφ. 089, 34, -- 
᾿Αθηναῖοι πολυλόγοι. 9Η, 47. -- αθηναῖοι τρα- 

Ἰωδίας ἐμπειρότατοι. 3098, 4. — τὰ νεώρια καὶ τὰ 
τείχη τὰ Αθηναίων καὶ ἡ τῶν λιμένων κατασκενὴ 

ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονε, τὰ ὅ ἐκ τῆς 
Περικλέους. 218, 1--8. — ἀκούω Περικλέα πεποιη- 

κέναι Αθηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ λάλους καὶ 

φιλαργύρους εἰς µισθοφορίαν πρῶτον καταστήσαντα. 

248, 19-31, — οἱ Αθηναῖοι Ἰωνές ποτε ἐκλή- 
Φησαν. 99, 2. — Αθηναῖοι οἱ Ἐφέσιοι τὸ ἆρ- 
χαϊον. 360, 30. 

᾽ΑΦηναῖος (οἰνί Αἰποπίοηκίκ). 16, 21. 141980, 49, 1211, 
16. 1968, 36. 20118, απ. 4998, 51. 8Η, 10, 39. 

5095, 18. 8928, 4. 8903, 3. 9408, 0. 4. 908), 13. 
9316, 10, 937 h, 6. 940, 33. 

᾽θηναῖος Εένος, persona dialogi, qui inseribitur 
Νόμοι, item Epinomidis. Plalonem esse docet Scho- 
liastes 9380b, 44. — 9939, 4. 

Αθήνη. Ἐφιχθόνιος ὁ Ἡφαίστου καὶ τῆς Αθήνης. 
958, 13. 

αθήνηθεν, 888, 17. 8468, 5. 8008, 19. 9911, 4. 
Ἀθήνησιν. 3418, 6. 867b, 17. 808, 8. 879, 14. 894, 

5. 18. 9068, 28. 917, 1. 922, 32. 99328, 35. 99308, 

“ο. 901, ος. 9493, 7. 944b, πο. 947, 16. 38. 908, 
33. 908, 54. 964 b, 39. 8671, 14. 

"άθως διορυττόµενος. 576, 8. -- ὁ 4θως ἐπὶ ἕπτακο- 
σίους σταδίους ἕως ἠήμνου σκιάζει. 948, 40. 

Αἰακός, «4ιὸς υἱός. 30413, 3. 7. -- ὁ τῆς Αἰγίνης υἱός. 
2038, 386. — Ζεύς - Αἴγινα" Αἰακός- Ἐνδηίς' Τε- 

λαμών - Περίβοια. 918), 320. -- Πηλεὺς ὁ Αἰακοῦ. 
64, 24. -- ὁ Αχιλλέως πάππος αἰακός, 898, 38. -- 
ἡ Αἰακοῦ πατρὶς Αἴγινα. 3948, 14. -- Αἰακός, 
δικαστὴς ἐν ᾿άιδου. 248, 3δ. 35180, 8. Ἱ. 32098, 
10. 96. 

αἰαντὶς φυλή. 8968, 34. 9116b, 21. 919, 59. 994, ϐ. 
9680, 10. 

Αἰαντόδωρος, ὁ ᾽Απολλοδώρου ἀδελφός. {8, 18. 
αἴας, ὁ Τελαμῶνος. 348, 42 181, 35. 39. 45. 907, 6. 

490, 19. 9208, 33. -- Τελαμών - Περίβοια. Αἴας - 

ΡΙΑΤΟΝΙΟΟΜ. 

Τέκμησσα" Εήρυσάκης. 8188, 84. -- αἴας «Πιογενὴς 
Τελαμώνιος. 307, δ. -- 4 ἴας σιδήρῳ ἄερωτος. 790, 
8η. 9198, 10. — τὴν Αἴαντος τοῦ Τελαμωνίου 

φυχἠν ἑλέσθαι ἀέοντος βίον, φεύγουσαν ἄνθρωπον γε- 
γέσθαι, µεμνημένην τῆς τῶν ὅπλων κρίσεως. 098 h, 42. 

Αἴας ὁ οκρός, δρᾶμα Σοφοκλέους. 996, 36. 
αἰγεὺς ὁ Πανδίονος βασιλεύων ᾿Αθηνῶν. 930, 39. 94. 

— Θησεὺς ὁ Αἰγέως καὶ 4ἴθρας. 940, 19. 
αἰγηῖς φυλή. 88, 18. 910, 20. 923, 19. 9088, 34. 
Αἴγινα, νῆσος. 318, 1. 570 b, 40. 831), 19, 8980, 9. 

— τὸ πορθμεῖον ἐξ Αὐγίνης ᾿Αθήναζε δύ᾽ ὁὀβολοί. 

215hb, 99. — Αἴγινα, νῆσος τῶν Κυκλάδων, 918), 

98. — Αἴγινα, ἡ Αἰακοῦ πατρίς. 9548, 4δ. — 

οἱ ἐν Αὐγίνη νύκεωφ περιόντες ὀψὶ ὁδοῦ. 3208, 

43. — Θεογένης ἐν τῷ περὶ αἰγίνης. 889338, 10. 

Αἴγινα, ἡ Αἰακοῦ µήτηρ. 30319, 38. — Ζεύς - Αἴγινα" 
αἰακός. 9/8), 90. 

αὐγινῆται. 890, 3. 
808, 15. 

Αἴγισθος, ὁ ᾿ Αγαμέμνονα ἀποκτείνας. 6ὲ, 19. -- Θνέ- 

στης Πελοπίᾳ τῇ θυγαερὶ µιχθείᾳ, ἐξ ὧν Αἴγισθος. 
913, 14. 

Αἰγυπτιακός, ἡ, όν. αἱ Αἰγυπτιακαὶ μέθοδοι ἐν 
πολλαπλασιασμοῖς καὶ μεριαμοῖς. 99ἱ, 44. -- τὰ Ma-- 
»εθὼ Αἰγυπειακά. 941, 43. 

αὐγύπτιοι. 118, 33. 810, 27. 43. 93Η, 40, 941, 4]. 

947b, 5. 948), 81. — μὰ τὺν κύνα τὸν Αὖγν- 
πτίων θεόν. 304, 80. -- ἡ τῶν Αἰγυπτίων τέχνη 

τοῦ καθιερῶσαι πᾶσαν ὄρχησιν. 619, 55-51. — αἲ- 
γυπτίων πανουφγία. 597, 19. 

Αἰγύπτιος, α, ον. ὁ Πρωτεὺς ὁ Αἰγύπτιος σοφι- 

στής. 1433, 41. -- Αἰγύπτιαι Θήῤαι. 815, 33. -- 
Ααἰγύπτιοι λόγοι. 8108, 13. 

Αἰγυπτιστί. 706b, 15. 

Αἴγυπτος ὁ Βήλου καὶ ᾽Αγχιῤῥόης, 948), 30. -- αἵἴ- 
Ίυπτοι. 382, 33. 

Αἴγνπτος (ἡᾗ χώρα). 3458, 80. 9605, 19. 9798, 36. 

3τ. 98080, 18. 5018, 35. 6298, 3τ. 706, 43. 706b, 
9. 708, 5. 741, 4. 810, απ. 33. 991 8, 9. 35. 948, 
59. 948), 30-34. -- τὸ τῶν κατὰ τὴν 4ἴγυπτον 
φιλοχρήµατον. 367, 6. ΟΙ. 59, 19. -- τὰ ἐν αἲ 
γύπτῳ νενοµοθετηµένα. 5060, 10-41. — οἳ ἐν αἲ- 
γύπτῳ ταριχευθέντες. 1, 40. -- περ Αἴγυπτον 
οὐκ ἔξεστι βασιλέα χωρὶς Ἱερατικῆς ἄρχειν. 4098, 7. 

1045 

— ᾿Ανδρομήδης ὁ αἰγινήτης. 

— αἴγυπτος Ἱκανῶς κέκτηται τὸ κάλλος τῆς θερι- , 

νῆς ὥρας. Τ08, 19. -- ἡ ἄνω 4ἴγυπτος. 947), 3τ. 
“αιδης. 98, 10. 15. 991, 6. 84, 31. 195: 10. 33. 44958, 

5. 19. 55, 40. 236, 21. 496), 58. 437, 3. 498, 2. 

666, 11. 901, 11. -- ὁ ϊδης, σοφιστής. 903 3. -- 
ες 4ιδου (τόπον ἀειδῆ] ΜΗ, 45. -- τοῦ ἀειδοῦς τε 

καὶ 4ιδου Alb, 30. — εἰ Αιδου. 388, 38. 356 

δ- 36, 19. 54, δ. 14. 17. 951, δ. 505, 97. 5389, 44. 
τες, 14, τὰ, 4. 8603. 3. — ἡ εἰ 4ιδου πορεία. 
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57, 3. -- ἐν 4ιδου 358, 140. 86b, 14. 57, 38. 
449, Ν. 530, 90. 191), 22. 908, 14. 19. 99. 905, 
25. 510, 12. 529h, 1δ. 0588], 2. 600, A. 658), 
94. 20. 606, 38. 7780, 3. 9381), 31. 34. 30. 900, 
37. -- τὰ ἐν 4ϊδου. 16, 1. 300, 19. 493, 6. 6, 
ϱ. 44. 480, 3τ. -- ἐξ άιδου. 600, Β. 77, 39. 49. 

᾿Ααϊἴδαο πύλαι. 178, 81. 1808, 96. -- εἰν ᾿Ηἴδαο δύ- 
μοισι. 4436, 98. — τὰ καθ 4ιδεω (δείµατα). TAl h, 41. 

"αϊδόσδε. 6), 4. 
"αϊδος κυνῆ. 536Η, 45. 938), 19-16. ΟΙ. Zenob. 

1. 1. 
Αἰθιοπία. ἡ ἐν 4ἰθιοπίᾳ ὑπὸ τοῦ Φαέθοντος ἐκπύ- 

ρῶσις. 94111, 30, -- ἐν αἰθιοπίᾳ λίθοις ἐγγεγλυμ- 
µένοις χρῶνται (νοµίόματι). 878 8, 44. 

Αἰθιοπικός, ἡ, ὁν. Μάρκελλος ἐν τοῖς 4ἰθιοπικοῖς. 

948), 30. 
Αἴθρα. Θησεὺς ὁ Αὐγίως καὶ 4ἴθρας. 945, 19. 

Αἰναφέτη. Αθάμας Αζώλου καὶ 4 ἰναρέτης τῆς Ani- 

µάχου, 9288, 35. 
Ααἰνείας. 3408, 28. 80. 

αἰξωνεύς. «Ἠημοκράτης ὁ Αἰξωνεύς. 363, 9. — άχης 
ὡς ἀληθῶς ἰξωνεύς. 309, 15. -- αἰξωνεῖς. 9332, 
ατ..δι. 97, Τ-- 14. 

Αἰξωνἡ δήμος Νεκροπίδος. 933, 37. 
Αἴολοφ. Ἓλληνος καὶ ᾿Οθρηΐδος Ἐοῦθος, Αἴολος, 

«4ῶρος, Ἐενοπώτρα. 900, 10. 

Αἴολοφ. ᾽Αθάμας, 4ὐόλου εοῦ Ἓλληνος καὶ 4ὐναρέτης. 

9248, 30. -- οἱ 4ἰόλου παῖδες. 949, 17. -- Αἰό- 
λου καὶ Ἴφιδας Σαϊμωνεύς. 960, 10. 

αἰσχίνης. «νσανίας ὁ Ἀφήττος, Αἰσχίνου τοῦδε 
πατήρ. 18, 11. -- Αἰσχίνηρ τῷ Σωκράτους Φανάτῳ 

παρεγένετο. 8, 38. -- Αἰσχίνης ὁ Σωκραεικὸς ἐν 
διαλόγῳ Καλλία. 939 υ, 36. 

Αἰσχύλος. 436, 0. 50, 498, 39, 440, 19. 511, 4. 

516, 53. 773, 10. 991, Ἱ. — κατὰ τὸ Αἰσχύλου 
ἰαμβεῖον. 140, 43. -- ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος. 

68, 10. -- αἰσχύλος Γιαύκῳ Ποενιε, 9048, 35. 
Αἴσωπος Ὁἡ, 40. — οἱ τοῦ ἠἰσώπου λόγοι. 389, 0. 

— οἱ Αἰσώπου μῦθοι. 33, 30. — ὁ Αἰσώπου μῦ- 

Φος, ὃν ἡ ἀλώπηξ πρὺς τὸν λέοντα εἶπεν. 933, 46. 
Αἰτωλία. 9602, 5. 

Ακαδημία. 303, 4. T. 8608, 39. 942, 33-39. 
Ακάδημος ἤρως. 923, 33. 
᾽Ακαμαντὶς φυλή. 98118, 35. 

᾽Ακαρνάν. τὼ ᾽Ακαρνᾶνε τὼ παγκφατιαστὰ εἰδελφώ. 

1591, 9. 
Ὁ Ἰηκεσίμβροτος, ἑατρικὸὺν ὄνομα. 191, 10. 
᾽Ακκώ. 913, 18-24. 

᾽Ακουμενός, ἰαερός. 812b, 33. 964, 33. --ακου- 
µενός, βέλτειστος καὶ σωφρονέστατος. T87 h, 38. -- 
᾽Ακουμενός, Σωκράτους καὶ Φαίδρου ἑεαῖρος, 193, 
δ. — ᾽Ακουμενός, ὁ Ἐφυξιμάχου πατήρ. 8ἱ3, 
30. 
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— Ἐφυξίμαχος ὁ ᾽Ακουμενοῦ, 16, 36. Ττ, 10. 
7800, 39. 757b, 38. 

᾽Ακονσίίεως. 772, 38. 

Ακραγαντῖνοι. 998, 9, 

᾽Ακραγαντῖίνος, Πῶλος ὁ ᾽Ακραγαντῖνος, 63, 17. 
— ᾽Ακραγαντῖνος Ἐμπεδοκλῆς. 91919, 7. 

᾽Ακράγας πόλις Σικελίας, ἀπὸ τοῦ πλησίον ποταμοῦ 
κεκληµένη. 9121, Β. 

᾽αλβουναία, ἡ Τιβουρεία Σίῤυλλα, 96311, 930. 
Αλέξανδρος ὁ ᾽Αλκέτου, ἀνεψιὸς ᾿Αρχεάου καὶ οχε- 

δόν ἡλικιώτης. 395, 45. 
᾽αλέξανδρος ὁ Μακεδών. 9603, 31. 
᾽αλεξίδημος. Μένων παὶς ᾽Αἰεξιδήμου, 3978, 32. 
Ἅαλεξις ὁ κωμικός. 994, 34, 

᾽Αλευάδαι. 298, 10. 910, 31. 974, 122. 
᾽Αλεύας βασιλεύς. 916, 34. 94, 3. 
᾽Αλικαρνασσεύς. «Φιονύσιοο ὁ Αλικαφνασσεύς. 

9500, 38. 
᾽αλιῤῥόθιος, Ποσειδῶνος υἱός. 964 ἐν, 44. 
᾽Αἰκαῖος - 4αυνόμη" ᾽ἡμφιτρύων. 9188, 17. 

᾽αλκαῖος ὁ ποιητής. 9608), 46. 
᾽Αλκέτας, ὁ Περδίκκου ἀδείφός, ᾿ρχελάου θΘεῖας. 3320, 

235 245. 

"Αλκηστις, ἡ Πελίου θνγάτηρ. 772b, 30. 773, 3. 34. 

— "4λκηστις ὑπὶρ ᾿Αδμήτου ἀπέθανεν. 80, 43. 

9580, 99. 908, 17. 
᾽αλκιῤιάδης ὁ παλαιός, ᾿Αξιόχου πατήρ. 1391, 43. 
Αλκιβιάδης, persona dialogorum, qui inserihuntur 

Πρωταγόρας, Αλκιβιάδης πρῶτος, ᾽αλκιβιάδης, δεύτε- 
ρος, Συµπύσιων. -- ᾽Αλκιβιάδης ὁ νῦν ὤν. 197, 
4. -- Αλκιβιάδης, Κλεινίου υἱός. 10238, 7. — 
ὁ Κιεσίειος. 938, 24. — παῖς Κλεινίου. 3441, 1. -- 

Αλκιβιάδης, ὁ Κλεινίον. 398, 4. 333, 90. -- παῖς 
Κλεινίου καὶ «Φεινομµάχης. 313, 3δ. -- Κλενίας - «1ει- 
ροµόχη, Αλκιβιάδης. 9188, 35. — ὁ μνομάχης 
υἱός. 3238, 10. -- Αλκιβιάδης ἆ καλός. 1008, 

91. --᾽αἰκιβιάδης ὁ καλὸς ὁ Κλεινίου. 3411, 4. -- 
᾽Αλκιβιάδου τὸ γένος εἰς Εὐρυσάκη ἀναφέρεται. 
8088, 5. 9818), 20 - 22. — ᾽αἰκιβιάδον παιδαγω- 
γὸς Ζώπυρος. 393, 6. -- ᾽Αλκιβιάδου εροφὸρ ΐα- 
νική. 9ἱδΗ, 33. -- Αλκιβιάδης ἔτη οὐδέπω γεγο- 
νὸᾳ εἴκοσιν. 329), 34. -- ᾽Αλκιβιάδου ἐπίραπος 

Περικλῆς. 9390, 50. 399, 5. 9998, 16. 3988, δ. -- 
Αλκιβιάδη γῆς πἱέθρα ᾿Ερχίασιν οὐδὲ τριακόσια. 
9050, 18. -- ἡ ᾽αλκιβιάδου ὥρα. 108, 5. 8. -- 
Αλκιβιάδης τὴν ἱματίων ἕλξιν διαφεφόντως ἐπετή- 
δευεν. 919, 7. — Αλκιβιάδης αὐλεν οὐκ ἤθελε 
μαθεῖν. 313, 11. -- Αλκιβιάδης Σωκράτους ἑκαῖ- 
ος. 219, 18. -- Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, ἐρασθεὶς 
ὑπὸ Σωκράτους. 901, 5. -- ᾽Αλκιβιάδου ἐραστὴς 
"ανντος. 899, 4- -- ᾽αλκιβιάδη τἀρισεεῖα οἱ σερα- 
τηγοὶ ἔδοσαν [ἐν Ποτιδαία]. 90ὴ, 39. -- ᾽αλκιβιά- 
ὅου νεώτερος ἀδελφὸς Κλεινίας. 108, 3. 
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᾽αλκιδίκη. Σαλμωνέως καὶ ᾽αλκιδίκης Τυρώ. 900, 13. 

᾽αλκίνου ἀπόλογοφ. 537, 393. 981, 90 --35. 
᾽Αλκίππη ἡ "Αφεος καὶ ᾽γραύλου θυγάτηρ, ἣν ᾿Αλιῤῥό- 

θιος ἐβιάσατο. 9088, 44. 

᾽Αλκίππη. Εὐπάλαμος - ᾽Αλκίππη" «Φαίδαλος. 948), 

24. 

᾽αἰκμαίων, ὁ µητροκτόνος. 331, 39. 
᾽Αλκμαίων ὁ Πνθαγύρειος. 818), 44. 

᾽αλκμήνη. ᾽Αμϕιτρύων - Αλκμήνη: Ἡρακ]ῆς. 9ἱ8Η, 
18. 

᾽αλνάττης. Χροῖσος ὁ ᾽αλυάττου. 946, 18. 
"αλνς ποταμός. 990, 19. 
᾽αλϕειὸς ποταμός. 8908, 17. 

᾽Αλωπεκὴ ὅῆμος ᾽ανειοχίδος. 9313, 6. 
᾽Αλαπεκῆθεν. Σωκράτης ὁ ᾽Αλωπεκῆθεν. 337, 43. 
᾽αμαζόνες. 3198, 15. 6398, 1. -- Ἱππολύτη ἡ ̓ άμα- 

τών». 940, 50. 
᾽Αμαζονίς. ἡ ̓ αμαζονὶς στήλη. 8080, 7. 

᾽αμάλθεια, ἡ Κυμαία Σίβυλλα. 965 h, 19. 

"αμασις ὁ βασιλεύς, ἐκ Σάΐοφ. Ἴ068., 49. 
αμ έλης ποταμός. 0401, 8. 

"βμηστρις, ἡ ἜἌέρου γυνή, ᾿Αρτοξέρξου δὲ µήτηρ. 
3598, 15. 

᾽Αμισώδαρος. 931, Β. 

άμμων. 331, 398. 33), 5. 593, 19. 815, 35. 9488, 
15. — νὴ τὸν ἡμέτερον Θεόν Theodorus loquitur), 

τὸν "4μμωνα. 38ο, 14. -- ἡ ̓ Αμμωνος μαντεία. 
815b, 30. 

Ἰ4μ όργινα χιτώνια. 8088, Β. 966, 35-37. 
"άμυκος ὁ Ποσειδῶνος καὶ νύμφης Βιθυνίδος ἢ Πελίας. 

6171, 45. 942h, 14. 
᾽Αμύνανδρος, εἷς τῶν Κριείου φφατέρων. 706, 44. 
᾽αμύντωρ, Φοίνικος πατήρ. 6ΤΤ8, 4. 940, 13-18. 
᾽Αμϕήρης. 76b, 359. 
᾽Αμϕιάραος. 86ἱ, 33. 931, Ἱ. -- ᾽Αμϕιάραος ὁ 

᾿Οἰκλέους µάντις ἄριστος. 931, 24--51. — Ἰμ- 
φιαράον γυνὴ Ἐφιφύλη. 9931, 35. --- Σοφοκλῆς ἐν 
᾽Αμϕιαράῳ Σαευρικῷ. 968, 34. -- Αριστοφάνης 
ἐν ᾽Αμϕιαράῳ. 8968, 16. 

᾽Αμϕίλυτος ᾿4θηναῖος χρησµῳδός. 64, 39-41. 
᾽Αμϕίπολερ, 15], 38. 
᾽μϕιῤῥόη, 948, 30. 
"μϕφες {᾿ Ακκοῖ. 3, 34. 

᾽Αμϕιερύων ὁ Ἡρακλέους πατήρ. 86, 3. 4. 901, 9. - 
᾽Ακαῖος - αονόμη' ᾽Αμϕιτερύων. 9188, 17. — 
᾽Αμϕιτρύων -᾽Αλκμήνη: Ἡρακλῆς. 88Η, 18. 

᾽Αμϕίων. 3938, 80, 9413, 27. 566, 2. 94118, 0. 814, 

8. -- ᾽Αντιόπης υἷός, Ζήθου ἀδειφός. 94, 49. 

᾽ανάγκη. 698), 35. 540, 58, ΤΤΘΝ, 14. Τ80, 41, -- 

᾽Ανάγκηςρ ἄτρακτος. 9θ, 38, — θΘυγατέρς τῆς 
᾽ανάγκης, Μοῖραι. 3988, 39. 45. 909, 34. 

᾽Αναγυράσιοι. 63, 10. -- ᾽Αναγυροῦς, δῆμος Αἰαν- 
τίδος, ἀφ᾿ οὗ ᾽Αναγυράσιοι, 8968, 38. 
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᾽Αναγυροῦς, δῆμος Αἰανείδος, ἀφ' ου ᾽Αναγυράσιοι. 
8960, 39. 

᾽Ανακρέων. 68, 1. 31 Ἡ, Β. -- Ίππαρχος ἐπ ᾽άνα- 
κρέοντα τὸν Τήϊον πεντηκόντορον οτείλας ἑκόμισεν 
εἰς τὴν πόλιν. 3τ8, 33. -- ᾽Ανακρέων ὁ σοφός. 
70, 14. --᾽Ανακρέων ὁ µελοποιός, ἐκ Τέω. 990338, 
44. -- ᾽Ανακρέων Ἀνρικὸς ποιητής, Σκνθίνον ἢ 
Παρθενίου, Tiſtoc. 969, 14. 

᾽Αναξαγόρας, 14b, 24. 49, 403. 19Η, 30-33. 60, 6. 
1918, 44. 818, 20. 8892, 35. 909, 2. — Αναξα- 
γόρᾳ καταλειφθέντων πολὶῶν χρημάτων κατηµέλησε 
καὶ ἀπώλεσε πάντα. 8ἱ9, 33 -35. — ἐκ βιβλίου τεινὸς 
᾽Αναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος καὶ λέγοντος, ὡς ἄρα 

νοῦς ἐσεῖν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴειος. 48, 
98. — τὴν τῶν ἄλλων ἁπάντων φύσιν οὐ πιστεύεις 
᾽Αναξαγόρᾳ νοῦν τε καὶ ψυχἠν εἶναι τὴν διακοσ- 
μοῦσαν καὶ ἔχουσαν; 19980, 81-33. — λέγει 4να- 
ἑαγόρας νοῦν αὐτοκράτορα ὄντα καὶ οὐδενὶ µεμιγ- 
µένον πάντα φησὶν αὐτὸν κοσμεῖν τὰ πράγµατα δια 

πάντων ἐόντα. 10980, 40 — 3. -- ᾽Αναξαγόρας 
νεωσεὶ ἴλεγεν, ὅτι ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίον. ἔχει τὸ 
φῶς. {198, 3. -- µεεεωρολογίας ἐμπλησθεὶς καὶ ἐπὶ 
φύσιν νοῦ τε καὶ ἀνοίας ἀφικόμενος, ὧν δὴ πέρι τὸν 
πολὺν λόγον ἐποιεῖο ᾿Αναξαγόφας, 831, 19-54. 

-᾽Αναξαγόρας καὶ οἱ ἄλλοι µεταρσιοἱέσχαι. 813, 

30. — Αναξαγόρας, φυσικὸς φιλόσοφος, ὁ Νοῦς 
ἐπικληθείς. 818. 18. -- τὰ ᾽Αναξαγόρου βιβλία τοῦ 

Κλαζομενίου. 148, 27. - εὁ τοῦ ᾽4ναξαγόφου ᾿Ὁμοῦ 
πάντα. 233, 30. — τὸ τοῦ 4ναξαγόφου Ὁμοῦ πάντα 

χρήματα. I7Th, 13, -- Περικλῆς Αναξαγόρου μαθητής. 

390, 33. 9011, 33, 
᾽Αναξαγύρειοςι, οἱ. 198, 8. 
᾽4ναξαγ όρειος τῇ πφοαιρέσει Πῶλος. 908, Ἱ. 
᾽ανάχαρσις ὁ Σκύθης. 994, 30. 90418, 99-15. 

"ανδριος. Φανόσθένης ὁ "Ανδριος. 300, 10. 

᾽ανδρόγεως ὁ Μίνω. 320, 80. 
᾽ανδρομάχη. 5", 34. 
᾽ανδρομέδα Κηφέως, 9/8), 10. -- Εὐριπίδης ᾽4νδρο- 

µέδᾳ. 9416, 98. ' 
᾽ανδρομήδης ὁ Αἰγινήτης. 808, 15. 
᾽Ανδρόπομπος. Πενθίλον καὶ ᾽Αγχιῤῥόης ᾿ανδρό- 

ποµποφ, Ανδροπόμπου δὲ καὶ Ἡνιόχης Μέλαν- 
Φος. 960, 15 -- 18. 

᾽ανδροτίων, ᾿ἄνδρωνος πατήρ. 126, 38. 333, 44. 

”4νδρων ὁ ᾽Ανδροτίωνοφ. 16, 47. 933, 44. 
"Ανθεµίων ὁ ᾽Ανύτου πατήρ. 300, 5-13. 898, 3. 
᾽ανταῖος, 88, 15. 617h, 40. 940, 57 - 9491, 0. 

᾽Αντήνωρ, 798, 14. 
᾽Αντίλοχος ὁ Νέστορος. 308, 4. 
Αντίμαχος. 903, 12. 

᾽Ανείμοιφος ὁ Μενδαῖος, ὕσπερ εὐδοκιμεῖ μάλιστα τῶν 
Πρωταγόρου μαθητῶν καὶ ἐπὶ τέχνῃ µανθάνει ὡς σο- 
φιστὴς ἐσόμενος. 1086, 21. 

1.38 
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Αντιόπη. ᾽Αντιόπης υἱοί. 9841, 43. -- Αντιόπη, 
ὅρᾶμα Εὐριπίδον. 94, 40. VI1b, 3. -- Εὐριίδης 
᾽αντιόπῃ. 9011, 44, 

Αντιοχὶς φυλή. 17, 35. 9/3, 6. 

Αντισθένης ᾿Αθηναῖος, παραγενόµενος τῷ Σωκράτους 
Φανάτῳ. 94, 39, 

᾽Αντιφῶν, ὁ Πυφιλάμπους πατήρ, ᾽Αντιφῶντος πάππος, 
πρὸς ἱππικῇ τὰ πολλὰ διατρίβων, Τοἱ, 50. 

᾽αντιφῶν, Ρθγεοµα ἀῑα]ορί, qui inescribitur Παρμενίδης. 

— ᾽Αντιφῶν, ὁ Πυριλάμπονς, ᾿Αδειμάνεου καὶ Γλαύ- 

κωνος ἀδελφὸς ὁμομήτριος, Πυθοδώρῳ πολλὰ ἔντετυ- 
τηκώς, νῦν κατὰ τὸν πάππον τε καὶ ὁμώνυμον απρὺς 

Ἱππικὴ τὰ πολλὰ διαερίβων, οἰκῶν ἐν Μελίτη. Τοἳ, 7 
— 751h, 4. οἱ, 918, 841. 

᾽ανειφῶν ὁ Χηφισιεύς, Ἐπιγένους πατήρ. 18, 49. 
᾽αντιφῶν ὁ Ῥαμνούσιος, ῥήτωφ. 318, 38. 

"ανυτος, persona dialogi, qui ἠηκετθίας ἠένων. -- 

"ανυτος, πατρὸς πλονσίου τε καὶ σοφοῦ ᾿Ανθεμίωνος. 

300, 4. 893, 11. 893 h, 41-40. -- Μένων αν ύ- 

του ξένος. 300, 15. -- "ἄνντος, Σωκρώτους κατή- 
Ύορος ὑπὶρ τῶν δημιουργῶν καὶ πολιτικῶν. 13, 44, 
181, 1. 14, 15. 15, 19. 16, 6. 15. 168, 1. 11. 35. 
18, 56. 19, 10. -- οἳ ἀμφὶ νντον. 108, 18. 

᾽Αξίοχος, persona ἀἰπ]ομί, qui inseribitur Ariochus. — 

᾽Αξίοχος υἷὸς τοῦ ᾽Αλκιβιάδου τοῦ παλαιοῦ, πατὴρ 

Κλεινίου. 131, 43. 199, 11. 4ο. -- τὸ 4ξιόχου 
μειράκιον /Κλεινίας). 190, 9. -- Κλενίας ὁ ᾿4ξιό- 
του. 809, 4. -- ᾿Αξίοχος πολιτικός. 8018, 11. — 
᾽Αξίοχος ἤμυνε τοῖς δέκα σερατηγοῖᾳ. 8648, 17. 

᾿Αξίοχος, Μιλήσιος, ᾿Ασπασίας πατήρ. 9993380, 39. 
᾽Απατηνόρια κ. Απατούφρια. 900, 36. 
᾽Απατούφρια. 9841, 10--3ὰ. 900, 90 --38. -- ἡ Κουρεῶ- 

τις Απατουρίων. 706, 84-33. 

᾽Απήμαντος, Εὐδίκου πατήρ. 177, 9. 182, 1. -- Εὔ- 
δϊκος ὁ ᾽Απημάντου. 898, 3. 

᾽απλῶν φασὶ πάντες Θεεταλοὶ τὸν ᾽Απόλλα. 196, M. 
᾽Απολλόδωφος persona dialogorum, qui iuseribuntur 

Φαίδων οἱ Συμµπόσιον. -- ᾿Απολλόδωρος, Φαλη- 

οεύς. 769, 5. 4. 908), 10, --᾽Απολλόδωρος Σω- 
κράτει συνδιατρίβων καὶ ἐπιμελὶς πεποιηµένος ἑκάστης 
ἡμέρας εἰδέναι ὃ τι ἂν Χέγῃ ἢ πράττῃ. 7098, 3--δ. 
— Απολλόδωρος, µανικός (µαλακός -hri) ἔπικα- 

λούμενος. το, 30. -- ᾽Απολλόδωρος, Αἰανεοδώρον 

ἀδελφός. 18, 18. — παρὼν τῇ Σωκράτους ἀπολογίᾳ. 
18, 18, 9080, 18. --᾽Απολιόδωφος, παραγερόµενος 
τῷ Σωκράτους θανάτῳ. 34, 34 --3Ί. 

Απολλόδωρος Ἱπποκράτους καὶ Φάσωνος πατήρ. 154, 

Β. 1068, 30. 16138, 38. 
Απολλόδωρος ὁ Κυζικηνός, ὃν ᾿Αθηναῖοι πολλάκις 

ἑαυτῶν στρατηγὸν ἤρηνται ξένον ὄντα. 360, 44 --1ὔ. 
οπ. Athenacus- ΧΙ. 606 Α. Αοἰίση. V. Η. ΧΙΥ. 6. 

Απολλόδωρος ὁ Κυρηναῖος. 938, 38. 
᾽Απολλόδωφος ὁ Ἐφυθραῖορ. 96338, 10. 

ΟΝΟΜΑΡΤΙΟΙΗ ΡΙΑΤΟΝΙΟΓΜ. 

᾽Απολλόδωρφοφ. 89938, 7. 
᾽απόλλων 308, 6. 15. 150, 7. 16Τ1, 50. 1958, 94. 

90, 43. 196, 40, 445, 14. 448, 37. 499, 21. 109, 

9. 5638, 50, 6018, 37. 618, 30, 6388, 31. 680, 18. 

683, 45. 6838, 10. 33. 14. 6868, 30, 777 b. 15. 
805, 19. 811, 5. 808, 24. 903, 47. 9038, 1. 94161, 
36. 998, 38. 925, 18. 40. 998), 7. 9. 3308, 6. 933, 

272 30. 336, 109. 940, 311. 9088, Ἀθ. 9589, 1. 9601, 

48. 900, 15. 905, 41. 96018, 1. — ὁ θεός. 13, 35. 

1919, 7. 13, 13, 10. 18. 19. 931, 15h. 11, 16, 18. 34. 

55. 160, 50. 33. 95. 38. 35. 38, 38. 841. 32. -- ὁ 
θεὸς ὁ ἐν «ελφοῖς. 13, 13. -- ᾽Απόλλων ὁ ἐν 4εἰ- 

φοῖς. 4603, 36. -- ὁ ΟΦεἰφικὸς απ όλλων. 070, 6. -- 
᾽Απόλλων ᾽Αγυιεύς. 33), 8. -- Απόλλων µουσηγέ- 
της. 0088, 5. 38. 060, 4. 8. --᾽Απόλλων πατρῷος. 

150, 3. 90818, 3. -- Φοίβος Απόλλων. 893, 4. -- 
᾽Απόμλιων ᾿Ασκληπιοῦ πατήρ. 3008, 4. - τὰ ᾿Απόι- 
χωνος ὄργανα. 303, 9. -- Απόλλων Αακεδαιμονί- 
οις τῶν νόµων αἴειος. 0Ἡ, 4. -- οἱ τοῦ Πνθίον 

Απόλλωνος νόμοι. 0ο, 18. -- ᾽Απόιλων τοξι- 
κὴν καὶ ἑατρικὴν καὶ µαντικὴν ἀνεδρεν, 780, 33. — 

Απόλλωνος εἰσὶν οἱ κύκνοι. 48), Τ. --"Απολλον! 
490, στ. — πρὺς «ιός τε καὶ Απόλλωνος. 908), 
80. --᾽Απόλλων, Apollini« αἰιϊκσγατη. 897, 39. 
- Σωκράτους εἰς ᾽Απόλλω πφοοίµιον. 33, 6. 

Αραβία, 948), 33. 
᾿Αραρώς, ὁ ᾿Αριστοφάνους, ἰδίοις τε καὶ τοῦ πατρὸς 

δράµασι διηγωνισµένος. 8998, 6. 

᾽αργεῖοι. 188, 35. 3796, 19. 7. 98810, 84. 389, 16. 
471, V. - ἔνορχον ἂν ποιησαίµην, ὥσπερ ᾽Αργεἴοι, 
μὴ πρύτερον κοµήσειν, πρὶν ἂν νικήσω. 408, 10. eſ. 
Ἠετοά. 1. 83. -- τὸ ἐσθίεν ᾽Αργεῖοι μαμμιῶν ἔλεγον. 
9/8, 5, 

᾽Αργεῖος, αν ον. Πολύκλειτος ὁ ̓ Αργεῖος. 1548, 16. 
— Ἴναχος ᾽Αργεῖος ποταμός. Η18, 4. — οἱ τῆς 
᾽αργείας Ἱερεας υἱοί (Cleobi- οἱ Bitou). 864, 9. 

᾽Αργιόπη. Κερκύων Βράγχου καὶ ᾽Ηργιόπης νύμφης. 
90919, 7. 

"άφγος. 6Η, 50. 321h. 10. 498, 17. 0681, 39. 37. 
39. 572, 38. 573, 39. 5790h, 46. 580, Ἴ, 863, 13. 

᾽Αρδιαῖος ὁ μέγας, τῆς Παμφυλίας ἕν τινι πόλει τύ- 
ῥαννος. 008, 1. 3. 17. 

"άρεα, ἡ ᾽θάμαντος. 9331, 16. 
"αρειος πάγος. 7948, 15. 891, 13. -- ἡ ἐξ Αρείου 

πάγου βουλή, 8601, 84. 9643, 38-45. 

᾽Αφήνη. Ανγκεὺς ὁ ᾽Αφαρέως καὶ ᾽αρήνης. 9668, 
10, 

"αρης. 1908, 394. 1968, 5τ, 191, 941. 94. 90, 5603, 19. 
6038, 30, 6790, 24. 180, 14, 15. 8Ο, 34. 8411, 
10. 9658, 45. 45. -- ρης καὶ ᾿ Αφροδίτη. 448, 10. 
-"4φης ὁ ἀσεήρ. 01, 43. -- ὁ"άφεος !ἀστήρ. 
098), 31. 

᾽αρθμιος ὁ Ζελείτης. 9908, δ. 
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᾽αριγνώτη, Πυθαγόρου θνγώτηρ. 90180, 41. 
᾽Αρίσταρχος. 94938, 44. 
Αριστείδης ὁ 4υσιμάχου (ὁ δίκαιος). 2053, 48. 3068, 

38, 806, 17. -- ᾿Αρισεείδης, υσιμάχου πατήρ. 
350. 14. 807, 3. 

Αριστείδης ὁ Ανσιμάχου τοῦ ᾿Αριστείδου, 68, 0. 7a h. 
42. 350, 10. 
᾽Αφιστείδης (κεπρίος). 9608, 35. 
Αρίστιππος ὁ Ααρισαῖος. 9948, Β. -- Αρίστιππος 

εἷς τῶν ᾽Αἰεναδῶν. 9948, 11. 
Αρίστιππος (ὁ Κυρηναῖος), οὐ παραγενύµενος τῷ Σω- 

κράεους θανάτω, 38, 45. 

᾿Αριστογείτων καὶ ᾿ρμόδιος. 37880, 15--30. -- ὁ 
᾽Αριστογείεωνος ἔφωφ καὶ ἡ ᾿Αρμοδίου φιλία. 

ττε, 14. 
᾽Αφιστογείτων. «ημοσθίνης ἐν τῷ κατὰ Αριστογεί- 

τονος. 890, 36, -- “περείδης ἐν τῷ πρὸς 4ριστο- 
γείτονα. 9408, 16. 

Αριστόδημος [ὁ ᾿Αριοτομάχου, ἡ ᾿Αριστοδήμου 
µερίς. ὅτα, 1. -- Προκλῆς ὁ Αριστοδήμου, 911, 4. 

Αριστόδημος, persoua Symposti. — Αριστόδημος, 

Κυδαθηναιεύς, σµεκρός, ἀνυπόδητος εί, Σωκράτους 
ἐραστής. Ἴ098, 14-16. 9081, 22. Couſ. Xenoph. 
Μοπιοτ. Ἱ. 4. 2. NMaxim. Tyr. Diss. Η1, Β. -- ρι- 
στόδηµοι. 7898, 14. 

αριστοκράτης ὁ Σκελλίου, οὗ ἴστιν ἐν Πυθοῖ τοῦτο τὸ 
καλὸν ἀνάθημα. 32080, 32. Οἱ. Thucyd. ΥΠ. 89. 

Demosth. 68. 6. 67. Ariétoph. Αν. 125 κα. 

᾽Αριστοκρφάτης. «Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αφιότο- 

κράτους, 8008, 1. 990, 38, 9908, 11. 

᾿Αριστόκριτος. 84648, 15. 858 h, 35. 
Αριστομάχη, Ἱππαρίνου Θνγάτηρ, «ίωνος ἁἀδελφή, 

Διονυσίου τοῦ πφοτέρον γυνή. 906, 33 -- 938. 

᾿Αριστόξενος ὁ µουσικόᾳ. 9068, 19. -- ᾿Αριστόξενος 
ἐν τῷ περὶ τῆς µουσικῆς ἀκροάσεως. 806, 30. --᾽Αρι- 
στόξενος ἐν τῷ Σωκράτους βίῳ. 843, 8. 

Αριστοτέλης, persona dialogi, qui inseribitur ΓΠαρ- 
atvlone -- Αριστοτέλης, ὁ τῶν V γενόμενος. 
το», ϐ. 

Αριστοτέλης (ὁ Σπαγειρίης). 901 1. 903, 1. 4. 905, 
49. 9018, 18. 908, 17. 911, το, 917, 27. 9188, 
41. 942h, 38. 947 h, 39. 948, 43. 949, 15. 903, 50. 

9551, 13. 903, 49. 9091, 87. 45. 48. 904, 42. 90488, 

3, 26. 95. 53. 900, 3. 41. 900, 40. 961 h, 12. 908 

193. -- οἱ περὶ Αριστοτέλη». 906, 36. -- ᾿4ρι- 

στοτέλης ἐν τῇ λογικῇ πραγματεία. 96, 40. -- ἐν 
τῶ δευτέρῳ τῶν ᾿Ηθικῶν. 896, 5. -- ἐν τῷ θ' τῶν 

Ἠθιιών. 9600, 39. — ἐν εοῖς Νικομαχείοι. 9935, 38. 
— ιδασκαλίαις. 893, 1δ. 

Αριστοφάνης, persoua Symposli. — ᾿άριστο- 
φάνης, ᾧ περὶ Aörvson καὶ ᾽Αφροδίτην πᾶσα 
ἡ διατριβή. Τὸ, 18. -- Αριστοφάνους 
πωµῳφδία. 44, 31. -- Αριστοφάνης ὁ καωµι- 
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κὀφ. 8931, 8. 920, 9. 9998, 6. 998418, 14. 933, 
Β. — Αριστοφάνης ὁ πωμµῳδιοποιός. 893, 35 -- 
899318, 12. -- ᾽Αριστοφάνους υἱοὶ τρεῖς. 8938, 
4--Β. --᾽Αριστοφάνεις. 7898, 15. — ᾿Αφιστο- 
φάνης ᾽μφιαρίῳ. 896), 16. -- Βαβνιωνίοις 896, 

6. —  Βατρύχοι. 893, 13. 903, 36. -- Γεαργαῖρ. 

803, 10. 803, 37. — Γήρᾳ. 908, δ. -- Γηρνεάδῃ. 
9858, 13. — Οαααλεῦσιν. 901, Β. — «ἀφάμασιν. 

8019, 5. — Εὐήνη. 893, 36. 8098, 44. -- Θε- 
σμοφοριαζούσαις. 8968, 20. 9393, 26. -- Θεσμοφορια- 
ζούσαις β'. 9010, π. -- Ἱαππες Αρισότοφάνους. 
900, 30. -- Αριστοφάνης Ανσισεράτη. 99600, 38. 
— ἈΝεφέλαι. 9098, Β. -- Νεφέλαις α’. 9607, 38. 

— "ὌΌρνισιν. 89380, 19. -- Πειαργοῖς. 803, 14. -- 
Πλούτῳ. 9021, 17. 99910, 31. -- Προαγῶνι, 923, 13. 
— Σκηνὰς καταλαμβανούσαις, 898, 40. -- Ἀφηξίν. 

894, 1. 9091, . — Ταγηνιοταϊῖς. 904, 39. 916, 

29. — Τεμισσεῦσιν. 899, 30. 993, 30. - Τριφά- 
1ητι. 90, 41. — Ὥραις. 8931, 33. 

᾿Αριστοφῶν, ὁ ᾽Αγλαοφῶντος, Πολυγνώτου ἀδελφός, 
ζωγράφος. 244, 15. 

᾿Αριστοφῶν. περείδης ἐν τῷ κατὰ ᾽Αριστοφῶντος. 

89618, 24. 

᾽Αρίστων. ᾿Αδείμαντος, ὁ ᾿Αφίστωνος, οὗ ἀδελφὸς 
Πλάτων. 18, 11. — παῖδες ᾿Αρίσεωνος Adimautus 
οἱ Glauco). 340388, 34, -- παῖς Αρίστωνος (Οἱαμοο]. 

4038, 2. — ὁ ᾽αρίστωνος νἷός Glauco). 031, 15. 

- Γλαύκων ὁ ᾿Αρίστωνος. 394, 1. 

᾿Αρφίστων. Ἡγήσιππος ὁ Αρίότωνορ. 8Η), 3. 

᾿ριστώνυμοφ. Κλειτοφῶν ὁ ᾿Αριστωνύμου, 93, 4. 
82. 4. 

᾿Αριστώννμος ἐν Ἡλίῳ ῥιγοῦνει. 893, 43. 
᾿Αρίφφων. Πεφρικλῆς Κλεινίαν καταθέµενος ἐν ᾽Αρί- 

Φρονος ([ταιτὶς) ἐπαίδευε. 128, 40. 

Αρίων ὁ Ιηθνμναῖος, κιθαρφδός. 390, 4-14. — 
Αρίων, διθυράµβου εὐρετής, 938, 80. 

᾽Αρκάδες ὑπὸ ακεδαιμονίων διοικισθέντες. ΤΤΒΗ, 13. 
᾽αρκαδία. ὁρομοκήρυκες ἐξ ᾽αρκαδίας, 91Η, 33, — 

τὸ ἐν ᾽Αρκαδίᾳ τὸ τοῦ άἄιὸς τοῦ Ανκαίου Ἱερόν. 

δτ, 81. 
᾽Αρκεσίλας. Κλέαρχος ἐν ᾽Αρκεσίλα. 913, 390. 
᾽Αρμένιος, Ἡφ ὁ ᾽Αρμενίου τὺ γένος Πάμφυλος. 

537, 43. 9988, 16. 
᾽αρμένιος. ἨἩνιόχη ἡ Αρμενίου τοῦ Ζευξίππου. 960. 

16. 

"Αρμόδιος, παιδικὰ τοῦ ̓ Αριστογείτονος. 3748, 15 -- 30. 
— ὁ ᾿Αριστογείτονος ἔρως καὶ ἡ ᾽4ρμοδίου φιλία. 
Ττ8, 19. -- οκύλιον εἰς ᾽αρμόδιον. 9068, 39. 

᾽ἁρμονία ἡ Θηβαϊκή. 38, 30. He-iod. Theog. 931. 975. 
— αρμονία, ἡ "άφεως καὶ ᾽Αφϕοδίεης, Κάδμον 
αυνή. 991, 15 -- 30. 

"άρτεμις, ἡ. Τὰ, 18. 19600, 8. 63380, 33. 9Η 8, 8. 
9605, 1Η. 9678, 11. -- ᾿Αγραία άρτεμιες. 96{)., 16. 
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979, 5. -- Βένδις ἡ "ρτεμις παρὰ τοῖς Θρᾳξὶ καλεῖ- 
ται 9958, 16, — ἡ Ὀρθωσία "άρτεμις. 9418, 1. 

᾽Αρτεμίσιον, ἄκρα τῆς Εὐβοίας. 958, 18. — οἳ ἐπ 
᾽Αρτεμισίῳ ναυμαχήσαντες καὶ νικήσαντες. 380, 33, 

— ἡ περὶ τὸ ᾽Αρτεμίσιον κατὰ Φάλαεταν μάχη. 
στου, 58. 

᾽Αρτέμων. Πρωταγόρας Αρτέμωνος ͵ Μβδηρίτης. 938, 13. 
᾽Αρτοξέρξης ὁ Ἐέρξου. 321b, 15. 3226, 19. -- 40 

τοξέρξου µήτηρ ᾿Αμηστρις. 3991, 15. 
᾽αρτοξέρξης (ὁ Μνήμωνι. 919, 57. 

᾽Αρυήνη. Αρνήνης τῆς ᾽Αλυάττου, Ανδῆς, καὶ ᾿Αστν- 
άγους Μανδάνη γίγνεται παῖς. 996, 38. 

᾽αρχάης. 941, 48. 
᾽Αρτέδημος (Steulus. 819, 1. 833, 56. 8988, 15. 189. 

324. 8968, 14. Cont. Αρχίδημος. ι 
᾽Αρχέλαος ὁ Περδίκκου Μακεδόνων βασιλεύς. 648, 35. 

90η, 43, 80 --2951, 10, 990, 5. 9991, 99, 930, 18. 
90. 205, 31, 910, 34. 9088, 14. -- Αρχέλαον, τὸν 

Μακεδόνων τύραννο», τὰ παιδικὰ ἀπέκτεινεν. 3398, 

4. 0. Diod. Sie. ΧΙΥ, 37. Aristot. Ρο, V. 10. 

Αρχέλαος ὁ φιλόσοφος. 893, 44. Idem εἰρπίβεατί vi- 
ἀείατ 188, 50. 1191, 45. Conf. Βίομ. Ἰναὔτι. U. 18. 

Αρχέπολες, ὄνομα βασιλικόν. 191, 6. 
᾽ρχίδαμος (ὁ Ζευξιδάμου). 9319, 33. -- Αρχιδάμου 

γυνὴ Δαμπιδώ, υἱὸς γι 3998, 3δ. ΟΙ. Ηειοὰ. 
σι. τά, 

᾽Αρχίδημος (Βίου]ακ). 816, 27. 800, 44. Οἱ. Αρτέδημος. 
Αρχίλοχος (ὁ ποιητής). 3048, 39. 2550b, 41. 877b, 

36. 9600, 38. -- τὴν τοῦ σοφωτώτου ᾽Αρχιλόχου 
ἁλώπεκα ἑλκτέον ἐξόπισθεν κερδαλέαν καὶ ποικίλην. 
43τ1, 34. 

Αρχιμήδης. τὸ κληθὶν ὑπ 
πρόβίημα. 9348, 99. 

Αρχῖνος, ῥήτωρ. ἡ βουλὴ μέλλει αἱρεῖσθαι ὅσεις ἐρεῖ 
ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσιν. - -- οἶμαι μέντοι ᾽Αρχῖνον ἢ 
Δίωνα αἱρεθήσεσθαι. 371, 13-17. 

"αρχίππος Tarentinus. 805, 4. 

ρχιππος Ἰθύσιν. 893, 10. 

Αρτύτης. 846, 3. 38. 807, 19. 14. 9998, 33. 9080, 37. 
— ἐγὼ (Plato) ξενίαν καὶ φιλίαν ᾽Αρχύτῃ καὶ τοῖς 
ἐν Τάραντι ποιήσας ἀπέπλεον. 848, 4. -- Αρχύτης 
καὶ οἱ ἐν Τάραντι. 846, 44. -- πέµπω παρ Αρχύ- 
την» καὶ τοὺς ἄλλους φίλους εἰς Τάραντα. 80019, 15. 

- Πλάτων ᾽Αρχύτα Ταραντίνῳ εὖ πράττει. 805. 
856. -- σχόλιον ἐκ τῶν ᾽Αρχύτου καὶ Βροντίνου καὶ 
Ἰαμβιίχου ἐπαμηθέν. 9398, 34. — »οῦν καὶ αἴσθησιν 
ἀρχὰς εἶναι τοῦ λόγου ἐν τῷ περὶ νοῦ τε καὶ αἰσθή- 
σεως ᾽Αρχύτα δοκεῖ, τέλη δὲ ἐπισεήμην καὶ δόξαν. 

954, 5 --Β, 
Ασία, ἡ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς. 948, 57. 
Ἀσία (ἡ χώρα), 349, 35. 3949, 13. 98. 365, 15. 3798, 

98. 33, 38. 380, 35. 7076, 38. 84. 741, 14. 746. 
1. — Ασία κέκληται ἀπ Ασίας τῆς Οὐρανοῦ καὶ 

Αρχιμήδους βοεικὸν 

ΟΝΟΜΑΒΤΙΟΝΝ PLATONICIM. 

Γης. 948, 37. -- οἱ ἐκ τῆς Ασίας. 3518, 6. 35. -- 
οἱ περὶ τὴν Ασίαν, TOUDh, 15. — δύο ἐκ τῆς Ασίας 
απριταὶ τῶν τελευτησάντω». 304 Ἡν, 3. 

᾽Ασκληπιάδαι, οἱ. 4048, 10. -- οἳ κομφοὶ σκλη- 
πιάδαι. 303, 43. — Ἱπποκράτης ὁ Κῶος ὁ τῶν 
Ασκληπιαδῶν. 1588, 10, 843, 036. 

᾽ασκληπιεῖα, τά, ἐξ Ἐπιδαύρου ἐκ τῶν Ασκληπιείων. 

254, 4 -Ἱ. ; 
Ασκληπιός. 3548, 3. 81. 455, 18. 30. 591, Β. -- 

Απόλλωνος υἱὸς Ασκληπιός. 058, 5. -- οἱ 4σκλη- 
πιοῦ υἱεῖς. 4048, 3. -- Ασκληπιοῦ παῖδες χομφοί. 
4008, Ἱ. — ὁ ἡμέτερος πρόγονος ERryximachus lo- 
quitur Ασκληπιός. Του, 43. -- καὶ ῥαφωδῶν 

ἀγῶνα τεθέασι τῷ Θεῷ οἱ Ἐπιδαύριοι καὶ τῆς ἄλλης 
μουσικῆς. 308, ὅ--Ἱ. -- τῷ ᾽ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκερνόνα. 08, 33. 

Ασπασία ἡ ᾿Αξιόγου ἡ]ιλησία. 3888, 43. 384, 1. 0. 
9538, 59 — 938, δ. -- Ασπασία, Σωκράτει καὶ 
Περικλεῖ ῥητορικῆς διδάσκαλος. 318, 33. 31. 39. 46. 
— Ασπασία ουνετίθει τὸν ἐπιτάφιον λόγον, ὃν Πι- 
ρικλῆς εἶπε. 378, 36. -- Ασπασίας λόγος ἐπιτάφιος. 
318), V — 9848, 43. 

Ασσύριοι. 0098, 98. 

Αστυάγης. Αρυήνης καὶ Αστυάγους τοῦ Μήδων βα- 
σιλέως Μανδάνη γίγνεται παῖς. 936, 37. 

᾽Αστυάναξ, ὁ Ἕκτορος. 189]ν, 45. 190, 1. 6. 18. 90. 
25. 935. 45. 191, 3. Idem vocatur Σκαμάνδριος. 

"σενλος Κροεωνιάτης, σεαδιοδρύόµος, γάμων ἁπάντων 
ἀπείρατος. 6368, 19. 943, 18, 

᾿Ασωπὸς ποταμὸς Βοιωτίας. Τ40, 30. 9071, 36. 

Αταλάντη, τὴν Αταλάντης ψφυχὴν κατιδοῦόαν µεγά- 

1ας τιμὰς ἀθητοῦ ἀνδρὸς οὐ δύνασθαι παρειθεῖν, 
ἀλλὰ λαβεῖν. 538, 46. 

"τη. "Όμηρος "άτην Θεόν τέ φησιν εἶναι καὶ ἁπαλήν. 
7298, 50. 

᾽Αελαντικός, ἡ, όν. τὸ ᾽Ατλαντικὰν γένος. 749), 

90. -- τὺ Ατλαντικὸν πέλαγος. Τ0τ8., 36. 746b, 
35. 904, 50. 948, 31. 9418), 90, 

Ατλαντῖνοι, ᾿Αθηναῖοι νικῶντες τὸν πρὸς Ατλαντί- 
νους πόλεμον. 9251, 13. 

Ατλαντίς. ἡ Ατλαντὶς νῇσος, ἅμα Αιβύης καὶ Ασίας 
μείζων. 7078, 39. 708, 1--ᾱ. Τ44, 44, Τ4δΗ, 3. 35. 
9480, 10 --23. 

"Ατλας. 5O, 16. -- Ἠλέκερα ἡ ελαντος. 34Τ), 19. 
"ατλας ὁ Ποσειδῶνας καὶ Κλειτοῦς, ὁ πρῶτος βασιλεύσας 

τῆς Ατλαντίδος νήσου. 746h, 33. ΤΗ, δ. 948, 38. 
9489, 34. 

"Άτλας, τὸ ὄρος. 948, 39. 
"ατραξ, Καινέως πατήρ. 9408), 1δ. 
᾽Ατρείδα δύω. 49, 841. 

ατρεύς. 19Η, 44, 1918, δ. 39Η, 48. 399, 9, --ὁ 
τοῦ Χρυσίππου αὐτῷ φόνος. 198, 45. 

"τροπος, µία τῶν Μοιρών. ὅ38ε. 341. 33. 36. 540, 
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3», 6898, 3δ. --"4τροπος ἣν καὶ ᾿Αδράστειαν καὶ 

Νέμεσιν καλοῖσιν. 9998, 35 
᾽ατοίς (ἡ Κραναοῦ). 939 Ἠν, 43. 

᾽Ατθίς. Φιλόχορος ἐν ᾽Ατθίδος α’. 901, 39. 
αττική, ἡ, 305 ο, 3. 579, 22. 795, 17. 918), 5τ. 998, 

15. 17. 40. 925b, 3. 931, 41. 940, 40. 9418, 15. 

9070, 24. 33. 38. 960, 34. 907, 1. 13. 968, 18. -- 

ἡ τῆς ᾽Αττικῆς πολιτεία. 15), 19. 

᾽Αττικιστί. 198), 17. 

Αττικοί. 8984, 13. 890, 30. 896b, 19. 908, 12. 811, 
36. 994, 19. 9960), 20. 939, 10, 50. 9391, 39. 938, 
45. 910, 35. 9018, 39. 909, 49. 96418, 1. 

᾽Αττικός Neoplatonieus 9468, 10. 
Αττικός, ἡ, όν. ὦ ξένε 4θηναῖε - οὐ γάρ σε Αττικὸν 

ἐθέλοιμ᾽ ἂν προσαγορεύειν. 5498, 1. — our ὑπὲρ 
ττικοῦ [Θεόγνιδος) ὡς ᾿θηναῖος λέγει [ὁ Πιάτων). 

940380, 8. -- Αττικὸς πἱεονασμός, 8893, 38. -- ἡ 

Αττικὴ φωνή. 198, 11. 16. -- εεικὴ σύνεαξις. 

8960, 19. 961, 43. — ἡ ἐκ παραλλήλων χρῆσις τῶν 
ἐπιῤῥημάτων Αττική. 908, 30. -- τεικόν, 8939, 
30, 8090, 39. 9091, 19. 910, 17. 19. 958), 1τ. - 
ἔθος Αττικόν. 993, 8. -- Αττικὸν σχήμα. 8998, 
16. 905, 50. 909, 10. -- Αττικὰ πέαµωτα. 404, 8. 

Απττικῶς, 9098, 18. 913, 3. 927 b, 38. 99, 9991, 44, 
9041, 41. 994, ο]. 9110, 05. 

"ατνς. "4γρων ὁ ἄτνος τοῦ 4υδοῦ. 948), 38. 

αὐγέας. ἡ ἐπ 4ὐγέαν Ἡρακλέους σερατεία. 8968, 39. 
Αὔσονες. 994, 33. 

αὐτόλυκος, ὁ τοῦ Ὀδυσσέως πρὺς μητρὺς πάππος. 
4980, 1. 

αὐτόλυκος, ὁ ύκωνος. 8938, 44. 

αὐτόλυκος. Εὔπολις Αὐτολύκῳ. 89938, 14. 908, 7. 
— Εὔπολις ἐν τῷ πρώτῳ Αὐτολύκωῳ. 898, 3. 

Αὐτόχθων». 74060, 41. 

᾽Αφαρεύς. 4υγκεὺφ ὁ ᾽Αφαρέως καὶ ᾽Αρήνης. 9668, 10. 
Αφίδνα, δῆμος Αἰανείδος φυλῆς. 91480, 21. 
᾽Αφιδναῖος. Τίσανδρος ὁ Αφιδναῖος. 333, 43. 

᾿φοβος. «Φημοσθένηρ ἐν τῷ πρὺς ᾽ἄφοβον. 940, 5. 
- «Δημοσθένης κατὰ φόβου. 9480, 4. 

Αφροδίσιος Όρκος. ΤΙΦΗ, 4. 909, 18-23. 

Αφροδίτη. 190, 8. 1960, 11. 0. 51. 963, 10. 50. 
772. 19. Ττὰ, 38. 180, 15. 783, 19. 21. 94, 8008, 

2. 811, 7. 9037, 11. -- Αφροδίεη καὶ Ἂρης. Μ8, 
15. -- ᾽Αφρϕροδίτα δύο, ἡ μὲν πφεσβυτέρα καὶ ἁμή- 

τωρ Οὐρανοῦ Θυγάτηφ, Οὐρανία ἐπονομαζομένη, ἡ 
ὅλ νεωτέρα «ιὸς καὶ Οιώνης, πάνδηµος καλουμένη. 
Ττὰ, Η-- 40. -- ἡ λεροµένη ἄτωτος Αφροδίτη. 
657, 7. -- ἡ πάνδηµος Αφροδίτη. Ττ8ῦ8, 9. — 
Αφροδίτη (ὁ ἑωσφόρος σπερός τε. 701, 20. -- 
ὁ Αφροδίτης (ἀσεήρ). Τ98)ν, 90. 371. 

φωφις. 941, 19. 
Αχαία, 949, 4. Β80Τ), 35. 

παιμένης, οἱ Περσών βασιλεὶς Αχαιμένους ἔκγονοι. 
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3088, 3. -- τὸ Αχαιμένους γένος εἰς Περσέα τὸν 
4ιὸς ἀναφέρεται. 3518, 3. 8181, 10-16. 

Αχαιοί, οἱ, 316, 45. 447 b, 31. 8, 99. 40, 98. 30, 
4198, 6, 24. 568, 34. 44. οὐ, 44. 579,. 49. 

579b, 3. 

᾽Αχάφναι ὅῆμος Οὐνηΐδος. 9131, 3. 

᾽Αχαρνεύς. Καλλικλῆς ὁ ᾽Αχαρνεύς. 341, 40. 
᾽αχελῶος. 7948, 44. 810, 39. 

᾿Αχε]ῷος ποταμὸς Αἰτωλίας, 903, 5. 

᾽Απερουσιὰς λίμνη. 00, 33. 42. 086), Ὁ. 36. 

᾽Αχέρων ποταμός. 08, 31. 536h, 18. 8628, 90. 
᾽αχιλλεύς, ὁ τῆς Θίτιδος νυἱός. 158, 9. 101, 4. 166, 

40. 177, 11. 19. 17b, 18. 118, 6. 18. 58. τ. 90. 

ατ. 180, 38. 4. 1808, 4. 6. 20. ο. 184, Τ. 15. 

1818, ο. 37, 21. 417, 10. Ἠ8, 30. 15. 8), 0. 
73, 0. 38. 785, 49. Το, 12. 898, 26, 900, 24. 
917 b, 30. -- Αχιλλεύς, ὁ τῆς Θέτιδος καὶ ὑπὸ 

Χείρωνος πεπαιδευµένος. 181. 36. -- Αχιλλέως 
παιδαγωγὸς Φοῖνιξ. ΗΒ, 21. -- Αχιλλέως ἐραστῆς 
Πάτροκλος, οὐ Πατρόκλου ᾽Αχιλλεύς, TTä, 14 --18. -- 
᾽Αχιλλεὺς ὁ Θέειδοᾳ, Φαρσάλιος. 900, 35. 

Βαβυλώνιοι ᾿Αριστοφάνης Βαβυλωνίουις. 896, 6. 
Βαθέων. ᾿ἩΗράκλετος Βαθέωνος Ἐφέσιος. 903, 30. 
Βάκις χρησµωδός. δἱ, 38-10. 

Βακγεῖος. 81, 10. 

Βατίεια. 189), 42. 
Βενδίέδεια, τά. 49398, 42. 9208, 14- 17. 9808, 1-2. 

Βἰμηίῆοπηίως 421, 226. 49018, Τ-- 19. -- ἡ τῶν 
Βενδιδείων ἑορτὴ καὶ πομπή. 946, 38. 

Βένδις παρὰ τοῖς Θρᾳξὶν ἡ "4φεεμις καλεῖεαι. 9301, 
15. 98018, 1-2. Siguiſleatur 494, 3. 3918, Β. 

Βῆλος. Αἴγυπτης ὁ Βήλου καὶ ᾽Αγχιῤῥόης, 918), 30. 
Βίας ὁ Πφινεύς. 1010, 22. 430, 20. 8ἱ8, 18. 8ί88, 

ϱ. 86{, 36. 

Βιθυνίς. "αμυκος Ποσειδῶνος καὶ νύμφης Βιθυνίδος 
ἢ Πελίας. 9450, 10. 

Βιργίλιος ὁ Ῥωμαῖος ποιητής. 9630, 14. 
Βλακεία, χωρίον ἐν Κύμῃ. 9380, 30. 98080, 19. 
Βνών. 941, 38. 

Βοιωτία. 9948, 241. 23. 9948, 36. 901, Η. 9018, 33. 
24. 50. 26, 361, 7. 9608, 16. 

Βοιώτιος, α, ον. ἡ Βοιωτία διάλεκτος. 90601, 14. 

Βοιωτίς. ἡ Βοιωτὶρ διάλεκτος. 890, 3. 
Βοιωτοί. 400, 43. 916, 10, 3808, 34. 33. 3840, 35. 

389, 10. 5468, 59, 947, 34. 960, 20. 34. 30. — 
ἐν Βοιωτοῖς καλὸν τὸ χαρίζεσθαι ἐρασταῖς. ΤΤ4, 3. 

ἨΒοιωτός. Ἐάνθος ὁ Βοιωτός. 941, 18. 

Βορέαρ. τύπος ὅθεν Βορέας τὴν Ὡρείθνιαν ἤρπασεν. 
798, 44. 7981, 14. -- βωμὸς Βορέου. 7981, Ἱ. -- 
πνεῦμα Βορέου. 794b. 13. — Θρηήμος Βορέης. 

508, 19. 
Βουπρασίς, ἡ. 8950, 33. 
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Βοῦφα, παραθαλάσσιος πόλις τῆς ᾽Αχαίας. 9439, 6- 
Βράγτος. Κερκύων Βράγχου καὶ Αργιόπης, 9490, 7. 
Βρασίδας ᾽Αχιλεῖ εἰκασθείς. 194, 13. 

Βριάρεως. 480, 18. 617 b, 31. 942, 30. 
Βροντῖνος, 9943, 31. 
Βρύσων. 807, 18. 

Βυζάντιυς. Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος. 81418, 98. 

Ῥῶρος. Περικλυµένου καὶ Πεισιδίιης Βώρος, Βώρου 

δὲ καὶ 4νοιδίκης Πένθιλος. 960 14. 

Γάγγης ποταμός. 910, 36. 
Γάδειρα, τά. 9068, 33. — Ἐφρύθεια νῆσος ἡ νῦν 

Γάδειρα καλουμένη. 943, 39 918, 10. 

Γαδειρικός, ή, όν. Γαδειρικἡ νῦν χώρα. Τ46 b, 30. 
Γάδειρος, ἑλληνιστὶ Εὔμηλος. 746b, Ἡτ. 
Γανυμήδης. 0358, 40. 806, 19. 
Γέλων. ἡ ἐπὶ Γέλωνος Καρχηδονίοις γενομένη δου- 

λεία. 843 80, 38. 

Γεργετίων, πολίχνη ὑπὸ τὴν ἐνορίαν τῆς Τροίας. 
9008, 17. 

Γέται. Ζαμύλξιδι Γέται θύουσν ὡς Κρόνω. 33ΤΗ, 
44. 

Γη. Οὐρανὸς ἐκ Γῆς πρώτους γεννᾷ Κόττον, Βριάρεων, 

Γύγη». 943, Ἡ. -- Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες 

Ὠκεανός τε καὶ Τηθύς. Τ38, 7. -- Ασία ἡ Οὐρα- 
φοῦ καὶ Γῆς, 9388, 38. — Τυφών, Γῆς καὶ Ταρτά- 

ρου υἱός. 9611, 49. ---"Ἠφαισεος Γῆ" Ἐρεχθεύς. 
98Η, 53, -- ἐκ Γῆς καὶ Ἡφαίστου σπέρμα 4θη- 
ναίων. 707, 41. — Γῆ καὶ Ἠλιος, γονεῖς Αθηναίων. 
903, 10. -- Γῆς Ανταϊῖον εἶναί τινες παϊδά φασιν- 

9100, 5. — κόρυδοι Γῆς καὶ ᾽αθηνᾶς Ἱἱεροί, 904, ϐ. 

Γηρυόνης, ὁ Χρυσάορος καὶ Καλλιῤῥόης, 148ὺ, 17. 
215, 17. 6110, 22. 949, 329-331. 9248, 49 - 948b, 3. 

Γηρυτάδης. Αριστυφάνης Γηρυτάδη. 908 ν, 13. 
Γίγαντες. ἡ κατὰ τῶν Γιγάντων ᾽θηνᾶς τε καὶ 

"Ολυμπίων νίκη. 99038, 8. 
Γλαῦκος ὁ θαλάντιος. 936, 33. 
Γλαῦκος ὁ Σισύφου καὶ Μερόπης, 938, 41 -- 9980, 

11. — Αἰσχύλο Γλαύκῳ Ποτνιεῖ 908, 30. 

Γλαῦκος, ἡ Γλαύκου τέχνη. 58, M. 896, 38-48. - 
χαλεπώτερον ἢ κατὰ τὴν Γλαύκου τέχνην. 58, 40. 

Γλαῦκος Σάμιος. 896, 41-43. 

Γλαῦκος ὁ άκων. χρησμὸς δοθεὶς Γλαύκῳ τῷ 4ᾱ- 
κῶνι. 951, 90, 

Γλαύκων. οἶμαι κάλλιστ ἀνθρώπων λέγειν περὶ Ὁμή- 
ϱον, ὡς οὔτε ΠΜηερόδωφος οὔτε Στησίµβροτος οὔτε 
Γλαύκων., 2048, 10. 

Γλαύκων. Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος. 680, 5. 106, 19. 
1948, 38. 809, 6. — παῖς Γλαύκωνορ Charmides 
3418, 18. --- Χαρμίδης ὁ τοῦ ἡμετέρου θείου (Οίας 
loquitur, Callaeschri lius) υἱός. 3998, 14. conſ. 
947, 13. 

Γλἱλαύκων persona dialogi, qui inscribitur Πολιτεία, 

ONOMASTICOM ΡΙΑΤΟΝΙΟΩΜ. 

9468, 1. - Γιαύκων ὁ ᾿Αρίσεωνος. 494, 1. -- 
ὁ ᾿Αρίστωνος υἱός. 93, 10. -- ᾿Αρίστωνος παῖς. 4093), 
4, -- παῖδες Αρίσεωνορ Glauco οἱ Adimantus). 4380, 
31. — Αδείμαντος ὁ τοῦ Γἱιαύκωνος ἀδελφός. 494, 

10. 4168, 7. 442, 42. -- Πλάτων, Γλαύκων, ᾿Αδεί- 

µαντος. 941, 14. -- ὁ Γλαύκωνος ἐραστής (Κριτίας). 

40808, 30. - Γλαύκων, ἀνὴρ ἐρωτικός. 389 8, 15. 
— ἐν τῇ Γλαύκωνος οὐκίᾳ καὶ κύνες Φηρευτικαὶ 
καὶ τῶν γενναίων ὀρνίθων µάλα ουχνοί. 416, 54. 

Γλαύκων, persona dialogi, qui ἱεογ μίας Παρμενίδης. 

— ῦΓλαύκωνος καὶ Αδειμάντον ἀδελφὸς ὁμομήτριος 
᾽Αντιφῶν ὁ Πεφιλάμπους. Το, Ἱ- 14. 

Γλαύκων, Ρεγοῦα Symposti, οὐόμενος δεῖν πάντα μᾶλ- 

λον πράετειν ἢ φιλοσοφεῖν. 080, 7T. 
Γνοῦρος ὁ Σκυθῶν βασιλεύς, ᾿Αναχάροιδος πατήρ. 

90118, 29 
Γοργίας, pers-oua ἀῑπίομί, qui inseribitur Γοργίας. -- 

Γοργίας ὁ εονείνορ. 14 ὃν, 10. 63, 16. 943, 16. 988, 
11. 20. 9888, 22, 9948, 9-16. 204b, 18. 295, 10.396, 

1. M, at. 1. 307b, 3. 308, 17. 18, 1. 8116, 35. 
818b, 50 -- 818, 5. -- Γοργίου ἀδεϊφὺς Ηρύδικος. 

905, 33. -- Γοργίου διδάσκαλος Ἐμπεδοκλῆς. 3909, 

δν — Γοργίας, Εμπεδόκλειος. 9099, Β. -- Πρόδικος 
Γοργίου μαθητής. 938, 30. -- Γοαοργίου κεφαλή. 
781, 3. imitaltio ludiera Γοργείης κεφαλῆς αρ. 
Uomerinu Ο γε. 1, 0848) - Γοργίας παράἰληλος 

Νέστορι ὡς αἰδήμων καὶ πολνετής. 809, 11. 96880, 
38. — Αγάθων ἐμιμεῖτο τὴν κοµφότητα τῆς λέξεως 
Γοργίου τοῦ ῥήτορος. 9080, 10 --16. -- Γοργίου 
λέξεις ἐγχώριοι. 9008, 30. 

Γοργόνες, 19480, 22 

Γορτυνικός, ἦν ὁν. τὸ Γορτυνικὸν γένος μάλιστ᾽ 
αὐδοκιμοῦν ἐν Κρήτη. 080, Β. 

Γόφρτυς ἡ Πελοποννησιακή. 080, 8. 

Σύγης, ὁ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς. 943, 34 -- 36. 
Γύγης ὁ 4νδός. 90, 30. -- ὁ Γύγου δακτύλιος. 

50368, 13. 

Τύλων. ὁ ἐμπρησμὸς ὁ τότε ὑπὸ Γύλωνος γεγονώς. 
8980, 25. 

Γωβρύης, ἀνὴρ μάγος. 8638, 13. 863, 13. 

ὠαἱδαλος. 68, 19. 8b, 38. 508, 39. 566h, 50, 8180, 

10. 990, 43. -- ἡ Φαιδάλου σοφία. 68, 3Ἱ. -- 
Φαἱδαλοφ ᾽Αθηναῖος ἦν τῶν πώποτε ἀνδριαντο- 
ποιῶν περιφανέσεατος. 8098, 3-11. -- Φαίδαλος 
αριστος ἀγαλματοποιός. 816), 15. — τεχνικώτερος 

τοῦ 4αιδάἁλον. 8ὺ, 30. — τὰ 4ἄαιδάλου 
ἀγάλματα. 93080, 94, -- «4αίδαλος ὁ ἸΜητίονος, 
ἀνδριαντοποιός. 906, 33. -- ΠΜητίων - γυνή τις" Εὐ- 
πάλαμος -᾽Αλκίππη": «4αἴδαλος. 9180, 34-20. -- 
Ααἴδαλος ὁ Εὐπαλάμονυ παὶ Φρασιμήδης, ἄγαλματο- 
ποιὸς ἄριστος. 9348, 43. -- ὁ ἡμέτερος (GGocratis) 
πρόγονος «Φαίδαλοφ. 60, 8. 893, 30. — τὸ ἡμέ- 
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τερον (Soeratis) γένος εἰς {αίδα]ον ἀναφέρεται, ὁ 
δὲ Φαἱδαλος εἷς Ἡφαιστον τὸν «ιός. 3318. Τ--Β. 

9180, 391-396. — Σοφοκλῆς ἐν 4αιδἁλω. 996, 34. 
ἁἁάμων. Πυθαγόρου ἐκ Θεανοῦς παῖδες Τηλαύγης καὶ 

4άμων ἢ ὥς τινες νήσαρχος. 931 ὃν, 45—47. 

4άμων. 36ἱ, 3. 3. 103, 30. 31. 409, 81. -- αάμων 
ὁ μουσικός. 858, 3. -- ᾿Αγαθοκλῆς, οὗ μαθητὴν {άμ- 
προς, οὗ 4 ἁμω», 9/8, 16-17. -- ᾿γαθοκλέυς 
µαθητῆς Φάμων, ἀνὴρ Ἰαριέστατος οὗ µόνον τὴν 
μουσικὴν ἀλλὰ καὶ τἆλλα ὁπόσα βούλει ἄξιος συνδια- 
τρίβειν τοῖς νεανίσκοις. 394, 3τ--0. -- ὁ φάμων 
τῷ Προδίκῳ ποὶλὰ πλησιάξει. 398, 18. -- ἡ παρὰ 
τοῦ 4άμωνος σοφία, 380, 18. — νῦν ἔει τηλι- 

κοῦτος ὤν Φάμωνι Εύνεστιν ὁ Περικλῆν. 3989, 34. 
- ὤάμων ὁ ἡμέτερος Socratis) ἑταῖρος. 30988, 17. 

4ανάη. Ζεύς- {ανάη: Περσεύς. 9181, 10. 
Δαναΐδες. 4αναΐδων ὑδρεῖαι ἀτελεῖς. 863, Β. 

Φαναός. -- {αναοί. 3583, 23. 

4αρδανίη. δ0τι, M. 
Δάρδανος. 858, 15. 947 h, 19-91. -- αἳἱ τοῦ {αρ- 

δάνου ὑπώρειαί τε καὶ ἡ ἐπὶ Θαλάττη κατοίκησις. 
577b, 1. — ὁ ἐπὶ {«αρδάνον τοῦ ἀιὸς καὶ Ἠλέκ- 

τρας κατακλυσμός. 947, 18. 

4αφεῖος. 366, 10. 9798, 44 — 380, 11. 07988, 42. 
στα, 39 -- τν, Β. ὅτδ]ν, 34. 076, 4.ΒΟ7Η, δ. 83Η, 
1-8, — «αρεῖος, ὁ Ἀέρξου πατήρ, ἐπὶ Σκύθας 
ἐστράτεσσεν. 99341 Ἡ, 43. -- Ααφρεῖος, τρίτος ἀπὸ 

Κύρου Περσών βασιλεύς, 96048, 51. — τρίτος 4 αρεῖος 
πεζῇ µέχρι Σκυθῶν τὴν ἀρχὴν ὠρίσατο, νανσὶ δὲ τῆς 
τε Φαλάττης ἐκράτει καὶ τῶν νήσων. 379), 38 -- 10. 
- τὸ Φαρείου χρυσίον. 306, 9. 

αἄτις. ὀ80, 1. 5750b, 33--Η. 

4εινομµάχη. Χλεινίας- 4Φεινομάχη" Αλκιβιάδης. 9488, 
30. -- (Aleibiades παῖς Κλεινίου καὶ 4{Πεινομόχης 

4εινομένης libri optimi). 313, 35. -- ὁ 4εινο- 

μάχης υἱός (Aleibiades), ᾗ ἔστι κόσµοφ ἴσως ἄξιος 
μνῶν πεντήκοντα. 39298, 10. 

Μεινοµένη. Vd. «{Γεινομάχη. 

Δέλτα, τό. ἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃ κατὰ κορυφὴν σχί- 
ζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα. 700h, 8. 

4ελφικός, ή, όν. ὁ 4 ελφικὸς ᾽Απόλίων. 070, 0. -- 
τὸ 4ελφικὸν γφάµµα [Γνῶθι σαντόν). 398, 1. -- 
κατὰ τὸ Φ4εἰφικὸν γράµµα γνῶναι ἑαντόν. 7948, 97. 

4ελφίς. Σίβυλλα 4ελφίς, 9638, 1. 

4ελφοί. 13, 17. 598, 18. 60ο, 9. 18. 64380, 34. 
6110, 35. 6698, 4. 797, 28. 835, 0. 905, 36. 994, 
3τ. 959080, 5. 9490, 44. 965, 19. 9691, 1. 9605, 
41. — 4 ελφοὶ πόλις ἐπὶ τοῦ Παρνασσοῦ πρὸς 
τῇ Φωκίδι. 939, 39. — ὁ θεὸς ὁ ἐν 4ελφοῖς. 
18, 13. -- Απόλλων ὁ ἐν «ελφοῖφ. 463, 37. --- 

ἡ ἐν Φελφοῖς προφῆτις. 804, 17. — αἳ ἐκ 4 ελ- 
φῶν μαντεῖαι. 634, 5. 701b, 18, -- ὁ νεὼς ὁ ἐν 
4ελφοῖς. 1670, 30. -- ὁ ἀνδριὰς ὁ ἐν Γελφοῖρ. 
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1488, 13. — τὸ ἐν ζΦελφοῖς γράμμα. 68, 18. 393, 
4. 318, 4. 961) 4θ. — τὰ ἐν Φελφοῖς γράμ- 
µατα. 2898, 192. 14, απ. 99Η, 90-33. 

4ελφός, ὁ. οἱ {ελφοί. 960, 43. 
Δευκαλίων καὶ Ἐπιμηθεὺς Προμηθέως καὶ Κλυμένης. 

8470, 14. -- «ευκαλίωνος καὶ Πύῤῥας Ἕλλην. 
900, 8. -- Κόδρος ἦν ἀπὸ 4«ευκαλίωνος. 960, 7. 
- ἡ ἐπὶ «ευκαλίωνος φθορά. 458, 30. -- ὁ 
ἐπὶ «Πευκαλίωνος κατακλυσμός. 948, 16. -- 

Δευκαλίων καὶ Πύῤῥα, ὡς διεγένονεο. 706, 33. 

4ηἴμαχοςφ. ὐαρίτη ἡ «Πηἰμάχου. 9388, 36. 
4πΠίφόβη, ἡ Κυμαία Σίῤυλλα, 9608, 14. 
4Πηλιάδες Κρατῖνος ἐν 4ηλιάσι. 901, 33. 
«ήλιον χωρίον τῆς Βοιωτίας. 9041, Ἱ. -- ἐπὶ 4ηλίῳ. 

158, 90. -- ἡ ἀπὸ ηλίου φυγή. 301 b, 15. 7908, 

35. 

«4ἤλος. 862b, 14. 918, 14. — τὸ πλοῖον ὃ εἰς 4ἤλον 
᾿αθηναῖοι πέμπουσιν. 308, 3 --47. -- τὸ πλοῖον ἀφῖ- 

αται ἐκ 4ήλου. 3938, 14. 84, 15. — ἡ ναῦρ ἡ εἰς 
4ἤλον πεµποµένη Θεωρὶς ἐκαλεῖτο. 8948, 18. 

ζημήτηρ. 1950, 93. -- Φημήτηφ φαίνεται κατὰ τὴν 
δύσιν τῆς ἐδωδῆς διδοῦσα αἷς µήτηρ κεκλῆσθαι. 1908, 
20— 27. — ἡ Ἐλευσνία, 8693, 5. 967 h, 34. — τὰ 

Anjunto τε καὶ Κόρης δῶρα. 6140, 57. — öuros 
εἰς 4ήμητρος κάλαθον. 9608, 47. 

ημόδοκος, ἱμκοτρίίο dialogi, qui ſalso Platoui tri- 
hbuitur. 

Ana éoαοα, persona dlalogi, qui inseribitur Θεάγης. 

— Πάραλος ὁ Φημοδόκου, οὗ ἦν Θεάγης ἀδελφός. 

18, 10-17. -- ὦ 4ημόδοκε, οὐ πρῶτον μὲν πφεσ- 
βύτερος εἶ ἐμοῦ Soerates Ἰοφηίίμη, ἔπετα πολλὰς 

ἤδη ἀρχὰς καὶ τὰς µεγίστας ᾿θηναίοις ἠρξαρ καὶ 
τιμᾷ ὑπὸ ᾽Αναγυρασίων τε τῶν δημοεῶν πολὺ μάλιστα 
καὶ ὑπὺ τῆς ἄλλης πόλεως οὐδενὸς ἧττον. 63, 8-12 

Δημοκράτης. ἀὖσις «ημοκφάτους τοῦ Αἰξωνέως ὁ 
πρεσβύτατος υἱός. 363, 9. — παῖς ζΦημοκφάτους 

«γκι. 36880, 36. --- ἃ ἡ πόλις ὅλη ἄδει περὶ {η- 
μµοκράτους καὶ Αὔσιδος τοῦ πάππου τοῦ παιδὸς 

(Lysidis) καὶ πάντων πέρι τῶν προγόνων, πλούτους 
τε καὶ ἱπποτροφίας καὶ νίκας Πυθοῖ καὶ Ἰσθμοῖ καὶ 

Νεμέᾳ τεθρίπποις τε καὶ κέλησιν. 363, 30 --33. 

Δημόκριτος. 9658, 43. — Πρόδικος Φημοκρίτου 
σύγχρονος τοῦ ᾽Αβδηρίτου. 998, 34-30. -- Πρωτα- 
Ίόρας ἐντυχὼν «ημοκρίτῳ ἐφιλοσόφησεν, 938, 14. 
— οἱ περὶ Φημόκριτον ἀπείρους εἶναι κόσμους ὑπέ- 
8εντο. 906, 49. 

2ἣμος, ὁ Πνριάμπους. Καλλικλῆς ἐρῶν τοῦ τε ᾿4θη- 
ναίων δήμου καὶ τοῦ Πυριλάμπους. 394, 7. 216, 45. 

4ημοσθένης. 39380, 50. 950, 34. 958, 265. 9178, 

30. -- Φημοσθένης «ημοσθέννς Παιανιεύς, 
906, 55. -- Πλάτωνος μαθητής. 9648, 39. — τὸ 

4ημοσθένει τῷ ῥήτορι συμβάν. 9648, 33 — 96489, 
20, -- 4ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστογείτονορ. 
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895, 36. -- ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριοτοκράτους. 8958, 1. 
90030, 16. -- ἐν τῷ πρὸς 4φοβον. 910, 4. -- ἐν τῷ 
κατὰ ᾽Αφόβου. 994980, 40. -- ἐν τῷ κατὰ Φιονυσοδώ- 
ρου. 804, 341. -- ἐν τῷ τῆς παραπρεσβείας. 890, 33. 
9028, 3. 99919, 19. — ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους. 
9060, 35. -- ἐν Φιμππικῷ 9201, 4 

4ημοφῶν. παῖς {ημοφώντος (Μεπεχοπιν), 368, 10. 

πώ. τὰ µνοτήρια ἐτελεῖτο καὶ «πηοῖ καὶ Κόρῃ, ὅτι 
ταύτην μὶν Πλούτων ἁρπάξειε, 4 ηοἵ δὲ µιγείη Ζεύς. 
913, 31-30. 

Διαπρεπής. 41, 1. 

4ἱδυμος. 894, 16. 904, 27. 90, 50. 
Αικαίαρχος ἐν τῷ περὶ μουσικῶν ὀγώνων. 9061), 10. 

— οἱ περὶ 4ικαίαρχον. 89938, Β. 

ὠίκη. Aluns Νέμεσις ἄγγελος. 3888, 5 
ΦΔιογενής. Αἴας 4ιογενὴς Τεαμώνιοφ, 107, 6. 

4εογενιανόο. 9158, 5. 9998, 3. 919, 6. 96060, 139. 
ιόδωρος ἐν τῷ περὶ Μιλήτου συγγράµµατι. 93298, 31. 

Φιοκλῆς. Ἐὐθύδημος ὁ Φιοκλέους, 198, 38. 
Πιομήδειος, αν, ον. ἡ 4ιομηδεία λεγοµένη ἀνάγκη. 

480, ο. 9033, 1-13. Couf. Schol. πά Ariſstoph. Ἐο- 
οἷον. 1039, Suidas 8. V. Φτομήδειος ἀνάγκη. 

Διομήδης. 338, 50. ΗΠΑ, 434. 9031, 3. 7. 
ώιτονύσια, τὰ, 081, 920. — οἳ φιλήκοοι περιθέονσι τοῖς 

Διονυσίοις, οὔτε τῶν κατὰ πίλεις οὔτε τῶν κατὰ 

κώμαρ ἀπολειπόμενοι., 483, 10- 12. 9141, 931 --20 
ιονυσίοις. 99928, Af. -- ἐν Τάραντι πᾶσαν ἔθεα- 

σάµην τὴν πόλιν περὶ τὰ Διονύσια µεθύουσαν. 641, 
29-94. 

4ιονυσιάς. 

658), 10. 

Διονύσιον, τό. 3958, 34. 910, 11. 9968, 31. 
Διονύσιος ὁ γραμµατιστής. θὗ, 4. 

Διονύσιος ὁ λικαρνασσεύρ. 90508, 48. 

Διονύσιος ὁ πρότερος. 8038, 5, 803, 41. 35. ση 8. -- 

παῖς {ιονυσίου καὶ «ωρίδος :4ιονύσιος ὁ νεώτερος). 

803, 1Η. -- Φιονύσιος ὁ «ιοννόίου (τοῦ νεωεέρον) 
πατήρ. 813, 39. 83Η, 14. -- Ἱππαρίνος ὁ 41ονυ- 
σίου νυἱός. 80380, 35. 808, 10. — Ἱππαρῖνος ὁ 
Φίωνος πατὴρ τῶν παίδων ἐπίτφοπον 4ιονύσιον κα- 

τέστησεν. 906, 30. -- ἄίων ἀνεφιαδοῦς Φιονυσίου 
τοῦ προτέρον. 9660, 941. -- τεἰευτησάσης τῆς 4οκρίδος 

αὐτοῦ γυναικός, ἐξ ἧς ἐγεγόνε αὖτς «Διονύσιος ὁ 
νεώτερος, ἴγημε τὴν Αριστομάχην. 9668, 223. 

Αιονύσιος [ὁ νεώτερος. 837 b, 4. 8Η 8, V. 14. 99. 

90. 28. 33. 58. 812, 19. 38. 1. 47. 84980, 141. 15. 

17. 34. 843, 30. 8491, 1Α. 39. 41, 4. 40. 8Η, 5. 
13. 8Η, 4. 5. 81. 38, 845, 10. 8408, 20, 50. 31. 
38. 441. 40. 846, 5. 4. 8. 9. 19. 20. 30. 38, 8468, 1. 

18. 35. 8460), 20. 887, 8. 0. 848, 41. 81488, 6. 13. 

2232*8 28. 37. 40. 43. 849h, 1. 2. 11. 50. 

30, 86. 40, 44. 45. 808, 2. 6. 9. 10. 19, 20. 39. 47. 850h. 

1. A. 84. 1. -- παῖς 4ιοννσίου καὶ «ωρίδος, 8989, 

ἡ παιδεία Φιοννσιὰς ἀθησαύριστος. 

ΟΝΟΜΑΡΤΙΟΝ ΡΙΑΤΟΝΙΟ ΓΗ. 

40. --- ιονυσίω τῷ πφοτέρῳ ἐκ τῆς 4οκρίδος αὐτοῦ 
γυναικὸς ἐγεγόνει 4ιονύσιος ὁ γεώτερος. 9068, 3. 
— ἀιονύσιος ὁ «ιοννσίου. 8038, 41. -- ὅἷων 

Διονυσίω εὖ πράετει». 8831. -- Πλάτων 41ονυ- 
σίῳ εὖ πράττειν. 8935. -- Πλάτων «4ιονυσίῳ χαί- 
φειν. 830, 4. - Διονύσιος Πιάτωνι. 846, 30. — 
Πιάτων 4ιονυσίῳ τυράννῳ Συρακουσῶν εὖ πράετειν. 
857. 

Διονύσιος ὁ «Διονυσίου (τοῦ νεωτέρον). 8093 ὃν, u. 

Φιονυσύδωρος persona dialogi, qui iuseribitur Εύθύ- 

ὅημος. -- ἀδεφὺς Ενὐθνδήμου ἄιοννσόδωρος. 
130, 16, — Οὗτῳ Eothydemus οἱ Dionysodorus, 
τὸ μὲν γένος ἐντεῦθέν ποθέν εἰσιν ἐκ Χίου, ἀπώκησαν 

δὲ ἐς Θουρίους: φεύγοντες δὲ ἐκεῖθεν πόλλ ἤδη ἴτη 
περὶ τούσδε τοὺς τύπους Soerates loquitur) διατρί- 

βουσιν. ὃ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, Θαυμασία, 
ὦ Κρίτων" πάναοφοι ἀτεγνῶς. 1958, 3 --Ἱ. - ὁ πρε- 
σβύτερος αὐτῶν, «ιονυσόδωρος. 11, 4. — ὦ 

ἄνδρες Θούριοι εἴεε Χἴοι εἴθ ὁπόθεν καὶ ὅπη χαίρε- 
τον ὀνομαζόμενοι, 33, 34. -- ὦ Εένε Θούριε Diony 
κοάοσυ» appellatur. 141, 33. -- οἱ 4ιονυσόδωροι. 

809, 47. 
ἀιονυσόδωρος. «Ἱημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Φιονυσο- 

δώρου. 891, 21. 

Διόνυσος. 196), 14. 3898, 39. 3098, 3. 558), 6. 
560, 6. 10. 12. 0601, 14. 562h, 41. 068, 30. 19. 

5031, 20. 690, 50, 638), 29, Τι, 30. ΤΤ8, 13. 
8481, 0. 910, 18. -- ὁ ἀιόννσος εἴη ἂν ὁ διδοὺς 
τὸν οἴνον, 4ιδοίννσος ἐν παιδιᾷ καλούμενος. 1908, 

19.541. — ὁ θεὺς οὗτος ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς Ἡρας 

διεφοφήθη τῆς ψνχῆς τὴν γρώµην, διὸ τάς τε βακχείας 
καὶ πᾶσαν τὴν μανικὴν ἐμβάλλει χορείαν τιμµωρούμενος" 

ὅθεν καὶ τὺν οἶνον ἐπὶ τοῦ αὐτὸ δεδώρηται. 50938, 
4--Β. — τοὺς περὶ Ἡρακλέα τε καὶ 4ιόννυσον κατι- 

όντας εἰς Αιδου πρότερον λόγος ἐνθάδε μνηθῆναι καὶ 
τὸ Φάρσος τῆς ἐκεῖσε πορείας παρὰ τῆς Ἐλευσινίας 
ἐναύσασθαι. 863, 3--Ὁὂ. --- Σιληνοὶ 4ιονύσον χο- 
ρευταί. 9608, 10. --- Σάτυρο Μιονύσου ὁπαδοί. 

9608, 12. — ἀιονύσου γένεις, διθύραμβος λεγό- 
µενος. 076), 13. — ὁ διθύραμβος γράφεται εἰς «{ιό- 
νυσον. 9398, 23. -- Φιονύσια ἑορτὴ ἀθήνησι 4ιονύσῳ 
ἤγετο. 9984, 33. -- ᾽Απατούρια ἑορτὴ ᾽Αθήνησιν εἰς 
Διόννσον. 941, 16. 

Αιόπομπος. 6468, 19. -- «ἀιόπομπος Θεοσαλός, 

σταδιοδρόµος, γάμων ἁπάντων ἀπείρατος. 9431, 28, 

Atos (Ποντίκι). 800, 5. 

4ιόσκουφοι δεύµενος τοῖν ἐένοιν ὥσπερ «41ο0σκου- 
ων ἐπικαλούμενος σῶσαι ἡμᾶρ. 14508, 341. — κατά 
ακεδαίμονα «ιοσκύρων ἐνόπλια παίγνια. 618, 6. 

ἀιοτίμα, persona Symposii. — ὁ λόγος ὁ περὶ τοῦ 
Ἔρωτος ὤν ποτ ἤκουσε Σωκράτης γυναικὸς Μαντινι- 
κῆς (αἱ. μαντικῆς) ἀιοτίμας, ἣ ταῦτά τε σοφἡ ἦν 
καὶ ἅλλα πολλά, καὶ ᾿θηναίοις ποτὲ θυσαμένοις πρὀ 
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τοῦ λοιμοῦ δέκα ἔκη ἀναβολὴν ᾿ἐποίησε τῆς νύσον. 

789, 39 — Τ8τ, 3. 
Αίφιλος οείυπα οχ «ἱἲ φίλος. 193, 34 -- 31. 

4γων (Αθηναῖος). ἡ βουλὴ μέλλει αἱρείσθαι ὅστις ἐρεῖ 
ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσιν. - - - οἶμαι μέντοι ᾽Αρχῖνον ἢ 
Δίωνα αἱρεθήδεσθαι. 377, 13 -- 7. 

Δίων. ὁ Συρακούσιορ, Ἱππαρίνου υἱόφ. 839, 3. 4. 6. 
s835, 23. 8428, Β. 15. 39. 34. 45. 39. 836, 3. 19. 
22. 28. 33. 33. 10. 840, 2. 9. 81, 41. 40. 8Η, 

3. 30. 40. 849, 10. 30. 41. 49. 15. 8498, 31. M. 
80, 30. 8408, 10. 41. 44. 40. 84848, ᾱ. 1. 15. 

17. 23. 30. 8344b, 3. 6. 28. 44. 40. 840, 18, 20. 810 ἵν 

18. 30. 38. 35. 38, 389. 42. 38. 846, 6. 42. 33. 38. 

41. 840, Τ. 8480, 20. 28. 40. 849, 4, 6. 19. 10, 

21. ον. Η. 10. 840b, 4. το. 17. 22. 98, 809, 40, 

85019, 6. 0. 21. 23, 19. 44. 40, 851, 14. 18. 8018, 
Β. 803, 43. 47. 00. (ορ. 10.) 837 0, 30. 808, 40. 
808), 4. 906, 30-34, -- έων ἀιονυσίῳ εὖὐ πράτ- 
τειν. 81. -- Πιάτων 4{ίωνε Συρακοσίῳ εὖ πράττει». 
807. -- Πλάτων τοῖς 4{ἰώνος οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις 

εὖ πράττειν. 840, 803. 
ἀιώνασσα. Ἐὔνομος οὗ ἐκ 4ιωνάσσης τῆς ὑσεέρας 

γυναικὸς υκοῦργος (ὁ νομοθέτης). 98041, 33-43, 

Διώνειορ. οἱ Φιώνειοι φίλοι. 848, 41. 

Διώνη. ἡ νεωτέρα ᾽Αφροδίτη «ιὸς καὶ «ιώνης θυγά- 
τηρ, ἣν δὴ πάνδηµον καλοῦμεν. ΤΤὰ, 42- 43. 

4οὔφιες. 895), 16. 96008, 29. 

ἀράκων. ἡ 4ράχοντος πολιτεία. 8609, 94. 

ἀφωπίδηρ Ἀραπίας ὁ ὀρωπίδου. 341 8, Β. -- Σό- 
Ίων ἦν οἰκεος καὶ σφύδρα φίλος ἡμῖν 4ρωπίδου 

τοῦ προπάππον Gritias loquitur) 706, 16. -- Ἔξη- 
κεστίδης' Σόλων, 4φωπίδης' οὗ Κριτίας ὁ πρῶτος. 

947, 11 --τ-. 
αὐμῃ. 8900, 36. 

ωδωναῖας. ὁ Ζεὺς ὁ ζ«ωδωναῖος. 8ἱ58, 14. 

ζωδώνη. ὅφα, {8. -- αἱ ἔε 4«ωδώνῃ ἱέριαι 80Η, 17. 

- «ωδώνη πόλις τῆς Μολοσαίδος, ἐν ᾗ τὸ μαντεῖον 
τοῦ οιόᾳ. 963, 96. 

4ωριεύς. ὅθ8, 45. 

ωριῆς ἀντ ᾽Αχαιῶν κληθέντες διά τὸ τὸν συλλέξαντα 
εἶναι τὰς τότε φυγὰς «ωφριᾶ. 068, 33. -- ᾿Αχαιοὺς 
ἠττῆσθαι ὑπὸ «Φωφριέων. ὅδθὺ, 44. — τοῖς 4ωφρι- 
εὔσι καὶ τοῦθ) οὕτως ὑπῆρχε καλῶς καὶ ἀνεμεσήτως, 
γῆν τε ἀναμφισβητήτως διανέµεσθαι, καὶ χρέα μεγάλα 
καὶ παλαιὰ οὐκ ἦν. ὅ09υ, ἃ--6. - πολέμου τοῖς 

4ωριεῦσιν ὄντος πρὸς Αθηναίους, ἴχρησεν ὁ Θεὸς 
τοῖς 4 ωφριεῦσιν, αἱρήσειν τὰς Αθήνας, εἰ Κόδρον 
μὴ φονεύσαιεν. 960, 40. -- ἅλιον καλοῦσι τὸν ἥλιον 
οἱ ζωφεεῖς. 1918, 38. -- Φωφιεῖς τὸ ἀμφιγνοεῖν 
καὶ ἁμφίγνωμόν φασιν. 908, 30. — τὰ πφοδωπεῖα 

4αωριεῖς γόργια ἐκάλονν. 9400, 17. 961, 14. 
4ωφρικός, ή, ὀν. τὸ 4 ωρικὸν σερατόπεδον. 577, 34. 

— εὐ 4{ωφικὸν ὄνομα (ἄλμος). 1970, 37. 
Ῥιελτο. 
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4ωρικῶς. ἀπὸ τοῦ ἔτης ἡ κλητική ἐσει 4ωρικῶς 
ἔταν. 8984, 17. 

Φώριον. 949, 16. 

4ώριος ἁρμονία. 998, 47. 

4ωρές. παῖς Διονυσίου καὶ 4ωρίδος [ Διονύσιος ὁ νεώ- 

τερος). 833, Η. -- ἡ 4οκρὶς «Ιιονοσίου γυνή. 90608, 3. 
4ωφριοτί. ὀθ98, 141. - «ωφιστὶ ἡρμόσθαι, 300, 17. 

357 b. 14. — ζωφιστὶ ῃν. 880, 12. 
«ὥρος. Ἓλληνος καὶ Ὀθρηΐίδος Ἐοῦθος, Αἴολος, «95 - 

ρος, Ἀενοπάτρα. 960, 10. 

Ἑβραϊος. Σαμβήθη Σίῤνλία Ἑβραία, 903, 30. 
Ἑβραϊς. γλώσσῃ τῇ Ἑβραϊδι., 963, 36. 
Εὐἰλείθυια. 6128, 10. -- Μοῖρα καὶ Εἰλείθνια ἡ 

καλλονή ἐσει τῇ γενέσει. Ἴ888., 9. 

Εἰλωτεία. ἡ ακεδαιμονίων Εἰλωτεία. 608, 3π. 

Εἴλωτες. 919, 12- 17. 

Εἰλωτικόᾳ, ἡ, ὀν. τὰ Εἰλωτικὰ ἀνδράποδα. 333, 30. 
Ἑκάβη. 201, 34. 
Ἑκαέργη. Ὠπις καὶ Ἑκαέργη. 8050, 17. 
ἙἘκαμήδη, ἡ Νέσεορος παλλακή. 908), 17. 
Ἔκτωφ. 106, 14. 18. 10. 181, 34. 190, 318. 191, δ. 

901, 31. 6828, 13. Ττὰ, 9. 9308, 33. — ΄Ἔκτωρ 
δίος. 181, 30. -- αἳ ΄Ἔκτορος ἕλξες περὶ τὸ 

σῆμα τὸ Πατρόκλου. 448), 3. -- τῷ τοῦ Ἔκτορος 
vlet ὀνόματά ἐσει Σκαμάνδριος καὶ ᾽Αστυάναξ, 194. 
4. 18. 

Ἐλάσιππος. 7460, 41. 

Ἓλατος. 8908, 18. 

Ἐλέα. 105, Ἡ. 902, 30 - 40. 

Ἐλεάτης. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης. 9/8, 57. — Ἐλεάτης 

ξένος, persona dialogi qui iuseribitur Σοφιστής. 

Ἐλεατικόᾳ, ἡ, όν. ὁ ἘἙλεατικὸς Παλαμήδης (Ἴεπο) 

809, 8. 96488, 44-33, — τὸ Ἐλεατικὸν ἴθνος, 
ἀπὸ Ἐενοφάνους τε καὶ ἔτι πρόσθεν ἀρξάμενον, ὡς 

ἑνὸς ὄντος τῶν πάντων καλουµένων οὕτω διεξέρχεται 

τοῖς μύθοις. 119, 1. 

Ἐλένη. «Στησίχορος τῶν ὀμμάτων στεφηθες διὰ τὴν 
Ἑλένης κακηγορίαν. 8008, 16. — τὸ τὴς Ἑλένης 

εἴδωλον. 025ὺ, 30. -- ᾽Ασπασίαν Εἴπολι Ἑλένη» 
καλεῖ. 998, 1. 

Ἐλενσίνιος, α, ον. ἡ Ἐλενσινία Ceres 8603, ὅ. 

96070, 21. 
Ἐλενσίς, δῆμος καὶ πόλις τῆς ᾽Ατεικῆς. 938, 46. -- 

Ἐλευσῖνι 9438, 8. -- τὰ μεγάλα μυστήρια, ἅ 
Ἐλευσῖνι ἤγετο. 913, 45. — ὁ πρὸς τοὺς Ἐλεν- 
σῖνι (Αθηναίων) πόλεμος. 1818, 5. 

Ἑλίκη, παραθαλάσσιος πόλις ἐν Αχαίᾳ. 949, 7. 

Ἑλίκων, ἐκ Κυζίκου, µαθητὴς Εὐδόξου. 857, 15 
Ἑλλάνικος. 8908, 39, 900, 7. 

Ἑλλάς. ἡ Ἑλλὰς φωνή. 9911, 13. 9981, 9. 

Ἐλλάς, ἡ. 40, 93. 165, 40, 192, 40. 990), 12. 9949, 
4». 3008, 34, 84118, 4. 381, 8. 1808, 41. 481, Ν. 

1.9 
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15. 53848, 50. 573, 12. 90. 91, 98, 5798, 19. 718, 90. 

785, 39. 8048, 18. 8198, 36. 9038, 25. 907, 45. 

93Τ1, 34. 

Ἑλλάς. ἡ µεγάλη Ἑλλάς. 965, Ἡ. 
Ἐλλη. 994, πο --ἡ3. 
Ἓλλην, «Γευκαλίωνος καὶ Πύῤῥας, ὡς δέ τινες, Ade καὶ 

Πύῤῥας, Έλλην": Ἓλληνος δὲ καὶ Ὀθρηϊδος Ἐοῦ- 
Φος, Αἴολος, «Ιῶρος, Ἐενοπάτρα, 900, 8-- 10. -- 

Αἴολος ὁ Ἕλληνος, 9938, 35. 

Ἕλλην. (ἄταεσυς), 300, 40, 480, 40. 701b, ο. 706, 
4Η. 918b, 44. -- οἳ Ελληνες ἑατροί. 3434, 0. 

΄Ἓλληνες, οἳ. 668, 30. 808, 40. 1126, 30. 1048, 39. 
158, 0. 1648, 1. 165, 45. 167, 30. 30. 47. 170, 22. 

17. 35. 18Η, 18. 185, 6. 1861, 16. 198, 31. 903, 
14. ον, 34. 90988, 41. 13. 960, ο. 3. 5. 394, 6, 

15. 9009, ο. 901, 22. 312, 21. 22. 3411, 10. 399, 
33. 34. 40. 3998, 20. 333, 0. 3938, 931. 22. 331, 1. 

35. 39τ8, 6. 10. 3Η, 10. 309, 15. 306, 36. 365, 
34. 918, ο. 319, 13. 14. 180, 3. 15. 30. 40. 45. 

3808, 2. 14. 13. 21. 20. 37. 41. 384, 5. 10, 50. 98. 

38418, 5. 50, 20. 34, 45. 489, 10, 18. 21. 94. 20. 38. 

405, 3. 4048, 18. 4161, 20. 417, Η --ᾱὖ. 4180, 98, 

Ἀτ. 4198, 8. 4618, 24. 4736, 10. 180, 19. 4801, 

4. 18. 19, 36. 37. 39. 484, 10. 10, 26. 489, 37. 5080, 

18. 541, 19. 548, 30. 549, 33. 5018, 45. 607, 90, 
5690, 56. 570, 39. ὅτ0υ, ο. 572, 33. 573, 11. 39. 
575b, 39. Ἡ. 5790h, 18. 21. 50. 398. 45. 080, 

1. 5. 609, 27. 696, 5. 6988, 4. 96. 50. 35. 609, 3θ. 

65τ, 5. 6378, 94. 650, 3. 606), 26. 65Τ), 30. 
6808, 39. 6958, 5. 701b, 3. 8, 15. 18. 708, 19. 
TAIP. 1. 48, 15. 771, 53, ΤΝ, 11. Ἰβδ), 4Η. 
7096. 35. 815, 44. 808, 34. 82938, 10. 893, 7. 18. 

806, 22. 8499, 10. 8Η, 37. 803, 31. 898, 1. 

β931, 50. 867, 3». 815, 20. 877, 12. 9000, 9τ. 
904, ο. 917b, ο. 9009, 5. 928, 12. 999, 13. 996, 
13. 94Η, 21. — Έλληνες ἀεὶ παϊδές εἶσ, γέρων 
δὶ ou- ἴἔσεν, verba sacerdotis Αοβγρι!, 
706b, 28. 

Ἑλληνίζειν. 9170, 2-7. 
Ἐλληνικός, ἡ, ὑν. Ἑλληνικὸς νόμος. 557, 4. -- 

Ἑλληνικοὶ πλοῦτοι 3998, 4. -- οἳ Ἑλληνικοὶ 

τόποι, 8081, Ἰ. -- Ἑλληνικὴ ἁρμονία. Ἀσ0, 18. -- 
ἡ Ἑλληνικὴ γή. 4808, 39. -- Ἑλληνικὴ παιδεία. 
555, 30. — ἡ Ἑλληνικὴ συνήθεια, 9110, 3 -- 
ἡ Ἑλληνικὴ σωτηρία. 5908, δ. -- ἡ Ἑλληνικὴ 

φωνή. 198, 37. 493. 8098, 29. 9178, 3. 918), 48. 
- αἱ Ἑλληνικαὶ μέθοδοι ἐν πολλαπλασιασμοῖς καὶ 
μερισμοῖς. 994, 44. — αἳ Ἑλληνικαὶ πόλεις. 31418, 
δ. --τὸ Ἑλληνεκὸν γένος. 388, 30. 180, Ἠ. 1800, 
34, — Ελληνικά γένη. 573, 13. - Ελληνικὸν 
»όμισµα. 5948, 5τ. 41. — ἔθη Ελληνικά. 99471, 
35. --"Ελληνικὰ ὀνόματα, 199, 42. 48, 39. 

Ελληνίς. µήτηρ Ελληνές. 9310, 30. -- "Ελληνὶς 

ΟΝΟΜΑΡΤΙΟΌΜ ΡΙΑΤΟΝΙΟΜ. 

πόλις. 18, 6. -- Ελληνίδες πόλεις. 981, 3. 62, 

4», 311, 19. 380, 4, 81910, 43. 835, 19. 8358, 6. 
80361, 20. 35. 

Ἐλληνισεί. 7068, 13. 488, 37. 
"Ελλήσποντος, ἀδί, 35. 453b, 43. 576, v. 9948, 14 -- 

44. --Ελλήσποντος ἠχθυόεις, 18018, 34. 
Ἑλλησπόντιος, α, ον. ἡ “Ελλησπόντία Σίβυλλα. 

96808, 10-19. 

"Ἔλος, πόλις ἐν Πελοποννήσῳ. 919, 13. 10. 
"Εμβάδας. Θεόπομπος ᾿Εμβάδαν "άνντον εἶπε παρὰ 

τὰς ἐμβάδας. 893, 9. 

Ἐμπεδόκλειος. ὁ Γοργίας ἦν Ἐμπεὸ όκλειος. 908, 8. 
Ἐμπεδοκλῆς. 746, 90. 9480, 23-33. -- Ἔμπεδο- 

κλῆς, ὁ Γοργίου διδάσκαλος, 909, 3. -- Ἔμπεδο- 
κλῆς ᾽Ακραγανεῖνος, Πνθαγόρειος. 934938, 8-13. -- 

Ἐμπεδοκλῆς καὶ οἱ ἄλλοι µεεαρσιολέσχαι. 8Τ8, 34. 

— Ἐμπεδοκλέους ἔπος. 943, 40. -- ἀπόθῥοαί 
τινες τῶν ὄντων κατὰ Εμπεδοκλέα. 997, 45. -- 
Επηρεάοεῖος aigniſieari videtur eliam 48, 36. 199, 
1. 6. 396, 10. 

Ἐν δδηῖς. Αἰακός - ᾿Ενδηῖς' Τελαμών. 9488, 390. 

Ενδυμίων. 27h, 8. 
Ἐννοσίγαιος. κλυτὸς Εννοσίγατος. (Uom.) 1808, 38. 

Ἐννάλιος ἀνδρειφόντης. 899, 45. 

᾿Εξαμύης. Θαλῆς Εξαμύου Μιλήσιος. 97h, 18. 

Ἐξηκεστίδης. Σόλων ᾿Αθηναῖος ᾿Εξηκεστίδου υἱός. 
3375, 6. — Ἐξηκεστίδης' Σόλων, «ἀρωπίδης. 

941, 11. 
Ἐπαμεινώνδας, 4ύσιδος μαθητής. 998, 4. 

Ἔπαφοφ. αιβίη ἡ Ἐπάφου, βασιλέως Αὐύπτον. 
918, 21. 

Ἐπειὸς ὁ Πανοπέως, ἀνδριαντοποιός. 306, 39. -- 

Ἐπειός, ὁ Πανοπέως τοῦ Φώκου, ἐπὶ τῷ Πατρόκλου 
ἀγῶνι ἐνίκησε πυγµήν. 617), 45. 949), 13. -- τὴν 
᾿Επειοῦ τοῦ Πανοπέως ψυχἠν εἰς τεχνικῆς γυναικὸς 
ἠοῦσαν φύσιν. 08), 3. 

Ἐπιγένης, παρὼν τῷ Σωκράτους θανάτω. 84, 30. -- 

ντιφῶν ὁ Κηφισιες, Ἐπιγένους πατήρ. {8, 19. 
᾿Επιδαύφιοι. καὶ ῥαφρωδῶν ἀγώνα τιθέασι τῷ θεῷ 

Aesculapio οἳ ᾿Επιδαύριοι καὶ τῆς ἄλλης µουσι- 

κἠν. 254, ὅ --Ἵ. 
᾿Επίδανρος, πόλις ἐν Ἰλλυρίδε 945, 38. -- ἐξ Ἐπι- 

δαύφου ἐν τῶν ᾽Ασκληπιείων. 904, 3. 

Ἐπιζεφύριοι. 4οκροὶ οἳ Επιζεφύριοι. 9468, 37. 
Ἐπικράτης. 4νσίας ἦν ἐν ἄστει παρ ᾿Επικράτει, ἐν 

τῇ οἰκία τῇ Μορνχία. 193, 8- 11. 

Ἐπιμενίδης, ἀνὴρ Θεῖος, ὃς ἦν ἡμῖν (Clinlae Creten⸗i, 
οὐκεῖος, ἐλθών πρὸ τῶν Περσικῶν δέκα ἔτεσι πρότερον 
παρ ὑμᾶς Athenienses) κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ µαντείαν 

Θυνσίας τε ἐθύσατό τινας καὶ δὴ καὶ φοβουμένων τὸν 

Περσικὸν ᾿Αθηναίων στύλον εἶπεν ὅτι δένα μὲν ἐτῶν 
οὐχ ἤξονσιν, ἴταν δὲ ἔλθωσιν, ἁπαλλαγήσονται πρά- 
ἔαντες οὐδὲν ὧν ἥλπιζον παθόντες τε ἢ ἄρόσαντες 
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πλείω κακά. 9, 19-26. — ᾿Επιμενίδης πολὺ 

ὑπερεπήδησε τῷ µηχανήµαει τοὺς ἑύμπαντας, ὃ λόγῳ 
μὲν Ἡσίοδος ἐμαντεύετο πάλαι, τῷ ὅ) ἔργω ἐκεῖνος 
ἀπετέλεσεν. 766, Ἰ --10. 

᾿Επιμηθεύς. ἐπειδὴ τὰ θνητὰ γένη οἱ θεοὶ ἄγειν πρὸς 

φῶς ἐμείλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ ᾿Επιμηθεῖ 
κοσµῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάµεις ἑκάστοιρ ὡς πρέπει. 
1580, 11 -- 109, 10. 175b, 14-11. -- «ευκαλίων 
καὶ ᾿Επιμηθεὺς Προμηθέως καὶ Κλυμένης' Πύῤῥα 

δὲ Ἐμιμηθέως καὶ Πανδώρας. 8Η, 11-12. 
᾿Επιχάρμειος, α, ον. τὸ Ἐπιχάρμειον „d δὲ χεὶρ 

τὰν πεῖρα νίζει' ὅός τι, καὶ λάβε ει." 8600, Η. 

᾿Επίχαρμος. 908, 34. -- κωµῳδίας ὁ ἄκρος Ἐπίχαρ- 
µος. 748, 3. — ἵνα µοι τὸ τοῦ ᾿Επιχάρμου γέ- 

νηται, ἃ πρὸ τοῦ δύο ὤνδρες ἔλεγον, εἷς ὢν Ἱκανὸς 
γέρωµαι. 349, Ἴ--Β. 914, 28-- 84, -- ᾿Επιχάρμου 
σκόλιο». 9068, 8-12. 

ΕἘπτάποφος. Hom.) 8949, 45. 

᾿Ερασίσερατος. Φαίαξ ὁ ᾿Εφασιστράτου. 810, 3. 
Conf. Thucyd. V. 4. 

Ἐρασίστρατος, Ρθτκοια dialogi, qui iuserihitur Ἔρυ- 
ἐίας. — Εφασίσερατος, ὁ Φαίακος τοῦ ᾿Ερασι- 

στράτον ἀδελφιδοῦς, ἐεύγχανε νεωσεὶ παρὼν ἀπὸ Σι- 

κελίας. 870, 3 --ᾱ- 

"Ἔραστους. 808, 19. - Πλάτων Ἐρμίῳ καὶ ος 

καὶ Κορίσκω εὖ πράττειν. 8939. 
Ερατοσθένης. 902), 10. 963 h, Β. 968, 20, 

Ερατώ. (Μάνα), 808, 19. 

Ερέτρια, πόλις Εὐβοίας. 380, 8. 19. 916, 14. 938, 11. 

Ερετριεὶς. 3Τ90, 44. 390, 1. 13. 10. 575h, 35. 36. 

αν, Ἐρετριεῖς ἐπὶ τῷ αὐτῷ σκληρότηρ φασίν, 
ἡμεῖς δὲ σκληρότης, 310, 9. - 

Ἐρεερικός, ή, όν. ἡ Εφρεερική. 380, Β. 575b, 
41. 

Ερεχθεύς.Τη80, 40. -- ΄Ἠφαιστος - Γῇ" Ερεχθεύς- 
Προκρίς' Μηείων. 9188, 23. --- Κρίουσα ἡ Ἔρεχ- 

Φδέως. 9038, 1. -- ὁ τοῦ µεγαλήτορος ὅῆμος Εφεχ- 
θέως. 328, 18. 990, 5. 

᾿Εφρινεός. 70, 3. οἵ, Pausan. I. 38, 5. 

Ἐρινύες. 863, 6. 

Εριφύλη ἡ Ταλαοῦ καὶ υσίππης, ᾽Αμϕιαράου γυνή, 

ἐπὶ τῇ τοῦ ὠνδρὸς ψυχῇ τὸν ὅρμον δεξοµένη. GV, 92. 
917, 0-81. 

᾿Εριφύλη, ἡ Ερυθραία Σίβυλλα. 9638, 33. 
᾿Εριχθ όνιος. 40, 40. -- Εφιχθόνιος ὁ Ἠφαί- 

στου καὶ τῆς ᾽Αθήνης. 948, 3-0. 908, 13. 
᾿Ερμαῖ. Ίππαρχος ὁ Πεισισεράτου, ἐπιβουλεύων τοὺς ἐν 

τοῖς ἀγροῖς παιδεῦσαι ἵσεησεν αὐτοῖς Ἐρμ ᾶς κατὰ 

τὰς ὁδοὺς ἐν µέσῳ τοῦ ἄστεος καὶ τῶν δήμων ἑκά- 
στων, κἄπειτα τῆς σοφίας τῆς αὐτοῦ ἐκλεξάμενος ἃ 
ἡγεῖεο σοφώεατα εἶναι, ταῦτα αὐτὸς ἐντείνας εὖς ἔλε- 
γεῖον ἐπέγραψεν. 314, 20 -- 374 b, ὅ. 

Ἐρμαῖα, τὰ. 3τά, ὅ. 999, 39 -- 999), 4. -- ος Ἔρ. 
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μµαῖα ἄγουσιν, ἀναμεμεγμένοι ἐν ταύτῷ εἰὐὶν οἳ τε 
γεανίσκοι καὶ οἱ παῖδες. 3638, 30 --35. 

Ἑρμαϊκός Mercurialis 902, 34. 

Ερμείας. Πλάτων Ερμείᾳ καὶ ᾿Εράσεῳ καὶ Κορίσκῳ 
εὖ πράττει». 899. 

Ἑρμῆς. 159, 1. 35. 197, 33. 34. 3078, 6. 684, 6. 
9938, 30. -- ὃς τὸ εἴρειν ἐμήσατο, δικαίως ἂν καλοῖτο 
Εἰρέμης. νῦν δὲ ἡμεῖς καλλωπίζοντες τὸ ὄνομα 

᾿Ερμῆν καλοῦμε», 1978, {--ᾱ. -- ᾿Ερμῆς, ἕρμη- 

εὺς καὶ ἄγγελος καὶ κλοπικός τε καὶ ἁπατηλὸς ἐν 
λόγοις καὶ ἀγορασεικός. 191, 37. — ᾿Ἑρμῆς, ἔφορος 
τῆς παλαισερικῆς. 9345, 39 -- 9228, 1. -- Ερμῆς, 
εἷς τῶν ἐνοδίων θεῶν. 896, 00. — Ἑρμῆς, ἐνόδιος 
καὶ ἡγεμών. 9448, 192. -- Πὰν ὁ Ερμοῦ. 810, 38. 
— Πάν, διφυὴς Ἔρμοῦ υἱός. 1978, 8. 341. 38. -- 

Ἑρμῆς, ἀοτήρ. Τ0ἱ, Ἡ. -- ὁ Ερμᾶ [ἀσεήρ). Τ388, 

19. — ὁ Ἑρμοῦ ἱερὸ λεγόμενος πλανήτης. 712b, 
4. 8. 

"Ερμιππος ἐν ᾽αθηνᾶς γοναῖς. 913, 33. 

Ἑρμογένης, persona ἀῑα]ομί, 

"Ερμοδάμας. 

qui ἱηκοτοίίαν Ἀρατύλος. 

- ὦ παῖ Ἱππονίκον Ἑρμόγενες, 1808, 3. 1968, 
15. -- ὁ ὠδεἷφὸς ΕἙρμογένους Καλλίας. 189), 12. 

— Ἑρμογένης οὐκ ἐγκρατὴς τῶν πατρῴων. 189), 
13. — ὅτι δὲ Κρατύλος οὔ φησί σοι Socrates Her- 

mogenem appellat) Ἑρμογένη ὄνομα εἶναι τῇ ἁλη- 
Δείᾳ, ὥσπερ ὑποπτεύω αὐτὸν σχώπτειν' οἴεται γὰρ 
ἴσως σε χρημάτων ἐφιέμενον κεήσεως ἀποτνγχάνειν 
ἑκάστοτε. 1858, 19-10. — εὖ µοι δοκεῖ (Ἡογπινοροηςν 
loquitur) Κρατύλος λέγειν τὸ ἐμὲ μὴ εἶναι Ἔρμο- 
γένη: οὕκουν εὐμήχανός γέ εἰμι λόγον. 1910, ὅ--Ἱ. 
— Ερμογένης, παρὼν τῷ Σωκράτους Θανάτῳ. 

31, 50. 

Πυθαγόρας νέος ὢν διήκουσεν Ἔρμο- 
δάμανεος ἐν Σάμῳ. 997 b, 38. 

Ἑρμοκράξεης, persoua dialogorum, qui inscribuntur 

Τίμαιος οἱ φιτίας. 9460, 3. -- ὁ Ἑρμοκράτης 

Συρακούσιός ἐστι σερατηγός, κατὰ νόμον ζῆν ἐφιέμε- 
νος” διὸ καὶ πολεικῆς πῶς μετεῖχε καὶ φιλοσοφίαφ. 

987, 4. -- τῆς Ἑρμοκφάτους περὶ φύδεως καὶ 
τροφῆς, πρὸς ἅπαντα ταῦτ) εἶναι Ἱκανῆς πολλῶν µαρ- 
τυρούνεων πιστευτέο». Τ008, 33 -- 35. 

"Ἔρμος πολυψήφις. 018, 14. οοπ{, Ηοτοάοι. Ἱ. 66. 

Ἔρος. Hesiod. 7T72, 31. 

Ερυθφραῖος, ᾱ, ον. 

Ἐρυξίμαχοφ, persons Symposii. — 

Ερύθεια, ἡ νῆσος ἡ νῦν Γάδειρα καἰουμένη. 941, 30. 

948, 189 -- 48. 
Απολλόδωρος ὁ ᾿Εφυθραῖος. 

9650, 10. -- ἡ ᾿Ερυθφαία Σίβυλλα. 90938, 8. 33. 

᾿Ερυξίας, persoua ἀῑπίορί qui luseribitur Eevtias. — 

Ἐρνξίας ὁ Στειριεύς. ΒΤὸ, 3. 
Ἐρυξέμαχος ὁ 

᾽Ακουμενοῦ. 771, 40. — παῖς Ακουμενοῦ. Τ808, 3. 

-- ὁ ἰαερὸς Ἐρυξίμαχος. T70, 9. — περί Ἱππίαν 

ἐκάθηντο ἐπὶ βάθρων ᾿Ερνξέμαχός τε ὁ πουμενοῦ 
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καὶ Φαΐδρος καὶ "ανδρω». 196, 30. -- ὁ Φαίδρου 
ἑταῖρος ᾿Ερυξίμαχος ἢ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ᾽Ακουμενόφ. 
819, 00. -- Ερυξίμαχοι. Ἴ88ὺ, 14. 

Ἐρυσίχθων. ΤΗ, 45. 

Ἐρχιεῖς δῆμος Αἰαντίδος ἢ Αἰγηΐδος. 949, 39. -- Ἐρ- 
χίασιν. 9098, 18. 

ὌἜρως. De hoe numine disputatur 7Τάν, 36 -- 787, 6: 

8008, 3 -- 8Η, 38. — τύραννος ὁ Ἔρως, 520, 53 
— 521, 3. -- συφιστὴν καλε Πλάτων τὸν Ερωτα. 
903, 1. -- Ἔρωτε δύο, ὁ πάνδηµος καὶ ὁ οὐράνιορ. 
Ττὃ, 3) - 775b, 14. — διπλοῦς ὁ Ἔρως. Του, 
11. 51. -- οἳ Ἔρωτες. 716, 17. 

᾿Ερωφίλη ἡ Κυμαία Σίῤνλλα. 9688, 13. 

Εσπερίδες, αἰ. 919280, 1. 

ἛἝσπερος, ὁ. 6993, 43. 

᾿Εοτία. 194, 3: — 1940, 11. 596, 23. 640, 38. 6439, 
8, 8. 802, 30. 8918, 6-43. 

Ετεοκλῆς. 997, 24. -- ἐξ ΟΙδίποδος καὶ Ιοκάστης 

᾿Ἐτεοκλῆς καὶ Πολυνείκης. 943, 15. 945, Β. 

Εὔαθλος ὁ σταδιοδρομών. 6380, 14. 
Εὐαίμων. Τ4δ), 39. ’ 

Εὔανδρονς, ὁ τῆρ ᾿Παλικῆς Σιῤύλλης υἱός, ὁ τὸ ἐν 
"Ρώμῃ τοῦ Πανὺς Ἱερὸν εὸ καλούµενον ἠούπερκον κτί- 
σας. 96380, ϐ--Ἱ. 

Εὔβοια. 998, 44. 18. 39. 965, 40. 
Εὔβουλος. (381, 14.) 9810, 23-38. 
Εὔβονλος (Comicus. Φίλιππος ὁ τοῖς Εὐβούλου δρά- 

µασιν ἀγωνισάμενος. 8998, 6. 

Εἴδικος, persona dialogi qui inserihitur Ἱππίας ἑλάτ- 
των, — ὁ Εὐδίκου πατὴρ Απήμαντος, IT, v. — 

Εὔδικος ὁ ᾽Απημάντου, 89Ι, 3. — παῖς ᾽Απημάντον. 
183, 1. 

Εὔδοξος. Ελίκων µαθητὴς Εὐδόξου. 801, 1δ. 

Εὔδωφος. Θουκυδίδης δύο υἱεῖς ἔθρεψφε, Μελησίαν 
καὶ Στέφανον. καὶ τούτους ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα εὖ 
καὶ ἐπάλαισαν κάλλιστα Αθηναίων. τὸν μὲν γὰρ Ἐαν- 

δία ἔδωκε, τὸν δὲ Εὐδώρω" οὗτοι δέ που ἐδόκουν 
τῶν εύτε κάλλιστα παλαίειν. 801, 9 ---43. 8607, 31-34, 

Ἐὔηνος. 33, 7 -- 32b, 2. — ἀνὴρ Πάριος σοφός. 
418, 16. -- φιλόσοφος Εὔηνος. 33, 48. -- τῆς 
ἀνθρωπίνης τε καὶ πολιτικῆς ἀρετῆς ἐπιστήμων Εὔη- 
νος, Πάριος, διδάσκει πέντε μνῶν. 1185, 39-81. — 

τὸν δὲ κάλλιστον Πάριο Εὔηνον εἰς μέσον οὐκ 
ἄγομεν, ὃς ὑποδήλωσίν τε πρῶτος εὗρε καὶ παρεπαί- 
ους; οἱ δ' αὐτὸν καὶ παραφόγους φασὶν ἐν µέτρῳ 
λέγεν, µνήµης χάριν' σοφὸς γὰρ ἀνήρ. 814138, 34 --3δ. 
— τὰ Εὐήνου ποιήματα. 33, 13. 

Εὐήνωφ. τούτῳ δὲ τῷ ὄρει (ἐν τῇ ᾽Αταντίδι) ἦν ἔνοι- 
κος τῶν ἐκεῖ κατὰ ἀρχὰς ἐκ γῆς ἀνδρῶν γεγονότων 
Εὐήνωρ μὲν ὄνομα, γυναιὶ δὲ συνοικῶν ἠευκίππῃ 
Κλειτὼ δὲ µονογενῇ Θυγατέρα ἐγεννησάσθην. Τ46ὴ, 
Β--44. 

Εύθ όδηµος persona dialogi, qui inseribitur Εὐδύδημος. 

πε — — — — 
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— ἀδεϊφὸς Εὐδυδήμου «ιονυσόδωφος. 185, 15. — 
— Οὗτοι (Euihydemus οἱ Dionysodorus) τὸ μὲν γέ- 
ros ἐντεῦθέν ποθέν εἶσιν ἐκ Χίου, ἀπῴκησαν δὲ ἐς 

Θουρίους" φεύγοντες δὲ ἐκεῖθεν πόλλ ἤδη ἔτη περὶ 
τούσδε τοὺρ τόπους (Soerates loquitur) διαερίβουσι». 

ὃ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, Θαυμασία, ὦ 
Κρίτων' πάνσοφοι ἀτεχνῶς. 19080, 3 --Ἱ. — ὁ πρε 

οβύτερος αὐτῶν «ιονυσόδωρος. 144, 4. -- ὦ ἄνδρες 
Θούριοι εἴτε Χῖοι εἴθ) ὁπόθεν καὶ ὕπη Ἰαΐρεεον ὀνο- 
µαζόμεναι. 143, 34. -- ἁλλὰ μὴν οὐδὶ κατ Ε θύ- 
δηµόν γε, οἶμαι, σοὶ δοκεῖ πᾶσι πάντα ὁμοίως εἶναι 
ἅμα καὶ αεί. 187, 10. -- οἱ Εὐθύδημοι. 899, 97. 

Εὐθύδημος ὁ Κεφάλου, Πολεμάρχου καὶ 4νσίου δελ 
φός. 3939, 1. 

Εὐθύδημος ὁ «ιοκλέους. 791, 

mor. Ub. IV. οπρ. 3. 3. 4, 6. 

Εὐθύφρων, persona dialogi, qui inscribitur Εὐθύ- 
φρων. 8998, 10. — Εὐδύφρων φόνου διώκει τὸν 
πατέρα. 3, 38 -- 38, 37. — ὡς ἐγεωργοῦμεν (Ru- 
tnyphro loquitur) ἐν τῇ Νάξῳ. 3), 30. — ἐμοῦ 
Ruihyphro loquliur), ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
περὶ τῶν Φείων, προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, κα- 

ταγελῶσιν ὡς μαινομένου" καίτοι οὐδὲν ὃ τι οὐκ ἆλη- 
θὶς εἴρηχα ὧν προεῖπον. 2, {31 --14. — τοῦς ἄδηλον 
πλὴν ὑμῖν Kuthyphro appeltatur) τοῖς µάντεσιν. 2, 38. 

— καὶ αἰειῶμαί γε {Βουταίος loquitur) μάλιστα αὐτὴν 
(τὴν σοφίαν] ἀπὸ Εὐθύφρονος τοῦ Προσπαλτίον 
προσπεπτωκέναι µοι. ἕωθεν γὰρ πολλὰ αὐτῷ ουνῆν καὶ 
παρεῖχον τὰ ὧτα, κινδυνεύει οὖν ἐνθουσιῶν οὐ µόνον 
τὰ ὠτά µου ἐμπ]ῆσαι τῆς δαιµονίας σοφίας, ἀλλὰ καὶ 
τῆς ψυχῆς ἐπειλῆφθαι. 199, 11--10. -- ἡ Εὐθύ- 
Φφρονος ἐπίπνοια. 193, 35. -- ὄφρα ἴδηαι οἷοι Εὐ- 
θύφρονος ἵπποι. 191, 30. -- ἡ τοῦ Εὐθύφρο- 
νος µοῦσα. 198, 94. -- ἐμοὶ σὺ, ὦ Σώκρατες, ἐπι- 
εικῶρ φαίνει κατὰ νοῦν χρησμῳδεῖν, εἴτεπαρ Εὐδύ- 
φρονος ἐπίπρους γενόμενος, εἴεε καὶ ἄλλη τις Μοῦσα 
πάλαι σε ἐνοῦσα ἐλείήθει 30, Β--10. — οἱ ἀμφὶ 
Εὐθύφρονα. 1988, 94. 

Εὐκλείδης, persona ἀῑπίαρί, qui inseribitur Θκαίτη- 

τος. -- Εὐκλείδης Μεγαρεύς, παρὼν τῷ Σωκρά- 
τους θανάτῳ. 54, 44 

Εὔκλονς Cyprius ναἰον). Εὔκλου τοῦ χρησµολόγου 
ποιήματα. 966, Β. Couf. Pausan. Χ. 12, 14. 14, 6. 
398, 3. Hesyehius: Ἐμπυριῤήτης. οὕτως Εύκλος 
χρησμολόγος ἐκαλεῖεο. 

ἘΕὔμηλος Ἑλληνισεί, τὸ ὅ ἐπιχώριον Γάδειρος. 746). 
9]. 

Εὔμηλος. Ζεύξιππος ὁ Εὐμήλον. 000, 171. 
Ἐὔμολπος, 3191, 14. 
Ἐὔνομος ὁ Πρυτάνιδος, 

πατήρ. 997, 4. 

Ἐὔνομος, ὁ νκούργου ἀδείφός, Χαριλάου πατήρ. 931, 
30 27. 

38, Cont. Xenoph. Με- 

Πολυδέκτου καὶ Ανκούργου 
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Εὔνομος ὁ Πνθαγόρον ἀδελφός. 83718, 43. 
Εὐπάλαμος. Μητίων - γυνή τις Εὐπάλαμος - 4λ- 

κίππη” «Ααίδαλος. 918), 33.. -- «αίδαλος ὁ Εὐπα- 

λάμου καὶ Φρασιμήδης. 944, 48. 

Εὐπόλεμος, σερατηγικὸν ὄνομα. 191, 9. 
Εὔπολες Αὐτολύκῳ, 8998, 44. 908, 6. - πρώεῳ αὐ- 

τολύκῳ. 884, 3. — «4ήμοις. 9348, δ. -- Κόλαξιν. 

8990, 34. -- Μαρικὰ. 8948, 17. — Πόλεσιν 89938, 

18. — Φῆοις. 894, 1. 9338, 38. — ἆρυσῷ γένει. 

9001, 44. 9080, 33. 

Εὐριπίδειος, α, ον. Εὐριπίδειόν τι ξυμβήσεται' ἡ 
μὶν γὰρ γλῶετα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δὲ φφὴν 

οὐκ ἀνέλεγκτος. 708, 34. 

Εὐριπίδης. 618, 20- 43. 3939, 37. 39328, 930, 396, 6. 
256, 44. 93417, 8. 9988, 55. 812h, 1. 884 ο, 2. 898, 

3]. 8908, 26. 900, 25. 93141, 189. 9960, 3. -- Εὐ- 

ριπίδης, διαφέρων ἐν τῇ τραγῳδίᾳ. 518, 30. -- 
Εὐριπίδης ᾿Ανδρομέδᾳ. 916, 98. -- ᾽Ανειόπῃ. 944, 

40. 911b, 1. 914, 34. 957), 43. -- Κύκλωπι. 9918, 

40. — Ααμίας προἱόγῳ. 96938, 4. — Μελανίππῃ. 

TIb, 38. 960, 31. --- ἸΜηδείᾳ. 966, 3. Πελιάσιν. 

90Η, 93. -- Τηλέφφ. 9601, 8. -- Ῥημένῳ, 904, 38. 

-- ρίξω. 913, 40. 
Εὐριπίδης, εἰς τῶν μ΄ ᾿Αθήνησι προδτατῶν τῶν μετὰ 

τὴν τῶν V τυρώννων κατάλυσιν, ἀφ᾿ οὗ 
Εὐριπίδης λέγεταί τις εῶν ἀσεραγάλων πτώσις. 9398, 

21-36. 

Εὔριπος. 46, 14. 
Εὐρύβατος καὶ Φρυνώνδας (περιβόητοι ἐπὶ πονηρίᾳ). 

161, 57. 

Εὐρύβιος (Βίουϊαε), 898, 40. 800, 13. 

Εὐρυκλῆς, ἐγγασερίμυθος µάντις, ἀφ' οὗ καὶ γένορ τι 
µάντιων Εὐρυκλεῖς ἔλεγον. 90980), 33-35. -- ἐν- 

τὸς ὑποφθεγγόμενον ὥσπερ τὸν ἄτοπον Εὐρυκλέα. 
195, 40, 

Εὐρυμέδων ποταμὸς Παμφυλίας. 924, 3. — οἳ ἐπ 
Εὐρυμέδονει ναυµαχήσαντες. 3808, 17. 

Εὐρνπτόλεμος μετ ᾽Αξιόχου ἥμυνε τοῖς δέκα σερατη- 
γοῖς. 8648, 18. 

Εὐρύπυλος (ὁ Εὐαίμονος). 4088, 3. 455, 37. 
Εὐρυπῶν. Σόος, οὗ Εὐρυπῶν, οὗ Πρύτανις. 9831, 41. 
Εὐρυσάκης. τὸ ἠἡμέτερον γένος (Aleihiades loquitur) 

εἰς Εὐρνσάκη ἀναφέρεται, τὸ δ Εὐρυσάκους εἰς 

ία. 8848 ὃν, ὃ--δ. 9/8, 20-35. ---ἡ Εὐρυσάκους 

πατρὶς Σαλαμίς 3918, 19. 

Εὐρυσθένης. Προκλῆς καὶ Ἐύρνσθένης ακεδαίμο- 
νὸς βασιλεῖς. δ68, 4. 

Εὐρνσθεύς, ὁ Τρννθος βασιλεύς. 949, 40. 9480, 8. 
- Εύὐρυσθέως ἐπὶ τὰς ᾿θήνας σερατεία. 9608, 23. 

Κὐρυτίων, ὁ Γηρυόνου βούκολος. 948, 3. 

Εὔρντος. Χτέατος καὶ Εὔρνυτος οἱ Μολιονίδαι. 895 ὃν, 
21. 

Νύρώπη, ἡ ᾿Αγήνορος ἢ Φοίνικος ἢ Τανοῦ. 948, 9]. 
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— Μίνως τε καὶ Ῥαδάμανθυς, οἱ Aide καὶ Εὐρώ- 
πης παϊῖδες. 48), 40. 

Εὐρώπη (ἡ χώρα). 3018, 8. Ἱ. 349, 90. 383, 34. 
3798, 38. ὅδΗ, 34. 078, 35. 708, δ. 46, 51. 
9480, 4. δ. -- Εύὐρώπη κέκληται ἀπὸ Εὐρώπης 
τῆς ᾿Αγήνορος. 948, 36. 

Εὐτυχίδης. πολλὰ εῶν ὀνομάτων ὥσπερ εὐχόμενοι τί- 
Θενται, οἷον Εὐτυχίδην (Ubri ορύπί Εὐτυχιά- 
δη»). 199, 0. 

Εὔφημος. Σχησίγορος ὁ Ε ὐφήμου Ἰμεραῖος. 804, 11. 
Ἐὐφραῖος Ῥοτάίεσαο commendatur epistola quinta, 

p. 898. (Athenaeus ΧΙ. 1153 γράφει Καρύσεις ὁ 
Περγαμηνὸς ἐν τοῖς ἱσεορικοῖς ὑπομνήμασιν οὕτως. --- 

»Εὐφραῖον ἀπέστειλε τὸν ᾿Ερείτην πρὸς Περδίκκαν 
Πιάτων, ὃς ἔπεισεν ἀπομερίσαι τινὰ χώραν Φιλίππῳ.) 

Εὐφφόνιος. ὁ τοῦ Σουνιέωρ Εὐφρονίου Theaetetus), 

ἀνδρὸς καὶ ἄλλως εὐδοκίμου, καὶ μέντοι καὶ οὐσίαν 
µάλα πολλὴν κατέλιπεν. TOh, Ἰ-- 10. 9 

Ἐφέσιοι. ᾿Αθηναῖοί εἶσν οἱ Ἐφέσιοι τὸ ἀρχαῖον. 
900, 50. 

Ἐφέσιος. Ίων ὁ ̓Εφέσιος, 306, 39. 3600, 18. --- Ἡρά- 

κλειτος ὁ Εφέσιοφ. 9933, 34. 3δ. 

Ἔφεσος, 698, 41. 2608, 1, — Ἓφεσος, πόλις Ίω- 
νίας. 915, 27. — Ἔφεσος ἄρχεται ὑπ ᾿Αθηναίων 
καὶ σερατηγεῖεαι. 360, 7. -- ἡ Ἔφεσος οὐδεμιᾶς 

ἐλάττων πόλις. 3608, 1. — Ίων ἐξ Εφέσον. 304, 
9. -- οἱ περὶ τὴν Ἔφεσον. 88, 3δ. 

Ἐφιάλτης, ὁ Ὥτου ἀδελφός. Ττή, 44. 
Ἐφιάίτης, (ὁ Σοφωνίδου).. ποῦ εέθνηκε ΠΜμτιάδης; 

ποῦ δὶ Θμμιστοκλῆς; ποῦ δ’ Εφιάλτης; 86{), 13. 
"ἜΕφορος ἐν πρώτῃ ἱσεοριῶν. 903, 29. 9980, 38. 
Ἐπεκράτης, persoua dialogi, qui luseribitur Φαίδων. 

Ἐχεκράτους πολίται Φλιάσιοι. 30, 7. 

Ἐτεκράτης ὁ ὠρυνίωνος. 8058, 8. 

Ἔχιδνα. Χίμαιρα ἡ Τυφῶνορ καὶ ᾿Εχίδνης. 9031, 
Ἱ. — Ὄρθρος ὁ Εχίδνης καὶ Τυφώνος. 948), 4. 

᾿Εχεφυλλίδας. 8908, 94. 
Ἑωσφόρος, ὁ, 099, 43. 

Ζάλευκος ὁ νομοθέτης, ἐκ ἠοκρῶν τῶν ᾿Επιζεφυρίων. 
94600, 45. — 

Ζάμολξις. al Ζαμόλξιδος τοῦ θρᾳκών βασιλέως, 

Θεοῦ ὄντος, ἐπῳδαί. 3Η 1--56. 341b, 393. -- Πυ- 
Φαγόρον δοῦλος, Ζάμολξιςο, ᾧ Γέται θύουσιν ὡς 

Κφρόνῳ. 991, 44. 
Ζάφας. Πνθαγόραρ διήκονσε Ζάρατας τοῦ μάγου. 

95719, 40. 

Ζελείτης. ὁ Ζελείτης ἀρθμιος. 9908, δ. 
Ζεύξιππος. Αρμένιος ὁ Ζευξίππον. 900, 17. 
Ζεὐξιππος. ὁ νεανίσκορ ὁ νῦν νεωστὶ ἐπιδημών, Ζεύ- 

ἑέππος, ὁ Ἡφακλεώτης, Ἰραφεύς. 1570, 18-34. 
Ζεῦξις, ὁ ζωγράφος. 34638, στ. 34, 

Ζεύς. δὲ, 42. 150, 7. 19. 108, 72 42. 162, 7. (808, 31. 
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193, 84. {95 ὴ, 28. 92541, 19-27. 384 h, 10. 394, 4. 368, 

38. 3958, 18. 41, 17- 20. 145, 19.448, 8. 448b, 

Β. 398, 545, 1. 546b, 41. 43. 096, 51. 608, 17. 

608), 1. 609, 45. 640, 39. 680, 16. 68Η, ο. 700, 

90. Τππ, 39. ΤΤΤΗΕ, 4. 3δ. 8038, 41. 804818, 32. 805, 
3, 14. 806, 14. 8398, 5. 8000, 50. 8918, 7. 9008, 
47. 900, 31. 915, 10. 18. 900, 37. 998, 27. 38, 
907, 19. 9601, 27. 19. 9698, Ν. — πρὸς 4τός. 38, 
18. 3, 22. 8, v. 14, 22. 1910, 32. 45, 30. 48, 3τ. 

1088, 45. 1981, 1. 196, 4. 139, 99. 146, 39. 212, 
1". 3819, 1ο, 341, 10. 9899, 17. 398, 3ο. 39841, 8. 

333, 19. 334, 31. 3361, 38. 365, 13. 370, 8. 397, 
a. 316, 33. 489, 1. 3948, 18. 5900, 18. 539, 96. 
5078, 38. 608Η, 30, 65980, 3. 661, 47. 988, 8. 

8/88, 5. 874, 15. — πρὸς τοῦ 4ιός. 81738, 13. -- 
πρὸς 6ιὸς φιλίου. 706, 31. -- ὦ πρὸς Φ1ός. 140, 
19. 1458, 38. 14h, 19. 367, 34. 40918, 39. 509, 1. 

— μά Οία. 7h, 38. 10, 15. 1480, 18. 39. 42, 33. 

59, 11. 618, 45. 69, 58. 6930, 17. 75b, 5. 796, 48. 
89, 16. 941, 30. 898, 38. 99, 10, 1059, 13.51. 1019 
17. 118, 35. 143, 30. 1446, 10. 115980, 37. 81. 

1469. 30. 100, 20. 190, 57. 1901, 4. 195, 18. 198, 

a1. 99848, 39. 2068, 39. 2418, 18. 900, 21. 309, 4. 

ΘΗ 1, 51. 94158, 30. 948, 18. 374, 33. 910, 19. 
3060, 35. 8078, 43. 8131, 19. 315, 18. 318), 4. 

3508, 10. 327, 30, 34988, 3. 345h, 383. 3988, 2. 

3498, 14. 307, 16. 308, 30. 362, 18. 368, 31. 43. 

8640, 50. 350. 3608, 10. 368, 10. 3790, 10, 378), 
14, ὃτο, 15. 409, 19. 38. 4318, 9. 494980, 17. ΜΗ10, 
941. 88. 349, 44. 446, 8. 401, 10. 34. 38. 409, 47. 
απο, 94. ποὺ, 10. 481hb, 34. 98Η, 18. 491, 30. 
5118, 8. 55, 6, 19. ος, 10. 08, 43. Τ89 8, 35. 

84, 98. 8961), 54. 871, 5. 14. 878b, 14. 884 9. -- 
μὰ τὸν 4ία. 38, 14. 508,1. 6980, 13. 968, 38. 145, 
21, 990, 9. 3018, 14. 815, 98. 357b, 13. — ναὶ 

μὰ Φα. ἃ, 134. 648, 16. 63, 39. 199, 37. 1418, 

ϱτ. 144, 50. 146, 30. 141, 394. 108, 51. 1690, 45. 

1189, 10. 179, 47. 194, 16. 395, 81. 39348, 45. 
9941), 1ο. 245b, 17. 9148, 45. 353, 7. 300, 45, 964, 
38. 3866b, 33, 366, 7. 4261, 45. 469, 28. 516, 31. 

500, 25. 68880, 23. 809, 10. 8201, 38. 39. 820, 

3δ, 860, 38. -- ναὶ μὰ τὸν Φ4ία. {05ὺυ. 3. 9001 

46. B7, 7. 400, 8. 8968, 31. 872, 6. — οὐ μὰ 
Αία. 304, . 306, Β. 9394, 36. 9058, 35. 374, 1. 

378, 14. — οὐ μά τὸν ἁία. 15ἱ, 10. 186), 30. 

194, 39. 958, 20. οτ. 901, 34. 300, 35. 307, 45. 
3548, 18. 906, 11. 3658, 19. 66), 30. 4380, 5. 

8, 10. M8, 17. 4618, 90. 463, 4. 468b, 39. 474, 
5. 385, 55. 4091, 36. 564, 93. 506, 7. 520h, 3. 

606, 14. 7503h, 40. 769b, 10. 809, 1. 819, 45. 8968, 

A. 30. -- τὴ ία. 98. 8. 19, 4. 21, 13. N, 20. 

34, 44. 908, 16. 38, 51. 39. 41b, 19. 48, 15. 49, 
8. οἱ, 35. 980, 14. 63, 93. 8, 30, 97, 30. 1441, 

ΟΝΟΜΑΡΤΙΟὕὉΝ ΡΙΙΑΤΟΝΙΟΓΙΗ. 

39, 14180, 18. 1451, 3. 166b, 6. 119218, απ. 204, 5. 
2058, 18. 2088, 36, 9138, 4. 905, 39. 3048, 20. 

516, 20, 399, 11. 3950, 14. 84, 3398, 15. 3944, 18. 

308, 10, 38318, 40. 4998, 15. 47. 41. 3808, 17. 
009), 1. 512b, 51. 5188, 38. 0968, 5. 80019, 38. 
510, at. 8508, 15. 821, 20. 865, 35, 870 b, 15. 
8798, 8. 46. 8168, 40. 877, 39. 8808, 11. -- νὴ 
τὸν ᾷἱα. 39, 3. 3980, 27. 46, 92. Τὸ, 30. 801, 24. 

8580, 33. 11518, επ. 100, 27. 39. 154b, 40. 166), 

8. 1978, 5. 3080, 40. 199, 20. ΕΤΗ, 18. 413, 46. 
505, 398. 699, Η. -- ὦ Ζεὔῦ. 136), 30. 188, 18. 
6, 19. 791b, 17. -- ὦ Ζεὔ καὶ θεοί. 158, 33. -- 
Ἴπτω Ζεύς. 33, 39. — ἵεω Ζεύς, φησὶν ὁ Θη- 
βαῖος. 848), 7. — Ζεὺς αὐίοχος. 86{, 53. -- ὁ 

ἀποτρόπαιος Ζεύς, 9438, 14. — ὁ Ζεὺς ὁ «{ωδω- 
γαῖος. 8150, 14. -- Ζεὖς ἐλευθέριος. 968, 10-14. -- 

ἡ τοῦ Φιὸς τοῦ ἐλευθεφρίου στοά. ὅ8, 6. ΑΤὸ, 1. -- 

Ζεὺς ἔρκειος. 150, 5. 8098, 4 --θ. — εὐρύοπα Ζεύς. 
6098, {. --- ὁ ξένιος 2εύς. 580b, 10. 638,1. 687, 

7T. 843, 30. -- ὁ Ὀλύμπιο Ζεύς. 658, 40. 916, 35. 
— Ζεὺς ἁμόγνιος καὶ πατρῶος. 0048, 45. — Ζεὺς 
ὀμόφυλος, 6378, 47. — Ζεὺς ὅριος. 6311, 40. -- 
Ζεὺς πατρῷος. 18Η, 39. -- Ζεὺς πατρῴῷος 4θη- 

γαίΐοις οὐκ ἔσειν. 1491, 35 -- 100, 6. -- Ζεὺς πολ- 
αὔχος. 673, 15. -- ὁ προσερόπαιος Ζεύς. 8, 3. 

9490, 16. — Ζεὺς τρίτος σωτήρ. ΒΗ0, δ. -- Ζεὺς 

ὁ σωτήρ, 9918, 15. 18. -- Ζεὺς σωτήριος. 9349, 31. 

— 2εὺς φίλος. 249, 1. 318998, Ὁ. 4901, 5. 9138, 

16. — Ζεὺς φράτεριος. 100, δ. -- Ζεὺς τῶν θεῶν 

ἄριστος καὶ δικαιότατος. ἃ, Μ. -- Ζεύς, κυβερνήτης 

θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων. 180, 36. -- ὁ μέγας ἡγεμὼν 
ἐν οὐρανῷ 2εύς. 808, 33. --- δεὸς ὁ θεῶν Ζεύς. 
ποῦυ, 3. -- ὁ Ζεὺς σοφιστής ἔσει. 449, 38. 35. 

909, 5. -- ἐκ Κρύνου καὶ ᾿Ῥέαρ Ζεὺς ρα τε ἐγενέ- 
σθην καὶ πάντες ὅσουο ἴσμεν ἀδελφοὺς λεγοµένους αὐτῶν. 
του 9-14. — οἱ 4ιὸς υἱεῖρ. 084, 10. --Ζεὺς - ρα: 
"Ἠφαιστος.θ 1819, 33. --"Ἠφαιστος ὁ 4ιός. 33213, Β. -- 
2εὺς - Δανάη" Περσεύς, 9181, 1δ. -- Περσεὺς ὁ 4:ιός. 
988, ὃ. — Ζεὺς- 4ἴγινα" Αἰακύς. 9188, 30, -- 

Μίνως τε καὶ ᾿Ραδάμανθυς οἱ 4ιὸς καὶ Εὐρώπης 

παῖδες. 8), 30. -- δεὺς οἱὸς (Μίνως). 3419, 30. 

0Η, Β. 16. -- Φιὸς µεγάλον ῥαριστής, Μίνως. 419. 
25-49, 36. -- Φάρδανος ὁ Φιὸς καὶ ᾿Ηλέκερας. 

9471, 19. — «4ιὸς καὶ ἀιώνης θυγάτηρ ᾽Αφροδίτη 
ἡ πάνδηµος καλουμένη. 773, 43. -- Πειρίθους 4ιὸς 
υἱός. 418), 14, — Ζεὺς Μήτιδι συνεὶθὼν γεννᾷ 
᾿αθηνᾶν. 948, 1-13. — «ποῖ μες Ζεύς. 943, 39. 

— Ἠίνεεαι Φιὸς καὶ Πύῤῥας "Έλλην. 960, ϱ. -- 
4ιὸς υἱὸς νόθος Ἡφρακλῆς. 907, 0. -- ὁ 4ιὸς Κό- 
ρθος. 1458, 13. 903, 10-34. 989, 16-23. 99698, 

3: --23. — τὸ Εὐρυσάκους γένος εἰς «ία ἀναφέρεται. 
321b, ϐ. — εἰ Ὀλυμπίαν τῷ ϱἱἱ χρὴ πίµπειν. 

6858, 30.. -- ἁιὸς µέγισεον ἄγωμα χφυσοῦν ἐν 

— — ο 11 
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Ὀχυμπία. 96958, 4. -- τὰ Ὀλύμπια ἤγετο τῷ «εἴ. 
9098, Β. — ἡ 4ιὸς Κρήτη τροφός. 994, 38. -- τὸ 

εποῦ θιὸς ἄντρον [ἐν Αρήτῃ). 58Η ο, 3. 998, 10. 46. 

— τά τοῦ Φιὸς μυστήρια. 999, 40. — Ζεύς, ὁ τοῖς 
Κφποὶ νόμων αἴειος 5Η, 4. -- οἳ 4ιὸς νόμοι. 
540, 15. -- ὁ παρὰ 4ιὸς νομοθέτης (Μΐπος). 08, 

28. ὅλοι, 37. — 4ιὸς μαντεῖον ἐν «ωδώνῃ. 9603, 
0. — τὸ ἐν ᾽ρκαδίᾳ τὸ τοῦ 4ιὸς τοῦ 4νκαίου 

Ἱερόν, 517, 81. -- οἱ 4ΐα σοφυί, 534b, 8. -- ἡ τοῦ 
Διὸς φύσι. 31, Ἱδ. — τὸ τοῦ Α4ιὸς ὄνομα. 
19138, 98-99. 198, 19. 19488, 49. 1980, 34-35. -- 

4εὺς κρίσις. 9141, 31. -- αἱ ἐκ 4ιὸς ὥραι. 1088, 

ατ. -- τὰ ἐκ 4ιὸς ὕδατα. 6098, 35. 6101, 10. 

6580, 5. 749, δ. -- τὰ παρὰ τοῦ «Ιιὸς ὕδατα. 6098, 
30. — τὰ ἐκ ο ιὸς ἰόντα γάµατα. 638, 43. — τὸ 
κατ ἐνιαυτὸν ὕδωρ τὸ ἐκ Φεός. Τ408, 14. -- 4ιὸς 

οὖδας. 4439, 18. -- ὁ 4ιὸς κῆπος. Τ83, 18. -- ἡ 
τοῦ 4ιὸς αὐλή. 8028, 30, -- Ζεύς, ἀσεήρ. Τ04, 44. 
ὁ 4ιὸς (ἀστήρ). 7980, 34. 

Ζῇδος. 33580, 39. 949, 57. 8948, 36. 9116, 6. 913, 7. 
914, 14. -- Ζή9ου ἀδελφὸς ᾽Αμϕίων, µήτηρ Αντιόπη. 
984, 41. — μά τὸν 2ῇθον. 3948, 6. 

Ζήνων, persona dialogi, qui inseribitur Παρμενίδης. 

9180, at. — Ζήνων ὁ Ελάτης Παρμενίδου µαθη- 
τής, φυσιιὸς φιλόσοφος καὶ πολτικὸς ὡς ἀληθῶς. 

9/8, 27. — Ζήνωνα ἐγγὺς ἐεῶν μ’ εότε εἶναι, εὖὐ- 
μήκη δὲ καὶ χαρίενεα ἐδεῖν" καὶ Ἰέγεσθαι αὐτὸν παι- 
δικὰ τοῦ Παρμενίδου γεγονέναι. Του, 16. -- Ζήνων 
ὁ Παρμενίδου ἑεαῖρος. 96480, 1. ⸗ ὁ Ἐλεατικὸς Πα- 
λαμήδης. 808, 56. 9640, 81. -- οἳ ἀμφὶ Παρμενίδην 
καὶ Ζήνωνα. 105, 3. -- Πυθόδωφος καὶ Καλλίας 

ἑκάτερος Ζήνωνι ἑκατὺν μνᾶς τελέσαρ σοφός τε καὶ 

ἐλλόγιμος γέγονεν. 3908, Ἴ--8. 918, 30. ν 
Ζωϊλώς ἐν εῷ ες Πολύφημον ἐγκωμίῳ. 998, 34. 
Ζώπυρος. Αἰκιβεάδῃ Περικλῆς ἐπέστησε παιδαγωγὸν τῶν 

οὐιετῶν τὸν ὠχρειόεατον ὑπὺ γήρως, Ζώπυφον τὺν 

Χρᾷκα. 393, 7. 
Ζωφροάστφρης ὁ Ὡρομάζον. 3988, 40. 9188, 36-- 58. 

9/8), 43 --919, 6. 

Ἡγήσιππος ὁ Αρίστωνος. 84410, 3. 

Ἠχεῖοι. 89508, 341. 9908, Β. — ἡ Ἠλείων πόλις 
πε, 15, 

Ἠλεῖος. Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος, 11, 11. 155), 40, 106, 

3σ. 8418, 40. -- ξένος Ἠλεῖος (ΗΠἱρρίας). 80{, 45. 
804, 90. 

Ἠλέκτρα. 4άρδανος ὁ 4ιὸς καὶ Ἠ λέκτρας τῆς ᾿Αελαν- 
τος. 94718, 19. 

Ἠλεκερύων - Δοσιδίκη: ᾽Αἰκμήνη. 9Ι8Η, {7. 
Ἠλιακός, ή, όν. ἹἽστρος ἐν τοῖς Ἠλιακοῖς. 805), 99. 
΄"Ἠλιος θεός. 4940, 395. 699, 36. 19. 683, 4. 6838, 

10. 11. 34. 688, 1. -- ΄Ἠλιος, Φαέθοντος πατήρ. 
7063, 36. --. Γῆ καὶ Ἡλιος, γονεῖς 4θηναίων. 903, 440. 
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Ἠλις. Tb, 1. 818, 3. 8958, 5π. 9908, 10. -- ἡ 
Ἠλις χώρα. 9098, 6. -- Ἠλις πόλις Πελοποννήσου. 
Θ651,, 1 --ᾱ. -- ἐν Ἠλιδι καλὸν τὸ χαρίζεσθαι ἐρα- 

σταῖρ. ΤΠΕ, 1. 

ἩἨνιόχη. ᾿Ανδροπόμπου καὶ Ἡνιόχης τῆς ᾽ἁρμενίου 
Μέλανθος. 960, 16. 

Ἡφρ ὁ ᾽Αρμενίου, τὸ γένος Πάμφνλος. ὅ3τ, 49. 938), 
16-34. 

ρα. 1956, 58. 21-81. 4, 8. µ8, 11. 608, 39. 
6080, 1. 4. 700, 20. 805, 47. 861, 41. 8958, 38. -- 
νἡ τὴν Ἠφαν. 198, 43. 706, 33. 2141, 36, 35418, 
1ο. 794b, 38. 854, 30, 8998, 19. -- ἐκ Κρόνου καὶ 
Ῥέας Ζεὺς ρα τε καὶ πάντες ὅσους ἴσμεν ἀδελφοὺς 
λεγοµένους αὐτῶν. 713b, 8-14. — Ζεύς - ρα" 
"Ἠφαισεοφ. 9188, 33. -- "Ἡρας δεσμοὶ ὑπὸ υἶέος. 
13, 25. -- Ἡφα διαφεροµένη τῷ Ἡφαίστῳ. 4, 30. 

— «Διονύσου μητρυιὰ ΄Ἠρα. 5698, 5. — Κφατῖνος 
"Ἠραν καλεῖ τὴν ᾿Ασπασίαν. 938, 3. -- ὁ Ἡρας 

(ἀστήρ). 7338b, 90. 
Ἡρακλεῖδαι. 39138, 341. 3198, 11. 569), 40. 960, 

18. — ἡ τῶν Ἡρακλειδῶν ἀποικία. 592, 30, -- 
Ἴφιτοφ καὶ υκοῦργος, οἱ Ἡρακλεῖδαι, 99308, 3. 

Ἡρακλείδης ὁ Κλαζομένιος, ὃν ᾽αθηναῖοι ξένον ὄντα 
καὶ εἰς στρατηγίας καὶ εἰς τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἄγουσιν. 
260, 15. ΟΠ. Athenacus ΧΙ. 506 A. Aelian. Υ. Η. 

ΧΙΥ. 6. 

Ἡφρακλείδης (Syracusanus). 836, 38. 44. 896), 17. 
837b, ὅ. 18. 8498, 38. 39. 46, 800, 7. 22. 34. 36. 

3τ. 8008, 7. 

Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός. 90338, 19. 
Ἡράκλειος, ἡ Ἡρακλεία λίθος. 9056, 44. 915, 45. 

949, 53 — 9890, 7. — αἱ Ἡράκλειαι λίθοι 
794, 3. -- ὅροι Ἡράκλειοι. 708, 11. -- Ἡρά- 
κλειαι στῆλαι, ὅλν, 16. ΤΗ., 40. 746b, 30. Couſ. 

Ἡρακλεῶτις, 
Ἡρακλείτειος. ὁ Ἡρακλείτειος ἥλιος 4908, 39. 

— οἱ Ἡφακλείτειοι. 88, 33. 900, 0. 9008, 34. 

Ἡράκλειτος, Τ48, 3δ. Ἴ9, 10. 19489, 7. 390. 398. 
3τ. 212b, 41. 900, 514. 45. 47. 9008, 8. -- Ἡρά- 

κλειτορ Βαθέωνος Ἐφέσιος. 9983, 34 -- 40. -- οἳ τοῦ 
Ἡρακλείτου ἑταῖροι. 88, 18. -- ὁ Ἡρακλείτου 

χοφός. 9008, 16. -- οἱ περὶ Ἡράκλειτον. 3490, 
90. έγει που Ἡφάκλειτος ὄει πάντα χωρεῖ καὶ 
οὐδὲν μένει, καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα 
λέγει ὡς δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης. 

19419, 341--26. -- Ἡράκλειτος τὺ ἓν φησι διαφε- 

θόμενον αὐτὸ αὐτῷ ξυμφέρεσθαι, ὥσπερ ἁρμονίαν 
τόξου τε καὶ λύρας. Ττθ, 2--6. -- Ἡφράκλειτος 
ἴφη καὶ τὸν ἤλιον αεὶ γίγνεσθαι. 9540, 1 --. -- τὸ 
τοῦ Ἡφρακλείτου εὖ ἔχει, ὡς ἄρα πιθήκων ὁ κάλ- 
λισεος αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει συµβάλλειν. 802, 38-- 
34. 42-40. — HLeraclitus εἰρηίῆοατί videtur etiam 

180, απ. 190, 1. 5. 



Ἡρακλεώτης. Ζεύξιππος ὁ Ἡρακλεώτης. 157b, 19. 
— ἡ Ἡρακλεωτῶν δουλεία. 608, 99. 

Ἡρακλεῶτις. ἡ Ἡρακλεῶτιες λίθος. 9518, 4. 8458, 

4, Conſ. Ἡράκλειος. 
Ἡρακλῆς, 100, 35. 20. 933, 15. 321b, 3. 363, 35-37. 

821, 57. 863, 3. 88898, 4. 999, 90. 990, 49. 949, 
30. 942b, 3. 948, 541. 40. 908), 56. 9089, 7-17. 

967, 4-10. -- Ἡφράκλεις, 38, 5. 9058, 10. 9340, 
14. 3640, 54. 803, 15. 933, 980. - ὦ Ἡράκλεις. 
100, 24. 49518, 39. ΤΗ, 13. -- Ἡρακλέες. 88, 50. 
989, 21. -- ᾽Αμϕιτρύων - Αλκμήνη: Ἡρακλῆς. 9488, 
18... Ἡρακλῆς ὁ Αμϕιερύωνοφ. 86, 2. — Ἡρακλέ- 

ους παῖδες. 968918, 38. -- Μακαρία Ἡρακλέους Όν- 
γάτηρ. 96058, 91. -- Ἡρακλέους ἀδελφὸς Ἰφικλῆς. 
147h, 30. -- Ἡρακλέους ἀδελφιδοῦς Ἰόλεως. 14τη, 

53--3θ. -- Ἡρακλέους ἴπαινοι Ττ{ 8, 30. -- Ἡρα- 
κλέους στῆλαι. 707 b, 39. 948, 40. -- πρὺς δύο 
οὐδ' ὁ ᾿Ηρακλῆς. 458, 13--16. 1418, 17. 8958, 
15.41. 

Ἠριδανός, ὁ, Τ408, 3. 957 b, 34. 
᾿Ηρόδικος. 4010, 10. 79938, 10. -- ὁ Σηϊυμβριανὸς 

Ἡρόδικος, 900, 39. 34. -- Ἡρόδικος ὁ Σηλυμ- 
βριανὸς ἰαερός. 93980, 34--36. 96180, 20-23. -- 
ὁ νῦν ἔτι ὤν οὐδενὸς ἥττων σοφιατὴς Ηρό δικος ὁ 
Σηἱνμβριανός, τὸ ὃὶ ἀρχαῖον Μεγαφεύς. 107, 9-4. 
— Ἡρόδικος παιδοερίβης ὢν καὶ νοσώδης γενό- 

µενος, µίξας γυµνασεικὴν (ατρικῇ, ἀπέκναισε πρῶτον 

μὲν καὶ μάλιστα ἰαυτόν, ἔπειτ ἄλλους ὥστερον ποὶ- 
λούς. 0480, 11 -- 15. 

Ἡρόδικος, ὁ Γοργίου ἀδειφός, ἰατρός. 314, 9. 9/8, 
16. -- Ἡρόδικος ὁ 4εονεῖνο, Γοργίου ἀδείφός. 
905, 93. 

᾿Ἡρόδοτος, 896, 44. 807, 8. 9084, 18. 991, 19. 9090, 
40. 930, 44. 9376, 18. 

Ἡρόδωρος. 8908, 33. 
᾿Ηροσκάμανδρος. Νικίας ὁ Ἡροσκαμάν ὅφον. 09), 

21. 

᾿Ηαιόδειος. τὰ Ἡσιόδεια, 557, 15. 
Ησίοδος. 28, 38. 1028), 20. 101, 9. 1668, 17. 1999, 

15. 1948, 39. 1968, 93. 2060, 35. 35488, 90. 00, 
4. 7. 1. 9ο. 95058, 17. 3191, 39. 344, 3. 36078, 16. 
419, 1. 18. 498, 30, 4491, 05, 46. 379, 54. 480, 
58. 609), 16, 684 b, 19. 506 b, 11. 566, 9. 572, 34 
580, 1. 7061, 1. 772. 40. 38. 7798, 14. 808, 34. 
86, 14. 9009, 1. 951, 7. 308, 90. -- Ἡσίοδος, 
ὁ γενναῖος. 39δὺ, 36. -- ἡ Ἡσιόδονυ γενεαλογία. 
199, a. — καθ Ἡσίοδον ἀσερονομεῖν. Τ0, 1. — 

Ἡσίοδος ἐν Ἔφγοις καὶ Ἡμέραις, 944, 39. 

"Ἠφαιστορ. 108, 5. 10.43. 1888, 33, 1958, 24. 196), 

27. 191, 14. 9999, 380, 994189, 17. 447b, 6. 448, 10. 

6ου, 35. 707, 45. 7446, 39. 745b, 38. TB, 44. 
906, στ. 947, 18. 948, 7. 19. 14. — Ζεύς - Ἠρα: 
Ἠφαιστος - Γῆ" Ἐρεχθείς. 8/8), 93. — Ἐφιχθόνιος 
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ὁ Ἡφαίστου καὶ τῆρ ᾿θήνην. 998, 19. -- Ηρας 
δεσμοὶ ὑπὸ υἶέο, Ἡφαίστου ῥίψεις ὑπὸ πατρός. 

43, 50. -- "Ἡφαιστος, διαφερόµενος τῇ Ἠφα. 40, 
80, -- Ἡφαιστος, χαλκείας εὑρετής. 180, 35. -- 
ὁ «ΟΔαίδαῖος τὸ γένος εἰ Ἡφαιστον τὸν Φιὸς ἄνα- 
φέρει. 3348, Β. 

Θαλῆς ὁ Μιλήσιος (εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν]. 167 b. 34. 
οσα, 39. 893, 81. — οἱ ἀμφὶ τὸν Μιλήσιον Θαλῆν. 
8/8. 19. -- Θαλῆς Ἐξαμύον, Μιλήσιος, Φοῖνιξ δὲ 
καθ’ Ἡρόδοτον. 9378, 18-38. -- Θαλῆν άσερονο- 
μοῦντα καὶ ἄνω βλέποντα, πεσόνεα εἰς φρίαρ, Θρᾷετά 
τις Θεραπαινὶς ἀποσκῶψαι λέγεται, αἷς τὰ μὲν ἐν οὐ- 
ρανῷ πφροθυμοῖτο εἰδέναι, τὰ δ᾽ ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
καὶ παρὰ πόδας λανθάνοι αὐτόν. 808, 3 --Β. 

Θαμοῦς. βασιλέως τύτε ὄντος 4ἰγύπτου ὅΌλης Θαμοῦ 
περὶ τὴν μεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω τόπον, ἣν οἱ Ἐλλη- 
ves Αὐγυπείας Θήβας καλοῦσι καὶ τὸν Θεὸν ᾽άμμωνα. 
815, 32-45. 40. -- ὁ Θηβαῖος. 8458, 33. 

Θαμύρας, κιθαριοτής. 306, 31. — οἳ Θαμύρου 

ὄμνοι. 633, 0. -- δεν τὴν θαμύρου ψυχἠὴν ἀηδό- 
νος βίον ἑλομένην». 0389, 38. 

Θάνατος, ὁ. 909, 9. 

Θάσιος. Στησίμβροτος ὁ Θάσιος. 35488, 9. -- Πα- 
ἀύγνωτος Θάσιος. 900, 37. 

Θαύμας. Ἶρις Θαύμαντος ἔχγονος. 76, 36. 

Θεάγης, persouua dialogi, qui iuseribitur Θεάγης. -- 

Πάραλος, ὁ «Πημοδύκον, οὗ ἦν Θεάγης ἀδεφός. 
18, 17. — εἴη ἂν καὶ ὁ τοῦ ἡμετέρου ἑεαίρου (8ο- 
erates loquilur Θεάγους χαλινὸς οἷος καεασχεῖν' καὶ 

γὰρ Θεάγει τὰ μὲν ἄλλα πάντα παρεσκεύασται πρὸς 
τὸ ἐκπεσεῖν φιλοσοφίας, ἡ δὲ τοῦ σώματος νοσοτροφία 
ἀπείργουσα αὐτὸν τῶν πολιεικῶν κατέχει. 390, 15 --16. 

Θεαίτητος, persona dialogorum qui ἐπκοτίναπίατ Θε- 

αίτητος οἱ Σοφισεής. Τ0, 13-33. 980, 41. 3850, 
1. 18, 890, 37. — ὁ τοῦ Σουνιίως Εὐφρονίου. 708. 
7T. — τὴν Θεαιτήτου οὐσίαν δοκοῦσιν ἐπίεροποί 
τινες διεφθαρκέναι, ἀλλ ὅμως καὶ πρὺς τὴν τῶν χρη- 
µάτων ἐλευθεριότητα Θαυμαστός, 708, 44 --14. -- 

Θεαίτητος κατὰ τὴν τοῦ προσώπου φύσιν ὅμοιος 
Σωκράτει, 8ο, 10. (70, 16--18. 708, 18-30.) -- 

Θεαιτήτου ὁ ουγγυμναστὴς Σωκράτης ὁ νεώτερος. 
380), 5. — Εἰ λιµένα καταβαίνων (Εαο]ίάος ἨΜορα- 
rensis loquitur) Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φεροµένῳ ἐκ 
Κορίνθου ἀπὸ τοῦ σερατοπέδου ᾿άθήναζε, ζῶντι µάλα 
μόλις" χαλεπῶς μὲν γὰρ ἴχει καὶ ὑπὸ πραυμώτων τι- 

ρῶν, μᾶλλον μὴν αἱρεῖ τὸ γεγονὸς νόσημα ἐν τῷ σερα- 
τεύµατι, ἡ δυσεντερία. 69, 6-- 11. — Θ. καλός τε 
καγαθὸς ἐν κινδύνφ. 69, 10. -- Θεαίτητος, ὀξύς 
914, 95. 

Θεανώ, ἡ Πωθαγόρου γαµετή. 93798, 40. 
Θεαρίδης, ὁ «ιονυσίου ἀδείφός. 966, |. 

Θεαρίων ὁ ἀρτοκόπος. 948), 36. 
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Θέμις. 98, 39. 680, 17. 
Θεμιστοκλῆς. 63, 341. 9418, 2. 4. 918, 97. 94710, 4. 

9/18, 21. 949, 15. 306), 7. 4991, 31-34. 8618, 
45, 866, 17. 8668, 13. 15. 907, 48. 50. 914, 0. 

9160, 11. — Θεμιστοκλεῖ Κλεόφαντος νἱὺς ἐγέ- 

νετο. 8068, 14. — Κλεόφαντος ὁ Θεμιστοκλέους. 
3060, 37. — Θεμιστοκλῆς Κλκόφαντον τὸν οἱὸν 

Ἱππέα ἐδιδάξατο ἀγαθόν. 3063, 17. 866), 15. — οἱ 
ἀμφὶ Θεμιστοκλέα. 3081, 30. 

Θεογένης ἐν τῷ περὶ Αὐγίνης. 8830, 9. 

Θέογνις, ὁ ποιητής. 3018, 14. 044, 38. 9409, 47 -- 
9408, 8. -- Θέογνις, πολίτης τῶν ἐν Σικελίᾳ Me- 

γαρίέων. 5, Β. 

Θεοδότης. 896, 40. ΒΗΤΗ, 0. 18. 849180, 441. 44. 850, 

43, 14. 96. 38. 3δ. 45. 48. 8000, 3. Ἱ. -- Θεοῦ ό- 

Ἴπης καὶ Ἡρακλείδης οἰκεῖοι «4ΐωνος. 896, 34. 

Θεόδοτος. Λικόσερατος ὁ Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς Θεο- 
δότον. καὶ ὁ μὲν Θεόδοτος τετελεύτηκεν. 18, 

44. 

Θεόδωρος (ὁ Κορηναῖος], persona dialogorum qui in- 
⸗ceribuntur Θεαίτητος, Σοφισεής, Πολιτικός, 898, 38. 

905, 33. -- εἰ τῶν ἐν Κυρήνη μᾶλλον ἐκηδόμη», ὦ 
Θεόδωρε, τὰ ἐκεῖ ἄν σε καὶ περὶ ἐκείνων ἀνηρώτων. 
70, 1. -- ὁ γεωμέτρης Θεόδωρος. Ἴ08., 1. (Τε, 4.) 
— Θεόδωρος, ὁ περὶ λογιομοὺς καὶ τὰ γεωμετρικὰ 
κράτιστος. Νο, 7. 

Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος. 808, 13. — καὶ πίστωσιν οἶμαι 
καὶ ἐπιπίστωσιν λέγειν τόν γε βέλτιστον λογοδαίδαλον 
Βυζάντιον Θεόδωρο», καὶ ἔλεγχόν γε καὶ ἐπεξέλεγχον 
ας ποιητίον ἐν κατηγορία τε καὶ ἀπολογίᾳ. 8ἱ18, 

326-041. 

Θεόδωρος ὁ Σάμιος, ἀνδριαντοποιός, 206, 23. 
Θεοζοτίδης. Νικόστρατος ὁ Θεοζοτίδου (Θεοσδο- 

τίδον}, ἀδελφὺς Θεοδότου. 18. 14. 

Θεοκλύμενος, ὁ τῶν Μελαμποδιδῶν µάντις. 308), 38. 

Θεόκφιτος. 960), 31. 

Θεόπομπος Σερατιώτισιν. 893, 9. 

Θεοσδοτίδης. Υἱά, Θεοξοτίδης. 

Θεόφιλος, ὄνομα κύριον. 194, 31. — πολλὰ δὲ ὀνόματα 
ὥσπερ εὐχόμενοι είθενται, οἷον Εὐτυχίδην καὶ Σωσίαν 
καὶ Θεόφιλον καὶ ἄλλα πολλά. 192, 33 -- 33. 

Θεόφραστος. 9491, 37. 94Η, 40. 953, 35. 40, 45. 

— Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ βασιλείας. 99458, 1. -- 
Θεόφραστος ἐν ζ΄ νόμων 940, 38. — Θεόφρα- 
στος ἐν τῇ περὶ φυτῶν πραγματεία. 994 ἡ, 18. 

Θερσίτης. 353, 39. — ἰδεν τὴν τοῦ γεἰωτοποιοῦ 
Θερσίτου ψυχὴν πίθηκον ἐνδυομένην. 049, 4. 

Θέσπις. ἡ τραγωδία ἐστὶ πάνν παλαιὸν ἐνθάδε (Α1ῑνε- 

πἰε), οὐχ ὡρ οἴονεαι ἀπὸ Θέσπιδος ἀρξαμένη οὐδ' 
ἀπὸ Φρυνίχου. 499, 3 --δ. 

Θέτις, 4446, 4. 445, 14. 0898, 13. -. ὁ τῆς Θέτιδος 

νίός. 150, 9. 184, 36. -- Αχιλλεύς, ὁ τῆφ Θέτιδος 
υἱόφ. Tu, Ἱ. 9618, 39. 

PLATO. 

PLATONICuM. J 

Θετταλία. 3880, 20. 38. οβὺ, 31. 19. 41. 39, 4. 0. 

8190, 36, 916, 30, 33. 33. 996, 43. 907 b, 24. 959, 15. 
96740, 84. -- τὰ κατὰ Θετταλίαν ὄρη. 9478, 16. 

Θετταλικός, χηροβωτίαι καὶ γερανοβωτίαι περὶ τὰ 

Θετταλικὰ πεδία. 389, 48. 

Θετταλίδες, αἱ τὴν σε]ήνην καθαιροῦσαι. 3460, 3]. 
Θετταλοί, οἱ. 196, 26. 38. 916, 80, 9498, 1. -- 

Θετταλοὶ εὐδόκιμοι ἐφ᾽ ἱππικῇ τε καὶ πλούτῳ. 394, 
δ. 12. — ἡ τῶν Θετταἱλῶν χώρα πεδιάς ἐστιν. 649, 

3. — τὸ Θετταλῶν πενεστικὸν ἔθνος. 609, 34. 

Θετταλός. Αρίων ὁ Θετταλός. 166, 3. — Καφεὺς 
ὁ Θετταλός. 6808, 36. 9450, 10. -- «ιόπομπος 
Θεσσαλός. 943, 30. 

Θεέ. 9605, 10-99. 840, 3Ἡ -- 8158, 11. 
Θήβαζε. 38], 18, 

Θῆῤαι {Βοεοίοτυτο). 8948, 39. 905, 3ὃ. 9031, 30. 
908, 3. 945, 10, Ξ 

Θῆβαι Αἡγύπτιαι. 8ἱ0, 94. 
Θηβαϊκός. ἁρμονία ἡ Θηβαϊκή, 38, 34. 
Θηβαῖος. ἵεεω Λεύς, φησὶν ὁ Θηβαϊῖος. 8488, T. — 

Ἰσμηνίας ὁ Θηβαῖος, 390, Τ. 495, 34. -- Ὀρθαγό- 
ρας ὁ Θηβαῖος. 157 b. 35. — ὁ Θηβαῖος Πίνδα- 
ρος. 572. 13, -- διµµίας ὁ Θηβαΐος. 348, 15. 
460, 31. 800, 23. -- Σιμμίας ὁ Θηβαῖος καὶ Κέ- 

βης καὶ Φαιδώνδης. 341, 43. 

Θηβαῖος (Αεργριἰωκ). ὁ Θηβαῖος (Θαμοῦς). 8158, 93. 
Θηραμένης. οἱ περὶ Θηραμένην καὶ Καλλίξενον κατε- 

χειροτόνησαν τῶν δέκα σερατηγῶν ἄκριτον θάνατον. 
861b. 15. 

Θησεύς. 308, 5. 9108, 43. θΤΤΙ, 5. 745. 1. 905, 44. 
9491, 6-5. 908, 13. — Θησέες. 83, 50. -- 

Θησεὺς Ποσειδῶνος νἱός. 4488, 43. -- Θησεὺς ὁ 

Αἰγέως καὶ 4ἴθρας. 940, 19 -- 27. 

Θορίκιος. {ύκων Θορίκιος. 8931, 44. 

Θουκυδίδης (ὁ Ἰεησίου]. 350, 13. 866. 17. - Θον- 

κυδίδης οἰκίας ἦν μεγάλης καὶ ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ 
πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλιοις "Ελλησιν. 867, 99 -- 39. --- 
Θουκυδίδης δύο υἱεῖς ἔθρεψε, Μελησίαν καὶ Στέφα- 
φον. 307, 0. 19, 8607, 17. 

Θουκυδίδης. ὁ ΠΜελησίου υἱόᾳ, πάππου ἔχων ὄνομα, 
Θουκυδίδης. 68, 11. 300, 13, 

Θουκυδίδης (ὁ Ὀλόρον). 896, 14. 9050, 11. 91518, 37. 
920b, 14. 19. 993, 51. 9991, 41. 9398, 7. 959), 40. 

Θούριοι [ή πόλις). 19391, 1. 9318, 1. 
Θούφιοι (οἴνες, 6168, 99. 

Θούριος. ξένος Θούριος (4ιονυσόδωρος). 141, 330. -- 

ἄνδρις Θούριοι, Εὐθύδημος καὶ «Φιονυσόδωρος. 
143, 84. 

Θρᾷκες, οἱ. 431, 6. 547, 48. 44. 692, 32. 8908, 8. 
90, 7. 8. 9903, 10. -- τῶν θρακῶν τῶν Ζαμόλ- 
ἔιδορ ἰατρῶν τις. 341, 8. 

Θρῴκη, ἡ. 93080, Β. — τὸ θυμοειδὲς τῶν κατὰ τὴν 
Θράκη». 401, 3. 

10958 
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Θρ6ὲ. 34, 5. 34. 9498, 4. 893, 12. — Ζώπυρος ὁ 
Θρ6έ. 399, 7. 

Βράσνλλος. μιτὰ Θρασύλλου σερατευόµενος εὐθὺ 

Ἐφέσον καὶ Ιωνίας. θ98Ώ, 44. 

Θρασύμαχος Ρογροπα ἀῑπ]ορί, qui ἱποοτίνίίωτ Πολιτεία. 

809, 11. 813, 8. 883, ἃ. 8888, δ. — θρασύμα- 
χος ὁ Χαλκηδόνιος. 499, 3. — ἢ τοῦτο ἐκεῖνό ἐστιν 
ἡ λόγων τέχνη, ᾗ Θρασύμαχός τε καὶ οἱ ἄλλοι 
χρώμενοι σοφοὶ μὶν αὐτοὶ λέγειν γεγόνασιν, ἄλλους τε 
ποιοῦσιν, οἳ ἂν δωροφοφρεῖν αὐτοῖς ὡς βασιλεῦσιν ἐθέ- 

1ωσιν; 8118, 6-10. -- τῶν γε μὴν οἰκερογόων ἐπὶ 
γῆρας καὶ πενίαν ἑλκομένων λόγων κεκρατηκέναι τέχνῃ 

μοι φαίνεται τὸ τοῦ Χαλκηδονίου σθένος. ὀργίσαι τε 
αὖ πο]λοὺς ἅμα δεινὸς ὠνὴρ γέγονε, καὶ πάλιν ὠργι- 
σµένοις ἐπῄδων κηλεῖν, ὡς ἔφη" διαβάλλειν τε καὶ 
ἀπολύσασθαι διαβολὰς ὁὀθενδὴ κρώεισεος. 843, 8-13. 
Βρασύμαχός τε καὶ ὃς ἂν ἄλλος σπουδῇ τέχνην 

ῥητορικὴν διδῷ. 8138, 11. -- Θρασύμαχος ὁ συ- 
φιστής. 9468, 4. -- οἳ θρασύμαχοι. 899, 3δ. 

Θρᾷτται. 8δ8, 21. 80.30. - θρᾷετά τις θεραπαινίς. 

868, 5. — τὰς δούλας οἱ παλαιοὶ τῶν Ἑλλήνων 
Θράετας ὠνύμαξον καὶ Καείρας. 923, 9. 

Θρηΐκιος Βορέης. (Tyrt.) 008, 19. 

Θνατειρηνός, ὁ, I. 6. Νέκανδρος ὁ γραμματικός. Ο{. 
Stephanus Ἠγκαηί. 2. V. Θνάτειρα. 

Θνέστης. 19410, 1. 394 ο, 46. 949, 141. -- Θνέσται. 
606, 9. 

Θυμοίτης ὁ Αθηναίων βασιλεύς. 947, 17. 900, 35. 

Ἰάδες. Μοῦσαι. 150, 1. Signileatur Heraelttus Ephestus. 
Ἰάμβλιχος. 993, 31. -- ὁ µέγας Ἰάμβλιχος. 903, ὅ. 

- ὁ Χαλκιδεὺς Ἰάμβλιχος. 998, 34. 

Ἰαπεεύς. 779], 14. 

Ἰάπυγες. 994, 95. 
Ἰαστί. 300, 17. 

Ἰάσων. 903, 5. 
Ἰατροκλῆς, Ἰατρικὸν ὄνομα. 194, 10. 
Ἰατροκλῆς, ὁ μετὰ Μερωνίδου τότε ἐλεύθερος ἀφεθεὶς 

ὑπ᾽ ἐμοῦ (Ῥ]αίο κοτἰνίε). 858), 39. 
Ἴβηρες, 041, Η. 
Ἴβις. τὸ ὄρνεον τὺ ἱερό, ὃ δῆ καλοῦσιν (ΑθβΥΡΙΙ) 

Ἰβιν. 815, 30. 
Ἰβύκειος. τὸ τοῦ Ἰβυκείου ἵππου πεπονθέναι. 756. 

19. 9088, 2--Τ. . 

Ἴβυκος. καί πως ἐδυσωπούμην κατ Ἴβνκον, μή τι 
παρα θεοῖς ἀμβλακὼν τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψω. 
800, 38. — Ἴβυκος ὁ µελοποιός. 9080, 3. 

Ἰδαῖος, α, ον. Ἰδαῖος πάγος. 8), 98. -- Ἰδαῖα 
ὄψη. (Uom.) 8918, 34. ι 

Ἴδη, ἡ. 568, 5. 16. -- Ἴδη τὸ ὅρος. 91418, 14. 
Ἱέφα. Στεησιχόρου ἐν Ἱέρα τάφος. 9398), 93. 
Ἱέρων». 883, 28. 840, 7. 

ΟΝΟΜΑΡΠΤΠΟΙΜ ΡΙ,ΑΤΟΝΙΟΝΜ. 

Ἱερώνυμος. Ἱπποθάλης ὁ Ἱερωνύμου, 369, 4. -- 
ὦ παῖ Ἱερωνύμου Ἱππόθαλες. 9691, 4. 

Ἰθάκη. 901, 35. 449, 38. -- Ἰθάκη, νῆσος πρὺς τῇ 
Κεφαλληνίᾳ. 998, 8. 

Ἰθακήσιος. Φήμιος ὁ Ἰθακήσιος ῥαψῳδός. 900, 35. 
Ἴκαρος, 9458, 7. 
Ἴκκος ὁ Ταρανεῖνος, σοφιατὴς ὢν τὴν γυμναστικὴν πρό- 

σχηµα ἐποιήσατο. 157, 8. — ἀρ' οὖν οὐκ ἴσμεν τὸν 
Ταρανεῖνον Ἴκκον ἀκοῇ διὰ τὸν Ὀλυμπίασί τε ἀγῶνα 
καὶ τοὺς ἄλους, ὧν διὰ φιλονικίαν καὶ τέχνην καὶ 

τὸ μετὰ τοῦ σωφρονεῖν ἀνδρεῖον ἐν τῇ Ψυχῇ κεκτηµέ- 
νος, ὡς λόγος, οὔτε τινὸς πώποτε γυναικός ἤψατο 

οὐδ' αὖ παιδὺς ἓν ὅλη τῇ τῆς ἀσκήσεως ἀκμῆ; 6368, 
44-19. — Ἔκκος Ταρανεῖνος, σταδιοδρόµος. 943, 49. 

Ἰλιάς, ἡ, 1Ττ, 9. 178, Η. 358), 16. 909, 14. 16, 
9. 9, 25. 507, 14. 938, 13. 

λιον. 9, 38. 0008, 6. 068, 14. 38. 06098, 28. 809, 

8. 930, 4. -- Ἰλίου ἀκρόπολις, 900, 38. 
Ἴλιος ἰρή. (Ἠοπαι) 3918, 24. 0678, 40. 
Ἰλισός, ὁ. 7T40b, 39. 794, 50. 11. 808, 3. 87 b,. 84. 

Ἰλλυρίς, 9{5, 38. 
Ἱμεραῖος. Κρίσων ὁ Ἱμεραῖορ. 1648, 38. 943, 19. -- 

ΖΣτησίγορος ὁ Εὐφήμου Ἱμεραῖυς. 80Η, 11. 
Ἵναχοφ. Φοφωνεὺς Ἰνάχου καὶ Μελίας. 947b, ο. 
Ἵναχος ᾽Αργεῖος ποταμός. 444b. 3. 
Ἰνδική, ἡ ἐκτὸς Γάγγου. 940, 31. 
Ἰνυκηνοί. 8191, 4. 
Ἰνυκός, χωρίον Σικελίας πάνυ σµικρόν. 8419, 24. 8499, 

44. 

Ἰνώ. 998, 35. 

Ἰοκάστη. 943, 15. 940, 5. 

Ἰόλεως. 408, {4 -- 16. 8968, 37. — Ἰόλεως, Ἰφελέ- 
ουρ ουἷός, Ἡρακλέους ἀδελφιδοῦς. 1411, 33-36. 

Ἱππαρῖνος ὁ 4ίωνος πατήρ. 366, 30. 34-38. — σύμ- 

βου]ος Διονυσίου καὶ πρεοβύτερος Ἱππαρϊίνος, 8038, 

4, 808, 21. 868, 3. 
Ἱππαρῖνος ὁ «Διονυσίου. 840, 9. 8680, 35. 80318), 15. 
ἵππαφχος, litulus dialogi, qui ſalso Platoni tribuitur. 

Ἱππαρτος, ὁ Πεισισεράτου τοῦ ἐκ Φιλαϊδῶν, ὃς 
τῶν Πεισιστράτου παίδων ἦν πρεσβύτατος καὶ σοφώ- 
τατοφ. 34, 17 -- ΤΝ, 20. -- Ἱππάφχου ἀδελφὺς 
Ἱππίας. 3741, 9. 

ππαρχος Πνθαγόρειος. 89430, 30. 
΄Ἴππασος (artiſex). 896, 30. 
Ἱππίας ὁ Πεισισεράτου, ᾽θηναίων τύραννος. 64, 35. 

44. — τρία ἴκη ἐτυραννεύθησαν ᾽θηναῖοι ὑπὸ τοῦ 
Ἱππάρχου ἀδελφοῦ Ἱππίου., 3188, 8--θ. 

Ἱππίας, persona dialogorum, qui [πκοιἱαπίας Πρωτα- 
γόρας, Ἱππίας ἐἑλάττων, Ἱππίας μείζων. -- Ἱπ- 
πίας ὁ Ἠλεῖος, 1558, 40. 1056, 34. 8116, 44. — 
ξένος ᾿Ηλεῖος. 856, 10. 838, 96. — καὶ τοῦτό γέ µοι 

δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός ε᾿ εἴη παιδεύειν ἀνθρώ- 
πους ὥσπερ Γοργίας καὶ Πρόδικος καὶ Ἱππίας ὁ 
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᾿Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκαστος οἷός τ’ ἐσεὶν ἰὼν εἰς ἑκά- 
στην τῶν πόλεων τοὺς νέους, οἷς ἴξεσει εῶν ἑαυτῶν 

πολιτῶν προῖκα ξυνεῖναι ᾧὦ ἂν βούλωνται, τούτους 
πείθουσι τὰς ἐκείνων ξυνουσίαρ ἀπολιπόντας σφίαι 

ξυνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσειδέναι. 14 Ὁ, 
Φ--14, — καὶ γὰρ ἂν δεινὰ ποιοίην (Πἱρρίας loquitur,, 

εἰ Ὀλυμπίαζε μὲν εἰς τὴν τῶρ Ἑλλήνων πανήγυριν, 
ὅταν τὰ Ὀλύμπια ᾖ, ἀεὶ ἐπανιὼν οἴκοθεν ἐξ "Ἠλιδος 

εὖς τὸ Ἱερὸν παρέχω ἐμαυεὺν καὶ λέγοντα ὃ ει ἄν τις 
βούλήται ὧν ἄν µοι εἰς ἐπίδειξιν παρεσκενασµένον ᾗ, 
καὶ ἀποκρινόμενον τῷ βουλομένῳ ὃ τι ἄν τις ἐφωτᾷ, 

»ῦν δὲ τὴν Σωκράτους ἐρώεησιν φύγοιμ. 17. 34 -- 

17Τν, ὅ. — Ἱππίας, πάντων µάλισεα ἴμπειρος λογι- 
σμῶν καὶ λογιστικῆς, 179, Ἱ--Ὁ. -- γεωμεερίας. 1190, 

90, — ἀσερονομίας ἔτι μᾶλλον ἐπιστήμων ἢ τῶν ἔμ- 

πφοσθεν. 171918, 36. -- πάντως πλείστας τέχνας πάν- 

των σοφώτατος ἀνθρώπων. 180, 1 --36, --ἡ Ἠλμς 

ὅταν τι δέηται διαπράξασθαι πρός τινα τῶν πύλεων 

del ἐπὶ πρῶτον ἐμὲ ἔρχεται (Ηἱρρίας loquitur) τῶν 

πολιτῶν αἱρουμένη πφεσβενεήν., ἡγουμένη δικαστὴν καὶ 
ἄγγελον Ἱκανώτατον εἶναι τῶν λόγων οἳ ἂν παρὰ τῶν 

πόλεων ἑκάσεων λέγωνται. πολλάκις μὲν οὖν καὶ εἷς 

ἄλλας πόλεις ἐπρέσβευσα, πλεῖστα δὲ καὶ περὶ πλείστων 

καὶ µεγίστων εὖς τὴν ακεδαίμονα. 88, 3-8. — 

Ἱππίας, ἀνὴρ πλεῖσταον ἀργύριον εἰφγασμένος τῶν νῦν 

ἐπὶ σοφία. 898, 26. -- Ἱππίας τοὺς διαλεκεικοὺς 

λόγους περιτµήµατα ἐκάλεσεν. 943, 34. 

Ἱπποδάμεια, 1911, 10. 

Ἱπποθάλης, persona ἀἰα]ομί, qui in⸗cribitur ὖσις. -- 
Ἱπποθάλης ὁ Ἱερωνύμον. 369, 4. -- ὦ παῖ Ἱερωνύ- 
µου Ἱππόθαλες, 9090, 5. — Ἱπποθάλης 4ὖσιδος 
ἐρῶν. 3028, 5 εφ. 

| Ἱπποκέντανροε, ο. Ἴ980, 20. 
Ἱπποκράτης ὁ Άφος, ὁ εῶν ᾿σκληπιαδῶν. 1548, 10. 

13. 81336. 10. 15. 9988, 30-- 38. 9001, 49. 

Ἱπποκράτης persona ἀἰα]ομί, qui inseribitur ΓΠρωτα- 

Ἰόφαφ. -- Ἱπποκράτης ὁ ᾽Απολλοδώρου υἱός, Φά- 
σωνος δὲ ἁδελφός. 108, Ν. -- εἶπον βιέψας πρὸς τὸν 
Ἱπποκράτη: ὦ παῖ ᾽Απολλοδώρου. 1618, 38. -- 

Ἱπποκράεης ὅδε ἐσεὶ μὲν τῶν ἐπιχωρίων, ᾿Απολλο- 
δώφον ουἱός, οὐκίας μεγάλης τε καὶ εὐδαίμονος" αὐτὸς 

δὲ τὴν φύσιν donet ἐνάμιλλος εἶναι τοῖς ἡλικιώταις. 
ἐπιθυμεῖν δὲ µοι δοκεῖ ἑλλόγιμος γενέσθαι ἐν τῇ πόλει. 
1260, 30-33, 

Ἱππολύτη ἡ μαζών. 945, 90. 
Ἱππόλυτος, ὀπθ, 43, 67189, 5. 917 h, 10. 940, 19-- 2. 
Ἱππόνικοφ. 1068, Ἡ. — Καλλίας ὁ Ἱππονίκου. 18, 

19. 88, 38. 1548, 42. 1068, 17. 8608, 1ο. ”του, 1. -- 

ὦ παῖ Ἱππονίκου (Γαίας αρροαίων), 16418, 25. -- 
ὦ παῖ Ἱππονίκου Ἑρμόγενε, 185), 3. 1968, 15. 

Ἱππώναξ. 9198, 3ο. 998, 0. 

Ἴφιφ. 101), 4. 801), 48. --ἴοικεν ὁ τὴν Ἶριν 
Θπύμαντος ἔχγονον φήσας οὐ κακῶς γενεαλογεῖν. 6. 36. 
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Ἴσθμια, τά, 8908, 33, 

Ἰσθμός, ὁ. 38, 17. 6851, 97. Τ45, 98, 8958, 33. 99Η, 
1. 99τ, 10. 940, 17. 90118, 21. 968, 10. Γσθμοἳ. 
369, 33. 

Ἴσερ. ἐκεῖ (ἐν Αἰγύπτῳ) φασὶ τὰ τὸν πολὺν τοῦτον σεσω- 
σμένα χρόνον µέλη τῆς Ἴσιδος ποιήματα γεγονέναι. 

ϱ06, 038--40. 

Ἰσμηνίας ὁ Θηβαῖος. ὁ νῦν νεωστὶ εἰληφὼς τὰ Πολν- 
κράτους χρήματα Ἰσμηνίας ὁ Θηβαῖος. 395, 6- 7. -- 
τὸ ῥῆμα τὸ φάναι δίκαιον εἶναι τοὺς μὲν φίλους ὠφε- 
λεῖν, τοὺς ὅ᾽ ἐχθροὺς βλάπεειν, οἶμαι Περιάνδρου 
εἶναι ἢ Περδίκκου ἢ Ἑέρξου ἢ Ἰσμηνίου τοῦ Θη- 
βαίου ἤ τινος ἄλλου µέγα οἰομένου δύνασθαι πλονσίου 
ἀνδρός. 435, 38-33. -- Coul. praeſat. ad edit. min. 
vol. IX. ρ. ΥΠ --ΧΙ. 

Ἰσμηνός, ὁ ποταμός. 991, 39. 

Ἰσοκφράτης. 807, 17. -- Ἰσοκράτης ὁ καλός - - νέος 

ἔτι - - δοκεῖ µοι (Βοεγαίος loquitur) ἀμείνων ἢ κατὰ 
τοὺς περὶ νσίαν εἶναι λόγους τὰ τῆς φύσεως, ἔτι τε 

ἤθει γεννικωτέρῳ κεκρᾶσθαι" ὥσεε οὐδὲν ὢν γένοιτο 
Φαυμαστὺν προϊούσης τῆς ἡλικίας εἰ περὶ αὐτούς τε 
τοὺς λόγους, οἷς νῦν ἐπιχειρεῖ, πλέον ἢ παίδων διε- 

»έγκοι τῶν πώποτε ἀφαμένων λόγων, ἔει τε εἰ αὐτῷ 
μὴ ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ µείζω δέ τις αὐτὸν ἄγοι 
ὁρμὴ Θειοτέφα. φύσει γὰρ ἔνεσεί ει φιλοσοφία τῇ τοῦ 
ἀνδρὸς διανοίᾳ. ταῦτα δὴ οὖν ἐγὼ μὶν παφὰ τῶνδε 
τῶν Φεῶν ὡς ἐμοῖς παιδικοῖς Ἰσοκράτει ἐξαγγέλλω. 

817 b, 5--16. -- Πρωταγόρου μαθητὴς Ἰσοχράτης 
ὁ ῥήτωρ. 938, 17. 

Ἰσόλοχος. Πυθόδωρος ὁ Ἰσολόχον. 3208, Τ. 

Ἴστρος ἐν τοῖς Ἠλιακοῖς. 8908, 38. 

Ἰταλία. 584, 23. 6098), 51. 008, 99. 88308, 42. 8Η, 

18. 8Η 8, 3. 8460, 4. 8941, 24. 903, 5. 30. 91910, 
13. 990, 5. 937b, 42. 94698, 38. 9090, 0. 900, 38. 

96065, οἱ. 

Ἱταλικός, ή, ὀν. ἀνὴρ Ἱκαλικός. 36, 15. 913210, 6. 
— ὁ Ἱεαλικός νόμος. 507, 42. — Ἰκαλικὴ Σί- 
βυλλα. 963), 4. 

Ἰπαλιῶται. 84130, 6. 810, 36. 34. 
Ἰεαλιωτικός, ἡ, όν. Ἱταλιωτικαὶ τράπεζαι. 881, 20. 

Ἰτώνιαι, αἱ. 809 Εν, 6. 
Ἰφικλῆς, Ἡφακλέους ἀδελφός, Ἰόλεω πατήρ. 1470), 15. 
φις. Αἰόλου καὶ Ἴφιδος τῆς Πηνεοῦ «Σαϊμωνεύς. 

960, 1Η. 
Ἴφιτος καὶ 4υκοῦργος οἱ Ἡρακλεῖδαι. 9300, 2. 
Ἰωλκός. 903, 5. 

ων. 941, 84. -- Απόλλων πατρῷος καλεῖαι διὰ την 
Ἰωνος γένεσιν. 100, 3. — Κρεούσῃ μιγεὶς ᾽Απόλιων 

Ἴωνα ἐγέννησεν, ἀφ' οὗ τοὺς ᾽ἀθηναίους "Ιωνας κλη- 
θῆναι. 9098, 1 --ᾱ- 

"ων persona dialogi, qui lnserihitur Ἴων. -- τὸν Ίωνα 
χαΐρειν. πόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπιδεδήμηκας; ἢ οἴκοθεν 
ἐξ Εφέσου; 354, 1 --Σ. -- πολλάκις ἐζήλωσα ὑμᾶς 
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τοὺς ῥαφῳδούς, ὦ Ἴων, τῆς τέχνης. 304, 14. -- 
"ων ὁ Ἐφέσιος, 206, 39. 360, 18. 

ων ἐν Φρουροῖς. 9908, 4. 

Ίωνες, οἱ. 150, 3. 7961. 18. 908180, 3. 99918, 10. 39, 
946, 90. -- 4ύκων Γων γένος. 8938, 448. 

Γωνία, ἡ. 698, 41. 88, 18. 8018, 30. 901, 36. 9/0, 

απ. 908, 9. -- ἡ δωδεκάπολις Γωνία. 96008, 5. -- 
ἐν τῇ Ἰωνίᾳα αἰοχρὸν νενόμισται τὸ χαρίζεσθαι ἔρα- 
σταῖς. ΤΤ4, 6. 

Ἰωνικός, ἡ, όν. Ἰωνικὸς βίος. 001, 3. -- ὁ Ἰωνι- 
κὸς ποιητής 'ἨἩοπνετικ). 7416, 13. -- ἡ Ἰωνικὴ 

πόλις (Τέως). 9398, 13. — διάλυσις Ἰωνικήν 
9680 19. 

Καδμεῖοι. 3198, 17. 

Καδμεῖος, α, ο». Καδμεία νίκη. 549, 14. 991, 55. 

Κάδμος. 48, 55. 39. 991, 15. 18. 30. -- Κάδμος, ὁ 
᾿γήνορος. 9399, ἃ. -- Κάδμος, ὁ Σιδώνιος. 508, 
40. -- Κάδμοι, 983, 35. 

Κάειραι. τὰς δούλας οἱ παλαιοὶ τῶν Ελλήνων Θράττας 
καὶ Καείρας ὠνόμαζον, 993, 9. 

Καινεὺς ὁ Θκεεταλός, ἐκ γυναικὸς µεταβληθεὶς εἰς ἂν- 
δρύς φύσιν. 68280, 38. 9408, 15. 

Καινίς, ἡ ᾿ἄτρακος θυγάτηρ, εἰ ἄνδρα μεταβληθεῖσα 
(Καινέα). 94030, 16. 

Κάλλαισχρος. Ἀφιτίας ὁ πρῶτος, οὗ Κάλλαισόχρος, 

οὗ Κριτίας ὁ δεύτερος. 987, 19. -- Κριίας ὁ Καλ- 
λαίσχρου. {9δυ, 22. 339, 90. -- ὦ παῖ Καλλαί- 

σχρου (Οτήῖαν appellatur) 3468, 6. 

Καλλιάδης Καλίας ὁ Καλλιάδον, 3908, Β. 
Καλλίας ὁ Καλλιάδου, ἸΖήνωνι ἑκατόν μνᾶρ τελέσας 

σοφός τε καὶ ἑλλόγιμος γέγονεν, 3908, 8--θ. -- Χαλ- 
λίας Αθηναίων στρατηγὸς ἴἔνδοξος. 9/8, 33. Conſ. 
Thucyd.I. 61. 03. 

Καλλίας, Ῥεγεοπα ἀῑπ]ομί qui inseribitur Ῥγοίδροτα». 

894, 10. 8938, 35. -- Καλλίας ὁ ᾿Ιππονίκου, 106, 
17. 8000, 19. — ὦ παῖ ᾿Ιππονίκου Callias appella- 
τας). 1648, 95. --- Καλλίας ὁ καλός. 1758, 1. -- 

Καλλίας ὁ Ἱππονίκου, ὃς τετέλεκε χρήματα σοφι- 
σταῖς πλείω ἢ ξύμµπαντες οἱ ἄλλοι. 19, 18--49. ος, 
Xenoph. Sympos. {, δ. — εἰαὶ δὲ οὗτοι οἱ σοφισταί, 
οἶσπερ καὶ ὁ ἀδελφός σου {Ἡθεσιορενες appellatur) 
Καλλίας πολλὰ τελέσας χρήματα σοφὀς δοκεῖ εἶναι. 

1890, 14-19. — Πρωταγόρας καταλύει παρὰ Καλ- 
λίᾳ τῷ Πππονίκου. 1048, 43. -- λαλλίας ὁ ᾿Ἱππονί- 

πουν τῶν Πρωταγόρου ἐπίεροπος. 88, 57; -- ὁ Καλ- 
λίου ἀδελφὸς ὁμομήτριος, Πάραλος ὁ Πεφικλέους. 
1568, 18. — Καλλίᾳ τῷ ᾿Ιππονύιου ἐστὸν δύω υἱέε. 
48020. -- ὦ παῖ Καλλίου Protarchus appellatur). 
9058, 14. -- Καλλίον οἶκος τῆς πόλεωςφ ὁ μέγιστος 
καὶ ὀλβιώτατος. 165, 48. --- Καλλίου τοῦ Γππονίκου 
πλουσιώτερορ. 876), 4. 

Λαλλίας, διάλογος Αἰσχίνου τοῦ Σωκρατικοῦ. 9498, 38. 

ΡΙΑΤΟΝΕΟΜ. 

Καλλεκλῆς, persona dialogi, qui ἱπφοτνίίας Γοργίας. 

— Καλλικλῆς ὁ Αχαρνεύς. 337, 40. — παρ ἐμοὶ 
(Callieles loquitur) Γοργίας καταλύει. 313, 18. -- 
ὦ Καλλίκλεις, ἐγώ τε Soerates loquitur) καὶ σὺ 
νῦν τυγχάνοµεν ταὐτόν τι πεπονθύτε, ἐρῶντε δύο 

ὄντε ὅνοῖν ἑκάτερος, ἐγὼ μὲν ᾽Αλκιβιάδου τε καὶ φι- 
Ἰοσοφίας, σὐ δὲ τοῦ τε ᾿Αθηναίων δήμου καὶ τοῦ 
Πνριλάμπους. 204, 4-7. — οἳ Καλλικλεἲς. 899, 10. 

Καλλικλῆς ἐν τῷ περὶ θεωρίας. 896, 40. 

Καλλεκρήτη 8. Καλλικρίτη. ᾽Ανακρέων τὴν Καλλι- 

κρήτη» τὴν Κυάνης ἐπίσεασθαι ἔφη τὰ ενορανρικά. 
09, 1--ῇ. 

Καλλίμαχος. 9951, 6. 960508, 3. -- Καλλίμαχος 

ἐν ὕμνῳ «/ήμητρος καἰάθον. 9008, 47. 

Καλλίξενος. οἱ περὶ Θηραμένην καὶ Καλλίξενον 

κατεχειροτόνησαν τῶν δέκα στρατηγῶν ἄκριτον θάνα- 
τον. 8688, 15 --7. 

Καλλιόπη. ἡ πρεσβυτάτη Μουσῶν Καλλιόπη. 808, 14. 
Καλλιῤῥόη. Γηρυόνης ὁ ἈΧρυσάορος καὶ Καλλιῤ- 

ῥόηο τῆς Δικεανοῦ. 943, 39. 948, 49, 
Καλλιῤῥόη κρήνη ἐν τῇ Αττικῇ. 808, 4. 9671, 12 

Καλλίστρατος. 8128, 20. 20. 51. 878, 3. 

Καμβύσης, Μανδάνης καὶ Καμβύσου, Πέρσου τινός, 
γήγνεται ὁ Ἀδρος. 936, 38-29. 

Καμβύσης, ὁ Κύρου. 19, 31. 5736, 84. 514, 35. 
ὅταν, 8. 10. 998, 9. 

Κανάχη ». Κανάκη. ᾖΜακαρες Κανάχῃ τῇ ἀδελφῇ 
µεγείᾳ. 949, 18. 

Κάρ. 991 8, 37. - ὥσπερ ἐν Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἔσεω ὁ κἰνὸν- 
νου. 143, 11. -- μὴ οὐκ ἐντῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος 
κινδυνεύηται. 308, 43. -- ἐν τῷ Καρὶ ὁ κίνδυνος. 

9011, 30.923, 8. -- ἐν Καρὸς αἴση-(Ηοπι,) 934 ν, 38. 
Κάρες. 98918, 91. 992, Τ. Β. 9420, 20. 27. 

Κάψησος. (Ποπι.) 8818, 20. 

Καρία. 968, 14. 

Καρικός, ή, όν. Καρική τις Μοῦσα. 630, 9. 98499, 
241. 

Καρίωνες. τοὺς μικροὺς σερατιώτας τὶς Καρίωνας 
πφροσηγόρενον. 9543, 24. 

Καρχηδόνιοι. 581, 4. 648, 13. 8491, 35. 800, 37. 
8000, 1. 9326, 14. -- τὸ Καρχηδονίων νόμισμα. 

878b, 35. 879, 11. 30. -- Καρχηδόνιοι θύουσιν 
ὠνθρώπους, καὶ ταῦτα ἔνιοι αὐτῶν καὶ τοὺς αὐτῶν 
υἷεῖς τῷ Κρόνφ. 4160, 50 --22. 

Καρχηδών. 1, 13. -- Καρχηδὼν ἐν Αιβύῃ πόλις 
διάσηµος. 99488, 33. 

Κατάνη, πόλις Σικελίας, Χαρώνδου πατρίς. 997, 40. 

Καύκασος, ὁ. 9/8, 42. 

Κέβης, persona dialogi, qui Ππρογηίας Φαίδων. 918, 
15. 808)», 72 12. 9068, 16. -- Κέβης ὁ Θηβαῖος, 
παρὼν τῷ Σωκράτους Θανάτῳ. 38, 43. 

Κεῖοι, οἱ. 167, 2. 547b, 13. 
Κεῖος, ὁ ἀπὸ τῆς Κέα. 908, 48. -- Πρόδικος ὁ Κεῖος. 
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116, 11. 63, 186. 1558, 441, 15608, 9. 58480, δ. 877b. 
18. 908, 18. 94, -- Πυθοκλείδης ὁ Κεῖος. 101, 13. 

Σιμωνίδης ὁ Κεῖος. 167, 51. 34, 26. 

Κεκροπὶς φυλή 920, στ. 908, 10, 

Κέκροψ.ΤΗ, 44. --"Αγρανλος ἡ Κέκροπος. 9618, 40. 

Κελτοί. 041, 1. 

Κενταυρικὸς θίασος, 4098, 13. 

Κένταυροι. 303, 18. 91080, 18. — ὁ Κένταυρος. 

86130, 39. Sed pro Κενταύρου hie πιαἰἶπι Κερβέρου, 
coll. Polit. X. 8. 0. 

Κεραμεικός. 998, 24. -- Κεραμεικοὶ δύο. 908, 25. 

900, 21 -- 33. — ἐκεὸς τείχους ἐν Κεραμεικῷ. 
Τδεν, 18. 

Κεραμεῖς. Παυσανίας ὁ ἐκ Κεραρμέων. 106), 8. 

Κέρβερος, ὁ. 5260, 13. 891, 11. 

Χερκυραῖοι. 9458, 37. 

Κερκύω». 617b, 40. 94980, Τ-- 13. 

Κεφαλληνία, ἡ. 998, 8. 
Κέφαλος, persona ἀῑα]ομῖ, qui ἱπβοτίθίατ Πολιτεία. -- 

ᾖμεν οὖν οἴκαδε (ἴπ ΡΙΓΑΡΕΟ) εἰ τοῦ Πολεμάρτου, 
καὶ Ανσίαν τε αὐτόθι κατελάβοµεν καὶ Εὐθύδημον, 
τοὺς τοῦ Πολεμάρχου ἀδελφούς.- - ἦν δ᾽ ἴνδον καὶ 
ὁ πατὴρ ὁ τοῦ Πολεμάρχου Κέφαλοφ. 3318, 18 -- 

429, 5. -- Ανσίας ὁ Κεφάλου. 798, 3. 810, 38. -- 
Πολέμαρχος ὁ Κεφάλου. 494, 8. 9460, 30. -- ὦ 
Κέφαλε, οἶμαί σου τοὺς πολλοὺς ἡγεῖσθαί σε ῥᾳδίωρ 
τὸ γῆρας φέρειν οὐ διὰ τὸν τρόπον ἀλλὰ διὰ τὸ πολ- 
λὴν οὐσίαν κεκτῆσθαι. 4298 10 --18. — ὁ πάππος 

τε καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ (Cephalus loquitur) σχεδόν τι 

ὅσην ἐγὼ νῦν οὐσίαν κέκτηµαι παραλαβὼν πολλάκις 

ποσαύτην ἐποίησε, Αυσανίας δὲ ὁ πατὴρ ἔτι ἐλάετω 
αὐτὴν ἐποίησε τῆς νῦν οὔσης. 333), 33-35. 

Κέφαλος, persona dialogi, qui inseribitur Παρμενίδης. 

— ἐπειδὴ ᾿ἀθήναζε οἴκοθεν ἐκ λαζομενῶν Cephalus 
loquilur ἀφικόμεθα, κατ ἀγορὰν ἐνετύχομεν δει- 
µάντῳω τε καὶ Γιαύκωνι-- -- παῖς ἦν ὅτε τὸ πρό- 
τερον ἐπεδήμησα δεῦρο ἐν Κλαζομενῶν" πολὺς δὲ ἤδη 
χρόνος ἐξ ἐκείνου. Τοἳ, 1--10. -- Κέφαλος ὁ Κλα- 

ζομένιος. 918, 83. 

Κέως. 8ἱ9, 7. 968, 18. -- Κέως νῆσος ἢ καὶ Μεροπὶς 

ἐκαλεῖτο. 9608, 6, 

Κηδαλίων. Σοφοκλῆς Κηδαλίωνι. 9908, 2M. 
Κῆπις. ᾿Αδείμαντος ὁ Κήπιδος. 106), 14. 
Κήἠὺξ. 9580, 21. ο 

Κηφεύς. Ανδρομέδα Κηφέως. 918), 18. 

Κηφισιεύς. Αντιφῶν ὁ Κηφισικύς. 18, 19. 
Κιθαιρών, ὄρος Βοιωτίας. Τ40, 24. 957 b, 33. 

Κιλικία. 99318, 10. 

Κίμων. 6), 25. 318, 28. 2410, 4. 9418, 10- 21. 248, 

10. 914, 10. 
Κενησίας ὁ Μέλητος. ἡγεῖ ει φροντίξεν Κινησίαν 

τὸν Μέληεος, ὅπως ἐρεῖ τι τοιοῦτον ὅθεν ἂν οἱ 
ἀκούοντερ βελτίους γίγνοιντο, ἢ ὦ τι μέλλει χαριεῖ- 
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σθαι τῷ ὄχίῳ τῶν Θεατων; «4ἤλον δὴ τοῦτό γε, Κι- 
νησίου γε πέρι. 31, Ἱ--Β. Harpocratio: Ανσίου β 

λόγοι εἰσὶ πρὺς Αινησίαν, ἐν οἷς πολλάκις µνηµο- 

εύει τἀνδρός, λέγων ὡς ἀσεβέσεατος εἴη καὶ παρανο- 

µώτατος, καὶ ὅτι καὶ οἱ κωμῳδοδιδάσκαλοι καθ’ ἕκα- 

στον ἐνιαυτὸν γράφουσιν εἰς αὐτόν, εἴη ὃδ) ἂν οὗτος 

ὁ διθυραµβοποιός, οὗ µέμνηνται πολλάκις οἱ κωμικοὶ 
καὶ Σεράττις Όλον δρᾶμα ποϊήσαρ εἰς αὐτόν, ὕπερ 

ἐγράφη Κινησίας, ἐν ᾧ καὶ τὴν ἀσέβεαν αὐεοῦ 
κωμφδεῖ, 06, Αγίκορι. Αγ. 4315 — 14098. schol. ↄd 

Aristoph. Rau. 154, 

Κινύρας. ἐὰν πλουτῇ μὲν Κινύρα τε καὶ Μίδα μᾶ]- 

ον, ᾖ δὲ ἄδωος, ἄθλιός τ᾽ ἐστὶ καὶ ἀνιαρῶς ζῇ. 
558. 11-13. 

Κίος πόλις Μυσίας. 3868, 18. 

Κλαζομεναί. οί, 1. 9. -- 

Ἰωνίας. 908, 9. 
Κλαξομένιος. ᾿Αναξαγόρας ὁ Κἰαζομένιος. 180, 97. 

— Ἡρακλείδης ὁ Κλαζομένιος. 360, 15. -- Κέ- 
φαλος ὁ Κλαξομένιος. 918, 19. 

Κλέαρχος. 904, 19. 99841, 20. 965, 39. -- Κλέαρχος 
ἐν ᾽Αρκεσίλᾳ. 943, 30. 

Κλεινίας - 4εινομάχη: ᾽Αλκιβιάδης. 9480, 33. -- ᾽4λ- 
κιβιάδης ὁ Κλεινίου. 334, 6. 398, 4. 393, 36. 
841, 4. -- ὁ Κλεινίου υἱός Alelbiades). 1038, 7. 
— ὦ παῖ Κλεινίου Aleibiades. 3414, 1. -- ἐν Κο- 

ρωνείά ὁ σὺς (Aleibiadia) πατὴρ Κλεινίας ἐτελεύ- 

τησεν. 916, 1Η. 

Κλεινίας, ὁ ᾽Αἰκιβιάδου ἀδείφός. Κλεινίαν, τὸν 
᾽αἰκιβιάδου νεώτερον ἀδελφόν, ἐπιτροπεύων Περικλῆς, 
δεδιὼς περὶ αὐτοῦ μὴ διαφθαρῇ δὴ ὑπὸ ᾽αλκιβιάδον, 
ἀποσπάσας ἀπὸ τούτου, καταθέµενος ἐν ᾿Αρίφρονος 

ἐπαίδευε' καὶ πρὶν Ἐξ μῆνας γεγονέναι, ἀπέδωκε 
τούτῳ οὐκ ἔχων ὅ τι χρήσαιτο αὐτῷ. 158, 37 - 42. 
— Κλεινίας, ὁ ᾽Αἰκιβιάδον ἀδελφός, µαινόµενος 
ἄνθρωπος. 350, 44 --47. 9Ι8Β, 5ὔ --3θ. 

Κλεινίας ΡΟΓΕΟΠΑ dialogorum, qui inscribuntur Εὐ- 
Φύδημος οἱ ᾿Αξίοχο. -- Κλειρίας, ᾿Αξιόχου μὲν 

υἱὸς τοῦ ᾽Αλκιβιάδου τοῦ παλαιοῦ, αὐτανεφιὸς δὲ τοῦ 
νῦν ὄντος ᾽Αἰκιβιάδον. {91, 43. — εὐ ᾿Αξιόχου µει- 
ράκιον. 130, 9. -- Κλεινίας ὁ ᾽Αξιόχου. 809, 3. 

Κλεινίας ὁ Κρής, persona dialogi, qui iuseribltur 
Νόμοι, εἰ Epinomidis, 939, δ. --Κλεινίας ὁ Κνώ- 

σιος. 498, 38. 

Κλαζομεναί, πόλις 

Κλεινίειοφ. Ὁ Κλεινίειος οὗτου (Α]εἰνίκάος). 2041, 

264. 

Κλεισθένης. 941, 34. -- ἡ Κλεισθένους πολιτεία. 

860, 51. 
Κλείταρτχος. 996, 13. 

Κλειτόμαχος ὁ Τιμάρχου ἀδελφός. 638, 13. {7. 
ϱΚλειτοφῶν, persona ἀῑα]ομί, qui inseribilur ἄλειτο- 

φῶν, -- Κλειτοφῶν ὁ Αρισωνύμου. 139, 4. 883, 4. 

Κλειτώ, Εὐήνορος καὶ 4ευκίππης μονογενὴς θυγάτηρ. 
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1488, 10. ΤΗΕ, 18. -- "αελας ὁ Ποσειδῶνος καὶ 

Κλειτοῦς. 948, 30. 948), 26. 

Κλεόβουλος ὁ 4ΐνδιος. 1678, 23. 

Κλεύμβροτος ἐν Alyivn ἦν ὅτε Σωκράτης ἀπέθανεν. 
6 45. 

Κλεόνικος. Κλκοσθένης ὁ Χλεονίκον. 83408, 3. 
Κλεοπάτρα, ἡ Περδίκκου γυνή. 3258, 5. 
Κλεοσθένης ὁ Κλεονίκον. 9308, 3. 

Κλεόφαντος, ὁ Θεμιστοκλέους. οὐκ ἀκήχοας ὅτι Θεμι- 
στοκλῆς Κλεύφαντον τὸν υἷὸν Ἱππέα μὲν ἐδιδάξατο 

ἀγαθόν; ἐπέμενε γοῦν ἐπὶ τῶν ἵππων ὀρθὺὸς ἑστηκώς, 

καὶ ἠκόντιζεν ἀπὸ εῶν ἵππων ὀρθός, καὶ ἄλλα πολὶὰ 
Ὁ καὶ θαυμαστὰ εἰργάξετο, ἃ ἐκεῖνος αὐτὸν ἐπαιδεύσατο, 
καὶ ἐποίησε σοφὸν ὅσα διδασκάλων ἀγαθῶν εἴχετο. -- 
τί δὲ τύδε; ὡς Κλεόφαντος ὁ Θεμιστοκλέους ἀνὴρ 
ἀγαθὸς καὶ σοφὸς ἐγένετο περ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἤδη 
του ἀκήκοαρ ἢ νεωτέρου ἢ πρεσβυτέρου: Οὐ δῆτα. 
3060, 41/--30. 8608, 182 45. 

Κλεωναί, 8908, 34. 

Κλυμένη. «ευκαλίων καὶ Ἐπιμηθεὺς Προμηθδέως καὶ 
Κλυμένης. 90118, 11. 

Κλωθώ, µία τῶν Μοιρῶν. 59388, 341. 33, 38. 54), 19. 

68930), 34. 9998, 35. . 
Κνώσιοε, οἱ. 577b, 18. 19. 599, Τ. 15. 50. 59918, 13. 

30. 39, 40. -- Κλειίας ὁ Κνώσιοφ. 54938, 398. — 
ὦ ἕἑένε Ἀνώσιε (ΟΗπίας appellatur), 545b, 1 
0008, 8. 

Κνωσός. 419, 23. 518, 8. 511, 11. 099, 30. 59980 

4. 43. 999, 0. Τ. -- ἡ ἐν Κνωσῷ πολιτεία. 088, 3. 
Κοδρίδαε, οἱ. ἡ τῶν Κοδριδῶν εὐγένεα. 9608, 3. 
Χόδρος. 8ο, 44. 960, 7 -- 9608, 1. — εὐγενέστερος 

Κόδρον. 9608, 4. 
Κολοφώνιοι, οἱ. 89Η, 39-34. -- Ἀενοφάνης ὁ Κο- 

λοφώνιος. 9939, 1. 

Λόλχοι. 903, 4. [ 
Κόλχος, ἡ. Μήδεια ἡ Κόλχος. 143, 13. 
Κόννος. 13608, Ἠ. -- Κόννος ὁ Μπεροβίου, µουσικῆς 

διδάσκαλος (Soeratis). 378, 33. -- Κόννος ὁ Μη- 
τροβίου, ὁ κεθαριοτής, ὃς ἐμὲ (Soerates loquitur) δι- 
δάσκει ἴτι καὶ νῦν κιθαρίχειν. ὀφῶντες οὖν οἱ παῖδες 
οἱ συµφοιτηταί µου ἐμοῦ τε καταγελῶσι καὶ τὸν Κόν- 

νο» καλοῦσι γεροντοδιδάσκαλο». 136, 17 - 20. 

Κόρη. 913, 38. -- τὰ «ήμητρός τε καὶ Κόρης δώρα. 
δε, 57. 

Κορίνθιοι. 1818, 35. 389, 16. 8908, 34. 908, 19. 
14. 10. 17. 53. 24. 920), v. 9248, 1. 938, 3. 900, 

45. 906, 16. -- ὁ Κορίνθιος. 908, 38. — Περί- 
ανδρος ὁ Κορίνθιος. 832, 34. -- ἡ Κορινθίων 
δηµηγορία (παρὰ Θουκνδίδῃ!. 896, 15. 

Κορίνθιος, α, ον. Κορινθία κόρη fcupediorum ge- 
πας). 404, 6. 

Κόφινθος, ὁ Οιός ὁ Αιὸς Κόρινθος. {44508 
909, 10--. 983, 16-23. 996), 91-32, 

13. 

— — 

ΟΝΟΜΑΦΤΙΟὕΜ ΡΙ,ΑΤΟΝΙΟΜ. 

Κόρινθος [ή πόλις). 6ὲ, 31. 69, 7. 388, 35. 8936, 30 
89538, 30. 998, 39. 990, 6. 963, 45. 9690, 3. — 
Κόρινθος πόλις ἐν Πεοποννήσῳ ἐπὶ τοῦ Ἰσθμοῦ. 

904, 48. 
Κορίσκος. Πλάτων Ἑρμείᾳ καὶ Ἐφράστῳ καὶ Κορίσκῳ 

εὖ πράττει». 809. 
Κορύβαντες, οἱ. 610, 45. 9608, 30. -- ἡ εελεὴ τῶν 

Κορυβάντων. ο. 19. 

Κορώνεια. 316, 
Κόττος. — * Γῆς πρώτους γεννᾷ Κόττον, 

Βριάρεων, Γόγην. 949, 34 -- 30. 

λονρεῶτις, ἡ. ἡ Κουρεῶτις ἡμῖν οὖσα ἐτύγχανεν 
᾽Απατουρίων. 06, 31 -- 33. 

Κούρητες, οἱ. 938, 37. 9608, 398. — 

ἐνόπλια παίγνια. 618, ὃ. 
Κραταία. Σκύλλα Κραταίας καὶ Τνῤῥήνου, 907, 8. 
Κράτης Ααμίι. {ση 13. 

Κραεῖνος, ὁ Τιμοθέου ἀδελφόςᾳ, ΓΠάκωνος ἑταῖρος. 
Β88, 6. 

Κρατῖνος. 88983, 47. 9938, 37. 938, {. -- Κφατῖνος 

Ἠουκόλοις. 923, 2. — Φηλιάσιν. 9607, 33. -- ἀραπέ- 

τισιν. 9158, 13. -- Πνλαία, 9990, 40. 908), 31. 

9608, Α. — Πυείνη. 8938, 30. 44. --- λείρωσιν. 
8550, 16. 80118, 10. — Ὥραις. 8960, 380. 

Κρατῖνος ὁ νεώτερος. 9948, 94. 

Κρατίστολος. 899, 10. 

Κρατύλος persona ἀῑπ]οεί, qui inscribitur Κρατύλος. 

— ὦ Κρατύλε, --- ἔτι νέος εἶ καὶ ἡλικίαν ἔχεις. 
2191, 36. 

Κρέουσα. Κρεούση τῇ Ἐφειθέως μιγεὶς Απόλλων "Ίωνα 
ἐγέννησεν. 903, 47. 

Κρεσφόντης, Μεσσήνης βασιλεύς. 56088, 40. 572h, 46. 

Κουρήτων 

Ἀρέω»ιὁ ΛΠενοικέως). 3998, 38. 38, 8998, 2. 
Κρέων ὁ Θεσσαὶός. Σκόπας ὁ ώμο, — τοῦ 

Θισσαλοῦ. 196, 3. 
Κρεώφνλος, ὁ τοῦ Ὁμήρου ἑταῖρορ. 954, 38. -- ρε 

ώφνλος Χίας ἐποποιός. 998, 10-13. 991, 30-39. 

Κρής, ὁ. 993980, 12. — Κλενίας ὁ Κρής. 9939, δ. -- 
τοξότης ἀφ' ἵππαων Χφὴς οὐκ ἄχρηστος οὐδ' ὧκοντι- 
στής. 694, 97. 

Κφρῆτες, οἱ. 1618, 7. 541, 14. 24. 32. 48), 40. 508, 

3τ. 5081, 10. 0088, 38. 064, Ν. 564 b, 12. 867, 14. 
2798, 19. 6988, 3- 099, 7. 15. -- Κρῆτες παλαι- 

οεάτοις νόµοις χρῶνται τῶν Ἑλλήνων. 18Η, 36. 

400, 19. — Κφησὶν ὁ Ζεὺς τῶν νόµων αἴτιος. 8, 
4. -- οἳ Κρητῶν νόμοι. ὅΗ 0, 11-14. - Κρῆεες 
ἀπέχονται συµποσίων. 49), 9-13. — ἤρχοντο τῶν 
γυμνασίων πρῶτοι μὲν Κρῆτες, ἴπεια 4ακεδαιμό- 

γιοι. ΤΑ ὃν, 19. — µητρίδα Κφητές φασι. 504, 35. 
Κρήτη. 380, 1. 308, 5. 167, 3τ. 4186, 35. 419, 21. 

90, 11. 19. 20. 40. 542, 2. 540, 1. 568), 9. 
57τν, Ι7. 978, 36. 5790, 45, 580, 4. 089, 1. 
637. 15. 680, 0. 900, 48. 9931, 44, 99388, 1. 
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909, 4. 9498, 41. - Κρήτη νῆσος, 5088, 34. -- 

Κρήτη, πολύνοιαν μᾶλλον ἢ πολυλογίαν ἀσκοῦσα. 
509, 35. -- ἵππων χρεία οὔτε τις πολλῶν οὔτε 

πολλἡ κατὰ τὴν Κρήτη». 634, {3. -- ἡ ἀιὸς Κρήτη 
τροφός. 994, 38, 

Κρητικός, ή, όν. ὁ Κρητικὸς ρύμος. 640, 1. -- 

ἡ Κρητικἡ πόλις. Τὰ 8, 353. -- ἡ Κφη τικἡ πο- 

λαεία. 5088, 9. 586, 13. -- οἱ Κφητικοὶ νόμοι 

579, 6. ι 
Κρίσων ὁ Ἱμεραῖος δρομεὺς ἀκμάζων. 1618, 38. 33. 

— Κρίσων Ἱμεραῖος, σταδιοδρόµος, γάµων ἁπάν- 
των ἀπείρατος. 6468, 19. 943, 19. 

Κριτίας ὁ «ἀρωπίδον. Ἴ06. 13 -- Ἴ08, 34. 941, 9. -- 

ὁ παλαιὸς Κριτίας. 08, 35. — «ρωπίδης, οὗ 
Κριτίας ὁ πρῶτος, οὗ Κάῑλαισχρος. 941, 143. -- 
ἡ Κριείου τοῦ ἀρωπίδου οὐκία καὶ ὑπ Ανακρέον- 
τος καὶ ὑπὺ «Σόλωνος καὶ ὑπ ἄλλων πολλῶν ποιη- 

τῶν ἐγκεκωμιασμένη παραδέδοται ἡμῖν, ας διαφέ- 

ρουσα κάλίει τε καὶ ἀρετῇ καὶ τῇ ἄλλῃ εγομένη εὐ- 
δαιμονίᾳ. 31 b. 8-- 14. 

Κριτίας, persoua dialogorum, qui inseribuntur Πρωτα- 

γόρας, ἉΧαρµίδης, Τίμαιος, Ἀριτίας, Ἐρυξίας. 

946), 3. 40 - 49. -- Κριτίας ὁ Καλλαίσχρον. 1δ6υ, 

ο, 339, 20. — ὦ παῖ Καλλωίσχρου. 3453, 6. -- Κάλ- 
λαισχρος, οὗ Χριτίας ὁ δεύτερος. 941, 13. -- Κριτίου 

πάππος Ἀριτίας ὁ παλαιός, πρόππαπος 4ρωπίδης. 706. 

16-48. --' Χαρμίδης ὁ Γιαύκωνος Ἀραίου ἀνεφιός 

9998, 13-14. — Κριετίας Χαρμίδου ἐπίεροπος 
ἅμα καὶ ἀνεψιός. 940, 28. 9339, 30. -- τοῦτο μέν, 
ὦ φίε Κριτία, πόῤῥωθεν ἡμῖν τὸ καλὸν (ροδείς) 

ὑπάρχει ἀπὸ τῆς Σόλωνος συγγενείας. 3409, 93 --25. 
— Οὐ κακῶς εἰς ὑμᾶς τὴν ἀρχὴν τῶν ἐλεγείων ἐποί- 

ησεν ὁ Γιαύκωνος ἐραστής (Οίας), εἰπών' Παῖδες 

᾿Αρίστωνος , κλεινοῦ Θεῖον γένος ἀνδρός. 498ὺ, 
35. 

Κριτόβουλος. 308, 18. — Κριτοβούλον πατὴρ 
Κρίτων. 18, 10. -- τὸ ᾿Αξιόχου µειράκιον (Clinias) 

µάλα πολὺ ἐπιδεδωκέναι µοι ἔδοξε (Οτῖιο loquitur), 

καὶ τοῦ ἡμετέρον οὐ πολύ τι τὴν ἡλικίαν διαφέρειν 
ριτοβούλον. ἀλλ ἐκεῖνος μὲν σκληφρός, οὗτος δὲ 
προφερὴς καὶ καλὸς καὶ ἀγαθὸς τὴν φύσιν». 195, 10 

-43. — περὶ τῶν υἰέων ἐν ἀπορίᾳ εἰμί Crito loqui- 

ἴατ), τί δεῖ αὐτοῖς χρήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος 
ἔτι καὶ σµικρός ἐστι, Ἀριτόβουλος ὅ ἤδη ἡλικίαν 
ἔχει καὶ δεῖταί τινος, ὅστις αὐτὸν ὀνήσει. 151b, 30 

-αἳ. -- Κριτόβονλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων 

παρῆσαν τῷ Σωκράτους θανάτῳ. 34, 38. 

Κρίτων, persona dialogorum, qui ἱπεοκίθαπίας Κρί- 

των, Φαίδων, Εὐθύδημος. 308, 17. -- Κρίτων, 

Σωκράτους ἠλικιώτης καὶ δημότης, Κριτοβούϊου πα- 

τήρ. 18, 10. -- ἡ ὑμετέρα τέχνη (Οτο αρροϊαίας) ἡ 
γεωργία. 145, 15. couſ. 1000, 3 --38. 152, 11. -- 

περὶ τῶν οἰέων ἓν ἀποφίᾳ εἰμί (Οτο loquitur), τί 
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δεῖ αὐτοῖς χφήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι καὶ 
αμικρός ἐστι, Κφιεόβουϊος ὅ᾽ ἤδη ἡλικίαν ἔχει καὶ 
δεῖταί τινος, ὅσεις αὐτὺν ὀνήσει, 154 b, 40-43. — 
Κρίτωνι ξένοι εἰσν ἐν Θεττα]ίᾳ. Ab, 20. 38, 

8. — ΚΧρίτων παρῆν τῷ Σωκράτους Θανώτῳ. 38, 

38. 5458, 30. 

Κφροῖσος. 839), 4. 996, 33. -- Κροῖσος ὁ ᾽Αλυάττου 
βασιλεὺς νδῶν. 996, 18. 8018, 10. — ὁ Κροίσφ 

γενόμενος χρησμός. 04718, 12. conſ. Ἠοτοάοι. I. ὅ5. 

Κρομμυώνιος, ας, ον. ἡ Κρομμνυωνία ὑς. 309, 
28. 

Κρόνος. ἃ, 43 --ᾱ4ᾱ. 40, 90. 191), 39-31. 19180, 19 

—30. 190585, 15. 950, 14. 90, 1, 11. 392, 11. 

990, 20. 39938, 14. 18. 39ο, 40. 16), 22. 43, 1. 
5, 589, 44. 5858, 43. πο. 7136, 8. 9. Ττ9ὴ, 14. 
906, 14. 17. — οὕτως εἶ Κρόνος. 14919, 44. couſ. 
Aristoph. Nubb. 936. Vesp. 1458. Plut. 581. — 
XécGévos, ἀστήρ. 7Tol, 40. — ὁ Κρόνου (ὠστήρ). 
Τ38υ, 34. 

Κρότων, ὁ. 91280, 114. -- Χρότων πόλις τῆς Ἰκαλίας. 

9019, 43. 

Κροτωνιάτης. ᾿Ασενλλος Κροτωνιάτης. 949, 90. 

Κτέατος καὶ Εὔρυτος, ol Μολιονίδαι. 8968, 34. 
Κτήσιππος, persona dialogorum qui inseribuntur EG · 

Βύδηµος εἰ ὖσι -- Κτήσιππος, νεανίσκος τις 

Παιάνιεύς, µάλα καλός τε κἀγαθὸς τὴν φύσιν ὅσον 
μέν, ὑβρισεὴς δὲ διᾶ τὸ νέος εἶναι 1968, 5. -- 

Κτήσιππος ὁ Παιανιεύς. 363, 4. -- ὁ Κτησίππου 

ἀνεφιὸς ΛΠενέξενος. 3648, 33. -- Κτήσιππος, ὁ 

Παιανιεύς, παρῆν τῷ Σωκράτους Θανότῳ. 38, 40. 

Κτησιφῶν. 894, 13. 

Κυάνη. Καλλιρίη ἡ Κυάνης. 63, 6. 
Κυδαθήναιον (Κύδαθον) ὅῆμος ἐν ἄστει τῆς Πανδιο- 

γίδος φυλῆς. 808, 54. 

Κνδαθηναιεύφ. Αριστόδημος, Κυδαθδηναιεύρ. 

1688, 10. 
Κυδίας [ροξία). ἐρόμισα σοφώτατον εἶναι τὺν Κυδίαν 

τὰ ἐρωτικά, ὃς εἶπεν ἐπὶ καλοῦ λέγων παιδός, ἅλλῳ 

ὑποτιθέμενος, »,εὐλαβείσθαι μὴ κατέναντα Λέοντος 

γεβρὸν ἐλθόντα μοῖραν αἱρεῖσθαι κρεῶν.'' 3408, Τ-- 11. 
Plutarchus de ſaeie in orbe lunas ο. 19: Θέων ἡμῖν 

οὗτος τὸν Ἰίμνερμον ἐπάξει καὶ τὸν Κυδίαν καὶ 
τὸν ᾿Αρχίλοχον, πρὸς δὲ τούτοις τὸν Σεησίχορον καὶ 

τὸν Πίνδαρον. 

Κυζικηνός. ᾽Απολλόδωρος ὁ Κυζικηνός. 360, 13. 
Κύζικος. 807, 15. 

Κυκλάδες, αἲ. 918, 13. 9188, 398. 90958, 39, 

Κύκλωπες. 061, 38. 068, 3. -- Εὐριπίδης Κύκλωπι. 

9515, 40. 
Κυμαῖος, α, ον. ἡ Κυμαία Σίβυλλα. 9698, 13-15. 
Κύμη. 9348, 30. 
Κυνόσαργες. 868, 1. 86930, 13. 907, 1- 11. 

Κύπριοι. 9398, 1. 
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Κύπριος, α, ον. θυσίαι Κύπριαι. 593, 22. — τὰ 

Στασίνον Κύπρια, 892 h, 13. 

Κύπρος. 3808, 17. 907 b, 8. 17. -- Κύπρος νῆσος. 

9048, 20. 
Κυρήνη. 70, 4. 

Κυρηναῖος. ᾽Αποιλόδωρος ὁ Κυρηραῖος. 39938, 38. 

Ἀύρνος, 088, 11. - Κύρνος νῆσος. 998, 38. 

Κῦρος. 312, 20. ὅταν, 59. 40. 574, 31. 40, 574 b, 4. 
6. 8. 9Η, 4. 831), 1. 9091, 18, 964, 91. -- πᾶσα 
ἡ Ασία ἐδούλενε ερίτῳ ἤδη βασιλεῖ, ὧν ὁ μὲν πρῶτος 
Κὕρος ἐλκυθερώσας Πέρσας τοὺς αὐτοῦ πολίτας τῷ 

αὐτοῦ φφονήµατι ἅμα καὶ τοὺς δεσπύτας Μήδους 
ἐδουλώσατο καὶ τῆς ἄλλης Ασίας µέχρι Αἰγύπτου ἠρ- 
ἔεν. 9798, 33--θ. — ἡμίονον τον Κῦρόν φησιν ὁ 
χρησμός. 9946, 30 -- 10. 

Κδρος ὁ Αθτοξέρξου ἀδε]φός. 949, 37. 
Λυψελίδαι τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα ἐν Ὀλυμπία, 

τοτυ, 2. 969, 44 -- 9098, 4, 993, 12 - 994, 3. 

Κύψελος Περιάνδρον πατήρ. 903, 44. -- Περίανδρος 

ὁ Κυψέλον. 64, 31. 

Κωκυτόὸς ποταμός. 068, 13. 34. 8028, 96. — Κωκυ- 

τοί. 416), 18. 
Κώμαρχος. 8908, 38. 

Κῷος. Ἱπποκράτης ὁ Κῶος. 15416, 10. 9280, 30. -- 
Κῷος βόλοφ. 9938, 37. 99. 34. 

Λάβνς, εὐνοῦχός τις νεωκόρος. 9151, 43. 
Παερτιάδης. ΟΦιογενὶς {αερτιάδη. (Hom.) 178, 38. 

Λάῑος. 9330, 34. — ὁ πρὸ τοῦ {αἴον νόμος. 6945, 6. 
(Athenaeus XIII. 19: ἄλλοι δέ φασι τῶν παιδικῶν 
ἐρώτων κατάρξασθαι {άῑον ξενωθέντα παρὰ Πέλοπι 

καὶ ἐρασθέντα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρυσίππου, ὃν καὶ 
ἁρπάσαντα καὶ ἀναθέμενον εἰς ἅρμα εἰς Θήῤας φυ- 
γεϊν.) -- Οἰδίπους ὁ 4 αἴου καὶ Ἰοκάστης. 946, δ. -- 

Δαἴου υἱὸν Μέλητον λέγει Αριστοφάνης. 893, 48. ος 
Αάκαινα τὸ γένος. 918), 38. -- αἱ 4άκαιναι σκύλα- 

κες. 108, 39, 

Δακεδαιμόνιοι, 88, 18 --1δ. 167, 36 — 1676, 383 

199, 41. 360, 9. 316, 10. 8941, 2. 51. 899, 21. 95. 
8991, 3. 4. 331, 9. 22. 20. 36. 3Η, 5. 30. 338, 
16. 3502, 40. 306, 37- 42. 980, 10. 9808, 7. 1. 44. 

386, 5τ. 38, 7. 9. 11. 27. 18Η, 80. 198, 10. 

ΑΠ], 13. 541, 4. 542, 19. 545, 40. 019), 6. 5807 b, 
πο. 508, 98. 0648, 8. 0688, 19. 0088, 1. 573, 99. 
574 b, 17. 5756, 45. 8180, 8. 0. 11. 46, 8020, 1. 35. 

45. 47. 8009, 99, 36. 8678, 88. 8998, 19. 940, 315. 

9/9, 13. 3δ. 907180, 40. -- Αυκοῦργος 4ακεδαιμο- 

φίων νομοθέτης. 968, 30. — οἳ {ακεδαιμονίων 

βασιλεῖς. 398, 0. 3948, 1. 18. -- ή {ακεδαιμο- 

γίων πολιτεία. ὅΤ28, 33 -- 573, ϐ. -- ἡ 4ακεδαι- 
µονίων εἰλωτεία. 6098, 27. — Αρκάδες ὑπὸ {ακε- 
δαιµονίων διοικισθέντες. 7788b, 13. 

Αακεδαιμόνιος. Σπαρτιάτη ἢ ακεδαιμόνιος 

ΟΝΟΜΑΡΤΙΟὕΝ ΡΙΑΤΟΝΙΟΜ. ᾽ 

{Μυκοῦργος). 9937, 34. -- Μέγιλλος ὁ 4ακεδαιμό- 
γιος. 939, 6. — ὦ {ακεδαιμόνιε ἑένε (Μερίε). 
5458, το. 198, 15. 547, 30. -- Παυσανίας ὁ {α- 

κεδαιµόνιος. 849, 39. -- Χίων ὁ 4ακεδαιμό- 
γιος. 167 b, 35. 9191, 35. 

Δακεδαίμων. 38, 43. 198, 57. 1607, 37. 981), 10. 

390, 33, 31. 309), 6. Μ9Η, 19. 58, 50. 548). 
τι 23. 5Η, 34. 547, 10. 568), Β. 33, 37. 40. ὅ78, 
22. 618, 0. 645, 3. 6371, 15. Τα, 1. Τ808, 38. 

8/8, 9. 849, 40. 8198, 21. 441. 83Η, 18. 997, 44. 
940, 30. -- ἡ {ακεδαίμων εὔνομός ἐστιν. 8198, 
27. — ἡ ἐν {4ακεδαίμονι ποϊπεία. ὅδα, 14. -- ἐν 
ακεδαίμονι σιδηρῷ νοµίζουσι. 8788, 10. 879, 12. 
— 4ακεδαίμµων βραχύλογος. 5, 34. — ακε- 
δαίµων πρότερον Σπάρτη προσαγοφευοµένη. 9608, 8. 

Πάκων, ὁ. 808), 34. -- Γλαῦκος ὁ άκων. 921, 90. 
Αάκωνες, οἱ. 3098, 33. 820 b. 3. 921, 11. 927 b, δ. 

941, 22. 40. 
ακωνική, ἡ. 990, 18. 
άακωνικός, ἡ, ὁν. {Πακωνικὸς ἀνήρ. 199, 49. 818ὺ, 

40. — 4ακωνικὸς βίος 96, 30. -- ὁ 4ακωνι- 

κὸρ τρόπος. 086, 39. 9398, 29. — βραχυλογία ΐα- 

κωνική. 10τυ, 33. — ἡ ακωνικὴ δύναμις. 
8000, 46. -- ἡ 4ακωνικὴ πόλις. 91981, 33. -- 

ἡ Πακωνικὴ πολιτεία. 508), 9. 30, 546, 13. -- 
τὸ 4ακωνικόν [ἔθος). 622, 40. -- ακωνικὸν,, ὦ 

θεῖε'. 939 8, 84. --{ακωνικαὶ σκύλακες. 908, 27. 

4άμαχος. 9098, 12. 

Λαμία. Εὐριπίδης ἐν τῷ τῆς 4αμίας προλόγῳ. 96338, 
4. — Κράτης ἁαμία. 915b, 13. 

αμίσκος (ῬγΗναροτουν.) 86008, 18, 

αμπιδώ, εωτυχίδου μὲν Ὀυγάκηρ, ᾿Αφιδάμον δὲ 

γννήν ΄4γιδος δὲ µήτηρ. 3990, Ἠ. 
4αμπροκλῆς, μουσικός. ᾿γαθοκλῆς, οὗ µαθητὴς 

Λαμπροκλῆς Ι{. 4άμπρος), οὗ «{άμω». 918, 17. 
Αάμπρος. µονσικὴν ὑπὸ {άμπρου παιδευθείς. 378, 

2. Conf. {αμπροκλῆς. 

αμψακηνός, Μητρύδωρος ὁ {αμψακηνός, 3049, ϐ. 
Δανική, ἡ Αἰκιβιάδου τροφός, 4άκαινα τὸ γένος. 918), 

33. ἡμύκλαν Antislhene auetore vocat Plutarchus 
Aleib. ο. 1.) 

Λαοδόμας. Πλάτων 4αοδάμαντι εὖ πρώττειν. 806. 
Ααομέδων. 808, ὕ. (ορίει. 19.) 

Δαονόμη. Αλκαῖος - 4αονύμη᾽ ᾽Αμϕαρύων. 9/8), 1. 
Λαπίθαι. 84080, 18. 
{άρισα. 308, 38. — 4άρεασα πόλις Θετταλίας. 916, 

3 33. 

Ααφισαῖοι. 398, Β. 

άχεσις, µία τῶν Μοιρῶν. 5388h, 34. 3. 30. 39. 40. 

43. 5Η), 16. 6898, 34. 9990, 30. 
4άγης, persona dialogi, qui inscribitur 4 άχης. — 

Οὐδὲν ἐρῶ Laches loquitur) πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, 

ἵνα μή µε φῇς ὡς ἀληθῶς Αἰξωνέα εἶναι. 35θὺ, 14 



ΟΝΟΛΜΑΞΤΙΟὕΗ PLATONICIM. 

-4δ. — 4άχης ἓν τῇ ἀπὸ ηλίου φυγῇ μετὰ Σω- 
κράτους ξυνανεχώρει. 35048 ὃν, 15. 1901, 15 --3Β. 49. 

Λεοντῖνοι. 984, 10. 819, 5. -- 4εονεῖνοι πόλις Σὶ- 

κελίας. 96580, 6. 

4εοντῖνοφ. Γοργίας ὁ 4εοντεῖνος. 118, 10. 68, 17. 
ΒΙ8., 59. 9008, 30. -- Ἡρόδικος ὁ 4εοντῖνος. 

905, 30. 

Αεόντιος ὁ ᾽Αγλαίωνοφ. 4680, 53-39. 9398, 90, 

επτίνης (Gieulus). 807, 33. 857b, 8. 11. 808, 91. 

8080, 324. 35. 

Αεπτίνης, ὁ Διονυσίου ἀδελφός. 966), 4. 

Λέσβιος. Πιτακὸς 4έσβιος ὤν καὶ ἐν φωνῇ βαρβάρῳ 

τεθραμµένος. 107, 10 -- 15. 

Λέσβος νῆσος. 938, 30. 30. 990, 3. 
Δευκάδιος, ας, ον. 4ευκαδία ναὔς. 80Τ), 18. 

Αευκίππη. 746), 10. Couf. Εὐήνωρ. 

Αευκολοφίδης. Αδείμαντος ὁ 4ευκολοφίδον. 108), 
14, 

Αέχαιον. 383, 30. -- 4έχαιον ἐπίνεον Κορινθίων. 

90119, 1. 
Αέων ὁ Σαλαμίνιος. 11, 43 — 17h, 18. eonf. Xenoph. 

Uellen. Ἡ. 3. 

ΑΔεωτυχίδης. Ααμπιδώ, ἡ εωτυχίδου θνγάτηρ. 

399080, 344. — εωτυχίδης ὁ κατὰ ἈΙήδου σερατη- 

γήσας. 9419, 33. 

Αεωχάφης, νέος καὶ ἀγαθὸς δημιουργός. B57 b, 1. 
4ήθη. τὸ τῆς 4ήθης πεδίον. 40, 90. -- ὁ τῆς {ή- 

Θης ποταμός, 040), 10. 

ήμνιαι. Σοφοχλῆς {ημνίαις. 9608, 13. 
4ἤμνος, 948, 40. 

Λήναιτα, τά. 88Η, 7. 9941, 34. 
Αήναιον, τό. ἐπὶ 4ηναίω. 161, 35. 

ητώ. 1961, 4. 
4ιβάνιος. 91, 39. 

4ιβύη ἡ Ἐπάφου καὶ ἸΜέμφεως. 948, 28. -- ᾽Αγήνωρ 
ὁ Ποσειδῶνος καὶ 4ιβύης. 9399, 4. 

πιβύη (ἡ χώρα). 3799, 0τ. Τ0ΤΗ,, 39. 708, δ. 74, 44, 
9540, 33. 9958, 90, 945, 37. 948, 38. 9481, 5. 7. 
- ἡ ἐνεὸς 4ιβύη. 994, 19. 

4ΐίβυσσα. ἡ 4ίβυνσσα Σίβυλλα. 963, 39. 
Αιβυστὶς ζόφξ. 9338, 7. 

Αιβύτρωες. 895), Β. 

4ΐγνες. γένος μουσικὸν τὸ 4ιγύων. Τ9Τ8, 43. -- 4ι- 
γύων ἴθνος τι ἠπειρωτικὸν τῶν ἱσπερίων μουσικώτα- 

τον. 963380, 25- 39. 

Αικυμνίειος, ας ον. ὀνόματα 4ικυμνίεια. 813, 3. 

ἀικύμνιος, Πώλον ῥιδάσκαλος. 960, 18 --20. 
Αΐνδιος. Κλεόβουϊος ὁ 4ένδιος. 1078, 93. 

ἄνταί (Uomeri). 118, 36. 907, 5. 

Μοκρίς. εὐνομωτάτη πόλις ἡ ἐν Ιταλία {οκρίς, Ίι- 

µαίου παερίς. 58, 99. 

οκρίς (141. ἡ Ποκρὶς 

9060, 3. 
Ῥεατο. 

«ιοννσίου γυνή (Doris). 

1041 

4οκροί. αἱ µείζους τὰς ἐλάττους πόλεις νικῶσι µαχό- 
µενοι καὶ καταδουλοῦνταε, Συρακόσιοι {οκρούς, οἳ 

δὴ δοκοῦσιν εὐνομώτατοι τῶν περὶ ἐκεῖνον τὸ τόπον 

γεγονέναι. 547b, 10-- 18. -- οἳ 4οκροὶ νεανίσκοι. 
87. 1. 

4οκφροὶ, οἱ ᾿Επιζεφύριοι. 9468), 37. 

οχρός. Τίμαιος ὁ 4οκρός. 737, 1. — Αἴας ὁ 4ο: 

κρός. 936, 36. 

Αούπερκον. τὸ ἐν ᾿Ῥώμῃ τοῦ Πανὸς Ἱερὸν τὸ καλού- 
µενον {ούπερκον. 9603 b, 8. 

4υγκεύς, ὁ ᾿Αφαρέως καὶ ᾽Αρήνης. 9668, 10-13. -- 
οὐδ' ἂν ὁ 4υγκεὺς ἰδεῖν ποιήσειε τοὺς τοιούτους. 

848, 10. 
υδία. 3935, 30. 9948, 10. 948 h, 47. 38, 

Αύδιος, α, ον. 4νδία λίθος. 914138, 18. 

4νδιστί. 305, 17. 

4υδοί, 3880, 8. 936, 30. 9311, 19. 

4νδός, ή, ὀν. Γύγης ὁ νδός. 330, 50. - Κρο- 
σος, 4νδός. 936, 18. -- ᾿ρνήνη ἀνδή. 936, 37. 
— ἡ 4νδἠὴ λίθος. 909, 90. 

Πυκαβηττός, ὁ. 458, 34. 878, 9. — νκαβηττὸς 

ὄφος τῆς ᾽Ατεικῆς. 901 h, 38. 

Λυκαία, ἡ. 3468, 24. 17, 19. 
Αυκαῖος. τὸ ἐν ρκαδίᾳ τὸ τοῦ 4ιὸς τοῦ 4υκαίου 

Ἱερόν. 01, 34. 

ύκειον, τό. 1, ο. 190, 1. 150, 98. 469, 1. Β. 998, 

5. 8601, 398. ΒΤΤΝΟ, 18. 

Λυκοῦφγος. 59341, 19. 544, 30. 510, 16. 681, 29. 

80198, 5. 831, 94. 803, 19. 911, 14-44. -- Ἴφιτος καὶ 
4υκοῦργος οἱ Ἡρακλεῖδαι. 9908, 3. -- 4υὐκοῦργος 

ὁ Πακεδαιμονίων νομοθέτης. 318), 30. 9648, 950. — 
4νκοῦργος παῖδας (τοὺς νόμους) κατελίπετο ἐν 

ακεδαίμονι σωτῆρας τῆς Δακεδαίμονος καὶ ὡς ἔπος 

εἰπεῖν τῆς Ἑλλάδος. 780, 37. 

Δυκοῦφργος foratot Altieus). 999, 18. 

4υκόφρων philosophus. 8338, 38. 

4νκόφρων grammaticus). 909318, 10. 

ύκων. ἐκ τούτων καὶ Μέλητός µοι ſsocrati) ἐπέθετο 

καὶ "νυτος καὶ {ύκων, Μέλητος μὲν ὑπὶρ τῶν ποι- 
ητῶν ἀχθόμενος, --- 4ύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόφων. 

19, 44-19), 2. — πανεὶ δῆλον τοῦτό γε, ὅτι Μέ- 
λητος, εἰ μὴ ἀνέβη νυτος καὶ 4ύκων κατηγορή- 

σοντες ἐμοῦ [Βοεγα!ΐς) κἂν ὧφλε χιλίας δραχμάς, οὐ 

μεταλαβὼν τὸ πέµπτον µέρος τῶν φήφων. 19, 190. -- 

ων γένος, δήµων Θορίκιος, 4 ύκων, 8998, 43 -- 

894, 7. 
Ανσανίας ὁ Σφήστιος, Αἰσχίνου πατήρ. 18, 14. 

ἀυσανίας. ὁ μὲν πάππος τε καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ (Οερία- 
lus loquitur) σχεδόν τι Όσην ἐγὼ νῦν οὐσίαν κέκτηµαι 
παραλϊαβὼν πολλάκις τοσαύτην ἐποίησε. 4νσανίας 
δὲ ὁ πατὴρ ἔτι ἑλάττω αὐτὴν ἐποίησε τῆς νῦν οὔσης. 
40280, 33 -- 30. 

4νσίας ὁ Κεφάλου, Πολεμάρχον καὶ Εὐθνδήμου ἀἆδελ- 

14 
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φός. 3948, 18, Τ9ἳ, 5. 8. 13. 17. 793h, 1. 18. 19. 
34, 796, 40. Τ9τ, 31. 797b. 1. 8008, δ. 41. 40. 
8060, 43. 801, 8. 8071, 15. 23. 8098, 19. 32. 840, 
33, 94. 811b, 6, 813, 8. 814, at. 816h, 2. 24. 
817, 7. 0. 8178, 7. 16. 885, 2. 6. 8848, 18. 991, 
18. -- ὁ ποιητής. 796, 35. -- ἀγαθὶς ποιητής. 191 8, 
34. — ῥήτωρ. 961, 39. -- ὁ ἀκόλαστος 4νσίαρ- 
961, 45. -- ὁ 4νσίου ἀδελφὸς Πολέμαρχος. 801, 1. 
— 4υσίας ἐν Σωκράτους ἀπολογία. 893, 7. 17. - 

Ανσίας ἐν τῇ πρὸς Μιτάνειραν ἐπιστολῇ. 9410, 8. 
Ανσιδίκη. Ἠλεκερύων - 4νσιδίκη” Αλκμήνη. 918), 18. 
υσιδίκη. Βώρου καὶ 4νσιδίκης Πένθιμος. 9600, 15. 
νσικλείδης (Βἱου]αν). 8948, 5. 
Μυσικλῆς. ᾿Ασπασία ἐπεγήματο μετὰ τὸν Περικιέους 

Θάνατον 4υσικλεῖ τῷ προβατοκαπήλῳ, καὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἴσχεν υἱὸν ὀνόματι Πορίστην, καὶ τὸν 4νσικλέα ῥή- 
τορα δεινύτατον κατεσκευάσατο. 92380, 34 --3δ. 

Ανσίμαχος. Αριστείδης ὁ 4νσιμάχου. 955, 43. 3001, 
38. 

Ανσίμαχος persona dialogt, qui ἱπεοτίρίατ 4άχης, 

— Αριστείδης τὸν υἱὸν τὸν αὐτοῦ 4υσίμαχον, 
ὅσα μὲν διδασκάλων εἴγετο, κάλλιστα Αθηναίων ἐπαί- 
δευσε», ἄνδρα δὲ οὐδενὸς βεἰτίω ἐποίησεν. 3068, 41 
— 44. 801, 3--ᾱ, conſ. 3008, 19-10. — ἀνσίμα- 
χος Σωκράτους δημότης (Αλωπεκῆθεν). ΚΗ, 38. 

35485, 325, -- εἴ τι καὶ σύ, ὦ παῖ Σωφρονίσκου, 
ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ δηµότη Lysimachus loquitur), 
ἀγαθὸν συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεύειν. δίκαιος ὅ᾽ 
εἶ' καὶ γὰρ πατρικὸς ἡμῖν φίλος ευγχάνεις ὤν' ἀεὶ 

γὰρ ἐγὼ καὶ ὁ σὺς πατὴρ ἑταίρω τε καὶ φίλω ἦμεν, 
καὶ πρύτερον. ἐκεῖνος ἐτελρύτησε πρίν τι ἐμοὶ διενεχ- 
Φῆναι. 308, 44 — συ, 5. - ἀνσίμαχος καὶ 
Μελησίας συσσιτοῦσιν. 3001, Β. -- Αριστείδης ὁ 4ν- 
σιµάχον υἱὸς τοῦ ᾿Αφιστείδου. 68, 10. Ἰ9υ, 14. 
350, 14. 

υσίππη. ᾿Εφιφύλη ἡ Ταλαοῦ καὶ {υσίππης. 997, 56. 
αύσις, persona dialogi, qui inseribitur ἀΐσις. -- Aü- 

σις ἐσεὶ «ημοκράτους τοῦ Αἰξωνέως ὁ πρεσβύτατος 
υἱός. 303, 9. -- ὦ παῖ ηµοκράτους. 3048, 36. -- 
ἃ ἡ πόλις ὕλη δει περὶ «Φημοκράτους καὶ Αύσιδος 
τοῦ πάππον τοῦ παιδὸς Lysidis καὶ πάντων πέρι τῶν 
προγόνων, πλούτους τε καὶ ἱπποτροφίας καὶ νίκας Πυθοῖ 

καὶ Ισθμοὶ καὶ Νεμέα τεθρίπποις τε καὶ κέλησι, ταῦτα 
ποιεῖ τε καὶ λέγει Hippothales Lysidis amator), πρὸς 

δὲ τούτοις ἔτι κρονικώτεφα. 363, 30 --30. 
Αέίσις. τὸ φερύµενον ὡς Πνθαγόρου 4{ὐσιδός ἐστι τοῦ 

Ταφραντίνου μαθητοῦ αὐτοῦ, φυγόντος εἰς Θήβας ἐκ 
τοῦ ἐμπρησμοῦ καὶ καθηγησαµένου ᾿Επαμεινώνδα. 
938, 124. — Φιλόλαος ᾖλθεν εἰὖ Θήβας εεθνεώει 
τῷ διδασκάλῳ Αύὖσιδι χοὰς ποιήσων ἐκεῖ τεθαµ 
μένω. 894), 38--30. 39. 

Ανσιστράτη. Αριστοφάνης 4νσιστράτῃ. 93960, 38. 
ἠωτοφαγὶς νῆσος, ἡ. 9358, 30. 

ΡΙΑΤΟΝΙΟ ΓΗ. 

Πωτοφάγοι. 015, 14. 9358, 18-34. 

Μάγνης Ποαστρίᾳα. 904 b, 39. 

Μαγνησία πόλις ἐν Κρήτη, Θεσσαλῶν ἄποικος. 9391), 44. 
Μάγνητες, 64), 30. 6450, 39, 619, 1. 68938, 13. -- 

ἡ Μαγνήτων πόλις. 694, 13. 
Μαγνῆτις λίθος. 206, 44. 91508, 2. 

Μακαρία. Ἡρακλέους Θνγάτηρ, Μακαρία. 9658, 34 
33. 980, 16--18. 

Μακαρεὺς Κανάκη τῇ ἀδεφῆῇ µιχθείς, 944, 16. -- 
Μακαρεῖς τινὶς ἀδελφαῖς µιχθέντες λαθραίως. 636, 3. 

Μακάρων νῆσοι, 908, 17. 94. 9588, 5. 2090, 9. 499, 
20, 507h, 19. Τα, 7. 24. 

Μακεδόνες. 9958, 7. 9. 3938, 4. 9608, 04. 
Μακεδονία. 6ἱ, 34. 995, 14. 3958, 7. 96, 30. 

9009, 8. 
Μακεδ ὧν. Αλέξανδρος ὁ ἠΙακεδών. 903, 37. 
Μανδάνη. Αρυήνης καὶ Αστυάγους Μαν δ άνη γίγνεται 

παῖς, ταύτης δὲ καὶ Καμβύσου Κῦρος υἱόᾳ. 936, 27 
-. 

Μανεθώς, τὰ Μανεθὼ Αἡυπειακά. 941, 43. 
ΦΜανιόλαι νῆσοι. 910, 10. 
Μαντινικός, ἦν ὁν. «Αιοτίμα, γυνὴ Μαντινική 

(μαντική). Ἴ8, 49, -- ἡ Μαντινικὴ ξένη. 7864, 90. 

Μαραθών. 3980, 195. -- Μαραθών, τόπος τῆς Άτει- 

κῆς. 9328, 13-14. -- ΑΠαραθώνι. 388, 90. 80. 98. 39. 
9808, 1. 980, 2, -- ᾗ ἐν Μαρα θ ὤνι μάχη. 016, 3. -- 

ἡ ἐν Μαραθ ὤνι γενοµένη μάχη. 5198, 33. -- τὸ Μα- 
ραθῶνι γενόµενον. 016, 8. 

Μαραθώνιος. ὁ Μαραθώνιος ταῦρος. 990, 35. 

Μαργίτης, 336), 10. 
Μαριανδυνοί, οἳ. ἡ τῶν Μαριανδυναῶν καταδού- 

χωσις, 6098, 30, 

ΠΜαρικᾶς. Εὔπολις Μαρικῷ. 8948, 17. 

Μάρκελλος. 'Εοορταρλυε). 948, 06, — Μάρκελλος ἐν 

τοῖς Αὐθιοπικοῖς. 948), 94. | 

Μάρκος ὁ φιλόσοφος, βασιλεὺς Ῥωμαίων. 994, 13. 
ΔΓαρμνσσός, κώμη περὶ Γεργετίωνα. 9688, 16. 
Μαρσύας. 403, 10. 566, 1. -- ὁ Σάτυρο ὁ Μαρ- 

σύας. 788, 306. -- Μαρσύας καὶ τὰ παιδικὰ αὐτοῦ 
Ὄλυμπος ὁ Φρύξ. 418b, 17. - ἃ Όἴυμπος πὔλει, 
Μαρσύου λέγω, τούτου διδάξαντος. 788, 43. -- ἡ 
τοῦ Μαρσύου δορὰ εἰς ἀσκὸν τελευτήσασα. 19, 142. 
-Μαρσύας Ὑάγνιδος, ὁ πρώτος μετὰ ᾿4θηνᾶν αὖ- 
λῶν εὑρετής. 920, 15 -- 5». -- Μαρσύας ᾿Ολύμπου 

υἱὸς τοῦ αὐλητοῦ. 938), ὃ --441. 960), 16. -- Μαρ- 
σύας voealur Soerales 788), 17. 

Μαρσύας ὁ νεώτερος. 998), 15. Vid. Ἰπάος Lectton. 

in Ὀπῖν. Litt. Vratislaxv. per aest. UDCCCXXXVI. 

inslit. 

Μαρσύας ποταμός. 925, 21. 9988, 10. 
Μαχάων. 208), 11. 

Μέγαφα. 39Η, 43. 995, 30. 831, 40- 41. 940, 49. 
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- Μέγαρα. πόλις περὶ τὸν Ἰσθμόν, 968, 45. -- 
Μέγαρφάδε. 388, 16. 799, 9. 

Μέγαρα πόλις ἐν Σικελία. 968, {7. 

Μεγαρεῖς, οἱ. 903, 19. 14. 11. 51. 39. 964, 50. 
Μεγαρεῖς, οἱ ἐν Σικείᾳ. 5Η, 8. 
Μεγαφρεύς (Τἡοομπίκ). 9408, v. — Ἡρόδικος ὁ Με- 

γαρεύς. 107, 11. 

Μεγαρίς, ἡ. 94080, 7. 
Μεγαρόθεν. 54, 4. 8τ5, 9. 
Μεγαφροῖ. 69, 19. 819, 24. 
ἡ Μεγαροῖ μάχη. 498, 33. 
Μέγιλλος ὁ Αακεδαιμόνιος, persona dialogi, qui ἵπ- 

seribitur Λόμοι, et Epinomidis. 9949, 8. 

Μέδων, ὁ πρεσβύτερος τῶν Κόδρου παίδων. 960, 48. 
Μειδίας. 901, 43. 901, 3. 

Μειδίας ὁ ὀρευγοτρόφος. 8, Β. Οἱ. Aristoph. Αγ. 
4301. Athenacus ΧΙ. 506 D. 

Μελαιναί. (Φῆμος τῆς Ανειοχίδος.; 960, 35, 

Μελάμποδες, οἱ. 4ἴγυπτος κατασερεψάµενος τὴν Με- 
Ἰαμπόδων χώραν ἀφ' ἑαυτοῦ ὠνόμασεν Αἴγυπτον. 
9481, 39. 

Μελαμποδίδαι. ὁ τῶν Μελαμποδιδῶν µάντις Θε- 
οκλύμενος, 9088, 38. 

Μέλανθος, ὁ ᾿Ανδροπόμπου καὶ Ἡνιόχης. 9841, 174 
22. 900, 17-38, 

Μελανίππη. ἡ Εὐριπίδου Μελανίππη. 771b, 38. 
— Εὐριπίδης Μελανίππῃ. 990, 38. 

Μέλης. τί δὲ ὁ Κινησίου πατὴρ Μέλης; ἢ πρὸς τὸ 
βέλτιστον βλέπων ἐδόκει σοι καθαρῳδεῖν; ἢ ἐκεῖνος 
μὶν οὐδὲ πρὸς τὸ Πδιστον; ἡνία γὰρ δων τοὺς Θεα- 
τάς. 341, Ὁ-- 14. -- Κινησίας ὁ Μέλητος, 3Η, 4. 

Μελησίας, persoua dialogi, qui inscribitur {άχης. — 

Θουκυδίδης δύο υἱεῖς ἵθφεφεν, Μελησίαν καὶ Στέφα- 
vov. καὶ τούτους ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα εὖ καὶ ἐπάλαισαν 
κάλλιστα θηναίων — τὸν μὲν γὰρ Ἐανθίᾳ ἔδωκε, τὸν 
δὲ Εὐδώρῳ ---' ἀγαθοὺς δὶ ἄνδρας αὐτοὺς ποιῆσαι 
οὐ δυνατὸς ἦν. 80, 9-19, 867, 11-38, ος 1508, 
10--18. -- Μελησίου υἱὸς, πάππου ἔχων ὄνομα, 

Θουκυδίδης. 3ο0, 13. -- Θουκυδίδης ὁ ΑΙελησίου 

vloͤs τοῦ Θουκυδίδου. 68, 13. -- ΠΜελησίας καὶ 
Αυσίμαχος συσσιτοῦσιν. 9008, Β. 

Μέλητορ. 1b, 15. 3, 1. 80, 9. 11-19. 10880, 35. 

893, 6. — Οὐδ αὐτὸς πάνυ ει γιγνώσκω (Βουταίον 
loquitur τὸν ἄνδρα (τὸν ἐμαυτὸν γραφάμενον]" νέος 
γάρ τις µοι φαίνεται καὶ ἀγνώς: ὀνομάζονσι μέντοι 
αὐτόν, ὡς ἐγώμαι, Μέλητον. ἴσει δὲ τὸν δῆμον 
Πιθεύς, εἴ τιν ἐν νῷ ἴχεις Παθέα Μέλητον, 
οἷον τετανύτριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ. 
{, 18-11. — ἐκ τούτων καὶ Μέλητός µοι [βουταίί) 
ἐπέθετο καὶ Άνυτος καὶ ἀύκων, Μέλητος μὶν ὑπὲρ 
τῶν ποιητῶν ἀχθόμενος. 13, 43-44. -- Ἀέλητος 
ὁ ἀγαθός τε καὶ φιλόπολις, ὥς φησι. 130, 14. -- 
ΦΜέλητος, τραγωδίας φαῦλος ποιητής, Θρὰξ γένος. 
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8953, 112 17. 8938, Η --ᾱἳ. - Μειήτου Οἰδιπό- 
δεια. 893, 14. 

Μελία. Φορωνεὺς Ινάχου καὶ Μελίας, M7h, 9. 

Μέλισσος ſphilosophus Eleaticus). ἅλλοι αὖ τάναντία 
τούτοις ἀπεφήναντο, οἷον ἀκίρητον τελέθειν ᾧ πάντ᾽ 
ὄνομ᾽ εἶναι, καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοί τε καὶ Παρ- 
µενίδαι διϊσχυρίζονται, ὡς ἓν τε πάντα ἐοὶ καὶ 
ἕσεηκεν ἐν αὐτῷ, οὐκ ἔχον χώραν ἐν ᾗ κινεῖται. 88 b, 
16-50. 90, 11. -- Μέλισσον καὶ τοὺς ἄλλους οἳ 
Ἑν ἑστὸς λέγουσι τὸ πᾶν ἧττον αἰσχύνομαι (Βοεταίθς 
loquitur) ἢ ἕνα ὄντα Παρμενίδην. 90, 23 --30. -- 
οἱ περὶ Μέλισσον, ΝΑ, 40. 

Μελίτη. 7501b, 2. — Μελίεη δῆμος Κεκροπίδος. 
808, 10. 

Μέμφις ἡ Νείλου. Αιβύη ἡ ᾿Επάφου καὶ Μέμφεως 
τῆς Νείλου. 948, 98. 

Μέμφις (ἡ πόλις]. 9358, 20. 947, 44. 964, 10. 
ΑΠένανδρος. 9, Ἡ. - Μένανδρος ᾿δεἰφοῖς β'. 

965, 41. -- ᾽Ανδρογύνῳ. 901 8, 45. -- Δεισιδαίμονι. 
9038, 18. -- Ἑαυεόν τιμωφουμµένῳ. 890, 38. -- 
Ἐγχειριδίῳ. Β9ΤΗ, 38. -- Θεοφορουμένῃ. 896, 4. 
9080, 19. — Καταφευδομένῳ. 909), 43. — Κεκρυ- 
φάλῳ. 896, 3. 9680, 43. -- Πλοκίῳ. 896, 3. -- 
Ῥαπιζομένη. 909), 11. -- Σικνωνίῳ. 96980, 3. -- 
Σννερώσῃ. 900, 36. -- “Ἱδρίᾳ. 8958, 7. — Χήρα. 
80Η, 39. 907, 38. 

Μενδαῖος. Αντίμοιρος ὁ Μενδαῖος. {06, 94. 
Μενέλαορ.' 149, 42. — Μενέλεως, 405, 34. ΤΤΟυ 

3. ὃ, 

Μενέξενος persona dialogorum qui iuscrihuntur Αὖσις 
οἱ Μενέξενος. — ὦ παῖ Φημοφῶντος Menexenus ap- 
pellatur. 364, 15. -- Κεησίππῳ συνήθης ἐστὶ (Lysis) 
διὰ τὺν τούτου ἀνεφιὸν Μενέξενον' ΠΜενεξένῳ 
μὲν γὰρ δὴ πάντων μάλιστα ἑταῖρος ὤν τυγχάνει. 
36538, 33-34. — ὅρα ὅπως ἐπικουρήσεις μοι, ἐάν µε 
ἐλέγχειν ἐπιχειρῇ ὁ Μενέξενος. ἢ οὐκ οἶσθα ὄει ἔρι- 
στικός ἐστιν; 3θ08, Ἡ --33. -- ἦν δὲ (παρὼν τῷ 
Σωκράτους θανάτῳ) καὶ Ἀτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ 
Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὶς τῶν ἐπιχωρίων. 434, 40. 

Μενοιτιάδης. Πάτροκλος Μενοιτιάδης. 147, 33. 
ΦΜενοέτεοςφ. ὁ τοῦ Μενοιτίου Patroclus. 0891, 14. 
Μένων [ὁ Θεοσαλός) persona dialogi, qui inseribitur 

Μένων. — ὦ παῖ ᾽Αλεξιδήμον Meno appellatur) 
3918, 35. - ὁ Μένωνος ἑκαῖρος Αρίστιππος. 394, 
Β. -- χθυσίον καὶ ἀργύριον πορίρεσθαι ἀρετή ἐσειν, 
ὤρ φησι Μένων, ὁ τοῦ μεγάλου βασιλέως πατρικὸς 
ξένος. 398), 15--17. --- ὁ ᾽νίτου ξένος Μένων. 
305, 10. — ζοηί, Χοπορῃ, Anab. Π. 6, 51.09, 

Μερόπη, ἡ Νείλου. Φοίνιξ ὁ ᾿Αγήνορος καὶ Μερόπης 
τῆς Νείλου. 9668, 30. 

Μερόπη. Γλαῦκος ὁ Σιούφου καὶ Μερόπης. 938, 47. 
Μεροπίς, Κέως (Ίππο Κῶς) νῆσος ἣ καὶ Μεροπὶς 

ἐκαλεῖτο. 96038, 6. 
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Μεσσήνη. 359, 97. 34. 5688, 33. 3τ. 40. 572, 32 
575), 45. 858, 13. 9/9, 14. 900, 18. 

Μεσσήνιοι. 6098, 18. 942, 38, 42. 
Μεταγένης Ὁμήρῳ. 894, 4. 
Μεεάνειφα. 4ωυσίας ἐν τῇ πρὸς Μετάνειραν ἔπιστο- 

1π. 910, 0. 
Μεταπόντιον, τό. 9438, 14. 
Μήδεια ἡ Κόλχος. 143, 13. -- Εὐριίδης Μηδεία. 

966, 2. 
Μηδεκόᾳ, ἡ, ὀν. ἡ Μηδικὴ παιδεία, 748, 3]. 
Μῆδος, ὁ. 84338, 3. 919, 39. 968, 10. -- Μῆδοι. 

3799, 35. 936, 57. 

Μήθυμνα, πόλις ἐν Πέσβῳ. 990, 3. 
ΜΠηθυμναῖος (ρίων). 990 4. 
ΛΙήστωρ. 746b, 49. 

Μῆτις. Ζεὺς Μήτιδι συνελθὼν γεννᾷ ᾿Αθηνᾶν. 948, 
Ἡ--18. --- ὁ τῆς Μήτιδος υἱὸς Πόρος. Τ83, 14. 

Μητίων. Ἐφρεχθεύς - Προκρίᾳ" Μητίων - γυνή τις" 
Εὐπάλαμος. 918), 34. -- «ἀΦαΐδαίος ὁ [Εὐπαλάμου 

τοῦ) Μητίωνος, 206, 53. 

Μηερόβιος. Κόννος ὁ ἠΓηεροβίον, 136, 17. 378, 33. 

Μητρόδαφος. οἶμαι (1ο loquitur) κάλλιστα ἀνθρώπων 
λέγειν περὶ Ὁμήρου, ὡς οὔτε Μητρόδωφρος ὁ 4αμ- 
ψακηνὸς οὔτε Στησίμβροτος οὔτε Γλαύκω». 3580, 
72 10. 

Μίδας Φρυγῶν βασιλεύς. 9381, 43—46. — τὸ ἐπίγραμ- 
μα, ὃ Μίδα τῷ Φρυγὶ φασί τινες ἐπιγεγράφθαι. 
8101, 353 --30. -- Μίδου πλουσιώτερος. 4058, 3. 

— ἐάν τις ἄρα πλουτῇ μὲν Κινύρα τε καὶ Μίδα 
μᾶλλον, ᾖ δὲ ἄδικος, ἄθλιός ε᾽ ἐσεὶ καὶ ἀνιαρῶς ζῇ. 
508, 41-18. 

Μίθαικος ὁ τὴν ὀφοποιίαν συγγεγραφὼς τὴν Σεκελι- 
κήν, 348, 37. Ο6, Athenaeus ΥΠ. 10. 198. ΧΗΠ. 19. 

Μίθρας, ὁ, 9188, 38. 
Μίκκοφ, Σωκράτους ἑταῖρός τε καὶ ἐπαινέτης, οὐ φαῦ- 

λός γε ἀνὴρ ἀλλ’ Ἱκανὸς σοφιστής. 362, {1-- 19. 
Μιλήσιοι. 468, 38, — ᾽Ασπασία ἡ Μιλησία. 98838, 

44, 929 8, 99. — Θαλῆς ὁ Μιλήσιος. 1618, 34, 
55, 50. 818, 19. 842, 31. 937 b, 18. 

Μίλητος. 4ιόδωφος ἐν τῷ περὶ Μιλήτου συγγράµµατι. 
9938, 91. 

Μιλτιάδης. 3Η 8, 38. 348, 4. 8618, 11. 914, 1. 
— Μιλτιάδης ὁ ἐν Μαραθῶνι, 348, 93. 

Μινότανρος, ὁ. 990, 42. 40. 

Μίνως. 34 ὃν, 34, 544, 30. 540, 10. 079, 21. 898280, 3. 

905, 31. 36. 40, 41. 926, 9]. -- Μίνως, 4ιὸς υἱόφ. 
5Η, 7. 16. -- Μίνως καὶ ᾿Ῥαδάμανδυς, 8038, 57. 
— Ζεὺς ἐπονήσατο δικαστὰς τῶν τετελευτηκόεων υἱεῖς 
αὐτοῦ, δύο ἐκ τῆς Ασίας, Ἰάένω τε καὶ Ῥαδάμανθυν. 
9ο, 1--10, 9591), 11-14. -- Μίνως καὶ Ῥαδά- 
µανθυς, οἱ «4ιὸς καὶ Εὐρώπης παῖδες. 4181, 40 -- 
400, 0, -- Μίνως, ἰπφοηρίίο dialogi. Δ15/--420. 

Μιτυληναῖοι. Υἱά. Λζντειληναῖοι. 

ONOMASTICOM ΡΙΑΤΟΝΙΟΝΠΗ. 

Μνήμη (Μνημοσύνη) καὶ Μοῦσαι, 19718, 40. 

Μνημοσύνη, TAl, 35. -- ἡ τῶν Μουσῶν µήτηρ Πΐνη- 
µοσύνη. 948, 7T. 

Μνήσαρχος. Πνθαγόρας ἨΜνησάρχου δωκευλιογλύ- 

φου, Τυῤῥηνός, 9331 8, 98. . 
Μνήσαρχος. Πυθαγόρου ἐκ Θεανοῦς παῖδες Τηλαύγης 

καὶ «άμων ἢ ὥς τινες ν ήσαρχος. 9378, 40 -- 47. 
Μνησεύς, 7468, 10. 
Μνησίθεος, ὄνομα κύριον. 191, 37. 
Μοῖρα. Ἴ84υ, v. — Μοῖραι, 619, 34. 908, 4. -- 

Μοῖραι, Ανάγκης τρεῖς θυγατέρες, Αάχεσίς τε καὶ 

Κλωθὼ καὶ "άεροπος. ὅ38ὴ, 98-- 31. 9291), 394. -- 
τὰ τῶν More ὤν προσρήµατα. 6898, 35-35. 

Μολιονίδαε, οἱ. Κτέατος καὶ Εὔρντος, οἱ Μολιονί- 

δαι. 8958, 99. 30. 33, 
Μολοσσίς, ή. 3963, 36, 

ο Μορυχία οἴχία, ἡ. 961, 39. 996, 1. — Ανσίας ἦν ἐν 
ἄστει παρ ᾿Επικράτει ἐν τῇ πλησίον τοῦ ᾿Ολυμπίου 
οὐκίᾳ τῇ Μορυχίᾳ. 703, 8-11. 

Ἰόρυχος, 964, 39 --Η. 906, 1. 
Μουνυχία, ἡ, 901, 45. 
Μουνυχιὼν μήν. 9690, Β. 
Μοῦσα. 307, 10. 2068, 0. 59, 208, 14. 13. 4068, 

3σ. 556b, 14. 507, 57. 560, 380. 064, 8. 561 b. 17. 
563, 19. 57606, 27. 586b, 38. 6176, 34. 620, 40. 
6001, 38. 39. 49. 6208, 9. 631 ν, 5τ. 603, 5. 69980, 
5. 6961, 3. — ἸΜοῦσα φιλόσοφο. 3931, 9. -- 
αὕτη ἡ Μοῦσα (ροκορβία). 494, 39. -- ἡ 
ἀληθινὴ Μο ῦσα. 510, 90. -- ἡ ἠδυσμένη Μοῦσα. 
594, 39. -- ἡ χορικὴ Μοῦσα. 005), T. -- ἡ τῶν 

τραγωδῶν Μοῦσα. 7τ6ῦ, 45. -- ὁ ερίπους τῆς 
Μούσης. 585,. 39. -- Καρική τις Μοῦσα. 690, 9. 
9490, 24. — ἡ ἀπό]εμος Μοῦσα. 6368, 34. -- 

ἡ Οὐρανία Μοῦσα. 776, 1. -- Μοῦσαι, 1968, 1. 
ΔΙ, 18. 37Η, 1. 508, 98. 509), 93, 34. 504], 8. 
25, 0089, Β. 0089, 5. 062, 30. 0058, 3. 0058, 30. 068, 
7. 5768, 38. 613, 19. 618, 20. 609, 3. 6698, 38. 6700, 
10. 0868, 25. 7166, 3. 6. ΤΗ, 51. 780, 35. 804 h. 
1. 5. 808, 5. 3. 7. 9. 10. 881, 0. 905, 19. 9988, 8. 

— ἡ τῶν Μουσῶν µήτηρ Μνημοσύνη. 8430, 6. -- 
Μοῦσαι καὶ Μνήμη [Μνημοσύνη). 13576, 16. -- 

Ἰάδες καὶ Σιελαί τινες ΠΜοῦσαι. 190, 1. δ. 
— αἳ νυμφικαὶ Μοῦσαι. 608), 93. — μµαλακαὶ 
Μοῦσαι. 6318, 10. -- ὦ Μο ῦσαι λέγειαι. Ἴ918, 
45, — Μουσών κῆποί τινες. 20868, 19. -- Μοισᾶν 

εὕρημα. 9568, 43, ---ὁ Μονσῶν χορός. 009), 34. 
— εὐδαίμων χορεία Μουσῶν. 7091, 44. — οἳ τῶν 

Μουσῶν προφῆται οἱ ὑπὶρ κεφαλῆς ᾠδοί. 809, 98. 
Sleniſleantur οἱ τέετιγες. eſ. 807 b, 33. 

Μονσαῖος. 348, 38. 157, 8. ü27h, 11. -- Μουσαῖος 

καὶ ὁ οἷὸς αὐτοῦ. 4368, 17. 4937, 13. 

Μνῖα. Πυθαγόρου ἐκ Θεανοῦς θυγάτηρ Μυῖα, ἢ ὥς 
τινες Αρινώτη. 99180, 40 --ᾱῇ. 
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Μυρίνη. 189), 43. 
Μυρμιδόνες. (Ποπι.) 184, 34. 

Μυῤῥινοῦς ὅῆμος Αὐγηΐδος (ἴπππο Πανδιονίδος). 9080, 

34, 

Μυρρινούσιοφ. Φαΐδρος ὁ Πυθοκλέους Μυῤῥινου- 
σιος. 156, 31. T, 14. 804, 9. 

Μνρτίλος. ὁ Μυρτίλου φόνος. 1918, 413. 

Μυρωνίδης. Ἰατροκλῆς ὁ μιτὰ Μυρωνίδου ἐλεύθε- 
ϱος ἀφεθεὶς ὑπὸ Πλάτωνος. 8ύ8), 89. 

Μυσία. 968, 19. 

Μυσός. 9203, 33, 990, 38. -- Μυσῶν ὁ ἔσχατος. 104, 
5. 9018, 39-43. 

Μύσων ὁ Χηνεύς [εἷς τῶν ἑτεὰ σοφῶν). 16578, 24. 
Μυτιληναῖοι, 906, 19. 31. -- ἡ φωνὴ ἡ τῶν Μυτι- 

ληναίων. 1609, 39. -- Πατακὸς ὁ Μντιληναῖος. 

1670 20. — Σαπφὼ Μυτιληναία. 9600, 44. 

Μυτιλήνη. 98Η, 32. -- Μυτιλήνη πόλις ἐν σβφ. 
904, 40. 

Μῶμος, οὐδ ἂν ὁ Μῶμος τό γε τοιοῦτον µέμψαιτο. 
496, 42. 

Νάξος. 38, 94. 
Ναύκρατις τῆς ἀὐγύπτον. 815, 57. 

Ναύπακτος. 898, 6. 
Ναύπλιος. Σοφοκλῆς Ναυπλίῳ καταπλέονει. 916, 

20. 9918, 90. 
Ναυσικύδης ὁ Χολαργεύς. 933, 44. 
Νεῖλος. ᾽Αγχιῤῥόη ἡ Νείλου τοῦ βασιλέως Αἰγυπτίων. 

9480, 31. -- Μέμφις ἡ Νείλου, 948, 99. -- Με 
ρύπη ἡ Νείλου. 906)ν, 30. 

Ν εἴλος {ὁ ποταμός). 068, 44. 947 b, 30. 43, -- τὸ 
τοῦ Νείλου ῥεῦμα περὶ τὸ «Πέτα κατὰ κορυφὴν σχί- 

ζεται. 7063, 10. — αἱ ἐν τῷ Νείλῳ τιθασεῖαι τῶν 
ἠχθύων. 988, 38. -- θρέµµατα Νείλου. 681, Β. -- 
ὁ μακρὸς ἁγιὼν ὁ κατὰ Νεἴλον. 801, 34. 

Νέκνια. ᾿Ὀδυσσείας ἐν Νεκυίᾳ. 49, 30. 
Νεμέα. 658, 4. 6858, 5τ. -- Νεμέα. 903, 38. 

Νέμεσις. Τ4930, 3. -- ἀίκης Νέμεσις ἄγγελος. ὅ8λυ, 
δ. — "αχροπος ἣν καὶ ᾽Αδράστειαν καὶ Νέμεσιν 

καλοῦσιν. 9991, 490. 

Νεοπτόλεμος. 80208, 45. 
Νέστωρ. 118, Ἱ. 19. 358, 4. 3208), 11. 6816, 94. 

τοι, 15. 808, 7. 10. 11. 8908, 45. 41. 89980, 4. 
96049, 38. — σοφώτερος τοῦ Νέστορος. 876, 43. 

Νεφέλη, ἡ Αθάμαντος γυνή, Φρίξου καὶ Ἕλλης µήτηρ. 
9048, 4441. 

ΝηΤ0, Ἑλληνισεὶ ᾽Αθηνᾶ. 706. 13. 
Νηλεύς. Τυροῦς καὶ Ποσειδῶνος Νηλεύς, Νηλέω 

δὲ καὶ Χλωρίδος Περικλύμενος. 960, 49. 
Νηλεύς, ὁ Κόδρον νεώτερος παῖς, τῆς δωδεκαπόλεως 

Ἰωνίας κτιστής. 9608, 4. 
Νηρῆδες. 48, 10. 
Νίκανδρος. Vid. Θνατειρηνός. 
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Νικάνωρ ὁ τὸν Αλεξάνδρου βίον ἀναγράφας. 963, 38. 
Νικήρατος. Νικίας ὁ Νικηράτον. 2258, 30. 
Νικήρατος ὁ Νικίου. 3964, 14. 491, 15. -- Σωκράτης 

μοι ἔναγχος ( Nicias loquitur) ἄνδρα προὐξένησε τῷ 
vlet Nicerato) διδάσκαλον µουσικῆς «{άμωνα. 358, 36 

-8. -- ὁ πατὴρ (Niceratus loquitur) ὁ ἐπιμελούμε- 

ros, ὅπως ἀνὴρ ἀγαθὸς γενοίµην, ἠνάγκασέ µε πάντα 
τὰ Ὁμήρου ἔπη μαθεῖν" καὶ νῦν δυναίµην ἂν Ἰμάδα 
ὅλην καὶ Ὀδύσσειαν ἀπὸ σεόµατος εἰπεῖν, Χοπορι. 
Βγπιρον. ΠΗ. 6, -- ἀνεῖλον δὲ οἱ εριάκοντα καὶ ι- 
κήρατον τὸν Νικίσυ τοῦ σερατηγήσαντος ἐπὶ Συρα- 
κοσίους υἱόν, ἄνδρα πρὸς ἅπαντας ἐπιεικῇ καὶ φιλάν- 
Ώρωπον, πλούτῳ δὲ καὶ δόξη σχεδὸν πρῶτον πάντων 
᾽αθηναίων. διὸ καὶ συνέβη πᾶσαν οἴκίαν συναλγῆσαι 
τῇ τάνδρὸς τελευτῇ, τῆς διὰ τὴν ἐπιείκειαν µνήµης 
προαγούσης εἰς δάκρυα. Diod. Sie. XIV. 6. 

ἠΝικίας (ὁ σερατηγός], persona dialogi, qui inseribitur 

Αάχης. -- Νικίας ὁ Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοί, ὧν 
οἱ τρίποδες οἱ ἐφεξῆς ἱστῶτές εἰσιν ἐν τῷ «4ιονυσίῳ. 

2008, 30. Plutarchus in vita Ν]είας, ο. Ἡ: Εἰστήκει 
δὲ καὶ τῶν ἀναθημάτων αὐτοῦ καθ ἡμᾶρ τό τε Πα]- 
λάδιον ἐν ἀκροπόλει τὴν χρύσωσιν ἀποβεβληκὸς καὶ ὁ 
τοῖς χορηγικοῖς τρίποσιν ὑποκείμενος ἐν «ιονύσου νεώς' 

ἐνίκησε γὰρ πολλάκις χορηγήσας, ἐλείφθη δὲ οὐδέ- 

ποτε.) -- ἸΜικίου υἱὸς Νικήρατος. 364, 14. -- Νι- 
κήρατος ὁ Νιεκίου. 4934, 10. 

Νεκίας ὁ Ἡροσκαμάνδρον. 638, 34. 
Νικοκλῆς ἐν τῷ περὶ Θεωρίας. 896, 30. 
Νικόἶαορ. 9601, 39. 

Νικομάχεια, τά. Αριστοτέλης ἐν τοῖς Νικομαχείοις, 
909, 33. 

Νικόστρατος ὁ Θεοζοτίδου [Θεοσδοτίδον], ἀδειφὸς 
Θεοδότου. {8, 14. 

Νικόστερατος ὁ Αριστοφάνους. Αριστοφάνης τρεῖς ἔσγεν 
νἷούς, Φίλιππον καὶ ᾽Αραρύτα καὶ τρίτον ὃν ᾽Απολλό- 
ὅωρος μὲν Νικόστρατον καλεῖ, οἱ δὲ περὶ Οικαί- 

αρχον Φιλεταῖρον. 8938, 4 --Β. 

Νῖνος. 569 b, 39. 

Νιόβη. Ἴ06υ, 33. -- Νιόβης πάθη. Μ30, 34. -- 
Νιόβη Φορωνέως παῖς καὶ Τηλοδίκης. 8478, 10. 

Νύμφαι. 6368, 13. 7946, 43. 809, 6. 811, 8. -- 
Νύμφαι αἱ ᾽Αχελφον. 810, 35. 

Νύσα. 908, 90. 

Νώε. 903, 341. 

Ἐανθίας, Θουκυδίδης δύο υἱεῖς ἔθρεφε, Μελησίαν καὶ 

Σπέφανον. καὶ τούτους ἐπαίδευσε τά τε ἅλία εὖ καὶ 

ἐπάλαισαν κάλλιστα ᾽αθηναίων. τὸν μὲν γὰρ Ἐανθία 
ἔδωκε, τὸν δὲ Εὐδώρφ' οὗτοι δέ που ἐδόκουν τῶν 
τότε κάλλιστα παλαίέειν. 301, Ὁ --ἵᾱ. 867, 21- 24. 

Ἐάνθιος. Vid. Ἀάνθος. 

Ἐανθίππη. 38, 33 --δ4. 
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Ἐάνθιππος. Περικλ]ῆς ὁ Ξανθίππον. Μ{8, 2.578, 
21. 

Ἐάνθιππος. Πρωταγόρᾳ συμπεριεπάτουν ἐκ μὲν τοῦ 
ἐπὶ θάτερα Καλλίας ὁ Ἱππονίκου καὶ ὁ ἀδε]φὸς αὐ- 
τοῦ ὁ ὁμομήτριος, Πάραλος ὁ Περικλέους. --- ἐκ δὲ 
τοῦ ἐπὶ Θάτερα ὁ ἕτερος τῶν Περικλέους Ἐάνθιπ- 
πος. 106, 16 -- 20, — οἳ Πολυκλείτου υἱεῖς, Παράλου 
καὶ Ἐανθίππον τοῦδε ἡλικιώται, οὐδὲν πρὸς τὸν 
πατέρα εἰσί. τῶνδε δὲ οὕπω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν. 
ἔτι γὰρ ἐν αὐτοῖς εἰσὶν ἐλπίδες: νέοι γάρ. 1648, 19 

22. ο. 158, 33-- 36. -- Περικλῆς δύο υἱεῖς ἔθρεψε, 

Πάραίον καὶ Ἀάνθιππον. τούτους μέντοι Ἱππέας 
μὶν ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους Αθηναίων, καὶ µουσι- 
κἡν καὶ ἀγωνίαν καὶ τἆλλα ἐπαίδευσεν, ὅσα τέχνης 
ἔχεται, οὐδενὸς χείρους' ἀγαθοὺς δὲ ἄρα ἄνδφας οὐκ 
ἐβούλετο ποιῆσαι; δοκῶ μέν, ἐβούμτο, ἀλλὰ μὴ ουκ 
ἦ διδακτόν. 306, 4 -- 307, 6. 801, 6-11. — 

ἆλλ) ἴσως ἂν ἐγένονο, ὦ Σώκρατες, εἰ μὴ νέοι ὄν- 
τες ἐτελεύτησαν. 8601, 14 --3. -- ΤΠ δ' εἰ τὼ Πε- 
ρικλέους υἱέε ἠλιθίω ἐγενίσθην; 390, 45. 3901, 1. — 
Ἐάνθιππον καὶ Πάραλον τοὺς Περικλέους υἱοὺς 

βἰατομάμμας ἐκάλου». 9/8, 30 --25. 
Ἀάνθος ὁ Βοιωτῶν βασιλεύς. 947, 11--94. 960, 90-- 

30, 

ἘῬάνθος ποταμός. 1898, 39. 37. 
Ἀενοπάτρα. Ἓλληνος καὶ Ὀθρηΐδος Ἐοῦθος, Αἴολος, 

ῶρος, Ἐενοπάτρα. 960, 10, 

Ἀενοφάνης. εὐ ᾿Ελεατικὸν ἔθνος, ἀπὸ Ἐενοφάνους 
τε καὶ ἔτι πρόσθεν ἀρξάμενον οὕτω διεξέρχεται τοῖς 
μύδοις. 1198, 48 — 90,1. — Ἐενοφάνη τὸν 

Κολοφώνιον κατὰ οβίσιν τὴν ἥλιακὴν ἔκλειψιν λέγειν 
γήγνεσθαί φασι, καὶ πάλιν πρὸς ταὶς ἀνατολαῖς ὧν- 

ἔσχειν αὐτόν. 9949, 41- 43. 

Ῥενοφῶν. 949, 50. 99848, 19. 99180, 1. 96058, 36. 
- ἐν εῇ ᾽Αναβάσει. 919, 90. -- ἐν Ῥωκράτους ἆπο- 
λογίᾳ, 893, 8. 

Ξέρξης, 95910, 45. 819, 20. 425, 30. 0148, 5. 7. — 

᾽Αρτοξέρξης ὁ Ἐέρξου. 3548, 10. -- Ἐέρξου γυνὴ 
"Άμηστρις. 3998, 15. -- ἡ Ξέρξου διάβασις. 862, 
44. 

Ἀοῦθος. "Ελληνος καὶ ᾿Οθρηΐδος Ἐοῦθος, Αἴολος, 
«4ῶρος, Βενοπάτρα. 960, 10. -- Ἀοῦθος. Τηλοδίκη 

ἡ Εούθον. 98418, 10. 

Ὀδύσσεια, ἡ. 3189, 59. 48, 7. 17,. 10. 178, 45. 98), 
απ. 909, 13. 9, 99. 557, 14. 9160, 22. 9381, 33. 
- Ὀδυσσείας ἐν Νεκνίᾳ. 419, 35. 

Ὀδυσσεύς. 93, Τ. 48, 8. 177, 14 -- 118, 47. 180, 38. 
1818, 1. 20, 18. 916, 27. 510, 5. 579, 42. 808, Τ 

4». 8399, 4. 993, 33. 939, 4--το, 980, 33. 938), 
50. 9680, 40. -- Ὀδυσσεὺς ὁ Ὁμήρον. 2091, 13. 
- Ὀδυσσέως πρὸς μητρὸς πάππος 4ὐτόλυκορ. 334, 
4]. — Ὀδυσσέως νέκνια. 90988, 31. 

ΟΝΟΜΑΡΘΤΙΟΓΗ ΡΙΑΤΟΝΙΟΟΜ. 

᾿Οθρηῖς. "Έλληνος καὶ Ὀδρηϊδος Ἀοῦθος, Αἴολος, 
«4ῶφος, Ἀενοπάτρα. 960, 10. 

Οἴαγρος. ᾿Ορφεὺς ὁ Οἰάγρου. ΤΤῦ, 43. 
Οὐἰδιπόδεια Ἰελήτου. 893, 14. 
Οἰδίπους. 3984, 17. 338, 14, 67 b, 2. 949, 15, -- 

Οἰδίπους ὁ 4αἴον καὶ Ιοκάστης, 945, δὅ. -- Οἶδί- 

ποδες 69686, 3. — Σοφοκλῆς Οἰδίποδι. 89800, 4. 

Ὀλκλῆς. — ὁ Ὀεκλέους, 9931, 24. 
Οὐνηῖς (φυλή). 913, 8. 
Οὐνόη. 154, 20. 917, 94. 960, 21. 
Οὐνοπίδης, 60, δ. Aellanus Var. Hiet. X. Ἰ: Οἶνο- 

πίδης ὁ Χῖος ἀσερολόγος ἀνέθηκεν ἐν Ὀλυμπίρις τὸ 

χαλκοῦν γραμματεῖον, ἐγγράφας ἐν αὐτῷ τὴν ἀἄστρο- 
λογίαν τῶν ἑνὸς δεόντων ἑξήκοντα ἐτῶν, φήσας τὸν 
µέγαν ἐνιαυτὸν εἶναι τοῦτον, 

Οὐνοτφρίδες νῆσοι, αἰ. 903, 39. 
Οὐνόφυτα. 3801, 34. . 

Ὀλυμπία. 180, 6. 6098, 31. 6858, 36. 8900, 33. 
900, 418. 9658, 3. 5. 9058, 1. -- τὸ Κυψελιδῶν 

ἀνάθημα ἐν Ὀλυμπία. Ἴ9τ0, 3. 
Ὀλύμπια, τά, {7ΤΗ, 1. — τὰ Ὀλύμπια, ἀγὼν πεν- 

ταετηρικός. 98238, 6-41. 

Ὀλυμπίαξε, 17, 34. 
Ὀλυμπιακός, ἡ, όν. τὰ τρία παλαίσµατα τὰ Ὀλυμ- 

πιακά. 80868, Β. 

Ὀλυμπιὰς νίκη. 6233, Β. 
Ολυμπιάς, ἡ. ἑκάστης Ὀλυμπιάδος. 177bb, Ἱ. -- 

τὴν ἑξῆς Ὀλυμπιάδα, 89080, 18. - ὈΟλυμπιά- 
δες. 9008, 2. 

Ὀλυμπίασιν. 198, 8. ΤΠΕ, 19. 58898, 5. 6368, 15. 
802, 10, 

Ὀλυμπικῶς. 054, 
᾿Ολυμπιόδωφος ης τῷ διὰ τὸν πρῶτον —— ὁ ύπο- 

µνήµατι. 96Η, 29. 
Ὀλύμπιον, τό. 798, 11. ν 
Ὀλυμπιονίκαι, 478), 3Η. 990, 48. 
Ολύμπιος, αν, ον. θεοὶ ᾿Ολύμπιοι, 588, 30. 946, 25. 

90501, 9. -- ὁ Ολύμπιος Ζεύς. 524, 40. 916, 35. 

— Περικλῆς ᾿Ολύμπιος προσηγοφεύετο, 9348, 3. -- 
οὐδὲν γηγενὶς Ὀλυμπίων ἐντιμότερον. 5881, 9-10. 

Ὀλύμπιος ὁ µελοποιός, Ακραγαντῖνος. 91300, 9. 

"Ολυμπος ſdeorum εἀςς). 666, 398. 697, 19. 

"Όλνμπος ὁ αὐλητής. 256, 30. 566, 5. -- ἃ Ὅλυμ- 
πος ηΠῦλε, Μαρσύου λέγω, τούτου διδάξαντος. 88. 
48. — Μαρσύας καὶ τὰ παιδικὰ αὐτοῦ, Όλυμπος 

ὁ Φρύὲ. 4186, 18. --Ὄλυμπον δέ τινε οὐ Φρύγα, 
Μυσὸν δέ φασι, καὶ τοῦτον γενέσθαι πρῶτον κρου- 

µάτων εὑρετήν. 990, 33-34. -- Μαροσύας Ολύμ- 
που τοῦ αὐλητοῦ υἱὸς ἦν. 998), 6. -- Μαρσύας 
αὐλητής, Ολύμπου υἱός, 96038, 16. -- Όοπ[ 
Schol. ad Aristoph. Έα. 9. Aristot. Polit. VIII. 5. 
(p. 338, 3. ed. Βαλίς, min.) Plutarch. de musica p. 

1133. 6. 
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"Ομήρειοι. 88, 93. 
ἑΟμηρίδαι, 3548, 46. 531, 35. 80418, 34. 900, 40. 

907, 36. 
Ὁμηρικός, ή, όν. Ὁμηρικὴ βίου ὁδός. 538, 31. -- 

Ὁμηρικοὶ λόγοι. 9308, 33. — τὸ Ὁμηρικόν. 
809, 41. 900, 4. 909, 4ο. 9818, 38. 996, 30. 901, 

16. 9301, 19. 39. 963, 6. 
Ὁμηρικῶς. 48, 93. 
"Όμηρος. 188, ὅ. 948, 38. 48, 7. 17. 558, 37. 668, 

ο. 75, 38. Ἴ9, τα, 838, 44. 90, 30, 96, 3. 100, 

6. 105, 6. 15418, 34. 156, 34. 107, 6. 166, 39. 170, 
7. 17 8 -- 1188, 5. 1808, 4. 181, 11. 1890, 50 

— 10ου, 2. 191, 22. 31. 191, 1. 1. 1988, 13. 

9010, 84. 94180, 6, 948, 4. 2501, 15. 959, 27. 2526 
19. 9048, 8 -- 9608, 20, 9908, 19. 910, 10, 316, 

9ο. 3961, 12. 3376, 17. 338, 90. 149, 40. 356, 27. 
3616, 14. 574, 10. 19, 1 -- 39, 4206, 2 3948, 40. 
491, 3. 968, 5τ. 437, 47. 442b, 35. M3, 27. 491, 
15. 445, 11. 446b, 11. 1, 18. ΗΤΟ, 4. 34. 8, 

4. M9, 05. μ9 b, 4. 7. 40018, 319. Δ09 b, 40. 47. 469, 

3», 3δ. 480, 13. 15. 19. 499, 6. 498, 17. 5098, 36. 

509, 15. 5988, 5 -- 58, 18. 5398, 96. 588, 99, 
5948, 17. 5968, 11. 541, 7. 5566, 43. 067, 35. 
5678, 44. 59, 41. 6Η), στ. Τ06)ὺ, 3. ΤΤθ, 43, 
που, Β. 7726, 50. TB, 18. Τη, 441. Ττου, 19. 
9ο. Τ8ἱ, 5. Τ8538, 33. 8008, 15. 817, 10. 8678, 
40. 8048, 22. 890, 44. 900, 8. 11. 9041 b, 28. 902, 43. 

9098, 5». 9461, 98. 31. 35. 919, 17. 9908, 10. 39. 9911, 
30. 990, 3δ. 9358, 5. 9190, 26. 59. 991, 7. 998, 

15. 98, 19. 9091, 30. 9658, 30. 43. 907, 93, -- 

ὁ πάντα σοφὸς ποιητής. 96, 18. — "Όμηρος ὁ 
ἄριστος καὶ ΦΘειότατος τῶν ποιητῶν. 908, 19. — τῶν 

ποιητῶν οἱ ἄχροι τῆς ποιήσεως ἑκατέρας' κωμωδίας 
μὲν ᾿Επίχαρμος, τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος, 748, 38. 

- Όμηρος, ὁ τῆς τραγῳδίας ἡγεμών. 090), 3. 
— "Όμηρος ποιητικώτατος καὶ πρῶτος τῶν τρα- 

Ἰῳδοποιῶν. 588, 30. -- ὁ Ἰωνικὸς ποιητής. Τ81 0. 
45. — Ὁμήρου γαμβρὸς Κρεώφυλος. 938, 10. -- 
τὰ Ὁμήρου ἔπη. 9140, 30. -- οἱ ῥαψωδοί, οἳ τὰ 
Ὁμήρου ἔπη ἄδονσιν. 88080, 18. — Μεταγένης 

Ὁμήρῳ 8898, 4. 
Ὀμφάλη. 9980, 38. 
Ὀπικοί. 8098, 80. -- ᾿Ὀπικοὶ ἔθνος Ἱταλίας. 9068, 

1. 

Ορέστης. 194, 34. 9333, 20. 38. 39488, 38. 
Ὀφθαγόρας ὁ Θηβαῖος, αὐλητής. 157 b, 36. 

Ὄρθρος. Γηρυόνου κύων φύλαξ, Ὄρθρος δικέφαλος, 
ὁ ᾿Εχίδνης καὶ Τυφῶνος. 9488, ἃ--4. 

"᾿Ορθωσία ρτεμς, ἡ. 94, 49. 
Ὄρφειος, α, ον. οἱ Όφφειοι ὄμνοι. 639, 7. 
Ὀρφεύς, 8410, 97. 156, 26. 157, 7. 191, 33. 956, 

31. 2078, 17. 3998, 3δ. 97, 49. 569, 35. 566, 1. 
805, 6. -- Ὀρφεὺς ὁ Οἰώγρον. ΤΤ98, 44. -- οἱ 

ΡΙΑΤΟΝΙΟΜ. 

ἀμφὶ Ὀρφέα. 194, 5. -- ἰδεν φυχὴν ἔφη τήν ποτε 
ἸὈρφέως γενοµένην κύκνου βίον αἱρουμένην, µίσει 
τοῦ γυναικείου γένους διὰ τὺν ὑπ' ἐκείνων Θάνατον 
οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηθεῖσαν γενέσθαι. 5398, 
30 --38, 

Ὀρφικός. ή, όν. ᾿Ορφικὸς λόγος. 3Η 8, 34. — ὈὉρ- 
φικοί τινες λεγόμενοι βίοι. 6411, 38. . 

Οὐρανία Μοῦσα, ἡ. 7Ἴ8, 34. 808, 14. 
Οὐρανός. 3, 3. 1981), 43. 19Η, 46. -- Οὐρανοῦ 

Φυγάτηρ ᾽Αφροδίεη ἡ οὐρανία καλουμένη. Nu, 3Η. -- 
Οὐρανὸς ἐκ Γῆς πρώτους γεννᾷ Κύχτον, Βριάρεω, 
Γύγην. 949, 34. -- Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Όκε- 
ανός τε καὶ Τηθύς. 710b, T. — Ασία ἡ Οὐρανοῦ 
καὶ Γῆς, 948, 9τ. 
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Παιάν, ὁ. 009), 37. . 
Παιανιὰ δῆμος Πωνδιονίδος. 9951, 18. 

Παιανιεύς. «ημοσθένης «Φημοσθένους Παιανιεύς. 
906, 20. -- Κτήσιππος ὁ Παιανιεύς, 88, 30. 1360, 

3. 365, 4. -- Χαρμανείδης ὁ Παιανιεύς. 439, 3. 
Παιήῄων ὁ τῶν 9εῶν ἰἱατρόᾳ. 9988, 36. 
Παίων, ὁ. ΤΗ, 34. 

Παλαμήδης. 3ἱ 8, 4. 50018, 3. 566, 1, 809, 9. 83938, 
ᾱ. — Παλαμήδης, πανεπιστήµων σχεδόν. 96489, 
43. -- ὁ Ἐλεατικὸς Παλαμήδης (Ζεπο). 809, 36. 
9680, 11 -- 43. 

Παλλάδιον, τό, 993, 4. 8. 

Παλλάς. 1968, 33. 44. 
Παμφυλία, ἡ. 038, 2. 998, 99. 
Πάμφυλος. Ho ὁ ᾽Αρμενίου τὸ γένο Πάμφυλος, 

607, 43. 9980, 10. 
πάν. 817b, 33. - Πὰν ὁ Ἑρμοῦ. 810, 33, -- Πάν, 

ὁ Ἑρμοῦ διφνὴς υἱός. 19118, 8-24. -- Πᾶνες. 6060, 
14. -- τὺ τοῦ Πανὸς ἐν ᾿Ῥώμῃ ἱερὺν τὸ καλούμενον 
ούπερκον. 96313, 7. 

Παναθήναια, τά. 308, 11. 930, 30. 9958 53214. 
908, 11-11. -- Παναθήναια τὰ μεγάλα. Ἴδ88, 

11. — Παναθηναίοις, 3τ4, 93. — τοῖς µεγάλοις 
Παναθηναίοις. 38, 18. 

Πάνακτον. 9018, 24. 900, 3. 
Πάνδαφος. 3398, 26. 455, 31. 

Πανδιονὶς φυλή. 938, 241. 9208, 18. 908), 14. 
Πανδίων. Αἰγεὺς ὁ Πανδίονος. 935, 390. 
Πανδώρα. Πύῤῥα Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας τῆς 

ὑπὸ Θεῶν πεπλασµένης. 9418, 19. 
Πανιώνιον, τό. 8918, 30. 

Πανοπεύς. Ἐπειὸς ὁ Πανοπέως. 356, 59. 049, 3. -- 
Ἐπειὸς ὁ Πανοπέως τοῦ Φώκον. 9490, 13. 

Πάνοψ. ἡ Πάνοπος κρήνη. 26, 3. 
Πάραλοςφ. Πρωταγόρα σνμπεριεπάτουν ἐκ μὲν τοῦ ἐπὶ 

Φάτερα Καλλίας ὁ Ἱππονίκου καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ 
ὁμομήτριος, Πάφαλος ὁ Περικλέους. - - - ἐκ δὲ τοῦ 
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ἐπὶ Θάτερα ὁ ἕεερος τῶν Περικλέους Ἐάνθιππος. 106, 
160--30. --- Περιλῆς, ὁ τουτωνὶ τῶν νεανίσκων (Ῥα- 

rali οἱ Χαπιπίρρί) πατήρ, τούτους ὢ μὲν διδασκάλων 
Εἴχετο καλῶς καὶ εὖ ἐπαίδευσεν, ἃ δὲ αὐτὸς σοφός 

ἐσειν, οὔτε αὐτὸς παιδεύει οὔτε τῷ ἄλλῳ παραδίδω- 
σιν, ἀλλ’ αὐτοὶ περιόντες νέµονται ὥσπερ ἄφετοι, ἐάν 
που αὐτόματοι περιεύχωσι τῇ ἀρετῇ. 128, 33 --36. -- 
οἱ Πολυκλείεου οἱεῖς, Παράλου καὶ ΄ Ἐανθίππου 

τοῦδε ἡλικιῶται, οὐδὲν πρὸς τὸν πατέρα εἰσί. τῶνδε 
δὲ οὕπω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν. ἔει γὰρ ἐν αὐτοῖς 
εἱσὶν ἐλπίδες' νέοι γάρ. 1618, 19--39. -- Περιλῆς 
δύο υἱεῖς ἔθρεφε, Πάραλον καὶ Ἐάνθιππον. τού- 
τους μέντοι Ἱππέας μὲν ἰδίδαξεν οὐδενὸς χείρους 4θη- 
ραΐων, καὶ µουσικὴν καὶ ἀγωνίαν καὶ τἆλλα ἐπαίδευ- 
σεν, ὅσα τέχνης ἔχεται, οὐδενὸς χείρους: ἀγαθοὺς δὲ 
ἄρα ἄνδρας οὐκ ἐβοίλετο ποιῆσαὶ; δοκῶ μέν, ἐβού- 
ἀετο, ἀλλὰ μὴ οὐκ ᾖ διδακτόν. 3068, 40 -- 30, 6. 

807. 6-14. — ἀλλ ἴσως ἂν ἐγένοντο, ὦ Σώκρατες, 
εἰ μὴ νέοι ὄντες ἐτελεύτησαν. 867, 11- 12. - Τί δ' 
εἰ τὼ Περικλέους υἱέε ἠλιθίω ἐγενέσθην; 390, 42. 
300, 1. — Ἐάνθιππον καὶ Πάραλον τοὺς Περι- 

χλίους υἱοὺς βλατομάμμας ἐκάλουν. 918, 90 --50. 
Πάραλος, ὁ «ημοδ όκου, οὗ ἦν Θκάγης ἀδελφός. 18, 

16. 

Παρθένιοφ. ᾽Ανακρέων Σκυθίνου ἢ Παρθενίου, Τήΐος, 
962, 19. 

Πάριοι. 388, 6. 
Πάριος. ἀνὴρ Πάριος (Euenus). 118, 10. — Εὔηνος 

Πάριος. 118, 84. — ὁ Πάριος Ἐδηνος. 8418, 
95. 

Πάρες. ὁ εοῦ Ομήρου Πάρις. 900, Β. 
Παρμενίδης, ΡΕΓΝΟΠΑ dialogi, qui inseribitur Γαρ- 

µενίδης. -- Παρμενίδης. 74h, 3δ. 121; 10- 20. 

199, 1.9, Το, 1θ--3πτ. 7798, 14. 9001, 9. 904, 
1--δ. -- Παρμενίδης ὁ μέγας. 116), 11 --16. — 
ὁ πατὴρ Παρμενίδης. 119, 31. eſ. 14191, 9. -- 
οἳ ἀμφὶ Παρμενίδην. 9001, 43. -- ἄλλοι αὖ τὰ- 
φανεία τούτοις ἀπεφήναντο, οἷον ἀπίνητον τελέθειν 
ᾧὦ πάντ ὄνομ εἶναι, καὶ ἄλλα ὅσα ΠΜέλισσοί τε καὶ 
Παρμενίδαι ἐνανειούμενοι πᾶσι τούτοις διϊσχυρί- 

ζονται,. ὦς ἓν τε πάντα ἐσεὶ καὶ ἔσεηκεν αὐτὸ ἐν 

αὐτῷ, οὐκ ἴχον χώραν ἐν ᾗ κιεῖται. 888, 16 --30, 
— Μέλισσον μὶν καὶ τοὺς ἄλλους οἳ ἓν ἔστος Λέγουσι 

τὸ πᾶν, αἰσχυνόμενος μὴ φορτικῶς σκοπῶμεν, ἦττον 
αἰσχύνομαι Soerates loquiturj ἢ ἕνα ὄντα Παφμε- 
γέδη», Παρμενίδης δέ µοι φαίνεται, τὸ τοῦ “Ο- 
µήρου, αἰδοῖός τέ µοι εἶναι ἅμα δεινός τε. συµπροσ- 
ἁμιξα γάρ δὴ τῷ ἀνδρὶ πάνυ νέος πάνυ πρεσβύτῃ, 
καί µοι ἐφάνη βάθος τι ἔχειν παντάπασι γενναῖον. 
90, 91-59. — πότερον εἴωθας ἤδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυ- 
τοῦ μακρῷ λόγῳ διεξιέναι λέγων τοῦτο, ὃ ἂν ἐνδεί- 
ξασθαί τω βονληθῇς, ἢ δι ἐρωτήσεων, οἷόν ποτε καὶ 
Παρμενίδη χρωµένῳ καὶ διεξιόνει 1όγους παγκά- 
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Ίους παρεγενόµην ἐγὼ (Socrales) νέο ὤν, ἐκείνου 
µά]α δὴ τότε ὄντος πρεσβύτου: 400, 44 --ἴδ. --, 
Μανθάνω, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ὦ Παρμενίδη, 
ὅτι Ζήνων δε οὐ µόνον τῇ ἄλλῃ σου φιλίᾳ βούλεται 
Φκειῶσθαι, ἀλλὰ καὶ τῷ συγγράµµατι. ταὐεὸν γὰρ 
γέγραφε τρόπον τινὰ Όπερ σύ, µεταβάλλων δὲ ἡμᾶς 
πειρᾶται ἐξαπατᾷν ὡς ἕτερόν τι λέγων. σὐ μὲν γὰρ 
ἐν τοῖς ποιήµασιν Ἑν φὴς εἶναι τὸ πᾶν, καὶ τούτων 
τεκμήρια παρέχει καλῶς. τε καὶ εὖ' ὅδε δὲ αὖ οὐ 
πολλά φησιν εἶναι, τεκμήρια δὲ καὶ αὐτὸς πάμπολλα 
καὶ παμµεγέθη παρέχεται. 103, 90 --δ3. — Εὐκόλως 
μοι δοκε Παρμενίδης ἡμῖν διελέχθαι καὶ πᾶς 
ὅσεις πώποτε ἐπὶ κρίσιν ὤὥρμησε τοῦ τὰ ὄντα διορί- 
6ασθαι πόσα τε καὶ ποῖά ἐστιν. 141938, 34--36, — 
Ζήνων ὁ ̓ Εἰάτης Παρμενίδου μαθητής, 918, 9]. 
— Ζήνων ὁ Παρμενίδον ἑταῖρος. 9648, 1Η. -- 
οἱ ἀμφὶ Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα. 105, δ. 

Παρνασσός, ὁ. 939, 85, 9688, 38. 
Πάρνης. 7450, 54. 57 b, 23. 999, 30. 

Πατένεῖς, ἱερευς Αθγόπτιορ. 941 ο, 33, 

Πατροκλῆς ὁ Χαιρεδήμου, Σωκράτους ἀδελφὸς ὁμομή- 
τριος. 14118, 34-40. 

Πάτροκλος, 308, 6. 4480, 1. 4, 404), 0. 6838, 0. 

785, 43. 894, 90. 9498, 18. -- Πάτροκλος Ἠε- 

φοιτιάδης. 1, 394. — ὁ τοῦ Μενοιείου. 6898, 14. 
— Πάτροκλος ὁ Αχιλλέως ἑταῖρος, 158, 18. -- 

Πάτροκλος Αχιλλέως ἐραστής, οὐκ ᾽Αχιλλεὺς Πα: 
τρόκλον. 773, 14 --18. 

Παυσανίας ὁ ακεδαιμόνιος. 893, 98. 
Παυσανίας, persona Βγπηροθίί ϱἱ Platoniei et Χεπο- 

phontei. — παρεκάθηντο δὲ αὐτῷ (Ῥτοδίϊεο) ἐπὶ ταῖς 
πλησίον κλίναις Παυσανίας τε ὁ ἐκ Κεριμέων καὶ 
μιτὰ Πανυσανίου νέον τι ἕει µειράκιον, αἷς μὲν ἐγῷ- 
μαι καλόν τε κἀγαθὸν τὴν φύσιν, τὴν ὅ οὖν ἰδέαν 
πάνυ καλός. ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι Αγά- 
Θωνα, καὶ οὐκ ἂν δαυμάζοιμι, εἰ παιδικὰ Πανσα- 
νίου τυγχάνει ὤν. 1060, Τ--1δ. -- Αγάθων Παν- 
σανίου παιδικά. Ττ8υ, 35. 91388, 13. — Πανσα- 
γίαι. Τ89880, 14. — Οοπί. Αθἰίαπ. Var. Hist. II. 34. 

Πειραιεύς, ὁ. 3848, 3. 494, 1. 4232, 11. 368), 35. 
540, ο, 90, 39. 9258, 10. 946, 87. 9409, 
5. 9. 

Πειραιεὺς πόλιρ Ἀττικῆς καὶ ἀθηναίων ἐπίνειον. 9948, 
3. 9051, 3. 

Πειρίθους 4ιὸς οἱός. 18), 14. 
Πεισιδίκη. Περικλυμένου καὶ Πεισιδίκης Βώρος. 

960, 14. 

Πεισίστρατος. 936, 10-17. 9970, Ἱ. -- Ἱππίας ὁ 
Πεισιστράτου. 61, 3δ. -- Πεισιστράτου υἱὸς 

τοῦ ἐκ Φιλαϊδῶν, ἵππαρχος. 374, 17. 
Πελαργοί. Αριστοφάνης Πελαργοῖφ. 893, 13. — ᾧ 

ἔτει οἱ Πελαφγοὶ ἐδιδάσκοντο, καὶ ὁ ἸΜέλητος Οἱδι- 
πόδειαν ἔθηκεν. 8893, 14. 
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Πελία. "Άμυκος Ποσειδῶνος καὶ νύμφης Βιθυνίδος ἢ 
Πελίας, 9498, 15. 

Πελίας. αἱ Πελίου θυγατέρες. 903, ὅ. -- ἡ Πελίου 

Θυγάτηρ λκησεις. Tab, 99. 909, 13. 
Πελιάς. Εὐριπίδης Πελιάσιε. 804, 33. 
Πελοπία. Θυέστης Πελοπίᾳ τῇ θυγατρὶ µιγείς 9498, 

14. 

Πελοπίδαι, οἱ. 0098, 40. -- Πεἰλοπιδών πάθη. 

90, 94, 
Πελοπόννησος, ἡ. 5696b, 50. 080, 6. 8191, 43. 810, 

9]. 848), 37. 819, 7. 13. 800,1. 8008, 53. 9819, 

15. 9248, 38. 90, 40. 9908, 14. 841, 17. 9018, 

ον, 9651, ὅ. 9051, 4. 968, 10. 
Πελἰοποννησιακός, ή, ὀν. Γόρτυς ἡ Πελοποννη- 

σιακή. 8ο, 10, -- ὁ Πελοποννησιακὺς πόλεμος. 

919, 4. 
Πελοποννήσιοι, οἱ, 378, Β. 8, 99401, 4. 
Πέιοψ. 1910, Ἴ--10. 898, 40. 990, 49. -- Πέλοπες. 

382, 95. 
Πένθιλος. ἨΒώρου καὶ υσιδίκης Πένθιλος, Πενθί- 

1ου δὲ καὶ ᾽Αγχιῤῥόης Ανδρόπομπος. 960, 10. 
Πενία, ἡ. 188, 18. 19. 90. 
Πεντελικός, ήν όν. λίθοι Πεντελεκοί, 876, 98. 

Πεπαρήθιοι, 819, 33. 
Πεπάρηθος νῆσος τῶν Κυκλάδων. 918, 40. 

Πέργαμµα Τροίας. 8099, 90. 963, 34. 
Περδίκκας, 390, 30. — ᾽Αλκέτας ὁ Περδίκκου ἀδεὶ- 

φόᾳ. 220, 30. — τὴν ἀρχὴν Περδίκκας τὸν ᾽Αλκέ- 
τα» ἀφείλετο. 390, 41. -- Αρχέλαος ὁ Περδίκκου 
(ἐκ δούλης). 61, 39. 993, 13. — τὸν ἀδελφόν, τὸν 

γΣήσιον τοῦ Περδίκκου νυἱόν, παῖδα ὡς ἑπταιτῆ, 
εἰς φρέαρ ἐμβαλών ſArchelaus) ἀποπνίξας πρὸς τὴν 
μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν χῆνα ἴφη διώκοντα ἐμπε- 
σεῖν καὶ ἀποθανεῖν. 9208, 4. 940, 38. -- Πλάτων 

Περδίκκα εὖ πράττει». 898. 
Περίανδρος. 495, 30, 904, 30. -- Περίανδρος ὁ 

Κορίνθιος. 899, 34. — Περίανδρος ὁ Κορινθίων 
τύραννος. 938, 3. 9060, 10-18. — Κύψελος Περι- 
άνδρου πατήρ. 9695, 1. -- Περίανδρος ὁ Κυ- 
φέλου Κορινθίων τύραννος. 6, N. 48. 

Περίβοια. Τελαμών - Περίβοια" αἴας. 981819, 21. 

Περικλῆς. 62, 21. 223h, 318. 247 b, 3. - 238, 10.919, 

16. 312, 19. 390, 40. 3900, 5. 3918, 31. 788), 14. 
791, 19. 812b, 96. 839, 35. 866, 18. 914, 15. 918, 
99. 93990, 32. — Σωκράτης νεώτερος μὲν Θεμιστο- 

κλέονᾳ, σύγχρονος δὲ Περικλέους. - - ἀρχαιύτερος 
Θεμιστοκλῆς Περικλέους ἴτεσι πλείοσι τῶν πεντή- 
κοντα. 907, 48-63, -- κινδυνεύει εὐκόεως ὁ Περι- 
κλῆς πάντων τελεώεατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσθαι. 
πᾶσαι γὰφ ὅσαι µεγάλαι τῶν τεχνῶν, προσδέονται 
ἀδολεσχίας καὶ µετεωρολογίαᾳ φύσεως πέρι' τὸ γὰρ 
ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντη τελεσιουργὸν ἴοικεν ἐν- 
τεῦθέν ποθεν εἰσιέναι. ὃ καὶ Περικλῆς πρὸς τῷ 
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εὐφνυὴς εἶναι ἐκεήσατο" προσπεσὼν γάρ, οἶμαι, τοι- 
οὗτῳ ὄντι ᾿Αναξαγόρα, µετεωρολογίας ἐμπ]ησθεὶς καὶ 
ἐπὶ φύσιν νοῦ τε καὶ ἀνοίας ἀφικόμενος, ἐντεῦθεν 
εἴλκνσεν ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ πρόσφορον 
αὐτῇ. 813, 11-59, — 4έγεταί γέ τοι οὐκ ἀπὸ ταυτο- 
µάτου σοφὸς γεγονέναι (ὁ Περικ]ῆς), ἀλλὰ πολλοῖς 
καὶ σοφοῖς συγγεγονέναε, καὶ Πυθοκλείδῃ καὶ ναξα- 
γόρᾳ" καὶ νῦν ἔτι τηλικοῦτος ὢν «άμωνι ξύνεστιν 

αὐτοῦ τούτου ἕνεκα, 39), 54-34. — Περικλῆς 

᾽Αναξαγόρου μαθητής. 9648, 83. -- Περικλῆς ἢ 
ἄλλος τι (δημηγόρος) τῶν Ἱκανῶν εἰπεῖν. 16110, 3]. 
— Περικὰ ῆς καὶ ἄλλοι ἀγαθοὶ ῥήτορες, 7881, 14. 
— τὰ γεώρια ταῦτα καὶ τὰ τείχη τὰ ᾿αθηναίων καὶ 
ἡ τῶν λιμένων κατασκενὴ ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους συµ- 
βουλῆς γέγονε, τὰ ὅ) ἐκ τῆς Περικλέους.--- Πε- 
ρικλέους καὶ αὐτὸς ἤκουον [Βοεγαίεν lodulttur), ὅτε 
συνεβούλευεν ἡμῖν περὶ τοῦ διὰ µέσου τείχους, 318, 
1--6. 907, 441--48. -- Περικλῆς οὐτοσὶ ὁ νεωσεὶ 
τετελευτηκώς, οὗ καὶ σὺ (Socrates appellatur) ἀκήκοας. 
9810, 98. — τόδε µοι εἰπέ, εἰ λέρονται 4θηναῖοι 
διὰ Περικλέους βελείους γελονέναι ἢ πᾶν τούναν- 
πίον διαφθαρῆναι ὑπ' ἐκείνυ. ταυτὶ γὰρ ἴγωγε 
ἁκούω Socratens loquitur), Περεκλέα πεποιηκέναι 
᾿αθηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ λάλους καὶ φιλαρ- 

Ἰύρους, εἰς μισθοφορίαν πρῶτον καταστήσαντα. - - 

ἁλλὰ οἶδα σαφῶς ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ηὐδοκίμει Πε- 
ρικλῆς καὶ οὐδεμίαν αἰσχρὺν δίκην κατεφηφίσαντο 

αὐτοῦ ᾿Αθηναῖοι, ἐπὶ δὲ τελευτῇ τοῦ βίον τοῦ Πε- 
ρικλέους κλοπὴν αὐτοῦ κατεφηφίσαντο, ὀλίγου δὲ 
καὶ Θανώτον ἐτίμησαν. 9418, 10-38. -- Καλλίας ὁ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ ὁμομήεριος Πάραλος ὁ Περικλέ- 
ους.-- - ὁ ἕτερς τῶν Περικλ]έους Ἐάνθιππος. 

156, 11-30, -- Περικλῆς δύο υἱεῖς ἔθρεψεν, Πά- 

ῥαίον καὶ Ἐάνθιππον. 108, 33 --16. 90080, 45. 801, 

ϱ, 13. 18. 918, 90. Cont. Ἐάνθιππος εἰ Πάρα- 

λος. -- τὼ Περικλέους υἱέε ἠλεθίω ἐγενέσθην. 320, 

45. 390], 1. -- Ασπασία γυνὴ Περικλέους. 9998, 
90, -- ᾿Ασπασία καὶ ἄλλους ποὶλοὺς καὶ ἀγαθοὺς πε- 
ποίηκε ῥήτορφας, ἕνα δὲ καὶ διαφέροντα τῶν 'Ελλήνω», 
Περικλέα τὸν Ἐανθίππου. 318, {9 --241. — ἄσπα- 
σία Περικλέα δημηγορεῖν παρεσκεύασεν. 9990, 35. 

— ᾽Λαπασία συνετίθει τὸν ἐπιτάφιον λόγον, ὃν Πε- 
ρικλῆς εἶπεν. 378, 36-31. — ἴσχεν ἐξ ᾿Ασπασίας ὁ 
Περικλῆς νόθον υἱόν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐτελεύτα τῶν γνη- 
σίων προαποθανόντων. 938, 3--δ. — Περικλῆς ὁ 
Ἐανθίππον, ὃν ὁ πατὴρ ἐπίεροπον κατέλιπε σοί τε 
Melbiadi) καὶ τῷ ἀδελφῷ (Οαἱαο). 34143, 4--ᾱ. — 
Περικλῆς ὁ ᾽Αλκιβιάδου ἐπίεροπός τε καὶ φίλος. 3980, 
90, 399, 5. 338, 10. 39388, 6. -- Περικλῆς Κλει- 
νίαν ἐπιεροπεύων. 108, 38. -- Περεκὶῆς Ολύμπιος 

προσηγορεύετο. 994, 3. 
Περικλύμενοφ. Νηλέως καὶ Χλωρίδο Περικλύμε- 

νος, Περικλυµένου δὲ καὶ Πεισιδίκου Βώρος. 960, 13. 
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Περικειόνη" Πιάτων, Γλαύκων, Αδείμαντος. 941, 19. 
Περιπατητιεκῶς, 9348, 45. 
Πέρσαι, οἱ. 358, 7 -- 338, 16. 300, 41. 379b, 57. 

84. 48. 380, 94. 42. 417, 4. 5. 517, 41. 517 b, 1. 
573, 33. 576, 42. 8438, ο. 910, 50. 9188, 3. 918, 

27. 936, 44. 935, 47. 901, 51. 9061), 39. 
Περσεὺς ὁ ἀιἱός. 39488, 3. -- Ζεύς- {ανάη" νε 

-᾽Ανδρομέδα” ᾿Αχαιμένης. 931848, 10. 

Περσεφόνεια. (Ποιυ.) 9168, 35. 

Περσεφόνη. 9481, 13. 
Πέρσης. Καμβύσης Πέρσης. 936, 38. 
Περσικός, ἡ, όν. ὁ Περσικὸς πόλεμος. 3808, 36. -- 

ὁ Περσικὺς στόλος. 0891, 94. 573, 13. 5756, 38. 
— Περσικὴ τέχνη. 574, 22. -- Περσικὸν ξίφος ἢ 
δάρυ μαικρὸν ἀκινάκης. 99308, Ὁ. — οἳ Περσικοὶ 
πλοῦτοι. 33938, 0. — ζώνη οἷαι αἳ Περσικαὶ τῶν 
πολυτελῶν. 180, 15. — δερμάτινα οκεπάσµατα καὶ 
Περσικά. 923, 18. -- τὰ Περσικά. 039, 90. 

Περσίς, ή. 3841, 11. 
Πήγασοι. 948, 35. 
Πηλεύς. 4438), 7. 6808, 11. 910, 19. 940, 15. -- 

Πηλεύς, ὁ Αἰακοῦ. 6Η, 54. 
Πηνειός, ὁ. 960, 1. 
Πηνελόπη, ἡ. 316, 86. 9340, 33. -- 

Ἰστός. 43, 7. 

Πίνδαρος. 80, 44. 100, 31. 335, 11. 39398, 20. 9978, 

Πηνελόπης 

1ο, 2998, 81. 423, 17. 4008, 4. 4978, 14. 083, 36. 

798, 15. 903, 34. -- ὁ Θηβαῖος Πίνδαρος. ὅτα, 
13. 160, 

Πισα. 99808, 14. 9608, 3. -- Πῖσα, πόλις τῆς Ἠλιδος 
χώρας. 96038, 6. 

Πισᾶται. 99408, 9. 

Πῖσος (ὁ Περιήρους). 9980, 48. Οἱ. Pausan. ΥΠ. 33, 9. 

Πιτθεύς. ἴσει τὸν ὅῆμον Πιτθεύς, εἴ τιν ἐν νῷ : 
ἔχεις Πιτθέα Μέλητον. {, 10. 

Πιτθεῖς δῆμος Αἰγηΐδος. 894, 18. 

Πιτεάκειος, α, ον. τὸ Πιττάκειον. 106, 15. — τὸ 
Πιττάκειον ῥῆμα. 168, 53. 

Πιετακός. 166, 25. 10608, 10-15. 161, 7. 495, 95. 

8/8, 18. 904, 98.41. 966, 18-33. - Πιττακός, 
Alioßios καὶ ἐν φωνῇ βαρβάρῳ τεθραµµένος. 1607, 14. 

— Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος. 167b, 35. 169, 39. 

— τὺ Πιετακο ῦ ῥῆμα. [,, Χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι..) 
16Τ8, 24. 1. 168), 39. 

Πιαταιαὶ πόλις Βοιωτίας. 994, 341. — 2εὺς ἐλευθέριος 
τιμᾶται ἐν Πλαταιαῖς. 968, 13. -- ἡ ἐν Πλαται- 
αἲς µάχη. 306, 38. 9798, 34. — τὸ ἐν Πλαταιαῖς 

ἔργον. 38038, 5. — τὸ Πλαταιαῖρ τερόπαιον, 389, 3. 
Πιάτων. 30), 17. — ᾽Αδείμαντο, ὁ Αρίτωνος, οὗ 

ἀδελφὸρ οὐτοσὶ Πλάτων. 18, 18. -- Περοείονη" 
Πλάτων, Γλαύκων, Αδείμαντος. 947, 13-14. -- 
Πλάτων δι ἀσθένεαν οὐ παρὼν τῷ Σωκράτους θα- 
νάτῳ. 34, 4. -- Πλάτων ἐστὶν ὁ ἐν τοῖς ἸΝόμοις 

ΟΝΟΜΑΡΤΙΟΌὉΜ ΡΙΑΤΟΝΙΟΡΜ. 

᾽Αθηναῖος ξένος. 93388)», 45. -- Δημοσθένης Πιάτω- 
νος μαθητής. 9081), 24. — Ζωροάσερης ἀρχαιότερος 
ἐξακισχιλίοις ἔτεσιν εἶναι λέγεται Πλάτωνος. 98), 
43. — Πιάτων «ιονυσίω εὖ πράττει», 833 -- 834. 
- Πλάτων 4ιονυσίῳ χαΐριων. 800 -- 8386. -- Πλά- 

των οίωνι Σνθακοσίῳ εὖ πράττει». 837. -- Πλάτων 

Περδίκκα εὖ πράττειν. 508. - Πιάτων Ἑρμείᾳ καὶ 

Ἐφάσεω καὶ Κορίσκῳ εὖ πράττει». 899. - Πλάτων 

τοῖς «ίωνος οὐκείοις τε καὶ ἑταίροιᾳ εὖ πράττειν. 844) 
-Β04. -- Πιάτων ᾽Αρχύτα Ταραντίνῳ εὖ πράττει». 
Βὔ0. 806. --- Πιάτων Αρισεοδώρῳ εὖ πράττειν, 800. 
- Πλάτων ἠαοδάμαντι εὖ πράττειν. 806. -. Πλά- 

τω» Φιονυσίῳ ευράννῳ Συρακουσῶν εὖ πράττειν. 807 
-808. -- ἀιονύσιος Πλάτωνι. 848, 35. — σύγγραμμα 
Πλάτωνος οὐδὲν ἔστιν οὐδ' ἔσται, τὰ δὲ νῦν λεγό- 
µενα Σωκράτους ἐσεὶ καλοῦ καὶ νέου γεγονότος. 893 ἡν, 
4. 817, 30. 

Πλάτων ὁ κωμφδοποιόᾳ. 818), 35. -- Πιάτων Νί- 
καιρ. Β99Ίν, 11. — Πεδήταις, 93338, ἀπ. -- Συμμα- 

χίᾳ. aduot. ad 9603, 5. 
Πλατωνικός, ἡ, όν. ἡ Πλατωνικὴ ῥῆσις. 935, 99, 

— Πλατωνικοὶ ἄνδρες. 9908, ἃσ. — Ταῦρος ὁ 
Πιατωνικός. 903, 18. 

Πλειάδες. 803, 14. 

Πλούταρχος Chaeronensis. 949, 7. 

Πλούταρχος {(Ἀεορ]αιοπίοακ). 90480, 3. 913, 5. 
905, 11. 

Πλοῦτος. 63), 34. -- τυφλὸς ὁ Πλοῦτος, δε, 20. 
9358, 7. -- Αριστοφάνης Πλούτῳ. 999), 81. 

Πλούτων. 190, 3 -- 1958, 17. 201, 18. 94. 8698, 19. 

24. 9/3, 38, 910, 10. 14, 918), 14. — ὁ τοῦ Γλο ὐ- 

τῶνος μήν, ὁ δωδέκατοφ. 694, 94. 
Πλωτῖνος. 914b, 16. 9321, 2. - Πλωτῖνος ἐν τῷ 

περὶ τοῦ κόσμου λόγῳ. 958, 38 -- 9688, 50. 
Πνύξ. 7650b, 34. 84. 9078, 33 -- 7, 10001, 93. 

Ποιναί. λαμπάσι πυρούμενοι Ποινῶν. 863 14. 
Πολέμαρχος, ὄνομα σερατηγικόν. 194, 9. 
Πολέμαρχος persona ἀἱα]ομί, qui inserihitur Πολιτεία. 

— Πολέμαρχος ὁ Κεφάλον. 494, Β. 946, 39, -- 
ἦμεν οὖν οἴκαδε εἰς τοῦ Πολεμάρχου, καὶ 4νσίαν 
τε αὐτόθι κατελάβομεν καὶ Εὐθύδημον, τοὺς τοῦ 
Πολεμάρχου ἀδελφούς. - - - ἦν δ’ ἔνδον καὶ ὁ πα- 
τὴρ ὁ τοῦ Πολεμάρχου Κέφαλος. 334, 18 -- 499, 
δ. — ὁ Αυσίου ἀδεἰφὸς Πολέμαφχος ἐπὶ φιλοσο- 
φίαν τἐεραπται. 801, 1. 

Πόλυβος. Hom.) 891, 38. 
Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, ᾽Αγλαοφῶντος υἱός, ᾿Αρι- 

στοφώντεος ἀδελφός, ζωγράφοφ. 344, 10. 2060, 13. 17. 
905, 36 --38. 

Πολυδέκεης ὁ Εὐνόμου, 4υκούργον ἀδειφὸς ὁμοπά- 
τριος. 901, 42. 

Πολυδεύκης ἐν Ὀνομασεικοῖᾳ. 847, v. 
Πολύειδος. 892ὺ, 3. 
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Πολύκλειτος, ὁ ᾿Αργεῖος, ἀγαλματοποιός. 1080, 10. -- 

οἱ Πολυκλείτου υἱεῖς, Παράλου καὶ Ἐανθίππου 

ἡλιιῶται, οὐδὲν πρὸς τὺν πατέρα εἰσίν. 1648, 19. 

Πολυκράτης ὁ Σαμίων τύραννος. 9918, 41. 

Πολυκράτης [ὁ Θηβαϊῖος). τὰ Πολυκράτους χφή- 
µατα. 90ο, 7. Couſ. praeſat. ad edit. min. Vol. IX. 

p. ΙΧ --Χ. 

Πολυμνία (Μοῦσα). 776, 34. 

Πολυνείκης. 948, 10. 940, ΒΔ. -- Πολυνείκης ὁ 

Κάδμου ἀπόγονος. 941, 30. 

Πολύξενος. 833, 10. 8338, 47. — Πολύξενος, τῶν 

Ἀφύσωνός εις ἱταίρων. 807, 18. 

Μολύφημος. Ζαΐλος ἐν τῷ εἰς Πολύφημο» ἐγκωμίῳω. 

0ο, 31. 
Ποντικός, ή, όν. Ἡφακλείδης ὁ Ποντικός. 969338, 19. 

Πόντος, ὁ. 3408, 31. 621b, 36. 

Πορίστης, ὁ 4νσικλέους καὶ ᾿Ασπασίας. 93938, 34. 

Πόρος. ὁ τῆς ήειδος υἱὸς Πόρος. 183, 13 - 20. 

Πορφύφιος. ἐν τοῖς πρὸς τὺν Τίμαιον ὑπομνήμασιν. 

909080, 13-38, -- Πορφύριος ἐν τῷ πρὺᾳ τοὺς 
ἀπὸ τοῦ νοῦ χωρίζοντας τὸ »οητόν. 998, 15. 

Ποσειδῶν. 199, 1-14. 9508, 12. 746h, 2. 13. 747 h. 
30. 43. 748. 50. 749, 30. 39. 39. 999, 3. 94528, 17. 

21. 9481, 15. 20. 960, 12, 9610, 43. -- ὦ Πόσει- 
δο». 149), 16. 100, 28. -- μὰ τὸν Ποσειδῶ. 188, 

13, —  Θησεὺς Ποσειδώνος υἱός. 448 b. 13. -- 

᾽Ανταῖος ὁ Ποσειδῶνος. 9482, 3]. — "μυκος ΠΠο- 

σειδώνος καὶ νύμφης Βιθυνίδος ἢ Πελίας. 9498, 

194. — ᾿Ηελας ὁ Ποσειδῶνος καὶ Κλειοῦς. 948, 

34, 9480, 28. 

Ποσειδωνιώτης. ὁ Ποσειδωνιάτης κόλπος, 903, 38. 

Ποτάµιοι. Στράττις Ποταμίους. 903, 43. 

Ποτίδαια, πόλις θρᾷκης ἐν Μακεδονία, κείσµα Κοριν- 

Δίων. 9208, 8. — σερατεία εἰ Ποτίδαιαν. 90, 

36, -- ἐν Ποτιδαία. 158, 38. 7908, 41. — μάχη 
ἐν τῇ Ποτιδαίᾳ. 398, 13. -- ἐκ Ποτιδαίας ἀπὸ 

τοῦ σερατοπέδον. 339, 4. 

Ποτνιεύς. Γλαῦκος Ποτνιεύς. ΝΗΕ, 35. 

Πονλυδάµας ὁ παγκρατιαστής. 436, 30. -- Πον]ν- 
δἅµας ἀπὸ Σκοτούσσης. 936, 43-40. 

Πουλυτίων. εἴ τις τὴν Πουλυτίωνος οὐχίαν κεκτη- 

μένος εἴη. 516, 19. 819, 1. 
Πφράµνειος, α, ον. Πράμνειος οἶνος. 908], 19. 

4949, 4. 958, 5. — ἡ Πραμνεία ἄμπελος. 
9150, 5. 

Πράμνη ἡ ἐν Ἱκάρῳ. 9158, 7. 

Πρίαμος. 397, 35, M7, 31. -- οἱὸς Πριάμοιο δαῖ- 

Φφονος, Έκτωρ. (Ἠοπι.) 184, 30. -- Πρίαμος καὶ 
λαὺς ἑύμμελίω Πριάμοιο. (Ποπι.) 3318, 35, 

Πριηνεύς, Βίας ὁ Πριηνεύᾳ. 1678, 55, 

Πρόδικος, persona dialogt, qui insceribitur Protago- 

τας, 74, 9. 151, 43. 287, 17. - Πρόδικος ὁ Κεῖος, 
11b. 1. 68, 18. 1558, 41. 1060, 3. 5848, 5. 87b. 
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17 — ΕΤΒΕ, 10, 9938, 94-31]. -- Προδίκου πολί- 

της Σιμωνίδης. 1606, 3. — Πρωταγόροῦυ µαθητὴς 

Πρόδικος ὁ Κεῖος. 8098, 18. — ὁ ἡμέτερος ἑταῖρος 

(Soerates loquitur Πρόδικος οὗτος πολλάκις μὲν 

καὶ ἄλλοτε δηµοσίᾳ ἀφίκεο, ἀτὰρ τὰ τελευταῖα 
ἔναγχος ἀφικόμενος δηµοσίᾳ ἐκ Κέω λέγων τε ἐν 
τῇ βουϊῇ πάνυ εὐδοκίμησε καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξεις ποι- 
σύμενος καὶ τοῖς νέοι συνὼν χρήματα ἔλαβε Θαν- 

μαστὰ ὅσα. 849, ὅ--θ. -- πρῶτον, ὥς φησι Πρό- 
δικος, περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος μαθεῖν δεῖ. 1988, 

18. -- εἰ μὲν ἐγὼ (Βουγαίου) ἤδη ἀκηκόη παρὰ Προ- 
δίκου τὴν πεντηκονεάδραχµο» ἐπίδειξιν, ἣν ἀκού- 

σαντι ὑπάρχει περὶ τοῦτο πεπαιδεῦσθια, ὥς φησιν 

ἐκεῖνος, οὐδὶν ἂν ἐκώλυέ σε αὐείκα µάλα εἰδέναι τὴν 
ἀλήθειαν περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος' νῦν δὲ οὐκ ἁκή- 
κοα, ἀλλὰ τὴν δραχµιαίαν" οὕκουν οἶδα πῇ ποτὶ τὸ 
ἀληθὲς ἔχει περὶ τῶν τοιούτων,. 18085, 5-11. -- 

ταῦτα δὲ ἃ λέγω (Βοεταίοι loquitur“ Προδίκου 
ἐσεῖ τοῦ σοφοῦ ἁπηχήματα, τὰ μὲν διµοίρου ἑωνη- 

μένα, τὰ δὲ ὁνοῖν δραχμαῖν, τὰ δὲ τετραδράχµου. 

προῖκα γὰρ ἀνὴρ οὗτος οὐδένα διδάσκει. 80019, Ἴ--19. 
— Κιρδυνεύομεν, ὦ Μένων, ἐγώ τε καὶ σὺ φαῦλοί 
τινες εἶναι ἄνδρες, καὶ σὲ τε Γοργίας οὐχ ἱκανῶς πε- 
παιδενκέναι καὶ ἐμὲ (Βοεταίος Ἰοψμ(ητ) Πρόδικος. 

308, 16-18. -- Προδίκου µυρία τινὰ ἀκήχοα 
περὶ ὀνομότων διαιροῦντος. 3384, 9. -- ὁ «άμων τῷ 

Προδίκῳ πολλὰ πλησιάζει, ὃς δὴ δοκεῖ τῶν σοφισεῶν 

κάλλισεα τὰ ὀνόματα διαιρεῖν. 3098, {18 -- 30. -- τὴν 

Προδίκου τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων παραιτοῦ- 

μαι" εἴτε γὰρ ἡδὺ εἴτε τερπνὸν λέγεις εἴτε χαρτόν, 

εἴεε ὁπόθεν καὶ ὅπως χαίΐρεις τὰ τοιαῦτα ὀνομάζων, 
ὦ βέίτιστε Πρόδικε, τοῦτό µοι πρὸς ὃ βούλομαι 

ἀπόκριναι. 1731, 38 — 174, 3. — µόνος αὐτὸς εὖ- 

ρηκέναι ἔφη (ὁ Πφόδικος) ὧν δεῖ λόγων τέγνην" 
δεῖν δὲ οὔτε μακρῶν οὔτε βραχέων, ἀλλὰ µετρίων. 

ΒΗ10, 40-43. — ἤκουσα δέποτε (Βοεταίον loquitur) 
καὶ τοῦ Προδίκου λέγοντος, ὅτι ὁ θάνατος οὔτε περὶ 

τοὺς ζώνεάς ἐστιν οὔτε περὶ τοὺς µετηλλαχότας. 8648, 

80 — 53. -- Ἡρακλέους ἐπαίνους καταλογάδην ξυνέ- 
Ίραφε Πρόδικος. Τπ{ , 35 ---37. 

Προκλῆς, {ακεδαίμονος βασιλεύς. 5088, 49. -- Too- 

κλέοῦὺς τοῦ ᾿Αριστοδήμου Σόας. 931, 30. 

Πρόκλος. 9891, 10. 9818, 20. 948), 33, 98. ΜΗ. 9491, 
40. 53. 950, 141. 34. — ὁ μέγας Πρόκλος. 998, 
40. 47. 9981, 17. — Πρόκλος ἐν τῷ λόγω ὃς ἐπι- 
γέγραπται ἐπίσκεφις τῶν πρὸς Πλάτωνος Τίμαιον ὑπ' 

᾿Αρισεοτέλους ἀντειρημένων. 90938, 39 -- 958, 39. 

Προκρίς. Ερεγθεύς - Προκρές" Μητίω». 918), 33. 
Προμηθεύς. 1588, 11 — 159, 10. 1158, 16, 251, 

30. 3968, 19. 39488, 16. 8898, ὅ. — ἀ4ενκαλίων 

καὶ ᾿Επιμηθεὺς Προμηθέως καὶ Κλυμένης. 9418, 

1. 

Προσπάλτιος. Εὐθύφρων ὁ Πφροσπάλτιος. 199, 
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13. (Stephanus Byrantlus: Πρόσπαλτα, δῆμος ᾿Ακα- 
µαντίδος φυλῆς' ὁ δημότης Προσπάλτιος.) -- Εὔὕ- 

πολις ἐν Προσπαλτίοις. 928, 1. 

Πρύτανις. 4υκοῦργος κατὰ Σιμωνίδην Πφοτάνιδος 

υἱός, Εὐνόμου δὲ ἀδείφός. 931, 3ῦ--3ῦ. — Εὐρυ- 
πῶν, οὗ Πρύτανις, οὗ Εὔνομος, οὗ Πολυδέκτης 
καὶ 4νυκοῦργος. 901, 41- 403. 

Πραταγόρας Ρετεοπα dialogi, qui ἱπεοτρίίης Πρωτα- 

Ἰόρας. 758, 18. 27. 80, 32. 90, 8. 819, 16. 50. -- 

οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν. 1398, 9. --- Πρωταγόρας 

ὁ Αβδηρίτης, 153 b. 5. 531b, 0. -- Πρωταγόρας 
᾿ρτέμωνος, Αβδηρίτης. 938, 13-33. -- ὁ Θεοδώρου 
ἑταῖρος Πρωταγόρας. 9, 38. -- Πρωταγόρου 

µαθητὴς Πρό δικος. 938, 30. -- τῶν Πρωταγό- 
ρου μαθητῶν ᾽Αντίμοιρος εὐδοχιμεῖ μάλιστα. 106, 21. -- 

Σοφιστὴν ὀνομάζουσι τὸν Πρωταγόφαν. 19119, 31. -- 
Πρωταγόρας καταλύει παρὰ Καλλία τῷ Ἱππονίκου. 
154, 41. — οἶδα ἄνδρα ἕνα Πρωταγόραν πλείω 

χρήματα κτη σύµενον ἀπὸ τς αὐτοῦ σοφίας ἢ Φει- 

δίαν τε καὶ ἄλλους δέκα τῶν ἀνδριαντοποιῶν. 5058, 
90-39. -- Πρωταγόρας ἄρα ὅλην τὴν "Ελλάδα 
ἐλάνθανε διαφθείρων τοὺς συγγιγνοµένους καὶ µοχ- 

Δηροτέρους ἀποπέμπων ἢ παρελάμβανε πλέον ἢ τετ- 
ταράκοντα ἔτη; οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἀποθανεῖν ἐγγὺς καὶ 
ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονότα, τεεταράκοντα δὲ ἐν τῇ 
τέχνη ὄντα" καὶ ἐν ἅπανει τῷ χρόνῳ τούτῳ ἔει εἰς 
τὴν ἡμέραν ταυτηνὶ εὐδοχιμῶν οὐδὲν πέπανται. 305 ἡ, 
34-40. — τὸν τρόπον τῆς πράξεως τοῦ μισθοῦ τοι- 

οὔτον πεποίηµαι Protagoras loquitur). ἐπειδὰν γάρ 
εις παρ ἐμοῦ µάθῃ, ἐὰν μὶν βούληται, ἀποδέδωκεν 
ὃ ἐγὼ πράττοµαι ἀργύριον" ἐὰν δὲ µή, ἐῑθὼν εἰς 
Ἱερόν, ὀμόσας, ὅσου ἂν φῇ ἄξια εἶναι τὰ µαθήµατα, 
τοσοῦτον κατέθηκεν. 1611, 10-14. — ἴσειν οὐδέποτ) 
οὐδέν, ἀεὶ δὲ γίνεται. καὶ περὶ τούτου πάντες ἑξῆς 
οἱ σοφοὶ πλὴν Παρμενίδου ξυμφέρεσθον, Πρωταγό- 

ρας τε καὶ Ηράκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς. 48, 33 -- 
30. -- Πρωταγόρας φησί που πάντων χρημάτων 
µέτρον ἄνθρωπον εἶναι, τῶν μὲν ὄντων, ας ἔσει, 
τῶν δὲ μὴ ὄντων, ὡς οὖκ ἴσειν. Τὰ, 18--41. 70, 14 
--15. 1860, 20 — 18, 9. — ἐγὼ κριτὴς κατὰ τὸν 
Πρωταγόραν τῶν τε ὄντιον ἐμοί, ὡς ἔστι, καὶ τῶν 
μὴ ὄντων, ὡς οὐκ ἴστιν. Ἴ8.. 3 -- 79, 3. --ἡ 

Πρωταγόφρου ἀλήθεια. Ἴ9, 4 -- 70b, 94. 84, 15. 
1869, 42 — 181, 9. 1890, 15. 17. 898), 13 --ἴδ. 

904, 36 --38. 
Πρωταγόρειοε, οἱ. 898, 30. 

Πρωταγόρειος, αι, ον. ὁ Πφωταγόφειος μῦθος. 
8, 18. -- εὐ Πρωταγόρειον µέερον. 70b, 41. 

— τὸ Πρωταγόρειον δόγμα. 8918, 32. — τὰ 
Πραωταγόφρεια δόγματα. 5198, 37. 898, 11. 11. 
— Πρωταγόφεια ὀνόματα. 843, Ὁ. -- τὰ Πρω- 
ταγόρεια περί τε πάλης καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. 114, 
41. οἱ, Βἰος. Laeri. ΙΧ. ὅδ. 
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Πρώταρχος, persona dialogt, qui inseribitur Φίληβος. 

— ὦ παῖ Καλλίου (Protarehus αρροϊαίατ). 9803, 
13, 

Πραωτεύς. 44b, 1. -- Πρωτεύς, ὁ Αἡύπτιος σο- 
φιστής. 143, 31. -- Οὐκ ἀφετέος εἶ, ὥσπερ ὁ Πρω- 
τεύς, πρὶν ἂν εἴπης. 8, 10. — ἀτειμῶς ὥσπερ ὁ 
Πρωτεὺς παντοδαπὺς γένει σερεφόµενος ἄνω καὶ 
κάτω. 39608, 8. 

Πτελεόν. (Uom.) 943, 16. 

Πτέρως. ἀθάνατοι Πτέρωτα καλοῦσι τὸν "Έρωτα. 
8048, 29. 

Πτολεμαῖος. 948, 4. -- Πεολεμαῖος ὁ ῥέγας ἐν 

ὅ΄ Γεωγραφουµένων. 998, 18. -- Πτολεμαῖος ὁ 
μέγας ἐν ἕ τῶν γεωγραφικῶν ὑφηγήσεων. 945, 35. 
— Πτολεμαῖος (ἐν τοῖς ἁρμονικοῖς). 93919, οτ. 

Πυθαγόρας. 0018, 34. 9008, 5. 9348, 7. 900, 34. -- 

Πυθαγόρας Μνησάρχον δακτυλιογλύφου, ΊΤνῤῥη- 

ός. 97b, 38 — 938, 9. -- Πυθαγόρου τὸ χρυσᾶ 
ἔπη. 998, 4. 

Πνθαγόρειοι, οἳ. 903 h, 38. 807, 19. 8981, 38. 919, 

45. 9198, 19. 9146, 99. 937 b, 4. — αἳ πύλεις οὗ 
οἱ Πν θαγόρειοι διέτριβον, ὁ Κρότων καὶ τὸ Με- 

ταπόντιον. 9198, 12. — ἡ τῶν Πνυθαγορείων 
συµφοφά. 8948, 84, — ᾽Αλκμαίων ὁ Πυ 9 αγόρειος. 
9180, 42. -- Πνθαγόφειος ὁ Ἐμπεδοκ]ῆς. 949), 
Ἱ. — Πυθοκλεδης Πυθαγόρειοφ. 9/8, 16. -- 
Τίμαιος, φιλόσοφος Πυθαγόρειος. 93468, 58. -- 
Φιλόλαος Πυθαγόρειος. 8989, 48. 30. 

Πυθαγόφειος, α, ον. Πυθαγόρειος τρύπος. τοῦ 

βίου. 5934, 36. -- ὁ Πνυθδαγόρειος λόγος. 913 ν, 33. 
Πυθαγορικός, ἤ, ὁν. τὸν Πυθδαγορικὸν τρόπον. 

91618, 30. 
Πυθία, ἡ. 19, 90. 47, 350. 507 b. 13. 684, 35, 916, 

9. -- τὖ τῆς Πυθίας γράμμα. 6190, 38. 
Πυθιὰς νίκη. 633, 8. 
Πυθικός, ἡ, όν. ὁ Πυθικὺς νομοθέτης. 5456, 37. 

Πύθιος, ὁ. 990, 1. — οἳ τοῦ Πυθίου ᾽Απόλλωνος 
νόμοι. 5310, 16. 

Πνθόδωρος, persona dialogi, qui inseribitur Γαρμε- 
vione -- Πνυθόδωρός εις Ζήνωνος ἑταῖρος. Ἰδἳ, 
14. -- Πυθδόδωρος, Ζήνωνος ἀκροατής. 9/8, 30. 
— καταλύειν αὐτοὺς (Ῥατπιοπίάσπι οἱ Ζεποποιι) ἔφη 
παρὰ τῷ Πυθοδώρῳ ἐκτὺς τείχους ἐν Κεραμεικῷ. 
751b, 18. -- Πυθδόδωρος ὁ Ἰσολόχου Ζήνωνι ἕκα- 
τὸν μνᾶς τελέσας σοφόᾳ τε καὶ ἐἑλλόγιμος γέγονεν. 
3501, 72 0. 

Πυθοῖ. 93258, 32. 363, 32. — ὁ ἐν Πν δοἳ νεώς. 
926, 51. --- τὸ ΙΤν99οἵ τοῦ Θεοῦ τέµενος. 8641, Τ. 

Πυθοκλείδης. μουσικὴν πρόσχημα ἐποιήσατο, μέγας 
ὢν σοφιστής, Πνθ οκλείδης ὁ Κεῖος. 157, 41 --1δ. 
— λέγεται πολλοῖς καὶ σοφοῖς συγγεγονέναι (Ῥοπίο]εε), 
καὶ Πυθοκλείδῃ καὶ Αναξαγόρᾳ καὶ «άμωνι, 390, 

4-54, -- Πυθοκλείδης μονυσικὸς ἦν, τῆς σεμνῆς 
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αουσικῆς διδάσκαλος, καὶ Πνθαγόρειος, οὗ µαθητὴς 
᾽Αγαθοκλῆς. 9/8, 185-- ΙΠ. 

Πυ θοκλῆς. Φαϊδρος ὁ Πυθοκλέους ΠΜυῤῥινούσιος, 
804, 0. 

Πυθόχρηστοι. 9448, 38 -- 50, 

Πυθώδε. 6858, 26. 

Πύθων. τὸν ἐγγασερίμανειν νῦν τοὶς Πύθωνά φα- 
σιν. 9098, 30. 

Πυλαία, Κρατῖνο Πυλαίᾳ. 93980, 40, 958), 37. 

96058, 9. 
Πυριλάμπης. ὁ Πνριλάμπους («ῆμος). 3944, 7. 

916, 35. -- ὁ Πυριλάμπονς νεανίας. 944, 18. -- 

Πυριλάμπους τοῦ ἈΧαρμίδου {μητρόθεν) θείον 

οὐδεὶς τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ λέγεται καλλίων καὶ μείζων 

ἀνὴρ δόξαι εἶναι, ὁσάκις ἐκεῖνος ἢ παρὰ µέγαν βασι- 

λέα ἢ παρὰ ἄλλον τινὰ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πρεσβεύων 
ἀφίκετο. 3418, 13 -- 15. 

Πνρι]λάμπης, Αντιφῶντος υἱόρ, ᾽Αντιφῶντος πατήρ. 
δι, 1ο. 50. 

Πυρόεες (ἀστήρ). Τ0{, 45. var. leet. 

Πυριφλεγέθων ποταμός. ὅθὲ, 1. 9. 19. 80. 

Πύῤῥα, «ΓΠευκαλίων καὶ Πύῤῥα, 1068, 34. — Πύῤῥα 
Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας. 9418, 19. -- «ευκαλίωνος 

καὶ Πύῤῥας, ὡς δέ τινες, «Ιιὸς καὶ Πύῤῥας, Ελ- 
λην. 960, 8. 9. 

Πῶώλος persona dialogi, qui inscribitur Γοργίας. — 

Πῶλος ὁ ᾽Ακραγανεῖνος. 03, 17. -- Πῶλος ὅδε 
νέος ἐσεὶ καὶ ὀξύς. 9948, 19. ο, 22018, 4. -- Άνα- 

ἑαγόρειος ἦν τῇ προαιρέσει ὁ Πῶλος. 908, Ἰ. -- 

Αικύμνιος Πώλου διδάσκαλος. 900, 18. -- τὰ δὲ 

Πώλου πῶς φράσοµεν αὖ μουσεῖα Ἰόγων, ὃς διπλα- 

σιολογίαν καὶ γγωμολογίαν καὶ εἰκονολογίαν, ὀνομάεων 

τε 4ικυμνιείων ἃ ἐκείνῳ ἐδωρήσατο πρὸς ποίησιν εὐε- 
πείας; 853, 124. -- Πώλου σύγγραμμα. 3920 Ἡ, 37. 

᾿Ῥαδάμανθυς. Ζεὺς ἐποιήσατο δικαστὰρ τῶν τετε]ευτη- 
κότων υἱεῖς αὐτοῦ, δύο ἐκ τῆς Ασίας, ἸΜίνω τε καὶ 

Ῥαδάμανθουν, 9518, 1 --10. 36. 9598, 14-14. -- 

Ῥαδάμανθυς ὁ Μίνω ἀδεἷφός. 58, 19. -- Μίνως 

καὶ Ῥαδάμανθυς, 3438, 35. 8628, 97. -- Ῥαδά- 

µανθυς καὶ Μίνως, οἱ «ιὸς καὶ Ἐὐρώπης παῖδες. 

4188, 40 -- 420, 20. — ἡ Ῥαδαμάνθυος 1εγο- 

µένη κρίσις τῶν δικῶν. 0848, Τ--33. — Ῥαδαμάν- 
Θνος ὄρκος. 8980, 34 --ᾱ]. 6, Lenob. V. 84. 

Ῥαμνοῦς, δῆμος Αἰαντίδος. 994, 6. 

Ῥαμνούσιος. ᾽Ανειφῶν ὁ Ῥαμνούσιοφ. 378, 38. 

Ῥέα, ἡ. 19490, 19-81. 19), 9. 86008, 39. 
Ῥῆσους. Hom.) 891 b, 20. 
Ῥοδία, ἡ 4ύκωνος γυνή. 894, 3. 
Ῥόδιοι, οἳ. 9158, 90. 

Ῥοδίος. (Ἠοπι,) 89 b, 95. 
Ῥόδος, ἡ. ὁ ἐν Ῥόδῳ κολοσσός. 845), 19. 
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Ῥωμαῖοι. 994, 13. 935. 31. — Βιργίλιος ὁ Ῥωμαῖος 
ποιητής. 9609 8, 14. 

Ῥάμη. 9633, 6. 

Σάΐς, ἡ μεγίστη πόλις τοῦ Σαϊτικοῦ νοµοῦ. 06], 14. 

8470, 4--8. 
Σαἴτης ὁ βασιλεύς. 947, 44. 49. -- ὁ Σαἴκης νομός. 

947, 40. 

Σαἰτικός, ή, όν. ἔσει τις κατ Αἴγυπτον ἐν τῷ ἀέλτα 

Σαἴτικὺς ἐπικαλούμενος νοµός. 706), 8-14. 
Σαλαμίνιοι, 895, 30. --- ων ὁ Σαλαμίένιος. 

179, 1. 
Σαλαμίς. 17B, 1. 10. -- Σαλαμίς, νῆσος πρὸς τῇ 

᾽Αεεικῇ καὶ πόλις. 918), 57. 938, 17. -- Σαλαμὶς 

ἡ Εὐρυσάκους πατρίρ. 9394838, 14, — οἱ περὶ Σαλα- 

μῖνα »αυμαχήσαντες καὶ νικήσαντες, 380, 33. -- οἱ 

ἐν Σαλαμῖνι ναυµαχήσαντες. 9800, 3. -- ἡ ἐν Σα- 
λαμῖνιε ναυμαχία. 0158, 33. — ἡ περ Σαλαμῖνα 

φαυμαχία, ὅ19 8, 18, 98. --- τὸ Σαλαμῖνι τρόπαιον. 

38ο, 3. 
Σαλμωνεύς. Αἰδλου καὶ Ἴφιδος Σαλμωνεύς, Σα]- 

µωνέως δὲ καὶ Αλκιδίκης Τνρώ. 900, 14. 
Σαμβήθη, Σίβυλλα, Χαλδαία ἢ ̓ Εβραία. 903, 38-09. 
Σάμιος, α, ον. Θεόδωρος ὁ Σάμιος. 306, 33. -- 

Γλαῦκος Σάμιος. 896, 40. -- ἡ Σαμία Σίβυλλα, 
Φυτώ. 90380, 11. 

Σαμοθράκη. 9411, 20. 

Σάμος. 9378, 7. 89. 41. 

Σαννίων ὁ καλός, μετὰ Θρασύλλου σερατευόµενος εὐθὺ 

Ἐφέσου καὶ Ἰωνίας. 6330, 38. 

Σαννυρίων ἐν Γέλωτι. 893, 43. 

Σαπφὼ ἡ καλή. Τ9τ, 14. -- Σαπφώ, λυρικὴ ποιή- 
τρια, Σκαμανδρωνύμου, ἸΜνειληναία. 963, 10. 

Σάραµμβος ὁ κάπηϊος (οἶνον παρασκευάζων). 3488, 38. 
Σαρδάνιον. 3958, 33, 9958, 40 -- 926, 41. 
Σάρδεις πόλις ἀνδίας. 9198, 45. 938, 10, 948), 99, 

Σαρδώ, ἡ Τυῤῥηνοῦ γυνή. 9480, 38. 

Σαρδ ώ, ἡ νῆσος. 908, 27. 926, 5. 38. 9480, 40. 
Σαρπηδών. (Ηοπα.) 441, 33. 

Σατυρικός, ἥν ὁν. Σατνυρικός τις Θίασος. 4098, 43. 
— τὸ Σαευρικὸν δρᾶμα. 1918, 9. — Σοφοκλῆς ἐν 

᾽Αμϕιαράφ Σατυρικῷ. 964, 34. 
Σάτνροι, οἱ. 303, 19. 6968, 14. 791, 19. 915, 90. 

9600, 13 --16. -- νῆσοι Σατύρων. 945, 3Τ. -- 

Σατύρον τις ὑβρισεοῦ δορά. 91, 90. ---ὁ Σάτυ- 
ρος ὁ ἸΜαρσύας. 88, 30. -- Σάτυρος καλεῖαι ὁ 
Σωκράτης. 888, 38. 

Σάτνφρος, Ἱπποκράτους παῖρᾳ. 1548, 30. 
Σανρομάειδες. 6018, 49. 622b, 6. : 
Σεθρωΐτης. ὁ Σεθρωῖτης νομός. 941, 36. 
Σειληνικός, ή, ὀν. τὸ Σειληνικὸν δφᾶμα, 7918, 9. 
Σειληνοί. 6368, 14. 788, 341. 701, 19. 38, 9608, 10 

-44. -- ὁ ἐγλυμμένος Σειληνός. 7888, 46. 
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Σεερή». 9380, 3δ. -- -αἳ Σειρῆνες. 1950, 3. 5980, 
30, 7881, 94. 807), 44. | 

Σεληναῖος, α, ο». τὰ Σεληναῖα ὄρη. 9478, 48. 948, 
44. 

Σελήνη, ἡ. 437 b, 4. 699, 38. 40. 99, 8. 
Σεµέλη, ή. 938, 98. 
Σερίφιοι. 9958, 30. -- τὸ τοῦ Θεμιστοκλέους εὖ ἔχει, 

ὃς τῷ Σεριφίῳφ λοιδορουμένῳ καὶ λέγονει ὅτι οὐ δύ 

αὐτὸν ἁλλὰ διὰ τὴν πόλιν εὐδοκιμοῖ, ἀπεκρίνατο ὅτι 
οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὢν ὀνομαστὺς ἐγένετο, οὔτ) 
ἐκεῖνος ᾽ἀθηναῖος. 4939380, 34 --4. 

Σέριφος νῆσος µία τῶν Κυκλάδων καὶ πόλις ἐν αὐτῇ. 
90509, 59. 

Σηλυμµβριανός. 'Ἡρόδικος ὁ Σηλυμβφιανύς. 157, 10. 
900, 35. 34, 9398), 34. 9618, 30. 

Σίβυλλα. 804, 30. -- Σίβυλλα χρποµωδός. δί, Ἡ. 
— Σέβνλλαι δέκα. 9693, 38 -- 90380, 36. 

Σίγειον. 998, 45. 
Σεὸ ώνιος. τὸ τοῦ Σιδωνίον (Cadmi) µυθοἱόγημα. 

559, 46. 
Σικανία. 998, 33. 

Σεκελία. δε, 39. 691, 35, 384, 104. 05, 59. 54 

8. 819, 90. 8198, 44. 8428, 31. 8881, 6. 885, 19. 
83Η, 48. 8Η, 18. 44. 818, 39. 8490, 81, 843, 
40. 8498, 5. 14, 30, 8Η, 58. 43. 815, 5. 90. 30. 

810), 38. 32. 41. 8160, 27. 99. 37. 8468, 4. 8491 

0. 48. 5008, 38. 8ο 8, 19. 15. 809, 8, 18. 941. 

852b, 6. 30. 8098, 17. 858, 3. 8088, 3. 875, 5. 
1. 34. 9198, Β. 11. 9948, 54-33. 9930, 0. 937, 40. 
9038, 35, 9100, 1. 5. 7. 9008, 5. 908, 17. -- ὁ 
κατὰ Σικελίαν πορθµός. 9668, 21, 33. -- το Σι- 
κελίᾳ legendum Κιλικία 903, 1. 

Σικελικός, ἦν όν. 91980, 6. 10. -- ὁ Σικελικὸς βίος. 

840, 93. — ὁ Σικελικὸς νόμος. 507, 45. -- ἡ ὀψο- 
ποία ἡ Σικελική. 318ὺ, 3. — Σεκελικὴ ποι- 
κιλία ὄψου. 4048, 4. -- Σικελικὰ χώνια, λινᾶ. 

808), 8. 
Σικελιῶται. 8198, 7. 89868, 44. 8Η, 6. 8Η, 4. 

853, 35. 815, 30. 34. 87Η, 1. 
Σικελὸς ὁ βασιλεύσας Αὐσόνων, 93248, 84. 
Σικελός, ή, όν. Σικελός τις ἀνήρ. 298, 15. 9491, 10. 

— Σιεκελαὶ Μοῦσαι, 199, 1. Βἰρηϊβεαίας Ἐπιροάοεῖος 
Acrigeutinus. ο, Βἰηροίας iu Aristot. Phys. L. ρ. 11. 

Σικυώνεορ. Μένανδρος Σικνωνίῳ. 9098, 47. 

Ζιεµµίας persona dlalogi, qui ἰηκογίμίέας Φαίδων. -- 

γεγραμµένος ἐστὶν (ὁ Κέβης ) ἐν τοῖς Σωκρατείοις 1ό- 
Ίοις μετὰ Σιµμίον Σωκράήτει διαλεγόµενος ἐν τῷ 
περὶ ψυχῆς λόγῳ. 808), 10-12. — εἰς κεκόµικεν ἐπ 
αὐτὸ τοῦτο (αἁ liherandum Soeratem) ἀργύριον 
Ἱκανόν, Σιμμίας ὁ Θηβαῖος. 93488, 14. -- Σεμμίας 
ὁ Θηβαῖος, παρὼν τῷ Σωκράτους Θανάτῳ, 84, 43. 

Ρος. Lasrt. Ἡ. 194. -- ὦ ξίνε Θηβαῖε (Βπωπιίας 
appellatur). 46Η, 34. — ἂρ οὐἕ ὕταν Σιµµίαν 

Σωκράτους φῆν µείζω εἶναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, 
λέγεις τότ᾽ εἶναι ἐν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφύτερα, καὶ µέ- 
γεῦος καὶ σµικρότητα; οἳ, 38 — 51b, 1. — Θεός 

Υ΄ εἶ περὶ τοὺς λόγους, ὦ Φαϊδρε, καὶ ἀτεχνῶς Θαυ- 
µάσιος. οἶμαι γὰρ ἐγὼ (Βοεταίου loquitur) τῶν ἐπὶ 
τοῦ σοῦ βίου γεγονότων µηδένα πλείους ἢ οἳ πεποιη- 
κέναι γεγενῆσθαι ἦτοι αὐτὸν λέγοντα ἢ ἄλλους ἑνί γε 
τῷ τρόπῳ προσαναγκάζονεα. Σιεµµίαν Θηβαῖον 

ἐξαιρώ λόγου’ τῶν δὲ ἄλλων πάμπολυ κρατεῖφ. 84), 
19-34, 

Σιµόεις, ὁ, 166, 40. 8899, 5. 
Σιμπλίκιος. 948, 14. 

Σιμωνίδης. 127, 6. 166, 22 160, 40. 409, 43 423b. 

30, 49810, 3. απ. 90, 34. 832. 99. 9396, 90. 997, 
30. — Προδίκου πολίτης ὁ Σιμωνίδης. 166, 3Τ. - 
ἀκόλαστον ἄν τινα λέγοι Σεμωγνίδην Πρόδικος καὶ 

οὐδαμῶς Κεῖον. 1607, 90. -- Σιμωνίδην τὸν Κεῖον 

«Ίππαρχος ὁ Πεισισεράτον) ἀεὶ περὶ αὐτὸν εἶχε, µε- 
γάλοις μισθοῖς καὶ δώροις πείθων. 3Τ8, 950. -- καὶ 

περὶ Ἱέρωνος ὄξαν διαλέγωνται ἄνθρωποι καὶ Παν- 
σανίον τοῦ Πακεδαιμονίου, χαίρουσι τὴν Σεμωνίδου 

ξυνουσίαν παραφέροντες, ἅ τε ἔπραξε καὶ εἶπε ποὺς 
αὐτούς. 898, 98-30. -- Ἐκ τῶν Σιμωνίδου τοῦ 
Κείου πφὺς Σκόπαν τὸν Κφέοντος Θεοσαλόν. 176. -- 

Σιμµμωνίδου σκόλιον. 90608, Ἱ-- 13. --- Simonide- 

εἱρπίθοατί videtur etiam 437 b, 30. οἱ 487, 34. Couſ. 
Aristot. Rhet. Ἡ. 16. 

Σίσόυφος. 33, Τ. 903, 39. -- Σισύφου πέτρος ἀνήνν- 
τος. 863, ϐ. -- Γλαῦκος ὁ Σισύφου καὶ Μερόπης. 
908, 47. 

Σίσυφος, persona ἀἰα]ορί, qui Ιπκοτὴμίίατ Σίσυφος. — 

Σίσυφος, εὔβονίος εἷς τῶν Φαρσαλίων. 813, 8. 14. 

Σκαμάνδριος, ὁ Ἕκτορος υἱός. {89 8, 40. 190, 1. 7. 
19, 36. Οομ[. Αστυάναξ. 

Σκάμανδρος ποταμός. 160, 39. 1890, 34. 38. 899, 1. 

Σκαμανδρώνυμος ἍΜντιληναῖος, Σαπφοῦς πατήρ. 

965, 10, 

Σκείρων. δ8, 13, 

Σκέλλτος ὁ ᾽Αριοτοκράτονς πατήρ. 920 8, 89. 

Σκεράς, ἡ Σκερὰς Αθηνᾶ. 943, 6. 
Σκέρος ἑορτή ᾽θήνησιν. 9193, 6. 

Σκιροφοριὼν μήν. 943, 5. 

Σκύόπας ὁ Ἀρέοντος υἱὸς τοῦ Θεσσαλοῦ. 166, 3. — 
Ἐκ τῶν Σιμµωνίδου πρὸς Σκόπαν. 170. 

Σκοτοῦσσα πόλις Θεσσαλίας. 926, 43. 

Σκύδαι, 118), at. πτ. 9984 ὃν, 43. 39, 38. 547, 40. 
44. 930, 99. -- Σκύθαι οἱ νομάδες. 878), 40. 

5τ9, 10, 91. -- ol Σκύθδαι ἱππεῖς λέγονται οὐχ ἧτ- 
τον φεύγοντες ἢ διώκοντες µάχεσθαι. 356, 30. 33. 
-- ὁ Σκυθ ὤν νύµας. 6/78, 3. 

Σκύθης ἀνήρ. 879, 33. -- Ἀνάχαρις ὁ Σκέθδης. 
531, 50, 

Σκυθία. 9318, 89. 
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Σκυθική, ἡ. τὸ θυμοειδὲς τῶν κατὰ τὴν Σκυθικήν. 
40τ, 5. 

Σκύθινος. ᾽Ανακρέων Σκυθίνου ἢ Παρθενίου Τή- 
τος. 9600, 195. 

Σκύλλα, ἡ. 526b, 13. 8180, 37. 8616, 39. 901, 8. 

9668, 10-53, 

Σμικρίων. Χαἴρε, ὦ ξένε 4θηναῖε, υἱὲ Σμικρίωνος, 
Ἑρμόγενες (appellatio βοια). 301, 31. 

Σμυρναῖοι. 8018, 18. 

Σύόλοι, πόλις Κιλικίας. 99318, 14. 

Σόλων. 65), 20. 3548, 45. 350, 99. 506, 14. 5841, 99. 
693, 30, Ἴ0δυ, 33, 744, 85. 745, 3. 746, 30. 
8070, 5. 817, 11. 8901, 59. 839), 1. 895, 35. 
904, 58. 90918, 24. 937 h, 6-17. 841. 9939, 38. 9417, 

113. 90980, 18. 966, 94. -- Σόλων ὁ Αθηναῖος. 1678, 
φᾳ, — Σόλων ᾿Αθηναίων νομοθέτης. 964, 50. -- 
Σόλων τίµιος διὰ τὴν τῶν νόμων γέννησιν. 78958, 
30. -- ὁ τῶν ἑπτὰ ἄοφώτατος Σόλων. Ἴ06, 10 -- 

708. 30. — Σόλων, ποιηεής. 340, 94. 3Η 0, 9. -- 
τά τε ἄλλα σοφώτατος Σόλων καὶ κατὰ τὴν ποίησιν 
αὖ τῶν ποιητῶν πάντων ἐλευθεριώτατος. 706, 38 -- 40. 
— τὰ Σόλωνος ποιήματα. 0, 30. 36. — τὰ Σό- 

λωνος ἐλεγεῖα. 89638, 36. -- Σόλων Ἐλεγείαις 
967b, 30. — κατὰ τὸ Σόλωνος. 608, 30. 

Σόος (Σο ῦς). ακωνικῷ ἀνδρί τῶν εὐδοκίμων καὶ 
ὄνομα ἦν Σοῦς. 199, 40. -- Προκλέους τοῦ ᾿Αριστο- 
δήμου Σόος, οὗ Εὐρυπῶν. 991, 41. 

Σουνιεύς. Εὐφρόνιος ὁ Σουνιεύς. TOb, 7. 
Σούνιον. 3938, 14. 

Σοφοκλῆς. 4990, 7. 898, 1. 51. 8938, 96. 9098 

3τ. 960, 5. 968), 19. -- Σοφοκλεῖ ποτὶ τῷ ποιητῇ 
παρεγενόµην (Cephalus loquitur) ἐρωτωμένῳ ὑπό τινος 
Πῶς, ἴφη, ὦ Σοφόκλεις, ἔχει πρὸς τάφροδίσια: 

ἔτι οἷός τ’ εἶ γυναικὶ συ}γέγνεσθαι; Καὶ ὃς, Εὐφήμει, 
ἔφη, ὦ ἄνθρωπε' ἀσμεναίτατα μέντοι αὐτὸ ἀπέφυγον, 
ὥσπερ λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπύτην ἀποφυγών. 

405, M - 422b, 3. - Σοφοκλῆς Αἴανει τῷ {οκρῷ. 
936, 36. -- ᾽Αμϕιαράῳ Σατυρικῷ. 964, 54, -- 
Ααιδάλω. 9396, 341. — Κηδαλωνι. 99098, 37. -- 
αημνίαις. 96080, 13. — Ναυπιίῳ καταπλέονει, 916, 

33. 9518 19. — Οἰδίποδι. 8808, 3. — Τρωΐλῳ. 

906, 35. 

Σπάρτη, ἡ. 547, 13. 599, 27. 610, 96. 0991, 41. 
957, 3Β. -- ακεδαίμων πρότερον Σπάρτη προσα- 
γορενομένη. 9600 8, 3. 

Σπαρτιᾶται. 547, 16. 81919, 6. 
Σπαρειάτης ἢ ακεδαιμόνιος (4υκοῦργος). 9931, 394. 
Σπαρτοί, οἱ. 939, 2. 

Σπερχειός ποταμός, 48), 1. 

Σπεύσιππος. 8988, Ἱ. Β. 857b, 841. — Speusippo tri - 
huuntur“ Οροι, qui Platonis nomen pras se ſerunt, in 
adnot. ad. 885. 

Στασῖνος. τὰ Στασίνου Κύπρια. 8998, 13. 

» 
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Στειριά, ὅῆμος Πανδιονίδος. 933, 31. 
ΖΣτειριακός, ή, ὄν. ἡ Στεειριακὴ ὁδός. ΣΤΑΝ, 4. 
Στειριεύρ. Ἐρυξίας ὁ Στειριεύς. 870, 3. 

Στέφανος. Θουκυδίδης δύο υἱεῖς ἔθρεφεν, ἸΜελησίαν 
καὶ Στέφανο», καὶ τούτους ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα 
εὖ καὶ ἐπάλαισαν κάλλιστα ᾽αθηναίων - τὸν μὲν γὰρ 
Ἀανθίᾳ ἴδωκε, τὸν δὲ Εὐδώρῳ -' ἀγαθοὺς δὲ ἄν- 
ὄφας αὐτοὺς ποιῆσαι οὐ δυνατὺᾳ ἦν. 901, 9 --19. 

807, 11-38. 

Στησίλεως, ὁ ὁπλομάχος. 3938, 19-44. 
ΖΣτησίμβροτος. οἶμαι (1ο loquitur) κάλλιστα ἀνθρώπων 

λέγειν. περὶ Ὁμήρου, ὡς οὔτε Μπερόδωρος οὔτε Στη- 
σίµβροτος ὁ Θάσιος οὔτε Γιαύκων. 3581, Ἴ--10. 

Στησίχορος. 0258, 36. 80038, 15-34. 8961, 40 --ᾖ8. 
— Στησίχορος, ὁ Εὐφήμου, Ἰμεφαῖος. 808, 10. 
— ὁ Στεησιχόρου τοῦ μελοποιοῦ ἐν Ἱέρᾳ τάφος ἐξ 
ὀκεὼ γωνιῶν συνέκειτο, ὅθεν 

Στησίχοφος λέγεταί τις τῶν ἀσεραγάλων πτῶσις - Στη- 

σίχορος ὁ σηµαίνων τὴν ὀκτάδα, 9398, 320 --33. 
Στείλβων (ἀστήρ). Τ08, 34. νατ. leet. 
Στράβων, ὁ γεωγράφος. 903, 47. 
Στράττις 4ημνοπέδᾳ. 9258, 30, -- Σεράττις Πο- 

ταµίοις. 903, 45. 

Σερατόνικος (ὁ κιθαρῳδός). ἡ Στρατονίκου ἐπί- 
δειξις, ἀνδρὺς σοφοῦ, πολλά τε καὶ καὶὰ ἐπιδεικνυ- 

µένου πράγματα καὶ λόγω καὶ ἔργῳ. 819, 5. Cout. 
Aelian. V. Ἡ. XIV. 14. 

Στύγιος, α, ον. ὁ Στύγιος ποταμός. 06), 5. 
Στύξ, ἡ ἀίμνη. 068, 6. — Σεύγες. 416b, 18. 
Στωῖκοί, οἱ. 999, 41. 
Συρακόσιοι. 0418, 11. 8895, 30. 38. 39. 896, 39. 

89608, 38. 43. 840, 11. 8Η 8, 16. 8498, 40. 8Η, 7. 

809, 40, 85319, 4. 8681, 17. 815, 16. 94, 9991), 3. 
— ων Συρακούσιος. 807. (tit.) 966, 30. -- 
Ἑφμοκράτης Συρακούσιος. 941, 1. 

Συρακόσιος, α, ον. Συρακοσία τράπεζα, 408, 4. — 
Συρακόσιαι τράπεζαι. 881, 341. 

Συρακοῦσαι. 893, 1. 8908, Τ. 39. 30. 896, 31. 898), 

16. 810, 8. 8Η, 38, 4. 8Η, 18. 849, 19, 46, 
8Η, 48. 8108, 18. 8416, 5. 53. 809, 4. 883h, 39. 

807. ui. 968, 139. 
Συρία, ἱκανῶς κεκτηµένη τὸ κάλλος τῆς θερινῆς ώρας. 

704, 90. 
Σύριος, α, ον. Σύριος νομοθέτης. Τ01, 30. — Φερε- 

κύδης ὁ Σύριος. 9318, 38. 
Σφαγία (Σχρακεηρία), ᾗ. 9808, 40. 
Σφήττιος. 4νσανίας ὁ Σφήττιορ. 18, 41. — Χαιρε- 

φῶν ὁ φήττιος, 89338, 20. 

Σωκράτειος. οἳ Σωκράτειοι λόγοι. 8088, 40. 

Σωκράτης, persona dialogorum οπηίαπα, praeter Λό- 

µους οἱ Ἐπινομίδα. 840), 3-24. 99138, 24-38. — 

Σωκράτης νεώτερος μὲν Θεμιστοκλέους, σύγχρονος 
δὲ Περικλέους. 901, 48. -- Σωκράτους γένος. 8188, 

J 
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39--20. -- Σωκράτους πατὴρ Σωφφρονίσκος. 1478, 

40, -- Σωκράτης ὁ Σωφρονίσκου. 3548, 6. 891, 
90, -- ὦ παῖ Σωφρονίσκου (Βοοταίος appellatur). 394, 
44. — εἶτα οὐκ ἀκήκοας, ὡς ἐγώ (Βοεταίοκ loquitur) 
εἰμι υἱὸς µαίας µάλα γενναίας τε καὶ βλοσυφᾶς, Φαι- 

φαρέτης. 72b, 40--4π. -- Σωκράτης, ὁ Σαωφρονί- 

ακου καὶ Φαιναρέτης. 398, 5. — ὁ Σωκράτους 
πρόγονος «αίδαλος. 68, 8. 35418, 7. 893, 39. -- 
Σωκράτης ὁ ᾽Αλωπεκῆθεν. 301, 43. -- Σωκράτης 
Ανσιμόχου δημότης. 301, 38. 40. 35880, 22. — Σω- 

κράτονᾳ ὠδελφὸς ὁμομήεριος Πατροκλῆς. 147h, 37. 
— ἡ Σωκράτους γυνὴ Ἐανθίππη. 310, 33. -- 
Σωκράτει υἱεῖς εἰσὶ τρεῖς, εἷς μὲν µειράκιον ἤδη, 
δύο δὲ παιδία. 180, T. — Σωκράτει ἀποθνήσκονει 
δύο υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας. 57 h, 34. -- 
ΖΣιμµµίας Σωκράτους μείζων. 58, 40. — οὐκ ἔστει 
καλός (Theaetetus), προσέοικε δὲ σοὶ Soerati) τήν τε 
σιµότητα καὶ τὸ ἴξω τῶν ὀμμάτων. 70, 16. -- Σωῶ- 

κφάτης ὁμοιόατος τό τε εἶδος καὶ τἆλλα τῇ πλατεία 
»άρχῃ τῇ θαλαττία. 399, 8δ. -- Σωκράτης Μαρσύα 
ἴοικε τῷ Σατύρῳ. 88, 35. (78868, 17.) — ἔφη οἱ 
Σωκρφάτην ἐντυχεῖν λελουμένον τε καὶ τὰς βλαύτας 
ὑποδεδεμένον, ἃ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει. TTO, 35 -- 33. 
- Σωκράτης ἀνυπόδητος ἀεί. 798, 33. -- Σω- 

κράτης ἐσεὶ περὶ τὴν ἀσθένειαν τὴν τῆς ὄτραγγου- 
ρίας. 8060, 4. 5. — Σωκράτης ἐκ τοῦ ἄσεεος οὔτ' 
εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀποδημῶν, οὔτ) ἴξω τείχους τὸ πα- 
ράπων ἐξιών. Τ90, Β. -- Σωκράτης οὔτ ἐπὶ θεω- 
ρίαν πώποτε ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθεν [ὅτι μὴ ἅἄπαξ εἰς 
Ἰσθμόν], οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ µή ποι οτρατευσύ- 
µενορ. 38, 16. -- Σωκράτης ἐν Ποτιδαίᾳ καὶ ἐν 
᾽Αμϕιπύλει καὶ ἐπὶ «Ὑη]ίῳ ἐκιδύνενεν. 158, 98. --- 
Σωκράτης μετὰ άχητος συνδιεκινδύνευσεν. 355, 
38. — Σωκράτης ἐν τῇ ὠπὺ «ηλίου φυγῇ µιτὰ 
Αάχητος ξυνανεχώρει. 3088, 10. -- Εγώ (Ἀοεταίος 
loquitur] ἄλλην μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε ἠρξα ἐν 
τῇ πόλει, ἐβούλευσα δέ. καὶ ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ Αν- 

τιοχὶς πρυτανεύουσα, ὅτε ἐμεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς 

τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβούλεσθε 

ἀθρόους κρίνειν παρανόμως. τότ ἐγὼ μόνος τῶν πρυ- 
τάνεων ἠναντιώθην ἡμῖν μηδὶν ποιἐῖν παρὰ τοὺς νό- 
µους καὶ ἐνανεία ἐψηφισάμην. καὶ ταῦτα μὲν ἦν ὅημο- 
κρατουµένης τῆς πόλεως. 17, 30--43. { Ποῦ οἱ πρώην 

δέκα στρατηγοί; ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν οὐκ ἐπηρύμην τὴν γνώμην: 
οὐ γὰρ ἐφαίνετό µοι σεμνὺν µαινοµένω δήμῳ συνεξάρ- 
τει. 86{ 8, 19-14.) ΟΙ. Χοπορι. Hellen. Ι. 7, 15. 
— ᾿Ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ µε- 
ταπεμψάµενοί µε πέµπτον αὐτὸν εἰς τὴν Θόλον προσ- 
έταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνο άέοντα τὺν Σαλαμί- 
viov, ἵν ἀποθάνοι. τότε μέντοι ἐμὲ ἐκείνη ἡ ἀρχὴ 
οὐκ ἐξέπληξεν οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, αλλ ἐπειδὴ ἐκ 
τῆς Φύλου ἐξήλθομεν, οἱ μὲν τέτταρε ὤχοντο εἰς 
Ζαλαμῖνα καὶ ἤγαγον ἀέοντα, ἐγὼ δὲ) ὠχόμην ἀπιὼν 

. ᾿ . 
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οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτ ἀπέθανον, εἰ μὴ ἡ 
ἀρχὴ διὰ ταχέων κατελύθη. 17, 43 -- 17b, 15. Cont. 
Xenoph. Hellen. 1. 3, 30. -- ᾿Αρτέλαος ὁ φιλόσοφος 
τὸν Σωκράτην ἀπὸ τῆς λιθοξοϊκῆς τέχνης ἀναστήσας 
φιλοσοφία ἠγάγετο. 892, 49. -- Παρμενίδῃ ποτὶ διεξ- 

τόντι λόγους παγκάλους παρεγενόµην ἐγὼ (Βοεταίος) 
νέος ὤν, ἐχείνου µάλα δὴ τότε ὄντος πρεσβύτου. 106, 
43 --1δ. -- Κινδυνεύει οὐγ ἱκανῶς πεπαιδευκέναι 
ἐμὲ (Βοεγαίοπι) Πρόδικος 308, 16 — 18. — οὗτοι 
(Ἀσπασία καὶ Κόννος) ἐμοὶ (Βοεγα!1) δύο εἰσὶ διδά- 
σκαλοι, ὁ μὲν µουσικῆς, ἡ δὲ ῥητορικῆς. 378, 33 --35. 

(Κόννος ἐμὲ διδάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρίζειν. 136, 18.) 
— ᾽Ασπασία παρὰ Σωκφράτει πεφιλοσοφηκνῖα. 99319, 

30. -- ὁ Σωκράτους ἑκαῖρος Αλκιβιάδης. 348, 18. 

- Σωκράτης ἐρῶν ᾽Αἰκιβιάδου. 9304, 5. — οὐδέν 
φημι Soerates loquitur) ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ τὰ ἔρω- 
τικά. 772, 14. -- «Σωκράτους αἱ ἐν {υκείῳ ὅια- 
τριβαί {, 1. -- Σωκράτους ἡ εἰωθυῖα εἰρωνεία. 
4558, 93. 9018, 33. -- οἱ Σωκράτους ὄρκοι. 
8938, 3Β. — τὸ Σωκράτους δαιμόνιον,. 1, 

τα. 8ἱ, 88 - 918, 9. 68, 48 -- 64), 36. 
894, 30. -- Σωκράτης ἐν τῷ δευμωτηρίῳ ποιή- 
µατα ἐποίησεν ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ 
τὸ εἰς τὸν ᾽Απόλλω προοίµιον͵, πρότερον οὐδὲν πώποτε 

ποιήσας. 33, 5 --Ὁ. — οὐκ ἴσει σύγγραμμα Πλάτωνος 

οὐδὶν οὐδ' ἔσται, τὰ δὲ νῦν λεγόμενα Σωκράτους 
ἐσεὶ καλοῦ καὶ νέου γεγονότος. 8338, 44. — χρησμὺς 

περὶ Σωκράτους δοθεὶς Χαιρεφῶντι. 13, 90. 8938, 
4-3]. — Σωκράτους ἔπαινοι παρ ᾽Αλκιβιάδου. 

788, 398 — 790, 44. -- Σωκράτης ὑπ Αριστοφάνους 
κωμῳδούμενος. 134, 30--40. — ᾿Αρισεόξενος ἐν τῷ 
Σωκράτους βίω. 893, v. — ἀυσίας ἐν Σωκρά- 
τους ἀπολογίᾳ. 8903, 7. 17. - Ἐενοφῶν ἐν Σωκρά- 
τους ἀπολογία. 893, 8. 

Σωκράτης ὁ νεώτερος, persona dialogi qui iuseribitur 
Πολιτικός. -- Σωκράτης, ὁ Σωκράτους ὁμώννμος, 
Θκεαιτήτου ἡλικιώτης καὶ ουγγυµναστής. Τὰ, 39. 106, 
49. 9808, 5. 

Σωκρατικός, ή, ὀν. Αἰσχίνης ὁ Σωκρατικός. 99938, 
30. -- Χαιρεφῶν ὁ Σωκφατικός. 8993 ὴ, 10. — οἱ 

Σωκρατικοὶ λόγοι. 9018, 38. 

Σωσίας. πολλὰ ὀνόματα ὥσπερ εὐχόμενοι τίθενται, οἷον 
Εὐτυχίδην καὶ Σωσίαν καὶ Θεόφιλον καὶ ἄλλα πολλά. 

192. 35-33. 

Σωτήρ. τὸ τρίτον τῶ Σωτῆρι. 3408, 13. eſ. Ζεύς. 

Σωφρονίσκος ὁ Σωκράτους πατήρ. 147 B, 40. 148, 0. 

— Σωκράτης ὁ Σωφρονίσκου. 3588, 6. 80, 30. 
— ὦ παῖ Σωφρονίσκου [Βοεταίον). 3041, 44. -- 
Σωκράτης ὁ Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης. 398, 
δ. 980, 50. -- Σωφρονίσκος, 4υσιμάχου ἑταϊ- 
ρύς τε καὶ φίλος. 3548, 1. 

Ταίναρον, τὸ τῆς {ακωνικῆς ἀκρωτήριον. 930, 43. 
Ταλαός. Ἐφιφύλη ἡ Ταλαοῦ καὶ 4νσίαπης. 981, 35. 
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Τάλως. νομοφύλρκι τῷ ᾿Ραδαμάνθυῖ ἐχρῆτο ὁ Μίνως 
κατὰ τὸ ἄσευ, τὰ δὲ κατὰ εὖν ἄλλην Κρήτην τῷ 
Τάλῳ. ὁ γὰρ Τάλως τρὶς περιῄει τοῦ ἐνιαυτοῦ 

κατὰ τὰς κώµας, φυλάτεων τοὺς »όμους ἐν αὐταῖς, 

ἐν χαλκοῖς γραμματείοις ἴχων γεγραμµένους τοὺς νό- 

µους, ὅθεν χαλκοῦς ἐκλήθη. Η9Η, 55-19. — Τά- 

χως ὁ χαλκοῦς, ὃν ΄Ἡφαιστος ἐδημιούργησε Μίνῳ 
φύλακα τῆς νήσου ποιήσασθαι, ἴμψυχον ὄντα. 936, 

90-98. — Τώλως Ἠίνω καὶ ᾿Ραδαμάνθνος οδελ- 

φός, ὃς ἴνοπλος τὴν Κρήτη» περιέναι φρουρῶν ἐλέ- 
γετο. 999, 98 -- 40. 

Τάναγρα. 316, 30. 19080, 10. — 

Βοιωτίας. 908, 23. 

Τάνταλος. 1088, 1. 191h, 47. 260. 202, 20. 898, 10. 

- τὰ Ταντάλου χρήματα. Gb, 98. -- Ῥαντάλου 

δίψος. 863, 8. 
Ταρανεῖνοι. 9608. 13. — ᾽Αρχύτας Ταραντῖνος. 800. 

806. — Ἵκκος ὁ Ταραντῖνος. 101, 9. 69368, 14. 
— αύσις ὁ Ταραντῖνος., 938, 2. 

Ταράξανδρα, ἡ Κυμαία Σίῤολλα. 9698, 13. 
Τάρας. 8008, 16, -- οἱ ἐν Τάραντι 846, 4. 40. 

8408, Τ. -- ἐν Τάραντι παρὰ τοῖς ἡμετέροις Mo - 
xillus Lacedaemonius loquitur) ἀποίκοις πᾶσαν ἔθεα- 
σάµην τὴν πόλιν περὶ τὰ «ιονύσια µεθύουσαν. 1, 

222 24. 0. * 

T«do«etos. 926, 19. 

Τάρταρος. 008, 40. 56, 18. 44. 56b, απ. 32. 41. 

251, 19. 5018, 6. 9098, 3. 863, 7. 961b, 19. 

Ταρτησσός. 9188, 5. 
Ταυρέας. ἡ Τανρέου παλαίστρα ἡ καταντικρὺ τοῦ 

τῆς βασιλικῆς ἱεροῦ. 3939, 4. οἵ. Lucian. de paras. 3. 

15, 

Ταῦφος ὁ Πλατωνικός. Ταύρου τοῦ Πλωτωνικοῦ ἐκ 

τοῦ πρώτου τῶν εἰς τὸν ΊΤίμαιον ὑπομνημάτων. 903, 
18 -- 9038, 13. 

Τειρεσίας. 310, 141. 3038), 25. 8998, 3. 91618, 53. 

Τέκμησσα. αἴας - Τέκμησσα” Εὐρυσάκης. 918), 94. 
Τελαμών. Αἰακός - Ενδηϊς:' Ῥελαμών - Περίβοια " 

Αῑας. 9188, 90. — ἀἴας ὁ Τελαμῶνος, 2{ 1, 39. 

— σκόλιον ες Ῥελαμώνα. 90968, 30. 
Τελαμώνιοφ. αἴας ὁ Ῥελαμώνιος, 107, δ. 03919, 19. 
Τελμισσεῖς. οἱ Αριοτοφάνους Τελμισσεῖς. 993, 36. 
Τερψιχόφα ΠΜοῦσα. 808, 10. 

Τερψφίων, persoua ἀἰπ]ορί, qui inseribitur Θεαίτητος. 

-Μεγαρύθεν παρῆσαν τῷ Σωκράτους Θανάτῳ Εὺ- 

χλείδης τε καὶ Τερφίων. 4, 44. 

Τέως, ἡ, Ἰωνικὴ πόλις, ὅθεν ἦν ᾽Ανακρίων. 93318, 14 
20. 

Τηθύς. 1946, 20 — 423. — Ἠκεανὸς καὶ Τηθύς, 

74b. 39. 886, 10. 1946, 31-45. 900, 42. — 

Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παϊῖδες Ὠκεανός τε καὶ Τηθ ές. 

τίς, 8. ' 
Τήΐτος. ᾽Ανακρέων ὁ Τήΐος 3764, 24. 969, 19. 

PLATo. 

———— 
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Τηλαύγης ὁ Πυθαγόφου καὶ Θεανοῦς. 9311, 40. 
Τηλέμαχος. 63{ 8, V. 
Τηλέφασσα. 901, 10. 

Τήλεφος. 900, 20. — ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος, 58, 16. 
Εὐριπίδης Τηλέφω. 9001, 8. 

Τηλοδίκη. Νιόβη Φορωνέως παῖς καὶ Τηλοδίκης τῆς 

Ἐούθου. 94110, 10. 

Τήμενος. 572h. 30. -- ΤῬήμενος, 4ργους βασιλεύς. 

568 b, 39. — Εὐριπίδης Ῥημένῳ, 908, 52. 
Τήρελλος ἐσεὶ τῶν ἀεὶ πἱεύντων, ἡμέτερος Platonis, 

ἐπιτήδειος καὶ τὰ ἄλλα καὶ περὶ φιλοσοφίαν χαρίεις, 
Τίσωνος ὃ) ἐοτὶ κηδεστής. 8081, 90 ---38. 

Τιεβούρτιος, α, ον. ἡ Τεβουρτεία Σίβυλλα, 4λ- 
βουναία. 963 Ἠν, 20. 

Τέμαιος, persona dialogorum, qui inscribuntur Ῥέ- 

µαιος e Ἀριίας. — ῬἙέμαιος, εὐνομωτάτης ὤν 

πόλεως τῆς ἐν Ἰταλίᾳ «{οκρίδος, οὐσίᾳ καὶ γένει οὐ- 

δενὸς ὕστερος τῶν ἐκεῖ, τὰς µεγίστας μὲν ἀρχάς τε 

καὶ τιμᾶς τῶν ἐν τῇ πόϊλει µετακεχείρισται, φιλούο- 

φίας ὅ) αὖ ἐπ ἄκρον ἁπάσης ἐλήλυθε. 008, 98-39. 

— Τίµατος, ἀδερονομικώτατος καὶ περὶ φύσεως του 

παντὸς εἰδέναι μάλιστα ἴργον πεποιηµένος. 08], 36 

-38. -- Ἱίμαιος ὁ {οκρός. Τ07, Ί. -- Ῥέμαιος 
ἐκ οκρῶν τῶν ᾿Επιζεφυρίων, φιλόσοφος Πυθαγό- 
ρειος. 9 90 ὃν, 4744. 

Τέμαιος historicus. 9490, 2. — Ῥίμαιος ἐν τῇ εἰ. 
960, 533. 

Τίμαρχος ὁ Κλειομάχου ἀδελφός, φονεὺς Ἀικίου τοῦ 
"Ἡροσκαμάνδρου, 038, 141 -- 30, 

Τιμόθεος. Κρατῖνος ὁ Τιμοθέου ἀδελφός 8038), 5. 

Τιμοκλῆς ἐν τῷ περὶ θεωρίας. 896, 40. 

Τιμοκράτης. «Πημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τιμοκρφά- 
τους, 996 ὃν, 33. 

Τίέμων ὁ µισάνθρωπος. 9648, 37. 
Τίμων, ὁ οιλλογράφος. 94619, 1 --ἩΗ. 

Τέρυνς. 9412, 10. 918), 8. 

Τιεσαμενὸς ὁ ᾿Αθηναῖος, ᾿γάθωνος πατήρ. 998, 32. 

Τίσανδφος ὁ ᾽Αφιδναῖος. 3933, 33. 

Τιεσίας rhetor Τισίαν Γοργίαν τε ἐώσομεν εὔδειν, 
οἳ πρὸ τῶν ἀληθῶν τὰ εἰκότα εἶδον ὡς τιµητέα μᾶλ- 

ἀον, τά τε αὖ ομικρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ 

φαίνεσθαι ποιοῦσι διὰ ῥώμην λόγου, καινά τε ὦρ- 

χαΐως τά τ᾽ ἐναντία καινῶς, συντοµίαν τε λόγων καὶ 
ἄπειρα μήκη περὶ πάντων ἀνεῦρον. 811b, 30 -- Η). 
814 b, 15 -- 8ἱ0, 7. 

Τεσίας Diony⸗ii «αἰο]ίος'. 800, 36. 

ίσων Syracuxauus), ὃς τόεε 08) ἡωῖς ἀπεπλέομεν 
ἐπολιανόμει, 808), 38. 

Τιτάνες, οἱ. 894, 7. 

Τιτανικός, ἦν ὁν. ἡ λεγομµένη παλαιὰ Τιτανικὴ φύ- 

σις. 57. Β. 

Τετνός. 353, 38. — Ἑὐρώπη ἡ ᾿Αγήνορος ἢ Φοίνικος 
ἢ Τιτνοῦ. 9438, 3τ. — Τιτυοῦ όπιάγχνα. 8083, 9. 

1938 
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Ἱριπτόλεμος, 5488, 30. 6110, 51. 

Ἠφιφάλης. Αριστοφάνης Τρεφάλητι. 880, 41. 

Τροία, ἡ,, 158, 8. 99, 0. 118, 7. 1808, 30. 189], 

αᾱ. 191, 42. 207, 25. 119, 1. 454b, 3. 455, 359. 

505, 396, 068, 34. 5696, 30. 4, 30. 42. 818, 
οἹ, 89080, 41. 908, 0, 903 ἐν, Επ. -- Πέργαμα Τροίας. 

80019, 90. 
Τροφώνιος. Αγαμήδης καὶ Τροφώνιος οἵ δειµόµε- 

γοι τὸ Πευθοῖ τοῦ θεαῦ τέμενος. 804, 6. 

Τρῶες, οἳ. 190, 18. 22. 3416, 45. 3918, 18. 579, 43. 

570 h, 2. 8068, 1. ἱορίκί, 12] 

Τρωΐϊκός, ή, ὁν. ὁ Τρωικὸς πόλεμος. 90938, v. - 

τὰ Τρωικά. ΕΙ, 44. 9031. 35. 

Τρωΐλος. Σοφοκλῆς ἐν Τρωϊλῳ. 990. 39. 

Τύννιχος ὁ Χαλκιδεύς, ὃς ἄλλο μὲν οὐδὲν πώποτ 

ἐποίησε ποίηµα, ὅτονυ εις ἂν ἀξιώσειε μνησθῆναι, τὸν 

δὲ παίωνα ὃν πάντες ἄδουσε, ογεδόν τι πάντων μελῶν 

κάλλιστον, ἀτεχνῶς, ὅπερ αὐτὸς λέγα, εὔρημά τι 
Μοισᾶ», 206180, 40 -- 201, 5. 

Τυῤῥηνία, Τ08, 0. 747, ᾱ. 948), 1σ. 

Τυῤῥηνικός, ἡ, ὁν. Δυσίαι Τνῤῥηνικαί 09, 39. 

— τὸ Τυῤῥηνικὸν πέλαγος. 948), 10. 
Τυῤῥηνοί, 901180, 37. -- Πυθαγόρας Ἠνησάρχον Τν ὁ- 

ῥπνός. 98318. 36. 

Τυῤῥηνός, ὁ ἄγρωνος. 9180, 35. 
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Τνῤῥηνός, Πυθαγόρου ἀδελφοὶ Εὔνομος καὶ Τν ῥῥη- 
γόφ. 93Η, 44. 

Τύῤῥηνος, Σκύλλα Κραταίας καὶ Τυῤῥήνου ἢ Φόρ- 
κου. 937, 9. 

Τυρταῖος. 64418, 27. 9819, 10 11. - Ῥύρταιος, 

φύσει μὶν ᾿θηναῖος, Πακεδαιμονίων δἳ πολίτης γενό- 

µενος. 543b. 15. 20. 38. δη, 1. 17. 27. 608, 47. 

— ΤῬυρταῖος Αθηναῖος. 940, 342244. 9401, 5. — 

Τυρταῖος ακεδαιμόνιος 8408, v. 

Τνρώ. Σαλμωνέως καὶ ᾽Αλκιδίκης Τυρώ, ἡς καὶ Γοσει- 

δῶνος Νηλεύς, 9600, 19. 

Τυφών, Γῆς καὶ Ἱαρτάρου υἱός. 964 ὃν, 49 -- 903, 3. 

— Χίμαιρα Τυφώνος καὶ Εχίδνης, 931, 7. 
Ὄρθρος ὁ Ἐχίδνης καὶ Έυφῶνος. 948), 4. -- Όη- 
ρίον Τυφῶώνος πολυπλοκώεερον καὶ μᾶλλον ἐἔπιτε- 

Θυμμένον. 704b, 42. 10050, 27 42. 

΄Ταγνις, ὁ Λαρσύου πατήρ. 905, 10. 
ἽΎδρα. 403, οτ. 
Ὑπέρβολος, 933480, 3. 

Ὑπερβόρεοι, 8693, 16. — "4βαρις ὁ Ὑπερβόφεος, 
118, 35. 937 b, 38. 

Ὑπερείδης ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ πρὸς Αριστογείτονα. 840), 
10. — Ὑπερείδης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοφῶντος. 

Ἠθθι, 33. | 

Φαίθων. 84Η, 90. --Φαέθων Ηλίου παὶς. 7061. 30. 

Φαέθων ἀστήρι, 08, 41. νατ. leet. 

ΡΙΑΤΟΝΙΟΙΡ. 
. 

Φαίαξ. ἘἩρασίστρατος ὁ Φαίακος τοῦ Εφασισερύτου 

ἀδελφιδοῦς. Βτὸ, 3. 

Φαίδρα, 98ΗΤὺ, 8. 940, 51, 

Φαῖδρος persona ἀϊαίομοτασε, qui ἱηροτίσαπίην Συμπό- 

σιον οἱ Φαΐδρος. - Φαϊδρος ὁ Μεῤῥινούσιος. 

156, 17. τν, 13. 908, 31. — Φαΐδρος ὁ Πυ- 

Φοκλέους Μυῤῥινούσιος, 801, 9. -- Φαῖδροι. Ἴ89 8. 

13. — ὁ Φαϊῖδρος διάλογος πρῶτος τῷ Πλάτωνι 

εγραμµένος. 961, 30. 
Φαίδων, persona ἀἰπ]ορί, qui πείς Φαίδων. 

- Φαίδων, παρὼν Σωκράτει τὸ φάρμακον πίνοντι. 

30, 124. -- διμµίας Φαίδωνος ἑλάτων. οἱ, 47. 

Φαιδώνδης [ὁ Θηβηίας], παρών τῷ Σωκράτους Όα- 
μάτω, Il. 33. Couſ. Xeuoph. σος, l. 2, 48. 

Φαιναρέτη. Σωφφονίσκος - Φαιναρέτη" Σωκράτης. 

3188, 26. — Σωκράτης, ὁ Σαφρονίσκου καὶ ὥαι- 
»ραφέεης. 198, 5. — εἶα οὐκ ἀκήκοας, ὡς ἐγώ 

εἶμι Socerates loquitur υἱὸς µαίας µάλα γενναίας τε 

καὶ βλοσυρᾶς, Φαιναρέτης. Τ38, 45- 47. 

Φαίνων [ἀσεήφ). 08, 40. νατ. leet. 
Φάληρα. , V. 

Φάληρον ὀῆμος αἰανείδος. 3088, 10. 

Φαληρεύς. ὁ Φαληρεὺς πολλόδωφος. 768, 4. 

Φαληρόθεν. 769, 3. 

Φανοσθένης ὁ ᾿Ανδριος, καὶ "Ηρακλείδης ὁ Κλαζομέ- 
γιος, οὓς ᾿ἀθηναῖοι ξένους ὄντας, ἐνδειξαμένους ὅτι 

ἄξιοι λόγου εἰ, καὶ εὖ ατρατηγίας καὶ εἰς τὼς ἆλ- 

λας ἀρχὰς ἄγουσιν. 909, 10. ΟΠ. Xenoph. Hellen. I. 

ᾱν 18. Athenasus ΧΙ. 208 Α. Λοση, V. Η. XIV. 5. 

Φαρμάκεια ἡ νύμφη). 98, 13. 1006, 35 --ᾱτ. 
Φαρσάλιοι. δτὸ, 9, 14. 967 h, 341. 

Φάρσαίος πόλις Θεσσαλίας. 907 ἱν, 91. 

Φᾶσες (ποταμός). µέχρι ᾿Ηρακλειῶν στηλῶν ἀπὸ Φάσι- 
ὅος. 5ἳ 0, 16. 

Φάσων. Ἱπποκρώτης ὁ ᾽Αποϊλοδώρου, Φάσωνος ὠδελ- 

φός. 108, Β. Conſ. Ἱπποκράτης, 

Φάὔλλος, 9048, 18-38. 

Φειδίας ὁ ἈΑθηναῖος, ἁγαλματοποιός. 1080, 16. 40. 
— Φειδίας, ὁ ἀνδριαντοποιός, 90080, 27. — Φει- 
δίας, ἀγαθὺς δημιουργός. 8228, 31 --36. -- ἡ Φει- 
δίου Αθηνᾶ, 8918, 30 -- 893, 1. 

Φειὸ όστρατος. τὸ Φειδοσεράτον διδασκαλεῖον. 

821. 5. 
Φελλεύς, τὰ Φελλέως νῦν ὀνομασθέντα πεδία. Ἰ45), 

6. 9576. 28. 10061, 20. 
Φέρανδρος. 890 ὃν, 13. 

Φερεκράτης, ὁ ποιητής, τοὺς ἐπιγραφομένους Αγρίους 
πέρυσιν ἐδίδαξεν ἐπὶ Πηναίω. 164, 35. eſ. Alhenacu-- 
V. 018 D. — Φερεκράτης ἐν τοῖς Μυρμηκανθρώ- 

ποις. 340, 19. -- Φερεκράτης ἐν τῷ Χερωνι. 
905, 5. 

Φερεκύδης ὁ Σύριο. Πυθαγόρας ἐν Σάµῳ διήκουσε 
Φερεκύδους τοῦ Συρίου. 937 h. 38. 
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Φερεκύδης (historicus. 8808, 98. 923b, 13. 

Φεῤῥέφαττα, 1998, 41. 43. 10060 8, 47. 
Φερσεφόνη. 19πον, 3. — Φερσεφόνα. Pind.) 

300, 4, 
Φήμιος ὁ Ἰθακήσιος ῥαψωδός. 906, 33. 

Φημονόη ἡ προφῆεις. 98, 138. 
Φδία, ἡ μύντορος παλλακή. 910, 19. | 
ΦΦία (ἡ χώρα). 6ὲ, 54, -- Φθίη ἐρίβωλος. 34, 19. 

1808, a7. — Φθίηνδε 1808, 340. 

Φίλαγρος. 808ὺ, 541. 

Φιλαίδης, ὁ παρὰ βασιλέως ἥκων τοῦ µεγάλον. 808), 9. 
Φιλαῖδαι ὄῆμος Αἰγηΐδος. 993, 19. — Πεισίσερατος ὁ 

ἐκ Φιλαϊιδών, ἃτά, 18. 19. 
Φιλεταῖρος, ὁ ριστοφάνους. ᾿Αριότοφάνης τρεῖς ἔσχεν 

ψἱούς, Φίλιππον καὶ ᾿ραρύτα καὶ τρίτον ὃν ᾽Απολλό- 

ὄωρος μὲν Νωιόστρατον καλεῖ, οἱ δὲ περὶ «Πικαίαρχον 

Φι]λεταίρον. 89980, 4 --8. 

Φίέληβος, persona dialogi, qui userihitur Φίληβος. 

— Φίληβος, ὁ καλός. 961, 19. -- ὦ καὶ Φίληβε. 
209, 3, 

Φιλημονίδης. Φιλήμων ὁ Φιλημονίδον, 638 341. 
Φιλήμων ὁ Φιλημονίδου. Τέμαρχος καὶ Φιλήμων ὁ 

Φιλημονίδου, φονεῖς Νικίον τοῦ Ἡροσκαμάνδρου. 

6598, 50, 
Φιλήμων Comicus, ἐν. Γάμω. 94 ἵν, 38. -- ἐν Ἡρωσι. 

9018, 16. 

Φιλιππίδης ὁ Φιλομήλου { Πρωταγόρα συμπεριπατῶν.. 
1268, 50. 

Φιλιππικός, ἡ, ὁν. 

9001, 4. 
Φίλιππος. Φοίνιξ ὁ Φιλίππου, 708, 11. 
Φίλιππος, ὁ ᾿Αριστοφάνους, ὁ τοῖς Εὐβούλου ὄράμασι» 

ἀγωνισάμενος, 8998, 5. 

Φιλιστίδης. 810, 5τ. 
Φιλιστίων. 891, 6, ϱ, 

Φιλόλπος. Κέβης τε καὶ Σιμμίας περὶ φιλοσοφίας Φι- 

λολάῳ συγγεγονότες, ὅτε παρ αὐτοῖς διῃεᾶτο. 33919, 
Α-- 941. — «διλόλαος Πυθαγόρειος. 8911, 51 -- ὐ. 

Φιλόμηλοφ. Φιιππίδης ὁ Φι]ομήλου. 126, 20. 
Φιλόότρατος ἐν τῷ περὶ γυµγαστικῆς, 92880, 11. κ 

Φιλόχορος ἐν Αεθίδος αἲ. 9078, 20. — Φιλόχοφος 
ἐν τρίτω. 9031, 38, — Φιλόχορος ἐν τῇ πρώτη 
περὶ ἡμερῶν. 8998, 3. 

Φιλωνίδης. 800, 1. 

Φλιάσιοι. 30, 7. 

Φοῖβος. 4301, 5. — Φοῖβος Απόλλων. 893, 4. 
Φοίνικες. ὅρτ, 50. 8058, 30, 996 11. 91, 41. 906 1η, 

30. — τὸ φιλοχρήµατον τὸ περὶ τοὺς Φοίνικας. 

401, 5. -- Θαλῆς (τὸ ἀνίκαθεν γένος) Φοίνιξ. 
τὸ, 18. 

Φοινέκη, ἡ χώρα. 999, 4. 9681, 99. 
Φοινικικός, ἡν όν. Φοινεκικόν τι. 408, Ν. — τὸ 

ψεῦδος Φοενεκικόν φησι, 39, !-- 4. 

«Δημοσθένης ἐν Φιλιππικῷ. 
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Φοίνεξ ὁ ᾿Αγήνορος καὶ Ἠερόπης. 9660, 34. -- Εὐρώπη 
ἡ ̓ Αγήνορος ἢ Φοίνικος ἢ Τιτνοῦ. 9148, 37. 

Φοίνιξ ὁ ᾿ἀμύντορος, 677b. 4. 9178, 19. 945, 10. - 

ὁ τοῦ ᾽γιιλέως παιδαγωγὸς Φοίνιξ. 8, 37. 

Φοίνιξ, ὁ Φιλίππου. Τ08, 14. 
Φόρκος κ. Φύρκυς. — Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος Φόρκυς 

Κρόνος τε καὶ Ῥία καὶ σοι μετὰ τούτων. ΤΕ, Ἱ-- 8. 

— Σκύλλα, Κραταίας καὶ Τυῤῥήνου ἢ Φόρκου. 
907, 0. 

Φορωνεύς, ὁ πρῶτος λεχθείς. 7066, 33. — Φορω- 

γεύς, Ἰνάχου καὶ ΦΜελίας, Αργείων βασιλεύς. Νιόβη 

δὲ τούτου παῖς καὶ Τηλοδίκης, 94138, 8, 

Φρασιμήδ η. «αίδαλος ὁ Εὐπαλάμου καὶ Φρασιμή δης 
998, 45. 

Φρίξος καὶ Ἓλλη, οἳ ᾿θάμαντος ἐκ ἸΝεφέλης παῖδες. 

958, 35 241. — Φρίξος, δρᾶμα Εὐριπίδου. 943, 
49. 

Φρύγες. 198, Ἡ 988), Β. 9298), 49. 

Φρύγιος. ἡ Φρυγία Σίβυλλα. 9038, 19. — Φρύγιος 
ἁρμονία. 920, 16. 9398, 38. 

Φρυγιστί. 35, 17. 

Φρύνιχος. ἡ τραγωδία ἐσεὶ παλαιὸν ἐνθάδε Athenis), 
οὐχ ὡς οἴανται ἀπὺ Θέσπιδος ἀρξαμένη οὐδ' ἀπό 

Φρυνίχου. 19393, 325. 

Φρυνίων ὁ Ἐχεκράτους πατήρ. 8008, 10. 
Φρόνώνδας,. Εὐρύβατας καὶ Φρυνώνδας [περιβύη- 

τοι ἐπὶ πονηρία). 161, 37. 
Φρύξ. "Ολνμπος ὁ Φρύξ. 480. 18. 990, ον. — Μί- 

ὅας ὁ Φρύξ. 810), 93. 

Φύλλες ὁ μουσικός. 9858, 139. 

Φυεώ, ἡ Σαμία Σίῤνιλα, 9638, 11. 

Φωκίς, ἡ. 999, 32, 961h.. 48. . 

Φῶώκος ᾿Επειὸς Πωνοπέως τοῦ Φώκου. 9438, {3 

Τωκυλίδης. 4018, 9. 400, 7. 

Χαιρέδημος, Παεροχλέους πατήρ. 140, 59, 148, 3. 

Χαιρεφῶν, persona dialagorum, qui Ππκοτναμίας Too- 

γίας οἱ Χαρμίδης, — Χαιρεφῶν ὁ Σφήττιος. 8990, 

24, — Χαιρεφῶν ὁ Σωκρατικύς. 893, 15. — 
Χαιρεφῶν, μαγικός. 398, Ἀ. — Χαιρεφῶντα 
ἴστε που. οὗτος ἐμός τε Soeratis, ἑκαίρος ἦν ἐκ 
νέου, καὶ ὑμῶν τῷ πλήθει ἱταῖρός τε καὶ ξυνέφυγε 
τὴν φυγἠν ταύτην καὶ μεθ ὑμῶν κατῇλθε. καὶ ἴστε 
δή, οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς ἐφ᾽ ὃ τι ὁφ- 
µήσειε. καὶ δή ποτε καὶ εἰς «Πελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε 

τοῦτο µαντεύεσθαιε, εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖ- 

λεν οὖν ἡ Πνθία µηδένα σοφώτερον εἶναι. {3, 138-- 

ου, 8938, 1527. 

Χαλάστρα πύλις τῆς Μακεδονίας καὶ ἠίμνη ἔνθα τὸ 

λαλαστραῖον γίτρον γίγνεται. 929, 37-40. 1007, 15 

-18, ω 

λαλδαίοι. 903 ὃς 40. 

λαλδαῖος. Σαμβήθη Σίβνλλα, Χαλδαία, 903, 99. 

— — 
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λαλκηδόνιος. Θραούμαχος ὁ Χαλκηδόνιος, 499, 5. 

— ὁ χαἰκηδόνιος Thrasymachus, 812, 10. 
Χαλκιδεῖς. 890, 33. - λαλκιδεῖς οἱ ἐν Εὐβοία. 

965, 40. 
Χαλκιδεύς. Τύννιχος ὁ λαλκιδεύς. 30δὺ, 40. — 

ὁ Χαλκιδεὺς Ιάμβλιχος. 933, 331. 

Χαλκές. 9211, 3. 

Χαρίλαος ὁ Εὐνύμου, ὁ βασιλεύσας τῆς Σπάρτης. 831, 

εν 

Χάριτες. 008, 7. - πρὸς Χαρίτων, Τ8, 23. 

λαρμαντίδης ὁ Παιανιής. 399, 3. 
λαρμίδης persona dialozi, qui inserihitur Χαρμίόης. 

— Γλοίκων" Περικειόνη, Χαρμίδης, 941, 13. -- 

Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος. Τί, 37. 809, 5. - 

ὦ φίλε παῖ Γλαύκωνος 38Η ἵν, 18. -- ὁ Χαρμί- 

δου Θεῖος (μητρόθεν; Πυριάμπης. 3118, 19. — 

λαρμίδης ὁ Γλαύκωνας, ὁ καλός, 088, ἡ -- 14. — 
λαρμίδης ὁ τοῦ Γλαύκωνος vlös, Αριτίου δὲ ἄνε- 

φιός, ὁ δοκῶν κάλλιστος εἶναι τὰ νῦν. 3391, 19-14. 

— Χαρμίδονυ ἐἠπίεροπος Δριτίας, 340, 38. 990, 
25. — Χαρμίδης ὁ Γιαύκωνος (Πρωκαγόρα συµπερι- 
πατῶν). 106, 19. -- λαρμίδης ἐστὶ φιλύσοφός τε 

καὶ πάνυ ποιητικός. 340, 33. — Χλαρμίδης τῶν 

ἡλοπωεῶν οὐ µόνον τῇ ἰδία ἰδόκει διαφέρειν ἀλλὰ 
καὶ τῇ σωφροσύνη. 3848, 41 -- 13. — οὐκ οἶμαι ἆλλον 

οὐδένα τῶν ἐνθάδε ῥᾳδίως ἂν ἔχειν ἐπιδεῖξαι, Αοῖαι 
δύο οὐχίαι συνελθοὔσαι εἰς ταὐτὸν τῶν ᾿ἠθήνησιν ἐκτῶν 
εἰκύτων καλλίω ἂν καὶ ἀμείνω γεννήσειαν ἢ ἐξ ὧν οὐ 
(Charmlidem Soerates appellat) γέγονας, 34 ὃν, 4-7. 

Χάρυβδις. 888), as. 966b, 20 -26. 

λαρώνδας ἐκ Κατάνης, διάσημος νομοθέτης. 931, 45 

— 937b, 0. -- λαρώνδαν αὐιᾶται Γταλία καὶ Σὶ- 
κελία νοµοθέτην ἀγαθὸν γεγονέναι καὶ οφᾶς ὠφελη- 
κέναι. 038, 22. 

Χείρων. 940, 15. -- ὁ σοφώτατος Χείρων, 18ί, 80. 

“ 

ΡΙΕΑΤΟΝΙΟΓΜ. 

448), 8. — Φερεράτης ἐν τῷ Χείρωνι. 9091, 5. 
— Κρατῖνος λείρωσιν. 88938, 38. 80, 10. 

Χεῤῥόνησος 958, 45. ν 
Χηνεύς. Μέσων ὁ Χηνεύς, 1611, 24 

λέλων. 9101, 441. 916, 1. -- Χίλων ὁ Αωκεδαιμόνιος 

16010, 50. 9191, 35, 
Χίμαιρα, ἡ. 6968, 19. 794 h. 21 983τ, Ἡ. 

Χίος. 19358, 4. 

λος. ἄνδρες Χἴοι, Εὐθύδημος καὶ «Φιοννσύδωρος. 143. 

33, — Ἀρεώφυλος Χίας. 338, {0. — ὁ λος βόλος. 

9908, 97 --4. 

Χλαρίς. Νηιέως καὶ Χλωρίδος Περικλύμενος. 909, 413. 

λολαργεύς. Νανσικύδης ὁ Χολαργεύς. 3938, 45. 

Χόλαργος ὅῆμος ᾽καμαντίδος φυλής. 911 ο, ο. 

λρνυσάαωφ. Γηρυύνης ὁ Χρυσάορος κο; Ναλιῤῥόης 
ο, ος, 918, 49. 

Χρύσης, 439. 20. 34. 4491, 5. 7. 

Χρύσιππος. ὁ Χρυσίππον φόνος. 194. 40. 

Χρύσιππυς ἐν τῷ περὶ Θέότητος βιῤλίω. 9031, 4. 

Ὄγυγος. ὁ ἐπὶ ᾿γύγου κατακλυσμός, ὃς ἦν τῆς Ατ- 
τικῆς βασιλεύς. 9418, 15. 

᾿Οκεανὺς καὶ Τηθύς. Τεν, πο. 888, 1ο. 194b, 31 -- 

30. 900, 41. — Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Ώκε- 

ανός τε καὶ Τηθύς. 710b. 7. -- Ναλιῤῥόη ἡ Ὥκε- 
ανοῦ. 98, 30. 918, 49. 

Ὠκεανός (τὸ ῥεῦμα). 06, 50. 918, 47. 

Ὥπις καὶ Ἑκαίργη. 8091, 17. 

Ὡρείθυια, ἡ. 198, 44. 
Ὡριγένης. 948, 57. 
Ὡρομάζης. Ζωροάστρης ὁ Ὡρομάζον., 39411. 44. 
Ὠρωπία, ἡ. 40, 30. : 
᾿Ερωπός, πύλις Βοιωτίας. 9018, 90. 

Ὥτος. Ἐφιάίτης καὶ Ὥτος, 777, 44. 

Ίθχος, ὁ Περσῶν βασιλκής. 996 33. 
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Uuae in Ἀου lndies omi⸗sa επί, τδρογίος in Οπίου.) 

Ae⸗opus ſab. 137, 322. 36. 919, 18-54 
Aeschylus Επτά ἐπὶ Θήβας, ν. 1. - 141418, 19 

e 50», κ 0, 6 

— - 098 κα. 496, 34 κα. 

I — 502 5094. 927. 8-10 

κο Γλαύκω Ποενιεῖ, ſt. 36. Dind. 90410, 35 

Νιόβη, [ει 0. 480, οτ 
— — ſr. 151. 44b, 81 η. 

κ Ἐανερίαις, ſt. 108. 4418, 3 
—  τηλέφῳ, ſr. 235. 54, 10 

— Εαδ. inc. fr. 390. σε, 10 
— 426. 516, 19 

Aleaeus ſr. 47. Sehneidew. 9608, 36 

Alexis Comieus Fab. πο, ſr. XXX. Μος. 908, 25- 20 
Anihologia Palatina (Vol. H. p. 412.) 24.4 

Antimachus ſrem. LXXXVII. Ducbu. κ 90, 12 

Arehlochus ſr. 20, Schneidew. 921b, 37 
— ſr. 62. ν. 3. ΒΤΤΗΕ, as 

frazenm. 74 οἳ πα. 498, 34 
— ſr. CXXI. 1168. 9660b, 39 

Archippus Ἰχθύσιν, ſr. XIX. Mein. 893, 11 
Aristonymus Hiioc ῥηοῦντε, ſt. VI. Nein. 800, 13 
Aristophanes ᾽Αμϕιαρύω, ἔτ. 104. 8960, 16 

— Βαβυλωνίοις, ſr. 62. 990, 6 

- Βατράχοις, ν. 199. 903, 98 

— νι 1309, 803, 13 
- Γκωργοῖς, ſt. 171. Dind. 903, 37 

— -- {. 178. 803, 16 

. Πήρα, ſc. 189. ο 908, 6 
-- Γηφυτάδῃ, ſe. 9132. 9098, Β 
- κο αν 999, 9081, 19 
- Φαιταλεῦσιν, ſt. 14. . κο 908 9 
-- «ἀφράμασι», [ε, 383, 8008, 2ο 
- Εὐρήνῃν ν. 88 88. ον 928, τη. 
* — v. 686 44. 92048, 324 

v. 74. 893, 36 

— — 830. 899 6, 41 
Ἐκκλησιαζούσαις, v. 1020. κ 900, ἃ 

— Θεσμοφοριαζούσαις, v. 398 κα. 606b 9 κη. 

Arislophane⸗ Θεσμοφοριαζούσαις ν. 441 - 

—2* 903, 38-30 
— Θεσμοφοριαζούσαις , ſr. 448. 90889, 37 

Ἱππεῦσιν, v. 671. 900, 55 

- υσισεράτῃη, v. 742 κ. 9060, 20 κα. 
- Νεφίλαις, v. 360. . τους, 48 
- - v. 6030... 9091, 9 
— Νεφίλαις αν v. 1417. 967, 38 

Ὄρνιαιν, v. 1200 οἱ 1064. 8908, 19 

- Πελαργοῖς, Γε. 316. . . 8905, 19 
Ξ Πιλούτρ, V. 48. Ἔ . 902b, 17 

-- — ν. 86. . . . 902038, 38 

- Προαγῶνε, ſe. 84. 903, 413 
- Σκηνὰς καταλαμβανούσαις, {τ. 397. 

803, 4 τη. 
- Σφηξίν, v. 1019. . 9051, 98 

— νι, 1401. 8044 
- Ταγηνισεαῖς, ſt. 393. . . 90, 50 
— — ſr. 43. 916, 58 
— Τελμισσεῦσιν, ſr. 3436. 903, 3] -- 388 
— — {τ. 457. 89039, 20 

- Τριφάλητε, ſr. 408. : . 895, 4 

- Ὥραις, ſt. 380 a. « Ξ 890338, 93 

- Fab. πε, ſc. 409, ’ 9001, 415 
- Ταῦ. inc. ſr. 636. J . 9, 0 

Aristoteles Auscult. ΡΗγ». ΗΙ. 6, 9. . κ 908, 44 

— Εἰν Η. 9. (p. 33, 30. Πο). 89603 
Callimachus ὕμνῳ εἰς «ήμπερος κάλαθο», ν. 3. 9608, 47 

- {.. 399. ΒΙοπή. ν κ 920), 7 κ. 

— ſr. ΟΟΟΧΧΙΗ 966b, 35 

Crates Acuic, ſr. IV. Mein. 915b, 13 
Cratiuus Βονκόλοις, ſr. IV. Mein. 922, 3 

— «ηλιάσιν, ſr. a Ἀοϊποκίο omisaum. 90τ, 33 
— ἀραπέεισιν, ſr. XII. Mein. 5b, 12 

σος Πνλαίᾳ, ſc. I. 95686, 30 41 
J — ας IV. . 4 0991, 4: 
- ας αι ΙΧ. ; 9651, 8 
— Ποτίνῃ, απ. ΧΧΗ. 8836. 3η 
- — ſt. ΧχΗ, 8900, 4 
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Cratinus Χείρωσιν, ἐς. IV. κ 9 1 ων Αικυμνίῳ, ſr. Ἱ. v. 9ο, 36 

- - tr. VI. 8976, 13 Μελανίππη, ſr. 4 : ππευ, 98 
— - ſr. ΧΙ 8938, 34 η. — — ſfr. XXXIL. 965, 58 

ὌὭραις, ſr. ΧΙ. 8001, 34 — Anotic. ν, πολ νο 9060, 4 
— Έαρ. πο, {. ClV. 893, 38 µη. Πελιάσιν, ſr. XV. 944, 93 

Cratinus iunior, ſab. πο, ſc. . 954, 9ὔ --38 -- Πολνίδῃ, {τ. VII. 296, 8 κα. 913, 47 4. 

Critiae vorsus. 408) 34 — Τηλέφῳ, ſr. ΧΧΧ. 9008, 8 
Demostheuis ο. 0. 8. 45. 9003, 4 Τημένῳ, ſr. XXI. 904, 22 

or. 19. 8. 30. πο, 44 — Τρωάσιν, v. 1169. 518. 34 

οτ. 19. 6. 154. 9508, 17 — Φοινίόσαις, ν. 460. 99361, 34 

- or. 19, 8. 901. 8940, 03 — — v. 808 η. 308), 25 κ. 

-- ο. 19. 8. 309. 9288, 30 — Φρίξῳ, ſr. XIV. 9030, 8 ⸗9. 912, 47 64. 
- ος. 19. 8. 104. 902b, 3 Ἐαῦ. ἴπο. ſr. LIV. ΒΗ4 98, 5 

J or. 19. 8. 314. 953, 25 Uenanieus fr. 84 b. St. 895b, 34 
or. 10. δ. 326. 9ο, 10-15 Uermias emend. in adnot. ad 962, 0. 963. 5 

or. 51. 8. 1. 920, a8 Uermippus — γοναῖς, ſr. ΥΠ. Μοία, 910, 53 

or. 93. 8. 43. 8900, 1 Herodotus 1. 20. ᾽ . 896, 48 

-- ου. 24. 8. 83. 9060), 33 1. 145. 910, 48 

οτ. 30. δ. 58. 890, 36 — 1. 170. 37 b, 18 
or. ὁτ. δ. 67. 9146, 46 — ul. 50. 904, 13 

or. 20. 6. 12. 910, 5---τ - γ. 0. 807, 8 

— or. 56. δ. 14. 8018, 21 — VI. 80. οτι 10 

lionysii tyranni allocutio metriea ad Apollinem Ue⸗ lodus Θεογονία, ν- 1.6 5η. , 72. 50 

ryihium. 835, 8 - — 154 24. 4498, 46 2η. 
Επιροάοθ]ον ν. 104. 910, 47 - — 190 ε4ᾳ. 1960, 59 
Rphorus Lih. I. ſr. 20. Meier- οτε. 9918, 38 ο — 903 4. 19918, 4 

— ſr. p. 111. ed. Μεϊετ - Ματν. 900, 50 - — 800 κα. 907, 7 
Ερίελιαγπης versus 8008. 14 - 180. Τ6, 36 

-- σκόλιον. 4 9Η, Ὁ---ᾱᾱ - Koy. καὶ Ημ. ν. 35. κα. 267, 48 

Ευροῦίκ ἠὐτολύκῳ, ἴε, VIII. nein. 908, 8 Ξ 20. 479, 26 
— — {. ΧΙΧ. 8098, 14 . 40, 575, 34 

πρώτῳ Αὐτολύκῳ, ἴτ. ΧΗΙ 894, 3 -- u. 566, 9 

— Μήμοις, ſr. IX. 924, 5 108 44 091, 16 

Κόλαξεν, ſr. ΥΠ. 80981, 21 ο — 120 94. 1991, 35 
Μαρικᾷ, ſt. ΠΠ. ΒΔ, 18 4. -- - 139 να. 480, 30 κ. 

Πόλεσιν, {ε. XXII. 89038, 18 - - 38 5η. 436b, 38 κ. 

πο Προσπαλτίοις, ἔτ. VI. 928, 1 - — 206 νῃ. 6080, 40 
— Φίλοις, ſt. X. 894, 1 - 7 κα. 1668, 14-20. 4931, 

{τι ΧΙ. 9011, 38 38 η. 580, 3. 908, 1 
Ἀρυσῷ γένει, Πε. ΥΠ. ο 9298, 46 κ. — auꝑ -- 300. 944, 40-44 

— — ſſr. ΧΙΥ. 90788, 32 - 301 κη. 604, 3 

— 2* Ανδρομέδα, Π. XXXIV. Uind. 916, 98 - 300, 3498, 58 
Αντιόπη, {. XX. 949439, 17. 39401, 3τ - 459 2061, 338 

--τ Πε, XXI. ΧΧΗ XXIV. ΧΧΥ. - — 454. 1051, 36 

99393, 30 -- 998, 14. - ſr. V. Lehro 959, 21 η. 

{ει ΧΧΝΤ. ΦΗ 8, Ἱ — αν cxxvu. 448, 20. 988, 7 
σος αν ΧΙΥΙ. 9576b, 38 Ulesiodi versus tres a ροδίπε οὐ Ποτίδης οηῖῦης 

ππολύτῳ, ν. 352. 317. . 76A, 10 praetermissi. 4498, 39-34 

- v. 612. 158, 34. 84. 56 Hipponasx ἔτ. 34, Βομηρίάσνν. 9150, 34 

Κφεσφύντη, ſe. XIII. 861, MNaomeri NHiad. α, 15 59 449, 30 να. 
— Κύκλαπε, ν. 654. 905, 4 - — αν 191. . 499, 6 

Λαμίας προλόγῳ. 90318, 4 ο — αν 108 ή. 1801, 40-43 

⸗ 
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κι 324 η. 110, 8 244- 

κο 188. Ττον, 55 
ὰς 380. , 9098, 5 

ἂν 514. : ἤ ΕΤΗ, 41 

1, 050, 608 54. . 2586b, 19 94. 
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ξ, 31. 1899, 40 

ἔ, 3948 244. τς 118, 8 αφ. 
ἒ, 505. 1941, 54 

ον 181 844. 2ο, 19 
ο, 203. ττον,, 3δ 
πι 132 νη- .00, 36 η. 
π, 113-110. 90038, 58 

απ, 338. 937, Ἴ 

x, 338 2η. ι 44τ, 93 νη. 

π, 504. . . . ᾿ κ 96, 19 

π, 10. ' ὃ- - 5176, 18 
π, 811. 90308, 21 

π, 806 5η. 4108, 1 ρα. 
ϱ, 33. 96, 16 

ϱ. 309. 899, 45 
ϱ, 446 5η. 861, 90 2η. 

ϱ, 088. 4σθὺ, 24. FOb, 3 

ο, 338 κᾳ. 41, 18 4. 
σ, 04. . 47, 27 
σ, Β4 5η. 0828, 14 

ο, 104. . 5 κ 900, 4 

σν 108 94. . . .282, Ἀ9 ⸗4. 
τ, 95 44. 70b, 58 κα. 

υ, 4 44. ε 4498, 38 να. 
ον 64 η. 49, 38 να. 

υ, 74. : . Εξ 1801, 33 

5, 316-318. 5 τὴ, 8 κα. 

v, 241. 1346, 14. 5006, 20. 9001, Β 

φ, 308. . - 8 166, Ἡ 

1. 15. . ⸗ 18, 38 

1, 20. . . . . 48, 039 

1, 108 4. 411, 30 τν. 
1, 305 η. 9600, 8 ος. 
Σε 414 κα. 441, 53 κ. 
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Uomeri Hiad. 1, 506. 

— σα, 507. 
ὧν 84. 

φ, 100 «:- 

- — w, 103 54. 

φ, 191. 

. — v, 5---ᾱμ). 

— ο, 10- 12. 

— ω, Β0-- 85. 

— — «, 325 5ᾳ- 

* ως 031-093. 

Uomeri —— αν 22-464. 

— β, 258. 
Β, 300. 

Ἡν 36-- 
- — ὃ, 242. 

— — ὃν a71 η. 
6, 50. . 

* 5, 372 376. 

.0 54. 

ἐν 84 τα. 

ἓ, 112 115. 

ε, 310. 

440. 

κ, 210. «. 

— — κ 403— 4095. 

— x, 395, 
κι 4095. 

πο ἂν 207 η. 
1, ης. 

- ἂν 488 η. 
— ᾱν 480-404. 

ὃν 569. 

ὰν 576 644. 

1, 085. 
ἃ 6041. 

ἂν 633 5η. 

µ, 345. 

α 498. 

», 89. 

ἔ, 994. . 

ο, 240 8ᾳ. 

— x, Ὁτ 4 

π, 191. 

ϱ, 518. 

ϱ, 317. 

ο. 3339 8η. 

ϱ, 347. 

ϱ, 383 8η. 

ϱ, 380. 

ϱ, 380 5ᾳ. 

ϱ, 480 244. 

ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΟΜ. 

190,41. Ποπιετί Odyss. t, 43... «666, 56 
190, 30 - — τσ, 109, 111 -- us. 46. 38 κᾳᾳ. 

890, 45 - — τι, 109. 188, 5. 9340, 35 

4601 4 η. - -- ες ra. κο νο 41θν 5Η δα. 
410, 56 τη. — σος 5, 178 ή. * 9] --ο0. 51 * 

4488, 1 - - Ἡς, 170. ἆ .419, 

208, 8 Μη. — — τν 205. 498, 47 — 
47, 15 649. J — εν 303. ου 
3080, 30 πη. — — ον 17 κα. 48, 0. Ἠ8, 21 η. 

8604, 17 94. -- — v, 304 κ. κ 996, 38 94: 
Ἠθ, 17 24η. J — 9, 361.. 9656, 3 

99089, 039 . — v, 354-103. 208), 40 44. 

906, 41 - — v., 355- 457. 908, 43 444. 
κο κ 998, ὃ - — 5, 380 8η. 660, 30 

6518, 9 κα. - — αν 16. 008, 5τ 
1901 13 - — 40., 6--8, 4469, 72 40 

918, 58 Μη. — — 4, 40, 517b. 18 
90, 36 — Aargzites. 306, 50 

897, 3-8. Uyeus, Πε. μα — 9586, 227 
Us.a τη, — cxr. 800, 38 

515, 14 lonis versus 9100, 20 να. 
στ, 27-30 Loerates ος. 10, β. 17. . 860, 11 

300, 6 Lxycurgus orator, ſr. 93: 900, 18 
: 990, 26 Nagnes Ποαδερία. κ» 9068, 4 

. 153, 6 Aarsyas ἱμηίου, ſr. ΧΙ. niisenl 908), 15 
oiob, 34-36 Aeuander ᾿Αδελφοῖς β', ſr. 12. Duebn. 960, 44 

10, 10 - ᾿Ανδρογύνῳ, {ε. 7. 90130, 43 

. 6, 99 — Οεισιδαίμονι, {ε. 1 ἳ 9091, 16 

. 77, 41 σε ᾿Εαντὸν τιµωρουµένω, {ε. 1. Β90, 39 4 

90418, στ - Ἐγχειριδίω, [τ. 4 π 3 8078, 39 

488, 18 - Θκοφορουμένῃ Εν. 5. . 896, 4 

. 46., 19 --οί - — ſr. 6. 9080, 12 

252b, 14. 419, 35 - Καταφευδομένῳ, {τ. 3 900, 48 

. 205, 27 * Κεκφυφάλῳ, ſr. T. 8096, 3 

15661 . -- ᾗ. 8 ϱ08ὴ, 19 
106, 385 ο) Πλοκίῳ, Τε. 10. ει 89906, 3 

πι, 5 -- Ῥαπιζομένῃ, ἴε. 10. 9058, 11 

418, 7 - Σικνωνίῳ, ſr. 8. 909), 3 

8180, 38 - Συνερώσῃ, ἴτ. {. 900, 27 
00, 45 ο δρα, ᾱ. δ. 8051, 8 

κ 90, 36 - Χήνα. " 9607, 38 
861, 53 κα, - Χήφα, ſr. 1. 897 b, 40 δη. 
ϱ07, 7 aA. ο μοι cuxxxu. 904, 32 «η. 

. 8330, 44 Netagenes ᾿Ομήρῳ, ſr. Ἱ. Μείπ, 8948, 527 

30, 6. 9091, 348 Oraeula Delphiea. 893 b, 20--2τ. 941, 94. 9390, 22- 24 

ε 96τ, 5ὖ 9191, 44 --δ4 

: κο 6098, 1. 2 Orphica. 36, 35. 368, 16. 198), 848. 9905), 20. 005, 

3198, 42. 361b, 14 35. 780b, 19. 9Η ὃν, 35 τα. 

«ΤΗ 24 κα. Ῥατποπίάος, 116), 15. 18. 191, 18-90. 129, 8 κα, 772, 

3 : 903, 30 36 
κο νο άν Ἠδ κα. Pherecrates ἠυρμηκανθρώποις, ἴτ. ΧΗΙ. Mein. 940, 19 

᾽ 305, 6 - Χείρωνε, ἴτ. IX. 9021, 6 

— — — — — ——r — — 



ΙΝΡΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒύΠΜ. 

Ῥήεγουγάςς, ἴτ, 40, δι, , « 90880, 15-20 
— αυ δι. . « 8958, 38 

Phileon Γάμω, [τ, 3. Duebu. . 95180, 39 
— "Ηρωσιν. p. 110. Ὠποῦτ.) π 9050, 46 

Ῥ]ουγ]ίάθε , 4541, 38 
pindarus. 80, 4. 1508, δε, 9, i.. μ0τν, 10. 300, 

4. 199, 17. ΤΗ, 14. 475, 44. Το, 10. 
Ἴ9τὴυ, 18. 909, 84 

Ῥ]αίο Comieus. — 4 321b, 98. 918b, a2 
- — Νίκαις, ſt. ΠΠ. Μείη. . 8998, 14 

— — Ἠεδήταις, ſr. VIII. Mein. 92b, 37 

Συμμαχία, ſt. II. Mein. adnot. ad 903, 6 

Plalio ρἰοκορυα» ᾽Αλκιβιάδῃ πρώτῳ, 434 K. 3988, 19 
— Αξιόχω, 30τ Β. , 983, 30 

— ἀπολογίᾳ Σωκράτους, 36 ν. . 9718, 16 
-- Γορία, 5 Εξ . ο. 9821, 6--θ 
- - 400 ο. . . 9Τ0, 51 ---4 

- - 408 6, . . . 958, 3 

e - ς  ὰ 95, 14 
— Θιατήτῳ, 133 Β. 85088, 15 

- -- 102 . . . . 90768, 18 

— — 104 6. 9051, 4. 10088, 12-414 

— — 500 Ε. . . . 9058, 9 

— Ἱππία µείονε, 398 Α. ον 980, 14-18 
— — 30.6. . 9.880, Τ--9 

- -- 304 Α. 913, 31 

— Κλειτοφῶντι, 407 0, , 34 

— Κρατίλῳ, 403 E. 902. 2 

— Κριτία, 108 C. .94,7 
— — 111 06. . 9068, 13 

— αὖσιδι, 303 Α. Ἡ. W7b, 8-10 

- — 214 4. 9508, 30 

— ΛΜίνωι, 3819 0. . 3 . . 90ο, 5 

— Νόμων αν 646 Α. ὁ 9607, 368 

ου -- γιο 0. οὔτη, 90-58 
— — ΥΠ D. 963, 15 
— — ὅ, Το D. 382, 2225 

— — εν, 747 D. 9τ1, 19 

* σος. Το D. 980, 33 

— — κ), 157 B. . -- 
— ἕσσος 9810, 38 

- Π, 845 Α. Β. 975, 11-16 

— — Ἡν 80 0, κο 900)ς 15 
— — τα, 946 A. 904, 20 

— — μα, Mo Ἡ. 895b, 39 

. — σος : 987, 10. 999, 94 

-- — ϐ, Π D. . , 994, 55-55 
-- Πωμείδη . - υ ον ον 944, 41 
— Ποπία  . . 914, 48 

- — 1. 328 6. . 986, 20, 988, 33 
— — 1. 241 B. 908, 7 

— -- Ἠφθίο , οτ9, 13 
PLATo 
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Plato Πολιτεία Ἡ. 38 Ὀιτ ον 98691, 8-13 
— — III. 398 A. 387, 17 

— — αι 408 Α. : 900, 34 
- — σι. 495 D. 18220. 10081, 21 

— — VI. 407 D. 904, 44 

- - 1χ. 030 8. 9858, 14-16 

- - 1. 583 B. . . . 9/6, 57 

- -- ιχ 8Η. 9018, 33 
— — χ. οι» 6, . . 1000380, 58 

— — Χ. 616 B. . 10084, 13-18 

-- Πολιτικῷ . ' . 9050, 4. 47 
— δοφιστῇ . 905 b, 1. 44 

— Ζυμποσίῳ, 190 D. . 906009, 18 --20 

-- — 198 6, 9860, 30 
— — 2/70. . 9728, 18 
— Τμµαίῳ, 48 Β. . . — 8060, 45 

- Φαίδρῳ . ΐ : : Ἱ κ 905,6 

— Φαίδρῳ, 3948 Ον νο 912, 3 
ως Αλ ιν ον ν 9798, 10-18 
— — 230 B.. — , 24 

ὃν ο. ϱ8, 21 
— - 205 Ε. . . ὦ 994, 10 

— Φαίδωνι . — 913, 19 

* — 65 Α. J ή : 960, 15 

--. Φλήβρ — ον ο 914, 16 
— Χαρμίδη, 103 Ὁ. . . 973, 36 

Ῥοδϊας ignoti. 80841, 9. 80411, 28. 800, 16. 909, 
»0. 9058, 35. 96480, 21-39 

Pollux Onomast. ΥΠ. g. 104. 917, 9 

Ῥιοϊεμαθα ον νο ν  - 9/48, 41 
- ἡηρμονικοῖς). — 909180, 27 
ως ἐν ὅ Γεωγραφουμµένων . 9048, 18 
— ἐν ἕ τῶν γεωγραφικῶν ὑφηγήσεων 9/0, 35 

Pythagoras aurea carmina . 908,4 

Sanuyrio Γέλωτι, ſr. ΥΠ. Μεῖῃ. , 891, 44 

Simonides, ſr. XII. Schneidew. {66 «14. 176 
— {ε, XLII. 9060, 9212 

— ſt. LXXI. 926, 96 

- {. ΧΟΥΗΙ. 907, 30 

— ſr. CXXV. 437b, 20 

— αι ΟΟΧΥΗΙ. : ϱ00, 37 ο) 
Βοΐου, [τ. 13. Sehneidew. : ᾽ 36061, 

-- ες 19. 9580, 45, 355. 3ο, 500, 11. ον, 

34. 9948, 360 
αι 39, , 917, 9 κα. 
— Lles. ρ. 58. . , 9070, 30 

Sophocles ἴαντι, ν. 470 54. 9680, 50 κα. 

- Αἴαντι 4οκρῷ, {τ. 19. Dind. 61, 32. 018, 30 

906, 36 
-- Αἰχμαλώτισιν, ſr. 0. 9051, οτ 

— ᾽Αμϕιαράω Σατυρικῷ, ſr. 118. 964, 54 
-- ἀαιδήλφ, [. 171. ; 906, 3! 

41434 
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Sophoeles Κηδαλίωνι, ſt. 307. 
— Anuviccis, ſt. 303, 

— Νανπλίῳ καταπλέονει, ſt. 31δ. 

-- Οἰδίποδι ἐπὶ Κολωνῷ, ν. 4106. 
κα. - Οἰδίποδι Τουρ., v. 3 

INDEX ΒΟΒΙΡΊΟΝύΜ. 

— Τραΐ1ῳ ſfragzmentum a Pindorſio 
praetermis⸗ umn 

— Φιλοκτήτῃ, v. 386. 

Stasinus Κυπρίοις, Π. 17. Duebn. δν, 45 --ᾱδ. 8099, 15 

Steslehorus, fr. 44. Βεμποίάονν. 
. ᾗ. 13. 

Strabo ΥΙ, p. 355. 
Strattis ιμνοπέδᾳ, ſr. τν. Μοία, 

— Ποταμίοις, ἴτ. ΠΠ. 

Theoeritus XXIX. 4. 

Theoguis, v. 33-36. 

— v. 435-498. 

- Σ. 19598 να. 

900, 37 ἍἸΤηδορωταδίης ἐν ζ Νόμων 940, 48 

905, 14 ῶ ἐν τῷ περὶ βασιλείώς - 9850, 1 
9/6, 53. - ἐν τῇ περὶ φυτῶν πραγµατίᾳ 99818, 18 

9013, 21 κα. Theopompus Σερατιώτισιν, ſr. V. Mein. 803. v 
906, 6 Thucydides I. 1. J 908, 31 

8908, ὅ 64. — τι 4. 9909, 14 
— πα. 38. 933, 8 εᾳ. 

936, 35 κο αι. 46. 905, 31 
901, 17 — VI. 56. 903, 33 

— ΥΠ. 64. ο 0908, 19 
8001, 18 Timon saillographus. , 9451, 4-4 
525b, 20 Tyrtaeus Eleg. Ἡ. ν. 3. scanelaew. 919, 11. 940, 44 

905, a7 -- Εἰοε. 8. v. 1. 54 15 
9200, 34 — - γ. 1 244. 508, 15 9η. 
903, 45 - - γ. 8. 8190, 258 

90, 37 - - v. 14 40. 490, 44-46 
207b. 18-221 Virgilius MAen. VI. 36. 96830, 14 

300, 25-231 Xenophon ἐν τῇ ᾿Αναβάσει. — 9/9, 56 
366), 4 - ἐν Σωκράτους ἀπολογία 20 34. 399, 8 

: . 

΄ 

— — 

* 

—— — — — * —— 



ΙΝΡΕΧ Ο0ΡΙΟΙΜ 

ΑΒ I. ΒΕΚΚΕΗΟ ΟΟ0ΟΙ1ΙΑΤΟΗΟΜ. 

PARISIENSESq 

RRGII. 

(Α) 1807 (olim 94 εἰ 2087) membranaceus, forma 
maxima, ſoliis 344, paginis hipartitis, scho- 

lĩis minuto quodam unecialium genere scriptis. 

Continet Clitophontem, de το publiea libros 
decem, Timaeum, Critiam, Minoem, Le— 

ges, Epinomidem, Epistolas, Deſinitiones, 

De iusto οἱ De virtute dialogos, Demo- 
docum, Sisyphum, Alcyonem, Eryxiam, 
Axiochum. Seriptus est seculo decimo in- 
eunte. ὠρθώθη ἡ βίβλος αὕτη ὑπὸ κωνσταν- 
τίνου µητροπολίτου ἱερᾶς πόλεως, τοῦ καὶ 
ὠνησαμένου. 
1808 (οἱ. 3088) bombycinus, Γ. πιαχ., Π. 360, 

Continet Euthyphronem, Apologiam, Cri- 
tonem, Phaedonem, Cratylum, Theaetetum, 

Sophistam, Politicum, Parmenidem, Phi- 

lebum, Convivium, Phaedrum, Alcibiadem 

utrumque, Hipparchum, Amatores, Thea- 
gem, Charmidem, Lachetem, Lysin, Euthy- 

demum, Protagoram, Gorgiam, Menonem. 
Hippiam utrumque, Ionem, Menexenum, 
spurios septem. Sec. 13. Επ bibliotheca Π. 
MAuralti, emptus aureis 35 α Nicolao Graueco 

1562. 

1809. (οἱ. 3087 3) membr., ſ. max., J. 916. 

Continet οἱ 605 quos proximus οί Clito- 
phontem cum Timaeo Loero. ἡ βίβλος τοῦ 
βατοπεδίου. 

(0) 1810 bomb., f. παχ., Π. 800, Continet Eu- 

ihyphronem, Critonem, Apologiam, Phae- 
drum cum Hermiae, Parmenidem cum Pro- 

eli commentariis, de το publiea libros, 
Convivium. Fuit Francisci Asulani. 

(E) 1811 [οἱ. 844 εἰ 2089) chart., ſ. max., ſſ. 
327. Continet Cratylum, Theaetetum, So- 

phistam, Politicum, Parmenidem, Phile- 

bum, Conrivium, Phaedrum, Alcibiadem 

utrumque, Hipparchum, Amatores, Thea- 
gem, Charmidem, Gorgiam, Menonem, 

Hippias, lonem, Menexenum, Euthyphro- 
nem, Apologiam, Critonem, Phaedonem, 

Lachetem, Lysin, Euthydemum, Protago- 

ram. (λαγοί Valqulii Rriæxiensis. 

(Ε) 1812 [οἱ. 1244 οἱ 2088, 8) chart., f. max. 

Conlinet proximi primos undeviginti οἱ 
Timaeum 

(6) 1813 (οἱ. 2818) bomb., Εξ. πιαχ., ſſ. 271, ἃ 
blatlis pessime habitus. Continet Phaedo- 
nem, Cratylum, Alcibiadem secundum, 

Hipparchum, Phaedrum, Charmidem, La- 

chetem, Definitiones. 

1814 (οἱ. 931 οἱ 2572) chart., ſ. max., Π. 

377. Continet Fuihyphronem, Apologiam, 

3} Parisienses dieo quos undelihet conestos Parisiis excussi anno 18441. Ἀακκ. 
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Uritonem, Phaedonem, Cratylum, Theae- 

tetum, Sophistam, Politicum, Parmenidem, 

Fhilebum, Phaedrum, Aleihiadem primum 
non integrum. 

α) 1815 (οἱ. 399 οἱ 2573) chart., ſ. max., Π. 

361. Continet Gorgiam, Timacum Locrum, 

Phacdonem, Cratylum, Parmenidém, im- 
mixtis Luciani, Aristidis aliorumque opu- 
seulis. 
1642 chart., ſ. max. Π. 277. Continet, inter 

Xenophontea quaedam οἱ Mathematica, de 
το publica libhros, Convivium, Minoem, 

Deſinitiones. Cſ. Bipont. Vol. 7. p. 341. 
1001 chart., ſ. quadr. Continet inter alia 

Phaedonem. 
1823 chart., ſ. max., Π. 176. Conlinet 
Timaeum Locerum οἱ Olympiodori in Phae- 
donem εἰ Philebum scholia. 
1825 chart. ſ. max. Continet Hermiam. 
Fuit Ilac. Aug. Thuani. 
1826 chart., ſ. max. Continet οἱ ipse Her- 
miam, cuius primum librum bis ponit. 

(ϱ) 1827 chart., ſ. max. ſſ. 151. Continet Her- 

miam, omissis in libris primo αἱ secundo 
verbis Platonis.) 

(0) 1835 εἰατί., ſ. max., Π. 151. Conlinet 

Procli in Parmenidem commentariorum 
libros septem. ἐν ἔτει παρὰ ἀνδρέου νταρ- 
µάρου τοῦ ἐπιδαυριύτου αφξά σεπτευρίῳ ιδ”. 

(Β) 1896 chart., ſ. max. Continet éeosdem Proeli 
commentarios. 

(S) 2010 chart,, {, quadr. Continet Apologiam, 
FEuthyphronem, Critonem, Axiochum. 

(T) 2011 chart., f. quadr., ſſ. 67. Conlinet 
Euthyphronem, Apologiam, Phaedrum. 

(U) 2017 chart. f. quadr., . 133. Conlinet 
Procli in Aleibiadem primum scholia. κτῆμα 
ἑρμοδώρου καὶ τῶν ἀληθῶς φίλων. 

(V) 2110 ονατί., J. oct. Π. {28. Continet Axio- 

chum οἱ Gorgiam. ἡ βίβλος αὕτη φραγκί- 
σκου τοῦ φιλέλφου ἐστίν, ἔτι δὲ τῶν φίλων 

αὐτοῦ. 

K 

L 

8 

[Ν) 

(0) 

CLuartux Hermiae οσἀος, 10403, multum φαασκίως πγεπίτί που ρου. Εκκκ. 

INDEX ΟΡΙΟ Μ. 

(W) 3955 homb., ſ. max., Π. 327, quorum 

293 — 318 Corgiae tribuit. 
(X) 2992 chart. ſ. quadr. Continet Phaedonem. 

(V) 9998 bomb., f. max., Π. 389. Timaeum 

hahbet ſ. 206 --- 242. εἰμὶ τοῦ φεδερ. μορέλ- 
λου καὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, Scriptus videtur 

ab eadem πα proximus manu. 
(2) 3009 chart., f. quadr. Continet Menexenum, 

Epinomidem, spurios, Epistolas duodecim. 
(α) 3012 chart., ſ. quadr. Continet Apologiam 

non integram. 

(ὴ 1040 chart., ſ. quadr., Π. 264. Continet 

Epistolas οἱ Deſinitiones inde α ſ. 206. 
(ο) 1739 ehart., f. quadr., ſſ. 376, quorum ul- 

ὕπιο hahbet Epistolae φαἰπίαο partem prio- 
rem. 

(d) 1760 chart., ſ. quadr. Continet Epistolas 

et excerptas et integras, integras quidem 
nonam, duodecimam, primam, secundam, 

quartam, quintam, decimam. 
(ο) 2012 membr., ſ. quadr. Continet Ppistolas. 
(ſ) 2755 chart., f. quadr., ſſ. 908. Continet οἱ 

excerpta Epistolarum et integras primam, 
secundam, quartam, quintam, nonam, de- 

cimam. 
(ϱ) 2900 membre, f. quadr. Continet locos ες 

Epistola secunda excerptos duos. 
(l) 3044 chart., ſ. quadr. Continet excerpta 

eadem quae proximus integrasque primam, 
secundam, quartam, quiutam, nonam, de- 

cimam. 

ſi) 3052 chart., {. quadr. Continet locos ex- 

cerptos qualtuor, integras nonam οἱ duode- 
cimam, additque Deſinitiones. 

AXIVERRFIENSIS. 

(k) Soc. LIesu, chart., ſ. quadr. Continet ex- 
cerpta ο Phaedone, Phaedro, Gorgia, Me- 

none, Aleihiade utroque, Convivio, Aley- 

one; Axiochum vero prope totum habet. 
Admixta sunt Stobacana quaedam οἱ Plu- 
larchea. 



INDEX οοΡΙούΜ. 

οΟΙΦΗΙΝΙΑΝΙΒ. 
{1} 155. bomb., ſ. max., ſſ. 309. Continet 

Euthyphronem, Apologiam, Critonem, 
Phaedonem, Cratylum, Sophistam, Politi- 

cum, Parmenidem, Philehum, Conrivium, 

Phaedrum, Alcihiadem utrumque, Hippar- 
chum, Amatores, Theagem, Charmidem, 

Lachetem, Lysin, Euthydemum, Protago- 
ram, Gorgiam, Menonem, Hippiam utrum- 
απο, lonem, Menexenum, Clitophontem. 

ΗΕΓΕΤΙΑΝΙΡ. 

VD) 69 chart., ſ. quadr. min., Π. circiter 40. 
Continet Axiochum, Euthyphronem, Cri- 

tonem; Isoeratis ad Demonicum exbhortat.; 

Agapeti Diaconi ad lustinianum Imp. χε- 
φάλαια παραινετικά; Carmen aureum. Edæ 
libris bibliothecue, quum IIl. Εοοεκίαε Prin- 

ceps, D. Petrus Daniel Huetius, episcopus 

Abrincensis, domui proſessue Puris. PP. Soc. 

lesu integram viren⸗ donavit α. 1093. 

VATICANI. 

225 membre, ſ. max., ſſ. 473. Continet 
Euthyphronem, Apologiam, Critonem, Phae- 

donem, Gorgiam, Menonem, Cratylum, 

Theaetelum, Sophistam, Politicum, Phile- 

hum, Comvixium, Phaedrum, Alcibiadem 

utrumque, Hipparchum, Amatores. Πλά- 
τῶνος λόγοι. βιβλίον πρῶτον. Praemitlitur a 
recentiori manu in [οἱ 12 chartaceis serip- 
tus ᾽ἀλκινόου διδασκαλικὺς τῶν Πλάτωνος 

δογμάτων. 
(6) 930. Eiusdem eodicis volumen alterum (Πλά- 

τωνος βιβλίον δεύτερον), ſſ. 4a22. Continet 

Theagem, Charmidem, Lachetem, Lysidem, 

Euthydemum, Protagoram, Timaeum, Hip- 
piam utrumque, Ionem, Menexenum, De 
iusto et De virtute dialogos, Demodocum, 

Sisyphum, Aleyonem, Eryxiam, Axiochum, 
Clitophontem, de Re publica libros. Caret 
scholiis. 

(05) 796 πιοπιρτ., ſ. ππαχ., Π. 189, Continet 

Leges, Epinomidem, Epistolas, Deſinitiones, 
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De iusto εἰ De viriute dialogos, Demodo- 

cum, Sisyphum, Aleyonem, Eryxiam, Axi- 
ochi versus septem. 

V 805 

(αι) 896 

ία) 1353 chart., ſ. quadr., F. 241. Continet οἱ 
Phalaridis Epistolas, οἱ Platonicarum pri- 
ΠΙΑ, secundam, quartam. quintam, nonam, 

tertiam, decimam tertiam, sextam, undeci- 

mam, decimam, duodeécimam. 

(ο) 1461 memnbr., ſ. quadr., Π. 207. 

Epistolas. 

chart., ſ. quadr. Continent Cratylum. 

Continet 

ΝΕΝΕΤΙ. 

(4) 8 πιεπιῃγ., ſ. max. Continet Euthyphronem, 

Apologiam, Phaedonem, Cratylum, Theae- 

tetum, Sophistam, Politicum, Parmenidem. 

Philebum, FThaedrum. 

() 184 membr., ſ. max., Π. 494. quinquage- 
norum versuum. Continet post Aleinoum 

ἀἰα]ομος praeter Eryxiam omnes, epistolas. 

deſinitiones, Timacum Locrum, Πλουτάρχου 

περὶ τῆς ἐν τῷ Τιμαίῳ Ψυχογονίας. κτῆμα 

Βησσαριῶνος καρδηνάλεως τοῦ τῶν τούσκλων. 

185 membre, ἔ. max., Π. 949. Conlinet 

Timaeum Locrum [εἰ eum quidem a recen- 
Ποτί manu), Euthyphronem, Apologiam, 
Critonem, Phaedonem, Cratylum, Theae- 

tetum, Sophistam, Politicum, Parmenidem, 
Philebum, Convivium, Fhaedrum, Alcibi- 

adem primum et secundum, Hipparchum, 
Amatores, Clitophontem, de Republica 

lihros. 
(35) 189 bomb., f. max., M. 394. Continet Cra- 

tylum, Theaetetum, Sophistam, Politicum, 

Parmenidem, Philehum, Phaedrum, Alci- 
biadem utrumque, Hipparchum, Amatores, 
Theagem, Charmidem, Lachetem, Lysin, 

Euthydemum, Protagoram, Gorgiam, Me- 

nonem, Hippiam utrumque, Ionem, Mene- 
xenum, Clitophontem. 

1 

ΥΙΝΡΟΒΟΝΕΝΒΕΘ. 

(2) 31 membr., ἔ, max., Π. 233. Nessel. Phi- 
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los. οἱ Philolog. XXI. Lambec. Philos. L.) 
Continet Euthyphronem, Apologiam, Cri- 
tonem, Phaedonem, Cratylum, Theaetetum, 

Sophistam, Politicum, Parmenidem, Gor- 

μίαπι, Menonem, Hippiam minorem, Con- 

vivium, Timaeum, Alcihiadem utrumque, 
Axiochum, De iusto οἱ De virtute dialo- 

ο, Demodocum, Sisyphum, Aleyonem. 
Βοτίρίας est α manihus sex. 

(Φ] 32 chart., f. quadr. mai., ſſ. 322. (Nessel. 
Philos. οἱ Ῥ]]οίομ. CIX. Lambec. Philos. 
V. Continet Apologiam, Critonem, Phae- 
donem, Axiochum, Alexonem, Menexenum, 

Phaedrum, Gorgiam, de Re publica libros, 

Timaeum Locrum, Epistolas decem, Ὠοῇ- 
nilüones. Quibus subiungit Xenophontis 
Convivium Dionisque Chrysostomi oratio- 
nes septemdecim. 

NoNAcENsEs.“) 

(ρ.) 34 chart., ſ. quadr. Continet Ῥτουί in 
Aleibiadem primum commentarios. 

(q) 324 οἰνατί., ſ. quadr. Continet de Re pu- 
bliea libros decem, Timaeum, Timaeum 
Locrum, Plethonis preces et hymnos. 

ITALICI) 

ΑΜΗΒΟΦΙΛΝΙ 

2} 06, bombyeinus, ſorma quadrata. insunt 

Euthyphro, Apologia, Phaedo, Politicus, 
Parmenides, Conrivium, Phaedrus, Char- 

mides, Protagoras, Gorgias, Meno, Mene- 
xenus, Axiochus. 

(4) 71, chartaceus, ſ. max., valde recens. in- 

sunt, cum Aeschinis orationibus et epistolis, 

Parmenides, Timaeus, Phaedo. 

t) 90, membranaceus, ſ. max., οἱ ipse recens. 

insunt de Re publica libri decem. 

INDEX CODICVM. 

ANGCMICI?'““) 
lu) C. 1. 4, bomb., f. max., ſoluis 360. dialo- 

βο5 hbabet eos quos B, additis post Axio- 
chum ecarmine aureo εἰ Timaeo Locro. 

(ο) C. 1. 7, ſ. max., ſoliis 980 memnbranaceis, 

85. chartaceis,“ seculi 16. in primo ſolio 
principium est Gorgiae (Πολέμου --- p. 4, 
14 ἐτύγχανεν ὤν): quod excipiunt Meno. 
Critias, Minos, Res publica, Hippiae. de- 
inde, post folia vacua sex, alia manus, 

eaque peritior, Phaedrum seripsit οἱ Leges 
et Alecibiadem secundum, sequuntur, in 
charta seripia, Alhini εἰσαγωγή, Theonis 
τῶν κατὰ τὸ μαθηματικὸν χρησίµων εἰς τὴν 
πλάτωνος ἀνάγνωσιν, Aleinoi λόγος διδασκα- 
λικὸς τῶν πλάτωνος δογμάτων, Plutarchi 
περὶ µουσικῆς. 

(W) C. 1. 9, membranaceus, f. max., ſolüs 360, 

a tribus manihus seriptus, quarum prima 
(οἱ. {1---19] prior est codicis υ, tertia ({ο]. 

1941 ad ſinem) altera eiusdem. insunt Con- 
vivium, Parmenides, Fhilebus, Gorgias, 
Cratylus, Euthyphro, Crito, Theaetetus, 

Sophista, Politicus, Aleihiades primus, 
Hipparchus, Charmides, Laches, Euthyde- 

mus, Protagoras, Menexenus, Clitophon. 
(α) C. 1. 11, chart. f. max., Fratris Aegidii 

Viterbiensis. insunt Plutarchi ἐπιτομὴ τοῦ 

περὶ τῆς ἐν τῷ τιµαίῳ ψυχογονίας, Timaeus, 

Epinomis: deinde ab alia manu Dionysü 
Areopagitae οὐρανία ἱεραρχία, περὶ Βείων 
ὀνομάτων, περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἵεραρ- 
χίας, περὶ μυστικῆς Θεολογίας, ἐπιστολαὶ 

δέκα, Hippocratis aphorismi, ἐξήγησις τοῦ 
καλουµένου ἐγχειριδίου τοῦ ἐπικτήτου µετα- 
τεθέντος εἰς τὸ εὐσεβές, Angeli Politiani in 

Epicteti Stoici enchiridion liber impressus. 

BARBERINUS 

(4) 371, membre, ſ. max., Π. 277 versuum tri- 

Collati Halis Saxonuta anno 1800. 
collat annis 184171 18. 

113] Ribliotheeae Angelleae Ord. Krem. 8. P. Augustini Rom. 
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cenorum septenorum aut novenorum, Ca- 
roli ΦίΓοσσαο Thomue F. manus eadem quae 
C. insunt qui in Β, praeter Convivium, 
Aleibiadas, Gorgiam οἱ Hippiam maiorem: 
spuriorum solus Eryxias. 

ΙΕ ΑΓΒΕΝΤΙΑΝΙ 

(2) plut. 69, 1. 

(α) — 85, 6. 

(6 — --ν Ἴ. 
(ϱ) -- ---' 5. 

ΡΑΙΑΤΙΝΙ ΥΑΤΙΟΑΝΙ᾽). 

(9) 173, πποπῃγ,, f. quadr., Π. 160, manu Cois- 

linianum 345 referente. insunt Apologia, 

Phaedo, Alcibiades primus, Gorgias, Meno, 
Ηιρρίας πιαίοτ: deinde α pagina 109 loci 
excerpti (immixtis scholiis) ο Theaeteto, 
Convivio, Phaedro, Timaeo, Re publica, 

Protagora, Euthyphrone, Cratylo, Βορμϊνία, 

Polilico, Parmenide, Legibus, Epistolis, 

Deſfinitionibus. ea οχοστρία in catalogo Vat. 
lexicon Flatonicum vocantur. 

[εἰ 175, πιοῦς., ſ. max., Π. 169, recens. in- 

sunt Timaeus, Alcibiadae, Hipparchus, 
Amatores, Theages, Charmides, Laches, 

Lysis, Euihydemus, Protagoras, Critias. 

f) 177. Πα. 171, alterum proximi volumen, quo 

continentur Minos, Leges, Epinomis. 

ΒΙΟΛΕΡΙΑΝΙ 

(8) 65, πιεπιὺν., Ε. quadr., incipit ab illis ορί- 

stolae secundae ſp. 308, 12) ἀκούοι Όλυμ- 
πιᾶσι: deinde Deſinitiones habet, Timaeum 
Locrum, Plutarchi ἐπιτομὴν τοῦ περὶ τῆς 
ἐν τῷ τιµαίῳ ψυχογονία,, Timaeum, 
Ῥμαεύταπι, Euthyphronem, Apologiam, 
Critonem, Cratylum, Theaeteltum, Sophi- 
stam. 

(h) 67, membr., ſ. maiore, Π. 183, legum 

lühros hahet decem et undecimi partem 
aliquam. 

VUl olim ſuerunt lannoti Manoetti. 

1071 

vanxares 

(1) 28. 99, 30, chartacei, ſ. max., ab-cadem 

Palatinis {ε οἱ f) manu seripti, recentissimi, 

nominihus interloculorum distineti. horum 

primus ff. 230) Euthyphronem habet, Apo- 
logiam, Critonem, Phaedonem, Theaetetum, 

Sophislam, Politicum, Parmenidem, Con- 

vivium: alter (1, 212) Alcibiadas, Amato- 

res, Charmidem, Gorgiam, Ionem, Mene- 

xenum, Timaeum, Critiam, Timaeum Lo- 

απ, de lusto, Demodocum, Epistolas 
tredecim: tertius (1. 208) Minoem, Leges, 

Epinomida. 
ſt) 31. memnbr., ſ. max., Π. 156. insunt Cli- 

tophon, Res publica, Timaeus Loerus, 
Laches, Lysis. Euthydemus, Protagoras. 

(1) 32, membre, Π. 108 octuplicatis, manu Le- 

onurdi Aretini. habet de Virtute dialogum, 
Demodocum, Alcyonem, Eryxiam, Axio- 

chum, Clitophontem, Hippiam utrumque, 
Theagem, Lysin, Euthydemi paginas 91/0. 

VATICANI 

ſm) 61, hombye. aut. chart., ſ. quadr., Π. 188. 
insunt Aristophanis Nubes et Ranae, Piu- 
dari Olympionicae, Rei publicae libri no- 
vem, Gorgias ſine truncatus. 

(n) 227, membre, ſ. max., F. 197. inest ſolio 

1) Phaedri particula, mox Theaetetus inde 
ab illis ἂν μὴ φρόνιμός τις ᾗ p. 262, 4), 
Sophista non integer, Politicus, Parmeni- 
des, Philebus, ({οἱ. 103) Convivium, post- 

remo loeo Phaedrus usque ad il'a προσποι- 
ουµένω ἀναμι [Ρ. 56, 3). 

(ο) 9328, chart., f. quadr., Π. 308. insunt Eu- 

ihyphro, Apologia, Crito, Phaedo, Theae- 
lelus, Sophista, Politicus, Timaeus, Cri- 

tias, Menexenus, Phaedrus, Alcibiades pri- 
mus, Nicephori Gregorae ἐπιστολὴ εἰς τὸν 
ξαρίδην, Hippiae, Isoerates ad Demonicum, 
Timaeus Locrus, Nicephori Gregorae διά- 
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λογος φλωρέντιος ἢ περὶ σοφίας, ſolium 
unum sententiis iheologicis το[οτίαπε, αἰίο- 
rum idque antiquius e Phaedone, tertium 
alterius manus ex Euthyphrone, quartum 
rursus ο Phaedone. 

(ᾳ) 3259, chart., f. quadr., J. 228, receuns. in- 
sunt Euihyphro, Crito, Apologia, Phacdrus, 

Parmenides, Timaeus Locrus, Res publica, 
Conrivium, Phacdo, Gorgias. 

t)-1029 4 οἱ b, membranacei, ſ. max., ſoliis 

bipartitis. horum alter (ſol. 487) post ΑΙ- 

bini prooemium Euthyphronem hahbet οἱ qui 
Euthyphronem sequi solent ad illa Του» πολὺ 
διαφέρει ὦ {ρ. 196, 10), alter (1. 517) ineipit 

(ε) Append. class. 4, cod. 1. 

IXNDEX CODICIM. 

(ſ) 1030, chart., ſ. max:, M 357. hahel eosdem 
quos E. 

ΥΕΝΕΤΟ5 
πιοηῦς., Π. 960 

bipartitis versuum quinquagenorum. qui, 
post Timaceum Locrum οἱ Plutarchum de 
ψυχογονίᾳ ab Το, Rhoso in foliis quattuor 

seriptos, ah antiqua manu οἱ eos quos M 
dialogos hahet οἱ Clitoppontem Remque 
publicam. recentior manus a ſ. 213 ineipit, 
libri tertüäü secundo. tertia denique, minus 

etiam quam alteéera autiqua, inde a ſolio 
256 Timaeum scripsit. 

Cogat agmmen, quem solum non ipse Bekke- 
ab illis Zuocreg πολὺ γὰρ. prioris ſolium 353 

(ἔστι δὴ οὖν δεῦρο ὁ πᾶς ἥκων λύγος Phaedr. 
Ρ. 460, 193) ah alia manu seriptum οί. 

τας exploravit, (A) codex Clarkianus“), euius 

lectiones publici iuris ſecit Thomas Gaisford, 

Oxon. 1820. 

Horum codicum collati sunt 

In Euthyphronmem φπαποτάσοία, 3ΙΓΞΠΥΙΡΡΟΡΕΗΣΤΗ. 
Ίη Apologiam sedecim, ΙΓ ΞΠΗΤΦΗΟΡΕΗΣΤΦΗ. 

Ί Critonem φααπογάεσίαν, ΥΗΓΞΠΗΥΦ ΗΟΡΕΗ δι. 
In Phaedonem quindecim, ΙΓ ΓΗ ΞΠΦΤΕΟΕΦΗΙΙ». 
In Theagem tredecim, ΠΙΓΘΞΣΗΟΕΡΗΜΕ. 
In Amatores ἰτοάσεῖπα, 3ΓΘΞΠΣΡ (ΟΕ Κως, 

In Theaetetum tredecim, ΙΓ 4ΞΠΣΤΗΟΕΚΗ. 
In Sophistam ἰγοδροίπι, 914 ΞΠΙ ΣΥΡΟ ΓΗ. 
In Euthydemum tredecim, 3 ΓΘΞΣΗΟΓωψεῖτ. 

In Protagoram tredecim 8Θ ΣΣ ΗΕ Γωψετ. 
In Hippiam Minorem undecim, ΓΘΞΣΗ(ΕΕφοτ, 
Iu Cratylum duodeviginti, ΓΙΑ ΞΠΣ ΤΡ ΟΕ ΡΟΗ ΧΙΙ. 

Ἰπ Gorgiam quatiuordecim, ΓΙ ΞΣΥΦΡΒΟΡΕΙΥΗ΄ οἱ ab initio πι. 
Ίη Ionem duodecim, ΓΘΞΣ ΡΟ Ειτ[. 
Ίη Philebum ἰτοῤσσίπι, 91 4ΞΠΣΠΟΕ ΕΠΙ. 
Ἰω Menonem tredecim, ΓΞΣΤΗΟΕΕΥΟΕ. 
Ἱπ Alcibiadem Frimum quattuordecim, ΙΓ ΞΠΣΤΒΟΕΡΗΡ. 
lu Alcibiadem Secundum quattuordecim, ΙΓ ΞΠΣ ΤΗΕ Γσωυ. 

In Charmide πι ἰγοθοῖπι, 341 ΘΞΣΗΟΓΜΩΓΙΟΨ. 
In Lachetem απαἰαοτάσσίπε, 3ΓΘΞΣ ΡΟ Εσωψεῖτ. 
lu Lysin ἰχοσσίπ, 3ΓΘΞΣΒΟΕιψεῖτ. 
In eer— quattuordecim, ΙΓ ΞΠΣΗ ΟΕΕ ΩΙΟΨε. 

 κοτίρίυς ηὶς .. 898. unde patet Parisiensem primum (4) qui omnes habet altioris vetustatis notas, perperam 
in catalogo Paris. ad decimum seculum reſerri. conuſ. Βαδί, ad Corinth. p. 81. Βεκκ. 
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In Menexenum ἀποάσεῖπι, ΓΘΣΣΦΒΟΕΕΖγιΟ. 

In Politi cum tredecim, Γή 4 ΞΠΣΥΡΟΕΚΗ. 

In Minoem octo, AKocbef. 

In Rem publicam duodecim, 4ΘΞΠΦΡΚΦυπΙΕ} 

Ίη Leges septem, ASGrfhr. 

In Epinomida sex, AZSAur, ab initio f. 

In Timaeum quindecim, 48)/ΞΣΤΗΡΥΠαπεροτ, ab initio a. 
In Timaeum Loecrum decem, TOBCIMMquo. 
In Critiam decem, 4 Συσθεείο. 

In Parmenidem δερἰοπιὰσοῖπα, 3Γ44ΞΠΣΥΒΟΡΕΕΗΙΟΗ. 
In Convivium septemdecim, ACEVMTuunprf οἱ ſa principio ad p. 410, 19 δαῤῥώ) ι. 
In Phaedrum viginti unus, ABASCDXGMCODEFGIMINOPAITbD. 

In Hippiam maiüore m tredecim, ΓΘΞΣ ΡΟ ΕΕεδίΧ. 
In Epistolam J. duodecim, ΞΦο2ὐάε[ηπο. 
— — II. quattuordecim, 4ΞΦ 2 άε[φ)πο. 

— — III. novem, ASbeno. 

— IV. duodecim, 4 ΞΦΘ2ὐάο[μπο. 
— — V. iredecim, 45 Φκο2ύεάε[]πο. 
— VI. novem, 4 ΞΦβ2ῤεπο, 

VII. novem, ASOAbdeio. 
— — VIII. sex, ASQbeo. 
— — IX. tredecim, ΑΦ ο2άο[ήπο. 
τω. — X. duodecim, 4ΞΦο2ύάε[ιπο. 

— — ΧΙ. oeto, ASGEbeno. 
— AII. decem, 459 2ὐάείπο. 
— — XIII. novem, ASOAeno. 
In Axiochum ᾳπαἰἰπογάεοία, 4ΘΞΣΥΦΊΨΟΡΟΦΥΖΗ 
In Dialogum de Iusto novrem, A0MCE. 

In Dialogum de Virtute novem, 4θΘΞΣΤΟΜΟΖ. 
In Demodocum novem, 46ΘΞΣΤΩΠΟΖ. 
In Sisyphum novem, 4Θ6ΞΣΥΩΡΒ(Ζ. 
In Eryx iam septem, 4ΘΣ9)02. 
In Clitophontem undecin, 4ΓΘΞΠΣΟωΠτ. 
Τη Definitiones decem, Aανq. 

) Uorum πι ρείπιο libro earet, Ambrosiani που πίτα p. 908, 3 οορία fult. Βπκκ. 

Ῥελτο. 135 



ΡΙΑΙΟΟΟΒΙΝΜ PLATONICORUM 

ORDO ΑΤΕΡΗΛΒΕΤΙΟΤΒ. 

Spurii nolantur asterisco.) 

Aleihiades primus 311 l10 : 954 
Aleibiades secundus 384. 3 Ρο Iusto ι . , : : 864 
Amaltores 65 Laches 350 

Apologia 10 Leges — 541 
Axiochus 859 Lysis 362 
Charmides — 339 Menexenus 377 

Clitophon . 882 Meno. 29894 
Convivium 760 dinos 415 
Cratylus 185 Parmenides ο ι 751 
Critias ẽ Τ48 Ῥμαοάο . ι : . : , 80 
Οπίο : 3 : : ἡ ’ 98 Phaedrus 793 

VDeßnitioneeee 885 Pphilebhsss.. 2361 
bDemodocus 868 Politicus 386 
Epinomis 695 Ῥτοίαροτα ι : : . 158 
Epistolae —— t Res ρα νο τν 24421 
Eryxias . το *Sisyphus 872 
Euthydemus κο ος 1435 Sophista ον... ὃν, Ας - 105 
Futhyphro . ν ; 1. ' Έμεαρος . . , ι . , 59 
Gorgias 213 Theaetetus . ᾿ . 69 

Nipparchus ες το Timaeus κο πθ4 
Ηιρρίας maior . : - ε 8186. Timaeus Locrus 737 

Nippias minor 177 * De virtute 866 
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OPUS HOC ΛΕΒΟΙ ΤΟΝ ΕΡΤ 

* ' ΝΟΝΙΒ ΜΑΒΤΙΡ ΑΝΝΙ ΡΟΞΤ CRISTVM NATUM M. D. ες ΧΕΗ. 

ΤΧΡΙΞ ΣΕΒ6ΒΕΒΙ κι ΕΌΒΗΕΛΒΙ. 
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